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128, 194, !95, 196, 197, 198, 19:?, 200, 201 e 

. 20:!. 

Auditores de guerl'a. (Projeeto n. 183, de 1903.) 
Pags. 551, 552, 553 e 554. 

Auxilio& á Javout·a. (Pl·ojecto n. i68, de 
1.~97.) Paga. 54, 58, 59, 60, 6i, 62, 63, 6~, 
w, 66, 67, 68, 69, 70, 7l, il9, 124, 12o, 
126, 136, 1:n, i38, 139, 14(), 1:-o, 168, 169, 
:170, i71, 172, :173, 174, :175, :179, 182, 183, 
:184, 185, 186, 187, 188, i89, 190, i91, 1~2, 
i93, i94, 203, 226, 227, 228, 2i9, 230, 23!, 
232, 233, 234, 240, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258,264,267,279,280, 281,282,283, 
.284, 285, 286, 287, 288, 289, 302, 318, 319, 
320, 321, 3z2, 323, 324, 338, 425, 426, 427, 
428, 429, 430, 433, 439, 440, 441, 442, 443, 
444, 445, 446, 441, 448, 450, 4ôt, ~81, 482, 
485, 52:2, 539, 5-tiJ, 5a, 542, 543, iJH, ;;45, 
5iG, 547, 548, 5(9, 5ãS, 567, 568, 56~, 570, 
571, 5i2 e 573. 

CaJ;,.;a Benefleente da Brigada Policial. 
i~~oj~~to !.J.: 42~C, de 1903,) J?ags. 430, 461, 486, 
v--, 0.:>9, 0;:>8, ;:,63 e 633. 

Ycl. V:I . 

C o n s t. r u c~ ã o da linha. telegra.pltíca. nu 
margem do rio S. Francísco, para ligação das 
estações de Carinhanba e Joaseiro. (Projecto.) 
Pags. 241, 273 e .274. 

Corpo deBombeiroe. (A patente dos offi
ciaee.) (Projecto n. 142 D. de 1903.) Pa;a. 329. 
ôOO, GOl, 627, 727, 802, 832 e 854. 

Creditott: 

De 4:4823500, no Ministerio da Fazania., parrt 
abono de sEn·ões e sestas aos operados da Casa 
ela i\Ioeda. ( Projecto n. 144 A, de 1903.) 
Pags. S, 22. 54, i18 128 e 202. 

De 68:7ôi$151. ao Minísterio da Fazenda, para 
restitllição do imposto cobrado sobre os ven
cimentos dos mini&~ros do S~lpNmo Tribunal. 
(Projecto n. 70 A, de 1903.) Pags. 22, 28, 21,), 
30, ::!1, 32, 3'3, 34, 39., 40, 41. 54, H9, 133 • 
134, 135, 149, 150, :156, t57, 158. 4~0. -!31, 802; 
833, 88•), 881, 882, 883, 897 e 927. 

De 30:000~. a<> Ministerio do Interior, para des
envolvimento da bibliotheca da Crllnttl'n dos 
DepntadoB. ( Projecto n. 245. de H\()3.) Po.g$. 
23, 142, 179, ~80, 181, 203, 223. 2::?4, 240, :!4;!, 
2u4. 266 a ir74. 

De t:9U$60ú, ouro, e 462:032$52\1, }>apt~l, ao Mi
nisterio da Fazenda, pat•a pagamento de di
'Vidas de es:ercicios findos. (Projeeto n. :l.SS A, 

2 
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de iiJ03.) P~gs. 141. 142, 240,212, 264, 267, 
275. 27~. 302, 3t3, 314 e 4:í0. 

De 25:95')$362, ao Minist~ rio do Intt'lrior, para 
pagamento de vencimento~ devidos ao oJiioiDI 
da. Brigada. Poli~ial Ame rico Aug-usto de Aze
vedo Bel! o. (Pro.recto "· 250, de f90:J.) Pn:rs. 
142, 143, t44, ii9. 181, 203, 224, 240, 242, 264, 
266, 274. 328 e 329 . 

Para occorrer ás despezas com a readrniss5.o dos 
operarios do Arsenal de 1\larinhn. do Capital 
Federal. ( Projecto n. 261. da 1903.) Pa~s. 
41.2, 4\3, 778, 7i0, 780, 833, 8:3G, 859, SilO, 883, 
897 e 927. 

De 2:576:$\Z9, para 11a~amento de vencimentos 
ao engenhoit•o Estanisluu L11iz Bousqnet, pre
p:~rador interino da cadeira de physica indus
tl'ial da Escola Polytecl1nica. (P1•ojecto n. 249, 
de 1903. ) Pags. 4:31, 432, 55:', 5ú4, 897, 899, 
927. 

De 13:897:$, ao Mini~;terio do Intt>rior, para pa
gamento de indemnisação ao Dr. Sylvio Ho
mero. pela publicação de BIHl obra IIistm·ia da 
Littera.tu,·a B,·azileil·a ( Projecto n. 265, ele 
191.13.) Pags. 432, 558, 562 e 56·1.. 

r.e 70:929$140. ao 1\linisterio da Fazenda, para 
r!!Rtituição de igual quantia recolhi•la ao 
Thesouro como emprestimo do co[,., dos ot·
phão~. ( Prc>jecto n. 266, de 1903.) Pagos. 4;Jl, 
452, 45:), 451, 455, 4:J6, 4:J7, 458, 43(), 460. 
461, 462, 558, 567, 583, 593, 600, 601, ti27 , 
727,750. 7(i0, 801.802,832,851.852. e8i>3. 

De 792:998$875. ao Mínieterio da Guerra, para 
:pagamento d~ soldos e gratificações. (Pro
,Jecto n. 269, de i~O:J. ) Pag~. 521, :J22, 558, 
562, 563. 564, 58:3, 591 e 503. 

De 4:55!1$000, :\0 Minis1erio da ~brinha, para 
p:.gamento de vencimentos devidos ao 1o pra
tico das b:1 rms de Sergipe. João Jo~quim d'l 
Oliveira. (Prqjecto n. 275, de 1!?03.) Pag-.;, 556, 
~.m.m,a.~.~.~.~.~. 
897 e 927. 

De 88:918$706, ao l\Iinisteriu da Marinha, sup
plementar a diversas verbas do respectivo 
orçamento. {Projecto n. 276, ele 100~. ) Pags. 
557, 558, 5::!3, 591, 593, 594, 600, 6()1, 627, 
727 e 159. 

De 14:666~100, p!U•a cumprimento da sentença 
do Snpremo 'l'dbunal, qr1e nr.nullou a de
mi$são de Ricardo Bllrl'adns :'>loniz, do Jogar 
de to escripturario da ContadMi:t dn. Ma
rinha. (Parecer n. i20, de ·1\JO:J.) Pngs. 
89l, 893 e 894. 

Decla•ração de -voto : 
Dos Srs. Sá Freire, Augusto de Vasconcellos, 

Bricio Filho, Corrê:t Dutra e Americo de 
Albuquerque. Pa~. 53. 

Do Sr. Chr1stino Cru7.. Pag. 53. 
Dos Sra. Angelo Netto e Antonio Btlstos. Pag. 

338. 
Do Sr. Enéas Martins. Pag . 433. 
Do Sr. Bricio Filho. Pag. 880. 

E-cola• de Aprendizes Marinheiros, Pratica de 
1'orpedos, Pratica de Artilharia, de Foguistas. 

'l'imoneiros, 'Sondadores e Sign:Lieiros e Corpos 
de .Ma1·inheiro~ Nacionaes e de Inferiores da 
Arra~da. (Projecto n. 132 D, de 1903.) Pag·11. 
:l6, 22, 54, i18, 119, 129 , 130, 149, 155 e-
156. 

Estrada ()e .f'erro: 

De Timbó, Bahia, a Propriá, Sergipe. ( Pt·o
jecton.22GA, de1903.) Pags. 176, 1~7 , 
i78, 203, 205, 224, 225, 240, 242, 264, 2oG. 
m,m.~ . ~.m.~,ffi,W,~ . 
522 e 531.. 

Ligando a cidade de Paulo Afl"onso á estrada 
de fer•·o dn mesmo nome Pm Alagôas. Pags . 
290 , 291, 292, 293, 294, 295, 21'16, 297, 308 , 
310, 311, :H2, 313. 

Da Estl'aja. Cent1·al de Alagi'Jas a povoação de 
Leopoldina, no mesmo E~tado. { Projecto 
n. 285. de 1903.) Pags. 730, 731, 73:?, 733, 
73!, 735, 736, 737 e 749. 

Execuçiio judicial contra á Fazenda e a 
Umão. (Pr.-•jec to n. 35 A, de 1903.) 1-'ags. 7':?, 

7:3. 74, 75, !75, :i.76, 802, 833, 856, 857, 851S 
e 859. 

Fallencles (alteração da lei). (Projecto n. 263, 
de 1903 ) Paga. 338 a 409. 

Fraoquln Postal á correspondencis. e á s 
revistas dos Institutos Históricos ll Geographicos 

do Brazil , do Pará, Ceará, Ba!Jia, S. Paulo , 
Paraná e Santa Catbariua e dos Institutos. 
Archeologicos d~ Pernambuco e A1agôas. 
(Projecto n. 237, de 1903.) Pags. 833, 836, 
859 e 926. 

Graduação no posto de alfere,; do ex-sargentiJ. 
1\Ianoel de Oliveira Soares . { P1•ojecto n. 244, · 

de 1903 .) Pa::;s. 20, 21, 22, 5<1, 58, H(). 135, 
136, i40 e 14L 

HotJpltnJ de iUarlnha. (Projecto.) Paga . 
58\J,. 590, 591 e 592. 

Impostos: 

Inter-estadoae~. ( Projecto n. 329, dA i9DI.). 
Pags. 22, 3i:, 35. 178, 627, 727, 802, 810, 
811., 812, 813, 8i4, 815, 816, 817, 818, 8lS, 
~.m.m.~.~.•.~.~.D. 
o.~.w.~.w.~.~.~.w. 
848, 840, 850, 860, 880, 897, 898 e 927. 

losubsti"tuiçuo: 

Do procc>sso de que trata o at•t, i3 dtt lei n r.t
mero 221, de 20 de no1embro de 1894. (Pl"o• 
jecto n. 36 A, de i91)3.) Puga. 802 e 833. 

Elevação da pensão do Jo cadete reformado Ieençiio de penhora ao immovel rural pet·-
Orosimbo Carlos Corrl~a de Lemos. ( Projecto te11cente abrar.il~iro nato ou naturalisado. 

n. 2i4, de i903.) Pags. 55G, 583, 597, 600, (Projecto.) Pags. ü5, 56, 57, 58 e 127. 
ti27, 727, 802 e 832. 

Entrega dos palacios episcopaes. ( Projecto Licença: 
n. 171, de 1902.) Paga. 8, 9, 10, 11, 12, 13, De seis mezes, ao procurador seccional d:t Re-

i4, 15 e 16. publica no Estado da Bahia, Dt·. Osc:~.r 
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Yiann.a. (Projed o o. 232 A, de 1003.) Pl!gs. 
:142, t70, {81, 203, 22~ e 266. 

l"e um anno, ao 4• escríptur~rio da Alfandega 
d~ Santo~, Jo~é Thomar. Cnmeit·o da Cunha. 
( P~oiecto n. 253, de :1.903.) Paga. 2t0, f64, 
2ô7,' 302, 3l4 e 450. 

Por tempo inrle~ermimldo ao Sr. deputado Lin
dolpho Cae~ano. ( ProJeCto n. 1.17, de 1903.} 
Pag. 3.2') . 

De um anuo ao i 0 escriptnl·ario da Al fandega 
de Cor uJOb:l., Vic~nk> Maximo do Almeida 
&r!'a. (P.ojecto n. 275, de t 903.) Paga. 336, 
485, 522, 539, 558, 563 e 033. 

De um anno ar• alfe~eB · do Exe1•eíto Alfredn 
Romão doe Anjos. tProjeoto n. 258, de :1903.) 
Pai;S. 3$61 337, -!Sti1 522, 5391 558 , ;)(i3 e 
57.!. 

De u m l\nno. em prm·ogaç;io, ao conductor da 
E, F. Centr al <lo .DrM:H, Antonio l'oscano I 
ds Brito . (Pr('jeeto n. 259, de i D03.) Pa.gs. 
337, 486, 522, 539, 558, r~~ e 633. 

Pol' tempo indeterminado, em prorogaçiin, ao 
sr. depu~ad1> Dias Vieira . (Parecer u. 119, üe 
1903.) Pags. 550 1 583, Wl e 593. 

De um anno, ao tenente Franci~co i\Iarqnes da 
Rocha. {Projecto n. 270, de 1903.) Pa:;s. 55~ . 
555, 583, 592, 594, 633 e 63~. 

Thl um ariDo, ao praticante doa Correios de Mi nas 
Geraes , Jorge Augusto Santiago. ( Projet:to 
u. 27{, de 1903.) Pags. lm~, 600, 601, 627, 
727, 802, 833 e 854 

De um anno ao ajndante de pot·teiro da Bi'Jlio
theca NMciona.l , Jcsé Xavier de l\Iir il.oda 
Hem•iquea. (Projec~o n. 272, de {903,) Pags. 
555, 6()(), 601, 6271 727, 802, 833 e 854. 

De sais mezes, ao amaauense doa Correios de 
Pernambuco, Vulpinno Al)uino l'' onseea. (Pr<.
j-.cto n. 2i3 , de 1903.) Pag~ . 5551 600, 001 1 
627, 7271 802, 833, S5t e 855. 

Limlte ot E-n tt•e 01 E~t:r.dos do Ceará é Rio 
Gr ande do Norte. (Proj~cto n, 247, de 1903.) 

Pags. 75 a H S. 

. 51atricu1R dos olllciaes do """~ci to na~ Es
colas tle, gner ra. ( Pro,iecto n. 22i, de 1\103. ) 
Pag. 4o:l". 

~len~;mgent: 1 
Do Sr . Presidente da R e pttblic:l, negando ~~nc· 

~5.o a diYcrsoa project os de isen~~o de . d i
rei tos . Pa"s . 2, 3 e 4. 

Do Sr. P •·eaidente da RepubEca, )ledindo a con
cosslio de dois cr <ditos de tlOO~. no i\finiatel'io 
da Viação1 supvtemenLar ~s verbas 3• do art. i 3 
e i5 do ar~. 17 <la lei orçamentaris. de t ll01. 
P ng . w. 

Do Sr. President e da Repul>licu, pedindo o cre
,jj~ de !3:897$, ao :l!inisterio do InleriOl', 

. para indemnisacão no Dr. Syh'io Rome•·o 
)>ela pu!Jlicaçio de sua obra. Hi•toro'a. d(~ J.it• 
tcn~tura. !Jra.:ilci,·a. P:•g. 11;1. 

Do Sr . 'President., da Republica . solici ttlndo o 
CL'edito úe 71)2:9~8$875, ao Wnisl<lrio da 
Guerra , •tlpplement:tr, ao :1rt . lu , n. \!, d:>. 
lei n. 7fii, de 30 de dezemb;•o de 190.2.Pa;. 2()4. 

D o Sr. Presidente elo. Republic!l., Sl' licita ndo o 
m·edito de 137t :952SS51, onppl•m~nt·a.r ~ di
-versc.s verbas do or~nmen to da )Io.rinlt:1. 
P ag.· 3~5. 

Do Sr. Presidente da. Rep•1blica, solicitando o 
credito de 3W:142$S89, supplementar ú. verba. 
lmpnnsa Nacional. Pag. 729. 

Do Sr. Pl·~&ídente da R9publica., petlindo o 
credilo de 239 :223$647.11upplemeo.ta.r ã. verlla 
- AlfandegM . Pag. 922, 

Orçamento 1 

Do l\!inisterio da Marinba. ( Pr~iec~o n. 237. r\e 
1903. ) Pa~~ . 16. t7, iS, 4t, 264. 267, i?(.R, 
269, .270 , ~71. 272, 27:~. 276, 277, 278, 279, 
Rll2, 30~, 306, 307, 314, 3 ts, at6. 3t7, a:m, 
4!5, ·H6, 4t7 I 4t8, 419, 420, 421; 4~2. 423, 
4~·i, 4.25 ' 483, 484, ·185, 487. 495, 549, 1'>50, 
57~ . 773, 774, 775, i76, 777, ss:3, s~. sss, 
887' ss,q. 889 . 897. 8\l'.l, 900. 901.. 902, 903, 
!liH , 9:/5, 900, \lifl, 90S, 0091 910, 9 li, 9121 

916, 9H, 915 e 927. 
Do Min!ster!o das RelaçõM Exteriores . (Pro

j ecto n . i S5, D, de t 903) Pa~e. :18, 19, 
2() e 84. 

Do l\Iinisterio do Int\lrior. ( Projecto n, !?5i , 
de 1903. ) Pags. l-14. 145, i46, i H , ·148

1 
i-19, 

1SO, 2'J:i, 2361 237 1 238, 239, 259, 299, 300, 
30i, 3:.."7, 328. 575. 5i6. r.n. 578, 579. r.so, 
58i , :)82, ~-83. 6()0, 6(}2, 603, 61\4 , 1)05, 
600, 61Jj, 608, 00'.), 610, 611., (jt 2, 626, 6271 
727, 749, 7M, 751, 7521 75S, 751, 755. 756 , 
757, 758, 75\l, 82~. 830, 831, 832, 878, 879, 880, 
922 e íJ2o . 

Do ~1in ieterío da Viaç;ío. ( P~g. n. 28!J. de 1903. ) 
Pllg>. 7SO a SOL; 8Si, 893, 923 1 g!4 o \1'15. 

Par-ecer : 

Indef~riodo a petiçã:<:~ em que D. Jt~ l in Eaglos 
pede uma pensão. Pag. 71. 

Indeferindo a p~ lit iio em que D. Augu~~a Vi
cencia T ell:elra de Freitas )Jetle un:w. pensão. 
p~ H'· 7i. 

Indeferindo a petição em que D. D. Ma ri<' Olym
p.ia de Oliv~il·a Cyrillo o Anna Ru lina de 
Oliveira Ah'es ptidem um<~. pensão. Pag. 71 . 

lndeferintl.o a peti~ão em que D . Ros~ da. Costa 
Fet·r aira pede uma pene!\o. Png. 71. 

Julgando que de\'e aer indefcri(ill a p~tição em 
que D. Ad<>bide Rí1a doR Santos Dias p ede 
uma ponsii.o . Pags. 7t e 72 . 

1ndefe t•i ndo ~ petição em q1te o t~aente JMi\ 
Diae de Almeida pede uma )>(,nsiio. P~~~: . 72. 

lndeferinúo a t~~lçiio em que D. Rosalina Mada 
do J osuf!Jledc uma pensão. Pag. 72. 

Indeferindo a petição "m que o ca llo de e.•quadr ;,. 
Luiz Hnymun do de Lima pede uma pensão. 
Pag. 72. 

""e.:an d o pec.siio á ,·iuva do COtlSelbeiro P:wla 
Ba IJI\st:.. l'ag . 75. 

Ind~feriodo o requerimento em qne D. ,\nna 
Rosa d:~. Sih·a ]>eda uma J)Ensiio. Pags. 119, 
1.:?·1 .. 1:)1). 

lnt\elerinflo o requerimento em (tlh~ D. Fel i•
ilel·t:-. de Ltma i\I,tcid pede Ulllõl. pensão . 
l'o.:;s. i !(l, ·l 2·l e 136, · 

Iufll'lm•inrlo o t'<Hprel·ilu~nto em que D. tlmbe
lina A! ice doa Santos p•d to uma pensão 
P:r.gs. :119 , 124 e iSô. 

Julg .. ndo q;;e da•e ser ind.C• rlda a p• tiçlio em 
que D. Julia GabrieL'\ de Gou,·eia pede umu 
l>ensão. P:•gs . :119, i~-! e i 36. 
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Julgando qua deY~ ser indeferido o requeri
mento em que D. CaroliM Adelaide de Olí
veil'a Malhei roa ped<;~ meihora de pensüo . 
Pago. H~ , i24 e i:lô. 

J 11lgando ser ria cornpetAnda do Poder E s.ecuti.-o 
repatar ns lesões de direito de qu e se diz vi
c tima. o cr!mm issa.rio de 4• c las~o 2' \eneote 
Jgnacio Augusto Linllares. Pags. H~ . i24 
~ :l36. 

Recon hecendo depu~ado pelo 3• d istt• icto de 
Minas Ge,·aes o Dr. Car los P eisoto de Mello 
F i lho. ( n . iiií, d., {903.- ) Pags. 450, 451. 4S:i, 
522 e 53L 

Pot·centagem: 
Dos co!lectore~ e escr iviiM. ( Projecto n. 262, 

de i \103 . ) Pa~. 4l3, 414 <l 4{5. 
ha fisealisaeiio do~ im po$tQs de ~onsumo. ( Pt·o--

Jecto n. 282, d:e I.'J(J3. ) P ag . 748. -

612, 613, 6{4, 627, 124, 761, 7ô2, 763, 764, 
~ .•. m,•. ~.m.m, m,m, 
802, 824, 825, 826, 82!, 8~8. 833, 860, 86{. 
~.~.s~s~a. w.~ .•. ~. 
m.m,m.~.m.m,m. •. ~~ 
SllQ , ~i , 898 o 9'Z1 • 

Da Casa d=s Moed11. ( P 1•ojecto n . 242, de i90:J. } 
P11gs , 22, 27, 28, 54., i '.9, ·UIO , 131 , 1S2, i33, 
26t , 263. 284, 461, 486, 522, 558, 58~. ii\11, 51)8, 
599, 717 e 718. 

nepreseota<;oào; 

Dos commercia.ntes de Peruambllco, pedindo a. 
revisão do rogulj~meniO dos impostos do con
sumo. Pagto.. S06, 807, 800 e 809. 

Do syndicato aas~tcaro;~iJ."O d:t Ba.hi3 sobra a 
culUtta da canoa. f':tgs. 586, 587, 5lsS e 589. 

Ú'Js i·nspectores de policia. pe'dindo augmento· 
de 'f8neimento~. Paga. 581., 585 (} 586. 

Pratic~tge~n: do porto do Recife . ( Projecto ·sortelo de um membro para a 3> ·COtnruiasüo 
n. 2:37 C, LI~ 1003.) Pag-s. 485,627, '1~, 802, d.e inq\lerito. Pag. 738. 
809, 8!55, 856, 883 e 9~G. 

·Proragaf;iio r da sessão legi'sla t !va até i 
d·e dezcn::.bM. ( Projecto n, 277, de 1()03. ) 
Pag. "'-"12. · 

Ref"o,•m3:: , 
I 

E leitoral. ( Projecto n. 107, de 1903.) P ag3 . 634: 
a 727. ! 

Das alfandeg-as e de! egacias liscaes. ( Projecto ); 
Pags. 6i.5, 6Hi, 6i.7, MS, 61tl, 620, 62i., 1)22,: 
1)23, 624, 625. 738. 73'.!, 740, 741 , 7-!2, 743,_ 
744, 745, 740, 747 e 74S. i 

Do el-segundo sargen kl da Bri'rlldn. P olicial 
Joaquiln E uge•1io dos S:-.ntos.( Projecto n:2S3, 
de 1'.)()3 .) hg. 780. · 

ll.e•l•tro de hypothecas. ( Proj~cto o. 237.: 
de 190:!.) P$g8. 89'3, 800 e 899. 

fteleva-.,i'it> .. 

De prescr ipcão tis fi lhns do finado capit iio llo 
exercito Quirirro de Lara Rlba,, para per
ce-pçãG do melo soldo. ( Projecto n. 243, de 
19D3.} Pags. M, 5:), il.9, 135 e 20?.. 

De ),lreseripção ao e:~~:-deputado José Augus\o. 
Vmhae, para l'eceber 1ubsidios. ( P rojeeto 
n, i86, da 1903.) P~ga. 431. , 461, 486, ~22, 
558, 562, 563 e 633. ' 

1\eorsani.t!m~ão: 

Dos ser viços de bygiene, ( Proj~to u . 38 A , 
de 1903.) Pa;:s. 22 , 34, 36 , 37 , 33 , 1;50, 158, 
i 59 , i60, 161, 162 , i63, 164, i 65 , 1G6, 167, 
•.m, w.~ .•. ~.a. m.~ .. 
209, 2l(), 211, 2l..2, Zi 3, 2L4, 215, 2\ 6, 217, 
2\8, 219, 220, 22l, 222, 2t3, 225, 226, 240, 
a.w,w.~.N.w,w,w,s. 
m. •. ~.m.~.33~B,m,4~ 
a.~.w. ~s.~.&.a,4~ 4~ 
•. rn,ru,Q!,m,m,m.~6, m, 
m, m. m,w, m. ~. a.~. ~. 
~.~. ~. ~s.~.a, D,m.~. 
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C AMARA .. DOS DEPUl'ADOS_ 
----e~---

Primoíra sossão du uninta -lo~islatnra do Con~rosso Nacional 
9Sil .SESSÃO EM l DE O'O'i!''O'DBO DE 1903 

Presiclencia do S1·. Pattla Guimm·iies 

Ao meio dia procede-se á chamada a que 
respondem os Srs. Paula. Guimarães, Alencar 
Guim!trães, Thomaz Accioly, ·wa.ndcrley de 
Mendonça, Joaquim Pires, Eugenio Tourinho, 
Anthero Botelho, s~t Peixoto, Rogerio do Mi
randa, Luiz Domingues, Rodrigues Fernan· 
des, Anisio do Abreu, Gonçalo Souto, Tava
res de Lyra., Eloy da Souza, Fonseca. e Silva, 
Walfredo Leal, Teixeira de Sá, Ermirio Cou
tinho~ Celso de Souza, Br1cio Filho, Cornelio 
da Fonseca, Euzebio de Andrade, Arroxellas 
Galvão, Joviniano de Carvalho, FelisbeUo 
Freire, Domingos Guimarães, Vergne de 
Al.lreu, Alves Barbosa, Pinto Dantas, Para.
nhos Montenegro, Rodrigues Saldanha, Mar· 
colino Moura, Bernardo Horta, Moreira Go
mes, Col'rêa Dutra, Erico Cuelho, João ·Ba
ptista., _ Galvão Baptista, Silva Castro, Lau
rindo Pitta. Hoririqne Borges, Cruvello Ca
valcanti, Mauricio de Abreu, Oliveira Fi
gueiredo, Carlos Teixeira Brandã.o, José Bo· 
nifacio, Ribeiro Junquoira., David Campista., 
Carneiro de Rezende, Bueno de Paiva, João 
Luiz Alves, Adalbel'to Ferraz, Henrique 
Saltes, Calogeras, Carlos Ottoni, Nogueira, 
Olega.rio Maci~l, Woncestáo Braz, Moreira 
da. Silva, Francisco Romeiro, Arnolpho Aze· 
vedo, Fernando Prestes, Amaral Cesa.r, Eloy 
Chaves, Paulino Carlos, Candido Rodrigues, 
Joaquim .Teixeira Branqã.o, BernarJ.o. An
tonio, Co:sta Netto, Carlos Cavalcanti, Fran
pisco Tolenti.no~ -~lJdon Baptista, So~ge~ dQ~ 

v~. Vl 

Santos, Marçn1 Escobar, Germano Hasslocher, 
Cassiano do Nascimento, Vespashno de Albu
querque, Diogo Fortuna o Homem de Car-
valho. · 

Abre-se a sessão. 

E' lida. e sem debate approvada a act:t da. 
sessão anterior. 

Passa-se a.o expediente. 

O Sr. A.lenear Guimarães (1° 
Secretario) procedo â leitura do seguinte· 

· EXPEDIENTE 

O.fllcios: 

Do Sr. Deput:tdo Manoel Iguacio Dhs 
Vieira, communicando que continuarido airida. 
doente e não podendo comparecer ás sessÕàs, 
pede lhe seja; concedida. nova liceu~ por 
tempo .indetern;ünado, em proro_gagão da·que. 
lhe fo1 conced1da.-A' Comm1ssao de. Pe· 
tições e Poderes. 

. Do Ministerio da Justiça.e Negocios.Inte· 
nores, de 29 do mezdi.ndo, transmittindo, de
vidamente sanccionados,dous dos autographos 
da Resolução do Congresso Na.ciona.l, · esta.be· 
lecendo p:maUdade . para. os crimes de que 
trata. o art.l07 do Coâigo Penal.,-Intei!;ada, 
enviando-se um dos autographos ao seqa.do. 

i' 
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Do Ministerio da Fazenda., de 28 do mez 
:findo, tra.nsmittindo, dcvidc.mento sa.oc~ i o
nada., a Rt>solução do Congresso Naciona.l,au· 
torizando a, abertura do <n-edlto extt·aordi
no.rio de 27 :592.'!>972, para. occorror ao paga
mento da commissão de 2 °/o aos vendedores 
particulares de esta.mpi!has, nn exercício de 
1902.-Intoi~a;da, .env.ia.ndo-se um dos <mto-

disposiçlio constante do ad. 2•, n . VIl, lct
tra a, da lei n. 953 citada; 

Por esse motivo e pelas ro.zões ac i ro<~ ex
postas nego sancção {h mencionada t•eso
lnçã.o. 

Rio de .Ja.neiro, 29 de se tembro do Hl03. 
l·'rar!Cisco de 1 'IJu la R od1·i guas .•ll-ves. 

grapbos ao Sén'aáo·. ·A actual sttua.cão fimmceira. do pai7. não 
Do mesmo Ministerto, de 29 do mez findo• vermit te a concessão de favores aduaneiros, 

remettondo á. mensagem em que o Sr. PJ•e-· cuja tendencia por parte do Congresso é no
sidonto oommunic<l haver negado âs t·csolu- ta.da pelo Ministro da. Fazenda. no rela.tocio 
ções do Congresso Nacional, quo concedam a.pt•eseotado este n.nno sobre os ocgw10s <~ 
isAnç,i'.o d!) dimitos par11. sr.rdçm: rio !l,gua., sou eal'gu. 
ex~otos o illuruinaç,'\o tlos ct~pitaos ll"s E~- A isonçâu de direitos que em gl'~. : ;!le <~s 
taaos do Piauby o do Parú. c das cida.rles do ca,lt~ o Podet• Legisla tivo concede aonuai
Porto-Alogra, do Rio Grande do Sul c Nov~ lllente desfalcadJ modo con~ideravcla.rooeita. 
Ft•ilmrgo, do Rio de Janeiro; pelas seguintes publica, e já no vigente e~el'cicio. ~· lei mt-
1':-.zões ·; · . · · · . · moro 053; dé 2Q. de dé~erubt·o de 10<12, f!!.VO

EXPOSIÇÕES DE :MOTIVOS DO Vl!:TO 

No ro!rtt orio !pre me apresentou esto a n!')o 
sobro os negocio,; do :;eu Ministerio, notli\ o 
Ministro da. Fazenda a t endencia. do Con
gresso para conceder fa.vot·es adul1.neiro~ que 
a. nossa si tua.ção tlmtnceil'a nao permitte. · 

Do facto, a rcceHa publica ú r.onsidcra
volmento Jcsf<~lca ila com a i sco(•ão de ui
l'&itoa quo .em grande escala concede aonua.l· 
mentu o Poder Legislativo. 

No cxcrclcio vigente, a lei n. 953, de ::29 de 
!lezcmbro do l!J02 dispensou cssos fa.voros : 
aos Estados e Municipalidades pai'& o ma
terial dest inado a.o a bastecimento d 11 a.gu•~ . 
esgotos e illumilla.ção c lcctricr., ~ lavoura, 
ás omprer..as de ostradas do forro, em ger al, 
o á..<J de mineraç-ão. 

Ha, além dessas, as isenções a.utoriza.<las 
pela. Ta-rifa. das , AlfandegM o as quo sáo 
dadas IJ()r força de contr aotos celebrados pelo 
Governo com pal'ticulares, omprezas e com· 
panhias . 

-Esses favores se tornam tanto mais ona
l'Osos para. o Thesouro Federal quando são 
~onferidos em leis especiae.s, e conv1ria não 
fossem 1.'eitos senão em lei orçawentaria , o 
que p~rniittiria ao leg'isiador resolver sobre 
a ço~y~nieil.cia da. sua r oproduccão em cada. 
exerc1010. . . 

Assim, ~r[~. dos clisos prevjstos i:ta Tarifa, 
n"ã'o convém que os favores da ise:nçã.o sejam 
facultados sinã.o em c<tSos muito résirictos. 

Na. hypothesa, os favores votados -pelo Cou
·gi'esso pa.ra o material destinado ao a.basto
ci-ment.o ·de a.g'u~ hem como para. o mo.te
·l'ia l metallico pal'a. & rêde do 6:lg'OWS e o ne
cessa.rio á illmninaç·á.o · electr1ca de Porto 
Alegre, no Estado do RiQ Grande do ~' sã.o 
coinpleta.mente desnecassarios em face · da. 

rcce ~~o::; J•:sta.dos o Mt~aicipaliuades quanto 
•~o m!l.teritll dcsti rmclo ao a.bastccirnento de 
agua, esgotos e iUuminação o~cctrica , á lu.: 
voum, á.;; empl·u~a.s 1le est1•adas de feJ•ro, em 
ger:1.l, e ás do mineração. 

Além desga.s, ha. a. considerar t tunbem us 
i~eoções constantes das Ta1•ifa.s d(L Jfande
ga. e a.~ que sã.o concedida.~ em coutra.ctos 
celebrado.~ pelo Gover•no com pnl'tfcula res, 
emp ret.as c cornpa.nliias. 

Si dispcnsad 1s como a.tú a.qui u tecm 
.sido se wrna.m .pvr• demais onerosos ao 
Tltasoúro Federu.l, muito mais i noorivenien
to~ a prcs.mta.m rtua.ndo csta.belocidos om 
lois ci!pooia.cs, que, n ii.o ·tonclo o limito do 
dura<".âo annua., pordurl).m até a. suo. r~vo
gação, serido, portanto, dil maior va.nta.
gem quo continuem a. ser consignados n<U~ 
leis orçamenta.n:~S, o . quo permit~ ao 
legislador conhecer da co·nveniouCia. ou ntW 
da. sua reproducção em ·cada 6xercicio. 

Ne:>ta.s condições, nego sancção á resoluQão 
do Congresso que conceda i~el!çã.o do .direi
tos de impol'tl.lção pa.ra o material ·destinado 
ao servl~!O de abastecimento d~ agua. á capi-
tal do E:;'tado do Püi uhy. :. · 

Rio de .Janei1·o, 29 de seterubro de 1903 ;
F'rcmcisco de Paula ·Rodrigtt,es Al,es, 

A presente resolução do Congresso apenas 
reproduz, em decreto especia.'l , pa.ra a Muni
cipalidade de Nova. Fi'iburgo, I<.:stado·do Rio 
de· Janeiro, a coneessão da lei · orça.metr~aris. 
vigente g_ue isento. ·do ·pagamento do ini· 
pôsto do 1rnPCil•ta.ção o ma.tor ta.l i nipôrtado 
com destino ás obr<(S da abastéCiú!.eiito de 
a.gu~. esgótos a illlimioa.çã.o, inedia.iitc re
quisição dos ·rcspeeti vos governos ·'dos Esta.-
dos ou Munioipa.lida.des . · · · 

· Nestu.s condições ê desnece&farir. a. autori· 
zaÇão con:~ida. 'na resoluçãO ae qize se trata, 
cumprindo ainda. o~ervar. que ao ~Óverll() 
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se afigura de gl'ande coavepiencia pa1:a os 
interesses do Tllesouro FGderal que as ISe~
çõcs de direito não se~am regula~as. por le1s 
especiaes, mas por le1s gm·aes~ hmüando-~e 
as concessões aos casos prev1stos nas lets 
orçamentarias e na Tarifa das Alfandeg~s. 

Pelos motivos expostos, nego sancça? á 
resolução que autoriza. a isentar dos d1rettos 
de importação o material que for iiDJ?Ortado 
pela Camar~ Mtmicip.a.l de Nova Fr1llm:go, 
Estado do R10 do Janetro, para os serY1ços 
de agua., esgoto e illuminação eloctrica. da 
referida cidade. 

lUo de Janeiro, 29 do setembro de HJ03.
Fnlncisco ele 1\(ttla Rodrívues Alves. 

A lei n: . 95:{, d.o 29 de d.ezembt>o ultimo, no a1•t. ~o, tl. VH, lettt•a a, isenta de diroitos 
do importação, á requisição dos governos 
dos Est 1dos ou Municipalidades, o ml\tel'ias 
importado com apptica.ção ao a.b1stocimonto 
de agua e ma.tcrüü mei.allico p;.~r<.dnsta.llu.
ções das redes de esgotos e bclll a~sím o 
m<ttcrial metailico pü.l'a iUuminu.ção elc
ctrica. 

Nessa disposição ostá. comprehendida a. 
concessão fcit:o na presonto resolução do 

-congresso Nacional, facto es:3o quo a torn11 
desnoco~sariu. nu. vigoncia. do coL·rcntc ox.· 
orcicio. 

Attcndondo a. esse motivo c <L convonion
cia, pa.rtt os in torosscs da. l<'azunda, do ros· 
tl'ingír a.s isonçõo::~ do úil'oitos t::w súmonte 
aos ca.sos e~tttbolccidos n<L 4 !ois or,,,:tmon
t:Ll'ias e nu. Taril'u. das Aliamlogas. uogo 
sa.ncçiLo á rosoluçii.o tio Congresso Nacional, 
de l8do COl'l'Ollto, quo :mtu1·1za a. isontM' dos 
dh•oitos tlo importaçií.IJ o mu.teriu.t dest!nn.úo 
ao abastecimento tle a.gmt ú. cidt~de do 13olém, 
Estado do Pa.t•:l. 

Rio do Janoil•o, 2!1 do setembro do l!J:13. 
- li'l'allci~co de Paula UrJtll·itJHes ..ll·ves .
A's Commi:ssões de Ttll'ifu. e ele Orçamento. 

Do mesmo mínisterio, de 30 do niez findo, 
enviando a seguinte 

:r.tENSAGBl\I 

o Thezouro Federal figura nessas transacçõe s 
como depositaria, cu,bando a eseripturação 
dos dinheiros a elle entregues aos juizes, 
onde deve existir a conta nomínàl de cada 
orphão, como dis11õe a Decisão de 5 de de· 
zembro de 1844. ' · 

Na conformidade destas disposições foi re• 
colhida a.o Thesoul'O Federal, em 26 de se
tembro de 1886, com guia do escrivã:o dó 
antigo Juizo da 2" Vara de Orphã.os desta 
Capihl, a quantia de 103:747$892, que, 
devidamente esct'ipturada, ficou 'constituindo 
o-Emprestímo de 26 de setembro de 1886-
e em virtude de requisições dos juizes com~ 
p:-:tentes foram feitas diversas retirildasde 
diulwiro desse emprestimo, fktndo o mesmo 
esgotado. 

Ne~t~s C?ndíções, tendo sido re~uisitado 
ao M10tster10 da Fazenda, pelo jmz ,da Ca
mar~ Civil do Tribunal . Civil e Criminal 
Alfredo de Almeida Russell o paga:r;nento de 
70:929$140, por conta. do emprestimo de que 
so trn:ta, não p_pude essa requisição ser 
cumpndtt, por nao haver saldo algum no 
mesmo emprestimo. . .. .. ,, 

A' vista. das reclamações apresenta.das.aó 
Tllesouro em consequencia. de não oumpri'
mento desta requisição, resolveu o Ministerio 
da Fazenda solicitar ao Tribunal de Contas 
a nomeação . de uma commissão para, no 
Tribunal Civil e Ct•iminal, proceder a exame 
na. esc1•ipturaçã.o llO Cofre de Orphãos com 
r·elação ao deposito tio 23 de setembro de 
1886, e no Thesouro Federal examinar a 
escr·ipturacão relativa a. esse emprestimo e 
t1. toma.t• as respoctiva:3 contas. · 

Do l'Osulta.do dossas indagações e . doS 
documentos apresentados ao Ministerio . da. 
Fazenda., cJn~ol'me vercís do processo jupt~. 
que pe~o seJa. oppo1•tunamente devolvido, 
se verifica. que da sofuma depositada. :P.er
tence a quantia de 70:929$14!) aos inênor13s 
Benjamin, Luiza e Joaquim,ti.Ihós de Joaquini · 
Gonçalves Raposo e de D. Alicé Mariana 
Ferreira Rnposo e que essa quantia foi 
applicada ao cumprimento de requisições 
indevidamente feitas em favor de outros 
menores. 

Srs . .Membros dl) Congresso Naeiona.L
De accordo com as instrucções n. 51 de 12 de 
maio de 1842, as sommas do cofre dos or
phãos que pa;,sam por emprestimo pa,ra o 
Governo são remettidas eng obadarocnte 
pelos juizes, sem declaração dos indivíduos 
<J. que pertencem, e a. e:Jcripturação respe· 
c~iva ê feita no Tllezom·o l<'edm•tl.llova.ndo-se 
M credito du ca.da con tu. corrente a somm<L 
nello depositada sob o titulo---- Emprestimo 
de tal data.. · 

A commissão nomeada p1•osegue ein seus 
trabalhos, e pelo exame de todos os :proc~sos 
de inve'ntarios existentes no Cartorio do 
Tribunal CivU e Cl'iroinal procura ·ostabe~ 
lecer alli uma cscripturação perfeita. · da. 
conta nominal de cada orphão e apurar 
quaes os emprestimos a cujo debito,deve- · 
riam. ter sido l~vadas as quantias indevida
mente rotíratlas do de 26 de setembro de 
1886, verificação esse. que, l'ealizada, per
mittírá ao Tllesouro Federal corrigir as 
irregularidades próv'ep.ientes Q.a.s l'~UisiÇõe!l 
indevidamente feitas em fa.voi· de orpMos ~ 

As retiradas de taes somlllii.S são feitas, 
mediante simples officios de l'equisição, pois 
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que .não pertencia a importancia citada de 
70:929$140. 

Não sendo justo, entra.tanto, que. os refe· 
ridos menores. aguardem o resultado da
quelies . exames, que se podem prolongar 
ainda por muito tempo, para. receberem o 
que lhes pertence e foi confiado tL guarJa 
do Thesouro Federal, venho solicitar-vos a 
necessaria. autorização para. abrir ao Minis· 
terio da Fazenda o credito especial de 
70:929$140, para occorr.er ao pagamento de 
que se trata.. · . 

Rio de Janeiro, 26 de sotembro de 1903, 
If)o da Republica.- F1·ancisc? ~e Paula Ro
drigues Alves. -A' Comnnssao de Orça
mento. 

Requerimento : 
De Vicent~ Maximo de Almeida Serl'a, 

1• escripturario da : Alfandega de Corumbá, 
pedindo prorogação da licença em cujo goso 
se acha.-A' Commissão de Petições e Po
deres. 

O 81•. Bueno de Palva -
Sr. Presidente, sob a epigraphe-Cabotagem 
nacional-o no!>So illust.re ex-collega. Sr. Sere 
zedello Col'rêa publicou n'O Pai: de hoje 
um bem elaborado 'artigo, como todos os que 
saem da. sua adestrad~ penna, do qual eu des· 
taco, por ser injusto, e para contra clle 
lavrar um protesto o fazer uma. rcctificaçã.o, 
cl seguinte periodo. 

«I-ia tres a.nnos apresentei á Ca.ma.r:L um 
projecto de lei organizando a marinha mor
ca.nte, ollta.belecondo um regimon l.le f11voras, 
de .Pl'emios o do corhs roga.Uas, a exemplo 
do q1,1e tem feito a l<'ranQa., do que poz em 
prat~oa. a Allomanha e do quo alndtL ultima· 
mente adoptou u. loglatorl'a, o.per.ar do ter, 
como tem, a. suu. ma.t•inha ml!rcu.nto ongran
dE)clq.il. .dosde o acto de CromweU sobre a 
navega~1ão e apolltlca. de Jorge Ili e .Jorge IV. 

E o pro.lecto correu lentamente os tur
nos da discussão, e sem que o emendassem 
e sem que o corrigissem e sem que o melho· 
l'ass~m, alguem lembrou-se de mandal-o de 
novo a uma commissão e lá. tl.eou e ficou pat·a 
morrer ou para delle não se falla.r mais.» 
· Sr. 'Presidenté, o illustre ex-Deputado, 
affii~mando o que acabo de ler, labora em 
um duplo engano e praticou uma. dupla in
justiça. 

0 Sa.JOVINIANO DE CARVALHO-Realmente 
~ illustre patriota foi injusto para com V .Ex., 
esquecendo·lie de mencionar o seu esforço 
nesseassumpto.· 

0 SR. BUENO DE PAIVA-0 primeiro en
gano, Sr. Presidente, foi em declarar S. Ex. 
qtie seu· projecto foi a.p1·esenta.do á. Cama.1·a. 

ha. tres a.nnos . pa:;sados, quando a verdade é 
que o projecto a que S. Ex. so refere tem 
a data de 2 de abt•il de 1902; isto ê, foi apre· 
sentado na sessão extraordinaria do an'no 
passado e remettido incontinenti para a 
Commissão respectiva, quo sobro elle tinha 
de se pronunciar. 

Por conseguinte o projecto não tem tres 
annos e apenas pouco mais de um anno. . . 

O projecto, Sr. Presidente, foi logo re
mettido á. Commissão competente, que era 
a Commissão de I<'azenda. e Industrias, da 
qual nessa occasião eu fazia parte, e a mim 
coube, po1• indicação do digno presidente, 
estudai-o c formular sobre elle o respectivo 
parecer; 

Logo depois dei o parecer sobre o projecto, 
parecer q_ue teve o asseutirr.iento da unani
midade dn. Commissão de Fazenda o Indus
trias. 

Nos primeiros dias da actual sessã.o legis
lativa V. Ex. deu á discussão este projecto, 
que passou na l" o 2"' sem debate algum, e 
na 3", quando nenhum collega havia pedido a 
palavra sob:'e elle, eu, simplesmente, como 
então tive occa.sião de dizer, pa.ra prestar 
uma homenagem ao talento superior e ao 
patriotismo não contestado do illustre Sr .. 
Sorzedello Corrêa, tive a ousadia. de fazer a 
analyBe do projecto sustentando o meu pa· 
recer; e nã.o só eu, como os meus distinctos 
collega.s por Pernambuco e Santa Catharina, 
os Srs. Affonso Cosío. o Abdon Baptista, 
apresentamos emendas ao dito projecto. E 
foi em consoquencia dessas emendas que 
ello voltou á. Commissão de F~zcnda o In
dustria.s. 

Logo, S. Ex. praticou uma nova injustiça; 
dizendo que não houve quem emendasse, cor
l'igisso ou melhorasse o projocto. 

E' verda. ,c, pelo menos em roferencia ás 
emendas apresentadas por mim, que elias 
podiam nã.o ter melhorado o project,o, mesmo 
porque não é dado a nós outros, pelo menos 
a. mim, acompanhar S. Ex. nos all;os vôoH ila 
sua intelligencia. 

Entretanto, S. Ex~ oquivocuu se quando 
disse que não houve quem emendasse; tres 
Deputados apresentaram emendas ao pro
jacto de S. Ex. 

O SR. 'VENCESLAo BRAZ-V. Ex. tratou 
do assumpto com a maL:rr competencia. 

0 SR. BUENO DE PAIVA-Muito agradecido. 
Depois disto, e em virtude dessas em ondas, 

o projecto voltou á Commissão respectiva. 
E ha ainda mais uma injustiça praticada 

pelo nosso illustre ex-colleg~; S. Ex. disse 
que ago1•a o projecto foi á. Commissão para 
lá. encontt•ar seu tumulo e de lá não sahir. 

S. Ex., que fvi um pa.l'lamentar quo tanto 
homou esta. Cttsa, um collega que )10$ deu 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:22- Página 10 de 36 

SF.SSÃO F.M 1 ))F: OUTUBRO TlE 1903 

sempre o tom do patriotismo, do talento e 
do amor ao trabalho. de.via ontratanto saber 
e reconhecer que trabalhos da Ca.mara, mui
tas vezes são morosos, nem por isso morrem 
nas Commissões ; e elle fez injustiça aos di
gnos membros da. Commissão de Fa.zemta. e 
Industrias que, tenho certeza,, em breve 
:tpt•csentarão seu parecer. · 

O SR. RIBEIRO JuNQUEIRA - Não deu 
ainda. porque as e nendas são muito jmpor
tantes e dependem de apurado estudo. 

O SR. BuENo DE PAIVA - Eis o aparte 
que acaba de dar o meu honrado collega da. 
Commíssão de Fa.zentla. e Industrias, que 
vem corroborar o quo acabo de dizer. O 
Sr. Sarzedello Corrêa. não teve raz1o quando 
disse que ninguem emendou o projocto ·por 
S. Ex:. a.p1•esen~a.do; elle teve emendas e 
voltarú. do seio da. Commíssão. 

E queira S. Ex. acceita1• estas minhas pa
lavtas, não como um protesto simplesmente, 
mas como um:l. queixa que faço, porquo 
S. Ex., conhecedor da. promptidão com que 
procurei estudar o projec~o e confeccionei .o 
parecer, sabedor do empenho que tenho em
pregado paras tstental-o e vel-o a:pprovado, 
foi injusto, ou, antes, foi menos generoso 
para com o rela~or do parecer, quando veiu 
diwr no seu at•tigo que ninguem tratou do 
pt•ojecto apresentado por S. Ex:. 

Sr. Presidente, a.cceite o íllustre ex-par
lamentar, que tanto brilho deu a esta Casa, 
as minhas queixas. Não posso, como S. Ex., 
subit• ao pinaeulo da glori:., pela ebquoncla 
o pelo talento, mas h~t do mo parmittir que 
u acompanhe no patriotismo c na dedicação 
com que trato de a.ssumptos quo mo são con· 
fiados nesta Casa. (Muito IJcm; ?>Wi/o /Jcm.,) 

O Sl'·. Abdon Baptista - St•. 
Presidente, ao entrar neste momento nesta 
Ca,sa ouço quo o nobre Daputú.do, relatot' da. 
Com missão tlo Fa.zenda e Industria~,p1•ucu~a.va 
defender a mesma. Commissã.o e os demais 
coU!?gas crue tomaram parto na discu:Ssão. 

O Sa. BuENo DE PAIVA- Não faço mais 
parte da Commíssão, no cor1'ente ·anuo ; mas 
ftz parte o anno passado. 

0 SR.. ABDON BAPTISTA - Fazia parte da 
Commissão e, como reta.tor do parecer,. dis
cutiu a materia. Defendeu tambem outros 
collegas que tlnham tomado parte na. dis
cussão do projeeto do Sr. Serzedello Cor1•êa, 
sobre a reorganização da marinha mercante. 

Hoje, na verdade, li em um artigo publi
cado no O Paiz pelo illustre Sr. Serzedello 
Corrêa uma censura que não posso deixar de 
considerar injusta, sobr3 a.quelles que inter
vieram no exame o discussão desta materia. 
Entro outras accusaqões, disse S, Ex., que. 

l'endo tal v.ez emprestar-ma intenção diffe
rento da. que eu tive nesta. Casa., que a[guem 
se lembrou da requerer que o projecto fosse 
á Commissão. Esse alguem, esse membro da. 
Camara, fui eu. 

St'. Presidente, requcri,poróm, quo o pro
jacto voltasse á Commissão, não com o in
tuito de fazel-o dormir lá o somno do es
quecimento. 

V. Ex:. sabe que no principio desh sessã.o, 
talvez um tanto precipitadamente, diversas 
materia.s foram votadas, matarias de grande 
importancia, da que a Casa, principalmente 
os novos Deputados, não tinham ainda feito o 
e~tudo detido e refiactido. Entre estes es
tava. o projecta que. reorganiza.· a marinua 
mercante; record.o-me que passou em 2" dis· 
cussão quasi desapercebido; da 2"' para a 3"' 
eu e os meus collegas da representação de 
Santa Catharina, apreciando a importancia. 
da. materia. contida. no pt'ojecto, pedimos a. 
attenção da Casa e requeremos que a dis
cussão fosse adiad·\ por quinzf} dias. 

Infelizmente em duas sessões consecuUvas 
não houve numoro para votar esse requeri
mento e, então, vendo que a. discussão en
cerrava-se, apresentei uma emenda. que obrl· 
gasse a volta. do projecto â Commissão·. Ello 
voltou com ell'eito, c tom se demorado ba.s· 
tanto tempo no seio da. Comm:ssõ.o, natura.!· 
monto sem quo o&ta so tenha descuidado do 
a.ssuropto. 

PretentHa dentro de pouQOs dla.s requerer 
á Me.:~a. que fizesse pedlr á CommiBslí.o IL 
volta. do pro,lecto, niio pa.ra quo ello fosso 
a.pprovado, devo dlzor com a maio1• fra.n
quozn., mas pu.ra. que outra providencia fosso 
tornu.do.. Depols quo mo dedique! ao estudo 
da mn.t(.wia. do projocto, voritlquel que, n.~ZO.l' 
da. grande competenciu. do Sl'. Set•zedello 
Cot•rôa, cuja falta nedta Casa dtn. a dia vae 
son.do mals scnstvel (apoiados), a.peza.r da 
gt•ande c:tpa.cidade do S. Ex:. para elaboral' 
e dis()utir proje()tos, iníluir com sua. palavra 
valorosa e ardente para. que suas idéas 
sejam convertidas em lei, verifl.quei, digo, 
que esse projecto a que me renro, r~o!·ga
nizando a marinha mercante~ não deverá ser 
lei tal quu.l está. concebido. 

Pondo-me em contacto com homens com
petentes da marinha, como sejam os directo
res da Liga Naval e os membros do Club da. 
Marinha Mercante, e outros, fui,· auxilia
do por elles, encontrando. diversos defeitos 
e lacunas no projecto, que considero um 
tanto prejudicial á marinha mercante, tra
zen.do assim resultados inteiramento oppos
tos ao ftm a que se propunha. 

Si o projecto voltar á discussão, eu, 
apre()ia.ndo·o nas suas diversas disposições, 
p1•oporei sua. rejeição e pedirei a V: E:x:. 
a nomeação de uma. commissão, que' estu· 
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dando o a.s~umpto, ap1•eseute _novo pro
jecto. Mo~tra.rei os d6feHos do projccto, pe

. dindo· a sua rejeição, porque, a meu ver, 
elle não poder•á ir em taes termos a.o Se
nado. · 

Sou o)Jrigado a dar estas estas explicações 
para justificar a minha conducta nesta Ca· 
mara, para provar que não sou, como não 
o é nenhum collega, do3curado do cumpri
mento dos meus deveres, e que nunca pl'O· 
curarei linhas tortuosas para seguir a minha 
conducta, para furta.r-me á responsabiliiln.do 
de minhas opiniões e de meu voto. 

Desde que estudei esta muteria, ~ minha, 
opinião_ foi contraria a. muit'ls disposições 
do proJooto ; acho, porém, quo a Camara 
prestará. serviço relevante á marinha mel'
cante votando uma lei, não exactamente 
como e-'sa, mas uma que attenda ti. impor
to-nela deste magno assumpto. (Muito hem ; 
muito bem.) 

O Sr. Ribeiro .Junqueira-
81'. Presidente, o aparte que tive a honra 
de dar ao meu honrado collega de bancada, 
cujo nome peço venia para declin .tr, o Sr. 
Bueno de Pa.iva, seria ba.stant0 para justi
ficar o procedimento da Commissão do Fa
zenda ·e Industria, si as palavi·as proforida.s 
depois . pelo illustre collega, representa.n te 
de Santa Catha.rina,não me obrigassem a vir 
dar uma explicação sobre o mesmo prccodi
mento da Commissão. · 

Pelas pala.vt•as proferidas pelo illnske 
representante de Santa Cai.harina, pa.
reco que n.o. p1•ojecto só foi apl'esont.Lda 
a. emenda do 8. Ex., emenda q llll, so
gnntio S. Ex. I!Ollfnssou, foi apre~-:ontad!t 
cqmo um recul'so reginwnt:tl, com o 
tlr.J. único do fuzm• com que o pt•ojoci;o vol
tasse á Commissão ; si fosso :tprosnnt:ul:t 
sómente esta moenda, a Commlssão potlia da!' 
parecer immedia.tamcnto sobre ellu.; ontl·o
tanto, Sr. Presidente, foPam apro!!onto.dn.s 
outras de grande importancia e nã.o querendo 
a. Oommissão incorrer nas censuras qno fez 
S. Ex., q~a.l a Çamara votar pt•ojectos sem 
a. necessal'ía. attenção, eu, como relator que 
tinha de' dar pa.recor sobre esta emenda, 
não podia dâr o meu parecer de at.'ogadilho, 
~em bastante conhecimento de causa, por 
Isso que, sendo novato nesta Casa, ou não 
conhecia o projecto aprosentado em anno 
anterior. 

Foi sómente por esta razão, Sr. Presi
dense, que a Commissão de Fazwda e In
dustria nã~ deu ainda. parecer ás emendas 
apresentadas. 

·Ü SR. ABDON BAPTISTA-Não fiz censura 
neuhuma. á Commissã.o, ao contra.rio, do
fendi os so~s intnitos, 

O SR. RmEmo JUNQUEIRA-V. Ex. foi o 
pt•imeiro a confessar que tinha. apresen· 
tado ost::t emenda como recurso regimental 
pa.1•a a protellação, e como, conforme já 
disse, não fGi Pssa a unic.a emenda apresen
tada, mas, sim, muitas outras que alteram 
oro grande parte "· férmlt do projocto, de 
maxima importancia u. Commissão julgou 
indispensavel estuúal-as basta.nto pa.ra. dn.l' 
o sou parecer com pleno conhecimento ilc 
causa; entretanto, devo declarar a S. Ex. 
quo, depoi3 do necess:-tl'io estudo e com a. 
maior urgencia. possivel, a Commissiio a.pl'e· 
sontar<t á. Camara o seu pat'ccer. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-.,.Não ltaven<lo 
nnmero legal para sn pi'ocoder á.s vota<:.ões 
da.s m::tterias constantes da. ordem do dia, 
:passa-se <i. materia em discussão. 

E' annunciadit"a Jiscussão unica. do pare
cer n. 95, de WO::l, sobre a emenda oíiere
cida na 3a. discussão do projecto n. 146 A, de 
l!:lOI, que instituo regras p:tl'a o esta.beleci
mento de empl'ezas do armazens gera.es, de· 
terminando os direitos e as ob1·igaçõos dessas 
em prezas. 

O Sr. P•·e~ldent.e- Cumpl·o-me 
dar as ~eguintes info1·nmçõos ti. Camu.rtL. 

O pt·o.iecto, instituin1lo rogl'fl,'} para. o ost.n.
belecimcnto de omprer.as dn at•mttzons gm•ttos 
o determinan<lu os tllrelt.u~ o as olH·igtLçõos 
dessas empl'mms,fui olfurooitll) om 7 do :~goRtn 
do 1 901 pelo R r·. Sm•zollollo CtH'!'t\it. 

Impresso sub n. 14G,sobl'o ullo OllliLtiu pa.rn
cnt' 1L Commi~siio do 0l'Qilll1t:'n to,sondo :tppt'll· 
vado om I" dlsellssii.o nm 20 <lo dozemb1'o <In 
mos mo :lll no. \i:ttt :w dn julllll ú11 I \lO'.! on tt'oll 
em 2" discus~ã.o. Em R lro :Lgostu l'oi u.ppro· 
Vt\tlo, tendo sido rqjoltados um:~ omouda <lu 
St•, Alfonso Costa o um subsW;utivu do Sr•. 
Coroelio (la Fonse~.:a. gm 4 de do~omln·o do 
mesmo anno entrou oro :1n. discussiio durante 
a qual foram tLpt•csentadas emendas, sendo 
encerrada em 17 <lesso mez. Em vit•tude do 
que dispõe o art. 131 do Regimento interno, 
continuou asa discussão do alludido projecto 
em 26 de junho deste anno, sendo apresentath 
uma emenda pelo Sr. Bl'icio Filho. Em l do 
julho foram a.pprovudos dous requerimentos: 
um do Sr. Tosta, para que fosse ouvida 
sobre a emenda a Commissão de Agricultura 
e Indu_strias Connexas o outro do Sr. Bricio 
Filho, para quo fossem enviados o projecto e 
a emenda. <t Commissã.o do Constituição, Le
gislação e Justiça, afim <lc cmittir parPcer a 
l'espeito, requerimentos olforecidos sem pro
juizo da. discuss:'iu, qun roi encnrt•a.tln. nAssa. 
mos ma. sossií.o, 
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Não só :por ter sido a Coromis~ão de Orça
mento 11 que priinitívameate d _•ra. pa.r<lcer 
acerca. do projecto om questão, como prin~ 
cipalmente por t1•a.ta.r-se <le nma emenda 
a.ugmenta.ndo des;Jeza, foi em pr·imeiro Iogar 
ouvida a mesma commi:>são, a qual deu o 
parecer . que se imprimiu sob n. 95, em 17 
ele Ju!ho deste anno. 

Poste1•iormepte, em 26 lle &etembro, fo
ram a imprhnir soh n. 95 A os pareceres 
das Commíssões de ConsU.taição e <le Agl'i· 
cultura. 

A primeira. destn.s commissões entendeu 
conveniente o[fereeel' a.Jguma,s emendas ao 
projecto, emendas quo a Mesa nã.o pôde 
acceitar, nem submetter ú. consideraÇão da. 
Casa por terem sido apresentadas após o 
encerramento da discussão, que· é reaberta 
agora. sôrnente para o pa.recer da. Commís
siio de Orçamento, relativo ú, em~nàa quo 
r1.ugmentava. despeza e que foi offorecida na 
3~> discussão. 

O 8r. Bt•ieio Filho- St·. Presi
dente, V. Ex. acabou de trat<1l' da. longa 
Jlistoria da passagem deste .pl'Djecto pelo re
cinto da. Cama.\'a do$ Doputrtdus. 

Conformo V. Ex. doclat'ou e a. Cama.ra. 
oudu, o pmjtlcto vem tle!ltJct muito longo pa!:l· 
l{8.n<lo J.'Ot' <liscllsSõüs dmnot'é\ila.s nesta. Ca:'!a 
o recohondo gra.nt{O numero do emendas, 
fpmsi totJns com pal·oz:O!' DOII1-!·a!'io d;ts Com· 
missões t•ospll<~tiva.>~ e qnn.si twl;~s rejeitn.d;\s 
po!a Casa. . 

Um !loaDoputadosQuo aprosoutarnm emen· 
elas t'ol o humi\,lo ol'ttdot· l!llO ne~tn. hora, 
m~nupn a Jtj,tenoiio dos sous coHe~<ts. 

Nfw vonlw ll,l.!l)l':l, 'lua.n!lo •J dob;~te est;t 
rnl-ltl'iotu :l ma~lll'i:\ lia. omonda. lfUO SllbmCJtti 
;L collHitltll':L,;ti.o tios lllOUs hntn•tttlus comp1\· 
nlwim.'l, tl<~r o tlosünvoh·imenLo quo o a.s· 
sumpto comportn.. Apuna.s dirc! pouca.s pa.· 
l;wt·a~. cii'Cill11SCI'~'·ondo-m~ ao llonto que 
mn tl'ouxu a.o .teiJn.tc. 

A . C:tm:wu. t'l tostem unha. de que não im· 
pugnei u. idéa do pt•u,iacto, não combati_ o 
e.<ttabelecirneoto !los a.rma.zens geraes, nao 
me declarai inf~nso ao estabelecimento dos 
to(wJ·anls; o que fiz foi impugnar o modo por 
que o projoct;o esta.va. elabontdo, o que/fiz foi 
considera.r a. sua inapplicabilidade ao ·noS'so 
meio, o que fiz foi tl'a.balhttP no· sentido 
de expurg<w o projectu de algumas disposi
ções, a meL! ver inconvenientes, perigosas. 

Analysando alguns dps disposil.í vos do 
}Woje.cto, estnda.ndo a delica.de?.a e impoptn.n· 
ciu. d:ts operações que po;;sn,m se\' roa.Hza.das, 
chamando a a.ttrmçito elos meus aol!eg;ts pal'IJ, 
o cst·J,bo!P.cimanto dos 1otwrants, p~tl'<l. os po· 
t•igos, as fraude~. a.s inconvoniencias que 
porlm•inm rmwltnr. dosclo (IUO nio se osta
helN~~·. ic-\:.;n t\\11<~ 1\sctLliZil.çã.o StJl'Íi\, ap!'esonteí, 

entre outras emendas, uma, propondo o es· 
tabelecimento da fiscalização. 

A :principio, a minha· emenda foi a;pesen.
tada de modo a doixal' que a fiscalização 
fosse feita á custa das propria.s emprezas, ou 
á custa dos cofres da União. 

O SR. CauvELLO CA.VALCA.NTI- No pri-
meiro caso, ellas crttm obrigadas. · 

0 SR. BRICIO FILHO- No primeiro Cl1SO, 
eUas eram obrigad<~s. como diz em apnrte o 
nobre Deputado; mas o parecer da. illustre 
Commissã.o, que sobre o assumpto se pronun
ciou , foi infenso á medida, declarando que a 
fiscalizaQão poderia estorvar, impedir, em
baraçar esse gencro de operação. 

0 SR. CRUVI~LLO CAVALCANTI- Isso não 
tom explicação. 

o Srt. BRIGIO FILno- Coruprebendendo a 
tlelicadez:1 do assumpto, a sna gravidade, 
estranhei um pa.rocet• nestas condições, 
Mhando, conforme aUega em aparte o illus
tre l'O!)!'esenta.nte tlo Rio do Ja.neir(), que isso 
não tom expLicação, que isso não tem justi
ficação. 

Como, porém, Sr. Presidente, o meu in· 
tuíto era estabelecer a. fiscalização e, como 
se poderi<t n.llnga.r que ern. uma sobreca1·ga 
p(Ll'a as omprczas Bxígir uma. certa quota 
P<Ll'a. o serviço da. lisca!ização, que fiz eu '? 
Apresentei outra cmendr~. estabelecendo que 
o fisc;Ll fosso prLgo il custa. dos cofres da. 
Unlao. 

Assim, Sr. Presidünte, ambas as minhas 
omendn.s, quol' u. pl'imitiva, quer a. que foi 
a.presentt~da postot•iormonte, visam gttra.ntir 
não só os interesses da União, ligttdos a esso 
gnnt\ro dn operações, como t;~mbem os inter
c:-;sos <los dopositaríus, da.qut"llles qu~ leva
rem ;Ls smts merea.do1•bs n.os :trmazens tlnssas 
empl'CZU.S. 

0 SR. E!,YSF!U GUILHERME dá. um a.pa.t•to. 

O SR. Bn.wro FILHo-A situacão nao ê a. 
mesma U.e outras em prezas; o c tsÕ não é i(len
tico ; aqui trata-se de titulas que vão repr~
sentar o deppsito de mercadorias. de títulos 
que vão ter certa circula.oã.o, . de tit!llos q_ue 
vão rep1'c~eutar va.Lores ; ne~tas condições, 
torna-se indispensavel a fiscalização para 
eviirtl' muitos abusos, muitas frat~dos,' muitos 
in(}onven ientes. 

De modo que, Sr. Pl'esidente, a minha. 
preoccupa.ção é fiscalizar esta genero de 
opel'ações, fi~ca.liza.r o lançamento á, circula· 
çã.o de titiilos impot·ta.ntiJS. 

A Commissão não quiz acce!Gat• a emenda, 
rvutndo ou ontondí quo ttü ftscu.Uz~Qão devia. 
s1Jr custeada. poln. empt•ezn. ; u. Commil:lsão 
:~ind:t nã.o quiz accoítat• agol'IL quo ou pro
ponho a. fiscalização pelos cofres du. União. 
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O que a. Commissão não quer é a fiscali· 
zaçã.o p<~,ra que a emprez11 poss11 andar 
como entender, possa marchar como lhe pa
recer melhor. 

A minha responsabilidade, Sr. Presidente, 
está f.lalva ; as emendas que apresentei não 
puderam ser approvadas pela Commissão 
e algumas não ser-ão mais renovadas ; c, 
já que se pretende negar tambem a approva
ção desta sobre a fiscniização, necessaria, in
dispensavel até mesmo para salvaguardar a 
responsabiWlade do Governo, já. que se pre
tende sonegar uma medida tão uecessaria 
e indispensavel; ·só me resta um alvitre: é 
lavrar o meu protesto vot:~.ndo contra este 
projecto, para que amanhã, quando sur
girem os abusos e as fraudes, não se diga 
quo não houve um ropresentant::J da Nação 
para. leva.uta.r a sua voz coutL•(l, o projecto. 
(Muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a. palana, é en
cerrada a discussão e adiada a votação. 

E annunciada a discussão unica do projecto 
n. 144 A, do 1903, relativo á emenda do Se
nado ao projecto n. 144, deste anno, que 
autoriza o Presidente da. Republicn. a abrir 
ao Ministerio da Fazenda o credito de 
4:482$500, supplementar á verba n. lO do 
art. 23 da lei n. 834, de 30 de d<'zembro do 
1901, para o abono do sóstas o sm•õ:ls a que 
teem direito os oporari<'S da Casa da Moeda. 

Ninguem pedindo a palavra, ú oncerl'aua 
a discussão e all.iada a. votação. · 

E' anounciada a discusRão unic1~ do pt•o· 
Jocto n. ll8 c, de 1903, roda.cçiio para uova 
discus:~ã.o, de aecordo com o u.rt. 132 do H.e
ghnento,da. emenda. destacada na s~ discussão 
do projecto n. !IH, dosto anno, elevando de 
mais 2:000$ os voneimontos actun.os dos 
juizmJ soccionl\os dos Estados. 

0 !!ilt••· Drlf~io Filho -- Sr•. PN!Si· 
·clr.mto, eu mo veja 11:1. olwigação do dizer 
qualquel' causa sobro o pt•ojecto, om vista 
da. attitude por mim assumida quando foi 
submettido 11 considol'ação da Casa o pro
jecto dispondo . sobre a creação de mais um 
lagar de juiz federal nesta Capital com o 
respectivo augmento de vencimentos. 

V. Ex. d~ve estar lembrado de que com
bati a disposição que augmenta.va os venci
mentos do raferido magistra. ~o. estranhando 
que o augmento · fesse realizado justamente 
na. hora em que se dava a diminuição do ser
viço em cousequencia da. divisão do logar. 

Y. Ex. e a. Casa. devem estar lemb~·ados 
de que, tendo passado o artigo que con· 
sigmwa o augmento de vencimentos, de
clarei que, como consequcncia desta medida, 
se impunha a ado-pção da emAnda do illustre 

rcpl•escnta.nte do Minas, porque não era. 
plausivel, não era razoavel augmentar os 
vencimentos dos juizes desta Capital, dei
xando os juizes dos Esta<los com os mingua
dos recmsos de que dispunham. 

0 Sa. CA!tNEIRO DE REZENDE-Era O syste
ma de dous pesos e de duas medidas. 

O SR. BRICIO FILHO - Nestas Ctlndições, 
s r. Presidente, como uma consequencia. 
Logica. dessa attitu·ie da Camara, pugnei 
pela passagem da. emenda. e aqui estive ao 
lado daquellcs que a suffraga.ram. 

Depois de passada a emenda, Sr. Presi
dente, em vez de votado o projecto em 
gloho, destacou-se a tabella. n:l. votação. 

A tabella foi rejeitada, 
A emenda, augmentando os vencimentos 

dos juizes éstaduae:o, foi destacada em vir
tude de disposição regimental e aqui está, 
neste momento, sujeita a debate. 

Pois bem, cu, que votei em favor dessa 
emenda, como consequencia da approvação 
da outra, desde que foi supprimida a tabella. 
que augmentou os vencimentos, venho hoje, 
como natural consequcncia de minha. atti
tude de então, declarar que voto contra o 
projecto. · 

Accresce que o est1•ibilho em voga, gira 
agora. em torno da. nece~~Sidade de fazer 
economias, a. tal ponto que já se privam ci
dades de elementos indispensaveis ao seu sa
neamento e á sua. prosperitlade. (Muito bem; 
muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer· 
1•ada a, discussão o adiada a votação. 

E' annunclatla a. continuação da discussão 
unica tio p!•o,jocto n. r7l C, de 1902, redacção 
p:tra nova. discussão, em virtude do at·t. 1:12 
rlo H.eglmonto Interno, da. omenda destacad:t 
na2"discnssii.o do p1•ojecto n. 171, desto 
anno, autorizando o Podm• l~xecutivo 11 en
tregn.t• n.os bispos, quo nclles toem J'esidoncia, 
os p1'ed ioA quo, pertencendo ti. Na.Qii.o, ser
,·i:wl do paln.cios opiscopaos, quando se do
cl'etou a soparaçiio da lgre.it~o ~lo Est.atlo, Oil 
quaes tl.cai•ão pertencendo, em plena pro
priedade, ás respectivas di9ceses, a qual 
tinha ficaào inte1•rompida, em virtude da de
liberação da Camara, que a.pprovou o reque
rimento do Sr. Germano Hasslocher, pe
dindo que sobre o referido projecto fosse 
ouvida. a. Commissão de Constituição, Legis
lação e Justiça. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con
junetamente em discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao p1:ojecto n. 171 G, de 1903 

Acorescente-so in (i.ne do art. 6°, do pro. 
jacto substitutivo do Sr. Estevão Lobo, o 
seguinte: 
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Observadas as disposições do n. 2 e § 7°, do 
art. 72 da. Constituição da Repuhtica. 

Sala dag sessões, 1. de ontttbl'<} de W03.
Tlwma; Cm•alcanti. 

- Todavia, outro é o principio a attender.se. 
Deriva eHe do art. 64, paragra.pho unico, 
que S. Ex. mesmo indica, embora para di
verao efftüto, sem lhe dar a exclusiva appli· 
car;ão que o enuncia.do paragrapbo com-

..__ porta.» 
O Sr. Presiden~-A oste pro- Mas, Sr. Presidente, eu penso, e assim já 

jocto foi apres~ntado,em 8 de agosto de 1903, me pronunciei ha quatro ou cinco a.nnos no 
um requerimento pelo Sr. Deputado Ger- seio daCommiss'lo deConstituição, Legislação 
mano Hasslocher. - e Justiça, que o Congresso Nacional não 

Este requerimento, que foi approvado tem compatencia para legislar sobre a pro
na.quella mesma sessão, era assim redigido: priedade em especie dos Estados ..• 

«Requeiro que o projecto n. 171 C vá á 
Commissão de Constituição, Legblação e Jus- O SR; GoNÇA.J,o SoUTo- Mas não é pro-
tiça, para. sobre elle dar pa.re~er, adiada. a priedade dos Esta.dos, ó da União. 
discussão.» o sa. TEIXEIRA DE SÃ - ... e bem assim 

O projecto n. 171 C teve o!.'igem como da União ... 
emenia otferecida na 2&. discussão do projecto 0 SR. GoNc .. A.LO SouTo_ Está bom. 
n. 171, de 1902, que orçava a receita para o . 
corrente exercicio, emenda que, approvada. O RJ3.. TEIXEIRA. DE SA.- ... porque se trata, 
e ,por incidir no disposto no art. 132 do re- Sr. Presidente, de uma questão de direito 
gimento, foi destacada para ser submet;idi1 privado entre a União e os Estados, como 
a nova discussão, correspondente á 3"', sob a pes3oas jurídicas iguaes perante a lei; na 
fórma de projecto. fórma da Constitui<:ão. 

Apres~mta.do o partJceP pela Commissão de Nessa questão, a União não é poder para. 
Constituição e Justi<;a, entra novamente o mandar, mas parte para obedecer; não póde 
pt•ojecto em discmBão. decidir do que é seu ou dos Estados; está em 

juizo e ouve a sentença. E' isto, Sr. Presi-
0 8.-. Tei'l!leira de ·sã(·) -SI'. dente, o que Pstá. na Constituição, arts. 59 e 

Presidente, não venho add\cíona.r l'azões no- 6ü, e é a doutrina unanime de todos os os
v~ ao par~eer que tive a honra de · elabo· criptol'es de direito publico. · 
rar no seio da Commissão do Legislação e Nos estados gera.es e nas suas divisões 
Justiça. permanentes ha. dous criterios de poder e 

A matoria. deUe é simples e ohvia; póde de pesl!oa jm•idiea msceptiveis de direitos e 
reduzir-se a um mero confronto entre o pro- obrigações .. 
jeeto n. 171 C, em debate, e as disposições Este aspecto, que teem os EsLados, é im-
constitucionaes. manen te, é ef:!Sencia.l á. sua. exif3tencia jurídica, 

Venho á tribuna, Sr. Presidente, para dar porque precisam p::lrl'a preencher o seu 
uma. explicação prévia á Camara. á. cuja alta. fim ter personalidade civil para adqulrü• 
competencia juridica. fallo e ao meu j]lustr,) bens, contraetar, otc. 
collega. de Commis:!f~o c di:~tincto amigo o Ru sei, 81', Pt•esid.ente, que tem havido 
Sr. Estevão Lobo, a quem muito prezo, o lols decidindo que a, propriedade tal ou qual 
cuj;~. ansencia lamento. fica :pertencendo ao Estado A ou B. 

S. Ex. disse no sau vot'J yoncido que opa.- .lulgo essas leis inconstttucionaes. Posso 
l'Acer que tive a. honra de elaborar (:, inr.om· esta,t• am ert•o, mas tenbo o direito de per
ploto e defectivo, pois, reconhecendo que o:> sis&il' em minha. opinião até sor convencido 
Jll'oprios uaciona.es em discussão, isto ê, os do contrario. 
palacios episcopaes, deviam ficar reserv-ado.,; De que a personalidade dvil dos Estados é 
para o dominio dos Estados, com tudo não immanente, interessa á sua existencia politi· 
conclui pot• um projecto nesse sentido. ca, segue-se, é claro, que todos os direitos que 

Disse S. Ex. no seu voto vencido: «Não se .derivam de.'lta persõnalidade jurídica parti· 
me afigura procedente o parecer do Sr. re- cipam da natureza. dos direitos constitucio
latol'. Fica. por se resolver a questão, rele- naes. E, Sr. Pt•esidente, nesta explicação 
gando-a pa.t•a o dispositivo do art. 7.2 § 7°, entro em reconvenção com o· meu illnstrado 
da Constituição. collega. Deputado por Minas. 

Eff'ectiva.mento, doar os alludidos bens aos · h -1>. 
bispados poderia. significar, não digo uma O SR. GoNÇALO SouTo - Ac o que .~.az 
subvenção, mas evidente quebra dessa infle· muito bem. 
xivel neutralidade que incuml)e ao Estado O Sa. TEIXEIRA DE SÁ- Ma.s é reconven· 
manter. r..ão no sentido de 1•ecriminação. (Riso.) -

{ ·) lr..<ll! !li~CtB•so Jtão f•Ji revisto pelo Ol'&dol.'• 
·;::~J. Vi 

O SR. GoNÇALO SouTo- Bem, este syno
nimo ó que desconheço.- (Riso.) 
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0 SR. TEIXEIRA DE SÁ- Entro em recon
venção com o meu illust1•ado collega, sobre 
a sua opinião em parecer, ali(ts brilhante, 
apresentado á Commis:;ã.o, a respeito dn. con
stitucionalidade do projecto que veda aos 
Estados contrahirom emprestimos c'Jm ban
queü•os estrangeiros, julgando-o incOI~sti.
tucional, o que demonstrou de modo.irretu
fntavel. 

Pois, bem, ·senhores, a hypothese está do
minada pelos mesmos princípios. Alli se 
procura diminuir a capacidade jurídica dos 
Estados, o que é inconstitucional e aqui tira
se-lhes o direito de estar em juizo, de recor
rer• ao poder competente para julgar, que é 
o Supremo Tribunal. O Congresso arroga-se 
fnncção judiciaría de julgar da propriedade 
dos Estados, priva-os do direito de estarem 

. em juizo e de serem julgados pell.)o ~utorid(l.de 
competente. • 

Com estas b1•eves considerações, tenho 
justificado plenaJ,llente o meu procedi_mento, 
como relator do parE)cer, dGix~tndo de apre
sentar um prpjecto pelo qual o Congt•osso 
julgasse da questão juridica, determina.ndo 
que os palacios .episcopails fica vn.m perten
cendo aos Estados A e B, creio quo o elo 
Cea.rá e Minas Geraes. 

E não intervirei mais na. discussão do pa
l'ecer, deixando que o Congt•es.m julgue ou 
resolva o caso, quo lhe está sujeito, como 
entender em sua sabedoria o como entenuur 
dever executar a Constituição á Jaco do paiz 
e :t face do mundo. (Muito bc·m; mltito bem.) 

lherme, J~venal Miller, Barbosa Lima, An
gelo Pinheiro, Jam.es Darcy e Domingos Mas 
carenhn.s .. 

Deixam de compa1•ecer com causa. parti
pada os Srs. Raymundo Nery, Artlmr Le
mos, Gnedelha Moq~&Q, Dias Vietra, Jgão 
Gayozo, Pereira l~eis,Trindade, Soares Neiva, 
Moreira Alv~s. Estado Coimbra, Po:lro Poi'
nambueo, l• lpidio Flqueiredo, Ep:tminondas 
Gracindo, Ra.ymundo de Miranda, Milton, 
Bulcão Vianna, Belisario de Souza, Beza.
mat, Pereira Lima, Paulino de Souza, Es
tevão Lol)o, João Luiz, Leonel Filho, An
tonio Zacarias, Camilllo Soares Filho, Manoel 
Fulgi!Dcio, Artlmr Torres, Lindolpho Cae
tano, Eduardo Pimentel, Jesuíno Cardoso, 
Domigues de Cast.ro, Valois de Castro, Aze
vedo Marques, Rodolphq Miranda; Paula 
Ramos, Xavier do Valle, Victorino Monteiro 
e Alfredo Vttrella. 

E sem cu. usa os Srs. Aft'on~o Costu,, Pereh·a 
de Lyra, Rodrigues Lima, Eduardo .Ramos, 
Augusto de Vasconcellos, Viriato Mascar'e
nhas, Gastão da Cunha, Astolpho Dutra, Ber
nardes de Faria, Lamounier Godofredo, Ga.
leí1o Carvalhal, Bernardo do Campos, Costa 
Junior, Leit.c ele Souza, I~ra.ncisco ·Malta c 
Campos Carticr. 

O Sr. P1•esidentf~ -- Continua a 
discussão unica do projecto n. 171 C, do I 902, 
redacçã.o par<\ nnva discussão, em virtude do 
at•t. 132 do Regimonto Intm•tw, da emenda 
destacada. na 2" discussão do projecto n, 171, 
deste annu, a.uturizando o Podei' l~xocntivo a 
entt•egar aos bispos, que nellos t.cem rosi
tlenci:t, os p~·odios qun, p(lrtoncendo ú. Na.çii.n, 
~ervii\ffi do p:Llanio:1 B}Hseopa.oos quantlo sf'. 
tlücrotou a. soparaçi:'~p da. Igt•nja tio Estatlo, os 
quaes limu•ü.o pet•tnnennrlo, em plenn. pt•opdo
dado, :1:> J•ospect.ivas úioeo,r.s, a qu:tl tinha. 
fillntln inl;el't'ompitla, nm virtwln tlu.<lollbm·:t
çãu dnCa.mr~ra que approvou o l'!lCJitot•imonto 
do Sr. Grn•mano Ibsslochor, pedindo que so· 
bt•e o J'efer,do Pl'ojocto foss:J ouvid:t ~~Com· 
mi;siio de Constituif;ão, Legi~laç:'i.o o .Julll.iça. 

Tem_ a plln. vra. o Sr. Celso de Som~ a .. 

O Sr. Celso de Sonza-St•.Pee
sidente, o assumpto que faz ol.Jj<\cto do lH'o
jecto em discussã.o ,já outevo pa.recm· f'a.vo
l'tWel d<). Commissã.o de Orç,n.mento, quando 
em fórm:\ de emenda foi oO'erecido á con
side:·açtw desta Camara., pm' occasião P,a, 'dis
cussão da lei orçament.aria, o anno passad.o. 

Comparecem mais os Srs. Julio de Mello, 
Enéas Martins, Aurelio Amoi•im, Hosannah 
de Oliveil'l\, Passos Miranda, Cru·los do No
vaes, Indio' rlo Brázil, A úton'iu lhstos, .los!' 
Eusebio, Urba.no Snntox, Chrisj.inu Gt·uz, 
H.aymunrlo Arthul', DeZCI'I'il Fontenolln, Vir· 
gilio Bt•igido, 'l'holíHtz Cavalcanti, Ft•annisco 
Sá., Fl'ederico Borges, .loã.n LopPs, I~rlnar!lo 
Studart, Set•gio Saboya, Paula e.Stlva, Abdon 
Millanez, .José Mal'colllno, .João Vieit•a, Ml~
laquias Gon('alves, Esmeraldino Bandeira, 
Arth4r Orlando, AnO'elo Neto, Rodrigues 
Doria, Oliveira VaUaâ'ão, Noiva, Lnovigilllo 
Filgueiras, Castt•o Rebello, Tosta, Felix Gas
p~l', Saty):'o Dias, Augusto do Freitas, rolen
tino dos Santos, Jo~é Monjtmlim, ·. Gn.ldino 
Loreto,lferedia de Sá, Mello Mattos;~á Freire, 
Americo de Albuquerque, Fidelii:\ Alve:;, 
Lourenço Baptista;, ,.Tulio Santos, Fráneisco 
Veiga, Bernardo Monteiro, Pênidó Filli.o, 
Francisco Bernard~no, Sabino Bat•roso, Car
valho -Britto, Rodolpho Paixão, Padua Re
zende, Rebouças de Carvalho, Ferreira 

·Braga, José LobJ, Alvaro do Carvalho, Her
menegitdo de Moraes Filho, Aquino Ribeiro, 
Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, Can
dirlo de AbrAn, La.menhn. Lins, EliAOU Gui-

Destacado, porém, do projec·l;'l de lei orça
montaria para constimir um projeétt~ em 
separado, por forç<:t do Regimento, ao ser 
o mesmo discutido nesta Casa., foi, a reque
rimento do St', Deputado Germano Hasslo
ehol', enviado <.i. Commissão de Constituiçiio, 
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Legisla<;ão e Justiça, afim de que est<t se 
pronunciasse sobre a su<l. constitucionali-
dade. · 

Excusado é dizer, Sr. Presidente, que a 
iUustre Commissão dividiu-se; a.o tomar co
nhecimento deste p1•ojecto; entendeu a sua 
maioria que, de facto, el le era. inconstitu
cional, pois que violil.vn. o ál't. 7.2, § 7°, da 
Constituiçüo; 

Um membro da Commüuã.o, porém, o 
Sr. Luiz Domingues, mou tu.lentoso amigo, 
entendeu que o projocto na<ln. tinha de in
constitur.ional o que, portanto, devia sor 
acceito por esta Carnwa. 

0 SR. CARWS ÜTTONI-ESSO voto em se
parado foi subscrípto p:~los Srs. Hosannah e 
Frederico Borges. 

O SR. CELSo DE SouzA-Devo dizer, Cl)mo 
acaba de lernbeat' o meu iHustre í:JoUega. 
Deputado po1• Minas, que o voto em sepa.· 
ru.do do Sr. Luiz Domingues foi ta.mbem 
subscripto pelos Srs. Hosannah e Frederico 
Bo1•ges. 

Um outt>o membt>o tia Com missão, o SI'. Es
tevão Lobo, divergindo da maioria da mesma 
o tio voto do Sr. Luiz Domingues, entendeu 
que o projccto não dovia ser ;tppl'ovatlo, por 
isso quo violiwa o art. til da Constituição, 
mn virtude du qual os benl': de que cu· 
gi ta u mesmo projecto lleviam ser devol
vido:-: aos E~tadox em que se acham si
tun.uos. 

Om, Sr. Presidente, vê V. Ex. que tomuíl 
dea.nto üe nós troH opiniõeH a respeito r.lo pl'O
jtJctu em discussão. 

l•:u, S1·. Pt·osidnntll. nãd tl'l'Oi a menor 
d IIYilh~ tllll n.ppl'iJVól"l' CdllS\JIH11(liJIIOil t,o U votu 
tlii'Ol'g'OIJI,fl elo St•, Luiz lloJllillgiiOS; I) t) ru.ço 
tüi.u SÔI\ICiltll pnll\s l'lL'l.ilos I!UO o hom·a.do 
lloputaclo mctot·uult om seu p;u·ocot•, 1111ts pot• 
t.llltt·as quo dnvu IIHtnl!',lstu.t•. pat·•~ molhut• 
lhnda.muutl~t· o Jnsttllcttl' u IIIOU voto. 

Ponso quo a. illustt•a<ln maiot·ü~ da Com· 
nlis::lã.o de ConstituiQU.o nflo ~tp!'ociou o caso 
dcvidamonto ; olla n.tel'o-se purn. e simples· 
mente á. lettm do art. 72, § 7•, da. Consti
tuição, on<le se diz quo nenhum cttlto ou 
i{JI'eJa gosa1·d de sub~Jençrw official. 

Si llliS fossemo~ att.endet' á leHra da Con
stituição unicamente, sem olhai' pam oul.ra.s 
considerações que se otfet•ecem ao caso, nós, 
Sr. Presldente, a.nnuaJmente vil'ia.mos a 
ferit• essa llisposiçã.o constitucional, po1~ isso 
que ·annualrneote votamos verba pat•a a 
ffillJlntenção de beneficios ecclesiasticos : vo· 
tamos annualmente congrua.~ pa ·a bispos e 
vigarios que sei'Vitam no antiga regimen, 
<tuando a Igreja, so aellavn. ligada ll.O Es
tn.do. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER dú. um 
apa.rte. 

O SR.. CELSO DE SouzA- Mas isso não faz 
perder o car~.cter de uma subvenção ao cl<:H.'o 
.;a.tholico. 

Vou mostrar a V. Ex. que e~te mesmo ar
gumento se presta para que nó.~ agora vo
tmnos esse projecto, devolvendo os palacíos 
n. que elle se refere ás dioceses em qne SH 
ttcharn situado~. 

PoPt·.mto, ·sr. Pt>esidente, nós ni'í.o po
demos attender nntorialmente ao dipositivo 
do art. 72, § 7°, da Constituição. 

Precisamos a.ttendet• á. situação em que se 
achava o Estado antes da proclamação da 
Rcpnblica. 

Er<t então a religião catholica religião $: 
oillcia.l ; dn.s relações existentes entre a 
Igreja e o Estado naí!eiam direitos e oht•ig!'o· 
ções reciproe:1s, algumas das quae.'l, a des
peito du novo 1·egimen, não podiam deixa.1' de 
subsistir. Aliás, o Governo Provisorio, na 
sua proclama<;ão decl.ara:ra reconhecer e aca· 
tar todos os compromissos contrahidos du· 
ranto o antigo regimen, bem como as ob1·i· 
gaçües legatme11te cons!itt~id((S. 

As congruas que ainda hoje mantemos a 
alguns servcntua.rios do culto catholico, o 
que importam sinão o reconhecimento da 
ubl'igação assumüla polo Estado no an-tigo 
regimen, por força do suas relações co;n a 
fgreja 1 

Ora, á creaçã.o dos l>íspados do Ceará. e de 
de Oiamantina precedeu um accordo entre o 
Governo do BrazH e a Santa Sé, em virtude 
!lo qual arptelle compl'ometteu-se a. edificar, 
compi'a.l' ou alug,tr ediflcios proprlos e do· 
cantes p:tl'a l\ rosidoncia de tat~s bispados. 
(A vho tlu ~lini~torio d;t .Jnst.iç;~ do IR do ja.
noiro du 1857, haixitdo orn rir·Lnde da l'oso
lw;ã.o tltt Ailsembi~;L Geral Logishtl.iva tia 1 d.1~ 
11~p~to do 185::, quo u.utot•izavn o Govomo 
lmp.•rh~l a. impott•n.r da. Santa. St"1 t\s llnlla~ 
necessarias para ~~ cron.ção dos dous bispado::: 
a.t!ttdidos.) 

Houve, portanto, um contracto. 
Separada a Igreja do Estado ••• 

O SR. GERMANO HAssLocnER-V. Ex. tem 
o~sc cont.rado ? 

O Sa. Cr,:r.so Dt·; Soun-.J:í fni litlo acp1i. 

0 Sa. GERMANO lfASSLOCHER-:-~ão foi tal ; 
V. ~~x. o3t:i. nlltldintl.o ·a. um t•alatorio do 
Ministorio do Impeeio. allndiodo a um com
promisso todo ellc officioso do Governo. 

O SR. CELSO DE SouzA-Diziit eu, sopa
rada a Igreja do Eo;~t<J.do, por força. dos a.aon • 
tecimontos políticos de 15 de novembro, do 
:wcordú com tt dont.Pina. ()Jnsa.grada. na Con
stituição, ptwgun~o: pol' q11e l'il.Ziif) o l~staclo ll:t 
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de furtar-se hoje a esb obrigação, isto 6, de 
continuar a fomecer residencia para os bispos 
das dioceses de Fortaleza e Diamantin :. ~ 

"()SR. GERMANO HASSLOCHER-V. Ex. ex
ponha o caso juridico com clal'Oza e depois 
vamos ver .•. 

O SR. CELso DE SouzA-Si estas dioceses 
foram ct•eadas exactamente, porque o Estado 
assumiu a obrigação de dar• residencia a 
estes bispos, como hoje, pelo facto da sepa
ração da Igreja do Estado, nós vamos cassar · 
lhes o diretto de residir nos predios qne para 
isso lhes foram destinados ? 

Pela mesma razão, entendo eu, porque; a 
despeito do art. 72, § 7°, da Constituição, 
nós mantemos ainda as antigas congruas a 
alguns serventuarios do culto cathollco : não 
podemos deixar de manter a mesma attitude 
que mantinha o antigo Governo, assegurando 
a estes bispos, ou seus snccessol'Os os predios 
destinados para sua residencia.. 

Portanto, Sr. Presidente, parece-me que 
é por demais insubsistente o argumento da 
maioria da Commissão de Constituição, Le
gislação e Justiça, fundando-se na lettra 
material do ar&. 72, § 7°, da Con.>tiluição, 
adro de negar a a.pprovação do projecto em 
discussão. 

Encaremos agora, Sr. Presidente, a ques
tão, confo1•me foi collocada. pelo voto diver
gente do illustrc Deputado por Minas, o 
Sr. Estevão Lobo. 

Pensa S. Ex. que o projecto não póde ser 
approvado porque vae fcril· o art. 64 da 
Constituição, que declara que os proprios 
nacionaes quo não forem necessa.rios par~ 
os serviços da União passarão ao domínio 
!los Estados em cujos torritorios estiverem 
situados. 

Pergunto: Os pa.la.cios episcopaes do Coará 
o Diamantina podem set• consirler.Ldos pro
lWlos nacionaes, no sentido expresso do arti
vo 134 dn. Constituição ? 

Sabemos quo o palacio do Ceará. foi con
struido expres~amente para residencia do 
bispo, sendo entregue á dioce:;o p:tra esse 
fim, e que o palacio da Diamantina era um 
antigo ediftcio que foi :t·econstruido pelo Go
verno e tambem entregue ao bispo para sua 
residencia. 

O SR. GERMANO HASSLOCHER.- Como bom 
catholico, V. Ex. deve sentir-se magoado, 
vendo que essa religião, que é da maioria. 
dos brazileiros, tem necessidade de estar 
mendigando da União. 

O SR. CELSo DE Souz.A- Não ha nada de 
desairoso para a religião V. Ex. dizer que 
ella· mend1ga. 

O SR.. ERMIRIO CouTINHo - Ningnem foi 
mais pobre do que Christo. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - Ninguem 
mais rica-do quB q Papa. Não conheço vida 
melho1· do que a dos padres ; são ricas as 
ordens de S. Bento, do Ca1•mo e outras, o 
ainda é pl'ecisotil'a;t• da União esses predios. 
Chl'isto nasceu em uma; choupana e mo1•reu 
em uma cruz, e V. Ex.. peue p<1l:\cios para 
os bispos ..• 

O SR. CELSO DE SouzA - Em virtude de 
quo prinrlpio sã.o ess!ls cditicios considerados 
proprios nacionaes, si foram construidos ex
pressamente plra rosülencia dos bispos?. 

Não comprchendo que sHuação a illustra
da Commissão, assim como o autor do voto 
divergente, Sr. Estevão Lobo, querem dar 
a esses 11redios que evidentemente não po· 
dem estar comprehendidos na. disposição do 
art. 64, da Constituição. 

Acho que nem os Estados quererão roce
bar semelhantes edificios, gravadoE~, como se 
acham , de um onus perpetuo. 

Dcvolvel-os aos Estados com o gravame 
quo S)brc elles pesa. é o que se pótle cha· 
mar um verdadeü·o presente de g1·egos. 

Em rigor taes predios não pódem ser con· 
siderados como proprios nacionaes, no ~eu
tido que a Constituinte quiz dar aos immo· 
veis do patt•imonio da União. 

Elles toem uma situação especial, e a süa 
devolução ás dioceses dos bispos par;L resi
dencia dos quaes foram construidos ser:t um 
complemento necessal'io do decreto n. 119 A, 
de 7 de janeiro de 1890. 

Som duvida os ediflcios ou os predios :t 
que :-::e refere o art. li4 d[J. Constituição :-;iio 
aquallos sobre os quaes o Governo tem lllono 
domioio, i:-::to é, não sú o domínio dirocto 
como o domínio· util, e dos quaes não pre
cisn.n<lo. os ue\'olvo aof.: Estados p~tra. quo 
estas os po>1sam utilizar. 

Ora, Sr. Presiuente .. a respeito dos P<tla.· 
cios do tlue cogita o projecto, não se púio 
ah.~olutamcnte dizer isso, porque, como :·m
bemos. estes edifl.cios servem de residencia 
pnrpetua, póde-se Jizer, aos bispos das dio
ceses em que estão s ituados. 

O Sa. Lmz DoMINGUES- Foram adquiridos 
exclusivamente para. este fim pelo Governo 
imperial. 

O SR. CELSO DE SouzA -Por estas razões, 
SI'. Pr·esidente, que me parecem valiosas , 
ponderaveis, eu não tenho a menor duvida 
em votar de accordo com o parecer do hon· 
rado Deputa1o pelo Maranhão, o Sr. · Luiz 
Domingues. • 

Creio que esta é a solução mais razoavel e 
acertada na votação do projecto em dis
cu~são. 

Tonho concluiclo. (Mui lo /,em ; mttilo bem.) 
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O Sr. Oarlos Ottoni (')-Se. 
Preside o te, não mo proponho a fazel' um 
<liscurso, mas a prilSt:l.l' infol'mações seguras 
(~ Camara sobre o obj3cto que se debate 
neste momento. 

Como sabem os iUusl>rados collegas, ra
presento o 7° distl'icto de Minas, Diaman
tina ; a1fec.tando o projecto em discm:são di
rcctamente e:;sa cidade, é de meu dever dis
cutll-o. 

Os nobres Deputados se lomlwarão, por 
certo, de que o anno passado, por occasião da 
discussão do Orçamento da Roceil.a, Depu
tados do Ceará. e de Minas apresentaram 
dous additivos, mandando entregtw aos bis
pos os palacios em que residiam ao tempo 
da separação da igreja do Estado, decretnda 
pela Constituição de 24. de fevereiro. 

O eminente Sr. Deputado Bal'bOS<t Lüua 
requereu separação dos u.J.ditivos pll.t't\ que 
tivessem .uma nova. discussão. 

01•a., este anno, postos em tlebatc os addi· 
ti vos, já com parocer da Com missão do Orça
mento inteiramente fa.voravel, o illustre 
Deputado Sr. Gel'ma.no Hasslocher reque· 
reu fosse ouvida a Commíssão do Constitui
ção, Legislação e Justiça.. 

Como acaba da ponderar o illustre coUGga 
que deixou a tribuna., os membros desta. 
Commissão. dividiram·se, sustentando nns 
tt inconstitucionalidade do projocto, ex-'l)i do 
art. 72, ~ 7°, da Constituição ; sustenLando 
o ill.ustt·o ·collegtt St•. gstevttm Lobo quo, em 
virtude do art. 64 da mostna Constituiçfío, 
:p:l.l'agru.pho unico, es,;es pt·eúios tle\'inm l):l.s· 
sar ao domínio dos ~sta<los om cujo tot•t•ito· 
rio osti verem ~ittmuos. 

O Deputado Dt•. I.ulz Oominguos a.pC"csan
tou voto em septu•ndo, opinando pelt~ llntt•ogll 
immedia.ttL dos mesmos prodiu~ aos ~onhO!'o . .,; 

- bispos. 
J~sso voio em sopara.do t'oi suhsol'ipto pot• 

dous illusLt•es collt!gas, os St•s. Hosttnn:th do 
Oliveira. c [•'reucrit~o Borges. 

A meu vct• a. solução legitima é u. pluiteatla. 
pulo voto om separado. 

Pat·a. fundamental' o mett voto, }Je~:n li· 
con(,'a. ti Camnl'a pat'tt dizer• o que sei a ros· 
:peito desses pn.lacíos, principa.lmentc a. res
peito do do Dia.nmntina.. 

Foi cr·eado o bispado de Diamantina pela. 
lei u. 639, de lO de agosto de 1853 ..• 

O SR. GoNçALO SouTo - A mesma que 
creou a do Ceará. 

O SR. CARLOS ÜTTONI- ••• sendo Ministro 
da Justiça. o illustre conselheiro José Thomaz 
Nabuco de Araujo. R.emettendo para. Roma. 
a carta. imperial da creação do lJispado, 

1·) Eslo discnrso não foi reviato pelo orado~·. 

S. Ex. deu instrucções ao encarregado bt•a.
zíleiro perante a Santa Sé, afim deste obter o 
p1•ovimento canonico por parte do S. Santi
dade, e mandou declarar: primeiro, que o 
Governo Imperial se obrigava a. dar aos 
novos bispos a congrua que tinham todos 
os outros do paiz ; segundo, qu_e se obrigava 
o mesmo Govl:lrno a. dar casa commoda e de
cente para. a residencia episcopal. 

O SR.. MALAQUIAs GoNÇALVES-- E deu-so 
até hoj0. 

O SR. CARLos 0TTONI- Isto consta do re· 
latorío a. que ha pouco se referiu o meu 
distincto collega, o Sr. Germano Ha.sslocher, 
assim como da obra do Sr. Candido Mendes, 
Direito Ecclesiastico. 

Sua Sa.ntid.acle, o Pap:J, Pio IX, recebendo 
a Carta Impel'ial e a communicação por 
parte do Governo, expediu a Bulla de 2o de 
junho de 1854, com o seguinte titulo: GJ·a
vissimum saliciludinis, creando definitiva
mente a diocese de Diamantina. 

O governo imperial tinha. ex1)resssamento 
so compromettido a dar não só a. congPua 
como o palo.cio episcopal :\os novos bispos. 

O Sn. GHn~rANO IIASSLOCIIER- Dá licença 
pa.ra. um aparte 'I O a.ctual bispo de Olinda 
tom congrua ? 

O SR· CAntos ÜTTONI - O actual, não sei. 
(Trocam se vtwios ttptlJ'tes ent1·c os 81·s. Lui:: 
DomiH[JIW.~, Thoma:: Cava[c(mti, Gernuxno 
llasslodtcr c outros Srs. De)Jutados.) 

Na. Bull:t a quo a.ca.bo dQ me referir se lê 
o seguinte: 

Qumcumquo igitur lll'O novi Episcu
patu:~ constitueuda conftl'matione ju
giqne statibilitato juxta sacros canones 
·ltpostolico.squo constitutiones necessu.ria 
et opportuna.consentur,ea scilicetcuncta 
sa.rtrt tcctu.que esse injungimur, atque 
sicut data et Hc:CI:lpta est (ides, diligetlter 
suppeditentur, plane conticia.atua sta.!Ji· 
literque constitua.ntur, cw·a igittw ct 
s1rmptu lljus Guuernii tot redes tum p1·o 
decenti Adamcmtini .E'pi'copi habitatione 
et 1·esidentia, tttm pro· idonea ejus Our-ia 
et Ctmcellw·ia compa1·entw· .» 

ó que quer dizer: o Governo do Brazil 
tratava com a. Santa Sé como parto e ella, 
respondendo á promessa impel'ial, a acceitou 
P?Sitivament~. Peço licença para ler o que 
drsseram os bispos em representação dirigida 
a.o corpo representativo: 

«As expressões da Bulia, combinadas 
com o que d.issera o Ministro ao Encar
regado de Negocios perante a Santa Sé, 
isto é, que o Governo se compromettia. 
«a edificar, comprilr ou alugar edítlcios 
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proprios e decentes para a. residencia 
dos novos Bispos:& · (Ceará e Diamantina), 
justificam assá.s e de sobejo a phrase do 
documento pootiflcio:-sicut data et a-cce
pta est {ides-, para a qual chamamos re
speit.osamento a attenção do Congresso 
Nacional, em materia. de tamanho tomo 
e de innegavel magnitude. 

Aind<\ ha outra promessa do Ministro do 
Imperio ao Sr. Maríno Marini ne;tes termos: 

«Parece Ol>cusada a discussão -no caso 
em questão, visto como gubsistia «como 
subsiste (pali.wt•as taxtuaes) a since1·a 
promessa do Govei'JW Impedal, de que 
as condições (as exigidas para serem ex
ecutadas atl Bullas) serão preenchidas, 
inclush-e-diz mais adeantc a nota ofll.-

«A verdade, como aci\bamcs do ver dos cial- o estubelecimento da ?'esidencilt 
documentos citados, é que houve pala- episcopal.» 

· vra dada e acceita. de parte a parte O SH.. FREDERico BoRGES- Não resta du-
(sicut data ç_t accepta est. (ides), SO!Jl o quo I dda que o compromis::;o é formaL 
a,s Bullas nao tot't?-~ Sido expedidas nos I O Sn.. CArtLos OTTONl--·Formal e repetido 
termos em que u íotam.» I muita~ velles. 

O SR. GER!IlA.NO llASSLocm:n.-Em virtude 1 <? ~1ovcrno, cu~nprindo e~a promessa, a~-
de que decreto o Ministro tomava c:-;tc com- qun•J.u no Ceara _um p~laClo pal'a ~ rest-
promisso ?- d_enc1a do_ respect1 v o b1::::po e, em. Dta~~n-

, . . tma, designou uma casa. qu ' alll exu;tia., 
O Sn.. CARLOS 0T'l'ONr-hm VIrtude do de- casa onde S. Elt. Rvm'.t. mora ha cerca de 

ereto legislativo (le 1853, o Govel'llo expediu 39 annos. 
carta. imperial e dcn instl'ucções em_ nome I Occorrondo, porém, a. Constituição de 24 
tlo imperador. E' Jci. ( Trocam-se d~versos de fevm·eiro o a separação th~ Igreja tio J<:s
apurtes entre os S1·s. Thoma::; Cavalcanti, Es- tado, era natul'al que 3e respoita.sso es:;e di· 
meralllino Bandeira, Germano Hassloche1· e rei to adquirido. 
outros Srs. Depntados.) 

0 SR. TUO!IIAZ CAVALCANTI-Si é direito 
O Srt. THO;\IAZ CAVALcANTr -E nw.ndava adquirido, o Congrcs.,;o não póde legislar 

dar casa perpetu<tmontc aos bispos?- sobre cllc. 

O Sn .. CAit.Los 01•-roN1 -A lei ct'O<wa bis
pados; mas consignava. osttwa cla.nsnla, ex
pressamente. 

O SR. GBR!IIANO HASSLOC:IIER dü. um aparte. 
0 SR. LUI~ DOMINGUEs-Foi O Governo de 

entã.o, quo rept·esenl.ava. o Estado tão hem 
como hoje o Presidemo da Republica, 

O Stt. CA.RLOS Ü'l'TONI-Depois de expedida 
tt alludida. Bullt\, o Sttnto Padre nomeou o 
o intemuncio Marino Ma.rini para dm· ex-~ 
ocuçi\o á Bulia e, vindo elle ao Brazil, di
rigiu um otHcio em da.tt~ de 20 do julho de 
1856 ao Govet•no, perguntando si já esttwam 
prómptos os edillcios llromettidos pelo go
verno imperial. 

Respondendo este offieio, o Ministro de· 
clarou qno o gova1•no imperial não tinha 
duvida. alguma. em satisfazer• .as promessas 
feitas á Sant~ Sé por intermedio de seu 
encarregado e em virtude d<t lei. 

Em 1857, em 20 de março, o Visconde uo 
Rio Br<mco, dirigindo-se a Vicente Madsoni, 
renovou a declaração feita antes, . a saber : 
que o governo imperial mandai'<t declarar á 
Sua Santidade que se compromettia a com
pnx:;·, atttgar ou edificar predios com modos o 
decentes para a residencía dos novos bispos 
do Ceará e de Diamantina á para os respo
c-tivos SaminarioS:. 

O SR.. CARLos OTTONI-A prova de quo o 
dü·eito tom sido respeitado, nós temos no de
creto tle 7 de janeiro do 18.90, sob n. 119 A, 
que manteve a congrua dos bispos. 

O pt•ojecto n. 62, de 1895, a que se rofero 
em voto separado o illustre Sr. Dr. Luiz Do
mingues, dispõe no al't. 1 o: 

«Art. l. o Os bens das igrejas o con· 
fissões religiosas, declarados proprios 
nacionaes em virtuJe das leis de mão 
morta ou como bons vagos, mas que por 
concessão explícita ou implícita do Go
verno continuaram ao serviço do culto 
das mesmas igre.jas ou contlssõe~, são re
conhecidos pt·opt•iedades das respectivas 
igrejas, tJUC delles se achavam de posse 
por occasião da proclamação da Repu· 
blica. » 

Além disso, eu poderia dizer que matrizes 
e igt'eja.s con;:;truidas com dinheiros publicas 
foram entregues ao culto. 

Por que razão, pois.ha de su fazer o odioso 
em relação sõmente aos dous bispados, do 
Ceará e Diamantina 1 

O íllustt•e Sr. Dr. Teixeira de Sá, relator 
da Commissão, deu parecer julgando incon
stitucional o nosso projecto, <t vista da dis
posição d<> art. 72, § 7°, da Constituição. 

Mas não se trata de subvenção actual; 
trata-se de uma concessão antiquissima, an~ 
tel'ior á Constituição. 
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O l:iH. GoNÇALVES SouTo- De um direito 
:~!itptirido. 

0 S1t. CARLOS ÜT1'0NI-Justamentêl. 
f I l:itt. AR'l'!WI~ ORLANDO - Si é direi to ad

qllil'ido, para que projecto '? 

0 Slt. CARLOSÜTTONI-Actualmente põe-se 
om dnvidn.. 

0 SR. ARTI-lUR ORLANDO- Então vão ao!> 
tr•ibunaes. 

O Sa. CArtLos 0TTONI-Aos tribunaes, por 
mna. questão liquüla ?-

0 SH.. E~l\lgH.A.LDII'IO BANDEIRA. - ~i é li
quida., parii quo o pl't>jecto 't. 

O St~. GAl<T.os OTToNí -- P;wa cschH'Ot.\el', 
ll:ll'it rati!ical' um contracto feito. 

I 'o<,·u licença par<L ler•, a,final, o que di~so 
l'tnn o~ illustros bispos do Coant c do Dlanw.n
i.i n:~ n:t alhulitl<t rcpre.;on ta.çiio dil'igida. n.o 
Cnngret;so : 

~( A' vbta. tlu exposto, em linguagem 
dc:spretencio::;a. o chã, claro nos parece 
ttue toda a questão de que vimos tl't\
~a.ndo versa uníc~tmunte solJl'e um ponto 
oapil;<d, que é o dü·eitn adquirido pela 
Mit.ra <w domínio pleno <lv ímmovel 
predial que lm longos annos serve- de 
ro:;ídoncia nest". cidU.Ue ao bispo dioce· 
t~ano, o onde grandes somnia.s Lle dinheiro 
l.oúmsido dispeuJiJas, como agora mesmo 
acontt~co, para. preset>val-o de t•uinas, e 
cuu:sorva.l-o com cerLs ares de decencia., 
1lespezas essas que corl'em ha. mais de 
1il)zo annos por conta exclusiva da Caixa. 
Pia. com consideravel desfl4lquo da 
llltJStua como releva notar. 

Claro igua.lmen te nos :parece que, si a 
Rupublic<t, cômL> devia fazor,-e fez, pro
llll)ttou em seu pacto fundamental re
.~puitar• u garantir semelhante direito, 
JH'aticttl'á o Congresso Nacional um acto 
<h.l perfeit<L e inteira. justiça, decla.r<mdo 
om lej o que ora lhe pedimos em nome 
da honra nacional, du. mesma justiça e leis 
do P<~iz.. 

1•: (Í, i<::{ms. Srs., com esta. crençâe estes 
funda.montos que no nosso caracter de 
Bispos, obrigados como taes a zelar as 
interesses da igreja nesta parte do Brazil, 
nos animamos a escrever e assign t\r a 
prc,sente representação, cujo assumpto, 
e.~ta.mos intima.mento convictos, não dei· 
x.ará de ser estudado e attendido pelos 
dou!> ramos do Congresso Federal; e que, 
uma vez convertido om lei o ohjecto do 
nosso empenho, <t ella não recusará sua 
s:wcçã.ú o cheíe supremo do Estado, a 
quem tambem ora nos dirigimos, com as 
me~mas esperanças e o mesmo intuito 

quo dccot·t·em o resalt1tm destas linbas. 
Pedindo nos desculpem VV. l<~Ex. a pro
lixidade deiita exposição, aliás iudeCllina
vel e necessaria, fttzemos, Bxms~ Srs •• 
os mais ardent.os votos pela. sa.ude e com
pleto bem estar do todos e cada. um dos 
dignos Ol'gãos do podor publico, como 
legisladores que são dé uma Patria, a 
qua.l, depois do Deus Creador e Salvador 
Nosso, eousa. nõ.o ha em verdade que 
n'IWe ·mais qucira1nos e amemos em
cirna. desta tert·a. e debaixo destes céos. 
Di<lmantiort. 27 de agosto de 1903.-+ Joao, Bispo Diocnsano de Dia.mu.ntinna.. -+ .To(tq~illl, llil!pu do llagis, Coadjutor .» 

Croio quo ~S. El·:x. ltuv ms. oxplicam per
feita.mcnto u ntnu nwtlo do vor. Ahi está. 
exposta <L q nestiw: huu v e um contracto ostt·i· 
da.monto liilatBr;~I -· -Jll'OJDoS;jU. d!l nma. parte, 
acce]ta.1:ão tln outm. Flll-fir ·~~Ol'tt ó ronr a 
corda, o Cl'oio quo iHt.o não ~~ muito honesto. 

Tenho concluítlo, ( .1/uito htJIII; uwito bem.) 

O Sr. E~naeru.hlino Dandei· 
ra - Surpl·ohendid•J polo debato, hoje an· 
nunciado, do projocto <1uo manda entregar 
aos bispos os antigos pa.lacios episcopa.es, 
vom ti. tribun:t pa.r<~ referir-se ao j>ârecer 
sobre o mesm<> elaborado, e com grande 
somma úo orudiqão, pelo nobro Deputado 
SI'. l!:::;tevã.o Lobo, que lamenta não se achar 
presente, porque um h1to recente o afasta 
'dos trabalhos desta Ca.mara. Cumprirá, en, 
tretanto, o seu dever, ap~zat• da. ausencia. 
de seu illustt•e cotlega., fazendo as obser~ 
vações que lhe pa1•ocerom just<IS, não só 
ao parecer como ao ::mbstítutívo que acom
panha o mesmo p1•ojecto. 

Ha naqueHe substitlltivo uma disposição 
que a,o orador se afigura menos jurülica~ 
é a que admítte a J1ypothese de per
tenct>-rem ao domínio publico do Estado 
alguns propdos nacionaes. S .~be a. Ca~ 
ma.ra. quo ha. duas IMpeci!H do domínio 
do Estado: o domínio publico e o doniinio 
privado ou patrimonial. A qua.l desta.s duas 
categorias pcrtencom os propt•,os naciónaes 1 

Nãg é uma. questão bysantína, esta, pois 
muitos proprios oxlstom qu<3 devem passar 
ao domínio dos Estauos, e o substitutivo 
cogita de uma questfío .capital ·que 'cumpre 
ser estudada e eàclat•ecida, tanio ma.isquanto 
a Constituição não é bastante clara e ex~ 
pressa a . tal re:~peito. 

Em seu art. 64 paragrapho unico, a, Con
s ~ituição declara que « vs p:·oprios nacionaes 
que não forem necessa.rios pa.ra. os .serviços 
da União passarão a.o dominio dos Estados 
em cujos ter1•itorios estivoz·em situados.~ 

Mas que -vem a se1• propl'io nacional? Que 
veem a. ser - serviços da Uníã.o 1 .. 
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Sc"'undo Souza Bandeira, que o diz com 
gran'ào cópia de citações de leis, de decretos 
e de avisos, os proprios nacionaes são do 
domínio privado do Estado. Na legislação 
franceza, esses proprios, quando applica
dos ao serviço publico, toem o caracter 
de bens pertencentes ao domínio publico do 
Estado, perdendo, entretanto, esse caracter 
quando cessa. o serviço publico, volvendo o 
immovel ao domínio privado. 

A questão está. oro saber qual o criterio 
differencia.l entre os bens pa.trimoniaes e os 
bens dominiaes do Estado ; e essa. foi bri
lhantemente agitada. pelo Sr. Estevão Lobo, 
o qual, emta.nto, chegou a uma conclusão que 
está. em desaccordo com a legislação vigente 
e com a.s tradições do nosso diroito. 

E' tambem preciso saber o <tue so entende 
por serviços da União. Ha serviços admi
nistrativos, economicos, politicos e outros, e 
a Constituição, estabelecendo uma these por 
demais ampla, não clofiniu claramente a que 
ospecie do serviços publicos se referia no 
pa.ragrapho unico do art. 64. 

Na hypothese da constituiçã-o, parece que o 
proprio ú necessa.rio ao serviço da União 
quando esta ca1-ece deUe para séde e estabe
lecimento de uma repartição federal. 

Essa questão já. de ha muito vem agi
tada. Já na. administração do Sr. Dr. Pru
dente de Moraes, S. Ex., como Presidente 
da Republica, vetou uma lei que mandava. 
entregar aos Estados de Matto Grosso e dó 
Ceará dous proprios nacionaes, allegando 
que, si no momento não se prechava da· 
quelles bens, futuramente poder-se-hia del
Ies carecer. Em seus comroentarios á Con
stituição, o Sr. João Ba.rbalho, cujas palavras 
o orador lê, diz que, a admittir-se a doutrina. 
desse veto, a Untã.o nunca fará passar ao du· 
minio dos Estados aquelles proprios peta 
consideração de que em algum tempo púdm•á 
a mesma União vir a. precisar deites. 

W tambem necessario distinguir na cata· 
goria dos bens do domínio privado do Estado 
aquelles que são fontes de rendas para a 
União, como estradas de ferro, fazendas ru
raes, estabelecimentos fabris, etc., e a.quelles 
outros em que são localizados os serviços 
da nação - taes como alfandegas, palacios, 
quar~is,etc., a que serefcre?St•. Aristi
des Milton em seus commentar10s á. Consti
tuição Brazileira. 

O orador desenvolve largas considerações 
sobre a distincção desses bans e pede á. Ca
mara que a.ttenda ao que vae votar. 
· Compt•ehende-se perfeitamente que no 
·tempo da. monarchia o governo pudesse en
tregar aos bispos os pala.cios ~piscopaes, pois 
.)lesse regimen o "Qoder espirítual se achava 
~g1do ao temporal. 

Hoja, porém, que isso não existe, a doação 
que auto.'iza o projecto é radicalmente in
constitucional. (Apoiados e apa1·tes.) 

Nada. justifica a doação que se quer fazer, 
e o orador o diz sem preoccupa.ções 1·e:igiosas, 
sem intolerancia aggressiva; dit-o em vish 
do direito escripto e porque entende que a 
Camara nã.o pó do dar a qualquer diocese bens 
quo pertencem aos Estados, por um movi
mento de generosidade criminosa, attenta
toria do preceito constitucional. 

Vae terminar, mas antes exprimira um 
voto, que talvez não seja esteril. E' que os 
honrados governos do Ceará e de Minas não 
façam passar para o dominio dos bispos 
aquelles prvpl'ios nacionaes que agora ~e 
declara pertencerem a esses Estados. 

Afigura·se·lbe que no regimen actual, da. 
sepa.ra.ç.ão dos poderes tempol'<\es e espiri-. 
tuaes, regimen consolidado na nossa lei ba
sica, não fica bem a nenhum governo esta
belecer pref::!rencias em favor de determinada 
confissão religiosa, fazendo-lhe doações como 
a que autoriza o projecto. 

Isso importaria. em grande infracção 
de ponto c:tpital do estatuto político da. Re
publica. (Jfuito bem; muito bem. O 01·ado1· 
é comprimentado,) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer· 
rada a discussão e adiada a votação, até que 
a respectiva Commissão dê parecer sobre. a 
emenda offereeida pelo Sr. Thomaz Caval
CJ.nti. 

E' annunciada a discussão unica do pare
cer n. 132 E, de 1903, da Commissão de Or
çamento, acerca. do projecto n. 132 D, deste 
a.nno, em za discussão, additivo offerecido ao 
proj3cto n. 132, deste anno, antorizando o 
Pode1· Executivo a. reorganizar as Escolas de 
Aprendizes Mal'inheil•os e Pratica. de Torpe
dos e os corpos de marinheiros na.cionaes e 
inferiores da armada e a crear e regula
mentar a.s Escolas Praticas de Artilharia, de 
Foguistas e de Timoneiros, Sonda.dores e 
Signaleiros, e dando outras providencias. 

Ninguem pedindo a palavra., e encerrada a. 
dhcussão c adiada a votação. 

Foram offerecida.s, na sessão deJ de ou· 
tubro de 1903, a.o projecto n. 237, de 1903, 
Orçamento da Marinha, as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 237, de 1993 

(Orçamento d:.1. ~fa.rinha) 

Art .•. 
3 -:- .Qtwl·!el Ge~1e1•al- Eleve·se á 5:400$ 

a gratdicaçao do sub-chefe do estado·maior 
general, na vjgenci<l. desta I~;~i. 



SESSAO EM 1 DE OUTUBRO DE 1903 17' 

.6 ~ Commissaricdo Geral ~ Eleve-se a Ao artigo conferindo autorizações, accres-
7:200$ a. gJ•atificação do chefe e a 2:fÍ20$ a cente-se: 
do secretar.io, ficando assim equiparados, l) a despender até a quantia de 100:000$, 
este ao l)odJunto do chefe do g&biD~te da com a acquisição de um rebocador destinado 
Inteudenc1a da ~uerr.a e aque~le ao mten-_ ao serviço de ~<soccorro naval» nas barras do 
dente geral, na v1genC1a desta .lei. . Estado de Sergipe, podendo para isto abrir o 

Sala das sessões, l de outubro de 1903.- necessario credito. 
Oliveira Valladão. Sala das sessões, l de outubro de 1903.-

Aó artigo confel'indo autorizações, accres- Oliveira Valladaó .-Rod1•igt~es Daria.- Javi-
cente-se â da lettra: niano de Carvalho.-Jielisbello Freire. 

i) As funcções do· conselho serão de ca-
racter essencialmente technicas, passando as Accrescente-se: 
de caracter consultivo a ser exercidas Art. Os officiaes e praças do corpo da 
pelo SupremoTri]Junal Militar, quando ver- armada e das classes annexas, embarcadas 
st~rem sobre questõrs de economia, disciplina em navios de guerra ou que a elles se desti· 
dü·eitos e deveres das forças de ma1' e classes narem, receberão, durante o tempo de estada 
annexas (decreto legislativo n. 149, de 18 de em paiz estrangeiro, seus vencimentos em 
julho' de 1893, art. 5°,§ 5°) e pelo consultor ouro, ào cambio de 27; em viagem, porém, 
geral da. Republica, quando versarem sobre isto é, do dia em que partieem do porto do 
funccionarios-civis do Miiiisterio da Marinha Rio.de Janeiro até â vespera do em que che· 
e outros as$umptos concernentes ao mesmo · garem ao primeiro porto estrangeiro e, na; 
rninisterio. · voJta, do dia seguinte ao em que partirem 

Ficará extincto, logo que vague por qual- do ultimo porto estrangeiro com destino ao 
quer circumstancia, o ·Iogar de Const~ltor Ci- Brazil até á vespera do da chegada ao porto 
vil, passando o de secretario a ser exercido do Rio de Janeiro, taes vencimentos ser-lhes
por. um official superior da- armada; do hão pagos ao cambio de 18. 
quadro activo ou reformado, com a gratifi· Sala das sessões, 1 de outubro de 1903.-
cação mensal de 260$000. Oliveira Valladão. 

A gratificação dos officiaes generaes con 
sultivos, technicos ou etfectivos. ser<i, igual á Accrescente-se :· 
dos generaes de divisão, ministros do Su· 
premo Tribunal Militar e a dos consultores Art. No uso da autorização que se lhe 
capitães de mar e guerra á do sub-chefe do confere para reorganizar e croar serviço, 

- est"do maior general. do Ministerio da ,Marinha, o Poder Executivo 
Sala das sessões, 1 de outubro de' 1903 .. - attenderá não só ás forças do orçamento, 

·como tambem ao preceito do art. 85 da 
Oliveií·a VaUadão, Constituição, de sorte que os officiaes do 

Ao art. conferindo autorização, accres· Corpo 'da Armada e das classes annexas não 
cente·se: tenham maiores vantagens que os do Exer-

k) a organizar 0 -Estado-Maior da Arma· cito, de igual patente, em cargos de cate
da-pelos moldes da lei n. 403, de 24 de ou· goria correspondente. 
t.ub1~o de 1896, e dos regulamentos appro- Sala das· sessões, 1 de oU,tuhro de 1903.-
vados pelos decretos ns.· 3 .189, 3, 193, 3.198, Oliveira Valladt'to. 

,3,205 e 3.220, de 6, 12, 19 e 26 de janeiro e 
7 de março de 1899, aunexando-lhe, como 
directorias de serviços especiaes, o Conselho 
Naval, a Repartição da Carta Marítima, o 
Commissotriado Geral, as Inspectorias de 
Saude e de Engenharia e outros serviços que 
o Governo enten,ler. 

Na organização de que se trata, poderá o 
Governo, para melhor distribuição de ser
viço, crear, na Capit::tl Federal e nos Esta
dos do Norte e do Sul que parecerem mais 
adequados, commandos dos districtos navaes, 
á semelhança dos de districtos ·militares de 
que trata o decreto n. 3.199, de 19 de ja
neiro de 1899, não devendo, porém, exceder 
de cinco o numero de taes commandos. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1903,-
0liveira Vdlac[((o, 

Vol, VI 

A ccrescen te-se: 
Art. As tabellas de ns. l a 27, manda-

das ( hservar pelo, decreto n. 389, de 13 de 
junho de 1891, vigorarão sômente até 30 de 
junho de 1904. De l de julho em deante, si 
aind(;J, não tiverem sido equiparados os ven
cimentos dos officiaes das duas corporações
exercito e armada-os desta ultiimt, á vista 
do que preceitua o art. 85 da Constituição, 
passarão a perceber gratificações de exerci
cio, de accordo com as instrucções e tabellas 
em vigor no exercito, como claramente de· 
termina a observação la da tabella n, l da 
lei n. 247, de 15 de dezembro de 1903. 

Sala dq,s sessões, 1 de outubro de 1903,-
0liveira VaUadrTo. 
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Onde con-vier: 
Na vigencia desta lei, fica o Governo auto· 

riza;do a despender a quantia de cincoenta 
cóntos (50:000$000) pn.l'a. a montagem dos 
pharóes: Simão Grande; Machadinhas e Go.i
vota.s, no F.sta.do de Pará. 

Sala. das sessões, I de outub1·o de 1903.-
0arlos do NovMs.- Rogerio de illimnda.
Hosa:nnah de Oliv!1ira.- Indio do Bmzi~.
Antonio Bastn.ç,- Passos Miranda. 

Art. Fica o Gove1•no autorizado, na vi-
gencia. da. presente lei, a tr•;m~i'erir o ser· 
viço da. Praticagem o a narra. do Rio Grande 
do Sul ao governo daquelle E>tado, ou medi· 
ante concurrencia. pulllica, a idoneo propo
nente brazileiro ou empreza na.cion<LI, com 
oi! favores e onus conferidos a identic~\S con
cessõe.~. 

Su.la. das sessões, l d!l tmtubro de 1903. -
Vespasiano de AJ.buquerque. - Barbosa LimrL. 
-Morça~ Escobar,-Diogo Fortuna.- Soares 
dos 8tintos.-Homem de Carvalho. - Hasslo· 
cher.-Domingos liiascarenha$, -Campos Car· 
tier.- James Dar"cy.-Angeto Pinheü·o.-Ju
Vtlna• lli#ler.-R. Saldanha.-Leo1>igildo Fil· 
gueiras, 

Art. 6. o Fica sem vigor o disposto nas 
lettras a, b e c do art. 16 da lei n. 560, de 
31 de dozembro de 1898. 

vae a imprimir a seguinte 

§ 1. 0 Na vigencia desta. lei será revist o o 
rogula.mento de praticagem do porto do Re· 
cife pelo d.irector da mesma praticagem, du 
accordo com a respectiva assoclaçã.o, sem 
creaçã.o ou augmcuto algum de despoza ·paro, 
os cofres fcderaes, dependendo, por~m, sua 
Cli:OCUÇao na appmvaçi\.o do Ministerio da 
Marinha. 

§ 2. 0 Na revisã.odo regulamento se.atten· 
derá, entre outros pontos: 

a) á arrecadação das taxas da praticagem 
de accordo com o art. 29 e§§ 1•, 2° e 3> do 
reguJamento de 8 de novembro ele 1890, de· 
vendo as tuas ser cobt•ada.s pela tabella an. 
nexa ao vigeute regulamento e mais dispo· 
siçõ es reterentes; 

ú) á divisão clas taxas a.rl·ocadada.s, que do· 
verá ser feita. do accordo com art. 26 do 
rogula.monto de 8 de novembro do 1890 ; 

c) á fixação <las t axas pelo aluguel do illll· 
tsrial da praticagem o serviço do pessoal 
avulso dtt mesma, devido pelas embarcações 
11ue demandar·em o porto e de accOI•do com 
o ar&. 1° do regulament o de 8 de novembro 
de 1854. » 

Sala das sessões, l de out ubro de 1903.
E.rmirio Cou!inho .. ...:..celso de Sotlza •. -'-Teixeim l 
dl3 ·'ld.-Joiio Vieira:-ill alaq,;ia:s Gonçalves. 
- Mtlnw Ortando .-fuUo de MeUo.-:Josd 
,lla,·cellino-Bricio Filho,-Esme·t aldino B a:n· 
dci1·a.-Pe,·ei1·a de L!fl"ll. 

REDACI,'ÃO 

N.l8GD - l'J03 

Redacçao final do ptojecto n. 185. deste anno, que fixa a rle~pe~(t du 
Jliinisterio dns Relações E1X1te1'Í07'es para o e:ve1·cic€o de 190-1 

A~t. . O Presitle!_!te da. R~publica. é autorizado a. dospondet> pelo 
MmtsterJo das Rola.çoe~ ExtePmres a impore meia de 631:020$ em 
papel e l.007:500$em ouro, com os ~orviços designados nas seguin· 
tes vorbas: 

1 "--Sscreta.ria. de Esf.ado : 
Pessoal.., ...••..•..• • .... ,. 
Material ................... . 

2•-Empregados em di~ponlbili-
d:tde ..................... . 

3•-Extl'aord·lull.rlas no interwr, 
inclusive despeza.s com te· 
logra.mmas para. o exterior. 

4"-Coinmissões de limites . . , ..• 
&-Legações e conRnlados: 

AllemaDha. : 
P essoal e material da. legaoão .•• : 
Consul geral e cha.nceller em 

Hamburgo. , . •...••... .. .... 
Vice-consul em Bremen~ .. ,,, ... 

Ouro Papel 

' ... . . ,., ••• 111. 

35:500$001} 

14:000$000 
4:000$000 

162:200$000 
54:720$000 

70:000$000 

45:000$000 
301}:000$000 
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Argentina: 

Pessoal e material ua legação
Supprimido um 2° ·secreta· · 
rio .................. . ..... . 

Consul geral em Buenos-Aires .... . 
Vice-consules em Rosario e Posa.-

das ...... _ .........•.••..•..• 

Austria-H1mgria.: 

Pessoal ~ ma, teria! da legação ..•• 
Oonsul em Triostc .............. . 

Belgica e Hollanda: 
Pessoal e material da legação ••.• 
Consul oro Antllcl'pia .•••.....•.• 

Bolivit~: 

Pessoal e mc~túL'ÜLl du legação •..• 

Chile: 
Pessoal o mLLteria.l da. legação ...• 
Consul enít Valpara.izo •.••...•..• 

Equador e Oolumbia: 
Pessoal e material da legação, de 

accordo com a. lei n. 644, do 
novcmlJro de 1899 •.••••.•••• 

Estados Unidos da America: 
Pessoal c material da. legação 

Supprimido um 2• secretario 
Consul geral c chanceller em 

Nova-York .•••.....•••...••. 

França.: _ 
Pessoal e material da. legu.çã.o ••• 
Consulados no Ha. vre, Paris, Mar· 

selha e Bordéos ............ . 

Grã· Bretanha: 
Pessoal e material da legação-' 

Supprimido um 2° secretario. 
Consul geral e cha.nceller em Lí~ 

verpool ••••••..••.••.....•.• 
Consules em Londres, Ca.rdHf e 

Southa.ropton •....•••••••. , •• 

Hespanha: 
Pessoal e material da legacão •••• 
Consul em Barcelona .....•....••• 
Vice-consul em Vigo ••...•.••. , •• 

Italia: 
Pessoal e rna.terial da legação --:

Supprimido um 2" se~retario, 
Consul geral e chanceller em Ge· 

nova ...........•....•......• 
Corisul em Napoles, •••••• , ••••• ~ 

35:500$000 
10:000$000 

8:000$000 

27:500$000 
7:000$000 

23:500$000 
7:000$000 

24:500$000 

30:500$000 
7:000$000 

16:500$000 

37:500.$000 

16:000$000 

44:000$000 

31:000$000 

43:500$000 

14:000:j;OOt 

21:000$000 

23:500$000 
7:000$000 
4:000$000 

35:500$000 

i4:000$000 . 
.. 7i090$ÔOO 
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JaiJão: 
Pessoal c matel'ial da legação -

Supprimido o 2Q secretario ... 
Paraguay: 

16:5008000 

Pessoa. I e material d.a. lega.c.'i.o •..• 
Vice-consulado em Assumpção .. , · 

Peru: .. -·. 

. 24:50~'()()0 
4:000$000 

Pessoal e material da legação ..• 
Consul geral em lquitos .....•.. , 

Portugal: 
Pessoal e material da lega\'ão .• 
Consul geral e clla.ncellor em Lis-

boa •• ••.••...• -.•. ••. •.. .. ... 
Cunsnl no Pot·~ .. •• ...•.... . . ,. 

Russia : 
Pessoal o material da. legaQão ••• 

Santa Sé: 
Pessoal e mn.terial da legação • .• 

Suissa. : 
Pessoal e material da legação . •• 
Consul em Genebra ........... .. 

Urugua.y: 
Pessoal e material da. legação -

Supprimido um 2• secretar io 
Consul geral em Montevidéo ...•. 
Consul no Salto ••.•.•.....•••..• 

Venezuela: 
Pesso~~ol e material da legação -

Supprlmido o 1• secretario . • 
6• - Ajttdas de custo ...... ... .. 
7• - Extra.ordinarias no ederior 

24:500$000 
7:000$000 

36:000$000 

14 :000~1)00 
1:000$000 

27:500$000 

~3:500$000 

23:500$000 
7:000$000 

~5:500$000 
10:000$000 
7:000$000 

16=50m·ooo 
130:0 ·ooo 
45:ooo ·ooo 

Art. O Governo é autorizM.o, na. vigencia. uosta. lei, a. adhorir 
á União Internacional de Pesos e Medidas (convenção de 20 de maio 
de 1873 entre a. França, AUemanhe., Austt•ia-Hungrla., Belgica., 
U.uasia, Italia, Suissa. e Estlldos Unidos). 

Sala das Commissões, 1 de outubro de 1903.-Dollt1ngos Guimar,res 
Hermenegildo de Moraes. 

V&e a. imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 244- 1903 
Auto•·ba o Pacler Executivo a !JI'tulucw 110 

·posto de al{e1·es, com antiguidade de 3 
de rtO'I!tmr.lwo de 1.894 , o BIIC·sargellto, hoje 
cabo de esquad1"t! do 1.0• batalhúo. de in
farttal'ia, MaMel de Oli11cira So01·os, vis/o 
estar éomprehendido na disposição do 
art . f• da lei n, 350, de 9 de dezembro 
<~e 1.895 

A Commisaã.o de 1\:larinho. c Gucl'l'a, tendo 
examinado as informações e documentos que 
he foram enviados coro o · requerit'nento 

em que o ex-sargento, hoje cabo de esquadra. 
do 10• -ba.talbão de infantaria, Manoel de O li· 
vcira Soares pede ao Congresso N:wiona.1 quo 
lhe faça. ex~ensivos os favores da. lei n. 350, 
de 9 do dezembro de 1895 e 

considora.ndo: 
Que o suppllcante, sendo 2• s~rgento do 

26• batl.lbão de infa.ntari:1o, foi, por ordem 
do Ma.recb<ü Vice.-Presidentc .da Republica., 
culllmissiuuado uo· po::~to de a.lfure~ . cullfOt'IUH 
consta. da ordem do d\a. do exercito n. 593, 
de 16 de outubro de 1894, com referencia. á 
p.:~rta!'Ía do Minjsterio da Guel'ra , de 14 de 
a.gosto do· mesmo anoo; · · 

que, achando-se como tal servindo, fora., 
com outros · inferiores do exercito, $: 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:22- Página 36 de 36 

SESSÃO B:M: 1 DE OUttJBRO DE 1.903 

vado a solicitar sua baixa, em conse
quencia da portaria do mesmo Minis
teria, de 26 de julho de 1895, que os 
mandou dispensar da commissão quo ex
erciam; 
que o facto de ter permanecido fóra (las 
fileiras do exercito, de 31 de julho de 
1895, data em que foi excluído com 
baixa, atê 22 de setembro de 1899, em 
que novamente se alistou no 10" bata
lllão do infantaria, jus&ifica cabalmente 
a ignorancia que allega da existencia da 
lei n. 350, de 1895; 

que o art. 31 do regulamento de 31 de 
marco de 1851, invocado pe~o cLefe da 4a. se~ 
cção do estado maior, em sua informação de 
6 de abril do c.;rrente anno, nen~uma ap
plicação tem ao caso occorrents, porquanto 
trata-se alli do prazo para a. reclamação de 
offlcía.e que se julgarem preteridos, isto é, 
de individuo~ que, fazendo parte do quadl'O 
eifectivo do exercito, podem e devem estar 
a par de actos referentes á sua cJasse e á. 
sua propl'ia individualidade, o que seria. 
absurdo exigir de quem, como o supplicante, 
retirado desse quadro, não podia ter ao seu 
dispol' ordens do dia. e outros meios de pu
blicidade de actos govornamentaes ; 

que as notas mds, registradas na certidão 
ileassentamentos remettida pelo 26° de in
filntaria. e ú.s qua.es allude o mesmo chefe 
de secção, t•eduzem-so ~ts a.rguiçõas feitas 
pelo commandante de uni destacamento 
do q~a! era o supplicn.nte o immediato, 
argu1coes que, mesmo, na ltypotlwse do 
serem fundadas, o qúo aliás não consta 
ter sido apur<Odo om. consolho do dhci
cíplina, niio intl11lrum ptlrtl que v ll2'· 
guído 1loixasso do sm', ~ois mozos tlo
poís, pt•omovitlo ao posto do l0 s:u~gonto 
o nomeado nlfet'c!s om commissiio ; 

que, em cerca de lO annns de sm•viço I 

nenhuma out\'3. nota. desairosa. existe 
oro seus assonta.mentns, quer do 213o, 
ootlo aquellas lho ror:tm lanoa.dn.s, quer 
tlo 10° de infantaria, onde, ao contrario, 
llm mais de qua,tro annos do permanen
cia, tem merecido elogios o revelado 
boa. conducta; 

Considerando, finalmente, que outras ex~ 
praças em condiQões identicas, já fora.m pro
movidas ao posto de alferes, de conformidade 
com o art. lo da lei n. 350, de 9 de dezem
beo do 1895, como so vê do Almanach Militm· 
a Commissão submette o,o jul,.ameiLto d~ 
Camara o seguinte "' 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' autorizado o Poder Executivo 

a gradual' no posto de alfe1•es ao ex-sargento 

do 26a batalhão de infantaria, lloje ca.bo 
de esquadl'a. do 10° da mesma arnúi., Manoel 
de Oliveira Soares, visto achar-se compre. 
hendido na disposição do art I 1 a da lei n. 350t 
de 9 de dezembro de 1895. 

Art. 2. o Eifectuada a graduação autori
zada pela pl'esenta lei, nenhum vencimento 
de otficial se abonará ao mencionado ex
sargento, anterior à. data do respeetivo de
creto, e na. sua antiguidade de posto não 
se computará o tempo decorrido do dia em 
que foi excluído com baixa- 31 de julho de 
1995-até a vespera daquelle em que fo1• 
graduado ou promovido. . 

Art. 3." Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 8 de setembro de 
W03. -J. Soares Weiva, presidente.-Olivei1·a 
Valladao, relator.- Rodolpho Paixao, con
cordo com o projecto, simples autorização 
legislativa., que o Governo aproveitará ou 
não, conforme o criterio a que submeUel·a. 
Discordo, porém, quanto á parto dos con
siàerandos em que o illustre relator pro
cura. justificar a ignorancia do supplica.nte, 
respeito á existencia da. lei n. 350, de 1895, 
pot•que encerra. doutrina contraria. aos 
princípios da jurisprudencia civil e milita.r, 
que não acceíta. SBroelha.nte allegação como 
prova. de ionocencia ou de direito a repara
ções, quaesquer que ellas soja.m, 

A meu ver, não colhe o argumento do 
E:Jto.do Maior do Ex:et•cito relativamente á 
prlMcrlpção dos direitos que o supplicante 
.iulga. tet• !\. gt•aduaçã.o no posto de alferes , 
pois o at•t, 3l do regulamento de 31 de 
mal'QO do I 851, lhe não é, absolutamente; 
ltpplica.vol, confot•me o demonstra o illustre 
rola.tot• do presente parecer, e nem o torna 
indigno da graça quo solicita a prisão a que 
a. citada. l'epa.rtiçli.o so refere, porquanto, 
mozes depois, fôra p1•omovido a zo sargento 
o, mais tarde, nomeado alfe1·es em com
missão. Accresce que, a par d<\ alludida. 
prisão, eUe conta V<Orios elogios e boa con
ducta, attestada pelo sou actual comma.n
dante <le· companhia e pelo do corpo onda 
serve, desde 1899, coronel Manoel Thomé 
Cordeiro, de cujo espirito disciplinador e 
correcç'ão milit:1.1• a ninguom é licito duvidar, 
óona firle. 

Concluindo, direi: não se tratá d~ repa
ração de uma injustica., caso que seria da 
competencia. do Poder Judicia.rio, vis.to como 
a lei n. 350, de 189.3, supra citada, não sendo 
imperativa., o Governo não era obrigado a 
executal-a. com respeito a.o supplica.nia ; t"l'a
ta~sf'l.• porém, de uroa gra.g!lo que elle merece 
segund() penso, a qual póde ser concedida 
pelo Congresso, em fôrma de autorização, 
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sem que invada, deste modo, ~ espllera tl'a
çada ao Poder Executivo pelo estatuto ·de 24 
de fevereiro de 1891.- Som·es dos Santos, 
vencido. 

Entendo que não pódo o Congreso No.cion~l, 
resolvendo om especie, fazer <L p1•ornoçao 
de qne trata o pre;ente pr~jecto. Si, o s_u~
plicanta está. eompreheDdlilO na d1spo~1çao 
do art. Jo da. lei n. 350, de 9 de dezembro 
tle 1895 ~ inutil e redunuant.e o art.. 1 n do 
projecto, que roiJ,nda applicar ao mesmo indi
viduo os favores da dita. lei. 

dente da. Republlca <1 abl'iL' ao Minísterio da 
Fazendf!. o credito de 4:482$500, ~upplementar 
á verba n. 10 do art .. 23 da. lm n. 834, de 
30 de dezembro de !901, :para o abono de 
Jéstas e serões a quo tecm direito os opera
rios da Casa U[l. Moeda. (discussão unica) ; 

Votação d'l projQcto n. l Hl C, de 1903, 
rlldacçãu para llova di~cus~O:o, de accol'(lo 
com o art. 132 d_o Regimento,. (la emenda 
destacrtria na :3• d1srm~~ao do pl'O,J P.eto n. 11 R, 
deste a.ono, elevando de mais 2:000$ os ven
c~mcntos acLuaes dos j uizes scccionacs dos 
Estados (discussão unica); 

Ci:tt-los Cavalcanti, de accordo com o voto Votação do projcctu n. 132 E, do H!03, da 
no SP, Soaras do~ SantóR: Comrnissão de Orçamento, acerca. do pro-

O Sr. Presidente- Esgot:J.das as 
materias da ordem do dta, designo para 
amanhã a seguinte ordem do dia: 

jecto n. 132 D, deste a.nno, em 2~ discns.~ã.o, 
additivo oJfêrccido ao projo~to n. 132, deste 
anno, ailtori~ando o Podei• Ex.ecutivo a reor~ 
ganiz'tr as Eséolas de Aprendizes Marinhei
ros e Pr•atica. de Torpedos e os corpos de 

Votação do projecto n. 38 A, de 1903, re· marinl1eirus na.ciona.es e inferiores da. ar-
organiZando bB serviços de hygiene admi- mada e a, CJ'ea.r e regulamentar as Escolas 
nistrativa da União, curo pareceres da maio- Praticas de Artillmriu, de Foguistas e de 
ria das Commissões de Instrucção e Saude Timonetros, Sondadoros c Signaleiros, o 
Pttbilca e Ol"çamgnto O votos em sepa,rado dando outras lH'oYiuencias (2~ i.líscussão); 
dos Srs. Teixeira Bran<{ão, Hasslocher o 
Bricio Filho (P· dis<:ussão); 2~ discu.;;são do projeeto o. 212, do 1903. 

projeoto n. 3D2, diJ 1002. d.o Senado, quo d:1 
Votação do projecto n. 329, de 1901, óecla.- nova Ol'ganizaçiío á Casa. da Moeda, com 

:rando da. oompetencia. -Privativa. da. ~nião emendtls da Commissiio de Orçameni;o ; 
decreta.t·. impgasto~ SI)I.Jr~ ~enel'os de ortgem, Discussão unica do parecer n. 70 A, dG 
estr&ogelra (... dlscussa.o), • 1903, sobro a emenda. o!Torccida na. 2• dis-

Votação do projecto n. 146 A, de 1901, ct1ssão do projectu n. 70, deste anno, que 
q\Ie tna~itue regras para o estabelecimento autoriza. o Poder E~ecu tivo a abrir ao Mi 
de emprezas de armazcns gera.es, dotermi- nlstario dil. Fazon la o crodito extr!Wrdina.río 
na.ndo os direitos e 11$ obrigações dessas om- do 13~:7!11$051, p:1.1'u. a l. tüllllm• tt resLituiçü.o ao 
p1•ezas (3• discussão ); impustos sobro voneimontos, dovirla a va.rios 

Votação do projceto n. 144 A, do 11 ,03, minis.tros apn~outtulo~ 1lu Supromo T1•ihunal 
relativo á emenda rio Somulo uo Pl't\jocto uu- Foilot.d • 
met•o 144, tlesto anno, 'JilO n.nt.ortza o l'1·nst- Lnvanl,a.-Hn a ~~~~~l\.o ;1.~ 3 hoJ•a.s ii:L tardn. 

91n SESSAO EM ~ l)E OU'l''!l':BKO DE 1903 

. Ao meio dia,. procede-se ã chamada a xeit•a. de Sú., Ermirio Coutinho, Col~o cl~ 
que respondom os tl.rs. Paula. ·ouimarfí,es, Souza, .Jose Marcelhno, Julio de Mello, Cor
Alencar Gulrna.rães. Tbom<J.Z Accioly, '.Van- nello du. Fonseca., Ensebio do Audra.dc, Arro· 
dârley de Mendonça.,. Joaquim Pires, J~uge- xella.s Galvão, RorlPigues Doria, Jovin iano de 
nio ·Tourinho~ Sá. Peixoto, Passos Miranda, Carvalho, Felisbello Fre1ro, Domingos Gui
Urbanq ·santos, Luiz Dóri:tingues, RodrigUNI ma.rães, Leovegildo Filguelras, Tost a, Fclix 
Fernà.ndes, Eduardo Studart, Gonçalo Souto, Gaspar, Alves Bal'boso. , Augusto de Freitas, 
·Tav~Í'es. ~o Lyra, Fonseca e Silva, Paula. e Pinto Dantas, Tolentino dos So.,ntos, FAuárdo 
Silva; Wa.lfl.'fldo Leal, Abdon Milancz, Tei- ~amos, Pamnhos Montcnegr.o, Rodrigues 
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Saldanha, Bernardo Horta, Moreira. Gomos, 
Heredia. de Sá, Corrêa. Dutra, Mello Ma.Gtos, 
Ameri~o de Albuquerque, I<:ríco Coelho, Fi
delis Alvos, João Baptista, Silva Castro, 
Laul'indo Pitta., Julio Santos, Mauricio de 
Abreu, Oliveira Figueiredo, Fra.ncísco Veiga, 
Prmiílo Filho, David Campista, Bnono de 
Pa.in, Cal'los Ottoni, Nogueira, Rodolpho 
Paixão, Moreira da Silva, Jesuino Cardoso, 
Bernardo de C.:tmpos, Francisco Romeiro, 
V::tlois de Castro, Arnolpbo Azovedo, Fer
nando Prestes, AmMal Ccsa.l', Ferreira. 
B1•aga, Elo.Y Cllttvcs, Pa.alino Cat·Jos, Fmn
cisco Malta, Candido Rodrigues, Hermene
gildo de Mo1•aes Filho, Joaquim Tei&eira. 
Brandão, Bernardo Antonio, Aquino Ribeiro, 
Candido de Abreu, Carlos Cavalcanti, La
menha Lins, Francisco Tolentino, Soares dos 
Santos, Juvenal Millol', Marçal Escobal', 
Angelo Pinheil'o, Jamos Darcy, Domingos 
Masca.l'Onhas, Cassiano do Nascimento, Vcs
pasiano de Albuquerque, Diogo Fortuna e 
Homem de Cal'valho. 

Abre-se a sessão. 
E' lido. o sem debato approva.d;t a acta da 

scs.'li"io antecr.dente. 
Passa-se ao expediento. 

O Sr. Alencar Guhnarã.es (1° 
8eç1·etaYio) procede a leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officio: 
Do Sr. lo Secretario do Sonado, do 30 do 

mez ultimo, transmittíndo o projecto do Se
nado dctormina.ndo que a disposição do a.r
l.igo 1", do decreto n. 938, ue 29 do dezembro 
do l81J~, com rcforencia ao art. 59 ns. 1 e 3, 
da. c.un;~tituição, sú t! applic:wol nus casos 
tio c1ta.tlo art.. 5!J, n.l e ~ 1 ··.-A' Commissi\o 
tlr. Constituiç'ito. LogislaÇã.'o o .Tusti(:n.. 

Telogt•n.mm:t: . 
Pnmhyba., 2 do ontnút•o do 1903-Sr. Pro

;;idonto Camn.ra Depntados Rio.-Installadu. 
hoje 4" sessão, 3" icgisla.tura. Assomblên. Le
gislativa, perante a quaL li mensa.gom. 

Saudações.-José Pm·egl"ino. 

E' lido e enviado á Commissão de Orça
mento, o soguinte 

PRO.JECTO 

N. 245-l903 
l\ln·e ao Ministe1·io da Justiça e Negocíos In· 

teriores o C/'edito exl1·aordinario de 30:000,~ 
pcn·r;, occon·e1· á despeza com o desen'DOl'l)i
mento da bibliotheca da Camara dos Deptlr 
tados, com~tra de livros, revistas e outros 
attinentes aquelle fim. 

A: C9mmissão de Policia, reconhecendo a 
necess1da.de urgente de dotar a bib1iotheca 

da Ca.mara. dos elementos necessa.rios ao fim 
que determinaram a sua recente installação, 
a considHrando indispensavel o desenvolvi
monto da mesma bibliotheca. com o a.ugmento 
de estantes, bem como a. compra. de 
obras de reconhecida utilidade, assignaturas 
de jornaes o revistas, de qno já. existem en
commenda.s feitas, e outrn.s despezas atti· 
neníes ttquelle fim, vem offerecer â. consi
der!J,çã.o da. Cama.ru. o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' aberto ao Ministerio da 

Just1ça e Negocias Interiores o credito ex· 
tpaordinario de 30:000$ para occorrer á 
despeza. com a reoPganiza.ção da. bihliotheca 
da Uamara. dos Deputados, çompra de livros, 
acquisição de revistas e jornaes e outras des
peza.sreferentes ao desenvolvimento daquella. 
secção da mesma Camara, revogadas as dis· 
posiçõf3s em contrario. 

S~.tla. das Commissões,2 de outubro de 1903. 
...:..Paula Guimm·aes.-AZenca1' Guimaraes,-
1 homaz Accioly.-Wanderley de Jlfendonga. 
-Joaquim Pires. 

()!Sr. Fra.n~isco Veiga (')-Sr. 
Presidente, como V. Ex. sabe pela leitura 
dos jorna.e!! da ma.nhã., fa.lleceu hontem e 
sepultou-se hoje o Dr. Americo Lobo Leite 
Pereira, honz·a.do ministro do Supremo Tri· 
bunal Federal, pae do nosso illustre collega, 
meu particular amigo, Dl.'. Estevam Looo. 

Filllo da mesma. aldeia em que ti'Ve a for
tuna do nasc~r. eu posso repetir, en1relação 
ao Dt'. Amorico Lol>o, aquena conhecida. 
phra.so do insigne cantor do D. Branca, e da 
Ca.muíls : «desde os primeiros annos costn
m<!i-mo a reverencial-o.» 

O S!t. BR.rcro Fn,no - g ello ora digno 
disso. 

0 SR.. FRANCISCO VEJGA-Ni'io sómeute ~ 
reveroncin.l·o, ina.s tn.mbem a. admirai-o. 

Reverenciava os nobres dotes do seu cora
ção, admirava o sou peregrino talento. 
(Apoiados.) · · 

Uns e outro, Sr. Presidente, bem cedo se 
manifestaram brilhantes na pessoa do Dr. 
Americo Lobo ; e, nas exhortações cari
nhosas e pa 1.ernaes que dessa época saudosa. 
me eram feitas, elle me era. apontado como 
modelo a, imitar, como exemplo a seguir. 

Em verdade, 81'. Presidente, cedo, muito 
cedo a sua intelligencia privilegiada se re
velou, de par com uma. precoce, e ininter
rupta dedicação ás lettras e com a mais 
lreprehensivel e completa correcção de . . 

(•) ~to discmso lliró foi l"<l'li>\o .pelo ~t·ada1·. 
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procedimento o que tornaví!.·O digno de ser elle nomeí!.!lo governador do Est.-'l.do do Pa.-
citado como um modelo. raná, . 

Aindí!. no vérdor do3 annos e já. conltecedot• Do qlte fvi sua. n.dministra.ção nesse futu-
das· disci!lliU)S (iUB constituhm o cu ·so pre· ruso l!:sta.do, podem dar testomunho seus 
lJ:1l'atol'io das f:1culdades tlo tlit•oito, parLiu dignos roprosentn.nt~s . . . . 
para s. Paulo onde, após brilb.ante<J eotndos, Procedeodo·SO á elc.Jição para a Consb
gra'luou- ,s9 em direito, m•elo q uo no anno t uinte d:.. Repnblica, não e t•a poSJ!'I"el. q':le os 
tlo 186.'3 . m inei1'0S se es1.uoce.<;Sem de ft.lho .u.o dtstmcto 

Sem projui3o dos seus deveres academicos, o quo boto direito ba.via. adquirido ~ set' 
que elle sempl'e cumpt•iu c:>m gro.n<lc lustre, coosidoro.do e r aputa.do no novo regtmen, 
tleíxou o Dr. Amorlco Lobo um traço lumi· com o qual tão codn sonhara.. . 
noso na. i~prJnsa. littcra.I·la. daquell'l tempo Nestu cJndiçiies, foi clte um dos eleitos 
c nas a~soctações seientif\cas qutl entüo flor03• pa.l•a a Constitointe, C.)ffi:) Sonador pelo P.~-
ciam com grande brilho na. capita.l paulista.. tu.uo do Minas Ger1l.es. · 

Adquil'iio o Uu!o scientillco, foi pouco 0 Sn.. RwEIRO JL'NQUEI&A.-1~ honJ•ou muito 
depois nomeado juiz muoicip:~.l na cidade do seu ca.rgo. 
Pouso Alegre, ta.mbem em Minas. E durante 
o pouco tempo que exerceu o cargo revel- O Su.. FRANcrsro VEIGA.- Como bJm diz 
lou as aptidões variadas do seu nota.vel ta- meu honrado collega, elle abi <:ontin.uou a 
lento . hom·ar o Estado, dando novo.s e lneqUJvoca.s 

Attt•ahido p:~.ra. a vida politica. 0 meu il· provas de seu talento e da pureza du seu 
lustre co.estaduano deixou a. carroi1'a. da patriotismo. 
magistratura para apr·esents.t•-se candidato á Flnllou. eutreb~nto. seu mandato ; e, como 
Assambléa Gerai do Imp.1r!o. Aroet•ico Lobo se tinhn. impo>to pelo seu 

O a.uttgo 5o Districto de ~Huo.s premiou·lhe saber. p CJla.> qualidades pe.'!soaes, que tanto o 
os meritos o os talentos, elegendo o. nobilltu.vam 0 pelo seu esptrito r ecto; 9 Go-

Ncst:~, Ca.sll., onde p:>r dou.; annos exerceu o veruo da Republic L collocou·o no Supremo 
ma:ndato que lhe fóra confiado pelo po~o mi· Tribuna.l FoJ.eral, isto é, na mais eleva.da. 
neit:O, de~ novas provas de sua. caplcldade. cJrporação de JusUç ~ do pa.iz o~de teem .~-

Dt~solvlda a C~na.ra. dos Deput 1dos om sento preclaros jurisconsultos e Integ:rosJlll· 
~868, pela ascençao dos coosor~;tdo~es, pa.s- Z3S, dos qua.es ollc se tornou respe1tado o 
:sa.ndo consequentemunte o pa.rt1do hbora.l, de querido collec:ra.. 
que era eUe um ornam ento, p~t·n. a. opposiçãu, Ha. ainda. f,·lletos de seu espírito, como 
A~et•lco ~~o. se jul~oa .desprendido das paéta. de verdadeira inspiraç!to, e como tm
pelas ~a. d11sc1phn ~ partJda.rta. ductOl' entre outt·os tra.ba.lhos, de alguns do 

Encao, ~ando oxpamão a se11s sen l.imen~os Moltêr~ 0 do Longfellow, tradúcçõos quo. 
democra.ttco~, .dentro do p o\lco tempo se pes:was de compotoncia. affirma.m, equivalem 
all~tou nas tJietms,. gua aaquel!a êpocu. so a vm·dadeít•as producçues originnos, . polo 
fo1mavam cn~ vartos llontos de M1nas, do pl'imot• tt:t lingu:Lgem, pda eiP-gancm da 
pa t·tldo I'opubhcano. . l'órma. 0 pata exõJ.c~id:W mnt,ioulosa. llo ponli:l-

DilSta arte, quando, a.. 15 de ,novembro, fllL m enta uo.'l au tores. 
proclamado o novo regimt.m. yJ. os sous pr..>· Not.a.vol como lit!;erato, not.a.vcl como pn
cet•os ~inha.m cousciencia do que Amet·ico bli~ista nota.\'cl como polltico, ollo fioott 
Lobo ~ acba.t'a. ~ntra Oi seu~ ~i~C 1oros, on ~ro ~mbcm not.a.vel como adoan ta., lo juriscou
a.que!!es. que t~oba.m coucoJ•t•Jilo na. ant1g.1. $lllto e como juiz indcpilnrlento o in~t·gro. 
provtn~ta de Mmas, pn.1•a. a propn.g:~nrl<L d :~ Q d . . 1 d • bid d 0 ue 
Repubhca e para quo os mineiro3 puiessern HJnc .. to o unmacu a ~. p1 o a. .o. q ., 
ter t ido aquel.la. gloria, do quo o:; republicanos nestes tempos deve to r v alo r e~ccpcwnal po1:s 
'historicos naturalmAnt.n sr. nfan~m. rle haver lla.rece que um sopro sa~a.m~o d~fibr:1, o 
fei.to . uma. intimação s:.~l.emno á co•·ôa de que ca.ractel'!. o. mo I! oco- a; consclencJa.s: onfra.0~ u~; ex1st1a no paiz um partido l'epublicuno, man- cendo, nao raro, me .. mo os q u~ devem s , 
dando em lista. triplice 0 nome do nosso il· f~~Les, e !lar o cxe~~lo, Amo~ :~o Lob:). como 
lustrado patricia, de venerandtl memoria, drs.se _foi de ~1ma. piObtdade att. ·• a.usterrdade. 
llr, Feli~io dos Santos. (Apoiados.) ( .Mifltos apo~ados.) 

. Pot' occa.sião dll. proclamação do novo rc- o SR.. BRtCIO Fn.uo - Probidade setu 
g1men, os seus homens mais eminentes fa.J'llas. 
sabia.m quanto deviam aos esforços a propa· .>. • • • 
ganda. feita na imprensêl. 0 na. t1•ibuna por O S~. FR~NoJsc:o V:&I<>A-~.;o.m~ JU.lz, fo1 a. 
Americo Lobo no município de Lcopol- p3raootficaçao da JuSllça. e da 1nt~gr1dado. 
din:•.. Mas, St•. Presideute, não sã.o estes os ti-

Era, pois, natural quo aproveitassem sou tulos quo sobretudo rocomroonda.m sua. me
talento e sen merito; e assim acontccou,sondo moria. veneranda á. estima dos pgsteros! 
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Não é a austeridade de caracter, não é a. 
integridade de juiz, não é a imaginação bri
lhante do poeta., não é o patriotismo do po~ 
litico, não é o E!_stylo primoroso do escl'iptor, 
mais que tudo isto, Sr. Presidente, valia a 
sua. immensa e inexcedível bondade. (Muitos 
apoiados ; muito bem.) 

Era um coração admiravelmente bom, de 
quem, póde·se repetil', pertencia áquella 
classe quo j <í foi denominada « a flor dos 
bons.» 

A candiua pur.::z:t de sua a.lma, a singelezr. 
quasi angelica de seu coração, eram tama
nhas que a todos que de perto o conheciam 
sorprehenJia., que s0' pudes:1e conciliar no 
mesmo e.>pirito a severidade do juiz austero. 
com tanta bonda•le, com tanta candura quaes 
possuía seu grande coração. 

Eu devia, S1·. Presidente, a este meu emi
nente patrício e saudoso amigo homenagens 
que partem do fundo de minha alma, mas 
para as quaos faltam-mo expressões corres· 
pondentes aos meus sentimentos. 

O Sa. BRICIO FILHO -Aos quaes se associa 
toda. a Cttmara.. (Apoiados. ) 

0 SR. FRANCISCO VEIGA- No dia sinistro 
e mela.ncolico om quo o mesmo infortunio 
quo hoje acabrunha Estovam Lobo, me foz 
orphão entre muitos csplrito$ piedo~os e 
bons quo a mim e aos meus procul'..tra.m 
levar uma consolação impossivol, Am!lrico 
Lobo esteve á. frente delles, e em estrophes 
admiravois pela. belloza da fórma, mas sobre 
tudo pola. delica.J.eza. dos sentimont:;,s que as 
inspimva.m o que até hoje, apeza.r de pas
sadas dezenas de annos, são guardadas na. 
minha memo.·la, c.)mo na do todos de minha 
fo.milia, com a mais profunda. gra.tiuuo, ta.nto 
quanto pos;ivol, procur•nu mitigar a nos::~a 
dor, suavisa.t• nossos solfrimontos. 

Ho,io só me t! datlo la.montal' <J.UO nã.o tenha. 
os p:imoro~ da. linguagem prtl'ilegiarla. de 
rttto a. ello ct•a peculiar. 

Mas consola-me, Sr. Prasidente, que em 
umn. cousa nã.o me excedeu, que é na. since
l'Llade profunda e absoluta, com que e11 
lamento a sua mo1·to prematura.; na sinceri
dade da minha dôr, na. sinceridade do meu 
profundo pezar, por ver des~pparacer dentre 
os vivos um espírito tão culto, um amigo tão 
querido, um filho tão digno e tã.o extremc
cido do Bl'a.zil o especialmente (lo Estaio do 
Minas. (Muito bem; m.nito bem. ) 

Eu requeiro a. V. Ex. se digne con:mltar á 
Casa si consente que se lance na acta de hoje 
um voto de pt•ofundo peza.r pelo infausto 
passamento deAmel"ico Lobo, cumprindo·me 
ainda dechrar que, só em attJnçã.o á. necos· 
sidade de adiantarmos os nossos trab:1Ihos, 
não peço a suspensão da sesaão, porque, 

Vo!. VI 

como Ja disse, nenhuma. homenagem e1;a 
cxcessi va. para significar o nosso pezar .•• 

0 SR. BUENO DE PAIVA- 0 nosso pezar, 
da bancada. mineil'a. toda. (Apoiai os.) 

0 Sa. FRANCISco VEIGA- ... pelo pas
samento de tio illustre cidadão. (il:luao bem; 
m.~titD bem.. O oJ-crdor à comprimentado pelos 
seus co/legas.) 

Po~to a votos, é o requedmento do Sr. 
Francisco Veiga unanimemente approvado. 

O Sr. A.rnolpbo A.zevedo (•) 
-SI'. Presidente, quando ha dias orava o 
meu prezadissimo amigo, illustrado Depu
tado mineiro, Sr. Pandi:.L Calogeras, um 
dos mais bellos ornamentos desta Casa, af
firrpava S. Ex. que o Estado de S. Paulo co
brava impostos dos denominados interes
taduaes sJbre a importação cl9 procedencia. 
nacional. 

AI<Yuns dos meus c0mpanheiros de ban
cada0e eu, entre os qua.es po3so citar os 
meus prezados amigos o St•. Jesuíno Car
doso e Eloy Chaves, tivemos occasião de con
testar a affirmação de S. Ex. de que o nos3o 
Estado cobrasse taes impostos. 

RecorJo-me bem até de que, quando 
S. Ex. se referia ao imposto de transito, 
dissemos nós quo não era oste o imposto de 
transito de que cogitava a Constituiçã.o. no 
art. li, pn.ra prohibir, pois que recahia ex
clusivamente :>obr~ os- productos de noss() 
Estado no seu movimento de viação e na 
su 1 desloca~~ão deu tro do proprio Estado. 
. Publica-lo, porém, o discurso do meu di.>· 

tinctissimo amigo, vi quo os nJssos apartes 
não tinham sido tomados polo serviço ste
noo-1•aphico e que os de meu amigo, o Sr. 
El~y Chaves, que haviam sido consignados, 
não oscla.reciam absolutamente o nosso pen
samento ao contestar as affhma~ões de 
S. Ex. 

Diz o S1·. Ca.logeras: 
«Em S. Paulo, ha setenta annós ... (os dous 

Estados se p:trecem tanto que o que figura no 
codiO"o·tributario de um quasi que se póde 
rapetir para o outro); em S. Paulo e Minas, 
ha. setenta. a.nnos que, com o nome, que tem 
mudado, rle taxas itinerari'.ts, taxas de bar
reiras, quotas da utiliza.çã.o de estradas e 
impostos de consumo, se teom cobrado im· 
po~tos sobre a importação. 

E' eK.acto que om S. Paulo no or~amento 
vigente lu uma. disposição que pt·ocura eli
minar dJ modo completo este imposto. Não 
foi, entreb.ntJ, possível supprimil·o, tanto 
as~im que em lei ultima.meute votada, a de 
7 do abril ue 1903, não se ab:>liu este im
posto : especi::.lizou-se a rec.:!itil delle. 

( ·) Este discurso niio tni rovi~t.o pelo orador. 

' 
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O Sr. Eloy Chaves- Portanto, a nossa po
sição é insuspeita. 

O Sr. Cologe1·as- Não .ha uuvida .. 
E' o illnstre ex-secretario dos negoCias da 

Fazenda daquolle Estauo qur.m, sustentando 
orn sou maaoi.fico rela.torio, ultimamente pu
blicado, a :lecessida.de tln se eliminarem essJ,s 
taxas, declara o seguinte : _ . 

«E' pl'eciso que fique bnm claro que mLo fo1 
uma invocação introduzida com o novo rn
gimen govornamontal, pois ello existe desde 
1835.» ' 

O S1·. Eloy Chave.~- E' preciso notar quo 
este imposto é cobrado sobt•e o café que 
sahe. 

O S1·. Co.logm·as - Em parte, mas não ex
clusivamente.» 

Isso dcte1•mina a minha. presença nesta 
tribuna para fazer as roctiftcações. 

· Publicado o discurso, pedi pa.t•a o meu Es~ 
t:i.do, a homens publicos que lá occupa~ po
sições eminentes, quo me fornecesse~? mfor
mações exactas sobre a natureza do 1m posto 
cobrado em S. Paulo, de modo que os pu
desse definir com precisão e esclarecer a 
Cama.t•a dos Deputados sohre a natureza 
dessa. espccie tributaria. 

Emquanto essas informações não me vi
nham ás mãos, recorri a documentos que 
aqui estavam ao meu alcanc:~, taes como os 
relatorios das Secretarias de Estado doEs
tado de S. Paulo, e no magnitlco tt·abalho do 
Sr. Dr. João Baptista do Mello Peixoto, ex
secretario da Agricultura e actnal secretai'io 
ela Fazenda, encontrei informações que, si 
hem não digam respeito dircctamente ao 
n.ssumpto em debato, om todo o caso sot·vom 
para. confirmar quo o Estat!o cln S. Paulo 
nã.o cobra absolutu.mento imposto algum 
sobro importa1;ão do procedoncia nacional. 

A' · pagina 83, do t•olatorio a q un me refiro, 
do illustre Sr. Dr. Mollo Peixo1;o, h a as so
~uintes considerações, pelas quaes a Cama
ra dos Deputados verii, que o Estado de São 
Paulo não cobra o imposto do importação 
sobre os productos de procedencia nacional. 

Diz aquelle illustre homem de Estado : 
«Por falta de dados, não é possível fazer-se 

analyse da importação de procedencia nacio
nal poe Santos, segundo o seu valor. 

Póde-se apenas considerai-a sob o ponto de 
vista das quantidades. 

Sob este aspecto, vê-se quo, para 77.800 
toneladas de genct•os pr•ocedentes de portos 
nacionaes, contribuíram com 67.900 tonela
das, ou cerca de 90 % da importação total 
do anno passado, os seguintes : assucar, fari
nha de trigo, sal, madeiras, farinha. de man· 
dioca, banha, algodão, cebolas, xarq ue e 
art•oz. Só o assu~ar conem•ren com 34.600 

toneladas a farinha de trigo com 8.000, o 
sa.l com 5: 700 ,. as madeiras com 5. 700 ._» 

Encontrando estes dados no relatorw do 
illustrc Sr. secretario da Agricultura do Es
tado do S. Panlo, occol'ren-mc _applicar_ a 
onos a ta.bclla. dos impo .tos do llnpol'taça~. 
qur. o .Torna{. rlo Commercio, ha. nm n:~ez ma.ts 
ou menos, pni.Jlicou, e referente ao Estado 
do Ceará. 

Fazendo o Ct\lculo pot• esse total de tonela
das e applicando a t;tbell t~ do Coarü .. referen
te a.o u.s:;ucal', que é de 4~800 pOI' saccu. ou 
80* por tonelada, chego ao resultado ~e que 
si o Estado de S. Paulo cobt•asse tal lmp_?S· 
to no totu.l de toneladas, pela importaçao, 
só pelo porto de Santos, teria uma renda do 
mais 6. 224:000$000. 

Si ellc applicasse a tabella que o Ceará_ 
applica ao café, isto é, ü$ por , sacca do 60 
lülos ou 150;~ por tonelada, torta o accres
cimo de renda ele 11.670:000$, só para. o go
ncro impol'tado pelo porto de Sa.ntos. 

Si fos ;emos applicar a tabella do Cear.á. 
sobt•e alcool e aguardente, isto é, 200_ rérs 
por litl'o ou 200.~ por tonelada .• ter1amos 
quo o E&tado de S. Paulo cobrarta por esse 
imposto 15 . 560: 000$000. 

Isto só lnstaria. portanto, não sómento 
para equilibr•ar as finanças do Estado, que 
não estão muito prosperas, como tambem 
para reduzir de 50 °/o o imposto do ex
portaçi'i.o sobre o nosso caftí. 

Entretanto, honra ao Estado de S. Paulo 
que não obstante toda. a tentação quo este 
cn.lc'ulo lbe traz, os sou:~ homens pnb!Icos, 
compt•ohendendo perfeita.mente n. posiçiio 
1!0 Estado doanto cl;L Constituiçã.o Federal, ab
soluta. monto j<lmais cogitaram de mcluir no 
quadro da t.rilmt;u,,ã.o do Est.ado os impostos 
de lmportaçiio sobro :-:-oneros elo procedencia. 
nu.cionn.l. 

l?olizmontc, clucurnonto tlo m;~is ;\Jt.o valut' 
posso ka.zm• ho,io ;t Camat•a dos. Uopntn.rlos.; 
podol'ia. tel-o tmzido hontcm, si ollo me ti
vesse chegado ás mãos ante~ do Esgotacla ;~ 
hora do expediente da. sessao; nao m9 fot 
isso possível, porque esse documento só me 
veiu âs mãos ás duas horas cl:1 tarde. 

E' o tolegramma do benomerito presidente' 
de S. Paulo, Dr. Bet•nardino ele Campos, di
rigido ao nosso illustre chefe de bancada., o 
St• .. coronel Fernando Prestes, aos meus com
panheiro:> Srs. Jesuíno Cardoso e Eloy Cha
ves e a mim, como tendo tomado pu.rte 
neste debate, para qnP viessemos aflirmar 
perante t~ Camara dos Deputados quo o .Es
tado de S. Paulo absolutamente não cobra 
nenhum dos impostos inr.et·e:;taduaes sobr3 
a importação de procedencia nacional, como 
pat·ece deprchender·se do discurso aqui profe
rido pelo meu particular e distincto u.migo 
St·. Caloget•as. 
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O Lclegramma. do Sr.presiuento do S.Paulo 
está concebido nos seguintes termos : « O 
Estado de S. Paulo não cobra imposto algum, 
nem sobre productos de outros Estados, nem 
sobre os estrangeiros. Tttdo·Gntra, transita. e 
passa., livre do qnn.lr1ucr ímposf.o deste E~
tn.do. 

Os impostos de su.hida. C· de tr·a.nsito em 
S. Paulo recahcm exclusivamente sobre os 
productos paulistas. Podeis f;Lzet• estas atllr
maçõos, que estio ele nccordo com as nossas 
leis e pratica.s. )) . 

Essas afftrma.ções tivemos nós occasiã.o de 
fazer quando orava. o íllustre Deputado 
Sr. Calogeras, porém, infelizmente, o ser
viço stenographico da Casa não as consi
g.tiou, o que nos força a vir neste momento 
l'ectificar, afim de reivindica.r para o Estado 
o respeito tradicional que elle sempre votou 
ás disposições da. lei basica do regimen que 
adoptamos. 

Hoje, Sr. Presiden:e, devido á. gentileza 
do meu illustre collcga St•. Bernardo de 
Campos, chegou ás minhas mãos a prim~ira 
lei orçamentaria do Estado de S. Paulo para 
o anno financeiro de 1892, vota.da, portanto, 
depois que o Estado se organizou no sys
tema federativo da Constituição de 24 de fe-
vereiro. . 

Esso. lei tem a dah de ll de novemb1•o de 
1891 eon. 15. 

No seu artigo 7 se d;z quaes os impostos 
que pa.sso.va.m dessa época em deante a con
stituir renda do Estado, e são eLles o imposto 
de transmissão de pt•opriedade, o de expor
tação de gonnros o merc:.v!oriu.s <lo prodúcção 
1lo Est:J.do. 

No § 2 t estabelece mais n. lo i: 
«As larJJliS dos impo.~tos d~ c:x:pol'taçlío de~.~ 

'lil-•~l'l:ll(lol'ia:< c t/,} !JCIIel·ug, tln prorlncção tlm:1.n 
Estado, compt•clwndido o dcuomin:Lclo -Di
J'oitos do sahid:L- sor•ii.•1 a. r·cunião <las t:\xas 
do impostn do qnc por1.t~llCh á Uoli'io com as 
tio imposto quo o Estado arrecadava, obsor
vo.ndo ·Se a respoi to a. lcgistaçlio vir;ente. >> 

No art. 8• dispõe : 
«Ficam cmtinctos os seguintes títulos de 

roceita: 
lo, taxa. de bai't'cit•as ; 
2", impo~tos tle animaos nm SorJcaba c 

Itar:~r(~ ; 
:~o, dito SQUl'Cl lotct'ia.:'t niio a.utoriza,da.s. » 
No art. li clispõc ;t lei : 
«O Govcmo reve1·d ·a ta.lJella do imposto 

de transito, no qual só devem ser compre
hendtdos os generos- e met•cadorias deste 
Estado, supprimindo se a. parte referente ás 
mercadorias e generos de producção do; 
ontr•os Estados e de importltç1ío estrl!ngeirn. » 

Está., portanto, documentada. a affirmação 
que nós fazíamos de que no Estado de São 
Paulo não se cobrava. absolutamente impos· 
tos sobre a. importação do procedencia na· 
cional, nem sobre transito de mercadorias 
de out.ros J~starlos q no passassem no tor
t'itoriu. 

W osta a rectificação que julguei neccss:trio 
f<ww ao discnrso do mon distincto eollega. 
!::ir. Cn.logcra.s, JXWa que não fica:;se cons• 
tando dus Armaes, sem pt•otcsto nc·sso, a 
affirmação do que o Estado de S. Paulo 
cobrava impostos, mudando-lhes a denomi· 
nação para tn;x:as de barreiras, de itine· 
rario, et~. 

Esta affirmo.ção precisava ser contestada 
immcdiatamente, mas no momento eu não 
me senti autorizado a fa.zel-o, sinão por 
apartes, qno nã.o foram tomados, porque, 
tt•atando-se de um Deputado operoso, intcl
ligente .e illustrado como o Sr . . Galogeras 
(apoiados), cujas palavrn.s, nesta Ca.ma.ra, 
met•ecem todo o aca.tamento, devido ao seu 
grande talento, não podiam suas affirmações 
fictr sem contestação, c eu não podia. con
tostar sem trazer as provas mn que me ba. 
SOl\ V a.. 

Estas pude trazer hoje e, o.proveitando o 
ensejo, offel'eço-a:> á consideração da Camara 
dos Deputados. 

Tenho concluido. (.Muito bem.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. P a·eslllente -Não h:wenuo 
numero legal par·a. se proceder ás votações 
das mu.torias constttntPs d.:t m•dmn do dia, 
passa-sn :i. matnl'ia nm tliscussii.o. 

E' :tnnunciada a 211 tliSt!nssiw _elo PI'o,ir.eto 
n. :24·!, tlo l ou:3, Jll'o.incto u. :lO:~. do LU02, 
do Son;tclu, 'JIIll d:t nova organização á Cas:t 
da. 1\!oodn. com omenda.s 1!:1 Commissã.o do 
Orçamento. 

O Sr. Preliilidente- Tem a pa
lavea o Sr. Heicio Filho. 

O St ... Drlcio Filho diz que sorpre
henJi.do com o projecto na ordem do dia, 
logo depois de lavrado o parecer, sem um 
intorvallo razoavel entro a sua. apresen
tação na Commissão o o deiJate no seio da. 
Camara., uão teve tampo para fazer o estudo 
detalhado que o assumpto reclama, o exame 
de vorl1a por verba., a comparação da.s an
tigas tabeUas com as que figuram no pro
jecto. 

O rapido g:Jlpo de vista ll.nçado sobra a 
mataria foi entretanto o sutficil:inta para. 
perceber quo se trat:1 de nm augmento da 
despeza e não pequen:t. 
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Será isso compatível com a situação I xylographia, provando com a leitura a que 
actual? p1•ocede, a veracidade do que affirma. 

Que o respondam aquslles que faliam con- Isso é inadmissivel. 
stantemente que <levemos entrar no mais I E' daquelles que entendem que a sorte do 
severo regimen de economias. nosso operario não ê a m~sma qu~ a dos t~a-

Bem saba que hn. despezas inarliaveis e o balhadores euNpeus. AqUI ha. ma1s gara.ntm, 
orador terá. de p:opol' algumas e terá de menos privações, menos oppressiio. Entende 
defender outras. E~taPá., porém, nesse c:tso que si muitas VAZBS é necessa.rio attender ao 
o crescimento project.ado nas despezas com opet'ario, é iudispeJ?.savel .ampar~r tambem 
a Casa da Moeda ? os interesse; dos mdustrraes, nao afugon· 

Acreclita que não. tando o capital. _ 
O Senado apezar de su::t severidade em Não visa portanto levantar uma ques~ao 

mataria de despezas elaborou um projecto de operariado. Visa, sim, salientar uma lD
augmontando o pessoal daquella repartição justiça, clamat' contra a desegualJade e Pl'O· 
o os vencimentos dos seus funcciona.rios. t~sb.r contra as vantagens augmentadas 

. A Commissão de Orçamento em vez de seguir pa ·a os grande3, em contraste com o aban
os conselhos dos que pregam a maior parei· dono dos pequenos. 
morria nas despezas, em vez de propor re- Entra em outra ordem de consic!_eraçõos .e 
ducção nas dotações propostas pela outra termina salientando que a Commissao, depois 
Casa do Congt'esso, opina pelo augmento das de lamentar os de.3fa.lCJ. ues occorrido~ ~1 Casa 
verbas e apresenta uma tabella au()'mentando da. Moe,la,depois de ap •ntar os preJutzos que 
as dotações do Senado. o ttes delictos trouxeram para o Thesouro, 

Al'gumenta para justificar um tal aCl'es- preconisa este remedio salvador :-O at~
cimo com o maior trabalho do estabeleci- gmento do pessoal, o augmento dos venci· 
manto, com os complexos e novos encargos, mentCJs, mais uma sangria no era~io. (Muito 
tornando-se impresc:indi vel a mudança de bem; muito bem. O o~·aclor é compnmentado.) 
sua, organização, a!J?.plian~o o numer~ ~e Niuguem mais peiindo a palavra, é encer· 
seu~ emp~egados. de modo a se poder ex:tg1r rado em 2• dism>são 0 art. 1 o e successiva· 
que ,a dellcad.a. _e Illi;P~rta1:1te tarefa, c?nfi~da mente os demais artigos do projecto n. 242, 
a. es~a rep.a.rtH;aos~Ja mte1ramen~e sa.ttsfelta, de 190,.. ficando adi 1da a votação. 
como é mtster ao mtel'ess3 publtco. 0

' -

De accordo com esse fundamento da Com- E' annunciada a. discussão unica do parecer 
Jr?.issão, seria logico que o augmeuto se u. 70 A, de l90'l, sobre a emenda oiferecida 
cifrasse ao numero do funccionarios. Assim, n:12a discussão do projecto n. 70, deste anno, 
porém, não .aconteceu. A Commissão au- que autoriza o Poder Executivo a abril• ~o 
gmentou o numero e os vencimentos, a Ministerio da Fazenda o credito extraordt
começar pelos empl'egacios mais graduados. nario do 68:761$151, para at~en~e~· á. resti
. Ora, isso é uma revoltante injustiça. A tuição do impostos sobe~ venctmGntos, do
Secretaria da Camara está. cheia de reQueri- vida a vario~ minístro8 apJsent1dos do Su
mentos solicitando augmento l de vencimen- pt'umo Tribunal Federal. 
t~s e esses não teem andamento. Pt'ojectos 
v2sando o mesmo fim e pl'Opondo equipara- O Sr; Presidente-Tem a palavea 
4JOes.entre elles o que eguala as vantagens dos o Sr. Auga.1to do Froit~s. 
offic1aes de terra aos de mar, estão pal'aly· 
sn.dos pelo motivo de (1ue é critica. e sombria 
a nossa situação financeira. Entrehnto faz-se 
ex:cepção com a Casa da. Moeda.. Não vê ra
zões para isso. As forças armadas, os func 
cionarios dos CorreiJs, dos Telegraphos, das 
Alf_mdegas e de outras repartições não me
recem menos do que os ua. Casa da Moeda. 

Não vae nesses reparos o compromisso de 
que votará por todos esses augmentJs solici
tados; mas va,e o seu protesto contra ess.\ 
desogualdade que desgosta e revolta. 

Do pois ê convcnientt- observar que ao pls3o 
que se augm~ntam os v~ncimen~os do p3ssoal 
gt•.tdUtllo, na.o se propoo o crescimento de 
um l'011ltis dlt~rlas dos operarias. F:x:amina o 
fJUll.di'O rlo Ln.bor11torio Chimico, da officina 
do IR.mlnrLnli.o o cunha,gom, da. officina de 
mt~.ohlniLII, Ju ltl'a.\'Ul'tL, 1le ostttmparia. o do 

O St•. A-ugusto de Freitas 
diz que é naturalmente arrelio das dis
cussões que envolvem dieecta. ou indirecta.
mente interesses individuaes. 

A altura, porém, em qu~ a nobre Commis· 
são de Orçamento collocou a discussão do 
assumpto, obriga o orador, signa.ta.rio da 
emenda por ella. unanimemente repellida, a 
pleiteai-a psrante a Ca.mara, tomando a 
li!:erda.1o de dizer á. honrada. Commissão, 
sobretudo, ao sea illustre relator~ quo menos 
avisados n.ndara.m SS. EEx. applicando, nn. 
hypothese em que.;;tão, a doutrina brilhante
m3nte deiuzida. do parecer do no·bre Deputa
do pelo Maranhão. 

Não sabe si a occa.>ião é propicia para 
defender as regalias da. justiça neste paiz, 
ou si é chegado o momento dé' cantar a 
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oração ·fnnebre sobre s:Jus destroços, tal é o 
proposito diariamente manifosta~to de ames-
quinhal·a. . 

Felizmente, em boa hora. o diz, a illustre 
Commissão de Orçamento, pelo seu honrado 
relator, ~endeu á justiça a maior das 
homenagens, votando o credito podido pelo 
Governo, para cumprimento de sentença, 
embora S. Ex. avocasse a si o direito de 
analysar os fundamentos dessa sentença 
para demonstrar perante a Camara que esses 
fundamentos são descabidos e talvez mesmo 
inconstitucionaes. 

Em boa hora, disse o orador, a honrada 
Commissão assim o fez, porque si lançasse 
a vista pa1•a o procedimento do Senado, o 
e3tado do seu espírito seria de tristeza, em 
vez de sel' de alegria. 

E' talvez a primeira vez que o omdor 
tom o desprazor de ver levantar·m uma 
corporação como o Senado, negando credito 
para satisfação de uma sentença proferida 
pe~o mais alto tribunal do paiz. O l3enado 
julgou-se eom o direito de entrar na apre
ciação de um processo, dos factos occorridos 
por occasião do pleito, na moralidade do 
juiz que proferiu a. sentença ou que deixou 
de usa1• de um recurso, para l'ecusar á cousa 
julgada toda a autoridade que ella tem, au
toridade conferida por lei. 

A situação creada pelo voto do Senado é 
esta: houve um cidadão neste paiz que pa1•a 
pleitear o seu direitb buscou a justiça. 

A justiça proclamou es:;e direito em to:ia a 
sua plenitude. 

Mas o cidadão não teve, entretanto, meios 
detornal-o elfectivo, porque não SG penhoram 
os bens da Fazenda Nacional e o Podel' Le
gislativo negou cred.ito para o pagamento 
respectivo. 

Si a falta de confiança, que ha tanto quem 
apregôo contra a justiça, fôr tambem apre
goada pelo Congre~so Nacional e não ha. mais 
garantias para execução das sentenças, não 
sabe o orador o que será de nós como nação 
organizada. 

Disse que não sabia si o momento era de 
pleitear justiça; dent1•o em pouco a. Ca.mara 
terá de p1•oferir o voto que tra'iuzirá o seu 
modo de ver ne3ta questão. 

O illustre relator do parecer, a seu ver, 
levou a barra mais. longe que o permittem 
os princípios organicos do regimen que vi
gora. S. Ex. desenvolveu com grande lati
tude e maior belleza todo o mecanismo do 
regimon federativo, analysando a cJri:lpe
tencia de ca.da um dos potleres, delimitando 
a orbita.de acção do cada um delles e defi
ntado sobretudo. a natureza politica. das 
funcções do Poder J udiciario. 

Disse S •. Ex •. que o Poder Judiciario é, no 
regime.u federa,tivo, o St]premo interpr,:ete 

das Íeis constitucionaes; dahi, concluiu S. Ex. 
não podc>r a Commiss~o negar o credito para 
o cumprimento de uma sentença sua. 

Mas, quando S. Ex. tinha de tomar co
nhecimento da emenda do Sr. Barbosa Lima, 
subscripta tambem pelo orador, emenda em 
virtude da qual se autorizava o Governo a 
abrir o credito necessario para restituição 
dos impostos indevidamen.te cobraàos a ou· 
tros que não fomm parte no pleito, es
creveu o nobre Deputado «quo o Poder Ju
diciario julga em especie; apenas o direito 
des.se que foi parte no pleito está g.:~rantido 
pela sent.mça; quanto aos outros, vão se pro
munir tambem de sentença e venham plei
tear o ceedito pGrante o Podei' Legislativo». 

Vendo, porém, o nobre Deputado que isso 
seria; estabelecer um systema inadaptavel 
á sobet•ania suprema da justiça, accrescentou 
quo ha um<t oxcepção unica,na qual o Poder 
Legislativo póde assentar suas deliberações 
para, deante de um só julgado, mandar que 
a lei fique sem effeito em relação aos outros 
pedidos que estão em identicas condições; 
para esse caso é preciso que as razõe~. de 
convicção em que assenta o .accordão sejam 
de ordem que levem tambem a convicção aos 
membros do Pode1• Legislativo. 

Do contrario, é preciso que se forme a. ju
risprudencia, jul'isprudencia. que não se póde 
consiúemr firmada com uma só sentença 
proferida pelo Supremo Tribunal, em abono 
da. pret.enção de um individuo que se diz 
prejudicado por uma lei acoimada de incon-. 
stitucional. 

Essa primeira decisão não basta para fazer 
!'acuar o Congresso, fazendo-o annullar a ,lei 
~'~m seus effeitos. 

Permitta S. Ex. uma pm•gunta. 
Quando se firma a jurisprudencia 1 
Será depois da primeira, da segunda, da 

quarta ou da quinta sentença proferida 
pelo Supremo Tribunal ~ 

Na opinião do nobre relator, a primeira 
sentença não basta.; S. Ex. e seus pare& da 
Commis:~ã.o entendem que só se firma a ju
risprudencia depois da quarta ? ou. quinta ? 
ou qual.1 · 

Admittindo que esta doutrina seja. a ve1·-, 
dadeira, com a qual o orador não está longe 
de concordar, ella só o é quando trata de 
annullar a lei .em todos os seus effei.tos. 
Não é este o caso. 

O Congresso votou um tributo sobre os 
vencimentos de todos os funccionarios pu
blicos, sem distincção de. categoria. O The
souro Federal, de accot:do com essa dispo· 
sição, julgou-se no u.ireito de de~contar no 
vencimento de todos os magbtrados federaes 
o imposto consignado em lei. 

O Supremo Tr,i.b~nal, em reunião solemne, 
fll~ um protesto Côntl·a esse imposto, julgan., 

' . • • • . ~ • . ' ' .• \ . ,j, 
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do-o contrario á disposiçio constitucional, 
que prohibe a diminuição do ordenado dos 
magistrados federam; . . A' simples noticia 
desse protesto, levada ao honrado ex-Minjs
tro da Fazenda por uma Comrilissão do -mi
nistros do Supremo Tribunal, para esse tim 
designada, S. Ex:., sem consultar o Poder 
legislativo, mandou não só suspender a 
cobrança, como restituir o imposto cobrado. 
· Esse acto espontaneo do Poder Executivo 
implica o reconhecimento da procedencia do 
protesto . . Subsistiu, entretanto, uma situa
ção anomala em relação aos membros apo
sentados do Supremo Tribunal, os quaes, 
julgando-se na posse dos mesmos direitos re
conhecidos aos ministros em actividade e en
tendendo que deviam gozar das me~mas 
regalias 'l ue ollcs, se sentiam prejudicados 
com a pers.stcncia do tributo do· que aquelles 
tinh<tm sido dispensados. 
~·oram esses magistrados ou alguns dellcs 

que propuzeram acção 1nrante a justiça fo. 
ll.cral no intuito de demonstrar que o im
posto cobrado sobre seus vencimentos é tão 
inconstitucional quanto o que tinha sido co
brado e restituido aos membros activos do 
Supremo TribunaL; e a emenda que manda 
abrir o credito em discussão attende á sen
tenQa proferida por esse tribunal, reconhe
cendo a. ínconstituciona.lidade do imposto e 
decretando a rest}tuição do que fora indebi· 
ta.mente cobrado. O Gove ~·no solicitou esse 
credito e deixou de cobrar, da data da sen
tença em diante, o imposto condemnado. 

O Sr. Urbano dos Santos dá um aparte 
dizendo que, neste ponto, lhe parece, o 
orador está. mal informado. S. Ex. decla.ra, 
então, que não comprehendc como tal possa 
ser, depois que uma sentença do Supremo 
Tribunal condemnuu o imposto e o Governo 
pedia credito para faze1• a restituíc;ão que 
ella. decreta. 

Alludi,ndo á doutrina economica que o Go
verno vai apphca.ndo e a quãl só louvo1•es 
merece; o orador diz que é preciso discernir 
.entre .oconomia opportuna e correcb e eco
nomia. que sacrifica direitos individüaes res
pei~aveis. Corno entende e até onde- applica 
o Governo, respeitando os direitos indivi
dua.es, sua doutrina econoiníca 1 A solicita
ção docredito não é um favor aos indivíduos 
a quem aproveita a sentença., mas a confissão 
que fa.z o Governo da conf!ciencia quo tem da 
procedencla desso julgado e da inconstitucio· 
na.\idado desse imposto. E', portanto, mais 
um o.cto do Governo contra a constituciona
lldn.do do imposto e contra. a doutrina. que 
prúga a nocessidade do novas sontenoas para 
ostabelooimento do. jut•1spi•udenc1a no caso. 
,. Q orador discute aindà. a doutrina da Com-

:ID,lSSã.o no sentido de dêm.onst1•ar ctúe della 
resUlta apenas uma protel~ão da Fazenda. 

Publica perante reclamações de dil'eitos am
plamente fit•mados e reconhecidos e conclue 
dizendo que, si protelar fvsse virtude poli
tica; estaria de accordo com a Commissão do 
Orç~amento ; mas, como lhe parece nielhoi'; 
na. fortuna particular c na fortuna publiea, 
apurar-se o que se possue sem compromissos 
latentes, dá seu voto e solicita o da Camara 
em fa.vôl" da emenda que autoriza o Governo 
a pagar aos magistrados cujos direitos são 
equivalentes aos da.quelles que obtiveram 
sentença.. CA!:uito bem; muito bem.) 

Comparecem mais os Srs. Enêas Martins, 
Aurelio Amorim, Hosannah do Oliveira, 
Carlos de Novaes, Rogerio de Miranda, In
dia do Brazil, Antonio Bastos, José Euzcblo, 
Anizio de Abreu, Bezerril Fontenelle, Vil'· 
gilio l3l'igido, Thomaz Cavalcanti, Francisco 
Sá, Frederico Borges, João Lopes, Sergio 
Sabuya., Bricio Fiiho, Pereira de Lyl'a, .lolío 
Vieira, Malaquias Gonçalves, Arthur Or
lando, Angelo Neto, Oliveira Yalladão, 
Neiva, Castro Rcbello, Satyro Dias, Marco
Uno Moura, Ga.ldino . Loreto, Augusto de 
Vasconcellos, Sá Freire, Belisario de Souza, 
Galvão Baptista., Lourenço Baptista, Henri
que Borges, r.ruveHo Cavalcanti, Carlos 
Teixeira Bmndão, Bernardo Monteiro, Car
neiro de Rezende, João Luiz Alves, Lamou
nier Godoft•edo, Calogera.~. Cttrvalho Britto, 
Olegal'lo Maciel, vVencesláo Braz, Rebouças 
de Carvalho, Benedicto de Souza., Lindolpho 
Serra, Abdon Baptista, Eliseu Guilherme, 
Germano Hasslocher e Campos Cartier. 

Deixam de comparecer com causa pa.1·tici· 
pa.da os Srs. Raymundo Nery, Arthur Lomos, 
Guedell1a Mourão, Dia.s Vieira, Raymundo 
Artb.ur, João Gayoso, Pereira Reis, Trin· 
dade, Soares Neiva., Moreira Alves, Estacío 
Coimbra, Pedro Pernambuco, Elpidio F1guei· 
relio, Epaminondas Gracindo, R.a.ymundo do 
Miranda, Milton, Bulcã.o Vianna, Yergne de 
Abreu, Bezamat, Pereira Lima, Paulino de 
Souza, Estevão Lobo, João Luiz, Francisco 
Bernardino, Anthero Botelho, Leonel Filho, 
Antonio Zacarias, Camillo Soares Filho, Ma
noel Fulgencio, Arthur Torres, Lindolpho 
Caetano, Eduardo Pimentel, Domingues de 
Castro, Azevedo Ma.rques, 8-odolpbo Mirandél., 
Costa Netto, Paula Ramos,, Barbofla. Lima, 
Xavier do Valle, Victorino Monteiro e Al· 
fredo Varella. 

E sem causa os Srs. Christino Cruz, Eloy 
de ~ouza, Affonso Costa, ·Esmeraldino Ban
d~ira, Rodrigues Lima, José Monjardim, Vi
rla.to Mascarenhas, . José Bonifacio, Gastão da. 
Cunha, Ribeiro Jtinqueira, Astolpho Dutra, 
Adalb~z·to . Ferraz, Bernardes de Faria, Hon
riqu~ Salles, Sabino Ba.1•roso; Padua Rezende, 
Ga.Ieao Carv:alhal, Costa Junioza; José Lobo 
Leite de Souza e Alvaro de Carvalho. ' 
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O fi!h• . . President:.e - Continúa a 
·discussão unica do parecer n. 70 A, de 1903, 
sobre a : emenda offerecida nu. 2"' discussão do 
projecto n. 70, deste anuo·, que aUtoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Fa
zenda o credito eutraordinario de 68:761$151, 
para attendel' á restituição de impostos 
:c;obre vencimentos, devida a varios ministros 
aP,os~ntados do Supremo . 'fl'ihuna.l Federal. 

Tem a palavra o Sr. Urbano Santos. · 

O Sr. Urbano Sa~tos ( ·)
Sr. Presidente, venho profoeir pôucas pala
vras em defesa do parece~ que está em 
discussão, a cuja autol'ia. me cabe. 
· Não venho, pois, propriamente, e declaro 
desde o cômeço,pronunciar isso que se chama 
um discurso; desha.bitua.do do frequentar ostt~ 
tribuna, da qual sempre ine arredam justos 
receios, ot•lund.us da minha conhecida inca
pacidade(~cro apoiados), e porque n.ão dizel-o, 
á. qual me attrahe pouco qualquer amor 
pela oratqria, par<). fa.zer um discurso fôra 
preciso . que eu meditàsse bem as palavras 
que viesse al!UÍ proferir, que coordenasse 
bem as idéas que viesse expender,que, emfim, 
estabelecesse o nexo necessario á. minha. 
exposição. 

Isso não fiz;- o dadas as circumstancias do 
debate, em que eu uão sabia quaes os pontos 
de interrogação do meu illustru.do amigo, 
Deputado pela. Bahia, interrogação referente 
ao meu parecer, não podia proceder a esse 
tt•abalho preliminar para pronunciar um 
verdadeiro discurso. 

Além disso, Sr. Presidente, ao tt•aça,r o. 
parecer que tivo a honra de submetter á 
apreciação da Commiss:lo do Orçamento., o 
qual, seja·mo pet·mittido dizel-o, com algum 
desvanecimento, mereceu benevolo juiz0 e 
franca a.dhesão dos meus collegas presentes 
da Commiss5.o ... 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-Apoiado ; não SÓ 
approva.ção, como applauso muito merecido. 

O Sa. URBANO SANTos- Muito obrigado. 
... ao traçar esse parecer, dizia eu, fiz no 

intuito ou na intenção de que aqui não 
suscitasse discussão. 

Para isso reuni todas as forças de que .era 
cápa.z, . recolhi todos os subsidias .tirados de 
estudos por . a~gum tempo feitos, . empre
guei-os na elaboração de meu trabalho, na 
sustentação das idéa.s quenelle defendi, idéas 
que me pareceram as mais pondera.Jas o 
justas nesta mataria.. 

Portanto, tive em especta.tivu. que .aquelles 
mesmos que destoassem do meu modo de 
sentir, reconhecendo que no meu parecer eu 

expendera tudo c1uanto minhas fracas forças 
me parmittiram dar para o assumpto, não 
me arrastariam a esta tribuna para vir re
peti : , pois ·outra cousa não podia fazer, re
petir pela palavra aquillo que já tinha dito 
por escripto. 

Entretanto a intercogação do meu nobre 
o;migo, Deputado pela Bahia, voiu demons
trar que a minha espectiva foi illudida, 
que as minhas força~ me enganaram; mas, si 
S. Ex. se recolher ·em si mesmo, si deixar 
f~llar ;S. puridade a sua consciencia, ha de 
reconhecer que neste momento foi pouco ge
neroso ..• 

O SR. AuGusTo DB FREiTAS- Pouco gene
roso f 

0 Slt. URBANO SAN'l'OS ... :-:;im; pouco geue
roso, repito, porque em tanto importa ar
rastar-me a esta t,ribum\ para batel'-me com 
um athlota da sua estatura. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- Quem me 
dera ser sempre assim generoso eomo fui 
para com V. Ex! 

O SR. URBANO SANTos- Pouco generoso, 
sim, porque deve1·ia saber que, em qualquer 
hypothese, a victo1•ia final do debate lhe ·ha
via de caber, por pouco esforÇo que empre
gasse, tal a exiguidade da.s forças do contou
dor que escolheu para si. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS dá um aparte, 
0 SR. URBANO SANTOS-Ditas estas pala

vras, Sr. Presidente, que mais não são dó 
que t\ desculpa. que peço tt Cama.ra de roubar 
por uns instantes a sua attenção,passo a tra· 
tar propriamente do assumpto de que se 
occupou o meu illustro amigo, Deputado pela 
Bahia, contestando o meu parecer .. 

P1•incipio por dizer, 81•. Presidente, que, 
ao elaborar esto t~·abalho, tratando-se emi· 
nentemento de uma questão de princípios, 
eu não podia ser levado pelo coração, qual 
me pa1-eco quo se deixou levar o meu 
nobre amigo, Deputado pela Bahia. 

Si eu .fosse levado pelo coração, sem du
vida teria sido mais pressuroso do que fui, 
em restituir a esses pobres . serventuarios 
da Naç>ão uma parte de seus vencimentos que 
para elles pode importar em mui/ia causa, 
pois muitos exíguos são · os seus venci
mentos. 

Não fui, pois, pressuroso, em dar o meu 
voto para. esses pobres ..• 

0 Stt. AUGUSTO DE FREITAS-E o ministro 
não mandou embargar a sE.'ntença que man· 
dou restituit•. 

O SR URBANO SANTos-Sr. Presidente, eu, 
neste momento, não estou -a julgal', nem Q 
acto do ministro, não mandando embargar a. 
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s~ntença, nem tão pouco o neto do ministro, 
persistindo . em descontar dos empregados 
que obtiveram sentença em seu . íi.Lvor, a 
pa~te do ordenar o que lhes era Acscont3da. 

Não entro nessa apreciaç1o porque, si en
trasse, Sr. Presidente, seria para concordar 
in totum com a doutrina expendid11. pelo meu 
nobre amigo, o illustre Deputado pela Bahia; 
não entro pois nesta apreciação. 
· A que3tão que se aventa no meu parecer, 
a qual julgo a unica pertinente a este assum
pto, é a de saber si o Poder Judiciario é ar
bitro da interpl'etação da Constituição. Si, 
no nosso ragimen, ao proferir elle uma. sen
tença, na qual, para chegar a uma decisão, 
declara. que uma certa lei é inconstitucional, 
si esta decisão gosa de tanta soberania, a 
ponto de obrigar os outros poderes a ex
ecutai-a, tal como o interpreta o Poder Ju
diciario; si os motivos, portanto, dessa s~n
tença obrigam a estes outros poderes, eu me 
decidi, no meu parecer subscripto pela Com
missão de Orçamento, por completo, em fa
vor desta doutrina, isto é, a daquclles que 
sustentam que no nosso regimen o poder ju
diciario é o arbitro da interpretação da Cons
tituição. 

Más, attendendo ás circumstancias p~:~las 
quaes se fórma. a jurisprudencia dos tribu
naes, puz um limite, não digo bem, um li
geiro embaraço. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- Firmou uma 
exigencia. 

apresentar em sentido contrario · ao seu 
acto; ' revogal~o · desde logo, .esquecendo-se , 
destes altos interesses a q·ue elle attendeu. · 
. Estes altos interes~es olle os consulta, o 
está. mais no caso ·de consultai-os do que o 
Poder Judiciario, e está mais no caso de con
sultai-os porque está em immediato con
tacto com o povo, do qual emana ..• 

O Sa. FRANCI!lCO VEIGA- E a :propritt 
fóima usada na. applicação das medidas é 
uma. garantia de ponderação. 

0 SR. 1JRBANO SANTOS...:. ••• do qua.l emana 
temporariamente, estando em contacto di
racto e quasi que diario com elle. r 

Portanto, quando tiver de decidir de acto:::i 
dessa natureza, nada mais justo, mais pru
dente que o Poder Legislativo examinar bem 
si a. força do julgado do Podet' Judiciario é 
suffi.ciente, traz bastante razão em si para 
elle pôr de lado os altos interesses que con
sultou ao decretar a medida e revogar o a.cto 
em ·que estes interesses nacionaes se tradu
zem. Fó1•a disto, permitta o meu iUustre 
amigo, Deputado pela Bahia, que · diga, o 
Poder Legislativo procederá com certa. le
viandade. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-A prevalecer 
esta doutrina de V. Ex:., não precisamos de 
jurisprudencia. 

O SR. URBANO SANTos-O nobre Deputado 
leva aquillo que eu sustento a. excesso dema·. 
siado. s. Elt., jurista como é, sabe o que é 
jurisprudencia, saba como ella. se fórma e 
como ella. se firma. Uma jurisprudencia tem 
um tempo na sua formação, em que vive na. 
indecisão, e outro om que os tribunaes, de~ 
pois de dissipadas todas as duvidas, firmam 
definitivameato seu juizo e delle não se ar• 
t•edam facilmente. 

O SR. URBANO SANTOS- Firmei uma exi. 
gencia á acção dos motivos dessa sentença 
sobre o Poder Legislativo, para que este 
esperasse que o Poder Judiciario filta.sse do· 
:finitivamento uma douteina, firmasse com· 
pleta:mente •. decididamente uma. jurispru
denCia, de forma. que nenhuma. du-vida. pudes· 
se restar sobre o ponto . 

. ~mfim, Sr. _Presidente, parti, na opi· O SR. AuausTJ DE FREITAS-- I!ala repre-
ma.o que expendt no meu parecer, de dous senta a verdade. 
postulados, de um lado1 a decisão soberana O SR. URBANO SANTos-Representa a. ver
do Poder Judiciario, sooerana ao ponto de dade, a ponto que, dizem O!l americanos, como 
não só o dispositivo, mas tambem os mo~ os inglezes, eUa se incorpora ao c~njunto 
ti v o~ da ~entença, nas . condiç?es em que das leis e vem fazer parte commum das 
falleJ, obrigarem o Poder Legislativo. mesma.R leis, como si lei fosse. 

De outro Jado, o outro postulado, sobre Chego a esta conclusão em virtude de um 
que me fundei, é que o Poder Legislativo, principio que nós coinmummente admitt.imos 
ao decretar uma medida, ao editar uma lei, -é que, no nosso regimen, o Poder Judi
consulta madura.mente os interesses publi· ciario, quando interpreta. a Consiituição, é o 
cos, attendendo-os assim na medida. de sua arbitro dessa interpretação. 
sab3doria, e portanto, depois do formado o . 0 SR. AUGUSTo DE FREITAS-Nós partimos 
seu voto, depois de tomada a sua delibeL'ação, desse p ·incipio e chegamos a duas conclusões 
não ~eve elle proceder levianamente com diversas: a primeira é que · não é necessaria 
relaçao a um assumpto de tanta magnitude mais do ·que uma sentença; · 
como esse. · 

Portanto, si o Poder Legislativo editou o SR. URBANO SANTos-V. Ex. argumenta 
essa. lei, consultando esses interesses, não com uma petição de princípios, porque é esse 
9-.eve eUe, ~primeira dQutrina que se lheexa.ctamente o ponto questionado. Si um 
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julgadc;>.só é suflic}en,te p~a dietar ap Poder 
Legislativo a· revogaçao do seu acto ... 
(Apm·tedoSr. Augusto de Freitas.) 

V. Ex. est;i. atte~dendO antes á logica. do 
que aos factos, invéntando um ente de razão, 
esquecendo-se de que elle. não se póde amol
dar aos factos~ • 

a. attenção do meu nobre amigo para a natu
reza da sciencia que professamos, deixando 
de .attribuir-me erros, ou defeitos ~opinião, 
que defendo. 

Essa indecisão, essa falta, permitta·se-me 
.a. expressão ou o neologismo, próvem da 
falta de positividade das sciencias sociaes, é 
ioherente á natureza das mesmas sciencias. Sr. Presidente, é debalde que chamo a at-

tenção do nobre Deputado pela Bahia para 0 SR. AUGUSTO DE FREITA.S E OUTROS 
umpontodefacto,oqual S. Ex., por mais Sns. DEPUTADOS dão apartes. 
que queira, não poderá escurecer-é a 'fórma 
pela qual se organiza ou constitue umajuris· . O Sn. 'URBANO SANTOS- Nesse ponto, pa
prudencia. . rece que a jurisprudencia do T1•ibunal se 

Ha um período do indecisão, salvo l'aris- fit•mou. V. Ex. ( di1·igindo-se ao Sr.Aitgusto 
simos casos; nos julgados dos juizes, e ha. um de. Freitas) já quer fazer da. constituição da 
periodo em que o modo de pensar dos mesmos jurisprudencia cousa igual a uma somma. 
juizes se firma. . . . como a+ b +c. Não faço assim. (Apà,·tes.) 

Não attender á consequencia deste facto, .. Devo declarar: não supponha, Sr • . P,resi· 
na questão que nos occupa, é chega.r a ab- .dente, que jurista, como é, e famoso, o meu 
surdo. . . nobre amigo; Deputado pela. Bahia, viesse 

Contesta o meu nobre amigo que é muito agora, por amor a uma dou•.rina que ócmi.sio
commum uma decisão hoje julgando de um8. nalmente sustentou, negar um: ponto como 
fórma, e outra amanhã, julgando de outra~ este, que uma jurisprudencia, chega a. se 

A seguir a doutrina. ~ela qual o meu _constituir. 
nobre amigo propugna, dizendo que basta 0 8 uma senteQça do Po,Ler Judiciario p'ara o R. AuGUSTO DE FREITAS dá um aparte. 
legislativo desdl3 logo curvar·se e revogar o O SR. U&BÀNo SANTOS- Perdão; a ju· 
seu acto acoimado de inconstitucional. a con- risprudencia não se fórma por;- u~, , dous, 
sequencia será. que amanhã., si ' a doutrina tres ou qua&ro julgados ; ella se.· constitue 
sustentada pelo Judiciario' diversificar Q.esde quando os princípios que sustenta chegam a. 
que .o Poder Legislativo, quando agiu, foi c~lar no animo de todos. , , 
a.ttendendo a interesses publicas, está. elle O SR. AUGUSTO DE FREITAS- Mas estes 
no devet• de restabelecer o seu acto huntem revogado. princípios preexistom aos julgados. 

O SR. URBANo SANTOS - Mas, então~ 
V. Ex. acredita que estPs princípios, antes 
como depois que s \0 inclurdos em uma. son~ 
iença, não entram em luta, não são comba.~ 

0 SR. P ARANHOS MONTENEGRO E OUTROS 
DEPUTADOS dão apartes. 

O SR. URBANo SA.NTos-Nostas condições, 
Sr. Presidente, em que posiQào ficaria o 
Poder Legislativo, votando hoje uma . !ei 
para. revogai-a amanhã e resta.ural-a dep~is 1 

0 SR. FELIX GASPAR-~Dcsde que se si.Ippõe 
dont i'O da Constituição, não tom o dever de 
at&ender ao Pudor Judiciar!o, como regra, 
porque as decisões deste só obrigam o Legis 
!ativo quando julga em ~s_peçie. . . · :. . . 

Os poderes publicas sao tr~s. executores 
do mesmo mand:.~.to-a ConstituiÇão~ c • 

O Sn. URBANO SANTos~Emtlm, Sr. Pre
sidente, vou attender ao argumento do no
bre Dllputado pela . Bahia, aqüelle. em que 
chama a minha attenç~o. para _ - o ~ ~omento 
de duvida _ e indecisãó.que ha na. . fórmação 
da · jurlsprudencia, tirando. dahi a conse
quencia que, sendo deixado no a~bitrio do 
Legislativo decidir quaqdo . essa . júrispru
<lencia se constitue, ficaria ipso facto nullifi~ 
cada a doutrina sustenti).da no parecer, e 
que considera o Judiciarib o soberanoarbi· 
tro da interpretação· con~titucional. Quanto, 
porém; a este. ponto, eu tenho antes de pedir 

V'll• VI . 

tidos e defendidos por outros 1 · · 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Não entram; 
os fundamentos da sentença não constituem 
a causa julgada. , • 

o Sn.. 'URBANO SAN'ros-Mas, afinal, chega 
um momento em que elles, os 'principias 
preferidos, . calam na consciéncia . juridict,t 
do pa.iz, calam na consciencia dos legistas 
e assim se firma, se fórma a jurisprudencia. 
Contestar este facto é contestar a evidencia 
mesma.. · · ·· · · 

Sr. Presidente, eu não insisto mais sobi·e 
este ponto. . . . . 
··.Parece-me qu~ o meu Hlustre a.mig-.q, 
Depútà.do . pela Bahia, guià.do ·'pelo oorã.çi(o 
tomoude si para si 11o tarefa, não só (o qüe 
lhe perdôo de coração), de não me deixar 
expa_ndiL', com calma as minhas idéas, como 
es~á com o pm·ti-p1·i3 de dar razão á. sua 
emend~(ou á.s idê.as nellas consig~adas . ... : 

Eu me colloque1, Sr. Presidente, no terrex:1o 
dos princípios; esqueci-me da.s pessoas de que 
cogitava. a em~nda e cheguei á solução pro. 

ij 
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posta no parecer: a Camara. que dec~da_ ... na 
süâ álta saliedoi'ia. (Jfttito bem; 'iJ'I,ilito bem. 
o drddor . e comprinientddo.) 

o s.--. Prei!Sldt!inte '--'- iiávendo nu
inel'o legal, vá. e-se prdceder ás votações dás 
mat&ias constantes da ordem do dia e das 
qtle se aéhâm sobre a riiesà. 
E~ seguida; é sem debate approvada a 

redacção finat do p:rojecto n; 185 D; de l90B, 
fixando a despeza do Miuisterio das Relações 
Exteriores pái'a 1904, que é enviado ao Se
nado. 

E' tl.i:mu'nciadà a votà.rã.ódo projecto rt. 38 A, 
de 1903, reorganizartúo os serviÇôs dê hf·· 
giene administrativa da União (là di.scüssão). 

o Sr. Présid,ente- A e':ite pro· 
jecto. foram apresentadas emen4as :Pelos 
Srs. Tcixeii'a. Brahdã.o e nerfuand Hasslc:ichêr; 
mas. essàs em.enda.s só :poderão ser toiíta.dits 
em consideração pela. Mesà e:rrt 2".discussão. 

o @r .. Jlníz.io d~ Abreu { peZlt 
ôrdêm)-Sf. Pres.ldente, r~qlieirô a V. Ex. 
que ~onsultê á C5tSà si per.tuitte que seja 
i:lt>]i:ltJ:ial a . votàcão .. do projecto do Sr. Ar
:tit>l.:Pho Aze'Vadti. (Muitos àpoiados.) . 

A impo:rtaficia que àssunih.J: o debate; o 
m.elindre da questã.o,atfectando eÜà, CJhi.O 
ll.fréct~, os. rliaxifti.OS intere;sés da tedei'aÇão 
e dós Estados, envo-lvendà, cdmo erivolv~, 
caso de alta. importancl.tt . constitüciona.l, 
reclá.III.a.. do~ Si's .. De:i;>tttã.dos uma situação 
clara, franêii. e definida, em face do pâiz e 
em face do eleitorado. 

0 SR. 0ASSIANO DO NA~GIMENTO .;.__E não 
fugimos á responsabilidade do nosso voto. 
(Muitos apoiados. ) · 

Declaro1 em nome da Camara; que ãcéei
tamoa o requerimento de V .Ex. (M~tito bem.) 

0 SR. ANIZIO DE ABREU - Por isso 1MS!ll0 
qize comprehendo qúe ôs . Srs ... Deptitados 
assumem. inteira respônsábilldà.de de . sau 
yoto, certos dé que traduzem. âs aspiraçõás 

• 'da elàito'ra.do que r6preseP,tam, ~que, éOli).o 
O . Sr. CassUtno do Nâsel ~ú e a(!tiêlles qM a meti lado pugnam Plilo. 

meri:to-Peço a palavra. pela ordem, vidtària dás ~dMs qüe co.h.substatíciéi Iid meu 

Va.ê-se votar o projectiJ n. 38, de 1903. 

parece':t, estão .. cJonvenoidos. de que,.· ãssii:b o sr. :P_..e@idet:.-t~....:...'i'ell'l a palavra preiéê4endo, agem de acc<Jrdo côni stià.eon
pela ordem o Sr. cu.ssiartb do Nasciri:iórltts. scitlti~ja, defen~~rii: ós mâ.gllos e sqp~rióres 

izitetesSés da Naç~o ~ respeitã,n · integl'al-
o !§r. cas~ntnó do NO:scl- tilell.ttJ o e$piritQ dá. constituição, por isso 

m.ent.o (pela Mdern) - ::lrj Presidente; re• mesmo venho :Pe-dir a:. V. Ex., Sr. Presidento, 
queira a v • .I<:x. que consulte á Casa si. ooq- que consulte á Casa si coii~ede a votàç~o Ii.o
cede inversão da ordem do dia no sentido minai para o projecto. (Muito Mm; muito 
de ser vota."'o. em primeiro lagar o projecto bem ) • 
.ti• 329, de 1901. · Consultada, a cama.i·ii conêedê a preta· 
· · Consulta.Ja à Càmàra, 6 côncedida a inver- rencia. pedida pelo. Sr. Cassiano ·do Nasci-
sãO Pedidà. . · merito. . . 

E' annunciadà a votaç•ão do projedf.o Ii.S2!J, . êôil$.!lÍta4à1 igi.Jal!lll3nto, a. é~una.ra con.çetlc 
de 1901, declarando da competencia priva- vota,ção nomin;:\1 P\11'<\ o substitutivo o1fere
iiiva.. da l.)'niãG decretar impostos sobre gtme- cido pelo 'Sr. Arnolpho Azevedo, requerido 
ros de origem estrangeira (2a discussão). pelõ Sr.· AdHM dê Abreú. • 

.. '} ' . . 
o Sr. :PrEisidarité""'" V'a&sá ·to'tar o sr, J»fiestd~ntEi deêlará que, os-

o i>rojecto . n. Bi!fi, de 1901, ao qW!Jtoram tando 0 pl'ojeéttt ~m 2t discüssão, à votação 
ãp:fesêntàdo$ substitutivos pe,los Srs. Depu• se fará por artigos~ 
iiáüos ;· Arnolpho Azeyéd(l e· ótltros, como · ,, 
pêlo Sr ~ Felisbello Freire, h a v~Iido. ai .O dá Vae ser vàtado o art. 1 o; que diz: 
·e'iiUHldà ·do Sr. Gàldihó LoNno ao sUbstitu-
tivo do Sr. Arnolpho Azevedo. · 

O Sr. Cassiano do ~fisct
:üiefito~ (pela ordem) - Requeiro a V. 
Ex.; sr. Presidente, se digne consultar á 
Casa.· si Mneétl.e preferencià pa:rà a . votaÇão 
do substitutivo offerecido á considera.ç_âo . da 
C:resà.. pêlo Msso collega Deputado por São 
P!iulo, .Sr ... Arnolpho Azevedo, substitix~ 
tivo que concretiz-a; salvo uma. dú. ·. oti.tM 
'p~qüena' diver~e.ticiª quanto ·a dêtàlhês, o 
':@nsMnento geral dã. maitJriti. da· Camara 
-<los I)cputados. 

« O Congrêsso Nacional decreta : 
Art. i,o Salvo o dispo~to n0 n. 4 é rio 

§ 3• do aií't. · 9h da Constituição Federal, só é 
licito àos Estados estabelecer tàxás ot1 ti'i.:. 
butos que, sob qualquer deliominação; inci
dam .. sobre às Iiieréà,dorias estr.atigeiras ou 
sobre its nariiOtiâas . de prodiicÇão. de otitrts 
Esta:.dós, . qilàhdo coiicorreiii as seguintes 
éondiÇões : . 
.. z'•, qüe uin~s .óii oüti.,.as .liierc!J,ddÍ'iàS jit 

Qólistitliaiii, objeoto .dô conimeréiô 'iilterilo 
dó Estadó .o sé achéin, .àSsim incorporadas 
ll.d acoi•vo do stiàs j:li•õpriãs i'iquoüts ; 
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.2a., quê as taxas ou tribu~s estabell:i~idos 
incidltm tambem, cdni a ihais completa. 
igualdade, sobro as mercaddrias similares 
do produccão do Estado. . .. 

Procedendq•sê á; vôtacão, nomiMl, respon
délli shn, .· isto : «;; apprMàiii o· seguinte 
art.l 0 da suMtittitivo do st•: A:r'nolpho Aze.: 
vedo: · · 

«0 éongresso Nacional decreta. 
ML L;, Sálvo d dispo~td rio n: 4 e rio§ Só 

do art. 9° da Constituição FederrH, só é 
licito· iifis Estados êstabeWéêr taxas o li tri
butos que; sob . qualquer denominação; inci
dam sobre as mercaderias estrangeiúts ou 
~;~obre a.s nacionaes de produc~~io de oútrbs 
Esta~os, quando conconem a~ seguintes con-

Dlógo Fortuna, Campos Cartior e Homem do 
Carvalho (85); ~ . . . . . .. · . . . · 

R.es{iondêm náó; ós Srs. Sá Peixoto, ··Lüiz 
Dorniogues, Aniz:o de Abreu, JoaqUim Pii'es, 
Thomaz ..1;\.ccioly, Wanderley .de M.endonça., 
Euzebio de Andrade, ;A.r;rpiellas . Gàlvão, Ro
drigues Doria, Joviniàno de Carvalho, Eu
genio Tourinho, Augusto de Freitas, Ber
nardo Horta., Moreira Gomes, Julio Santos, 
Ma.uriclo de Abt'eu, Francisco Veiga, Car
ueiro de Rezend~ •. Lamounier . Godofredo, 
diegai'iô MaCiel, WencesláO :Bráz; SerharQ.o 
Antonio, carios·cavalcàntl;b;uidido lle Abrêu 
e Alencar Guimtu·ães (25). · 

o SÍ·. Pl~esí.:Jeote -o <trtigo 1° 
do substitutivo foi approvado pol' 85 contra 
25 votos, ili~~: . . 

1" ;. qUê umas OU outras morcadol'ias jâ. · . ·, . •c . : · > ; " .. . .i . \t ' .: •: i ' (., . 
con~tituai:n ôbjecto do commerci:aes interno o Sr. Mj\Urjcto ac . .-.breu pelct 
do Estado e se achem1 assim; incorporados. on]em)-Sr · Pri.,~ldêiit~, · · tqmé~ 'ixi.~té, jlo 4o· 
ao acervo de suas próprias i'iquezas; . . bate do projecto IJ. 329, de )901,. ,o .exp~z lt 
.- 2"'; que as taxas ou tributos estabelecidos ~~nurt opinião sobr(3 a i~c~us*ugiO:nil@M~ 
incidám, tambem;. com a .màis completa dos impostos. .to.teresta.duae.s •. Entretantp, na 
igtxaldàde; .sobre as mercadorias similares votação~ :90minal a ,qlle se ,a,c,abà. ,de j>P,?~~-
d d - d v t d · der, reJeit.~~ . o proJ!:Ictq,, como, ,o fizel{aoqt 
e pro uc;ao 0 

.i!.S a 0 
• » • muitos collegas_, .por co~s.~de~~~~FLiWiW, ). 

Os Srs .: ·: En"éas Máttins, Aurelio Amorim, vista . _da deql(\of.a.ÇP,o . expressa. c()nttda no 
José Búoobid. Urba.tw Sa:ntds1 Rodrigue3-Fer- ·art. 7o da QonS'tituiçã8. . . · · · · · 
nil.ildes; Tavares de Lyra, Foasec~t e. Silva, _ oi prejtÍdl&àios devem tip.i>eilar páfa a 
Errnirio Coutinhoi Celso de Souza; Brieio Fi- Justiço. J.<'ct1eral. . · · · · . . ··.. ' 
lho, Pereir!t da· Lyrài, João· Vieir~; Ma- :IJ:stà lige'ira éxpliCàçãO tcfu: tiór fini' afail· 
l:.tqulas GoriÇ.xlves, JtiUa de Mello, Cornolio tli.r do meü votô q_ualquer accusação dli'lii-
dti: Fonseca. Arthur Orlllndo, Angelo Neto, cônerencia.. .· . .· · · ·•. ,·,, 
Fellsb'ello Freire, Oliveira- · Valla.dão Do- , E! P.tisto à .+~tos, o dptMivatlo d sógtiÜftó 
riliogos Guimàriles;· Nelvitj Lêovigildo Fil- art. :2·1 do subst1tutrvo: · · ·. 
guoil·t~s, Ct~stro Rêbello; Tost~,Folix Gaspar·, (<Ai't. ~.o As mêt•cti.dorias cstt•angetrli:s dit 
Satyr!S DiàS, ltlvcs llat•hosa; Pinto Da.ntr.:>, · mtciona.es, quo não tivoreiil sítriifai'ÉÍS nà. 
T~Jentirio doH Santos; Edual'do Ramos, producção do t<;s~ado; só poderão por este ser 
Paranho:s Montenegro, Rodrigiies Saldanha;,· tax11.ctas ou tributàdas .. q11ando constitui['em 
Mó;NJollno Moura; -G11ldinó Lui·eto; m.lredia. · objecto do eommerc'lo a·retàlhon> . . , . . . 
de Sti; Corrêa DutTá, Mo'llt> Maitos, Augusto . 1!:' consíderadit ;prejudlcada·<a mnenda,sub
de Va'SconceHds, Sá; l<'reire; Amori:ca de Al· stitutiva do Sr. UaldinoLoreto, ao;art·.·2°,:do 
lJuquàrqüe;· Erico Coelho; 4 oã.d .Baptista,, Ba-.. substitutivo ·do Sr. Arriólpho Azevedo,,:,_.· 
Jisàriô da Sdt.l'z1t, Gàl"Vão Báptista, Si !va Cas· SãO' l#:zceessivaniento' postosqa ~o1os·e- .:ap.,
tro,Loure1tço Baptista, La:urindo Pitta;; Hen- pr.crva;do_s os seguintes artigm~ <lo t•c_fPrido, sub
riquõ'Bo'rgés,_ Oruvellu Ca;valêanti'/Oliv~ii·a stitiitivo do Sr. Ai'nolpho Azevedo: ... ·, 
FjgueiredO'; Garlos,Têixoira Brandào,ltforoirà «Art. 3.• Os municjpios, igualmenteksó 
dâ.Sllva., Jér!uirio Cardoso. Bernardo de Cam~ podarão taxar vü "&ribilta-r · a.s mer,e.a;dmüas 
pos,Frânciséti RO'me:i:ro; Valois· ·da · ·ca:strd; estràngeiras ou nacio'naes - p'roduzid-a;~ ,, por 
Reb'ot:tças de ~rvalll~; Mnolpho ,Aze-vedri, Otitn'os :municípios do mesmo.bu de ·diffel.'~U.
Fornando Prestes, Airi::traJ Ceaar;· Ferretra tos E">hdo::o, si, em relação a .oUes,. ,-sev:erill
Braga, Eloy Çhaves, Pa .. uli.no. Car·Ios, Fran- daretn toda-s: as condições:e'stabelocidas;para 
cisco Mltltft; Cahdidd Ro'drigue~, :flermene- os' Est'ttdas nos arts.· l • e 2" • :. . . • ;;•J , . . 

gil?q :~.9-~ . Moi?:~~.s ~W.~P.· . ~?~qg~m .Te~~~ira. Art; ~ 4.N Revogam-se ; •as ~iaposiç~es -.0m 
vr,\l}(la._o, ,A9;Ulll0 R~bOlro,Ben!l.dlqto de ~P~lZ<.\, contrariO.» . ' . . ,, .. ! •. ' · .. 

Liiidótp1ió seri'â., Fraíi~is~d tote.nt\nO', · A~Uofí São conhlderndos projudieadps o.s s~~~tlhu
Ba.ptlsta, Eliseq Guilli(n•rlie, S'ôat,"es dô~ Sitrt;. ti vos offerecidos pelu Sr. Felisbollcd'trei-re c 
tos; Jiivénal Mitler; · Ma"rçàl Escoliar; Ger- o:projeCto ri. 3iW,Ae. HJOl. : , '!''~': .;.· 
ml).no Hasslocher, . Ang~ld . Pin1Ieir'I)·,-::Ja1ll~ E'< o .·srrbstitutiv-e assim,,a.pprovl.ldoJnn_2a 
Dá;~~~ r ·. -_l?onii o~d~- ~p.sÇá-ronha;s( Cassiapo · d<:> discussã~- ~n.vlalla· ~á~ ;res:peQt~í!i- Co)~l)issão 
Nascnneuto,· Vesp:tsra.no de, -Albuquérque, pa1·a redrgil-o con vementemento·; •. · 
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E' a.nilUnciada; de novo a votação do pro· 
jacto n. 38 A, de 1903, reorganizando o~ ser ~ 
viços · de hygiene administrativa. da União 
(I" discusSão). · 

Em seguid,a, é posto a votos o approva.do 
em 11' discussão o seguinte 

PRO.JECTO 

Art. 6.• Fica o Governo autorizado a pro
mulgar o Cvdigo Sanitarío, de a.ccordo com 
as seguintes bases: 

I). Regulando tudo quanto diz respeito 
á hygiene urbana e domiciliaria. 

H). Assegurando a. prcphylaxia geral e 
especifica das molestias infectuosas. · 

lll). Estabelec.•ndo o serviço sanita.rio dos 
portos e a prophylaxia sanitnia intel·na-

N. 38 A ..,... 1903 cional. 
O Congres~o Naciona.l .reso.lve reorganizar IV). Regulamentando o exercício da medi-

t ciua e pharmacia. 
os serv.iços da hygiene a.dminis rativa, nos V). Abrangendo o Codigo Pharmaceutico. 
reguintes termos : 

Vl). Instituiudo, como penas ás infracções 
DA DiaECTORIA m~ SAUIJI·: PUHLlCA sanitarias, multas até dons contos de réis 

(2:000$), que poderão ser convertidas em 
Art. l.• E' 1•eorga.nizada a Directoria Ge..: prisão até o prazo maximo de tres mezes, 

ral de Saude Publica, :fica.ndo sob sua com· bem como, cumula.das ou não (ainda mesmo 
petencia., a.lém da$ attribuições actuae~, tudo como medida preventiva), cassação de li
que diz respeito á bygiene domicilia.riá., á cença., fechamento, interdicção, destelha
polieia sanita.ria. :dos domicilios, logares e mento e demolição de predios, obras e coa
logradouros publicas, e tudo quanto se rela- strucções, apprebensão, destruição dos bens 
ciona. á. pri>phylaxia geral e especifica das mo- apprehendidos, vendas delles, assim como de 
lestíasinfectuosas, podendo o Governo fa.zer predios e terrenos, por CJnta e risco de seus 
a.sinstallações que julga.1.· necessarias e pôr donoa, despAjo, sequestro e venda de obja· 
.em·· pratica. as posturas municipaes que ctos. 
se relacionem com a hygiene. 

' .Art.' .·· 2.• 0 Gove:·no reg·ulamentará todos Art. 7.• O Codigo Sanitario será .obset•· 
vado em todo o terl'i~orio da Republlca. 

os serviços dependentes da Direetoria. Geral Nos Estados as suas infracções serão jul-
de Sa.ude Publica, admittindo o pBssoa.l con- gadas pel.•B justiça.a loca.es. . 
sta.nte da ta.bella annexa, estabelecendo as Art. 8. • Para custeio dos servloos .con
medldas renressivas necessa.rias, afim de st•ntes d" presente re'orma além do patr1" 
torn""r e"'ectt,.vas a nott"ftca"ã.O das moleatlas "' "' 

11 
• • 

... 
111 v monio do ln::~tituto de Manguinhos, tlca 

infectuosas, a vigilancia e policia sanitarias, a.berto o credito de cinco mil e quinhentos 
a. v'accinàção e reva.ccina.cão, emfim tod~s as contos de réis (5.500:000$), discriminado de 
necessarias medidas executivas e disposições accordo com a. ta.bella. annexa. 
regulamentares. Art. 9. • As reformas cunsta.ntos da. pre-

Art. 3.° Fica o Governo autorizado a. en- sentu lei entrarão em vigor trinta dias a.pós 
trar em accordo c<lm a Prefeitura afim de a promulgação desta.. 
ser cedido definitivamente ao Instituto So- Art. 10. Si no fim de tres annos, a. contar 
rotbe ·apico Federal o proprio municipal de .da data .da approvação dos regulamentos a 
Manguinhos. . · · · . que se refere a presente lei, não for extincta 

Art. 4. 0 E' constHuido um patrimonio de a febre amarella, sob a fórma. epidemica, da. 
qua.tromil apolices (4.000) para. o Instituto cidade do . Rio de Janeiro, será o novo pes· 
Sorotherapico; qoe·passttrá a ser autonomo, soai nomeado em virtude da presente lei 
sob a. denominação de «<nstituto de Man- dispensado, volta.udo.os antigos funccionarios 
goinbos.. •· . · . . da. bygiene terrestre a perceber os venci.-

Os bens do Institub se1•ão geridos sob a mantos que tinham antes. No caso, porém, 
tlsca.lização e immediata responsabilid~de de da extincção da febre amarella, os novos 
um delegado do Governo, com os ve::Clmen- funccionarios serão consel'Va.dos, com os. ven-
tos que se ta.xar. cimentos constantes da. .ta.bella. annexa. 
;. Art.'-5. o A direcção scientitl.éa. e admi-
nistrativa será exercida pelos actuaes pro- DA ENGENHARIA SANLTARIA 

tlssionaes · do 'Instituto, · a.os qua.es poderá A.rt;· 11 . • E.' . . i.n .. stituid. a um.a sec,...ão .de en-
ser a.nnexa.do um ' sabio europeu de reco~ ~ 
nhOOida competencia e contractado pelo ganharia sa.nitaria,_ composta 'de tres enge-
Instituto. " , ,, nheiros eu~ desenhistá.. · · · 

No respectivo contra.cto se fixa.rão seus Art. 12 •. E' de competencia. da. secção de 
vencimentos; o Governo ua. mesllla. occasião engenharia. sanitaria. : 
provídeuéia.rá. de :tnodo a esta.t~r as obric"a· I}. Incumbir-àe de · todos os assum,ptos 
ções do Instituto para com elle. técbnicoa l'e~fentes á e'llgenharia sanitarl&1 
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. que forem indicad'!s pela. autoridad~ com
petente. 

li), Einittir parecer sobt•e as construcções 
julgadas insalubres pelas autoridades · sani
tarias · medicas e ftsca.lizar as o bras · acon
selhadas. 

IIl): Incumbir-se de todas a.s obras e con
struoções dependentes da, Directoria Geral de 
Saude Publica. 

em que não for parte principal, ainda que 
cJrram por outro juizo, sob pena de nul
lidadc. 

Art. 20. O Juiz dos Feitos terá. tres sup
plentes formados em direito, ·de nomeação 
do Ministro da Justiça.. 

Art. 21. Ao sub-procurador compete au
xiliar ao p~:ocurador nos oasos por es'te dP.
signados e substHuil-o. 

Art. 22. No impedimento do sub-procura-
DA .TUSTIÇA SANITARlA dor, o juiz nomeará. o seu subs'tituto, por 

Art . . 13 •. E' instituído no Districto Federal pt•azo maximo de oito dias; si , porém, o im-
o Juizo dos Feitos da Saude Publica, com- pedimento exceder dest3 prazo, a nomeação 
Posto de um J'uiz, um pl•ocuralior, um sub- será feita pelo Ministro da Justiça • . 

Art. 23. Não póde a Justiça. Sanitaria, 
procurador, um escrivão e officiaes de justiça nem as a_ utoridades J'udiciarias,quer fed_eraes 
sanitaria. 

Art .• 14. E'. da competencia do Juizo dos quer 1ocaes, conceder interdicto posse~sorio 
contra os actos de autoridade sanitaria exer

Feitos da SaUde Publica conhecer de todas as eidos 1-atione imperii, nem modiftc~r ou r_ e_ vo-
acQ(ies e proce~sos civis e criminaes em ma- to d · · t' edid d 
teria de hygiena e salubridade publica., con- gar os ac s. a mtnlstra tvos ou m ... as e 
cernentes á execução das leis e dos . rel!'ula- hygene e salubrid8.!le por ,ellas determinadas 

t ~ nesta mesma quahdade. 
mantos sanitarios, a tinentes á observancia Fica salvo á pesso:l les_ada 0 d_ i. reit_o de re-
e effectividà.de dos mandatos e ordans das 
autoridades sanitarias ou relativos aos actos clamar judicialmente, perante a Justiça. Fe

de~al, as perdas e damnos que lhe coubE>rem, 
de ofllcio destas. si ó acto ou medida da a.utot•idade sanitaria. 

Art. 15. O Juizo dos Feitos da. Saude Pu· tiver sido illegal, e promover a puni~o 
blica tem jurisdioção privativa em primeira penal, si houver sido criminosa. 
instancia para o processo e julgamento das Art. 24. As intimações de medidas sa.ni• 
causas que tem por objecto: tarias, as communicações de multas, etc., 

I) De~pejo, demolição, interdieção, desapro- serão feitas por escripto, pela. respectiva. 
priação, obras de predio ou qualquer pro- autoridade de saude publica, e farão fé sobre 
priedade. os factos a que se referirem, até prova. em 

II) Cobrança de multas ou taxas sani· contrario. · 
tarias. At•t. 25. Os autos de infracção das leia e 

lll). Julgamento dos crimes e contraven· re~ulamentos sanitarios serão la.vrados pe· 
ções de hygiene e salubridade publicas. los respectivos funcclonariosadministrativos, 

IV). Qualquer acção em que a. sa.ude pu· em duplicata., sendo um exemplar remettldo 
blica possa. set• interessada. á. Procuradoria. dos Feitos e outro ·deixado 

Art. 16. O juiz, o procurador e o sub-pro· no local em que for eocontraüo ô inrraotor 
curador serão nomeados pelo 1;>1•esldente da ou o responsavel pela inf'l•ação, com decla.
Republica; o escrivão e os ofllciaes pelo ração de que este se considera c~ta.do para 
juiz. Este será escolhido dentre os bachareis pagar a multa dentro do. prazo legal, ou 
em ·direito, com quatro annos, no mínimo, ver-se processal', findo tal ·pràzo. Além disso, 
de pratica. forense. set•á incerto no jornal ·qne publicar o expe-

. Are:· 17. O juiz servirá por quatro a.rinos, diante da Saude Publica um·aviso relalivo a. 
podendo ser reconduzido por quatriennios. cada autoação, com as declarações e comm~
Os demais funccionarios serão demissíveis nicações necessarias. 
ad nutum. Art. 26. Os processos c i v eis 8eguirão o for-

Art. 18. Oil vencimentos C.os funccionarios mulario da Justiça local do Districto Fede
do Juizo dos Feitos da Saude Publica sã.o os ral, e os crimina.es terão a marcha do pro
constantes da tabella annexa. To .los percebe- cesso e julgamentos de contravenções da lei 
rão custas; de a:ccordo com · o regimento vi- n ~ 628, de 28 de outubro de 1899. 
gente para a Justiça Local do Districto Fe- O juizo dos recurilos é a Côt•tc de Appol-
deral. · lação. 

Art. 19. Ao procurador dos Feitos da Art~ 27. Revogam-se a<J disposições em 
Saude Publica compete promover o anda- contrario. ' 
manto de bdas as causas que int3ressarem 
á Saude Publica e ofilciar em todas as ques
tões administrativas, como consultor jnri· 
dico, devendo ser sempre ouvido em todos os 
termos dos processos judiciaes, ·mesmo nos 

O Sr. Corrêa Dutra. (pela or
dem)-St•. Presidente, por motivo de mo
lestia deixei de compa:recer a tres sessões 
consecuttv~s esta · semana, razão pela quaJ 
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não tomei parte na discussão do pro.ier-to 9-ue 1 ci_9.ado. Quem. con}1~ce as ~o~sas epidemias 
l'eorganiZa. o serviço de hygiene do D1str1eto . nao póde acce1t_ar a. proposwao de CJ,Ue ~ó. 
Fedei'al. matandQ mosqu1tos se póde f11,zer a e:x;twcç.ao 

~·ão é, Sr. Presidente, que eu tivesse a da febre a~a.rell~. , . . . 
pretlmção de, com a minha. p~la.yra, a.rre- . Nq. 3"' dzscussM pc!Jupar.-m~·her <lo ~~-
dar os propagandi~tas desta. reforma, do in- su~pto. . _ . . 
tuíío em que se acham de faz!'ll·a. l!opprov~r E· annunCiada ~ V?tq.~ao dq prpJeçtp 
in totwn; não possuo a. eloquencia necessal'la n.. 146 A, d_e 1901, (1ue mst1tue regra,s p(l.ra. 
o os arroubos de imaginação para tentai' :;~e- o estabelecimento de emprezas QG ~r~az@s 
melhante cousa; é. sóment~ para dar uma ger~es, determinando os dire_itos J as obri.:. 
s:ttisfação. aos amigos e aos· que me elegeram gaçoes dessas em prezas (3"' d1scussao). 
eomo representante do mstricto e lavrar um 
protesto solemue. contra tal projecto. 

O i:il.'!-.• SA. FREiRE-C()m o que estou de 
:tCCÔl'clO, . . 

Ü~r '8~. Q~Puuno--.Mas j<i foi v.otado~ 
O."SR; Cb.I#r~.-\ DuT.t\.\-EJUbora. 
PeÇp, HG!3rtça 'pàrri, ler dóús P,!3qqeços topi

cqs·P,.~·w;s~~tips'dl) dl!a;~ ~~jOE,'J~CÜtS, <l:e do~t~ 
vultos'mipnrtantes desta úa.sa, os. Srs. Cas
siano do Nascimento o Aniiio de Abreu, em 
rcl.tk,.9 á,~ ~íi~nça~ ·d.R ~st~d,o.- · ·' . . 

O ~r; Có.ii~s.iano do Nlltscimento, inc!l íllus; 
i.I;4.cli~f~'e'a#ij~o1 _g!z.:· <<A sit11~glj.p # ~i·Pt· 
VISS~~:,t, Sf. l:>r.es1dei;lt.e, ctp: (!,eJ. . .. 

O'Sr. Aniziq M.t\P.~·cu, ~!n d9s. mcmbrqs 
<l<). OPJllmi!lSi!) . a\'l Orçamento, declarou na 
mesn)á.'ciC.9~si~o q' s~gu~?:te: '«Como relat\)r 
Ja. rec~iti!., etc::~ (Li!). · 

·ara, sü ~ PresiU.eute~ ti. yistl!J 4-cs~e PiJ.tll'l'!tJl\ 
<losta .declaração fprm~l des§!es qqys e~in~n
tes membros desta Casa, quo fazem pa1·te de 
<~ommisi'jj,p; impqrl.ante, co1n.o a de Orça
mento,-areio 11ue a Caml).l?a dove ser cnhe
l't!Jlte .re,itlititllllo so.melh<tl)te projec~o. 

·q ',S}-! 'Pn.r~sTm~NTR:-.Tit ro·\ :tpp1•ovatlo. 
0 SR., lihn~Rf;A DjJllRA-Emhqrn,. En LL'a.l':~ 

om,;~"' dis@sslí,p;- a p1'Cçisp 4ai· ost~.~o s~tis; 
!i.tC'ã~h· : · ·' 
, kCf.!.m_a,Jta, l?iltl'ft s~r QoueretJte, nã9 póqe 
:~cp~i.t~r"~e.m.ellli!-TJ.te proj~!)~p, quesó tem po1• 
tim!J&-~ ~o .~Q.Q:QQ$1 parª'J'!~~nte tres !lllDPs 
ti~fU>~~,. Jixp .. 4~ ~~sa,)S,. v~r.rouqrq';"S!'!; t~ll~fl.: 
elos, .:P.iP.~P,~eijl~~q .. t~l)}Uf1· ~ l~ep~?-8!1~, . Jll.~: 
t.a.r-se mosquitos e, o que.~·-· m.a1s, Sr. PrM.i7 
uent.Q, J~QUllHllp;em.,.s~ rl!o~CI~ir.ll,s 1><~1·a m<J,I;qy 
Pat~~-~~p.s. . . 

O$R •. ··PnEs'i:DENTE-0 pt'ojectoil;<t á 2adü:F 
cussão e as consiilêri.içõcs·âo nobre Deput:i~o 
tiCL'fí,O~D;tã9 aprecfadàs .. - . , , . ,. ' 

O -Sn. CÜÍ:u~i~A. DuTaA.-EÜ vou concluir .. 
JP.nlw. nec{lssiQ.ad~ de f<)z~r est~ de~l_ar.~o 

11_9rqne fui o primeiro que tratou desta, qt1es-
1:w qu!l.ndo so apl'esentou este pro,jecto, e 
erÇ~. c!eyer.mey. faze~·p, pqrqJ.le elle só t~m ppr 
fim~tis~azer.ª'o orgulho d~ q~Ie]ll qupr que 
~ej~ qJlê q~-~P levar aV.I!of!t~ a 1-iUª' jdtjp., de 
<}U.G fiÓ ~pm !'1~1?~ So~'V!ço &fl }Ji~df) s::w~;u• a 

O Sr. Presiden~e-A votação co:
meçar:.í. _pelas· emendas constantes do ím• 
pr<'sso n. 406, de l902,e afferecidas ao mesmo 
projecto pelo Sr. Bricio Filho." · • 

Em seguida, é posta a votos !3 rejeitada a 
f:!eguinte emenda sob n, l_:_Sqppriina-so o 
ârt. 3L · · .·.··. ·. · ·· · · · · 

O Sr.;; Brici~ Filho (pela m·dem)
Sr. Presidepte, m•eio que esta emenda é a 
que trata da fiscaliiação, emenda qye·foi por 
mim ap1•esenta.da? · ·· • · 

0 SR. PRESIDENTE-Não, SOQhol'~ ':. . 
Posta a votos, é approvada' a seguinte 

émóndn. sob n. 2: · · · · · · 
«·Ao~ 1° do n,r~. 10: ond~ l:le·díz-o pi•azo 

qe quatro dias i.mprorogaveis, digQ.·So~ito 
dias. » · 
, Sã.o successiYa.mente posta.o;; a. votos e ro

j!;3itadas as emendas sob ns. 3, 4 e&. 
E' a.nnunciada a votação da seg-uinte pmen~ 

da sob n. 6: 
· « Onllo convJer:- I<~m todos os Estn.dQs om 

quo so fuuda.t•om armazens g'4ll!lte~ ha.verl\ 
qm fiscal do governo nomottdQ por .o.'!llio 1.• 
VOllCfliHln o ontlonn.clu Ull U:OIJU~OIU, » 

(.)~r'· a~·-~ip l"iJhC1 (pela f))'(ltll/i)
~r~ Pr~si4oqte, QStll. OllJ!ln<la. IJonsig~a a. no-
ce:;;si4adp 11~ nomeação ~~ um fiscal. . · 

Orei() q!Jp q. Cq.ma.Pa. ~str1 . de actwrdo q!le, 
Pf}P~ um!!- qmprez!). ne.stll,s conrttçõe~, é pro~ 
ciso nomear um fiscal. . . • . · . 
· .E&t!!- ,lll~H:!4i!t d~ ~ f<J.c~Ildªd.a ·ap.tJ,sca.~ pqQ.er 

Sl3').' pf!.gp P13!ê:!o ompn~z~ q!l. p,(ll<J, Uni~o. : 
A.pr,es~n~.ei a 1m~en<j.l). e :J. Ccmnrlissiio. q~ss~ 

que ella não convinha porque embar~_çt~,va :J. 
I}larch~fli!-s up~Jrações çla. eillPrl'!z~. . · 

Nestas .c~m9,jgões, .c!1arpQ a a~te!lciiP. rla. Pa.-:
q:ta.r~ W!-1-'tl.,P qt~e ~~ ya.9 vp~ap, (M_11{tq Dp1l!_•) 

Em seg!J.td1J. ê p,o~~a a y()tq~ e rnje,~tq.~a.~ 
l';eferida. emenrln. so!J n. G. · ·· · 

Q ~r~ ~ric~~ J.?H!Jo (pela oJ·clem) 
reqqpr verlficaçfi.p da votaçao. · · 

g @r. 'fPet;:t (p~la m'(.lem)-:- Sr Pre-
sidente, pedl a; pala.vr~... · · -

Q S~. )3R.Únq FILHO~ y, Ex. e_stá. int01•· 
rpmponà_q a. :VI}?'iflcpção ria, votaçfíp; · " · .. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22105/2015 12:23 - Página 18 de 31 

!:;ESSÃO EM 2 D~ OUT·UBfi_O DE 1903 

O SR.~ To~TA. _._,. Eu havia pe:iido :i. pa.!&.: 
vra. · alitC3 4-4 vpta.ç~o e V. Ex., Sf. Pre· 
side,n~, Uf!.ttg·~lrnente devido -~ c<.>nf11sã.o que 
se deu no l'ecint.o; não ouvi11 o meu pndílo · ; 
nl.as, · cr~io . : qq·::! po~~P fal~ifr agora, seJl1 
prejilizo pat'a a votação. 

Ve'!lho, como rela,tJr e presidente da Com
mi~sJj:o de Agrlc~Iturl!> ,r.Ieciara.r á C11,mara 
que as Gop1mi~sões de Constitlliç:to e Justiça, 
dé Or9a,mep \o e , ~e Agricul~ura opitill.!ra.m 
unfLnirperneQti3 pe!a. rejeição· desta er~enda, 
r~clmhocen!lo [l.liás os · ip.t1li~os patJ.>i<iticos 
do nobre Q~Jm~i!-do por P~rn;liil.buco. 

A Comii).íS~~o Q.o Agr~cult11ra. dec~ t\rou ta.m
bel}l no se~ pare.cer . q11e a appi.'Ovação do 
pcoj13,C~Q coqto está coofecciq1la.4o pel~ Ca· 
ma.ra sa.tísraz a uma. das necessidades a'ctuaes 
da (),grícl1ItP1!a.•.( Mteito bem ; m1#tp bem.) · 

Procedendo-se {L verificação, reconhoae-se 
que votaram a favor 4 Srs. Deputados e 
contra. 71; total 75. 

O Sr. Prestdeot.e- Não ha. nu~ 
mero. 

Va.e-so pro()eqcr á cha.maçj.a.. 
Procedendo-se á cha.mn,da., verifica-se to~ 

rem-so ausentado os Srs. Hosa.nna.h de Oli· 
voil•!J., Pa.ssol:! Mlrl).nda.. ~pgerio de .Mir'a.nda., 
Antorilo B:lstos, Jos~ Euzobio, Bezerril 
Font13nell~, Virgilio Brigido, Thoma.i ' c~ .. 
va.lca.níi, Frcnerico Borges, Eduá.rdo Stqda.rt, 
So1•gio Su.JJOya.. Fonseca o Silva, P.a11h e 
Hlh·~~o, Walf~·odq Leal, Abdon Milahez, José 
Ma.1•collino, Jo!i.o Viotra, Artlmr Orla.ndo, 
Pluto DautiL~, Tolontino dos S/tótos, Er!Ua,rdo 
ltt~mos, MttNol\no Moura.1 Moroil•a. Gpmos, 
1 iahllno Loroto, Hot•oclia. de Sá, ~otlo 
Mattos, Et>ico Coolho~· FidóPs i\IVI3S, Galv~o 
Ba.ptlsta., Lourenço Ba.P,tista, J~lit) Sa.-qto~, 
CruvPH9 C{~valc<J.nti, C~rlps Teixeira Br:\D..;, 
dã.o, Bernardo Mopte1ro, Penido Filho, 
B~~P.o de Paiva, Jo~o L_~~.i~ A_Iv_es_._L_ - ~-. moui1_ier 
Goc!-ofredp, c .~loger~ts, O(lrlos O~~oni, Car-
valho aritto, Nogueira, Ro4oJpl~q P~ixã;>, 
Aqui11~ ~ibeirq, ~en~d~ctQ d~ $ouza, A~!lon 
Baptista, Mà.rÇal Escob::w, Gerfii~nq H~s~Jq. 
cllsr, _Ja,rne~ P11rcr f). An~olo Piphoirp. · · · 

. O S1 ... ~f"~$,1d~P,te- R,espon4~r~n1 
<t clla.rna.da 82 _Srs~ DQpnt~d():s~ · 

Não l}~ nunu1~0 para. se pro~13g!li}~ na.s 
~b~M. . 

Passa-se <.t materia. em discu~são. 
CQntimia.- o. discus~ão unicíf. do pa.rec:(}r 

n. 7o A, q.o H>OQ. sobi·~ ~ eijlcn~a.' Qfferecifla 
na 2& di~cussã.o do projecto ·n. 70, deste anno, 
que q.utpriz9- o Poder Jj;.x:ecutjvq a abrir ao 
Mini~~~r~q di} hzel}!la. o credito elttr~Qr~!~ 
nn1•io ele ô8:7Bl$15l, pn.rn. n.t.ten,dor á rast~-

tuiçi\:o de imp_ostos sobre vencimentos, dA· 
vidil: fL varios ministros aposentados dó ~u: 
prernt) Tribunal Fe(leral. · · 

Tem a palavra o Sr. Folisbflllo Ft•eil·e. 

O Sr. Felisbello Freire (•)
Sr. President~. pedi a p:J.lavra para justi
ticar o meu voto no p:•o.jecto em discussão. 

TI'a.ta-se de um cre_dito Jl(!.l'fl. restitufr im
postos cobr<tdos pelo Thesóttro· a meii).brq3 elo 
Poder Judíciac·ío. 

Antes desta questãq ter 11m caractee p:ls· 
soai, tóm o . caracter de doutrina. E' . em 
nome ·da. doutrit~.a que e{lcerra o facto qt~e 
pedi a polavra. par<l)ustiflcal' o meu voto~. 

Quanto ~s pe3'soas, tr~ta-se de funcmo· 
naeíos ' c!leios de serviços o tra.ball1o3, dn 
juizes cultos e honestos, . . 

O parecet·, -pJréni, levaqh u~ ponto ~e 
direito do mai$ alto valor: as r!)lações reCI
prÓc!1S entre o Poder "Legislativo' o' o Po~er 
Judiciario. 

Não divirjo do parecer, que sustenta. a. 
doutrina, aliás corrente o verdadeira. ' de 
qi.te a scnt(;nç~ jn~!cia:ria o})riga o Pocl~r 
Legislativo. • 

Não contesto a verdade doat;~. doutr+na ; 
mas é da. m:.tis alta importa.ncio. c1ue, Q.U!l-Jido 
o Poder Jtidícia.rio tiver. de resolver q!JSS• 
tões qqe llio ~iio ~lfecta3, trate' Q.e veriij~ar 
com o maior cuid<tdo e cautela si a. lei affecta 
a sua interpreta{;ã.o é de fa.éto constitucional~ 

coavam o ma.ior culda.do por parte doPo· 
dor .Tudiciario pap nã.o dar causa. á inobscw~ 
vu.ncia. de sua.:3 sentenças. 

Ot•a, os Livros do direito constitucional nos 
ensinam o seguinte,qno são trechos do aros tos 
da. ,jurisprudoncia amot•icn.na.: 

«Nenhum tribunal deve dat• intorpretac:ão 
a. lei' que envolva violaçãp da Con11ti~uição, 
sioão em termos bem claros. A presumpção 
é em: favór de todo 'o àcto legislativO e toda. 
~ prova. corresponde a q)leni allega su~· i ri~ 
cons~~tucióna:lidaQ.e. » 

O ~upreinq Tt•ibnpu.l, t~ndo qe ju~giJoL' d<!r 
constttucionalídaqe do a.ato dp Copgre~so que 
tributoÍl os '<)rdépri.doi:io:-Si assim posso rlize:J.!-:
dos funccionariq'l pubU~Qs, cQnsiP.eroq os 
membros. do Poder Judiciario e._lll regimen de 
exc.epção, is~o é, ente~~ou quf:l e:;;se imposto 
nãq devia rt:~cahir sob~·e S~JIS veqcimoutos~ 
P~r qu~? . _ . . 
}?irma.ndo q P.ire1to do exc~pçaQ tr~bntfl,rla 

~os ro,arq.brqs do Poder Judici~ri~, o Suprf3l!!O 
Tr.>ibunf!.l affirmou um'l? l'!Xcepç11o quo naq 
estcl. ex~ra.da na. Constituiçãq. 

o.sa. RoDRIGUES DORIA- Apoiado. 
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0 SR. FELISBELLO FREIRE - Portanto, O 
Supremo Tribunal deve ter o maior cuidado 
em resolver este caso, p:1ra. não-collocar o 
Poder Legislativo na difficuldade de negar 
creditas, tornando lettra mJrta suas sen
tenças. 

Por isso declaro quo voto pelo ct•edito, 
mas levanto um protesto contra a ve1•dade e 
sã doutrina da sentença em .virtude da qual 
o Governo o pedju actu,,Imente ao Con
gresso. ( Muito bem ; mttilo bem,.) 

descontà.da como imposto sobre os seus ven
cimentos, roputado inconstitucional, na sen-· 
tença alcançada pelos magistrados supnt· 
referidos ». 'Esta emenda está assignada 
pelos Sr..;. B.1rbosa Lima, Rodrigues Salda.· 
nha e Augusto de FJ•citas. 

E' outra, incohcrencia que se va.e vohr. 
j-••. Commis>ão de Orçamento da Camara, 

accedendo á. mensagem do Governo, p.t•opõe 
l\ abertura de um credito extraordinario do 
68 contos para attender á restitui.ão do im

O Sr. Neiva. diz que, tendo sido 011 • posto· sobre vencimentos, devida a varias 
cerrado ·g_uasi de surpreza. 0 debate do magistrados, ministros aposentados do Su
projeeto; que ·teve, póde-se d.izer, uma quarta premo T1•ibunal de Justiça., que, si não lhe 
discussão, relativo ao augmento dos venci- falha a memot•ia, obtiveram o acto de jus· 
mentos dos juizes feieraes nos E~tados. nãJ tiça de.sc lhes man.iar restituir essas quan-
pôde usar da palavra sobre esse assumpto, tias. " t d 

Pensou que seria excusado occupar a tri- Essa pequenina emenda 10i comba i a. pel •. 
buna, cansar seus pulmões, fatigar os tacby. Commissão de Ül'çamenr.o com um parecer 
graphos e a redacção dos debates, para ~ro· de 14 columnas, om quarto! - . 
d · t · Et•a o caso de pens:tr que a. illustre Com· 

uztr argumen os quo, por mais pt•oce on· missão, principalmente o illustra relator, 
tes que fossem, haviam de cabir ante a 
combinação feita entt•o 08 quo guhml O.i quizesse, pelo amontoado de palavras, pelo 
tl•abalhos da Camara,para quo 0 Pl'ojecto não numero elevado de argumentos, esmagar a 
fosse por deanto, em nome do 101•1•01.ismo, verdade saltittmte contida na emenda: po
da. necesgidade de fazor oconomins. No em· quenina.,ma.s :~ingela e justa, sob~·etudo justa.. 
tanto, se pro•mleca du. opport.unirludo po.rn., Não comprehondo essas desigu:~ldadcs; ollas 
ao menos, fu.íler sentir• quo, n.pezn.t• de forem o seu uuvido, quando as ouve pt·o
todas as pePipocla'i havida:!, som pro ficava nunciafln.s; pre.Jccupn.m o seu espírito, quando 
do pO um augmouto pat•a. esta Córt.o, I!'! to ~. as vê corporiflcn.das em leis ou em p1•ojectos, 
ostn. Ca.pita.l Fcrlerul. Os oscrlvii.os daqui vito o u.ttrlbulu.m sua n.lmn., quando vê que vota
ter a.ugmento, cõos deste ou do outro ramo do Parlamento 

Nli.o quer quo o St•. P1•eshlonto com a v~ n du.r prova ao publico das inc.oherencias 
solicitude com r1ue dh•hre os trubttlhos da quo multas vozes se tornam salientes nestas 
Camara diga flUO o OJ'arlor ostd. fórn. dn. a.ggromiações politica.s. 
ordem o a tratar do mu.terlu. Ycncldn; mas Ainda hoje viu corn pasmo, no Dia1·io do 
assim nito succode, eii.o prolegomonos para Oong,·esso, a. noticia de que tinha sido rejci· 
ont1•ar no debate quo, como ó intuitivo, se tn.do um projecto, que desta Casa foi pa.1•a o 
prende áquello a.ssumpto, desde quo se trata Senado, autorizando o Governo a m:.t.ndar 
de justiçn. federal, emõora. seja urna questão imprimir gratuit'l.mente a Revista de Medi
de restituicão de imposto. cina e Ci,·u,·gia, quando, momentos antes, o 

Flcoq, portanto, de pé o augmento para mesmo Senauo havia. a.pprova.Jo igual favor 
escrivães e ca.hiu o augrnento para os juizes p:wa uma outt·a corporação ta.mbem scien
seccioJ,là.es, quando elle devia ser votado, em- ti fica, a Escola Polytechnica (para a sua 
bora. não. pudesse ser mais votada a emenda Revista), e quando já havia sido approvada a 
favoravel ao·augmento imprescindível para I imp;•essão .. gratuita dos Annaes da Imp. erial 
os· substitutos, procuradores seccionaes, so· Academia de Medicina. . 
licitadores e offi.ciaes de justiça. Tinha fé, O titulo Impe1·ial, acredita que perdeu ; 
porém, que o Senado corrigisse essa lacuna mas não perdeu o~ fóros, nem as vantagens, 
e fizes:e justiça. · pois que continlm a ter a impres~ão. 
· . No cltso vertente·, ha uma emenda peque· Note-se que não se está oppondo visto que 
mna; que a Casa conhece e que ]orá (porque até votou por tal favor ; salienta apenas a 
folga sempre de ler os trabalhos, por ·me· desigualdade. 
nores·ou mais succintos que sejam, devidos Nota que a Casa. está deserta; dos Depu
á abalizada competencia do illnstrado Depu· tados, seus illustt•es collegas, foram, uns 
ta_do pelo Rio Grande do Sul. o Sr. Barbosa festejar a. victoria. obtida nn. questão dos 
Lima), emenda que é concebida nos seguin; impostos inter-estaduaes, e outros, estão con· 
tes termos : «Fica igualmente o Governo trariados, em agrupamentos, a patentear o 
autorizado a. abrir o necessario credito para desespero que lhes va.e n'alma pela derrota 
o_ fim de r~stituir a todos os ju~zes federa~s, q~e solfraram as suas pretenções, talvez á 
nao moncwnados no art. 1°, a 1mportanc1a, romgua de estrategia, 
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Am'1nhã, no Diario do Congresso, que, ou 
será entregue muito tarde ou, mesmo, não 
chegará ás mãos.dos leitores, sahirá este s~u 
dís0urso. 

Não se poupa., porêro, ao trabalho de, pelo 
menos dest'arte, verberar essas incohe:·en
cias, esses absurdos, essas injustiças, es;as 
desigualdades, em um regiroen que, durante 
tantos annos ~e proclamou como o da aspi
ração gel'al-a igualdade. 

Que é que pretende a emenda que tem a 
assignatura das s;us dignos companheil·os.de 
bancada, Rodrigues Saldanha e Freitas 1 
Pratende a extensão da rastituição a todos os 
juizes federaes, do desconto que soffreram 
em seus vencimentos pelo imposto de 2 a lO 0/. 

que pesa.sobre o funccionalismo publico. 
De longa ·data vem combatendo, e ha de 

incessantemente· combater, este imposto, 
que íbi creado com o intuito de auxiliar ag 
despezas com a guerra do Paraguay, que já 
está, felizmente, tl:tda htt mais de 30 annos. 
Assim, o imposto devia tei• de.sap~ arecido ; 
mas, ao onvez disto, foi accrescido, porque 
havia necE:'ssidade de auxiliar-se o Gove1•no 
por occasião da perda dos impostos com a 
cessação da perma.noncia. do clomento es
cl•avo. 

Tambem, para honr:~. do Brazil, essa pa
gina negra desa.p!1ar·ecen ; mas os impostos 
ft(}aram do pê. 

Veiu então ó afamado (tmding. Mesmo 
antes delleas emergencias economic:~s deram 
logar c1 necJssidade do crear.so um imposto 
maior, passando elle a sm• do dous 11tO dez 
por cento, conforme os ordenados. 

O anno passado-honra soja feita t1. Ca· 
mam !-venceu, com o auxilio prestigioso do 
Sr. Presidente, uma voz que não se podia ex· 
tinguir o imposto, quo fosso e!le modificado, 
diminuído, extinguindo-se tot.tlmente para 
os que ganhas~em menos de dons contus do 
réis, isto é, os ultimos fuuccionarios publi
cos, e sendo proporcional para os outl•os, do 
dous a sete por cento no maximo, e não de 
dous a dez. · 

Não tem inveja. de fortuna, nem de . ~em 
estar de pessoa alguma. ; nem tã.o pouco em 
relaÇão ás outras especies de fortuna: si o 
individuo tet}l talento, ouve o; si tem elo
quen~ia, procm'a ver si ap1•ende n.lgu}na 
phrase, alguma palavra bonita ao menos, 
pn.ra reprodm.il-a em occasião opportuna. 

Pediu a palavra sobre este projecto para 
deix.at• cx<wa.da a sua opinião em relação ao 
fa.cl;o da t•ocu~a. do augmento .<los vencimen
tos dos juizes feúerae>; desde, porém, que o 
assumpto sobre que versa o pt•ojecto n. 70 A 
acaba de sab3r já foi brilhantemente dis
cutido por um dos .signata.rios da emenda, 
vae deixar a · tribuna, pois estc.t convencido 

Yol. Yt 

de que a Ca.mara ha de fazer ·justiça aos 
signatarios da emenda e approval-a. 

Convencido como está. da acceita.cão da 
emenda., pede desculpas de ter em hora tão 
ad12a.ntada occupa.do a tribuna. 

· Não havendo ot•adores inscriptos. a dis
cussfio s )rà. encerrada, e amanhã a Ca.marà 
fará a devida just.ça aos signatarios da 
emenda, a.pprovando-a, é o que espera.. 
(Muito bem; muito bem.) 

Ninguem mais pelindo a palavra, é en
cerrada a discus~ão e adiada. a votaçã.o. 

O Sr. Presidente -Terminou hoje 
o prazo pal'a o recebimento das emendas 
offerecidas para a 2"' discussão do Orça.men to 
da Marinha para 1904: 

Al:l emendas são as seguintes: 

Emendas ao pl'ojecto n. 23i, de 1903 

(Orçamento da 1\Io.rinha) 

Fie:\ o Governo autorizado a esta.belet·a~ 
no Hospital dt1 Marinha desta. Capital um· 
enfermar·ia para o tratl\mento homreopathica 
dol:l offtclaes e p1•aç:ts que o preferirem, cono 
tractando pa1•a tal fim um meJico com os 
vencimentos de cirurgião de 5~ classe. 

Sala das sessões, 28 d~J setembro de 1003,
'lbdon ~lWmw.;. -Mello Mattos. 

AdcUtiva 

Vu.e para r~ovc mmos que as duas Camaras 
do Congresso l~odr~ra.l, em sossões momora
vel~. deliberaram tru.duzit• em um pro,iecto, 
dopois convortirlo na lei de 30 de julho de 
18\:14, os F.lon timen tos nacionaes pela termi
nu.~ão do movimento armado de 11ma consi- · 
der·avel parte da gloriosa esquadra· brazi
Ieil·a. 

O feliz e necessa.rlo apaziguamento que se 
seguiu áquello tormentoso abalo,-o· mais 
grave dos accirlentes occorridos após a trans· 
formação do nosso regimen poLitico,-,graças 
~uma serie de medidas em que os podere~ 
da. Nação teem emulado por testemunhar, 
t.len ~ro da esphera. de sua. competencia. legal, 
um firme espírito de tolerancia, de olvido e 
congr J.ça.monto, essenciaes aos defens()res da 
ordem publica, militantes sob a mesma ban
deira, não diminue, comtul.lo, a importan· 
cia. historica. do conflicto, nem apaga da me
moriu. do paiz, incommsnsura.velmento be· 
netlciado por essa.. pacifl.cação, as illustres e 
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immorredouras ftgnras que mais afficazmente A sua commissã() terminou som presas sa.n· 
para ella concorreram. guinoletas, sem uma só das atl•ocidados que 

Um phenomeno, porém, de singular por- maculam a victoria. Ninguem tem o direito 
Hriacia, incobercnte com os intnitos momos de proferir maldições contra o seu nome. 
e politicos, em· cujo ambiento se formou Suas mãos não tocaram vantagens clandes· 
aquclla lei, vem, de lontja data, se repe- tinas, nem retribuições opulentas, que se 
tindo multiforme, em uma especie de ry- permittem aos gastos illimitados em se.·viços 
tlínio malevolo, como uma rcacção dissi- de campanh(!.. 
mulada, no rigo1', na tendência retractil . Regressou sereno, modesto e pobre como 
com que ell(!. terri sido interpretada e nos partira. E assim depoz a. sua espada sobre a 
embaraços renovados em cada tramite no Constituição intacta. 
caminho de sua execução. · O Sr. Jeronymo Gonçalves havia. sido no-

Ao passo qu(} a amnistja, successivamf)nte meado almirante para o commandoem chefe 
ampliada, cqmo ~onvipha a esse typo jnri- das operações de guerra.. Ao recebei-o, o 
dica, pela ficção legal que lhe é inherente, Congresso não podia permittlr que dospis
immunizou os bravos protagonistas d!lo lp.ta sem-no de suas insígnias. 
cont1'a a: autoridade corist'i.tuida, ·· os resti- Como, porém, foi eventual e transitaria. a. 
tuiu á. plenitude dos seus direitos militares, com missão de que o chefe do Estado o in
recompoz as paginas· prancas de sua fé de vestira ~aquell!:l alto pqs~o, era forço~o .qu~ 
officio, durante o temeroso período de col- a lei i11tervi~sse P~l'a dar-lhe 3: necess~ri~ 
lapso, como si a desordem na ilisciplina do fixidez; e ~em, deq1om, se!Jl diYergenCia::;, 
seus navios não passasse do episodio inevi- quasi POl' acclamação, il. Camara dos Depu· 
ta.velcj.e uma simples tempestade ; ao passo tados ful.·m~loü é"' votou· o projécto que « au
que para uns as co usas se terminaram no torisava o ·Govl)rno a fazel·o reverte1· ao se1·· 
meio dos milagres operados pela. lei do es- viço àotiv.o da armafla no posto em que se 
quecimento, par.~ outrem, menos afortu- aca.hva, po pqsto de almirante». 
nado, os dias segu~ntes ao b·)m exito de seus O Senado, logo em seguida, vibrante do 
sacriflcios pelo áominio das leis, depois dos mesmo frémito, dominado pelas mesmas im· 
alvorotos de uma <las glorificdções mais pressões, ao receber essa proposição, a.cJ:n•es
ospontaneas,. mais estrepi&osas. maí::; gene:- centop: ~<contando-se-lhe p!J.ra tpdqs os e/feitas 
ra.lizadas que· a nossa historia parlamentar o tempo ilecorrido da dat.a elo sua reforma à 
tem registrado, lhe reserva1•am uma ostl'ada de sua reversão». · 
espinhosa de decepções, de angustias, ia Assirn foram l'edigidas e assim textual-
qun.si a dizer, de desdem... ment13 sa.nccionadas as duas propostas, con~ 

E quem estava destinado a curtir ta- vertidas ho.ip no decre~o legislat~vp do ~10 do 
manhas rrovações? Exactamonte o horoico julho do 189,4. 
marinheit•o, no qual, depois do chefe do Es- Par~ perscmta1' o pensamento ~o unt:t lei 
i,ado, as ovaç~õos (la. vesper::t ha.viam enca.r- e as regf'af! q!lf.l dolll). so doduznm, é essoncia.l 
nado a victoria ela ordem constitucional, a qup o iptm•prote so t.rn.nsport.e parn. n. época. 
cujo ipílpxo viveram o vivom os subso- do sua ·formação. 
qqon~!')s governos da Repul.Jlica I «SQbre ·este ponto-ensi!la Françojs Gon-

Q Col}gl'essp Nacional com a lei de 30 de -exímio professor do dit•eito civil na Uni
julho de 1894 condecorou o insigne serv~dor ver~íJade de Dijun (Mothode d'interpreta· 
a qu~m o Sr. M:~r~chal Flórifl.!lO Peh:oto, no tion 9t Sources en droit privé p'ositif-Faris! 
tr<HJ~e !Ilais arrísc:Ld!> o dqlo1·o:;o dj:~.Sqf.L yüla 1899...:.._pflg. 233). Sobre·e~te ppnto, nao ob1 
polHiça., fôra buscar n.o retiro dn. f'amilia stante ligeiras dfvergencias, a. opiniaó tradi· 
para bater-se, para. morrer talvez no formi- cionql f!úo hesita em p1·oclamq1· que o texto 
davel encontro com uma pujante part·e da legal deve ser apreciado 0e o.cco1·do com o 
esquadra. braz.leira., composta t.le officiaes c momento em que o legisladm· o consag1·ou. O 
ma1•inheü•os, cuja bravnra el!o 4!3'via co- interprete deve se transportar J?Clo pensa· 
nhecer e, de certo, co;Jhocia. de sobra. mcnto á origem c~a lei, sem lev~r ~m copta 
. Toda a gente StLbe como.então os a.conte- as ml}d;J,nç~s que t~p.h11-n1 sp~revin(h> ~as con

Cimontos se passaram: o inttmor.ato c..'tbo de t r.apções geraes ou nos factos da vida social; 
guerra soguiu, com a calma firmeza de sualdo t:tl modo .. que tanto'iiielhor 'ólle sé col· 
bPavura, o o homem encanecido mostrou; loc&rá par.a explicar com oxactidão o texto 
quo pod.ia. cingir com honrtt a espada gloriosa legislativo, quanto ma,is se a.pproximar da 
do stta. juvcmtudo. époc:t de sua olabomção.» 

Va.rojou os marns em um navio fra~il. im· O celobt!e ,iurisconsulto insta neste pensa-
pt·ovisndo para. a luta. Sómonto 11 sua in- monto, nccl'oRcontando: 
t1•epluoz niio tinha. ouvidos para escutar ufl d:St\sLa.r-me~hu., quando se tl'ata. oxclusi
·prognosticos do infortunio, que o s•guíru.m vamonte d!l. interpt•eta.ção da lei escrípta, 
qn:wdo doixou as nguas (lo Rio do Janoim. nfllrmn.r qne ost.a., p:trn. a.ttingt r Ar.n Jlm (\S• 
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sencia. 1., pa.rq, l.~ant.er t.o.d~. a. firmeza.·.· n.ec.os··l S(l p.or. um. a aberr.:tçii.o de., herm. cmentic~, 
sart~ a. S!3US pft,'eitqs, de])e 4!3Pend.fJr, e?n toclas só pelo pavor mesquinlw que cost.uma. i uva-
as s~eas part(Js, do momentp de stta origem. d~r a alma dos .avarentos depois de assumi
De modo que, ppr um.~t comp13USíJ.ç'KO n!lces- rem uw co~promi~~o de desembolso, só pelos 
sa1•ia qa~ yl),ntfl,gens ligadas a lfrn!L vertente sop41Smíl-s que frequentemente se inventam 
de dil!eit() assi1U ~x;tpfl., 9'Ql ~ua ~orm,!ll~, o para Hfudír· os m,ovilllentos da gratidão o da 
instart-te, qu!J a yif' nascer, dominará sempre generosida(],e, quando arrependida, seria pos
o des~n.vo~'!'irne11,to p1·atico das consequencias sivel quebrar a. homogeneidade des~e premio. 
c~o tewtq Ç~gat, ~1Uquanto elle não for rl:lVv- Podem-si ü1so a.praz :1 alguem-descer, 
gado.» · · por uma profu{lda curva, das alturas do 

Bem! Srs. membros da Co!llQJissã.o df'l Le· u111 almirante, em pleno fastígio, conuuan
gislaçã.o e Ju:>tíça., uarecer-v'os·h~ que no- dante em chero de um,f.!. esquadra em ope~ 
nhum 0ommentador digQo deste · nome, es~ raç:ões de guerra, a t~ conceber qu~ o tempo 
tu~ando es.s~ lei á lu'z d.qs ·aen timentos ex- anterio1·, q LJe a. lei ~d~cl~evera a esse emi· 
plosivos- do mome11to ~m que ella foi con · ne!Jte posto co,~o s~ nelle fosse duco}"l"ído, 
cebl!J.a, J>J3,S~nd.o em cada. uma d,e per si, o deve s13r ~pmputado co1J~O si esse genemt 
valor, das duas part~s disti netas do qus ella esti1Jesse na situaçtío sttbaltm·r~a de wn miZitco· 
se cprppõe,...:..::riehh'um interprete !lesihda em dcscommis~~rmpdo, reduzido a condiçao mais 
a.filrmar quo uina e outr,t acham-se em es- preccp·ia den!re os seus pares. 
treit/:!. dep0nd(3I1Cia e se coÍ}lpletam: a p1·í· Podem! Mtts h a de saltitr aos olhos da. 
m~ir'a', .~ proposjçfio da, Cama:ra., a. pr.oppsição critica esclar!3cld•~ e honest:l., ponuerarlora 
iqicial, ~!3tp.tliindo o accqsso,a fixidez do posto infallivol e ú.IIiltera dos actos humanos e das 
de p.hrlirantc ao Sr. Jcronymo Go~ç:alvos, o violações da jus.tiç.a1 que o poder que assu
a saa11n.çla; 11:.. do S~n[ldo, :erotrahzQdo esse !Disse a re~yons:J.bllida.do ~e uma _se1Uelhanto 
pq~~q,- ~sse accesso, a. rovers<).o á d~ta remota mterpretaçao de~naturaexa a Ie1 nos sons 
da reforma do beneficiado. · · intuitos ma.nifest~"s, a COl'l'omperia na sua. 

'Ninguem dê bo~ fé podm•ia pô,• em duvida formula, na integridade e logic-~ do sen cJn
que as homenagens, assim pt•ostadas por teúdo. 
servícos pi·oclltma.dqs lqsign~, creavam em · Uinn. lo~ quo manda. reviver o tempo 
favor !IP '!njU~ar, a queq~ ollas se tr·ibuta- morto tla reforma !lo um n.lmirante, para 
varo, tima sftuaçi'i.o eltcepcional, que visava todos os affeitos, não po1l.ia te1• qq.orido esb:.~.· 
?lWntel' na {igtwa· cívica do g1·aduado, desde ter de modo algum o vulto viril e ~on~a.
o passado, reconstituído por uma ficção legis· grado pelo mesmo acto, o np mosm.o mo
la.õlva, o esplendor, a. dignidade, o lustro, as monto om que, em torno dollo, t.umultua
regalias o proveito:,; por ello úesi'ructu.dos, vam as homenagens da Nação, trLtduzidas 
naqnelle momento, ná alta, commissii.o de por oss1). lei. 
quo o Govemo o invmit.ira. E' nocessaeio profossar a majs 1lo!lillW1. 

l<:ra. ovidonto quo, ao doliuoL'a,r essa t•o- in11itnm~nça pato valqr das lois1 com() a!)tos 
vm•sii.o l'lltroactiva, mn.nlian1lo-so-lho cont.ar sobcra.nof!, pn.t•:t dosdonhal' do so11 os~ndo on 
11 l;ompo da reforma pa1·a totlos o.~ cf{'eitos, sou progno~tico, tt su~t psychologia, exarni-· 
como si csso almil'anto, como si esse cJm~ nu.ndo o sou t.oxt.o :L luz U.as preoccupuções 
mandante om chefe não cessas~e ele o sor imml}.toriaos do meio em quo ella gorminqu. 
dosde a data em que deixou o serviço da ar- «A lei,.:_díz o sabio jurista quo vp~ oitei,
maúa. ; é evidente qu~. ao traca1• este plano a l(3i não é sómonto um pheaom~qo psycho
de recompensa, o legislador não lhe podia. logico; ol)<L ó ao moamo tempo o insA.pa.ra· 
querer altora.1· o contot·no hierarchico, nem vclmeote um phrmomeno social, ou antes, 
redu_zH-o, !J.Om a.mosquinhal-o. Aquelle que c:m~o sno. essencia psyc!lologic ~ se acha. en
CJ'a, JUlgado mol•ecell.or, no p1~esente, do occu~ volyidit, p por af?sim dizer, blj.~1ha.cla em nm:1. 
pa.r um po3to de alto privilegio no qnadro a.t111osphera. sqcial, qn·o .Jhe <.[o1,ern~ina 1Ht 
d9- armad:). I}a.~ioiJ.fll ; q qe pe(t!) pra ~~l~rp4u- lho prec~.sn. os ccmtornqs1 d nccassa1·io q?le se 
ztdq p.q. pleplt}lfh4iJ.~ f!.!Q.!lçi)o~ ~9tiyiJ,s ~lç .lfiD qiJ{t!!J~O tambem oste ambienty 1'ital. ela l!li,:
gener!).l de J.llarinpa,fl.SSig!li1!.,.~o npr Hlll fetto on por outra, que se levem em con~[!. certos 
dq guEH'r::t, 4~ ii~ca.l~ula.vf3is p~:ov~itos par{1 q olenwntp$ exteriqres ao tp~to interprotapg, 
sel1.P.a.i?;, n~o po~ia sev. ha.vi4o, ?1o pass(!dq, I callocando-os em nm contacto inti.~p cow 
que ~e lh!;l re~ta.i.Jpava, co.~p um pffl.cia! a.n· este,porque sem ellos sua lettr<t fi!lat'Ut mt1P.1J. 
nul)ado, cpf!lO um .ocioso e d~saproveitacl.o ou não revelaria sin~o muito ifl:)perfeita-
pa{.'asitl!- do ~ma nobre !llasse. · monto a. vontade que à. domina.» 

A concepcão, p,ort;J.ptQ, des~a retroactivi- Sã.o de uma proflmd~ sabedoPii1 as observa-
dado forçosamente recebia., ·pela P,l'opria ções com que o eminente pensadol' discorro 
na~11r~za das cous~s, a projecção de sua sobre ess11. doutt'ip.a da. rq.zão juridic~ : 
slt!laçao aotual, spm solucão de continuidade ~< ~!!tos e&(3mentos e.vtiJI"nos-continui}, elle-
8ahro torlo n pas.Qn~o ·l'oconstitiJido. intliE!POnsavis n. · nmn. t'ecnndn. intorprntaçã.o 



Camara dos Deputados - Impresso em 22105/2015 12 23- Página 23 de 31 

ANNAES DA CAMAnA 

da lei, são de natureza muito varia. Cum
pre, todavia, notar desde logo que, para de
netrar o alcance eminentemente pratico da 
lei, o interpreto deve representar a seus 
proprios olhos, tão exact:lmente quanto pos
sível, as relações do facto que o legislador 
quiz juridicamente organizar, com todas as 
ci1·cumstancias que, as determinando, põem 
em rele'llo as ex.igencias mot·aes, políticas, 
sociaes, economicas, ás vezes technicas, a qne 
a disposição devia satisfazpr. App:wecerá 
assim o fim p ~oprio da lei (ratio legis), que, 
sem rovcln.r por si mesmo os meios que o 
legi.;;lador poc em obra. para o realizar, per
roitte, pelo menos, comprehender mais ca· 
balmente essos meios e desenvolver-lhes 
os detalhes.~ 

E concllle com esta. advertencia : 
« Independentemente desse envolllcro, todo 

inUmo, que constitue como que uma. ga.nga 
inseparavel, do texto mesmo da lei, desdo
bi·a-se, á observação do interprete, o meio 
social e juridico de onde a lei su ,•giu, deter
minado pelos precedentes historicos, pela. 
occas.ão precisa. da lei (occasio legis), pelas 
concepções reinantes no espírito de seus 
autores ...• 

Agora abri os Jlnnaes da Camara e do Se
nado, nas sessões de julho de 1894 ; abri-os 
com a rectidão moral de quem procura extra
h ir uma. sentença da. pureza. de sua. conscien
cia, e me direis si houve jámais entro nós 
bymnos mais arrebatados quo nas justifica.· 
ções dessa lei com qua o Cong,•esso laureára 
o Sr. Jeronymo · Gonç~lves ! 

Illuminae e.sso texto com as ir1•adia.ções 
daquelles dias febris, em que o paiz, pouco 
antes atormentado, via por fim chegar, tra
zida por esse beroico mensageiro, a paz dos 
lâres e a ordem em todos Od depa1·ta.mentos 
do Governo ... 

Pouco tempo, entretanto, decorreu após a 
promulgação da lei 30 de julho, que come
çaram a surgir embaraços á sua. execução. 

Cumpro notar quo essa lei foi sanccionada. 
pelo Sr. Marechal Floriano Peixoto. Foi a 
elle qne coube dar-13-e a. primeira. execução. 

O chefe de Estado que sancciona. uma lei 
é o melhor de seus interpretes. A attri
buição constitucional de vetal-a, ou de refe· 
renda.l-a, colloca.-o na attitude de um quasi 
c jllaborador. 

Como entendeu-a. elle 1 Como a. executou~ 
Notae bem: 
Decretou a reversão do Sr. Gonçalves no 

posto de almirante effectivo ao quadro 
activo da armada : Era assim satisfeita na 
lei a parte qus nella. tmha a proposição da 
Camara. · 

Depois, mandou pagar dquelle almirante as 
. ditferenças de · soldo e gratificação de com

m:cmdo, entre o seu posto e o de sua reforma, 

dJntro das forças do orçamento então cor
rente: era deste módo, por sua vez, cum
prida a lei, no Cjntingente constituído pela 
proposiçao additiva do Senado. 

Si o Sr. M'l.rechal !:<~lo riMo .não completou 
o pagamento, correspondente aos annos an~ 
teriJres ao do exeecicio em quo esse paga
mento se saldarl\. foi devido a se ter votado 
o necessario credi.to para isso, na lei orça
mentaria de 20 de dezemb1•o de 1894: (art. 9•, 
n. 4) para. 1895, e o S3t1 governo cessara. 

o Presidente da Republica. dontou, pois, 
traçada a. interpretação da lei._ DeiXLlU,a 
mais que traçada: dera-lhe execuçao no sen-
tido da sua real intelligencia. . 

Veiu o anno de 1895. Em seis mezes ape· 
nas, dec:>rridos da. data do decreto leg:ish.
tivo da. reversão, as êircumsta.ncias _ toma-
ram um cm•so inesperado. ·· .· · 

De então pa.1•a. cá.,pdncipiou ~ssa peregri~a
ção fasthliosa tle um alto serv1dor da Naçao, 
para reivindicar a propriodade conti.·da.na. 
doação que a lei lhe outot•gara. Est<wa no 
seu dll'eito. Da.divas legtes não se revogam. 
Os a c tos que as diminuem sã.o glosas tardias, 
constituem esbulhos, e os e.5bulhos são lesões 
que o direito manda reparar. . 

Daquella data. em deanta, começou um dl· 
luvio de duvidas, de consultas, de pareceres, 
acompanhados da.s inevitaveis dilaçõos. 

O primeiro estorvo veiu de um pat·ecer ·do 
Conselho Naval, om 189:5. (Vide Rela.torio do 
Ministerio da. Marinha.) 

O Conselho Naval achou obscur.t a. lei de 30 
de julho. Opinava. quo,dentre todos os ef!eitos 
na contagem do tempo da reformado Sr. Je
ronymo Gonça.lves, se devia eliminar perem
ptoriamente um effeito : o de se lhe pagat•, 
por qualquer titulo, a differença de venci
mentos. 

Para. o iilustt•e conselho-contar o tempo 
de serviço de um funcciona.rio publico não 
se compadece com a idéa de se lbe abonar os 
honorarios legaes desse serviçJ. }j;r-.J. um~ 
nova doutrina da roathematica. ofHcia.l, a.pp!i, 
cada como um freio ás incontinencias do 
Congrosw Federal em expansões de pa.trio
tada ... 

Demais,- ponderava essa consulta,- si 
querem dar proventos pecuniarios, corre
spondentes ao tempo do serviço que se · 
manda calcular para todos os e/feitos {a. · ex
pressão era muito v.ibrante para ·que o illus· 
t1•e conselho não lhe désse ·ouvidos), si-· 
dizia elle-é forçoso, ante o texto da lei, da.r 
vencimentos áquelle cujo tempo de reforma. 
se a.lvitrou como p:~.ssado em ac~ividade, di
ga-se qua.es as tabellas de gratificações (note
se bem, de gratificações) que devem prevale
cei' para o calculo, uma voz que es,Ja,s ta.-
bellas são multiplas e va;rl"veis, 4 
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o Sr. Marechal Floriano, muito menos testada da famlLa dos duendes malignos das 
vers:1do na. dialectica. subtil _da. contabili- lendas scandinavas, que ufferecem thesouros 
dade. e com a. sua habitual indifferençà-pela aos viajantes incautos e depois os despojam 
metapbysica, não dera. pelo emb.~.raço, to- pa.ra tortural-os de humilhação, de cansaço 
mou a gratificação na. escala condigna com e de dor ... 
a. situação do premia.do. Agora a lesão mudou de rumo. O inter-

Esse .parecer produziu os seus resultados: prete coseu-se á expressào-vencimer•tos pelo 
o Poder Executivo recu:>ou o pagamento que mínimo das tabellas-e dahi concluiu que o 
a lei de 20 de dezembro de 1895 mandava pagamento devia se limihr ao soldo simples, 
eifectual', em execuÇão da lei de 3J de · julho de 1884 a 1891, e ao .soldo de addido ao quar
do mesmo a.nno. O credito orçamentario, a tel general, de 1891 até á data da. reversão. 
elle -destinado, ficou, pois, sem utilizaç.:'i.o. Quer dizer, em ultima J.nalyse, que o Mi-

O Sr. Gonçalves recorreu então ao Poder nisterio da Marinha entende agor ~. furçando 
Judiciario. Sentença contraria, na primeira a significação tecbnica do voca.bulo, que ven
e na segunda instancia. cimentos de uma patente podem consistir em 

Desta vez. a simples perplexidade de um meros soldos. . 
conselho, apenas consultivo, da marinha, se Meros soldos, sim, porque os subsidias dos 
transformou em um caso julgado do mais officiaes addidos ao Qua.rtel General são fixos, 
alto tl'ibunaljudiciario do paiz. inalteraveis e, portanto, são verdadeiros 

Mas a mataria do litig~o não era de direito soldos. · 
commum. Trat:~,va-se de jus singulare. Em O Sr. Gonçalves oppoz a esta. excentrica 
assumptos desta ordem. como na interpre· exegése as seguintes ponrlerações: 
tação dos actos juridico::; unilateraes de « -Nos paizes em quo o governo se faz . 
doaçõE's, a vontade do doador prima sobre pela harmonia dos poderes, como dogmatiza 
a autoridade dos magistrados, :.;eja qual for a Constituição . Br·asileira ; aquelles em que 
a sua categoria. se evite\ entre estes a gueJ:>ra, pouco ruidosa, 

O doador era o Poder Legislativo; e.ste mas nefasta, do3 desentendidus, a devoção 
era, pois, o supremo juiz. · pela lei aunca lhe attribuo palavras inuteis. 

Sua intervenção foi . posteriormente invo· Cada uma das expressões do seu texto con
cada, e elle se pronunciou nos termos da. lei corre para. o seu entendimento, como a mais 
de 12 de dezemb1·o de 1900, que a.ssim reza: tenuo pa.rticula. de um corpo contribue para 

o seu peso. 
cO Congresso Nacional decreta..: Nã.o é por demais repetir qu'l, si o Iegis· 
Art. }.o Fica o Poder Executivu autorizado lador, no caso que nos occupa, tivesse em 

a abrit• o credito necessario pa.ra. o paga- vista dotar o supplicanto apooas com as 
manto, ao almirante Jerooymo Francisco dif{er·enças de saldo,tel·u·hia. dlto em um traço 
Gonçalves, da di1ferença. de vencimentos desde do penna., simples,clara. e precisamente, sem 
a. data de sua. refo1•ma até a de sua reversão circumlocuçõas nam rofoU.ws. Sua expressão, 
ao serviço activo da armada, na conformi· porém, nã.o foi essa : e, não o sendo, não é 
dade da Lei n. 199, de 80 de julho de 1894, lícito abandonar o slgniflea.do natural das 
calculados pelo mínimo das tahellas que vi- palavras pot• elle empro6adas, para rofugir 
goraram durante o mencionado período.» a outras do que lh) seria fa.cillimo servir-lle 

Esta lei punha cabo ás duvidas fund;Lmen- e que, no omt11nto, nã.o empregou. 
taes: por um lado, restabelecia. o e/feito 1·e· Para chogal' a o~so resultado, seria. preciso 
munerato1·io que os contradictoros O.a lei do admittir que, em principio o conceito geral 
30 de julho se obstinavam em lhe recusar; da retribtliçã.o do almirantado, tomado no 
por outro lado, indicava. o processo de con rninimo das tabollas do seus vencimentos 
tabilidade p~ra determinar com exactidão a funcciona.es, se reduz tão sómente ao soldo. 
quantia devida pela dadiva. Sem duvida, tempo houve em que um al-

E' sa.i:Lccionada a nova lei. O Sr. a.Imii•a.nte mirante podia nada mais perceber que esta 
Gonçalves diligencia receber. pm·te dos vencimentos do seu quadro de b&-

A ditrerença de vencimentos m;:mta a. norarios. Mas, cumpre observar qu~ essa. si-
188:406$; a quantia., porém, que sé lhe des- tua9ão foi raríssima, e excepcional('). Gomo 
tina·pa·1·a esse pagamento desce a ser apenas esporadica e rara, ella não póde servir em 
de 67:093$138, isto é, 65 °/o menos do que --- . 
lb.e era devido. (•) Pôde-se affirma1· que nunca houve neste 

Nunca. se procedera entre nós com sevcri· p:üz almirante alguni reduzido a simples soldo, 
nade mais descabida. . . O Sr. Ma!'quez de 'l'àmandaré, a guem se po-

Como se vê, pol' menos sup~rsticiosos que deria attr1buir essa situação, não deixou Jamais 
quoiramos sel', os accidentes desta.· pendencia de ter eommissões addictas ao seu alto posto, 

como aâ"udante de campo do ex·Imperador e l\H-
a.ca.barão po1• nos fu.zer acreditar que a. lei uish·o o Supremo 'fl'ibuual Mílital' (ConselheiN 
de 30 de julho foi inspirada por alguma po- de Guerra).· 
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urna critica sã, coino typo á noÇão dos · wn
c.imentos daquelle alto cargo da niariilba. 
b almirante reduzido a.o mero soldo seria üm 
inilitar arredado do serviço, tim serventtia.rio 
inact~vo, desaprQveitado, tempo1•a.r:iama.tite 
anmillado. Quando se concebem, pois, os «ven
cimentos» tio um almirante, àssricia;se~ihes 
necessariamente, a priori, a idéa do exerciêio 
d2 ~eu cargO, ~ala Simple~ ra~~ó de Q,i.ie a Iei 
na.o creou a.lm1rantes para nao e)l'ercerem o 
àlmirantado, como uma figura de decoração 
agalciada, para. ficar alheia ás . coinmiss_ões 
ou frincçõ~s da alta adiílinistraç;ão activa 
na esquadiia doque faz parte. Tã.o verda
deiro é este pl'iricipio que a legislaÇão re
publica.na aboliu o typo do simples alrriii•à.rite 
assoldado, ad.dindo ao Quartel-General os que 
por circui:íistancias occa.slonaes . não exêr
ceretil outras commissõe's da patente. 

Porhnto,dosde que se allude a. vencíinerítos 
do cargo, envolve-se . impliciti:t.inente a fun
cção do cà1·go. o pdr uma conseqtiencia 
irresistivel, a frine~ã.o do . cargo presuppõe a 
retribuição das til.Mllas qti~ .lhes cbr1·Ei· 
spondem, isto é, soldd .e gratificaçiZo. 

Coliseguiotementa, a. lei que manda pagàr 
ds oencimenttis a rim a.lmirantê .ilão pótl.e 
sor entendida 110 ,;en,tido de :i'e-duzil-o ao. 
simples soldi:i. A inte!Hgencüi contrária Iriú· 
tila. a conc ,,pçã~ dd cargo o 'iiola o direito 
patrimonial do individuo. 

A difficuldade, no caso do supplicB;oto, coii· 
~:'lstia om lleterm.Ina.r quil.l,dent~·e as funcções 
dt~ p!i.tcnto.fôra prümeditada pelo legislador. 
Ot•ti., a inuicação que elle fez das « tabellas 
mini mas.» soi·ve do conducwr soguro, <J.ontre 
a.s funcçõ·os o slias commissões, pa.m adoptar 
l\quollt\ quo tivct• a t•ernunera.(;ã.o mais oi!· 
cns~a.i> 

Esta.A ttdvortencias l'cspeltosas, dirigi,las 
(\9 critCn'i!l ttdililnistl'i~ti v o do 81;. ttlmira.utc 
P111to da. Luz, C:\·Minist1·o da Ma1·inha., ftca,t•am 
sem respostá, . 

i! Nulla júl"is ratio,-dizia. Modestiilo-aut 
d!izuild.s benignitas patitw•,. ut quw sàlubriter 
pro utilitate hominum introdtwuntur, ea tios 
durfdre ititen_i..-etatidne c011tra .ipsdrum com
màdi:i.ril . pródiícamqs' ad severitàtein. » 

« Nenhtiil:ià.riiiãó Ju:ri~ica, nem as sugges
tõés di:t equidade .. toleram qnc interpi•etetn:os 
coiti dtiràza ::íquillo que· sii.ttitartnérite se es
tí!,neWccu em utilidaae ,dê .atgti~iti, de m1l'do 

·~w~ a. · nossa severidade lhe vá diminuir ils 
pr·ovcitoS'. » . . ... 

Não. havia utílidade algum~ cminvocar 
as n.ntigi.i.s sentoriças, promillgada.s pelo genio 
dos ,juri~éonsultos roma.nos. 

Quando tod.a.s a.s ra;zões colhidas na pro
prl::t 11a.furez:l. d~umào ltii especial de mel'cê, 
Ciilo Sé dr}ve' eirtC'DI!Eir cOlll a bclievoleneia, 
·com a lâ1.itnde que a i.ilspiroti ; qus.ndo os 
~eus aotccedúutes c·~ c~nvergcuchü{(} oütro~ 

elementos se mostraram iheffi.cazes, não ora 
nós textos latinos que haviarriosdé prociii•ã.r 
o remedio. . 

Estes conceitos siLo vàlhos toriicos da alma 
hi.Imann., de virtude extiricta: ôh dt.ividosd, j6, 
substituídos por outras medicinas. 

Entretanto, algúma cousa. iriais_respéitil.vel 
do que iss~ foi áU~gado, .. o : m~~o as_syh .. a 
hermeneut1ca. ofllcu!.l conservou-se mába-
ld.vêl. . 

Réflro"me ás in{ormu.cões sblibitadas . por 
f'lSta Cairiar~. à. a eua. prestadas peto jmipno 
Mini$tei·ià da Marinha. . 

Essas iritorinaçõés servirâ.ri:i de base _á lei 
de 12 de dezembro d(.J 1900. O interjü;eto cii.l 
o execútoi· . nãó podia prescindir . de coilsul
til.l·âs, si o seu prdpbsito tosse corresponder 
fiolmcnte aos dictairies dessa lei, csttidaiido-a. 
nas suas origêns. 

Dada a . p-erplexiciad~ qtie íinpediit o c:tl
culo da dilfereriçia de. vencimentos dti. iihrti
liânt.e Gonçalves, On;l faeê da vâ:i'iedade riás 
tabellas de gratificações durante os 11 áhtids 
de sua r~forn:ia, a. Càma.ra sentiu a neces
sidade do so jnteiral; do Miiiisb:'J da ~a.
rinha. da somma em . que irnportávâin esSàs 
dilfereriças, segundo as tabellas maroimás c as 
to.bellas mini mas. 

o illustre Sr; almirante Eli iàrlo Bar
bosa, cnLão ila. po.sta. da. Marinha, a(}udfu á 
l'equisicão di.t. Camara, envia.ildo·lho os tlous 
mappi~S, a.compa.nhadoil de um officio, nos 
termos seguintes : . .. 

« ,Ministorio da Mil.~lnhn.-C!i.j:>ital l<'edêral, 
28 de setomb:o do 1895. 

Sr. Ió Secrebrlo di:i Ca.tnará. dos Dn(iti· 
tàtlos...;.. Sàt\sfa.zentlo o quo rtJquiflltastes din 
otll<:io il. 225, 1\0 l!3 tlO COl'l'tmto, pasiJb i.ts 
vossas mãos as !itelu~as nota.s roroi;ontiis tto 
calcUlO das Vti.ritogtJJI:i niJ ÚlatCÍili!J 0. 1l0 mi· 
nimô, quo Pouôritun competir tlo n.lmii'arito 
.Jeronymo l•'ranüisco Oon~a.lvos dur:trito o pé
riodo decori•idd tlO:. da.tb. da Sutt refol'int\ il.tó 
a. da. stta rovers..1.i> ao sm•viêo actlvo. 

SrttJ.de e fra.toriildi.ide • .....; Elisia1·io Jos/J Bar· 
bosa. 

Nota dos vencimentos qtte - no maroi1n!J -
poderiam competi1· o.b Sr. ah'nircmte JeJ·o
nymo Francisco Gonçalves no .perioda de 
16 de julho de 1883; eni que {di. l"e{otmacJ,o, 
a 20 de setembJ•o de 1893, em gue reverteu 
ao serviço activo ·da armada,- tend(J:se em 
'!lista; para o abo"no . das graii{icações; as 
tabellas de fevereiro de 1872 ·e janeifo· de 
1891 

Orà~ilicaÇãó V. eiieimlintos 
Dlfferença de soldo d~ chefe tle 

esqüadra. para . almirant~. 
de 16 do jtn:llicr qê 1683" a 20 
de seterit'dr6 de l8QS; Uq riido 
do imiJoSto de 2 °/Q•, .• ,, • . .! 3?;l07$035 
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GratificaÇão como coiiunan-. 
dante em chefe do citado 
período, liquido do imposto. 237:209$160 

------
272:317'$095 

Segunda secÇ<'io da Contadoria. da Marinha, 
18 de setembro de 1895.-'- Pelb chefe de se
cção, o 1 o escripturario Frederico de Castro 
illene:es.- O 1° escripturarlo, JttUo Augusto 
Pe1·eil·a da Cunha. 

Nota dos vencimentos que ..:... no minirno -
poderiam. competi?' ao Sr. almirante Jero
nymo Ft·ancisco Gonçalves no periodo de 
16 de ab)·il de 1883, em que foi refot·mado, 
a 20 de ·setemb1·o de 1893, ern qtte ?'et•el·teu 
ao se;•·víço activo da annada; tendo-se em 
vista, para o abono das .tJI'atificações; as 
ttiT1eUas clv f'e vvn;iro ele 1872 e jane-::ro de 
1801 

Discriminação Vencirrientos 
Ditfet·ença de soldo do chefe 

de esquadra. para almiran
t~. de 16 de junho dô 1893, · 
liquido de imposto de 0/o•. 35:107$935 

Gratificação como comman
dante de força e eni chefe 
no mesmo tempo, liquido de 
imposto ...... ,............ 186:406$7'56 

Segunda socçiio da Contadoria drt Mari
nha; em 18 de setembro de 18!;l5,~Pelo chefe 
da secção, o I o oscripturario Frede1·ico ele 
Casll·o Meno:: as. -0 1 o esc1·ipturârio, Julio 
Augusto Po1'oi1·a da Cunlta. » 

Não ha. ambigttida.der,! nestas infoi'mações : 
o Ministro sabia do quom o do que so tt·~~

tava. 
A lei de 12 de dezembro, acceito~ os osch~

rechrteritds da mais idonea do ~ua.s origêns, 
foi, então, cnlcad(l. sobro elles; adopta-lhos 
as indicações e consagt•a-os expressamente. 

Estas informações et·am, pot·tal,l~o; ele
mentos prepara.torios;essencia.es na formação 
da lei. 

« Si tomarmos na devida conta-diz o 
preclaro mestre de cüja obra tenho extra
ctado tantas indicações preciosas - si to
marmos na d(!vilia conta a idéa geral, que 
expuz como devendo .animar todos os . pro
cessos de interpretação da Jei escripta; s~, 
vendo na sua nascente o que ella é essencial
mente, e por sua natur·eza, isto é, uma sim
pios manifestação da vontade humana. (in
dividllâl ou colléc.tiva), si a missão unica, 
imposta n. seus interpretes, cdnsiste em des
co.vl'il' essa vontade para. scJguir,lhe l'csoluta
mento os PI'Oceitos, o ttso dos tmbalhos }JJ'e
Jl o.mtori&.~ lor,w-s<J <lc todo em todo j~tsli(l
cwlo,» 

E accressenta: 
«Uma consideração do Ji1esmo genero faz 

igualmente percebo r que a. exposição de mo
tivos, o relatorio que precede um decreto, 
actos emanados, offiCialmen.te, ao menos, de 
ttma sd vontade humana, serlio, de ordinw·io, 
nuiis decisivos para a intel·pt·etaç(ío das leis 
que propi'ios trabalhos das coinmissões ... » 

No caso vertente as notas do Ministerio 
da Marinha eram niais que uril subsídio pro
paratorio, constituíam um depoimento re
vestido dn. mn.is yenm•avel autoridade no 
departamento de sua com:petencia. 

Alloga-se, porém, agor a, Srs. Membros da 
Comlllissão de Justiça, qtie a iriform:ação do 
Sr . almirante Elysiario Ha1;bcisa cstú. cl'· 
i·L!da. 

Errou o Ministt'o, errou a Contadoria <lu 
Marinha; e si dstes desacertos so f01'arn em
beber na. lei, importa desctimpru-a, rcr.tifi
candcra em siitt e:-teeuçã.o; 

Ahi t endes uma thsoria de jurisprudeiicia 
política que; si prevalecesse, dà:r'ia um bem 
triste padrão do nosso disce.i'nimoiito em 
ma teria de govt:ií•llo. 

Em Primeiro Jogai' não houve erro algum: 
O illust·i·e ex-Ministro, Sr. almirante Elysia· 
rio Barbosa limitbu-se a respondêi' á requi· 
sição da Camara., nos termos explícitos em 
quo lho foi endereçada~ Não so perguntara 
ao provecto funccioriai'io qual a gHantia mi
n {1na qtte podia tocar a um almirante; 

Requisitou-se-lhe · informação sobre quaes 
os vencimentos minimoit que poderiam compe
tir ao almirante Gonçalves, em exocu~.~ao da 
lei do sua revcrsfw. 

Si a inte·rrogaçã.o SIJ fot;mulu.sslJ do pri
moit·o inotlo, o Ministro da .1\Jaririll:t não to
ria hositttdo em doclarat•-nos pur.emptoria
mento : «a monor• somma devtda a um 
ahnlranto CODSJSt,O Uln lmiti p_m·lc dos 1!1JIId· 
mentos Mdictos ás funcções dossc cu.1;go - a. 
sabot•: o sou subsidio tlx:o o ioaltoravcl, o sou 
soldo. · 

Mas, como tal ílii.o foi a questão; cdmo seria 
um insigne disparate inquirir da. escala. mo.i:; 
baixa de ·vencimentos do almirant3, sem ter 
implicitimente excluído o solda de per> si só, 
pela óbvia razão de que tld"o !ta tlibelta ntaxima 
nem minima de soldos; éomo, U.lém disso; o 
Sr. almirante Elysiarió; o IWoprio autor da 
consulta ao Co'riselho Naval; saliia que 
as ttuvldas SÜScitadàs na. execução da. lei 
de 30 do julho versai'<"tíil tão sómen&e sobre. 
a .Variedade nas td.beltas de g1·ntijiéações, todas 
cdexistetites com d soldo fixo, ..:..em summa: 
como os . esclarecimentos desejados para o 
procedimento ulterior do Poder Legisla· 
tivo so rêferiaril desigon.dàmerite avs ven· 
cintentos do posto de ahrtirante, considera
dos a 1wiori na. concepção do exeí·cicio acíii'O 
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c integral desta alta. patente, qu.1m enuu men1e o estado do e~pi1·ito . histol"ico .do lcgís· 
não foi o escrupulosissimo funcdonario que lador, na medida em.. que elle {leter~1i11o1~ sua 
remcttou á 'Camura. o calculo in~plrador d(l. vontade ~oóel'a?ta.» 
lei de 12 de dezemb!'O. 

Errar:Lm, Sim, oe que, devendo oonh>.cer Erro, porém, não bouv<::, como se ac<~.bou 
que as informaçõe$ do Sr. ex-Ministro Ely- de ver (•). · 
siario Barbo11~ for.lm o elemento prepara.- Essa (lbjecçã.o é especiosa. ou puel'il. 
torio, substancial e intrínseco da lei de !2 de Em prlmeh•o lo~ar o te1to das le.ls em 
dezembro, pretendessem que &"Se a.c\o legis- questão não autorizam o executor a. fazer 
lativo está contaminado pelo vicio de um cotejo entre as duas situa.çoes, nem .a. sub
erro origin~l. ineinu11.do nos dados do sua. trahir em umo. pa.ra. guarda.r equilibr io com 
torm·~ção . a outra. 

/Ui leis nã.o orra.m, emquaoto leis . Quando Depois, quando foi votado aouelle premio, 
nellas so incutem factos inexa.ctos e idea.s com al'evalidação do tempo passado na ro
falsas ou condemuadas no dominio especula.- forma, o legislador, que ga.lardoa.va o bene
iivo da sciencia. ou da. moral, to.es fa.dus e Jlciado, com o posto supt'e!Uu . u<.t gerarclüa 
idé:LS :Lssumem, não obgtante, toda. a· enet•gia na.v<~I, :oãu podio. imttginar que a · revet·sã() 
do direito obrlgatorio, emqtta.nto perduram legal d acti:uidade, .então llecrctada, se tradu
nos seus textos. zisse, a. pós, eru inaclinidaàe de fa.<ioo •. ficando 

<~Todo.; c~teselementos-escreve F&A.Nçois elle P6l'&nnemente al'red~do do exercicio in · 
GENl"-discorrendo sobre a. inliuencia. dos ~t·al do seu cargo. 
:tJ•abalhos prepa.ratorios da.s leis-todos est.es ;E em consequencia: 
elementos e outros que se)lles podada addi· · 
ciona.l' parecem-me mui legHima.mento em- Si esta ultima. situação lhe desaproveitou 
pregados p:J.I'i). art•anca.1· ao texto legal o seu os sel'viços, lho reduziu os recursos, a.fas
enigmn, ou p11.ra ruelhor sonda.r-lhe o pen- ta.ndo·o das cJmmlsoões adstPictas á sua alta 
sil.mento, com a condição apena.~ de que clles patente, tudo isso cae na. esphera. dó poder 
contribuam positivamente par:L descobr.ír discreciona.rio do Governo, (ientro de aua. 
a t>ontade ào legislador. Isso que1•. dlze1' que comp~tenci 1, sem influencia, alguma. retro
não se os deve ter em linha uo conta. sinã.o I spectiva no acto le;;isli1tivo da reversão e 
na. medida. da impressao suvjecLiua que olles dus va.utagens a. ell:.i encorporadas, denLro, 
consigam rovela.r nos autores tk. Zci. por sua. vez, da competencia soberana do 

Sobre este ponto de vista-continúa o Congresso. · 
celebre jurista-cuidar-se·ha. muito menos Do conl.rario a. esca.la. da. mercê instituida 
do saber qunes era.m . ~xactamenta a objectiua· em leis qua vivem por si niesma.s, e da. ~;a.n
men~e, os precedontos tocantes á questão re- cção do seu conteúdo, estaria . sujeita. a. va.
solyl~a pel_o ~oxto, do que de conhec~r riat' s ~~gundo o a.rbitrio a.ti.rninistrativo; isto 
as 1deas s-uó;ectn,~s que d~l!es fizera o Jeg1~ é,a.quella. escala. subiria. si o Governo qui.zesse 
laAior p:tra induztt-o á dec1sa.o que este quu; dar boas commi~Bõas ao Sr. Jorunymo Gon·. 
c11nsa.grar. , . ca.lves, ou desnAria. !'li llw recu.~as.M. 

Po1·ta.nto, meus illustres collegas, anda Cortar, com taes fundamentos, 65 ,'f, á 
d~avia.do o interpre::e que desloc~r, do le- doação, c! leva.r muito longe. a. paht:ã.o pela 

. g1slador para.. s1, a. w:tluencia. subJectiva. do symotl'ia... · · . 
ponsa.mcnto vtscaral da lei. · 

Si Jta. erros inO<lula.dos nella., si ell.a. ger- O Sr. . Jeronymo Gonçalves, entretu.n.to, 
minou de tim erro pt•eexistente, cumpre a.o detido · amda. ut:na. vez por nova. barre!ra. 
&;tecutor . aca.tar es~e elemento, por mais creada. pela ultu~a. Jlhase da interpretaçao, 
ilnpuro que oUe lhe pareça.. que todos presumw.m pa!~ Sl)mpre bam~a., 

« Sabe-se hoje,. por exemplo,-continú:L 0 voltou á Ca~a.ra., em I>e!tçao recente; ·~ll~U
ma.gistra.l escrjptnr-qmi muitos textos da. lho esclare~tmentos. A ~ll~stre Commtssao, 
theorla. das obrigações no Codigo civil (o do que fa.ze1s parte, pres1d1.'l~ :pelo J>rcstaute 
a.rt. 1.137, sobre a. medida da. falta. cvn tra- e ta.Jent?so Dol?utado que dmge hOJe· a. pa~ta 
ctual, os arts. L 142, 1.205, 1.272, 1.290 e do lu1enor, o Sr. Seabra, deu esle parecer; 
otHroS nuine'ros) não se explíca.m SÍilã.O por - ·-
uma. fal sa. t:mnprehensiío dos tex tos roma,•os, · · {') Ouvimos · ol)pol'ejn á.··coótag.1m do tempo 

. Q!t•l 6 forçoso, Loda.via, acceitar t.al e qual, .da. reforma. 'do S:r . ~ Gonçalves por q11olas, 
como base das disposi~ões · quo dcllcs · nas- superio,res a.o :tokl.b . simples e ao $Oldo de 
coram.. . . . . . . , addido · ao ~utwle~ · general, a ob.lecção 'de 
. De uma. rnn.nerra ge,ral, pois qua.ndo. so fa.z que, si aestm. nlio. fôra, a;quelle almirante 
mtervi.r a bis torja. pa.l'a.. esclarecer. o texto po'rcabarõa mais dui-l:mte o periodo de s·ua irta.
d!!- Jei! não. e, fJ nc%~ de'l)6 11~1',_ a . p,!t~:a. verdade c!j'l)idad6 do gtce jW6Sealem;:lllte, após a 8!.!(1 

hwo•·•w que llllpo~·ta pl!~g_mie.r, mas Mo sd· .• l'et:eYsrto. 
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«N. 69 - 1901- Parecer - Julga que ntío 
carece de· interpretação a lei n. 729, de 
12 de . dezembro de 1900, que autoriza o 
Poder Executivo a ab1·i~· o c1·edito necessa
do pm·a o pagamento ao almirante Jero
nymo Franc·:sco Gonçalves da differença 
de vencimentos desde a data de sua re
fol·ma até a de sua rc·oe?'S(Yo ao serviço da 
armada 

O almirante Jeroriymo F. Gonçalves re
quer que o Congresso, interpretando a lei 
n. 720, de 12 de dezembro de 1900, declare si 
n. expressão - ditfereriça de vencimentos -
foi ahi empregada como equivalente a-dif!e · 
,·ença de soldo - para o fim de lhe ser pa.ga 
apenas a dilferença. de soldo. 

Parece á Commissã.o de Cons~ituição, Le
gislação e Justiça. que, distinguindo as leis 
em geral entre soldo e vencimento, clara
monte não se refere aquella lei ao soldo 
quando expressamente se refere a venci
mentos. Soldo e vencimentos são cou~as que 
se distinguem, com a eFpecie do genero e de 
tal sorte que dizendo a lei-di,tferença de 
venctmentos - não so lhe póde attribuir 
querer dizer-differença de soldo • • 

O intuito do legislador foi, pois muito cla
ramente, que o poticionario fosse pago dos 
vencimentos de seu posto, quer dizer de soldo 
e gratificaçi1o de commando, pelns tabeltas 
minimas, tanto mais, quanto foi a diversida
de das tabellas de gratificação que deu loga.r 
áquolla lei para a. especificação de qual 
dellas devia servir de base ao calculo do 
pagamento do peticwnario; e pol' isso ê de 
parecer a. Commissã.o que nada ha a in
terpretar onde tão claro é o pensamento do 
legislador. 

Sala das Commissões, 2 de dezembro de 
1901.-J. J. Seabra, p1•esidente. -Luiz' Do
mingues, l'ela.tor.-F~·edel'ico Borges .-F. To
lentino,-A,·thtw Lcmos,-Teixeím de Sá. 

Este parecet•, tina.nimemente assignado 
pela Commissão, foi, sem debate, unanime
mente votado pela Cama.ra. 

A Commissão de Marinha e Guerra do Se
nado pronunciou-se no mesmo sentido. 

Era um subsidio c.J.ecisivo. Pois, mesmo 
assim, improficuo ! 

Temos, portanto, em summa, esta per
spectiva.:-a lei, de um lado, seu~ ante 3e· 
dentes historicos, seu espírito, seus ele
mentos de formação, as repetid1~s affir
mações latitudinarias em actos legislativos, 
a expressão manifesta., inconcussa. de seus 
rmtores, os actos do Chefe do Estado que a 
sa.nccionou o dou-lhe a primeira execução ; 
-o de ouLro lado, em corrento adversa, o 
sou iuterpl'ete ..• o seu iute1•prete, que re
jelta como a.ggrega~ão despre::.ivel todo 

Vol. VI 

esse humus existente em tol'no de suu.~ 
raizes ... 

Não ha caso em que mais se justiftquo tL 
funcção constitucional do parlamento appli· 
cando á protecção leis oriundas de seu sei v. 

E a de que se trata é uma. da.quella.s om 
que o respeito ao a.cto legislativo ontl'GI:\
ça.-se com o decoro nacional. 

A adopção das tabellas de vencimentos w.i
nimos já. foi uma transacção em que o lo· 
gislador de 1900 sacrificou ás antipathias dos 
interpretes. 

P1•eservemos ao menos estas palma~ mur
chas que ficamm das magnificas apotheoses 
a.o Sr. Jeronymo Gonçalves, pa.ra que não se 
desminta de todo o que fizemos e dis~emos 
deste semi-deus de um só dia. 

Os heroes são raros , e por isso, em pru
dente previsão de tempos acerbos que o fu
turo nos reserve, convém que deixemos aos 
que sobrevierem algumas amostras de nossa 
fidelidade e lisura. 

A economia é uma g1•ande virtude ; mas 
oa regateios entre o povo e seus bemfeitoros, 
sem concorrer para. a . alta na cota.QU.o do 
nossos títulos em Londres, póde inflult• para. 
a baixa na cotação do nosso caractOL·, nr~ 
patria dos Roberts e dos Kitchner, o no L'osto 
do mundo. 

Por estes motivos, e para fazer cossn.t• 
essa anomalia temos a. honra do p1'Dp01' ~~ 
seguinte emenda ao orçamento un. M.IL
rmha: 

Continúa em vigor a auto1•izo.oilo eon. 
tida na lei de 12 de dezemb1•o de 1000, do 
accordo com as informações pl'ostn.da.s )>olo 
Ministerio da Marinha no otncio do 2H do 
setembro de l895.(Annaes da .Camara, vol.0°, 
pag. 119.) 

Sala das sessões, 28 do setembro llo wo:J, 
-Edum-do Ramos.-Barbosa Lima, 

Onde convier- Augmentar a wwb:l. dos· 
tinada ao desenvolvimento do serviço me· 
toorologico de 13:000$ por anno, tornando-sn 
de 48:000$, em logat• de 35:000$, como fol 
votado para o exercicio actual. 

Sala das sessões, 29 de setembt•o de 1903, 
·- Pereim Reis. - Fe,·1·eira Braga. - Ro· 
drigues Fernandes. 

Augmente-se de 50:000$ a rubrica. ll•
Arsena.es- do art. para pagamento das 
pensões do montepio dos operarias invalidos 
dos extinctos Arsenaes de Pernambuco e da. 
Bahia. . 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1903. 
- Celso de Sot1::a, - Nciva, - Ermi1·io Cou
tinho. - Teixeii·a de Sá. 

Ao art. lo, n. li-depois das pala.vra.s
da. Bahia, <wc1•esceute-se:- c augmentadt~ 
d~ 600$ ds gratificação ao SOOl'etat•io do 

2' 
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Areano.t ~esta Capital, na vígencia. desta lei 
,_;_ modificando-se a verba. . 

Sala das sessões, 30 de setembro Q.e 1903.
João Lvf~ ~.ves.- Carvalho Britto.- Ber
nm·do :Jlanleiro. 

Art. Fica o Governo autori.l!a4o, na vi, 
gcnoia da presente lai, a abrir o credito. de 
170:000$ :para a coristrucçã.o de tres pha.ro
l(;tes de 6• m·dem ·na Liigaq. Mirim, no Es
tado do Rio Grànde do . Sul, ms lagares 
denominad.os Pontas ·do Alegre, do Jaguarão 
o das Afogadas, e melhorar o bali.z~mrmto 
illuminativo da mesma lagoa, abrmdo o 
preciso c~·edito pai-'~· u seu Cll~Leíu (j uouser· 
va<;~[o. · 

Nas ttctuaes cOI!d1ções, o iJUlJOSSivel t~ na
vogtlt,:ão, (1. noutê, mt Lagoa: Mirim, com. o 
r[UO 6 gz'aiJdO~ante preju~ica,df? o c~m
lUOl'cio. Autoridades na mater1a cons1de· 
:mm ostc bali~amento illumill<~Lívo cumll 
um& na<:IJ$Sírlcúle i1UliS(1cn.wq•~l ii na veg~ç.ão 
ntL l'Cierida lttgoa, onde, no cnrto pcr10cto 
u1.1 sois ànnos, oito embarcações teen'l·Se 
perdido por f<llta de l.Jalizainent.o illuroina· 
tfvo, 

Sala. dói.S sessões, 30 de setemb~·o dl3 1903. 
- Socires rlos Santos.-Diogo I<ortuna .-Jfq_r~ 
s;a~ ~sco/Jt.w.- Campos Cartier. - Bomem de 
Cqr'l!a~ho .- Vespasiano de .Allntquerqtw. -Do· 
mingor; MascareF~,ha~.-James Dm·cy.- Bm·
bosa Liraa.. -,-lu11ena~ 1\liHer. 

1) As fullC\iÕes do cousolho serã.o de ca
racter essencialmente t '.Jchnicas, passando as 
de caracter consultivo a ser exercida s pelo 
Supremo Tribunal Militai', quando ver-
2arem sobre questões de economia,dii:;ciplina, 
diroitos c dcvm•cs das forças ue m ar e classes 
aimexas (decreto legislativo n. 149, de l8 da 
julho de 1893, art. 5··, §5°) e pelo consultor 
geral da Republica, quando versarem sobro 
fuaccionarios civis do Ministerio da Marinha 
e outros assumptos concernent os a.o mesmo 
ministerio. 

Ficará extincto, logo que vague po1' qual• 
quer circtu'nstancla. o loga.r de ConsttltaJ· fJi· 
'I)Í/., passando o de secretarw a ser o~erc1do 
por um oiiicial supei•iot• da a.r1nada, .d!l 
\1nadro <~ctívo ou l'e~ormado, com a grat!fi
cacã.o mensal de 260:j;OOO, 

A gratiticacfí.o dos officiaes genel'<WB, con
sultores, teclmicos ou effectivos ser;~ ígn<~.l á 
dos genera.es de !Iivisã.o, minist1•os dtJ su
premo TríJJtmal Mllitar, e a dos consullol'M 
c<qlitães de mar e guel'l'a á. do sub-cllofo tl•J 
estado-rnaiol' ganoi·é~l. 

Sala das se~ões, 1 de outubro du WO:.J.
OXilleirl't Vulladao. 

Ao art. conferindo .. utol'izacão, accres
cente-se : 

k) a organizar o ~ estado-maior da ar
mada - .Pelos moldes da lei n. 403, de 24 de 
outubro de 1896, e dos l'eguiamentos appro· 
vados pelos decretos ns. 3.189, 3. 193, 3 . 198, 

A' rubriea 16~ (ilepartição da Carta Ma.l'i- 3.205 e 3.220, de 6, 12, l\J e :!6 de janeiro e 
tima) restabeleça-se a dotação de 80:000$ 7 de março de 1899, annexando-lhe, como 
para a conslrucção de dous pharóes de directorias de ser 'l'iços espociae.s, o Conselho 
sa classe, um n~ costa do Albardão 8 outro Naval, a Repartição da Carta Marítima, o 
em Perna.mlmqmnho,noE~tado do Rio Grande Commissariaào Gera.l, as rnspoatorias de 
do Sul, nos te1·mos da le1 de Ol'çamento em Saude e de En.,.enharia e outros se1•viços que 
vi oooJ', (Lei n. 957. de 30 de dezeml.Jl'O de_ 0 Governo ent'ender. 
1902, art . go, ~· 16.) Na organização de quo se t rata, poderá. o 

Sa}a. das sessoes, 30 de .sete~bro de 1903. Govet·no, pa1•a melhor distribuição de ser·
-lJtogo Fart~.ma.-. Ba~bosa L;m.a ,-Marçal viço, cl'ear, na Capital Federal e nos Estn.dos 
Escobar.-Ange~~ Pmhetro .-Hon:em. de Car·. do Norte e do Sui que pal'ecerom mn.is ade
valko, -. Vespas~ano de Albugue1 que. "'"7 Ju. quados, comm~ndos dos tlist.rictos navaes , 
verrat MtUer. - James Darcy ,- Dommgo~ á semelhança. dos de districtos milita.res qe 
llfasca1·enl.as. quo tl'atu: o dcoret.o n. 3.109, do 10 do ja.· 

Art ..• 
3-Quartel-aeneral- Hh.n·c-.~o a 5 :400$ 

a "'ratiftcu.Qão do sub-cholo do ostado·maior 
g~~era.l, na vigencia desta lei. " 

fl - Commissariado Gor~'l - Elen;-SB a 
7:200$ a. gra.ti6caçã.o do ch?fo e a ~:520$ a 
do secretario, · fica.ndo a Sl>Hn • equ~pa.rados, 
este ao· adjunto do chefe do .gabmo~e da. 
Intendencia. da Guerra, e aqueUu, ao 1nten· 
deu ta geral, na Yigenci a des~a. lei.. . 

Sala. das sessões,· l de outubro da 19J3 .
OU1leira VaHadão . · · 

. Au a1·ilgo conjerindo 11.11 toriza.çõeg, a ccrcs-
cen"l<l·81} ~ da lettl'a. 1: . . 

neiro de 1899, não ds vendo, poréll!, excede!.' 
de cinco o numero de t aes comrnand,os . 

Sala das sessões, 1 de- ou,ubl'o de 190:~. ·
Oliveira Val/(tdi'fo . 

Ao ar tigo conferido ;~ u toriza.çi:ies , accre;;-
cente-so; · 

~) a despender ató a quantia de 1 00:000~, 
cnm a acquisição da qm rebo~adnr rlest.ina..no 
a,() serviço de «soccorr() naval& nas barras do 
~stado de Sergipe, podendo para isto abri-1 o 
necessario credito. · 

Sala das sessões, l ooí.uuro de 1903. -
ou,ei>"a Va.!~adão.-RQdrig~ es Dorio-. - Jo.oci· 
1~iar~o d e. Gan;a!ho.-FelisbcUo ~Freire, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/20 15 12:23 - Página 30 de 31 

SESSÃO EM 2 DE OUTUBRO DE 1903 

Accrescento-se : 
Al't. Os officia.e'3 e praças do coi•po da. 

armada. e das classes annexas, embarcadas 
em navios de guerra ou que n. elles se desti· 
narem, receberão, dur~nte o tempo de estada 
em paiz estrangeiro, seu~ vepcilJlentos em 
ouro, ao cambio de 27; em viagem, porém, 
isto é, do dia em q4e partirem úo porto do 
Rio de Janeiro atê á vesp~ra. do em que cbe
gal'em ao primeiro porto estra,ngeiro, e na 
volta, do dia.. seguinte ao- em que partirem 
do ultimo porto estrangeiro com destino ao 
llmzll, ~té á vespera do da ch~g:Lda. do porto 
do Rio de Janeiro, tàes vencimentos sci'-lhes
lifto P<1.gos ao cambio de i8. . . 
· Su,la das · sessões, I do outnbt·o" de I Gil:::. -

Ulit•cim V<1lf.ad(ÚJ. 

viço da Praticagem da. Barra do Rio Grande 
do Sul ao governo daq11;ello EstaQ.ó, ou me· 
diante con?u~rencia publica, a. idoneo propo
nente hraztlmro ou empreza nacional, com 
os favores e onus conferidos a. identicas con-
cessões. · · 

Sala dn,s sessões, l de outubt•o de 1903.
Vespas:"ano ele Albuquerque. -Bcu·bosa Lima. 
-il:larçal Escobar.- Diogo Fo1·tuna.- Som·cs 
elos Santos.-Homem de Carvalho,-.- Hàsslo· 
c~er •7 Domingos 1lfascaref!<1~1J$ • .,-.,.-_f:!an~pos Car
tter.-Jc_m~es Da~-cy.- A'49f!~O Pmhewo.-Jú~ 
'Den~l M~Uc.1· .-R. Saltlf!-nh~ .-Leo,vigi~do J.;il,; 
[jt(C!I'aS. . . 

Aef.. 6.° Fiea. :-:om vigol' o disposto úà.:-: 
lett!'<.lil n, b o c do art. li) da· lei 1f. 580," de 
::H t!c dezemb1•o de 1898. · · • 

Accl'Cscentc·sc: s 1. o Nt~ vígencüt destà lei· ilol'â revisto o 
Al'L . No ·uso útt autol'ir.a<;;lo tllle tiO !ho t·~gulamen~ .... do _praticag<v;u qp P,o_rto çlqJ~.fl

c•)nforc · para rooJ'g<miz~t· o et·e;~t· sat'v1ços etfe . pelo . dtroctor da m~sw~ p:t·a:~,c~gell\, .· tlc 
do Ministério dtt Marinha, o Porlm· l~xecuti"vo q,cc~rpo C()rn a :respecttva ft.SS<Jç~açã()~ :~em 
attendúrti. ·não só ás • torÇa.s do ol'ç:amento, c.r.~aç.ao. 011 .augm., en. to aJ~ql. If(le ílesp .. ~~A>.pai'<t 
como t11mbem ao proclüto uo art, 85 dtt . os ,cqfr~s federaes, _ dep~ndendo, no~~:rn. · sqtL 
ConstiLuição, de sorte que os o1H.eiaes do excc~çao da approyaçn,o do Ministebo da 
côrpo ·dn. armada e das classes annexa.s não· .Marjuha. ' ·· ' · ,. 
tenham maiores vantagens que os do Exer- § 2. ~ N~ revi~"l):o elo rEigul~men:to · se atteri
cito, de igual patente, em ca.rgos de catego- dent aos seguintes pontos: ·· ,. · ··· ·· .· . ·. 
r ;a correspondente. a) ií arrecadação das taJtas t111 praticàgem, 
· Sala das sessões, l do outubro do 1903. - de accordo com 0 art. 29 e §§,lo, 2o·e ::1° do 

OUveira VaUadcío. . regulamento de 8 do I1ovem9ro de 1890, de· 
vendo. as ~axM, ser coln·~das .pela. tahelli~ ~tn·. · 

Acúescente~se: , nexa a9 ."VIgente regulamento e mais disp0 • 
. Al't. As tab lln,s qo ns. 1 a 27, ma.nJa.- sições reférentes ; . . · . . . . · 

das observar pelo decreto n. 389, do 13 do v) á divisão das taxas arrecadadas, que de· 
junho d~ 1891, vigorarão sómente até 30 de ve1•<1 ser feita tlQ aÇ:cordo com o art. :26 do 
,iLLnlto de 1904. De 1 da julho em dea.nte, si regnla.niento de$ de novembro <Ie IS9Ó · , . 
ainda. não tive:·em sido equip.1rados os ven- c) <.'t fixaÇão da~ taxas pelo · aJucruel dd ma, 
cimentos dos officin,es das uuas corpol'ações- terial da. praticti,gem ·e sei;viço "'do pessoal 
exercito o armada-os dcst:a ultími\, á vista avulso da. mesma, devido pelas émbarcações 
do que preceitua. o art, 85 da Const.ituiçiiq, qu~ demll,ndarem o porto o de accordo com· 
pttssarão a perceber gt•atitlca.ções de cxort'.i- o art · l 0 LI o regulamento tio . 8 de: novembro 
cio, de accol'do com as iristrticções e tabella.s po 185!. ·. -. ,, , .· · 
em vigor no exercito, como claramente de· Sala. das sessões, 1 de outub1•.:>, de ' 1903.
i.ermina a. observação l" da. tabella n. 1 da Ennirio Coutinho. -Celso de Souza.- Tei-
Iei n. 247, do 15 de dezembro de 1903: xeira de .Sd.-João Kieira_ - tl:fal~quias GOn· 

S . çal1Jes.- .1rth~w Orlando.-J11lio dé·JtfeUo:·-
ala <las ses;ões, l de outubro do I903 . - JosrJ Marcel.lino. - Bl'icio Filho.:...:.._ ·Es?ne,·a''· 

Oti·veira Val/adao. " dino Bat1deí1·a.- Pe1·eircnle Ly1·a ; 

Onde convier : Art. Ficét o Governo autodza.do a <lus· 
Na vigencia de:;;ta lei, fica o Gov(wno auto· pender, na vigencia desta lei, <L quantia de 

rizado a despender a quantia do ciucoenta, 70:000:j;com a inst.all.aç·5.o do llharol da .illm , 
contos (50:000$000) pa.m a. montagem do~ da Paz e mudança do <lo morro de João Dias 
:ph<tróes: Simão Grande, Machadinhas e Gai· para a, ponta ·do s11mitlolll'o, no Estado do 
votas, no Estag.o do Pará.. Santa ca.tharina. . . . · • · .. 

Sala das sessões, 1 de outulll'u da J9J3.- Sa. la.das sªssi)es, 30 de setembro de 1903. 
Carlos de Novaes. -: Roge1·io de Mi1·anda.- - AbdOIL B aptista, - Pat~la Ramos . . - F. 
Hosanno,h de Oliveira. - Indio do Brazil.- 'l'olentiM.-Rliseu Guilherme. 
Antoitio Bastos. - Passos Mi?·attda . 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica o Governo atitori·z::tdo, na vi· Art. . Fica a Gov:erna auto1•:za.Jo a des· 

gcncia oa :prosen~c lej,~ · ~ trn.nsrerir o ser- penr\,p1• ~ gu~nt.ia. noces,.'Sâr·i.\ ,ara. a acquisi-' 
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ção de um rebocador, destinado ao serviço 
de ba.lisa.m~nto e soccorro naval, na Capi
tania do Pflrto de Paranaguá, Estado do 
Paraná, abrindo p:tra isso o necessario cre
dito. 

Sala das sesgões, 2 de outubro do 1903.
Ca,·los Cavalcanti.-Gandido Ab1·eu ....... Lamc
nl1a Lins.-Alencm· Guimarães. 

Onde conviel' : 
Art. Na vigencia. desta lei, fica o Poder 

Executivo autorizado a despender até a 
quantia de 10:000$ para estabelecer um 
pha.rolete de 5~" ordem na ilha de Cayobá, 
en~ra.da do porto de Guaratuba, Estado do 
Paraná. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1903.
Cm·los Cavalcanti. - Candido Abrott.-Lame
nha Lins. -Alencar Guimarães. 

Eleve-se a 300:000$ a verba n. 20-Ar
mamento e equipamento- afim de serem 
adquiridos os apparelhos electricos para o 
movimento do torres e para a illuminação 
do monitor Pe,.nambuco, bem como a arti· 
lharia, carretas, munições de guerra e mais 
accessorios destinados ao mesmo navio. 

Sala das sessõe~, 2 de outubro de 1903.
Alves Ba,·bosa. 

Ao art.-N. Hospital. 
Na vigencia da presente lei fica o Go

verno autorizado a ('.ontratar um medico es
pecialista de mulestia de olhos, larynge e 
ouvidos para o serviço do Hospital de Mari· 
nha. desta Capita.l, com os vencimentos cor
respondentes a cirurgião de 4a. classe. 

S. R.- Camara. dos Deputados, 2 de ou
tubro de 1903.- J. A. Neiva, 

A' verba 17u a.ccrescente-se: « augmontada 
de 6:000$ para o desenvolvimento da collec· 
ção conochyliologica do Museu Naval.» 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1903.
FJ·ancisco Sei. 

Ao art.- N. 24- Obt•as: 
Dessa verba sahirá a quantia de 25:000$ 

para a. continuação das obras urgentes de 
que carece a. doea da capitania do porto do 
Estado da Bahia, nos terrenos do extincto 
Arsenal de Marinha. 

S. R.-J. A. Neiva.-Eugenio Tatwinho. 
- Jieliw Gaspar. 

Accrescente-se onde convier : 
Seja consignada a verba de 500:000$ pa.ra 

o proseguimento das obras do monitor Ma· 
ranhão, 

Sala. das sessões, 2 deoutubro de 1903. -
Bricio Filho. . -

Si fôr rejeitada a emenda suppressiva do 
u, 17 do a.rt. • ~~cola. Na. vai: a,ocre~cente· ,.... 

se, depois das palavras-Museu de Marinha. 
-o seguinte: na vigencia desta lel. 

Sala das sessões, 2 de outubro.de 1903. -
Bricio FZ:Zho. 

Supprima-se o numero 17 do art. :- Es-/ 
cola Naval, na parte relativa ao augmento 
de 400$ de gratificação do ctircctor da Biblio
theca. e Museu de Marinha. 

Sala das sessões, 2 de outuro de 1903. -
Bricio Filho. 

Accrescente-se onde convier : 
Continúa E.'m vigor o disposto no art. 13 

dtL lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902. 
Sala das sessões, 2 de outubro de 1903.

Felix Gaspm·.- Eugenio Tow·inho. -J. A. 
Neifla. 

Onde convier : 
Art. Fica o Governo autorizado a des-

pender até a quantia de 15:000$ para. o fim 
de reeditar o Tratado de Geodesia do almi
rante Candido Guillobel, com~anto que por 
este seja doado ao Estado a edição da. 
mesma obra. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1903. -
lndio do B1·azit. -H. de Oliveira, --'R. de 
llii,·anda. -Passos Mi1·anda. -C. Novaes. 
-A. Bastos, 

Onde convie1• : 
Na vigencia desta lei, fica o Governo au

torizado a despender a quantia de 20:000$ 
para a construcção e montagem de um pha· 
rol na foz do rio Arary. · 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1903. -
Ir1dio do BJ"azit.- A. Bastos. -C. Novaes, 
- Passos ll.iú·anda,- R. de .ZJ1i1·anda. -
Ho~annaA de OUvei1·a, 

Onde convier : 
Fica o PoJor Execmtivo autorizado, na 

vigencia desta lei, a estabelecer no3 navios 
de guerra, corpos e estabelecimentos de 
marinha conselhos economicos, com as respe
ctivas cai1as, a semelhança do que se pra
tica no exercito. 

S. R. -Sala das sessões, 2 de outubro de 
1903 • - Thomaz Cavalcanti. 

Onde convier: 
Na vigencia desta lei a gratificação dos 

tenentes medicos da marinha, ainda não 
fixada em lei, será de 20 o j o supe1•ior a dos 
2o• tenentes pharmaceuticos da. marinha. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1903.
Pereira de Lyra. 

A Mesa vae examinar todas essas emen
das e depois euvia.l-as:ha ao e~tudo da Com
missão de Orçamenb. 

O Sr. Presidente- Tenuo do.do a 
hora, designo para amanhã a seguinte ordem 
do dia: · 

Tt'a.balb.os de Cvllllll~~oes. 
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DECLARAÇÕES 

Declaramos ter votado contra o projecto 
n. 38 A, do corrente anno, que reorganiza o 
serviço de hygiene publica. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1903. 
Sti F'r'ei,·e. - Augusto de Vasconcellos. 
JJricio Filho.- Cwr8a Dut1·a.- Amerioo df) 
Albuque1·~ue, 

Declaro oue, si est,ive:~se presente, teria 
votado pelÕ substituitivo apresentado pelo 
Sr. Arnolpho Azevedo ao projecto n. 329, de 
1891. 

Sala das sessões, 2 de Outubro de 1903 , -
Christino Cruz. 

Lev(.l.nta-~Se a, ~essão á$ 4 horas da tarde, 

AC'rA DE 3 DE OU'rUBIO DE 1903 

Presidencia do S1·. Paula Guiman'íes 

Ao meio dia procede-se â chamada, a que 
respondem os Srs. Paula Guima1·ães,Alencar 
Guimarães, Thomaz Accioly, Wanderley de 
Mendonça, Joaquim Pires, Anthero Botelho, 
Sá Peixoto, En~as Martins, Chris&ino Cruz, 
Eduardo Studart, Sergio Saboya, Gonçalo 
Souto, Tavares de Lyra, Eloy de Souza, 
Fonseca e Silva, Teixeira. de Sá, Ermirio 
Coutinho, Celso de Souza, Esmeraldino Ban
dsira. Euzebio de Andrade, Arroxellas Ga.l
vão, Rod1•igues Doria, Felisbello Freire, 
Domingos Guima!·ãe3, Alves Barbosa, Pinto 
Dantas, Tolontino dos S ~ntos, Para.nhos 
Montenegro, Bernardo Horta, João Baptista, 
Galvão Baptista, Silva Castro, Laurindo 
Pitta, Mauricio de Ab:·eu, Francisco Veiga, 
Ribeiro Junqueira., David Campista, Lamou
nier• Godofredo, Calogoras, Olegario Maciel, 
Wenceslá.o Braz, Padua. Rezende, Francisco 
RomeirJ, Amaral Cesar, Ferreira Braga, 
Eloy Chaves, Hcrmenegildo do Moraes Filho, 
Joaquim Teixeira Brandão, Candido de 
Abreu, Carlos Cavalcanti c Cassiano do Nas
cimento (51). 

Deixam de comparecer coro causa parti
cipada os Srs. Oliveira Figueiredo, Julio de 
Mello, Raymundo Nery, A1•thur Lemos, lndio 
do Brazil, Carlos <le Novaes, Antonio Bastos, 
Jos~ Euzebío, Urbano Santos, Luiz Domin
gues, Guedelha Mourão, Dias Vieira, João 
Ga.yoso, Raymundo Arthur, Thomaz Caval
canti, João Lopes, Francisco Sá, Pereira Reis, 
Trindade, Soares Neiva, Bricio Filho, Mo· 
l'eira Alves, Esta.cio Coimbra, Pedro Per· 
nambuco, Elpidio Figueiredo, Angelo Neto, 
Epaminondas Gracindo, Raymundo do Mi· 
ra.nda, Leovigildo Filgueiras, Tosta, Milton, 
Bulcão Vianna, Eugenio Tourinho. Vergue 
de Abreu, Marcolino Moura, Fidelis Alves, 
Belisario de 8ouza, Bezamat, Pereira Lima, 
Paulino de Souza, Estevão Lobo, Joã.o Luiz, 
FranciSco Bernardino, Leonel Filho, Antonio 
Za.cal'ias, Carlos Ottoni, Camillo Soares Fi
lho, M~noel Fulgencio, A:rthur Torres, Lin-

dolpho Caetano, Eduardo Pimentel, Rodolpho 
Paixão, Moreira. da Silva, Jesuíno Cardoso, 
Domingues de Castro, Valois de Castro, Can· 
dido Rodrigues, Azevedo Marques, Rodolpho 
Miranda., Costa Netto, Lamenha Lins, Fran· 
cisco Tolentino, Paula Ramos. Barbosa Lima, 
Xavier do Valle, Victorino Montei;ro, Angelo 
Pinheiro, Vespa.siano de Albuquerque e Al· 
Credo Varella. 

E sem causa os S1•s.: Aurelio Amo rim, 
Hosannah de Oliveira., Passos Miranda, Ro
gerio de Miranda., Rodrigues Fernandes, Ani· 
zio de Abreu, Bezerril Fontenelle, Virgilio 
Brigído, Frederico Borges, Paula e Silva, 
Walfredo Leal, Abdon Milanez, Affonso 
Co;ta, José Marcellino, Pereira de Lyra, 
João Vieira, Malaquias Gonçalves, Cornelio 
da Fonseca, Arthur Orlando, Joviniano de 
Carvalho, Oliveira Valladão, Neiva., Castro 
Robello, Felix. Gaspar, Satyro Dias, An· 
gusto do Freitas, Rodri~ues Lima, Eduardo 
Ramos, Rodrigues Salaanha, Moreira Go
mes, José Monja.rdim, Galdino Loreto, Here~ 
dia de S<i, Correia Dutra, Mello Mattos, 
Augusto de Vasconcellos, Sá. Freire, Ame
rico de Albuquerque, Erico Coelho, Louren
ço Baptista, Julio Santoa, Henrique Borges. 
Cruvello Cavalcanti, Carlos Teixeira Bran
dão, Viria.to Mascarenhas, Bernardo Mon· 
teiro, José Bonifacio, Gastão da Cunha, As
tolpho Dutra, Penido Filho, Carneiro de Re
zende, Bueno de Paiva, João Luiz Alves, 
Adalberto Ferraz, Bernardes do Faria, :aen
rique Sa.Uos, Sabino Barroso, Carvalho 
Britto, Nogueira, Galeão Carvalhal, Ber· 
na.rdo de Campos, Rebouça.-1 de CarYalho, 
Costa Junior, Arnolpho Azevedo, Fe1•nando 
Prestes, José Lobo, Leite de Souza., Paulino 
Carlos, Francisco Mnlta, Alvaro de Carvalho, 
Bernardo Antonio, Aquino Ribeiro, Bene
dicto de Souza, Lindolpho Serra, Abdon Ba
ptista, Eliseu Guilhel'me, Soares dos Santos, 
Juvenal Miller, Mat'çal E:'!cobar, Germano 
Hasslocher, J~mes Darcy, Domingos Masca-



Câmara dos Deputados -Impresso em 22105/2015 12:24 - Página 6 de 70 

ANNAES DA CA!\JAnA 

renhas, Diogo Fortuna., Campos Carticr 
Homem <le Carvalho. 

o maneiros, Sondadoros e Signaleiros, o dando 
outras providoooia.s, em 2a discussão ; 

Votaçã.o do pr(ljecto n. 242, de 1903, pro
jecto n. 39.2, de 1902. do Senado, que dá 
noya organização á Casa da Moeda, com 
emendas d[t Commissão <le Ot•(;amonto (2" ilis· 
CUS!')ãO) j 

O Sr. Presidente- Ro~pondet'an1 
á. chamada 51 Srs. Deputados. · 

Hoje não h a sessão. 
Designo parn. scgunda~feil•a., 5 <lo corl'f'nt.c, 

a seguinte or<lem do dia: 
Continuação da Yotat:·ão tlo projeeto n.l46A, 

de 1901, que inStitue regras para o osta
bele~imento do omprozas de arma.zeos go
r~es, determinando os direitos e as obriga
çoes dessas emprezas (3" discussão) ; 

Votação do projecto n. l4i A, do 1903, re
lativo á emenda do Senado ao proje"<lto n. 14.4, 
deste anno, que autoriza o Pre,qidente da Re
publica a abrir ao Millisterio da Fazenda o 
credito de 4:482$500, supplcmentar á verba 
n. lO do art. 23 da lei n. 834, de 30 de de
zembro de 1901, para o a.bono do sestas o 
~erões a que. tqein dirí'ito os operMios ela 
Casa di:t MQeda @scusdã.o unic~t) ; · 
. Votação d<;i pi•ojecto n. 118 c, de: 1903, ro

tlticção para 'hova iliscussão, de aecordo com 
o art. 132 dô Hegimehto, da emenda desta
cada na 3" discussão do projocto n. 118, deste 
anno, clenmdo de mai:.: 2:000$ os vonci
mcntos act.u:~cs dos juizes socciona.cs dos El· 
tado> (lliscussiio uuica) ; 

Vot11;~ã~ .do projecto n. 132 E, de 1903, do. 
Comr;mssao de Orçamento, n.corca do pro· 
jecto n. 132 D, <leste a.nno, em 2"' disenssão, 
n.dditi v o offcl'ecido ao projocto n. 132, deste 
anno, antorizáudo o Poder Exccuti vo a roor· 
ganizal' a·J Escolas de Apt'endizes Mari· 
nholros o Pr•atica do Toepodo,:.; c os cor·pos de 
m:winhoiros nn.cionaes e inJ'oJ'ioJ·es <h ar
marta. o a CI'N.l.l' o roguln.mnnt .e n~ gscola.~ 
Prrtticns dA A l't.ilhnr•in:, cl0. i"O .~IJbü.:ts t\ dr. Ti-

Vdaçiio do projecto n. 70, lloste anno,quo 
autoriza o Poder Executivo a abeir ao Mí· 
nisterio d@. Fazenda o crcdi t) extraot•dinario 
de 68:761$151, pa.ra attender á restituiçã.o 
de impostos sobre vencimentos, devida a 
varios ministros aposentados do Supremo 
Tribunal Federal (2a discussão); 

2a. discussão do projecto n. 214, de 1903, 
concedendo ao mestl'e da officina de córte do 
Commissa.riado Geral da Armada as vanta
gens e direitos gosa.dcs pelos mestres da~ 
officinas de igual categQria nos Arssna.es de 
Guerra e Mal'inha da. Capital Federal; 

Discussão unica do projecto n. 243,tle 1903, 
autorizando o Governo a mandar pagar a 
Jovilina Ribas de Albuquet•q_ue BaiLo, Dco~ 
linda de Lara Ribas e Ma.l'ia Augusta Ribas 
Flores a importancia tlo meio-soldo a que 
toem direito como filhas do fallecido capitão 
reformado do l'.xercito Qliit·ino de La·.-o. Ribas, 
relevando para isso a prosCI'ipçã.o em quo 
incorreram ; 

Discussão unic(l,<lo p1•o,jecto n.244, de 1903, 
a.nto1•izando o PodtJl' Executivo a gradu:~.r 
no posto d.o alferes, com ant,iguidade de 3 1ln 
novembro de 1894, o ex-sargento, hoje cabo 
!lO CSC!UU.dl'lL llO I" bat!l.lhã0 de infantarÍl\, 
Manoel de O li v eira. Son.ros, visto estar com
prnhendido na disposic-ão do art. 1° dtt \oi 
n. :150, do 9 do dnzombt'o ile 1895; 

:1" clis<mRsii.o dn pt·ojccl.u n, Jfif{, (le IR97, 
pr•ovidt~nr.iandu solu·n a. uxilio~ :i l:woul'a. 

9an SESSÃO EM 5 DE Ot1rt1B20 DE 1903 

p,.,,< • .it!JirÍ•! tios 81·s. l't1Hl11 OlliWt.U'rTt•s ( l'l't•sirlenlt•), .lti{io tlt: Jl{e({.n (:2•• 'VÍCt'-Jil't!.•:irlnll/t!) 
e /·'fluiu Guínl•l?'tiá ( r'l't!.~irlenlr.) 

Ao m~io•i.lia pt•ucndo-sr. n. chn.m:trln: it ciuo Motitonogro, Bü.l'IHtl'tlu Hm•t:t, IIon~rlia tio S:i., 
l'uspondetn os S1•!l: Pn.nln: Guimm1cs, Aloncn.1• Córroin. Dutra,, Mollo Mn.ttos, Augttsto tlo 
Guimarães, Thomaz Accioly, W :LhdeJ'ley ele Va:;conccllos, Erico Coelho, Joã.o Ba.ptista., 
MepdonÇ:t, .Joli.qiliin Pires, E9gcnio Touri• Galvão Baptista, Silva Cast1·ó, Cruvello Ca.
nlio; Ailth'erO Botelho, Passos Miranda., LUiz va.lcanti, Mauricio M Abi•eu, Carlqs Teixeii'a. 
Do.mingües1 VirgilioBrigido, Gon'ça.lo Soutq, Brandão, José Bônifacio, Joió Luiz, Gas tão 
Tavares de Lyra, Eloy de Soüz.a, Abdon Ml" da Cunha, Ribeiro Junquoira, Noguoim., 
lanez, Teixeira de Sá,Ermirio Cout.inho, Julio 01ega.rio Maciel, Wencesl<'w Braz, Moreira 
de Mello, Corlielio da Fonseca., Eusebio de dn. · Sil>:a., Jesuíno Cn.rdóso, Fr•ancisco Ro· 
Andrade,Arroxellas Ga.lvão,Feli:>bello Freire, llleiro, Rebouças doCa,i·va.lho,Fernando Pres, 
Domii1gos G).liinarã.es, .·Alves Bn.1'bo3a, Pipto tes, Amn.rn.l Cesai', Francisco ·l\1altn., Alvaro 
Dàrlbs, · Tole.ntlno dos ~anto~; 'Pat•n.nhos do Crwvn.llio, Cn.tldido Rodrigtles, .Toaqníril-



Câmara dos Deputados -Impresso em 22105/2015 12:24 - Página 7 de 70 

SESSÃO EM 5 DE OUTU13RO DE 1903 55 

Teixeira Brandão, Abdon Baptist~ .• Soa.res dos Do mesmo senl1or, de egual data, com
Santos, Jnvomtl MillCJ', l\farça.l Escoba.r, Do- muríica.ndo qne o Senado n.pprovou e nes;;:~ 
mingos Mascarenhas, Cassia.no do Nttsci- clata enviou {t sn.neç•ão pt•esidencia.l ll,S pt·o
men&o, Vesp:tsiano de Albilqucl'que, [)i\)go posições desta C:tmara, quo a.ntorlzam: ~~ 
Fortuna e Homem de Cn.t•vnlho. almrtura. do credito especial de 100:000$, 

AbrJ-se a sessão. ouro, p:wa. o mesmo fim do qne foi auto-
R' lida e posta. em diilcuss1io a. ;wt.n. tls scs- riza<lo lJP.lo dot•reto n. 97i, <le 3 de ja.noit•n 

.~iio do 2 do corrêntc. de I go::: ; e a conver.siio no col'l'ento n.nno, 
<le um:t segunda épJe:t. de exames dos estu-

0 Sa·. Passo!!t de Miranda- dantes de prepal':ttorios.-Int.eirada. 
Sr. Presidente, pedi a palavra pa1•a decla- Do mesmo senhor, de igual data., commu
rar a. V. Ex:.. e á Camara. que o meu illus- nica.ndo que o senado adoptou e nessa data 
tre companheiro de bancada, o Sr. Hosa.n- enviou á sancção presidencial as proposições 
nalt de Oliveira., por incommodado, deixou desta camara, que autol'izam : abertura do 
de comp:~.rocer á. sessão de anto-hontem e credito necessario pa."a. a impressão da
ainda falta á. do hoje, como talvez seja Revista do Club de Engenharh1 na Imprensa 
obrigado ainda a fazel-o em sessões subse- Nacional e a contagem do tempo em que 
quentes. se1·viu no exercito o conservador do gabi-

0 Sr. Presidente _ A Mesa fica neta de operações e apparelhos da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro Joaquim 

inteirada. Alves Carneirv, para os atreitos da aposen-
. Em seguida é approvada a n.ct<t da sessão tadol'ia deste funccionario.-Inteirada. 
de 2 do corrente· Do mesmo senhor, de 3 do corredte, com-

E' igualmente lirla e sem debate appro- mnnica.ndo que, nessa data, 0 senado on-
Y<lda u.cta do dia 3 do corrente. viou á. sa.ncção preaidenchl a. Resolução do 

Passa-se ~o expediente. Congre.;so Nacional, autorizando a aber-
0 Sr•. J.~leil.car .Guimarães tura do credito de 323:000$, sup:plementa.l' 

(1° .~ec1·ctcwio) procede ü, leitura do seguinte á. consignação 32a- Transpé>rte de tropas
da rubricn. 15" - Material- do art. 16, da 

EX.PEDIENTE lei n. 957, de 30 de ltezembt•o de 1902.-
0fficios: Inteirada. 
Do 81• . Deputado José Rodrigues Fernan- Do Ministerio da Industria, Viação e Obras 

des, communicando que po1• motivos dê mo- Publicas, de 2 do corrente, anviando a se
lestia, deixa do comparecer ás sessões, só tor- guinte 
nnndo a fa.zel·o quando se achar restabClle-- MENSAGEl\I 
cülo.- In teir:11h. 

Do Sr. lo Secro~ario do Senado, de l do 
cort•onte, commnnicantlo que o Senado ap
prnvon om sessão do 30 do mez findo o velo 
oppoRto pr.lo entlio l?I•csiclente da. Repnblica 
;t Resolução do Congresso Nacional, iniciada 
no mesmo Senado; concedendo permissão ao 
cx-alumno da Faculdade de Medicina ({esta. 
·Ca.pital Antonio Medeiros da. Silva para do 
novo matricular-se na dita. Faculdade, inde· 
pendente da. prestação de qu.Llquer ex:.amt> 
propa:mtm'io.-Intoimda. 

no mesmo senhot', do ig1nl clata, commu
nica.udo quo em sessão do 30 do mez ultimo, 
u Senado não pôde dar o seu assentimento 
fL proposição desta Camara., abrindo a.o Mi· 
nisterio da Fazenda o credito extraordinario 
(le 84:755$L70, para pagamento ao capitão 
José Ferreira. dos Santos, em virtude de sen
tença. pa-ssada em julgado etc.- Inteirada. 

Do mesmo senho1•, de 2 tio corrente com
municanlo que o Senado nã.o pôde dar o seu 
assentimento á proposição desta Camar·a 
m:tndll.ndo continuar a fazm• gratuitamente 
a impressão da~Revl:!ta da Sociedade de 
Médicina e Clrurgia"'-'-ha Imprensa Nacionài. 
-lntP.írada, · 

Sri!. Membt·os <lo Congl'l~sso Na.cional ._ 
Tondo oro consiriera.çã.o o quo ponderou o RI'. 
Ministro da Industt>ia., Via.çiío o O lwas Pnbli
ca.s, na exposição Junta-; sobro a nocossidade 
de solicitar do Congc•esso Nacional n. conces
são de dous creditas, do 600$ cada. um, sup
plementa.res rJspactiva.menta ás verbas 3" do 
art. 13, da. lei ot•çamenta.ria do exerc\cio de 
1901, e á 15~ do art. 17 da de 1902, cabe·me 
a honra de snbmetter o assumpto á vossa 
apreciação, a.ftm de quo vos digneis l'esolv<w 
como for mais acertado. 

Rio do .ranoiro, 29 de setembro de l\103.
l'hmcisco de Pnula Rodl'ig11es Al,tM. -A' Com
missão de Orçamento. 

Representação : 
Da. Camà.ra Syndica;l do~ Corretores de . 

Fundos Publicos, pelo seu presidente, pe
dindo a roducção do imposto de industria e 
profissão, pelos motivos que allega- A' 
Commissão de Orçamento. 

O Sr. Francisco Malta -
Sr. Presidente, desde que entrei na vida 
publica, tenho tido por prooccupação con~ 
stante procurar defender os interessr.s eco-
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nomicos do Bl'azil, e com essa. a.ttitude tenho 
procurado empreg,w todo o meu esforço para 
que aquelle dcside)·atwn possa ser conse
guido. 

O meu esforço tem sido não só como repre
sentante do Estado de S. Paulo na camara 
estadual, como tambem junto ao governo do 
.Estado; o a minha attitudo nunca obedeceu 
a outro intuit,o sinão o de realizar este es· 
copo, attingir este objectivo, que reputo 
essencial para. o descnvolvirnente economico 
do Brazil e para ao mesmo tempo collocar a 
sua situação financeira em pé que, si não 
possa causar inveja. a outras naç>ões, faça ao 
menos com que se considere o Brazil corno 
nação rica, porque só pelo seu descnvol v;. 
mento cconoroíco elle será independente. 

Nós temos a nossa. independencia política, 
conseguimos a. independencia. nacional, e, 
entretanto, ainda nos achamos presos ás 
garras das nações estrangeiras, pagando-lhes 
tributos por generos. de primeira. necessi
dade. Só S. Paulo, o anno passado, anno 
em que pouco importou, teve uma impor
tação de productos estrangeiros no valor de 
50.000:000$, importa.<}ã,o <'m que só figura· 
varo generos de ·primeira necessidade. 

Mas, Sr. Presidente, para attiogir ao 
resultado que almejamos, para onde devemos 
levar o nosso esforço~ 

Nós copiamos a Constituição Norto· Ameri
cana no tlue ella tinha. de pratico, e, ontre
tanto,deix;tmos Je copiar o pr•ogramma esta
belecido desde o principio da vida consti
tucional daquella nação e que concorreu para 
tornai-a este colosso que o mundo admira. 

Nações que dantes eram ridicularizadas, 
porque não marchavam na vanguu.rda da 
civilização, como o Japão, que, entretanto, 
hoje~. pelo seu desenvolvimento economico, 
uma das primeiras nações do glubo, consc · 
guil'am a sua-posição independente, graças a 
cuidarem de suas riquezas na.turaes, desen
volvendo-as de a.ccordo com um bem orienta
do programma economico. 

Precisamos, pois, senhores, copiar o pro
gra.mma americano, e este programma, é 
tão facll, tão simples, tão trivial que me 
admiro de nos termos conservado de braços 
cruzados perante o seu exemplo, e que bas
taria para satisfazer o desideratum que temos •m vista. 

Não podemos ser uma gr•ande nação, nem 
erguer a nossa situação financeira sobre bases 
firmes e estaveis sem desenvolver o povoa
mento do pa.iz. (Apoiados.) 

Esta é a primeira condição pa.ra que o 
Brazil, como a Amerioa do Norte, seja uma 
gru.nde nação, inde:{lendente e rica, que traga 
para o sou tcrrítor10 vastíssimo uma grande 
corrente de immigr-antes e que estes immi· 
g'rantes se fixem no nosso solo, 

E, para que consigamos este resulta.do, 
para, que o immigrn,nte encontre no . paiz 
todos os a~tl'ltctivos, precisí.\mos empregal' 
todas as roediditS que <~ttinjam este fim. 

Dentre cll(ts, destn,co <L que, desde 1862, os 
Est;Ldos Unidos empregaram com grltnde re
~ultado. 

Os nmericn;nos encontmra.m no home stead, 
isto é, na, defestL do lar, a base principtLl pam 
o desenvolvimento do seu paiz. 

A União Americtm<.t, de um lado, e os 
Estados de outro lado, tendo aliás idéas diffe
rcntos, conseguiram entretanto os mesmos 
\.•esultados. 

A União Americana c1ueria. a exploração 
das terras que lhe pertencia; os Estados que· 
riam a fixação dos immigra.ntes ao seu solo 
e procuravam defender o lar, e ou usando do 
medidas que tinh~\m por fim defender o lar 
e a familia, ou usando de medidas que ti
nham por fim a exploração do solo, os resul
tados foram os mais satbfactorios, produ· 
zindo em uma progressão constante a vinda 
de immigrantes que a.lli .sa fixaram. 

O SR. CANDIDO RoDRIGUEs--Apoiado. 
0 SR. FRANCIS'JO MALTA- Um autol' que 

tenho aqui em mãos, o Sr. Corniquet, a pro· 
posito do resultado home stead nos Estados 
Unidos tem occasião (o omd01· lê) de mostrar 
as suas grandes vantagens. 

Assim, Sr Presidente, tendo em vista 
contrilmir com o meu esforco para que pos· 
,·amos attingir o fim quo nos pl'eoccupl, 
isto é, trazer a riqueza economica. do paiz, a 
sua independenciv. fin:tnceira, deixan,1o de 
pagar tributo ao estra.ngeiro de todos os ge
ncr•os que consumimo; em grando osca.la, 
venho apresentar um p1•ojecto que ó da com· 
petencia. da União, afim de que os omigran
te3 qne entt·am no pu.iz, princlpa.lmonte om 
S. Paulo, que é o Esta.uo que a.té bojo tom 
l\ttrahido maior somma de pl)pulação estran
geira, possam alli flxal'·se. 
. Desde o momento que este projocto 11oja 

convertido em lei, tenllo a ft1•me convicção do 
que será mais um dos elementos que concol'· 
rer·ão para o pr0gresso do Brazil. (Muito 
bem ; muito bem.) 

Ficlt sobl'e a mesa, até ulterior delihe· 
ração, o seguinte · 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 E' instituído o privilegio ( home· 

stead) isentando de penhora o immovelrura.l, 
p<H·tencente a brazileiro nato ou naturali
zado que fizer a declaração constante do 
modelo A, a.nnexo á p'resente lei. . 

§ 1. 0 A declaração serâ transcripta em 
livl'O especial, no cartorio do registro geral 
da com ~rca da situação do immovel, e sm•á 
escripta em dous exemplares, ficando um 
arclliva,do no eartorío e outro re!jtituido ao 
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pl•Jprletarlo do immovel, depoí~ de feita a 
respectiva. ann•Jtação pelo official do re
gi>tro. 

§ 2. o A declaração comprehonderá nllo só 
o caso da constituiçãJ do privilegio como o 
de subrogação, quando houver herdeiro a.o 
qual seja o privilegio tra.nsmittído. 

§ 8. o A declaração será tamlJem trans
cripta no livro de que trat.1. o para.grapho 
antecedente, quando se verificar a trans
missão do privilegio, devendo ser feita ess:t 
declaração de accordo coro o modolo B, an
nexo a. esta lei. 

§ 4. 0 O liv ·o de registro terá duas co
lumna.s: uma para as transcripções da con
stituição do privílegío e outra pa1·a. as trans• 
cripÇões nos casos de subrogação. 

§ 5. • O otficia.l do regístl'o terá o emolu
mentÇ~ de 10$ por qualquer das transcrípções 
meocwnadas nos §§ 1 o e 3o. 
· § 6. o o oillcial do regi.;tro fa.I'<i a. trans· 

cripção no prazo de tres dias, sob multa. de 
50$ imposta pelo juiz do diroito da comarca, 
a requerimento de qualquer intsrGJ.>saJ.o. 

§ 7. o O officiai do registro uu,rú. recibo á. 
:pn.rte interessadn., que lhe ap1'osentar a do· 
cla1·ação para ~er t1·a.nscripta, om qualquez• 
dos. casos mencionados nos§§ 1° e 3" deste 
al'tJgo. 

§ 8. 0 O Gove,•no fornecerá gratuitamootG 
os }Jrimeiros livros necessarios para a. cx
ecuç\o desta lei. 

§ 9. 0 As. declaração.; o transcl'ipções, bom 
como os llvrvsd9 rogist!'a, aet•ão i.;ontos do 
sellos ou taxa.s fuderaes. 

;ArG. 2. 0 No immovol, a. quo se refuro esta. 
101 (lwmestc11d), tlcam compt•ohondiúos : 

a) as casas, bomroitot•las o os fruct.os ; 
b) os moveis. uwnsts, Íll!!trument.os tlo trn.· 

balho o quae~quet• u.cccs~ol'ius; 
c) os ani maos de ct•iu.çii.o, não incluindo 

as a.ves, quo niio toriio llmltc fixado, a.té GO 
para cada ospocie; 

tl) os u.nim~~os U.e tit·o <l.tó 10. 
Art. 3. 0 O immovol não poderá tet• at•ea. 

superioJ' a 25 hecta.ras o nem valor exce
d•Jnte a. 20:0UO$OOO. 

P<~ra.gra.pho unico. A arca e valor decla
rados no registro não pocierãJ ser alterados, 
nem mesmo em caso d@ demanda judicial. 

Art. 4. o O immovel só podcr<t ser penho
rado nos seguintes casos : 

a) do pagamento ao venaedor ; 
b) da pagam(mto de salarios a trab.:tlha

doras. 
Ar_t. 5.o O immovel deve, sob puna de ser 

perd1~o o _privilegio, ser explorado pelo seu 
propl'tetariO, que nella será tambem obri
gado a residir. 

Art. 6.a O.:pr~vilegio (homestead); de que 
tra t t esta let, so poderá ser constttuido por 

Vol.Vl 

quem, além dos requisitos mencionados no 
art. 1•, for chefe de familía.. 

Art. 7. o O irnmovel não poderá ser obje
cto de hypotheca ou üe outros onus reil.es 
ou não, sob pena de nullídade. 

Art. 8. c O immovel só pó de ser alienado 
com exclusão do pri vileo-io. 

Art. 9. 0 No caso do divorcio, o immovol 
ficar(~ '{lertouccncto rto conjuga quo tiver é\0 
se11 cuidado a criaçio e educação dos filhos. 

Art. 10. No caso dn faUocimento de um 
dos conjuges, o immovel ficará pertepcendo 
ao coojuge sobrevivente, com exclu~ao dos 
filbos. 

Alt. 11. No cfl.so de fallocimento de ambos 
os conjtto-es, a :propriedade do ímmovel pas
sará para o filho designado 'Pelo ultimo con~ 
juge que faJlocer. 

§ l. o Na fa.lta. de designação, os _!lerdeiros 
maiures e o curador geral de orpb.aos, 'Pelos 
menores, elegerão o herdeil•o que deve ficar 
subrogado no privilegio. 

§ 2.o O hcrJeiro escolhido, em qualquer 
das hypotheses mencionadas no artigo e pa
ragrapho antece,loote;,indemnizarâ ~soutros 
herdeiros, pela. fórma. que fur combmada., o 
quinhão proporcional ao va.lor {!UO constar 
do t•ogistro. 

Art. 12. Sl no fim do 30 dias da u.bertura. 
dt~ succossi\o, não ti ver sido escolhido o llet'· 
deiro, ao qual o privilo~io devel'l\ seL' tt•ans
foritlo. fimwá, osto oKtlllcto, procede~do:se 
.:to invontat•io o pa.rtilbu.s, conforme o dm~tto 
commnm. 

Para,rrra.pho uoioo. No cn.so de sorem me
nores tJdos os bor<loh·os, ftca1•á. ta.m~em ex
tinoto o pl'ivilngio, pi'ucedondo·SO como úo
tot•mina. o dircit, > commnm. 

Art. !3. o lwrdoit•o quo ficar com o pl'i
vllcgio flLI'd. com os vu t1·us llol't\oiros n. decla· 
çi\o coiHta.nto do nwtlelo B, quo SOl'á. tra.ns· 
Cl'lptu., C~>ll(iJl'lnO pt•esct•ovo o art. 1",_§ 3°. 

§ 1." A doclu.raçã.o set·á. t~mbom ass1gnn.da 
pelo cut•ador gol'n.l de ot•pltaos, quanlo bou
VOl' hB .·doit·os mcnoros. 

§ 2. a A declaração set·ú. oscri:pt~t em. dous 
Cl>ümpla.1'es, 1los qua.cs um tlca.r;t arclnva.do 
no cartul"io de re"ístro e outro será ontr-ogue 
ao het•doiro a quem couber o privilegio. 

Art. 14. à Governo expedirá regulamento 
para execução desta lei 60 día.s de:pL>is de ser 
publicada. 
. Art. 15. Revogam-se as disposições em 

contrario. 
Sala das sessões, 5 de outubro de 1903.

Fl·ancisco Malta. 

Modelo A 

Eu, F ... , cidadão brazileit•o, casado com 
F .•• com .•. annos de idade, residente na 
con.1arca de ... Estado de •.. declaro que sou 

s 
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legitimo senhor e possuidor do· inimovel ru
I'a.l, denominado ... situado na comarca de .•• 
com a arca de .•. , valor de ..• compromet
tendo-trie a residir no mencionado imrnovcl 
e a. explorai-o em beneficio de minha ramilia 
para gozrtr do privilegio rla lei. .. 

Data .. 
Assignatura .. 

ll!odelo n 
Nós, FF .•. , ciJ.a.dãos brazileiros declara

mos que o privilegio, constituído por F ..• , 
casado com F ... , dos quaes somos legítimos 
herdeiros, de accordo com a lei ... fica per
tencendo ao herdeiro F ... 

O Sr. Presidente-Tom a paltwra. 
o Sr. Candido Rodrignes. 

O Sr. Oandido Rodrigues· 
começa dizendo quo o pr.Jjecto em delJat::J é 
a instituição tio bancos de credito rea.l para 
opm•nrem em todos os Estados da Republica 
om beneficio (la intiustría agrícola. e pas
toril, po1• meio tlo lottra~ hypothecarias 
emittidas até o qnintuplo do valor do c<tpita.l 
de cada banco, fixado o minimo de 2.000:000$ 
pu.ra 10 do.3 pequenos Estalos de menor pro
ducção da Republic::L e até o maximo de 
15.000:000$ pu.ra o Di~t1•icto Federal, sendo 
que o capital total não polerá. exceder de 
80 000:000:3, garantidos pela União os j!lros 
du.s lettraihypothecarias e o respectivo· res-Data. 

t d d d gata d<1s me.3mas. 
Assigna ura os herdeiros, e o cul'a or Em resumo, a União será responsavel pela 

geral de orphãos,qua.ndo houver menores. ga.rantia de. juros de 6 % pelo resg::1te 
das lettras hypothecarias até o valor dé 
400.000:000$, isto é, até o quintuplo ele 
80.000:000$, uma vez que os Estados inte
ressados sejam solidariamente respon8aveis 
pelos favores concedidos. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero legal, pn.1·a se proceder as votações 
dn.s ma terias constantes da ordem do dia, 
passa-se á ma teria em discussão. · Sem se deter mt analyse de outras dispo

sições do pt•ojecto - projecto aliás bem co o-
São SJccessivamente sem debate encer- cabido e perfeitamente elaborado - o1•ador 

ra.rios em 2a discussão os arts. lo o 2° do pro- pede permissão pat·a ponderu.r que elle alJSO
jecto n. 214, do 190:{, conce ~on.Jo n.o mestre lutamente não satisfaz i'ts necessidades, :is 
da ofilclna de córte rlo Commissariado GerJ.l conveniencias do momento actual da nosstt 
da Armada as vanta~ens e direitos gosados lavoura, por isso que a experíencia demons
pelos mestres das ofilcinas de igual categoria tra q11e as lettra.s hypothecarias pela in· 
nos Arsena.es de Guerrét e MtLl'inh<J. da, Capital evitavel ~~epreciação a que estão sujeitas, 
Federal, ficando adeada a vota~ão. não constituem titulas de crelito os mais 

E' annunciada a discussão unica do pro- efficientes para o n.uxilio que se tem em 
jecto n. 243, de 1903, n.utol'izando o .Govel'- vi~;instituições de credito re·tl, entee nú.~, 
no a mandar pagar a Jovelina Ribas de 
Albm1111erque Bello, Deolinda de Lat·a. Ribas tecm tido uma vida completamente inglori:t; 
e Mal·i:.t Augusta. Ribas Flores a impoi·ta.ncia nunca cot•t·o~pond.cram ás esperanças nellas 
tlo meio-soldo a que teem direito como flllms depositadas. Toem si1lo pt•ecarios. qua•3i nu l
do fallccido capi~i\o reformado do exercito los, masmos, os benefkios pot• ellas tt•azidos 
Quii'ino de Lara Ribas, relevando para ÍRRO á. lavom•a., p que. parec~ demons~ral:. que 
;t pt•escripção em que incol'l'er.-tm. estao ~ongc (IC sa.tLsfa~er u.s convemencia:'\ e 

neaesstdades do um pa.tz novo como o nosso, 
Ninguem pedindo a palavra, 1' encenada a .onde o capital encontt•a collucação vn.nta-

tliscusiliio e adiada a vot<tçã.o. josa e segura applicaç~.o a juros altos e nã.o 
E' a.nnnnciada. a discu:;são unicn. do pro

jacto n. 244, de l 903, antorizando o Poder 
Executivo <t gra.dmw no posto do alferes, 
com antiguidatie de R {lo novemlH'.l de 1894, 
o ex-sargento, hoje cn.ho tle esqua,dra. !lo 
1° batalhão de inf'<tntn.ri:t, Mn.noel de Oliveil'<t 
Soares, visto estar comprellendido na dispo
sição do n.rt. 1 o da lei n. 35'l, de 9 de u.e
zembro de 1895 ; 

Ningucm pedin(lo :t pal;tvra., 6 encenada <t 
di:~cnssão e adia.d<t a vota-;ão. 

E' :tnnunciada a 3a di:;;mBsão elo pro,jecto 
n. 16K, de 1897, pl'ovirlenciando sobl'e a.nxi
lins <i ln.vonrn .. 

pÕ!le, portanto, s;Ltisfazer-se com os modes
tos jLtros que lhe offorecem aquella.s lettra.s 
hypJthecarias, ainda. qne representem ti
tulas de primeira ort1om pela solida garantia. 
que lhes serve de lastro. . 

O resultado é que ess 1s titulos entrando 
nos mercados de valores b:tixa.m tanto q uan
to seja necessa.rio para que produzam o juru 
corrente do capital; baixam mesmo muito 
mais do que isto, pois em regra entram em 
nurncro muito superior á capacidade dos 
mercados e os congestionam, donde a pro
pria depreciação, muito além das exigencias 
dos juros dos capitaes. Taes títulos não 
podem, pois, por este modo do a.gii•, tt•ar.cl' 
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beneficos resulta.do1:l par·a. a lavoura, nem 1 produzido resultados verdadeiramente mn.ra
podem consultar as suas necessidadns. . vilhoso3, tendo sido elA uma pa-,:mosa. f<':!HO· 

O lavrador, a.o receber em lettrn.s hypothe· didade; desenvolventlo-se sobretulo, metllo
carias o emprestimo que foi solicitar ao dica e systematicamente, gl'aças 1t orien
banco, verifica no coUoc:~l-o ntts p :·aças que t<~ção de Luiz Luzzn.tti, quo teve a fortuna 
n.pum pouco mais de moi;rt,de dn. importancht de oocont al' auxiliares capazes de o sccnn
flo emprest;lmo por quo se tornou rosponsavfll dn.r n<t realização uc suas iMlls. 
c em ta.es condições tal emprestimo, preca.rio Graças a osso desenvolvido cspi1•ito tlo as
pela exorbitanci::t dos juros, converto-se mn sociação sm·giram as cooperativas de pro
um pl'csente de grego$, <.Lo mesmo tompo que tlucçã.o, as cooperativas do consumo, as 
o banco se constitue por isso mesmo o amigo coope1•ativas d.e credito, o estas se desdobra
urso do lavra.dor, raro em caixas economicas ruraes, em bancos 

Ha. excepções, é co1•to; e uma dellas é a for- populares, que por toda a parte daquelle 
necida pelo Banco de C1·eJito Real de São bello paiz levaram o conforto e o credito, 
Paulo, instituição que ha 22 annos é dirigida que det•am em remltado a sut~ t•esurreiçã.o 
com capacidade verdadeiramente oxcepcio- economic 1. 
nal pelo seu digno gerente de até hn. pouco, o Resul&ados iuenticos foram observados na 
Sr. conselheiro Duarte Rodt•igues. Allemanha, como bem lembra um seu collega 

Mas desse mesmo banco se pódG apontar e tambem na França; e povo da mesma raçl. 
o numero dG emprestimos feitos :1 la.voUl'<L, que o italiano, tendo as mesmas necessi
sendo poucos os beneficiados, mesmo po:t· dados, a solução do nosso problema economico 
sua contextura, pela sua na.turoza, por seu nilo póüe ser sinão a mesma, e o orador em
modo de opera.r em lettras hypothecaria~; o pe:1hará. toda a sua collaboração, segundo a 
Brtnco de Credito Real de S. Paulo não podia orientaÇ'ão conqubta.da no estudo destas 
prestar sinão auxilias muito prccarios. queatões, no sentido de levar poL' deante 

As instituições de credito des~a ordem só aquellas idéas, propugnan.to a sua re.tlizaçáo 
po leriam p1·estar reaes e efficazes auxílios si em factos. 
as lettras hypothecarias tivessem a gara.nti<t Foi servindo a este escopo, foi sob e3to 
do ouro pa1·a os seus juros, pois em tal caso criterio, tendo em vista a urgencia da si
olln,s enconthlriam um ponto de collocaçã.o tuação a.ctual, rtue elaborou e ap1•esentou 
11<ts praçn.;; estrangeiras, e dest'arte a sua eom seus companheiros o substitutivo ao 
depreciação serio. quasi nulla. Nisso, porém, projeeto em discussão, substitutivo quo visa 
nem nos é dado pensar agorü.,tL vis La d<ts con· normalizar, regular o commercio do café, 
dições e du est<tdo u.ctm1l do pa.iz, incapaz de, que se resenta de defeitos e lacunas, que 
no momento, assumil· m:üs essa grande r~- cumpre serem sanados. 
~punsabilidade. A um illustre membro da. Sodedade Na· 

A>:sim, por estas ctJnsiderações, pens<t o I eional de Agricultura apronvc critiear osso 
ol'ador ha.vcr domonsi.rrtdo que o projecto om prujedo em t)Umnmnieado que dirigin ao 
1lchn.to niio pódo ser acceito 0111 sna i<lt'rt ca.- Jonwl do rommel'l'io, qualifk<tn<lo-o de t . l':~
!1Ít:tl c que íL surt subi>tit.uição pm• out.t•o im- IJa.lhu que deixa perplexo o e~pirib de qnom 
IJõe-~e como indisponsavcl c ut•gent.e; 'pois nr· o queira ana.lys:w, l'·l'itit~;wdo-o assim, t•um 
gent.o e indispcnsa.vel f\ qualquer providon- manifesta acrimonia e injustiça. 
cin. no iontido de oppor nma lmrreira á ct•isc Esse illustro eavalheiro attribue ao oradot• 
devastadora, que vae dopn.upe1·ando o paiz h<t ter ido aos jornaes afim de lhes explicar i\ 
longo ·~ annos. contextura do projecto. Isto não é exaeto. 

Atllgura-so por isso n.o orador que a occa- O espirito desse ~~ritieo apavorou-se deantc 
sião (! a upput·tun<t p~tra. offerecer como sub· d<\ idéa do tnts! do café, como si fosse PfH'· 
stitutivo tta }lrojecto aqnolle quo já apresen- mittido a algrzem apavól'ar-se eom a idêa 
touá. Camn.ra. sol> o n. tn6, com a sua aiSÍ· dos trusts, hoje que ollessurgcm em todos os 
gnat.ura. e as de trio ta o c in co representantes paizcs onde a producção a vnl ta G on .e oc
dn. N:tção. corre a itlén. de congregação de es!brços par<\ 

Antes de justificat• o.:;se pt>ojecto substi- destruir os effeito3 do excesso de producção. 
tutivo, eX:ternará porém seu modo de ver, A propaganda quo hoje mesmo se faz para. 
franco e siriceru, sobre este assumpto. a creação de syndica.tos e cooperativa~ não 

A solução . da questão agricola ent.re nós, é sinão a. dos trusts; a. reunião de esforços 
soluçã:J i·eal e esta.vel, seria obtida pelos syn- para a defes't do uma producçã.o importa em 
dica tos agricolas, rolas cooperativas om suas um tntst. 
variadas modalidades, pelas caixas ruraes, H<t peunas que P<t t·c ~em molbttda.s em fel 
pelas differentes institmções de previdencia e que, emb mt sem o intuito de o !fender, ton
socin.l de que nos dão exemplos os paizes do taudo apena.s defender as proprias idéas, não 
velho mundo, e entt•e elles a It:~lia, esse o fitzen;t sem aggredír os advet•sarios. Assim, 
bollo pa.iz onde o Pspirito rln a.s~ociaçã.o tem o illn:,;t.ro crit.ico, mcmhl'O dt\ Sooiodarle Nn.-
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cionnl de Agricultura, insinuou t!Ue o orador 
era. capaz d. l ir ao Jomal do Commercio ou a 
qualquci' outt·o orgão de opinião fazer o 
elogio, <t :tnn.lyse de um projecto •.JUC, na 
pht•asedc S. I~x., não era carne nem peixe. 

Não se defenderá. dessa. accusaç'io. 
Passando a dar uma idéa. geral do pt•ojecto, 

fal-o como defct•cncia a S. Ex. 
E' possi vcl que o projecto, ·nos moldes em 

que está. nno possa desperta.l' a.pplau~os, 
nem e3so fui o intuito do orador. Dando essa 
co!labora,ção a projectos de tal na,tureza, fal·o 
por entender que não se deve esperar que <~ 
hwoura en·tre primeil•o em um pe~iodo de 
c\·olução, pttrtt depois se chegar com ore
meJio, que a. crise reclama urgentemente, 

A ppella do juizo do nobre membro da. So
ciedade Na':!ional de Agricultura para o con· 
ccito dos que o ouvem, dos que leru.m, com 
animo calmo, as diversas dü:posições do pro
jecto ; appella, principa,lmente, para o· con
ceito daqncllcs que, em contacto com a la
voul'a que soffre, procuram uma solução 
pratica para o problema, deixando para 
occasião menos oppressiva as theorias que 
todos propagam e defendem. 

O proje~to, em sua idtía capital, ~~a ex
pressão de urna necessidade urgente e exce
pcional d:~ vida do pa.íz, por iss::> que, só ex
cepcionalmente, se justifica a inr.ervenção 
dos l)otleres publicas na. solução da,s crises 
economicn.s. Esta exccpção su dá porque o 
caf(l ü o nosso monopolio, é o elemento pre 
pondera!)te na riqueza e nas finanças da nn.
ção, em cujo interesse se está agindo a.gom. 

Pela conLextura do projecto se vê que clle 
presappõe a possibilidade de uma orgn.niz<t· 
ção capaz de regula.t' e normalizar o rner
c .~do, pondo o café a coberto da especulação 
que o dep1·ecia, em prejuízo do productor e 
da propria n:tçã.o. Por isso ú que o ;v·t. 1° 
autoriza o Govet•no a promover tal organiza· 
çã.o mediante os favores de que tl'ata o§ 1°. 

Esta <LUtorização é, e nem podia deixar 
de set•, ampla, como exigem a importttllCia do 
assumpto e a elevada comJJetenciu. e con
fiança. quo sabe inspirar o Chefe d<t Nn.ção, 
que será., em ultima analyse, o supremo ar
bitro da opportunidade e do modo do utili
zai-a, uma vez respeitadas as condições basi· 
cas do referido art. lo, isto é, assegurado um 
preço mínimo para o café, durante um prazo 
determinado. 

Ao Podet• Executivo deve ficar a IibcrJade 
de escolha, pois V<trios pl:tnos eom este in· 
tuito, sob diversos aspectos o modus, j<t fo
ram concebidas. 

T••atu.ndo-se da. Yalor·izaçã.o do ca.fl'\, deve· 
se deixar ao Poder Executivo a liberdade de 
agir, de transigir, como aconselharem as 
circumstancias. E' por essa razão que niio 
se cogita no projecto de um plano determi-

nado, de um pla.no rigido, para s:w ex
ecutado. 

Tendo-se de f<tzet• um contracto, é neces
sariO que se deixe á parte contractanto, ao 
poder l}Ublico, a liberdade de agir e trans· 
igir como aconselharem as conveniencias. 

Rehtivamente ao sorviç.> de pt•opaga.nda 
-outra idéa do projccto- tambcm não so 
podia traçar plano, por isto quo os systemas 
podem diíferir contorme os paizes onde a 
mesma propaganda se tenha de opel'ar, 
conforme o modo de agir dos respectivos em· 
prezal'ios ou em prezas.- Assim, seria de 
máo aviso estabelecer um plano invariavel, 
ao qual se tivesse de subordinar o poder 
publico. 

O projecto apenas consignou duas idéus 
capitaes que devem ser respeit1.1. la.s, quaes
quer que sejum os contractos que o poder 
publico tenha de celebrar : o estabeleci~ 
monto de escriptorios do amostras para os 
c ,fés brasileiros e a organização de uma 
estatisi,ica rigoro~a do movimento commer· 
cial da mercadoria.. ' 

Faz se indispensavel tornarem-se conhe
cidos os cafC•s brazilelros, dos quaos os me
lhores correm mundo como productos dr. 
outros paizes. 

Não se deterá. a. most1•ar a necessidade da 
org-aniza.ção da estatstica .. 

Quanto á. instituição do credito agrícola, 
o projecto fez apenas resaltar a idéa de 
que se tinha em vi<;;ta fornecer aos lavra
dores os -recursos neccssarios para o custeio 
das suas lavouras e mencionou todas as 
diversas modalidades do credito agrleola, 
como podendo ser enfaixados num con
t:-u.cto, commettidas á associação ou em
preza quo se queira. encarreg -.r do serviço. 
Aind~ outra idéa que o projecto m<.>ncio· 

nou: a obrigação do estudo, por parte do Go
vel•no, d:t'!l condições economicas da pro
ducção, do custo da producção nos paizes 
estrangeiros. Já teve occasião de salient:n· a 
deplor:tvel falta de conhecimentos que sobre 
isto temos. (Al)Oiados .) 

Entre nó3 não se sabe qual a capacidade 
de producção dos pa.izes quJ concorrem com 
o nrsso ; não se conhece, mais, qual a quan· 
tida.de de terras de que elles dispõem para a 
plantação do cu.fé; ignoram-se quaes as suas 
condições; não se sabe o seu mode de com
mercio, acondicionamento de venda. 

Como acaba de observar-lhe o Sr. Calo
geras, os dados estatísticos que se tem sobre 
o principal elemento de nossa. produção são 
o foi•nocidos pola:,~ partas interessadas, 

Nã.o ó com tnm> dados qno so póde, nom 
:~gii• com segurança, nem osl,abalecor planos 
o meti iJ1ts, ti on & ,•o tlus qUi tOS so on foixo a 
acção do UOVOI'IIO. I~' p1whw t•onnlt• todos os 
d~tdos quo possuimus p1LI'II ~no 1,10 sai~'~ como 
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devcmo3 produzir e quaos tos cautelas 
que devemos tomi.l.l' par<' proteger o prin
cipr~.L'genero do groducçiio do ptüz. 

.Não vê, pois, como disr,e o nobre membro 
da Sociedade Na-cional de Agricultnr<t, as 
Yagn.s idéas e gonerillidn.de~ do projecto. O 
certo é que eUe, emborc\ em linh<Ls gern.es, 
estldue 1·egras e d<i icléas claras e definidas. 

Parece-lhe ter demonstrado que este pro
jecto vom satisfazer a uma urgente c real 
necessidade do pail';. 

como os propagandistas das hoaR irléas, 
desejaria que as posições e vantagens alca.n
çadas para. o café o fussflm pelos proprios 
lavradores ; desejaria tarnlJem que a la
voura. procurasse em si pl•opria os rccm'dos 
de que ne~essita, que se associasse em syn· 
dicatos, em cooperativas, porque ella seria 
invencível ! 

Respondendo a. um a. parte do Sr. Eduardo 
Ramos, diz, como S. EJC., (!UO o projec~o 
nao excluo estes expedientes. Mas, como 
rapresentants da Nação, não pôde nem deve 
cruzar os braços â. espera. dessa. bauetlca e 
já. tardi~t evolução agricola. 

l!:m seu Estldo, gra.ça.s ã. ene1'gia. e t3naci
dade do 01Jeroso cidadão Hygino Costa, já 
fnncciona regularmente, segundo lhe in· 
formam, o syndicato ccntro.l União dos La
-vradores do S. Paulo, que já. tem obtido 
boas vantagens na.s venda.s p"'ra o esh';~n
geíro do café dJ seus associados. 

O seu projecto não iuhibe que taes synrH
c.atos ou cooperativas se organizem. Nada 
os impede de, tendo lts condições de idonei
dade, concorrerem par11 o beneficio da. la· 
voura. 

Sendo assim, pa,recc·lho que a a.pprovação 
do projecto, em suas linha~ got•aes, deve 
meret.:er a attençi.i<.l da Cu.mara.. 

O r1 uo é illdispensa.vel e que o ora.tlor 
atlli•ma com convl!!çào ~ que o pvtler Pll· 
blko fique armado do um moio üe a.cçã.o 
prompto, rapido o ouerglco, para intervir, 
si pot' acaso for neceS$ll.rio, uo sentido a·o 
deter a llHirch<~r pcrigosll. di\ cri~!J que uos 
fiagella. 

Afthma, com o ardor de uma convicçã.o 
sincera, que se não póde confiar esta. insti
tui(;'ãú a mão;; mais halleis, >eguras e eaute
lo~as do que as do lloura.uo Chefe da Nação, 
gmn:da vígilan te dos grandes iLHeresses do 
povo brazileiro. (illtlito IJem; muito bem. O 
ONtdor ê 11ivamente comprimentaclu.) 

O Sr. i.<'ellt§bello Freire(·)
Sl'. Presidente, quanJo tiva a llonra. de dis
cutir este pro.jecto, comprometti·mc n. apre
sentar um substitut ivo e hoje venho desem
penhar-me desse compromis~o. 

A quGstão agric<J!a. é uma. quc3tão que so 
impõe au estudo o Jnais sincero e o IUaig 
Pl'ot"uuilo das legisl(.l.dorc3 du. H,cpubllca . 

A questão agricola superpõrJ.Sc a qm~lquet• 
ouGr·a para. uma. solução urgeute c sabia.; 
a. questão agl'icola nã.o pôdo soffrcr PM 
nenhum motivo a. pt•otelação tle uma solu
ção, :porque, si ella não t ive!.' e~Sll solução 
com a urgencla que reclamam seus intr.
r•essos, aRte facto não pódc d('i"a,r do l'cper
cutir na. organiz:~.ção polltíca do paiz e U[l. 
sua integl'idade. 

Eu, quando occupci a. attenção dos meus 
collegas sobra esta. que:stã.o, sa.lientei dous 
factos, S1•. Presidente, })ara demonstrar a 
neccs2idado e o dever mesmo do Coogt·es~ú 
Nacional em da.l' uma solução, seja qual for, 
á questão n,gl'icula. 

Sulientei, como disse, dons fac tos : é a 
prouucçã.o agricola. quo nos mantém., 6 om 
Vista. de SeUS recUl'$0S que ~US~(lP,lllOS US 
nossos serviços, é em vist<~ della que ma.nte
mos, t::tnto qua.uto P·J;sivel, a nosslt sobera
nia polhh:a e ú principalmente á cu~ ~a della 
que os Es&ados tem elementos _pltra o seu ser
viço pubti~o. 

Outra l'azão. Sr. PL'esidonte , é que a. la· 
vonl'R é a unica e ultima m ani fostaç,ão do es 
pírito nacional ua economiv. brazíleira. 

Todas as manifestações da renda, todas :.ts 
ma.nifesi(l.ções de for,~s producLius e vivLJ.s 
do p11,iz estão infelizmente, por desidia. 
nossa, entreglte:; ao e;:;kn.ngciro, com cx
cepç5.u sómeote d<\pt•oducç~to ag l"icola,qu!lé a 
uníca ma.nifest.açiio n~tciun:1! qne ainda. temos. 

Si o c:Lpito.l estl•angcit•o convergir J)ú.t'a. n. 
prvducção agricola e ltpoderar•SJ della, fl ~
zendo o que já. fez no commordo impOl'
t!l.dvl' e e1porhd0r, no commerdo b:tnct~rio, 
llit pl'üpl'Ü.l~Udl.l Ut"b<tUiJ.1 llÓo, C\.lffi CIH' tGZlt, 
não podemos mcmtor a sob~rnnia. politictl, 
sinão nas P<tginas da. Constituição . · 

Sr. Presidente, em 50 <\ll lll)il de vida pu
bliea., o brazHeirv foi desloe<lllo de todas as 
rnrLnifestações a.c ti vu.s, Yi Y(I,S e productiva.s 
do seu pa.iz pu. r a o ft<n()ciona.lismo c i vil, a 
carreira militar e a. vida. a.g1•icola ; e!; e, que 
dominava, el!e, que conquistou todo o terreno 
do. prodneção, J1o.ie está. isol<J.do e cirl!unt
script0 a estas trea manifestações da fuucção 
publwa, das quaos dua" são de despoz.a e uma 
somente é de receit<o, que é a lavoura .. 

Já vê, 81'. Ptesident e, que, qua ndo não 
fossem outros motiws para. obl'iga.r o Oon· 
gresso da Repub!ica a dar umt~ ~olução sa· 
biü., m·gen~e. 11 CJ.U~stão a.gl'icola., h a v LI um e 
ó que, nã.o S8 darrdo reso!uçã.o (1. es~a. questão, 
perderemos Jll[\themat ica.m ente a nossa so· 
bcranw., po1'que ficaremos n;1, dopenden<:.illo 
completa e absoluta. do oa.pita.l oocra.ugeiro . 
(Apci« ú'Oõ, MoliiQ Õeí;;.J 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:24- Página 14 de 70 

ANNAES DA CAJ\ÍARA 

Ora., Sr. Presidente, tendo me compro
mettido a. apresantar um substítuti vo, pre
ciso, na conversa que inicio com os meus 
hom•ados cülleg~ts, estudar a situação cco
nomiea do Brazil, primeiro e, segundo, ju~
tificar meu substitutivo. 

W intuitivo que o Podel' Legislativo da 
Republica, tendo de resolver uma questão 
complex~, ampla e difficil. como é a questão 
agricolct, não póde deixar, todo aque Ue que 
toma a si submetter aos seus CJUegas um 
projecto de lei. de estudar minuciosatnante, 
nos seus elementos essenciaes, a structura. 
economica do paiz, neste momento. 

I ;to é tanto mais preciso quando da h i hão 
de vil•-o ensinamento e a lição para ser um 
oncamados no projecto de lei. 

Longe du mim a. pro:;ump~·ão tlo que o meu 
~ttiHtitutlvo c:eja. a expressão <la maior sabe· 
;lorht; clle é a expressão de hoa intenção e do 
estudos 'JUC tenho feito sobre este assumpto. 

O SR. EJ,U.\RII:» RA:nws -E da compc
tuncía de V. Ex. ( AJIOiwlus _) 

O SR. FELISBELLo FREIRE- No t·~rreno 
das cif1•a.~. n. lavoura tem direito de exigir 
dos representantes da Nação Republicana o 
dever de suas cogHações, antes de qualquer 
outro assumpto. (Apoi<1dos.) 

Stthindo do terreno syn thetico, do terreno 
politico social, para. cil·cumscrover-me ás ci
frai, ínfot•mo n.os collegas que a nossa, expor
taç:ão, em l90l,montou <t 860.826:644$, n.ttiu
gind~ a ímp:.~rtação á_ cifm d.e 416.421:000$. 
~hl está a_exportaçao duphcando a, impor· 

t:~ça.o ; con vtado notar que essa exporttwão 
não é ~e nenhum pro ,ucto industrial e, sim, 
cxclmava.mente de productos ttgl'icoln,s,como 
you demonstra,r com estatisticas pn,rcittes 
que dão esse result;ulo. ' 

Nosstt exportttç[o sú entra, umtt pequena 
fmcção de preparados de fumo, que é uma 
industrü\ agricoht, filha da la,voura. 

Em fttee. dcss~s uJgtwismos, prJtelar, es
quecst• os Intere::;ses da l<wout\L,om um paiz 
cnjtt exportação é unica,meute a"'ricoht, é o 
maior dos delictos, é o maior d

0

0S crimes. 
. ~i este quctdro tlrrn<t a verdade da propo-

1:\Içao de <J.Ue uma soluçrto agricoln, se impõe 
ao Congresso da Republictt, ollo t ttmbem 
firmtl, outra verdade, da qual eu me tenho 
tor~u,do, t<~,nto qmwto posso tol'Uar-mo, 
orgao de pro1nga.nlla: é o oscott.mento ~ul'do 
oecultu, t:mpcioso quo so f<L'l da nossa ri
queza public<~ p~~rtt o estt•aogoiro. 

~ntroguo. se aste mapp~t, que tt•ago <tO ct•í
teriO dos tllus&ros collegas, n,o maiot• dos 
financeiros, tire-se-lhe i.1 pt~ltwt·<~ Br<tzil o 
pepa. se·lh' opinião sob!'e a si tuaçi'Lo ftn<tn
cmr.a, o economicn. deste pn.iz o essa, opinião 
sera, com cet•tezu., ftLVora,vel ; entreta,nto, a 
rt.mlidade dtL situação ..é tt mendicidade. 

O SR. TuSTA-E' vicio orgu,nico. 

0 SR. FELJSBELLO FREIRE-Não é tanto 
orga,nico. 

Sr. P1·e>lidontc, eu tenho o defeito de ex
ternar o que penso com a mttiOl' responsa,bi
lidalo do que digo. 

UM SR. DEPUTADO-Não é defeito. 

0 SR. FELÍSBELLO FREIRE-Eu, 81·. Prasi· 
dente, sempre considm·ei, e quanto 'mais es
tudo, quanto. mais folheio os manuscriptos de 
nossos a1•chivos e hmço as vistas sob1•e o 
uosso passado, m;tis me com'enço de tlllll\ 
veJ·úade: unm das cousas mais inconve
nientes tt, uste pttiz são os esta.beleciruento~ 
de credito estmngeiro. -

Ptn·ece unm utopia, tmm sandice mesmv
mas não <~, Sr. Prcsidoute, n as:mmo a l'es.: 
pú11Sll.bilidttdO do (lClllOUStl'tLl" lL VCl'dade (l<J 
q.~e •~ifirmo, (1uando não hoje em outra occa
stao. 

Um pait. que exportu, 800 mil contos u i!ll
porta 460 mil, não podo ter ctunbio de· li!, 
<J.Uando o seu pad1·ão é de 27. 

Eu sei que a. theoria. d<L babnça com
mercial, como era pregada pelos an
tigos aconomistas..! está nin pouco con· 
testadr~. ntL a.ccepçao absoluta em que era 
apresenta,da; eu sei quo não é só do 
faotol' da importação e exportação; d<~ sua 
com~inação reciproca, da dífferença entre 
as crfras qu!'l s.e d~ve deduzir o cleficit ou 
o sa_ldo da llq.mdaça.o das permut(ls inter· 
nacwnaes; set que a esse factor devem ser 
reunidas a importação e a exportação de 
todos os valores ; sei disto; mas, tendo em 
consideração tudos e~ses elementos e pro
curando ~o~o~ os boletws d~ ~statistica que 
temos, dmgldt~ por um espmto babil e cri
tcl'ioso, levando em consideração essa diffc· 
ren9a_, em todo ca~o fica de pé <t minha pro
posiçao, de que nao tem oxplirJação a taxa 
cambial tal qual temJs, em relação ao padrão 
da nossa moeda. 

Basta ver e estudar, Sr. Presidente, como 
se dá o commercio internacional, para ver 
que ha. ? escoam~nto da nossa riqueza para 
o exterwr. As dltl'eronças cambiao.; con
stituem _ver·da~eíro i~posto quo pagamos iw 
estrange1rv. h' o maror dos impostos. 

Nenhum delles ó igual á, cilht <Lnnual de 
ditl'cren~\a.s do caro bio, porque lm dous aunos 
lendo ou :L nxposição ou, por outra. o relato· 
rio dos lnucos ostr·a.ngeiros da rwss:t' pr•açu, vi 
accusat'·SC só sob r~. t•ubrlca-Cambio-um lu~ro 
llc1uido do 100.000:000$; e V. Ex. au.be que 
o a.nno passado ~odos os bancos ostt•angoiros 
da praça do R10 de .laneit•o liquidaram os 
seus dividendos ontl'e 17 e 24 o;.. · 

Ül'a, a. unica ind_ust~·ia nossa que está dando 
lucros' a seus accnom:stas é a de tecidos e 

• I 1 
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outretaoto, !li. !lÜ.LI chega. E' unm qul3strto do 
f'acto o qne os meus iilustres collegas podam 
verificar. Os ultimas relatarias dos ba.ucos 
cstrangeil•cs revelam a <listl'ilmiçã,o de 
lucl'os entre 17 e 24 •/o 

Or:.. de onde vecrn esses lucros 'I 
Os bancos estraugeil•os não descontam, 

não oper<tm, o só duas operações fazem: 
operações de cambio e serem os a.gencla· 
dores das contas do commercio iroporta.dm• 
da. praça do Rio de Ja.noiro, pa.1'a sel'em li
quidadas. 

O negociante do Bl';\Zil importa. e <\ conta 
vem por intel'medio <lo banco estl'cl.ogeiro, 
t1.0 qua.L elle, nogochm te, pag<\ com a. taxa. de 
2 . , •. 

Eis as dua:.; unicas operações feitas pelo 
ha.nco· ~tt•angeil'o : fi o cambio e se.l'e m o; 
uacart·egados das !iquida•;.ões, do~ pag-c.~o
mcntos tlas contas do conuueJ'cio ilnpot•tu.dot•. 

Ambas estas IJperações ~ão alea.tol'i11s c 
ossenci<J.lmtmte especulati vas o não são ban· 
ca.l'ia.i$. AD:'ectão dil.'ectameute a 1•iqueza pu
blica. 

Esta.s opOl'aQõcs pa,t·a, ~e roulizo.rem com 
lucro, é p1•eciso que esse lucro venha da 
l'iqueza nacional, da producção agt•icola 
nacional. 

Logo, Sr. Presidente, os 17 o~ 22 % do 
Inct•o annua.! dos bancos estt·aogeh·os pt•ovem 
dessa nossa riqueza., como desta riqueza 
provem ta.mbem o lucro que olles ac,~usa.m 
do ciocoonta, setenta, oitenta e cem mil 
contos de j ogo de camb1o. 

Por conseguinte, 6 {101' intot•mcdio do 
banco estrangeiro que se opera. o desvio da 
nossa riqueza, a expor,aç1i.n do nosso capital. 

Mas, não é este o a.ssumpto quo rno tra.z á. 
tribuna. nane tratarei hrevomento. 

Tenho obrigação de estudar a nossa. si~ua.
ção economica.. 

Actu:.tlmentc,_a. nossa. ec:Jnomia. publica ú 
cat•a.ctel'izu.da. p<~lo p1.·edominio dr. product:ão 
de um só producto a.gricoht que ê o café . 

Ba.s ta dize1· que, emquanto a borracha. nos 
produ2: a.nnua.lmente 180.000:000$, o fumo 
:l4 .000:000$ , o a~~uca1' 32.000:000$,. o ma.1te 
19.000:000, o ca.câ.u 18.000:000$, o al;;odâ<) 
\0.000:000, otc. , o café, 8ó por .~i, }Worlur. 
509 .000:000~ . illi~ o quadro: 

E';,:pai'lw;r.'iiJ t 'll t 19tJl (/Oi priuâpaeo· 
produ c tos 

Ca.fé .•. .•• .•... ..••.••..• 
Th.n•t•a.ch:\, ••••.••••••.•.• 
F11mo e seus pr·cpa.radoll .. 
Assncar •....... . .....•.. 
Residuo~ o despojos dos 

.. animaes ..... - ....•• · •• 
Matté.·t ••. , ..•.. , •• ..... ! ., •• 

509.698:011$000 
182.!:;66: 362$000 
34.295:796$000. 
.32. 445: 9HJ$0QO 

26.651: 103$000 
19.733:254$000 

Caccl.u .. ................ , 
Ouro e outros minet·n.eB .• 
Algodii.o e seuB producto~ 
Varias artigos ....•..... , 

18.424 :95:'1$000 
16,840:203:';000 
i o. 8'~6: 078$000 
9. 445$010$ ;OO 

Por con~eguin te, a. producção a;;-ricol<~ 
sa caracteriza pelo predomínio do café . 

Não ê um f<wto novo, e que devo. por al
gucmextr;tnllado. E eu, para protest1w con l.r;~ 
os oconomis~(l.;! euro_peus que,11UanJo cri tioa.m 
a..-s nossag fiuauça.s, o nosso Joovimento eco· 
nomico, não perdem occa.sião de levantar ~s 
mais sevel'as o acor1'Jnas accnsa.•,ÕCB, atnr·mo 
que na economia brazileit•tt não ~~ um facto 
novo o lll'orlominin dP. um pPutiuctu. 

Ti VCillOS o rcgimcn do assuc..'\t', o do •~lgo· 
dão, como hoje temos o do c:\le . ( ,lpuiatlo~ . ) 

fsto, St• _ Prosillen t!:'., tem uma J'aZi~o !listo· 
rica, t~m um(~ cu.usa. tlUO é preciso sm• co· 
nhooi<ht, para que, quando os lioancoirvs 
extrangeil'os esct•ovcrom sobro tiS nossas 
tinMça.a. l'!obt'C a noss~ economia, sciencias 
esgencialmentc locaes, a.otes de formularem 
a sua synthesa, astudem os seus elementos 
constitutivos c formadores. 

Ti vemos o predomínio do .a.ssuCaf quo a.tra.
vessou. tudo o nosso periodo colonia. l, entrou 
no IJeriodo di1 indapendencia nacional, at ra
vessolt todo o primeiro Iruperio e foi ate o 
fim da. Regeu c ia. 

Foi só de 1840 pat•a cá. que o café come· 
çou a. com1 uistar aqui! lo que economicQmente 
por·tencia ao assucar. 

Eis o que dízom os nossos medtres: 
« Ness ;s csta.tistica.'l o ca{li, opul~n Lo 

artigo de commc rcio de~te soculo , jã. co· 
me(-a a. figul'a.l'. Em 1809 a. Bahia. ex
pol'ttwa 3.903 n.rrobas, em 1812 apenas 
20 qulntaes, e o Rio do Janeiro SoO, ao 
passo que o p,~rá., nesse arino, entregava 
ao commercio e~t1-angeiro 2.812 quintaes 
(I L. 250 arrobas). Dez a uno~ depois, om 
1822, a. el:portação deste artigo uo Rio 
de Janeir-o ascendia. a. 15~.048 sacoa.s, ou 
i61l.2{0 arrobas. 

Mas ó ca.fti, a incla que ol'iundo do planta 
oxotica. o não amerícana, vae primar 
sobro todos os <II'tígos de nossa e)\p.orl.:.t· 
çii.o. As 152.003 sa.acasde !822 erã.o em 
1832,,178.950; em 1842, 1. 152.608; em 
1852, l.OOG.472 ; oro 18\iO, 2. 13i.2W, o 
om 18i0, 2 . 209.456. IJ uHimu au llo llnt 
quo o l!i.lot'd Pl'<Jduz.iu ma.is foi o de 1867, 
pois, s<~gundo algumas esta.tisticas, mon· 
tou a 2.659. 753 o numero de saccM que 
exportou o nosso paiz ! Mas a.inda. a es
ta.tisüca. não nos disse t odo o vulor, ou 
toda. 11. quantidade da produC\;~O naeio· 
·na.l, a.penas conhecemos com certeza o_ 
qu.e nos .. leva o commereío ootrangeiro • 
Ca.lculad<\ a. ool4eita por anuo~ nuancch. 
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ros a maior quo temos tlrlo · 6 a de 
1~70- I87i que cl~vou·se a 2.617 .857 
i:I1CC·1S. 

No ultimo quinquennio de 1866 a. 1871, 
aiuda na ma1or forç:t da gu~t·r~~o que 
sustententa.vamos no Pa.ra.guay, os tt•es 
grandes artigos de nossa p1;oducção, al
godão, assucar e cafü, apt•eseatava.m 
estas auspiciosas cifras : 

Algodão, 212.929.581 ldlogramm:~.s, na 
impo1·ía.ncia dn 172.740:326$; assuca.r, 
635. 706.643 kitos, na. importancia de 
118 .001:945$ o o café. 1.049.8:!1.915, na 
importaccia. de 415. 469: 578.~000~ . 

Ep:):O quil? 
Qual a. razão dos nossos n.gricultoros aba.n

dona.t•cm o as3twar, la.vout•a. secular, com a 
qual estavam acostumados na mão de obra, 
peritos em manufa.ctural-a. tanto quanto 
permit tia o tempo, substituindo-a. _Pelo ca~é 
a ponto do assucar, hoje, prudu~tr 32 .mrl 
contos c o ca.fé 5CYJ mil ~ 

A razUo é uxcluslva.mante de polltlca 
cconomioa internacional. 

Aqui está., Sr. Presidente, (mos!l·ando) 
um quadro instructivo, cheio de lições, cheiu 
de ensinamentos SJ\.lre a questão que ~tu
damos. 

Este qua.cit•o comprehende uma. est&tistica 
de 1839 a. 1682: é tempo bastante par<~ h'a.
zet·em a.s esto.tisticas elementos de prova e 
de con vicçãu ao legislador. 

Perguntava eu porque o ca.fé conquistou o 
p1-adomtnio do assuc~w. 

S1'. Presidente, a producção do v..ssuca. r, 
do 1839 a 1882, a.ugmentou, em 8ú 0/. , o seu 
valor officia.l, augmentou om I 08 • I. ; o 
va.lot• met•ca.ntil da unitla.:.le de med!Ua. no 
commercio, a.ugmento11 simplesmente em 
11 o 1 •• Emqua.nto isso so deu, u. unida.dc do 
modida. do café, o ~eu valor commerclal 
a.ugmentou em 220 "/o nesse período. 

otncla.l augmentou em 97 %, mas o seu V<~lor 
motcan til m1gmentou ern220 •i• . 

rsto, é om til.xa, ê em cilr<b; llH1S, si o.s 
mou::l colloga.s let•em o celebre e nota.vel 
inque1•ito abel'tu pelo guve!'ltu ímp~:~rial 
(iUtl.ndo m deu a. crise de 1864, lil encontrarão 
os preços do cate desde 1823 ate a.hi. o mt
gmen t.o f,Ji coluss:tl, foi enorme. 

Put' conseqnencia, mse qua.dro, é a ox
prc~sã.o da verdade, em relação aus dt~dos do 
livro a que me refiro . Por consoquencia o 
onol'me accrc;;cimo do preço do cate, em re
lação ao p 'WJ do a.ssucar, fez com quo ella 
se tornas~e o produc to predominante dll 
economia. do nosro pa.iz. -

l!:ste q uo.•.Iro que pu blica.rei no fim do 'lls
curilo é instructivo. 

E' realmente um accJ•escimo de preços 
ext1•a.ordinario, .o dn.hí 11. t Mã.o Forqno o 
fumo é o unico producto o.gricola. que já. 
figura dando reuda. na exportação pa.ra o 
estr:,ngeiro. 

Temos por conseguinte, Sr. Presidente, 
l!ue o BrazH.durante o seculo Hl•, nn. sua eco· 
nomia. publicn. sempre se caracterizou pelo 
predomínio de um producto. 

E' facto que o predomíni·:.~ de um producio 
como o !l.Ssuca.r no pa,s:1do, não elimiaa.vo:l. a. 
pequena Lt.voura., que so fazia,, do cerc;;.l. 
Isto niio se dá. hoje. E é doloroso que, por 
oxeniplo, rios mfl.ppas 1le noss, importação 
dur:mto o anno do 1001, figurem como a. 
maior verht~ artigos para. alimonul.Çl!.O I 

Em um paiz agrícola., e onde todos o-s 
prodolctos encontram a melhor situ~.ã.o 
pa.•·a. desenvol ver-llc, em um paiz que tetn 
quah•o EsLc.dos pelo meuoo oude a induskill 
pastoril ~ do mais a lto va.lor , é doloroso, 
de facto, que na. importação tl.gur:em artí· 
gos pn.1•o. lllimentaçã•), no valor de 185 mil 
contos I 

Ela o quadro : · 

Assim, repito: ·o va.Ior mercantil do l•llllOJ'laçúo em 1.901 dos pri,lcip(tes ZJ I'oduclas· 
assucar, nesse pr<J.zo, augmentou só om H •j. 
o o valor• mercantil. do café a·ugmentou ein Artigos p~ra. a.Hmenta.(.lã.o.... 185.309:447$ 
220 "l o· A1•tigos diverilos..... ... .. .. 74. 918:157~ 

Ora., tendo um producto agl'icola obtido Algodão e Stla.s manuf<l.cturas . 39. !87:82l:jj 
no seu valor met·cantil augmento tiio rapirlo CaJ•vã.o de pedra............. 27. 886:478i 
tão profund·o. tão al:ceutuado, o lavra.do1• fvi Machinas c apparelhos...... 22.59.'l :507, 
lovado a abandonar a lavoun do assuca1• Aço, fe ,•ro, etc.............. 17.i.l73:599 
pela desse produ(lto, por isso me~tno quo Productos clümicos .••• ·••.••. 9.351:50.2$ 
a primeira. não lhe trazia. a~ -va.ntagans q 110 Kcroseno .• •... , • . • • . • . . • • . . 8 .786:(J2ü$ 
Ih~ tra.~ia. a. seguntla, l~oi o ins tin(ltO do Lã. o suas manufi.LCturas ... :. 7. 807; 13:~$ 
Ggoidmo, a pt•assiio do lucJ•o a. co.u~a. dGtenni- .luta..... ..... .......... ... . 7. 7:!0:687$ 
n o.otc d., d.Jmioio do cu.!íi sobro o a.sRucn.r Bnrro, porcellano., otc....... 6.8Gl: 43-1$ 
em no~:>sa. economia. publicêl, cru vista. do a.ug. · Cobre, chumbo, etc......... 8.614: 170.~ 
m onto do consumo nos merct\dos rut ra.nsm- . 
l'os. Na.quellcs tempos, a.o la.do da. la.voura. llo 

A producção do CD.fé, no período a. que rue assucar, h<~. via. a la.voura, mais ou menos 
;retl!'o, au:mentou ~m 86 S'o . .e o seu valor exte.llBa., de cereaes, o qo.e nã.o SG d\i. b.oje. 
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Eis um gr<tncle Jll[l.l. Todas ostas estatlsticas são do fttc to de uma 
Mas, ficD, de pé a l?t'oposiç~\o q_tle enunciei, Gsterilidadc tl'emendit, mas essenciaes ao as-

do pi·odominio de 11m productó dnra.ntc tódo sumpto. · 
o:~~eéulo . I'Jo ; durante todo o seculo d.e vida O governo l'epublicano mais se tem pl·eoc
püblica do B1•azil, quer colônia, quer Reiu.Q. cupa.do com a relld<t indu~tl'ial do que 
quet• Iinperio. qli,er Ré:püblica., sempre hou,ve. com a .renrla. agl'icola, ou por outra, r> govcl'
pl;edorninio de. utn prodilcto ·agricqla. . . . no repubiicano tem p1'esta1o rnais aux:illo. ú. 
. Do I 880 .Plti'a cá. da-se mll . phexiómouo inàusti'hL do que 4Ja•.·om•a_ , · . · · 

qigrio de estudo e de not:1 na e<:Qaomla. j>u· Diz-sP. e repete-se qne á lô.Vonra t~m.l;~ce-
bli~ do 'J)a.iz : a reqda, ate Ql1~Ko, i:l \•t\. oiclu- bido dos poderes :publicos do pn.iz ·muitos 
si vamente ag:rr~ria, a gricóla; nias Ue 1880 :wxilios . 
p ara, cá. um phenomeno de saisão va.e se ope· Mas, verificado o -facto, reconbeoe-se quo o 
ra.ndo na r-euJa. ; va.e ~lla. a.~sumiildó duas auxilio qne lhe tem sido prestàdo nà.d for .. 
1'ót·mas, renda a~ricula · e renrla. im\uslt•ia.l ; mou uma. instituição; é mais ).lln negocio do 
renda Lle ·proprwda'de movei, re nda ban- qu~; uma. obrl\ . . · -
·o~ria, e tc . E' um n~gooio que só ÜI.VOl'eceu aos intet·-

:Antiga.rnentu não havi.:;. ·a. menor ma.ni- mlHiia.l'ios l1c.,:sc.'l ·auxilíos (Apoiados ..) ·· . 
fosta.ção lln renda. do propriod;:v:fe muV(•I, t}tle Ttw to i~ to é verdade quo em unt pa.ior: llS• 
cbamareí-rend<\ iniu~tria;l Oi.l ·bancaria. sencialmente agrícola., como o nosso,não ha. 

Nos tempos pa;;sados oxi~tia. cxclusi'va.- o Cl'Odito roa.l orga.niu•do . , .· · 
mente a renda a:!ricola.; ora · a. unica !lln.ni- A prova ma.is cabal, que \'~ID confil'W<lol' a. 
festação da producQiío. . verdade da minha. a.Hogação,é esta: em.nosso 
M~s; hoje, e iíqui estão as··pl'OVàs, do que paiz, essoncialmente · agricola; não temos o 

ou d1go. · · · · . . . Cl'<ldiLo agrícola. OI'gaoizado. , , '·' · 
Eis o !llHl dizü\ eu om uma. obl'a. qüe pn- De modo que. pergtmto eu: em qu() .. tem 

bliquei : · . · consistielo os auxtlíos do governo i la;vour a 'I 
·<<Assim vemos quo, de 1838 a. '1864, obti· O governG do lmperio nã:o a auxiliou. Li~ 

veram permissão do govmho pa.ra. Ol'g:LnÍZI~· mito u-so a _ompre11 ti ~~s · que níJNes':fó'V'Jtvr
l'cm-s!l· 15::! oomp·~nlüas o soci'Olli\,!e.s anony- para. g1n•a.ni;n• a cstabJI•t~ - ~~. 11

- ., s 
m •\S afim de o~ph.n•.•rem a indpstl'i:J.. De.~t. :. ment.n "" no(lsa I~·,,nJ.ra: te~m SidO p . oca~so 
exting .ir:J.m·sc a.lgu in'lS,. fa.ll irílm , ,.,lnts o ~raositorius, alea:torlos, el~ttornes _oquo

1
teem 

J>,,.,.,tm l 'H •. ,,,.l'" u'Ha.1 em !lili~. servillo, o<•mo a:cabo de d1zer , ma1s a. ~~uns 
Ern isst. quando so deu n. mi11> cuiiCOl'l'itlt~ int,armodiarius do que á. la.v.:JU\'3.. (Apow. os .) 

· · Sa.hmnos q uc.dura.n te 1m\is de dous seculos, 
OXPoSii;rif! ._lm\u~tl'it~l !J(\, Ctlpi~al du pa.iz, ti- . laVOU!'!\ brazilOi!'ll. VÍ'VGU debai:to dO UDl 1'8• 
n h·1m•J:! J<~ 4G fa.hnca.5 ds tBC!do Jo al;;u.lão. ~trnen 00 <íxcepç.ão judiciaJ•ia, firmado Pí!r 
tl'CS n~llriC<IS tle fCI'N, 14 .om.c~DI].:l, de P.l:v<JU- •ler. rotos dn Corôo. , dooiaro.ndt> que o lavra
c tos anlmdo<· 18 ruudiÇõp.>:..: .s ,1~c lü.b'l'ic:I.S do dot• braziloiro não podia.. . so!l'l•c1' poohot•a. 
caL~pi àtc1·ia o múcmiu.1'i;i.,, ·12. cóu1pa.nlllas coniii\Ol'Ciu.I 0111 nonlmm <lua sous ooos •• ·EUo
tlc ihJtish'hs de pcllcs, évt'u:us, dj: . . tuva a. seu r..~.vor, pot•ta,nw, um· regimen. de 

l~m \ XRS, 1111a,nrln s~ rlt-\u ;\ omD.noip:LI)iíu r.xr.nwões. 01n rulM.{to 11o •Jualquur ~ut~o brra.
flo tt'n.bãlho , ~o nn capital dn paiz tin ii<UH<IS zlleii'O, mas isto el'a pl'SCISO c ora. m!_l ;spon-
100 fab ·i(:as . savel. porque o pr ocesso de na.ve~a.çao e_ ex· 

ú e I 2 de maio a. ,15 de O<Jvem~i·o orgn.- pot•hção dos pl'_üductos da eolon~a. . tru1am 
nizara.rn-se 20 cump~tnhia.$ c desta. .ua.ta ao tant~s inconvetllentes á .1a.VO!J1'~~ : q~e. ella1 
fi in de l890 org .. ~nizaram-3fl l7·L . . · .por mais que trabalhasse, sempr~ ~_t.a,v.a. . em 

Do 183~ ató 1864 oL·ga~izarai;li SJ ~1 esta- crise perm:~nente . ·Collocadí!o_ ~emwe .. !l<· l~· 
belecimento~ de credito. entre b~ncos, eM- voura. brazileira. nestas cond1çoes, t.~ye .,r1e· 
:tàs· economicas e caixas íniaes. b~átes ccssiuu.de.dê solicitar esses au~ilios para .quo 
u.ppa.recet•a.m 24 . Eml871 o sau nvmero era nenhum dos lavradores .p,u,de$Jse sojfrer pe-
de 17 •. · · nliol'a. em suas. prop,riei4dé~ ~ . . , . . .. ·:_:,... 

Do 13 de mu.io de 1838 a 1? do nove.tnbro Durou 200 n.nnose~te rcgj.mell ~:~~CElPQQ.O, 
orgMiZ;u·am-se só ru1. capital; ~tiMro ~ah.co·s; quil et•a. do caractor:;perma.nent~.~--~l1boxa, os 
·e n.té ·llns del t:lf:lO ol·gaui<mr <\lll-so 34.- · · · : ;J,nxilins fossemm:us . pesso~,t,es .:ao . que .pro-
. o capita.l réprci3en tadii, ll <1-~ ~6cic :lados priamenie finao~eiros. . ; , . · . · . ·, ·: . .' .. · : 

a.nonymas ittl:i 13 de 1ilaio et:<\ de 41 O.R79:00ú$.;. . No. governo no lmpnl'\o tl\mb~m . f1>~a.m 
Dns ta:cla.t;t a l5 ilc novcnibro, <>lle o.ngmen-' adopíad~ mcdiut\~; a _f<WOL' dll.. l.~vq~tfa.t, . e 
tJn em 401 mil c•Jntos e em 1890 era de· dáhi o fac~o de s~ dl~er qpê a c~la. !llll 
1. l6!J .3R(j: 000$. . · ~í1!o protegida c amptu•ada. Iu !os p0deres pu-

I?Js :á. pm·spec\.iv<l du. lut~~ que se V<lU tra.-. "l)Jt~s. . ·' · . . _ . ._ .. , ;. , . ,, _ • : ..... 
nr ehtra a r•enda . agriéof<~ . e .a l'OJJdll da.~ .. Ii!ao .. cunh~C!: . S_a~~o tiSttls <l.UllltO, .~~ <\ti.~ilo,-
pl;~.Urio'dade . l,llOvel , . •· .- . . . nos dos C[llpres~q:!lOS, 

- . \'OL, Yl . . i 
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AN'NAÊS DA CAMARA 

' . 
O SR, SILVA CASTRO- Auxílios que chc· 

garam muito dymnamiza.dos ao lavrador. 
O Sn. FELHlBELLO FREIRE- Muito dymna

mizados ao la vra(lor. 
ó SR~ CALÍ:>GERAS- E cujo principal in

conVeniente é terem sido desvirtuados. Não 
se contrâe 'credito hypothecario a custa do 
lavrador. 

6 SR. FELISBELLO FREIRE- Na Republica 
não vejo tambem nenhum auxílio. E a favor 
da industria ~ Por isso mesmo que o pheno
meno t.la. sci1..ão_da renda começou a se operar 
nas vespe1·as do advento tla Republica, eu 
vejo o u.uxllio dírecto á indust1·ia. 

Chamo a attenção·dos meus collegas para 
um acto do Congres:3o, do Goyerno-o bonus 
ernittido. 

O bonus fui um titulo de cretlito para au
xílio industrial. (Apoiados). 
·. Já não trago á consideraçiio dos collegas as 
razões directn.s do golpe de Estado de 3 de 
novembro. 

Limito-me a um acto pub:ico- o l)onus. 
o bonus foi um auxilio poderoso feito pelo 
Estado á. industrla. A lavourt\ nenhum auxi· 
lío te-ve E' por causa justamente do desen
volvlm'~llbu ·~""--• .. ;~1 que e~tá pouco a pouco 
se dando en~ nosso pU~ .. ~ ··epel'l'.nt.indo sobre 

ella, proluzmdo desva.ntagon~.~ que agora"~"" 
situação reclama nossa. a.ttenção 1 

O bra~o do interlot• converge para o litto
l'al pelo augmento dn. actividado e desenvol
vimento da nossa indust.1•ia ; por isso mesmo 
que qua.si todas as nossas industrias estão 
collocadas nas ca.pitaes, nos centros de maiot• 
população, o · braço acod.e para o Jittoral, 

' a.ba.ndonando ala.voura. 
Ella vae se resontindo da falta de br;tços. 
Por conseguinte. n. orga.niz:~ção iodustri<Ll 

quo vamos tendo vao repercutintl.o s:>bl'e a 
lavoura e trazendo-lhe desvu.ntn.gens. 

Este f<~octo que tra.go não q_uer dizer que 
seja inimigo auvers n·io da industria ; pelo 
contrario, acho que elln. met·ece protecçiio, 
met·ece de nós a maior preoccupaçã.o. 

Mas acho que pelo modo por que a indus
t.ria vae muninhando, pelos pro·cessos que 
·vae pondo em pratica, vemos o maior mal 
nas nossas verdadeiras fontes de producção, 
que é a lavoura. · 

Por conseguinte, a allegação de que a la
voura. tem tido outros auxílios do Poder 
Publico não é a expres8ão de uma verdade. 

Acho que essa é a maior obra que a Repu
blica..deve fazer, porque, não nos illudamos, 
tão cedo não po:l.eremos ser um paiz indus
tl'ia.l, tão cedo n~o poderemos ter mercados 
de consumo para os nossos productos indus
triaes que jamais poderão competir com as 
velhij,s industrias de paizes adia.ntados, 

f 

. Por conseguinte, temos quo limitar áquillo 
que p·Jssuimos; a nossa. producção agrícola 
amparal-a, protegei-a e de.~envolvel-a e 
nes>e prog1•a.rmna. de desenvolvimento e de 
auxilio devemos olhar para. a organização 
industrial, naquillo que é nacional, cujos 
elementos con:>titutivos são nossos, porque, 
com excepção da indnstria. pastoril, <J.o fumo 
e de um<L ou outr.t, tudo mais é industria de 
armação, ~i assim se póde dizer. 

Imp::>rtar a materia. prima e armal-a é 
o que se fa.z. _ 

As que temos são ·a pastoril, que merece 
de nós a. ma.ivr consiueraçãu, para não ver
mos, no quadro da importação, pagar-se 
185.000 contus pa1·a artigos de alimentação. 

Mas o que exige a at~enção do Congresso 
Nacional é a producção agricola, é a la-:
voura. 

Feitas eat::ts ligeiras observaçõe~ sobre os 
caracteres d<~ nossa economia publica, pas
sarei a analysar o substitutivo que tenho a 
honra de <tpresentar á consideração dos 
illustres collegas. 

As difficuldades dos estadistas do Imperio 
em resolver a. questão do credito hypothe
cat•io dependeram, ou da indifferonça com 
que se f<\Ziam o;:- estudos, ou da pouca in
tuição do estudar aquillo que devia const.i
ti~u!P e formar o que S3 chama credito 
a.grtCOiu.. 

O credito agricola. não se fórma nos 
centros de povo :.mento industrial, onde 
existe industria, mas sim nos centros agri-
cola9. · 

Elle é, por sua natureza., local, a sua ju
risdicção, se assim posso dizer, é limitada. 
O Imperio quiz fazer credito agricola. ntL 
Capital do paiz para as províncias todas; 
mas ora impossível fa.zcl-o. 

Sou profundo admirador da organização 
das coopera ti v as do credito agrícola ; quanto 
mais tenho lido, e ha muitos annos o faço, 
este assumpto, mais me convenço de que, 
observando-se o principio da adaptação, a 
coopel•ativa de credito agrícola. é o quo vem 
resolver a questão do credito agrícola no 
Brazil. . 

E não lla r azão para não ser assim. A co
operativa agricola resolveu a questão. do 
crJdito agrícola na Allemanha, na Italia a 
om França ; e as tentativas quo agora se 
fazem na Hespanha já vão dando resultados 
que nos levam a esperar que tambem lá. o 
credito agrícola fique resolvido. 

O SR. TosTA-Até nas Indias. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-:-POl'QUe DO Bra.
zil a cooperativa agricola não resolverá. a 
questão '? Não vejo razão, nem organica nem 
funccional, si assim posso dizer, para que o 
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creiito ag1•icola. no Bra.zíl nã.o fique resolvido 
cama coopera.tiv/1. agrícola. 

0 SR. CALOGERAS-Elll. geral, entl'e nós,~ 
cooper~çã.o é pheoomnno economico muito 
:pouco oonhecídc) . 

O SR . TosTA.- Proeis~mos legi3la.r e f~
zer ~ropa.ganda. jnteusa. da. cooperaçM, 

O Sa. Fsr.ISI3ELI.O FRI::lRE - Sei quo niio 
pfJdemos ,a,pplic:tr no fll'a.zil o plano radical 
de Reift"ass<>n ; 6 purüa.oo domais e os acon
tecimentos que na. Allomanba suggestlona· 
ra.m nesse g rande espirito ossa concepç-ão 
não se dão entre nós nesto momento. 

dessa. dlfflculdado, si não fa.r.er interv it· o Go · 
verno nesta ponto. 

O capital do Tllesouro nã:o :pode deixar do 
entra.r para. a. oonstituiç\í.o t.b ·• eapiLal ua. 
cooperatiY/1 a.gricola., e, si o Governo se nega.r 
a. isf.Q, é o caso de perguntar-Ih~ como p re
t ende levar a. e ll'oito o anxilio ag1•icola. 1 

O Sn.. To~·rA - Esto11 de ~.~ecorJo com 
V . Ex., mas não vejo razão ya.ra. afflt>ma.r 
que as caixas Rei!ra.ssen nii.o sao ada.pt.a.veis 
entre nós. 

Quando, na Franç,a, se fazia. ossa. a.ppli.· 
cn.çiio, a mesma cousa se dizia, dando-se 
como razã.o·a. ditl'erença de ra ça.. 

Somos ela. mesma raça. que n França e a. 
Italia , o, st allí ellas rnedrara.m, com o não 
hão de medrar entro aos f 

Nã.o h& rio Bra2:il um ReÚftl.l!san, como 
bóuve na Allema.nha. em 1846. A. r n.pinagem, 
a. a.cção dele teria e suga.nte que o judeu fa.z.ia. 
á. lavoura. da Allema.nha. de~pertou no espi· O SR.. FsusBELLO Fit'fi:Il'tB-A divergencin. 
1·ito de3se allemão a concepço.ão do seu entre nós 0 appat•cnte, porque no fundo os-
plnno, ta mos de accor d.o . 

Eu procurei,lendo todas a.s adapta.ções que O e~pirlto francez modificou essencial· 
o espil'ito Ua.liano, assim como o fra.ncez mente o plano Reifl'a.sseo,c chamo a a.ttenção 
fizeram ao plano, ver o que nos serVia.. tio meu illustrado collega. para a. Ioi de de-

Não _9.uero dizer que 0 que f\7. sP.j:t a. zembro de 1894, que posso oft'erecer·lhe. 
expressao da sa.bedm•h, mas é a expressão do O Stt. TosTA-Tenho esta. lei. 
trabalho, da convi'!çiio e das boas intenções, o SR. F.ELYSBI,úLO l<'REIRE- Pois lendo-a 
e é nesse ter1'eno que appello pa1•a os m eus ha. de ver a. modificação que o ospirHo fra.n
illustrados collegas, atim de estudarmos, me- cez ett'octuou no plano Rcilfa.ssen ... 
ditarmos e modificarmos, t endo como · ideal O povo hrazlleiro · :J.Costumou-se t.1.nto :i 
e:tclusiva.rneote sermos uteis e não indift'~ iniciativa. officiat qne, som alla., nada. faz. 
rentes a urna sltuaçfío a.goniza.ntc, que, eo- o sa .. 'J'o~TA-Mas procisa.mos no.!l oma.n-· 
treguo á. so!uçã.o natural, póde traze1· os cipa.r desca. f.utcla. 
ma.iores p\lrlgos. 

Do plano Roiita.ssen eu n.clmítti o seguinte O Sn.. OALOG!lRAS- Eu disso ttue h3.via. 
princípio: a collectivida.de, fundar a coo.pe- entro nús ignoranoia da. coopera.çtío, 
ra.tiva sem acções . Não ha. accioni~ta~, e si O Sn.. FELISB~~u.o FREIRE-E' o cspil•ito 
hotlvcssfl, 011 'não precisava. de ap1•esanta.r l)a.rticulat• da. a.:i'sooi~ quo nós ll<'i.o temos. 
es\e proJecto. Is to é cousa. nova em nosso di- Por con!fsguinta, si qutzesscmos seguir o 
reito prtvario, quA regula. n.s nos~:\.'! a, socia- plano puritano, a.bsolnt.o, do a llemão, não 
çõos <.ie credito sob typo commum, o de che!,a.t'iQmos a. resultados pt·aticos, por iaso 
acções ; na. cooperativa. de credito agr1cota quo não temos o .espirito de iniciativa. par
não existem aociúni.stas, existem socios. Dt\bi ticula.r. 
devemos tir~r logo outro principio: a t•ospoo· O S&. TosrA-Mas podemos iagislar de 
s a.bilida.de colleetiva. modo geral, pP.rmi ttindo todas a':l orga.ni-

Desde que não existem acções e existem Z;),Çôes possiveis, · deixando que a. inicia· 
socios, a cooperativa a.gricola., toda ella, é tiva. pa.r~icu l a.r adop~e esta ou a.quella. fórma. 
:responsave1 por tudo, de organizaçã;o . 

São dons os pt•inoipios novos entre nós em O Sn. . CALOGERAt:~-Esto a.uxilio do The-
in\!tHuiçõ.o de cre..lí~ c que não podem doilta.r souro, a que V. Ex. allude, não é inte1ra.
de produzir ()S bons resultados quo espe- mente novo ..• 
ra.m08. O SR. F.ELISl3ELLO FRErRE-Sem o ca.pi~l 

Esbarrei, porém, ant3 um;~ di1HculJade, do ThesotJ.N , M cooper ativas de credito agri· 
qual a ele que. pa.ra funccionar uma. coope- cola. não pódem iniciar as sua.s operações. 
r a.tiva de credito, é preciso capital, o d~::sde Na ca.ta.loga.çlio do capital das cooperativa.~ 
que não h!\ subscripção de a.cçôes. não ba. esse a.gricolas, figurei uma. fonte de capital pa.1•a. 
ea.pital Jnicia.l. E' facto que o recibo que o a qual ehamo a. attenção uos meus collegas, 
conselho dü•ector da sociedade de credito d6. t anto mais quanto, ouvindo ha pouco o dis
aos seus socios produz orna. entrada. qua elles cm·so do honrado Deputado por S. P<~.ulo, o 
:tl.zeram, m as estas só por si não oonslUuem sr. Ca.ndido Rodrigues, vi que S. E:< . era 
capita l sufllciente p::tra inicia.t'6m-~ as ope- sympa.tbico á o.rga.nização da.;; cooperl.\ti va.s 
'l'MÕBS, e nã.o tive outl'l) recurso, em fa.oo agt'icoi=.\.S . . 
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A origem do capital que estabeleço para As leis da economia politica que l'egem .o. 
as sociedades de credito agricola provém do preço, nã•J se fa.zem .E!en.tir n<?~~a, situ,açjio, 
commercio de consignação. dos productos pot·que o lavradol', nt\ posição difficillirpa 
a.gricola.s, is~o é, a c-:JOpoea.tiva. agric·Jia ElncaJ.'· cren.da pela falta, de ca.pit'aes, Iiãô ttim 
regar-se-In <te, em · consignação, vender os. outro rectii•so sinão entregar' ao caixeiro da 
prod..uctos agrícolas. · '• , :. c•tsa estrangeira o producto ·pelo ·preçti4'uê 

Nã.o sei si estou me fazéndo bem compr.e· é imposto por este; · flO passo._quei si tíver-
hender. . . ... · . . mos <t felici4a~e de orga.níztLr, !1- :GQ9P~l!í'!tiva. 
. Na praç1 do R,io d~ < Janeiro existe um de Credito Agrícola, si ella se dese.l)volver

numE?ro uão pequc11o · d0 casas . co1iimerciaes el!a e todá.s as suas filia.es..:.:..tMn:át-ãó a: si 
de vend.t de Jll'àdl.ictcis agl'iéóla.~· por tünâ ess~ ramo do corrirriercio ria<M~tll'. qU.e ~ d :~ 
consigna,ção. de 5 o/o, taxa. que supponho • ser màior i_mport~neia J?11y<l. nosso fut]lr~·.opai'a. 
estab~lecida . ,ppr .osso í•a,mo de 6orhiriercio; nossa. soberanra pollticà.. ' ·. ··· 
cxistein _muitas . éasa,~ que r.euriem cápttal O sa. ToSTA_ ·Por isso fói qüe >eit ' disSe 
annual nao pequeno, que pàgam empi'cgados, ha pouco a y .. Ex. quo 0 vic.io qúe est<t 
que p~g_am alug~~l de seus escriptorios, que <L~scih~ndo . a nos~a . la votira. , é.' org~~q.icô '; 0 
teem outras despczas c q1,1e, no 1in1 ,do anno, modo de funccíohar 0 co:ulmerci'o : ibt'elintt· 
liquidam seus nego:•i0s cóii1 grandes vo.n· éiorilll,jtii' l'Ólt\Ção á , cxport1v;ão, · ~s'tã 'rb$ 
tagens ~ . . ... ' . ' . ' . nlãos uq 'estralig~il'o e o :Pnj_ductor ~ d.ciJrial 

Pois lbm' ; estas vi\ntagcns dàs opcrácõcs é imniênsabientê pl.·ajudictido cOm i.-;so :_ .· ', .· 
commerciacs de vender, em·cóusighaçãó,pró; 
duetos agrícolas 'cénisignei como timl1 fonte de o SR. JfR.LISBELLO FRf.:IRE ,__ Sr . . ,Prcsi~ 
1'en~a , para o capítàl dás coól?erativa.~ 4:\.gri~ dento, ·insisto em clmma1• .a attenção . dos 
colas. . · · · · ·:. ' · ·· '·' · " · meus collegas par11 e,;se popto ;do s~bsbitu• 

E ~ste . póntq' do mc\u :IJroj~dti>. &sttt ~rr{ ~iv:o :.col.)oco ,como funcção d~ coópefu.tiy(\.de 
completo accordo com a.~ palavras· qtfe oú·vi qredito ag;ric?l[l, tom\\r ~.si a v~~d"- ; ~oll 
do.meu nobre colloga, o Sr. Candido. Rodri- J?J?Odu.ctos, a,g~· l~:.'l ~s por me~o da. con~um!l.Q~o1 
gues,, qtHl .não vê · ~ncompatibilidado . entre que .se ,.constttmra ~m elmncn~o do .reccl,ti.L 
o plano que S. Ex. aprosJnta, que é urgente,· da mes~a, ~q~pera',Ivl1. . . 
e transitorio, e a organização esta.veL per- . I~t::~ f.o~ um ,ponto ,.,que _ a~<~ptcl . ~() . n1e~ 
man~nte~ c~jo , fim exclusi:vo seja a creação do subs.tLtulí!~q pcltL ra.zao de verque can~ o. 
er(ldlto a.grwola. no Bra.ziL . , ._ etLsu.s se 111!l:Ut~em! so descn_yolvem, fctz~m 

- Acho que, si a cooperativa dO credito fo:~-·tun~~ á c.u~bdes~a l:a.~no , sJ.o .. ~~gvcio; por 
agricola dosonvolver-so, tomar pujança e conse~ueocw., ceot~·ahze~no::~ e~so . l'<Jl,lJÜ de 
vida, vac acab:~r com esse excesso do iodiffe- negociO - <t con::ng11açao . <los p1·oU.uct.o~ 
l'Onça c traris:xcções inc~rrectas quo Q,S CB.S<\.S agl'icola.s- fl(l,. Coopel'<\ti va, ASF!~olt.L •,: : . 
exportadoras ostrangátra.s fli.zoín ~ohre o . Os ~utros pontJ:o: d_E 1~e~ s~b.stttu.ttv~ natln. 
nosso producto a"'ricola. c_gntomntl.o novo ; sa.o. pl~tnclptos tnspu·:ü.los 

gsta.s Ca.:'l:l.S oipol't:tm os prolluctos llllU ntt ol•ganiZ!tr;lio tio cr.<idit·J ag1·icola. na Euro·p,t, 
vendem~ Pois bem, a Caixa-de Credito Agr•i• Pl'UCUl'ttndv ou. ad!trtal-os á..no.ss11 sitúa.ção. 
cola se enca:rregar<i, dossn. vonda de maneira. • O q u~ .<wh·:> 1ndrs~ensa vel é . <1 U<,\ ~e fa.ç;~ 
que um producto agricolu; t'le exportação do ·qu<.1lquer cou;;u.- ou Isso ou a.qmllo, o ClJ1C o 
B_razil seja. transigido e negoCiado pelo na- Ço~gm~~ . N:~c~onal julgar _11}elllo_r ~. porquó 
cwnal, pelo 1Jrazileiro. . a. ~\~tl<tça.o, l1$l'IC<Jht ~ a, ,d~ . tjm a,gomzan ~e. 

Todos os pa.izes se preoccupam muito com C?mo d1wt, . Sr. Presidente, a _sitq~ç~ó 
o ramo_ do co.mmorcio de expor fiação, niio agrwola é 11.gonJzE-nte ; -';'pc!ar_::1a dos l'fi3PfC· 
conscntuido jámais que . ello caia nas mãos s3nt(tntes da na..ça.o um<.1 soluçao .! E clh\ . e"' 
dos estrangeiros. · . ··' · . · . .. unica manifdta <;ãó que ~tinda o Bt•àziipo.s~ 
· Nã:o ha., póis, quem não se preóccupe cmi- sue do_ t~a.l.>alh? nacion~;t~, ,di• ):end:<;t<i! L~clo-

sidora;velmen.te . com. este ponb: serem· os n<:\~ ; . : tu~q mats es tá , : e~_tre~~~ ás. D1Jíqs 
seus prod~ctos de expoJ•tação negociados por es ~~angeirfl,s,: desd~ o cop:I,I:UCf~l0 1 _q~ lmpor;. 
easas nacwnae~. , E h a para isso .uma razão, taçao, de ·cxp:H·t:tç[.o, b ancarw, proprt~da.de 
que não .preciso aqui sal.enta.r, porque está. ut•bana., o, que nos resta. como unico red,Lict'õ 
no alto crül\erio, na elevada . s:lbeJoria dos é a. . lttVQ!ll)a.. ~ - :. . . . : ._, .· , :. í; , . 
meus h3?rados collegas. ,_ . . . . . Po~· co~s~gt.Iin t G, 8f. . ,Pres tdt:in~e, f.=illl_!ldn~ó 

.Entre .l~ós não . !lu. .nma casa nacional que de .s~f!.~ . mtcres,'>~s. e.J}1 nome Aa .. sober,ltO _l<!
exp.::>Pte nos.'los productos; todas as qasas ex- politi~a. d_a. ,ft._\3p.ubltc:t, esporo que. a 
portadora.s são cstt•angeíras ; :() c.Jmmercío ca.m:.1p~c~os P.~pu~~do.>, qnüu4.o.. ·não_ a.c,c~it~ o 
do p1·oducto agricola. ~ hoje fel to directa- substt~u~lvo q.ue t~n.!\o a. . hoOJ,:~ d..e. apreJ3!ll1 ~ 
mente entre o empregado da casa. estran" ta.r;lh.~, ~ubstltua·o por ar1ucll~ que julga.l~ 
geira. e o. la.v1•a.dor, â. })orta deste, no inte· mttlS sab1o_ e melhor. , . . .. . , . . , 
rio r mesmo da. fazenda. . . Tenho conclui do. (.íllt, itó bem i muito be•i~.) 
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. V,~fu, ~t Meslt,· é lirlo; ~a.~?iado .e posto con· j Art. 8. 0 Os. estatu to!~ regula rão t onas as 
,JI·lnctamente em díscussao o segllmte questões reia.tlvas aos devere:> do conselho 
· • · dii'ector, d~ conselho ft.s~al o da a~~embltía. 

SuBgTlTUTtvo para. o regular furiccionamento da. cooper_a· 

Ao ).il'Ojecto n. 168, de 1897 t.ivn.. · · 
· Art~ i:J.o J,tcvogam-se a..~ d+s_posiçõcs em con· 

trario. 
Sala. dasse~'Sõeg, 5 de out ubro d& 1903.

FcHsfldlo l>'reit·e.- Ol-iveinJ. VoUad<!"o. 

Ar~. 1.~ ;pela presente lci po:leni ser con
stituídas M Republlca. socicdad13s coope~;ati
vas de credito agricola, com o flm exclusivp 
de au:dliar a _lFopr.à. ppr mpio 4-e \l1TIPl~~~~k 
mos e de fiJ.ciiltar e ,g-aranqr outras opera- Con~parecem mu.i~ as S1~s .. .OliveirLJ. Figuc· 
ções relativas á ind4strl"' agt;icóla . · · redu, Sá. Peixoto, Aur()li o. Amorim, Rogm'ÍI) 

§ . Est<~.s socíodaqes serão coostitnicli.l.s nos de Miranda., Ant.oniQ Ba-Jtos, Jos6 Euwbio. 
E$t~dos dfl Uniao,' consüieradas como suou r- Christirio Cruz;, Anbo do Abt'illl, sez~rril 
~a.Qs da. . coop~rativa central quo ~c can<>ti- Foo.teueltc, Fra.ncisco Sá, Fretll'lrico BDI'
tuirâ na Capit<tl dÇ~. Re_publica. · · gos, João Lopes, J!;'lmtl'dO studart, Eloy d(} 

Art. 2·.• O.~ capitaes neccsiario::~ ao func- Stmzv., Josú M1l'Mllino; Pm•iira de Lyra, 
ciona.mento dessas cooperativas são rorne- João Vieira., Ma.laqnias Gon~alves, At>tbur 
cidos: Orlando, Angelo NeGo, Rodr igues Dol'ia , Oli-

(1) po1' dopJsitos ct vista ou .a prazo; veü•a Valládão, NeiVa, Tosta, Felix: Gaspar, 
b) poi' empt'estimos que pudet• contra.hlr ; Satyro Dias, Augusto qe Froit?.s, Ed.na.rdo 
c)· por operações clo·desconto; Ramos, Mor·eir.a Gdmas, José Monjardim, 
d) por boaetlcios de qualquer ontl'O recurso Ga.lüini> Loreto; S!l FNiiro,Belisario de Souza, 

eventual; · L:iurinuo Pitb, Julio Sadtos, Henl'iCJ.ll~ Bor-
o) pelo resultado da venda. do ·prodt1c&os gos, Fr!.t.nci&co VdigtL, Penfdo Filho, DJ.vid 

agricolus de que go -encl).rregt1e {I; coopol'a.- lJamp•sta, Francisco Bcrn;t rdloo, Adalherto 
t1vn. ern consignnQiio polos seus associados; l•'arraz, Lamouninr ·ao·doft•edo; · Galogeras, 

f) por ontrad11S 1le diohclru polo GovLwno Pn.duo. Razu11de, Fnrt•oi.ra llragà, l~ Loy Cha
Fedoral e (J!il govm•nos estaduues a titulo <lo \'OS, .Jos4·, Lobo, Paulino Carlos, Het•mene· 
ampl'e~t:imo; gildo de Mor~~es l~ilho, Bernardo Aut.onio, 

· · Aquiuo RibJiro, Benedicto de· Souza, Lin-
. Art. 3,o As coopÇlrativa.s oncM•t•oga.\U·SO 1tolph<> sm•ra, Larnenha Lins o bllizou Qui

do yllnq9t' om cunsig~açJ.o o~ productos agri· 11Hlr1uo. 
cula.s, uom. n. cummissõ.o t~ ;) Q/., <J.ll.ca.nta.n~o Doi:tam do cornpa.recet' cGm Musa. parti
aos consignatlwiàs ó c,tpi ai do quo J.Ú•ocis:l~ clp:~d<~. os Srs_ Bo~ns Mar ti as, Ra.ymundo 
rom, sendo olto<i prqforidus llÓ~ empr~~timoe tNery', lio~s~nah de O li voiril., Al'thur. ···La-
a, roa.liia.N3 J • . · • mos

1 
·ca.1•los ue Nova.os, Ul'bano Santos, llo-

Art. 4,a O éllpita.l entrado para a coopJra· drl~ues Fol'na.hdos, Guedelha MourJ:o, Dias 
tlva pelo Thesxu•o Nacional, a titulo da· 0111- Villil"u,' Riy~uuütl.u Ar~\l,ür, Joã.o Ga.yoso, 
prostimo, é de 25.000:000$, reito em pa.roella.s Thomaz Caval~a.nti, Pereira. Reis, Trio· 
trimonsae.~. · · · dado, ·~otirus ' Noira., Bricio Filho~ Moreira. 

§ Esse capital renJur~ o juro d~ 3 •/o.an· Alves, 'Es'taclo Coimbra., Pedro Pernambuco, 
n~almente e será. a lliortizi.l.do no pra2:o 1na- Él~illio 'Figueiredo, Ep<trri\nondas Gr~cindo ; 
x1mo de 25 annos. a·:~ymundo d~ Mirando- , Leovigildo Filguéi

§ Essa. amor ti:r;açti.o oome'}ará. no fi.m do l'<~S, Milton, Bulcã.o Via.utia.,Vergue de Abreu, . 
q_uinto annó ilo funcoion~~ento da coopera· Ma.rcoliao Mo1tra., Fidelis Alves, Be zamat, 
tm1.. · · Pêreira Lima., Pauliiio de Souza, Esteva.ro 

Art. 5. n O cmprest imo foito pelo Govct•no Lobo, Le!}n!lt Filho, A11tonio Zac'1rias , He~-
aorã. garantido p~la. ~alitiadedadp de l.OOO r'iq!le ~alies, Cammo. Sóar.as Filho, Carlos 

•· · + i · · · · · · , Ottoni, Manoel Flllgencio;. Arthür Torras, 
ll<JOlOSdJ.om ~n~~ac as i!:POIJíl!lS, q~ q.ua.~s GO.n· Lindolpho Càetano, Edua1:do · Pi[uentel, Ro
sti~uirão os sqclos ~a pi'inp9it'l.l. ~eúe ~!!,. !lP· ilplplio ?~i~ii:~ , · hiJmirig~es de Castro, Valo!s 
qpora}i va.. de ~~t~tt•o, Azevedo 1-!~rq"Ucs, Ro,dolpho ·Mi• 

"Art; 6, 0 ·os empl'estimos serão foitos sobre l;ânda,· Cost~ N"etto, Càr lo3 CavO.lcant i, Fra.ú~ 
cauÇpes, i.()arran.ts, "líypothecas~ c"onsignaçã.o cisco Tolentino, Paula R.a.mos, Rarbói!"l 
de · prodnctos agricolas e oli.tl'Os títulos· de Lima., Xavier dq Valle. Angelo Pinheiro, Vi-
êredito .' · · · · '· · ctorlno Monteiro e Alfredo Varella • 

.Art." 7. o l'' ka. prohibido ô. socied_O.~!l fu.~er ' E sem cil.uS~~o oa Srs. Indio do Brazil , Scl'
flP,illquer negoci<? ,de c11: 1'4P~,er ~lleatorl.p, só gl~ Sa.boya., Fonseca. o Silva, Pil.iJ.la. e Silva, 
P.o4~~~o (azar enwrest1mos :W,S se~!~ a.sso- Wal!i'édo L~a.l, . Afi'onso' Cost'!l., Esmeralll.in"o 
cJac,os. Bandeira, Jovinhin'o de Cll.rva.lllo , Castro Re-
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bello, Rodrigues Lima, Rod1•igues Sa.lda!!ha, 
Amerieo do Albuquerque, Lourenço Bapt1~ta, 
Viriato Mascarenhas, Bernardo Monterro, 
Astolpho Dutra, Carneiro de Rezende, Bueno 
de Paiva, João Luiz Alves, Bernar.les de 
Faria, Sabino Barroso, Carvalho Brito, Ga
leão Ca.rvalhal, BernJ.t•do de C .~mpos, Costa 
Junior, Arnolpho Azevedo, Loita de So!Jza, 
Germano Hasslocher, James Darcy e Campos 
Cartier. 

O Sr" Presidente- Continúa a. 3a 
discussão do projecto n. 168, de 1897, pro
videnciando sobra auxilias á lavoura. 

Tem a palaVl'a o Sr. Noiva. 

O Sr. Neiva. perie ao Sr. Presi
dente que lhe mando dar o projocto e os 
substitutivos em discussão, afim de os poder 
estudar em face uns dos outros. Na tribuna, 
tendo de tratar do assumpto mais interes
sante ao futuro da nação; assumpto por 
outros illustres collegas brilhantemente es
clarecido, julga não .ser demasiado repetir 
que á Camara cumpre tomal·o em sua. justa 
J.•elevancia., para avaliar a qual b:tsta a 
qualquer dos nobr-es Deputado:, exammat• 
ainda que superficiu.lmeme o problem eco.no
mico. 

Problema. complexo, cujos termos se vi· 
eram definindo através dos tempos e das 
diffiouldn.des que, por toda pu.rte o sob mil 
1'ót•mas, entravam dosdo muito a marcha 
normal da força mais viva do palz - a 
lu.vout•a; problema pat•a a solução do qual 
se tem apresentado, no P<lrlu.mento, na lm
pronsl1, nos comicios agrlcolu.ll, toua :;orto do 
l:loluc;õos sem ju.mals se apr•osontu.t• a solução 
verdudoil•a ; o problema. economlco, uiz o 
orador, se estendeu lenta o progressiva
mente de uma. a. todas as fontes da. riqueza. 
nacional, empobl'ecendo-u.s para.llellamonte, 
mas parecendo querer de todo eJthaurir 
aquella que por sua imp01•tancia prima 
naturalmente sobre todas as outras - a la
voura. 

Externando-se assim, o orador.é o menos 
shspeito para o dizer, porquanto sabem seus 
illustres collegas que dirigiu sempre seus 
esforços em favor da industria, em cujo 
.proletariado conta. o maior· de sua fot•ça 
politica; ·e, não sendo suspeito para fa.ll~r. 
dil-o-ha com aquelle desassombro com que 
costuma dizer as verdades inquestiona.-
-veis. 

E' pois, consciente da. importancia que em 
si mesmo envolve o assumpLo em debate, que 
vai começar rendendo justa homenagem ao 
elevado espirito pa.triotico, á. abençoada. pro
videncia política, ao saber e á illustr•a.ção 
dos signata.rios do projecto original, entre os 

quaes lhe é grato nomear dous parlame~. 
taras igualmente notaveis, a.mbDs seus am1 
gos-Ma.tta Machado e Cornelio da Fonseca, 
este que ainda a.brilhanta o:,; trabalhos da 
Cama.ra, aquelle quo infelizmente foi rou
bado pela morte á. Patria. 

A primeira impressão que se tem ao ler 
este projecto, ha tanto.3 anoos apresentado 
á deliberação do~ Srs. Representantes da 
Nação e ha. tantos annos sumido entre os 
projectos banidos da o1•dem do dia, é a pro
videncia com que seus elaboradores ante
viram a crise que então se condensava e que 
chegou agora. ao estado agudo de um mal 
p::l rigosissirrio. Si esto projecto, diz o orador, 
sejam quaos forem os senões que lh~ d~sco
briram os Hlustres autores dos substttut1vos, 
tivesse sido reduzido a lei, obrigando o Go
verno a pôt• em pratica as medidas que de· 
ereta; si este projecto tivesse sido approvado 
polo Congresso, certo, fosse qual fosse a 
força expansiva dos males que este pro
curava combater, a crise contra que se 
brada não tet•ia. assumiria esse pJder esma· 
gador, contra o qttal debalde agora se tenta 
lutar efilc .~zmente. (Apoiados.) . 

Estes males, sabem-no os nobrt's Deputados, 
são os mesmos no norte e no sul daRepublica; 
são a falta do bt•aço produzindo a carestia do 
trabalho e a falta do capital produzindo re
tracç;ão do credito; são a. monocultura., como 
em S. Paulo e Pet•na.mbuco, acolá o esclusi
vismo do cate, aqui o consumo de assucar. 
entregues igua.lmen te 1ndeft:sas e maniétadas 
ó. insaciavel sede de ganhJ de exploração 
do capital a.dventlcio e unico. São, emthn, o 
desanimo proprio de homens entregues ás 
proprias e exiguas forças, combatendo em 
vão conLra difficulda.des superiores á sua 
vonta.ne, e a imp••ovidencia. dos Governos 
quo os deixam sucoumbir, paN não infrin
gir theot•ias bebitlas em livros e não 
deduzidas dos factos. (Muito bem.) 

O orador examinou detidamente a espe· 
cie de produção dos vat•ios Estados da Re
publica., principalmente da Bahia, seu Es
tado natal, onde domina a polycultura, in
querindo si é a. falta ue variedade, como 
dizem, o ma.l principal da exploração agrí
cola. bra.zileira. 

Esse mal consiste para o orador no facto 
observado e incontestavel de se deixarem 
os políticos bra.zileiros, directamente inte
ressados na solu·ção do problema ou sim
plesmente representantes das zonas · agrí
colas, no facto de se deixaremSS.EEx. levar 
pela vontade dos . Governos, sob mil pre
textos, sempre contraria á solução imme
dia.ta . do problema, firme e cortt,losa.mente 
enfrentada. 

Por estar convencido disto, ó orador, de
pois de analysa.r os varios pontos contra-
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dkl.orios uu JH'ojecto. e subs~itu~ivos, ter
mina. concitando os Srs. Deputados, lavrado
dores ou dircctos representantes da. lavoura, 
a, em um movimento harmonico t.la inteli· 
goncia. o da vontade, escolherem um dos 
projectos em discussão ou furmulavem ou· 
tro que consubstancie tudo que ellc;; teem 
de aproveihvel e opportmto, ayJL'ovando-o 
decisivamente, em uma Juta. de votos, que 6 a 
ac~ao, e não de po.lu.vras, que muita;; vezes 
são a.ponll.S vasüt elvqucncia. (,llí.1ito bem. 
Muito uem. P<tlmas no l'ecinto. O orm~Ol' 
e m.uito compl"imentado.) 

Flc<1 a dis:.mssão adiada. pda hora. 

Vã.o él imprimil• os segLLiutes 

I' A R F:CERF.S 

N. 109-1903 
Inde(Bre a J1etiçrTo em. 'Jl!tl D. Julia B(/,stos 

pede uma pensiío 

A Commissào de Pen,;ões e Contas, ~ondo 
em vista. a pBti~~ão de O .. Tulia. l:htsb~. em
pregflda ua Impl'ensa Nacional, considerando 
o c<lpitulo IX do Regulamento q_ue balxou 
com o dect•eto n. 1.541 C, de 31 de ngüsto de 
1803, em sen~ m·ts, 55, 56 e 57, é tl.o IJU.l'.:cer· 
que seja inU.c:erJda a. mencionada putiçU.o. 

S11l11 das Commiosões, \ do outubt•o üe lll03. 
-GonçC!lo Souto, ]Jl'esidcnte.-l]~,·nal'do Hor· 
tC~, rcl:ltOl'.-Eioy de 8ouza.--G~1lMo lJaplüta. 
-Eiysett Uuill•eJ''''a, 

N. 110-1003 
lndefcJ•c a pari(·•< o em t]!ll' JJ, AU[fH.~/11 Yi

cencia 1'eixail'a 1/e i'!'.:ili>s, (Ul111 do t'OHSr:
lheiro .·l.tg>!s!o 1'airr:cit·a de l•hJit,ts, JU:dt• 
~<ma pe ns,(o 

A Connnissão de Pensões o Conta~ exaJlli· 
nando a. pfltição de D. August:~ Vicencia. 
Teixeira (le ~'rcil;as , viuvu. t.lo capitão· tenente 
Antouiu da, Silva. Teixeü·a de! Freitas, cousi· 
derand.o qno o monl;epio, embor,t, diminuto, 
recebido pela. petiaionària já é um fa. vvr pelo 
pa:ecer do Sena•.lo de 0 de uutulwo de 1888, 
é de pa.reCBI' que seja a mesma petição in· 
dBfBrida. 

Saladas Commissões, I deoutullro do 1903. 
-Gonçalo Souto, prosidentc.-Bernardo llor
t!!, reln.tor.-Htoy de Sottt<l. - Oal'lliio Il<~plislll. 
-EJysel! r:uilhe,·m··. 

N. lll - 1003 

Indefere a Jleli\'r.' o e"! que ilfal'lf.L O?ympi<! 
de Oliveirt! Cy1·ilto e Anna Ru{ina rle 0/1· 
vei1·a ; lltws peclem Wl!l.t pensd'o 

A' Commissão do Pensão e Contas foi 
presento um requerimento de DD. Maria, 

Olympio do Olivoim Cyrillo e Anna Rutlno 
d.c O li v oh• a Ah·cs, filhas do fallcciJ.o bt•i. 
gtLdci ro A!ei:to Josó do Oliveira, pcciinilo 
augroonl;.) tio soltlo que recebem, visto ser 
ínsuiflcicnte o de 17$500, !J.ue ora teom Jlltra. 
manter t\:~ suas subsi8 teueio.s . 

Nenhum do•~umcnto apresenta.m para. jus· 
tillt:at• o augrnento pedit.lo nem para -pNva.r 
as allcgações feitas ; por elltes mot1 vos, é 
,t, Commissã.o du pa.re~er quo sejlt indeforido, 

Sll.tn. das Commlssões , 3 de outubro de 
1903.-Gm>çalo Saulo, p1·esidente. - Gatvrio 
Baptista, relator. -Eloy de Souza.-Bet·nc!l'do 
Hori<~.···-Elyseu Gt!illwnne. 

N. 112- 1903 

b>de{e1·e a petiç(l'o um qHe D. R oslt da Cosia 
Ferreira peda u11w pensão 

D. Rosa da Custt~ Fel'l'oim, filha do tenente 
rle ínl'antal'ia da ui visão 1ndita.r da gua1·da 
de paliei<\ tl:t antigtt Côrto, Go.ht·iel João l•'er
J'eil·a, peJo uma von~ào , allegando est:u• em 
c:rth·cma p:1ln·c•7.;~,, 80l' mniol' do 70 a11nos, 
cst:u· quasi co:.m o pm· is~u !mpossil.Jititttda dé 
n·almllm 1'. 

CuJHo tlucttnll:1ll1.os, junt:L ~~ C<ll't:t do nuJJH~a 
<"ÍÍo do ~ou J':Liicc!llu p:Lo plll'll u po~:~tu d,J to
lliJilto tlll polir.i:L, Ulll' Lhliiu tltJ (~L~a11H'11LO O de 
ollito do 1110SIIH1, cm·LiliZiu do lnlptislllo tia sup. 
plicniJtll o ntte~tJtdo 1lo i:'J', 1J1•. Muum IJ!-a. 
zil du h:wel·tt upmwlo tli ~ IIHHL a a ~:Ll':Lin sonil, 
do olho uit•oitu, com ·n,~tdLad o , o~tttnd •1 com 
catll.l'llil~ CUJllplot:l 1J u lhu ostpwr.!o; a ltlm dr) 
r1tt:u~tado il11 JlOU!'ilt.l• llrl i iMlJCOlúl ' aoc~luu 11.l 
da. !J" ch•cumlicl'ipçiiiJ suhHl'li<l lltL tltL Capital 
l•'otleral. 

Embo1·a. l'OeonlioQ:L a Connnis;,;iio quo tlovcm 
sm· p1•ocariit~ iLS cundiçÕilS do viJa dtL suppli· 
cttnr.o, não póde, entl'ota.n to, dotxal' de iade
L'ul·h· su•\ petição, vis~o não ter apresanta.do 
documento :ügum qus Pl'OVll ter di reito a o)) . 
tonçãv desse l'<L v01'. 

Sah d<LS Commis;õos, 5 de outub1•o de !903. 
-Gonçalo Souto, rresiden tc. - Gu.l,ao Ba· 
plista, retttot•.-Eloy de Sou;f.t,-l)err!io·do 
Ho~·ta.-Elys~l!· (~wilherme . 

N. 113- 1903 

Juí!la que deve se1· imlef~t·i!la a p~tiç,ro em 
rJIW Adatairle Rita dos &!mlos Dias pede 
uma pen.<rTo 

A Commi~são ele l~en:'!õos o ContaR, tendo 
cn .. vis\·1 u. pr~r.içti.·J d.Ll U. A·:lel iL!tle R. J~ a. !los 
Sa1.tos Dias, vi uva dJ mestt•e 1la l~a.bl'ie a. do 
Car',nchos e At•tíficios de GuCI'l'a, tendo em 
conlideração quo é de d:tta · re.::eote [I lfli 
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s.uspendendo n.. inscripçã.o do montepio de 
funccionarios, é de parecer que seja a 
inesina petição ~ndefm•ida. · 
. Sa.l11> da~ Gommissõ3s, _3 de outub1'o de 1903. 
-Gonçalo 8outo,presidon te.-Bem(wclo Ho.rta, 
relator. -Eto11. de Sou::à. -GalN7o Baptista. 
:_EtY.seu GttÜhe1·me. · '' .. · 

N. 114- 190:3 

Indefe.rc a petiçcio em que o le11ente lt.onom1·io 
(lo exercito Jose Dias de. Al-meicla solicita 
~ema pens~o · 

O tenente honora.rio do exerclto José Dias 
de Almeida. solicita uma pensão, allegando 
ter servido como soldado na guerra do Pa
raguay e corpos de policia do Paraná. o 
S. Paulo .. 

Não julgando a Commissão de Pensões e 
Contas que os documentos apresentados jus
tifiquem o direito que : diz ter o supplicantc 
a essa pensão, é de parecer que seja a. pe
tioão indeferida. 

Sala das Oommissões, 3 do outubro de 1903. 
- Go1~çalo Souto, presidente,_: G(!lvilo Ba
ptista, relator.- Eloy de Sottza. -Bernard(i 
Horta. -Eliseu G1eilherme. 

N. 115- 1903 

[1ldeferc a petiç<io em que o cctuo do esq1wclnt 
L:ui:s Raymunrlo cte Lima sulicila mwr 
)le1lS(7() 

A Commisslo do Pensões e Coni.:l.s ,·! do pa
recer que seja intloferid:t a petkiio do cabo 
de esquadra Luiz Ru.ymundo de Llmtt, soU
citando uma. pensão porque foi soldado clu · 
ra.nte a guerr11. do Ptll',L:;uu.y o o~tú. l'Odlli~itlo 
a mendicidade e em avançt\du.. idado sem 
apresentar outt•os documentos quo um di
ploma d.t medalha gora.L dt\ campanha do 
Paraguay e um attesta.do do uelegtt'.lo de po
licia da. l"· circumscripcão de Bello Horizonte, 
documentos que julga in:mfflcientes para jus
tificar a pretensão do supplicMte. 

Sa.la das sessões, 3 de outubro de 1903. -
Gonçc1lo Souto, presidente.-Galvtio Baptista, 
relato!'. - Etoy de Sou::a.-Benwrrlo Horta. 
- Elysett Guilhetme. 

N. 116-1903 

do que seus sérviços, além das honras do 
posto de tenente do exercito, llle deram di· 
reito a ser agerite quartel-méstre da, Com
panhia de Aprendizoo Militare3 do Minas 
Geraes, é de parecer que soja imleferida :L 
1'eferida petição, po: ,já to rem sido remune
r~dos ~eu~ serviç,)s. 

Sala das ses;õlls da Commissão, 3 de olltu
ln•o de 1903.-0onçalo Souto, prelidente.
fleJ·na rclo Hor/.a, rala to r. -:-Elo!! rle Sou:;a..
Gall•ão Baptisl(!.-Elysett GttithenllC. 

Vão a imprimir os seguintes 

PRO.IECTOS 

N. 35 A-1903 

Parecer sob1·e o substitutivo ap1·esentado na .'Jn 
discussão do projeclo n. 35, deste anno, da. 
terminando que, nas caus!Cs em- que rlccahi1· 
a Unitío Federal ou em qtte a Ft.t:;enrla Na
cional (o1· conrlcmnada a quatque1· Jla(Jrt· 
me?·lto, ihcum11e ao p1·ocurarlor seccional da 
ReJntbU.ca, seus w .l;iutttos c o)~tdantcs, re.q11C· 
ctivamente aos feitos em. qtrc (unccionw•t!Jll,e 
não aos}ttüe; de aoç•7o e seu.~ Slfbsli!Hto.~. in
lerJI01' o cm11.pct,mtc l"t!t"Hrso ele IIJlJWllrt.çtTtl 

(Vide projccLo n. 21 ,\., tl~ 1\100) 

A Comm issiio de Consl.l tnioi'io, Lnglslnoi'iu n 
.Jus•,iç:t, :t qno f,yj Jll'Of;ento o su hst1tu"l.l V•J dn 
Doput.acliJ P:tt':Lnhus l\Iunt.on11g1'u tw :pt'tJ.JncLo 
n. :m, do IDO:!, ó do p:n•nctlt' c1no 1) mnsul-J 
soj:L :tc••olto com ~~ lltntlilh:a.r;ftn quo wln:t.lll.ll 
:tpunt:mt. 

A cvntlrmaçli.o tla:i snn ton,,·a::; pt·nrot•idn~ om 
Ja inst.,nei:L eont.I•;;, IL l•':tzonh Nt~cluualt\ um:t 
nocos::;id:tda quo 1:1:1 impuo. pal':L ovit.ar quo 
pas:>Clll omjulgado o pl'orluzam sous o!l"llit.n::~, 
como j:i. tem SLtcc .:didu,úecisõos monus just:ts, 
dando loJa. r <L pu.gamcn tos pelo Thcsuurv do 
não pe1uona.s qua.nLiu.s indevidas. 

No antigo regimen, as leis eram claras ;~. 
este respeito, dotermimtndo que houvesse 
s~~pre appe11ação ex-officio daquellas do
Cisoes. 

pep_ois da -procl[l.macã.o da Republict\, ns 
le1s nao tem s1clo e:~pressas sobre ü. es:)ecie. 

Indefere a petição eni que D. Rosalina .i11al"ia 
ele Jesus,viuva do tenente honOl·ario do ea;,eT· 

·cito Jo11o Josd Alves de Ra:ocnde, solicite( 1.mta 
pensao · · ' 

Apezar do decreto n. 3.084; de 5 de no· 
v~mbr9 4e I89R, quo cqnsolidoú as disposições 
v~gentes sob1·c a m;gani:saça:o da lttstiç{J. e Pro· 
cesso. Fedenrl, ter nos al'ts. 40, 149 e 15') 
considerado em vigor nquellas disposições, . 
comtudo serias duvidas se toem levantado 
dand~ log_ar a quB _algnrt~ juizes de 1a in: 
stanma nao se considerem obri()'arlos a ap
pellar ex-officio de suas sentenças~ qu'J assim 
teem passado r.mjulgado por desídia dos Pro
curadores da Rep\thlica, com grave prcjuizo 
para os cofres pu lllicos. 

A Commíssão de · Pensões .o Cvntas Ã3m 
vist~ · q3: petição ~~ D. Rosalina Ma.ri'~ de 
J~sus, vtuva. do tenente honorat'io do oxer· 
t.-i.to João José Alves de Rezende, considefa.n-
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No Supt•emo Tl'ibunal F~doral tambem Fazenda Nacional i.ndispensavcis sM ns·mo· 
acham-se · divididas as opi nii"~, do sorte qne dificnções fe itas no substitutivo. 
ora. s~ t'oma conhecimento cluquellas uppel- A allegaçiio do que esses embargos na sc
la.çõo,s, quando interpostas ]Jor a l "uns juizes, gnnda. época. imporl.u.m uma procras tinação 
ora dellas não· S J conhece, dando log'w a ip H! e delonga na. cone! mão !la. execuçl'io tcrü\ 
reine aobre ·a ei!pecie l;\ment<l.vel confu~ão, talvez procedencia , ~i se Lral.assc de climi
pelo que urge que es&o p onto seja. cxpl'ess :~- nal-us em. todas a.s cxec[1ções, mesmo as mo-
mente regularlo. vidas cont ra os parücu !ar~s . 

O modo estabelecido no subs~itntivo para Si se tr,tt!J. de igualar a Fazenda Nacional 
quo o Supremo Tribunal conhe~;a. da todas a estes, nada justifical'ia tiJ'a.r·sfl 11 mesma 
aquellas questões parece o mais simples o direito ga1•anttJo a. todos os executados. 
atlcqna.do n que rnclllor resultad > produz, 03 direitos dos exequoute.s, que ~c dizem 
~um que s~ja nccossaria a tlppellaçiío do Pro- post~r·rra.<lus com a demora. prowniente desses 
curador da R~publiN\., r1ur: nlio póJe doix:tr se:;:unrfos embai·gos, tunto soifrc\m, quantia ::. 
de ser intel•pos ta. o l'ecobfda em am uos os exccuQio é .p1·omoviua contra a F>1 Z~udu. 
olfeitos. fo1•muh>s que ficam llllt'feitamooto Nacional, como quando o é contra. os p<J.rt i
supprldns, evitando t :tmbem que, no caso de rmlares . 
!íl.lta daqnolle rl.ovor do representante da. :&-ll!es dil-citos de vem ser tã o r~spcitavcis 
llazen1la Nacionul, seja aindcL preciso rpto a em um como em outl-e caso, e si se prctonrls 
po.rto promova o seguimento rlos autos, abr()vial· a:> execuções, elimino.n:Lo esses ao
rb.nclo em rt•snlt.1.do o mesmo que do moll.o gundos cmb:wgos, então devem ser refor· 
·mu.is sim pios propõe o substi tutivo . mada.s as leis processuaes q uc os pormittem. 

P3.t';~ tomat·,po ém.bem c!ar.J c cvilm· du· Emqua.ulo ~ll i.IS vigorclr c.m (;J se p;•otendB. 
v hlas, prvpüu a Cvmmis.;iio qnc ao <l.rt . t• se como é justo, ignai:>r t\ I<'3.zonda Nacl:Jnnl 
ur.o·L·e.ir!Oilto-a. cutHO.J.' ria intim.u;a.o dtLS p:Ll'trs, (W9 p1.rtlcularcs, tambem devulll set• a e lia 
:1.s qu:\OS [JOdorliu atr:tz,lal' n;t ta ou lliL 2' pet·rnittidos. 
lnst1tncln.. Accrosce que si.\_o tao limitn.dos o r os-

()nantu M procos.w das nxecuçõcs }Jl'Opostu tl'ictos os ca.sus dossos segundos embargos, 
uo Sllbslltutivo, pu.roco hmuom a.ccoi ta.vol. que ra.rissimas vezes terã.o olles cabimento, 

lo:' gcl'lll ti : I~{Jimçiío Jo quo n<t~ ucçüo; cxe· nã.o so tlcn·mHio suppo)r qnu sú par.tt da.t• 
cuon•H dovrnn t~Jrlos, IJ.Ilêl' o.9 pwtt~:ui;u·cd, logt~r :1. protollo.ç·::í.o s1>j:tm tm\dus polos pro
IJ llot' a, Unliio, ~OI' colLJCíLtlos nu mo,>mu pé do cut•a.durcs da ll.opublica, ní'io só uste.1, como 
luualtlatlo, 111~nri•J t1Jlplic:wd s :1 tudus as mo~- os da. pt•imei ra ph!lno Ju. exocu(;ão. 
IIIU.l:l l'OUI'I~~ du dil'l!lto . Si uao h ou1:c1' 1/uddas, como $6 exprimem 

l•:s!ltl lgu:lldarlo, piJl't1m , dovo r.ompl'chonum• as lnstt'ucçüc~ uu Con:teucioso, rle 10 de :~hl'i l 
uii.o BÓ : 1~ ulJt•lg :Lçúo o~ como ta mlmm o~ di· tlo !8.'51, o pt•ocuradot· dtl. Ropitblica nâl} 
!'tllt()s, opporá emb:u·gos o :t r.xcançã.o corrr:mt ra.· 

Sl tmlo., tcom o tlil•c if.,J, n :1~ oxccnouos ondo pitlamonto, rcsp.d 1.ados os direitos dos o:t
so a.bt•o nov;t inst:11Wia ilo ri()fos :~. do pl'orn,>- cr1nentos o !1:1 União. 
vur pul' meio do omba1·gos a r eforma ou mo- QuafltO á providencia pl'opmrttt nu ad. ll 
di!! cação du seuteuç:t ou~lda n:t :tecüu, t:tm- do substituUro, parece lambem aC<'.ci tavcl. 
hom ll€3\'0 t al·o n. Faze ndlt N:tcional o com Tra ta·se da pro;;crevor I'o:,ct•n.s pm•u o jul
m:tioria. do rtLziio. pol'(tna roprc$cnt<t os into- gamento de qucs 1.âo da ma.ls alta. tt•an~cen
ressos d:1. c;;llectivültule. quo não podem dei- doncia , qual a. da cons titucionulirittdll das 
xa.r de ser garantidos c.:>m o mai()l' de.,volu, u l~is , do qu:LI r esulta uma vcrduueir•n. S'U
que de cer ' o não sã.o in rorim•es, nem menos premacia do l'o<lcr Judiciario sobre os outros 
rcspeítavcis <:!o qtHl os. ind ,vidnae3: poderes da. Repoblic.l. 

Mandando o sil.bstitntivo, no art. 3•, que O proprio Supremo Tribual t<cderal em 
nas ox!lcnçõ ~s se olmn•vem a.s rl i ilpnsi~·õr>R, Morrlão sob n. 551; de 15 de dezembl'O do 
que J'cgem o assumpto em gorttl, o dando !900, ~~ostra-se l'occi\)so do abuso daquella. 
estas a os pa.rticulares o direito de, ainda <W ruumontosa at tr ilmiçào, que pól o dest ruir 
findar a cxacu~'i.o, offot·ecer scgmulos em· os rundarncntos de tudo o edificio consti
b:lr~os, mesmo d~pois do julgados c dofiniti- t itcional. 
vamentG·desprezart.•s os nrirneiros, ti igual- Ari de~i~Cíns · rle li'io grave~ liti~tios nuo 
ll'1-de .. ilnpõe (itto se dê cs·se mesmo direito :i podem ftcnr c. ntt· e~tiCS a um numero Lmi
Fa·zcndn. Nacional. tatl.o de juizos, podendo re~ultar· da. n.usenr.ia. 

Nilo estando o.> b."m.s da Uniií.o sujeitos a e do compa.rocimoto do algum decisões 
penhora, como os dos prll'ticularc:!, r-on ~o !liv,rgc ntes, a~ú de UIIHL p·\ra. oulra. Srlssã.o . 
S!)ln·c o qunl nlio h<l duvhltiS, nom oJ>iníõcs A esto rospoito a Coro ro i:~silo , que senia 
dfvergont.es, trat<J.ndu a legl~l::wã.o lllt stoutel no auno do i900, lavrou um m·udi&o pa.
sómentc do caso de peuhor:t, e tendo.se ue recer , que osclarece o u.ssumpto e sustenta. 
amoldar o processo lis execuc;õe.~ con~1·a a a idéa a.doptadu. pelo suiJ:~ tituLivo, cujo 

\'oi . \'l · . 10 
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autór em dous discursos, que se acham pu
blicados nos Diarios do Congres.;o de 24 e 29 
de setembro lal'gamente os justificou._ 

Em face do exposto é a Comrni;sao de 
parecer que o substitutivo deve ser appro
vado. 

Sala das Commissões, l do outubro de 
1903.-Pm·anh.os JJlontenegro, presidente.
Anglo Pinheiro.-LHiz Domingues.-:-1~. To 
lentino.-Teixeira de Sd, cum restrtcçoes.
F1·ede1·ico Borges. 

Substitutivo ao }JJ'ojecto n. 35 de 1903 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.l. o As sentenças proferiihts em primeira 

instancia contra a F'a.zenda Nacional ou a 
União, sej:J. qual fr;r a natureza da causa ou 
o seu valor, não serão exequiveis emquanto 
não forem confirmadas pelo Supremo Tri
bunal Federal, a cuja secretaria o escrivão 
remetterá os autos dentro de sei~ mews, a 
contai' da intimação das partes, que podel'.'io 
arrazoar na primeira. ou segunda instancia. 

Pltragt•apho unico. ComprohenJem-ss nes 
tas disposi~~ões as justilica::ões o habil.taçõe.,; 
do que tl•ata.m os arts. 1'4J e 150 ria parte 5a 
do decreto u. 3.084, de 5 de novembt•o de 
1898. 

Art. 2.0 T<tmbem não produzirão elfeito 
algum som aquelltt conftt•mação as senton
ças pt•of'ol'idas nos ctmsas que se fundarem 
um con vonçõos ou l.z·ataJ.os internaciona.es 
quttndo contr<t a smt validade. 

Art. 3.• Sendo a Fa.:-:enda Nacional ou a 
Unl1io contlomn:tda deftnit.vamente a algum 
pagamento ou a ontl'egat• cousa certa, extra
bitla n. carta de sentença., daz·-se·lhe·ha ex
ecução, observando-se as regras que regem 
as execmções em get•al, monos as relaf,ivas á 
penhora, ou segut•ança do juizo para. oppo
sição de em bargus. · 

Art. 4. 0 Intimado ó procurador da Repu
blica, poderá elle dentro de 15 dias, a conLa.r 
da accusação da oi tação, offerecer os se
guintes emln.rgos : 

a) de nullJdade da sentença ou do pro
cesso como prova constante dos autos ou offe-
recida incontinenti; · 

b) de nullidade ou excesso da execução ; 
c) de compensação; 
d) de pagamen w, de novação de trans

acção, de prescripção supervenientes depois 
da sentença ou não a !legados o decidido~ na 
causa principal ; 

e) inft•ingentes do julg:.tdo como prova 
constante dos tmtos ou ohtida dopois da. sen
tença.. 

.Art. 5,• Desprezados os emba."gos, ou não 
os offm•ecendo o procuradot• da Hepublica no 
pra.zo lna.rcado no artigo u.ntecedente, e 

julO'ado por sentença o lançamento, expedir
se-ha precataria a3 Thesouro para o respe
ctivo p~ga.mento. 

Art. õ.o Dentro do prazo de tre~ mez~s, a 
contar d(l recebimento da precator1a..! na:o se 
tendo @ff9ct.uado o pagamento, poderao amda 
ser oppostos o:; seguinte.:! embargos ~ 

a) rle nnllilade e GXCllSSO da e:{ecuçao ; 
b) de -p:1gamento, de compens~çãE, do no

vação, de trans.a.cção~ ~~ pt•e.scripçao _ su_per
vonientr.s depo1s do 1mcw da execuçao , 

c) de restituição. 
Art. 7.o Os embargos de que tra,tam os 

arts. 4o e 5o s~rão julgados pelo Supremo 
Tribunal Feder:~l. · 

Art. 8. o Inú.llpendento de embttrgos e em 
qu·tl 1uor tom pu antes do pagamunto, pod~rá 
a Fazend:t Nacional requeJ•er nos summarws 
t~1·mos do art. 30G do decreto n. 848, de ll 
do outubro de 1890, emenda Llo et•ro da. conta 
uu custas. 

Art. 9.o Ainda depois de elfectuado? p~
gamen to. poderá por meio de ac:ção rei:>ClSJria 
ser annularla a sentença. · . 

At·G. 10. Não oblt.ant,o a penden01a dos 
embargos de que trata art. o 6°, o <!overno 
pag n·á a im portancict da condernnaçao, pre-
cltando o exaquen te fl.:tnçoa id~nea. . 

Art. 11. A clecisã.o contrarm á con~tttu
cion:.dillade das leis da União e dos Est.a1os 
ou a validade das convençõe:J e tt'atados n~
teJ•naciuni1eS só podel'á :,;el' tomada em trr
bunal pleno pula. maioria de seus membros. 

Art. 12. Revog:tm-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissõe~, 4 de novembro de 
[903.- Domingos Guima1·aes.-Viriato J.11as
cm·enhas. 

N. 35- 1903 

O CongressG Nacional resolve: 
At·t. l.• Nas c:tusa.s em que decahir a. 

União Federal ou em que a Fazenda N:.tcio
nal fur cJndomnad·•, a qualquer pagamento, 
ao procurador seccional da. R~publica, seus 
adjuntos e ajudantes, respect1v_ament~ _aos 
feitos em que funccionaeem, e nao aos JUIZes 
de secção e seus substimtos, incumbe inter
por o competente recurso de appellação, que 
será semp ·e obrigatorio,· salvo_ ordem em 
contra.Mo do Govel'no da Repuohca. 

Paragraplu unico. Decorrido o prazo legal 
~ não tendo o procurador seccional appel
lado a. parte contrarin. podet•á. requerer que 
os u~tos subam ao Tt•ibuna.l ad qMem pu.l'a 
tomnr conhecimento da. sontença, conftt•mn~t
do. a., ou roJformando·a, SJlll o quo o~l~ nau 
pa.s~ará. om julg ~do ; o nesse <~as~ o JUIZ, '!_e
ferindo o t·equet•iJ.o, á. vista. da lllformaçao 
do respectivo escrivão sobre o prazo, aub-
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metterã a ·:processo de l'espou~bilida.de o 
llroeurado.r :1. qui)m cumpria appellat>. 

Art. 2. • R<Jvoga.m-se as disposições em 
contrario. 

SaJa. das Commissões, 2 d<l julho de 1903.
Paranhos Montenegro, pre3idente. - Azeuedo 
M!!rques.-F. Tolenlino. - Este-oão Lobo.
Likiz Domingues . 

N . .2-16-1003 

Parecer sobt•e a emenda of!erecida na Jis· 
cusst!o tmica do projeclo n . 280,de 1902,que 
concede á D • .Maria de Castro Sampaio, m(le 
do 1° tenente. Gusta1Jo Sampt~io, a pemão 
mensa~ de 100~, {i.CQ.t~do o Go1un·no auto1-i
zado a abrir o credito necossa)·io 

A' Comrnissão du Peusões e Contas foi pl'9· 
sente uma omenda. do Sr . Affonso Cus h coa
sedendo á viuva do conselheiro Paula. Baptis
ta.. D. Emiliu. de Paula. Bt~.ptlsta, pensão 
igual á. conoedidí\ pelo projecto n. 280, de 
1002, a D. Ma.1·ia de Castro Sampaio. 

A' Commi8são, nã.o tendo illf"ot•ruaçilo au 
dooumeot.o que justifique a. concedsão do fa· 
vor pedido é de parecer que :;eja. a emenda. 
rejeit.ada.. 

Sa.!a. da.s CommiS:iÕe3, 3 de outubro de 1903. 
-Gonçalo Souto. presidente - Gal11ao Bap
tista,- relator.- Eloyde Souza.-Bernardo 
Horta.·- Etyseu Guiflterme. 

Emendas a q11e te re(8r~ o parecei' supra 

lgua.l favor A vi uva. do conselheiro P<~.ula. 
Baptista., D. Emili~ de do Paula. Ba.pü;ta.. 

Sala das sossõos, 12 de 11ovembro de 1902.
Affbnso Oos!a.. 

N. 24i- 1903 

Detet·mina que a li11lw d Í1liSOI'ia entre o.ç 
ten··ito1·ios dos Est<tdvs do Coa1·à e elo Rio 
Grande do No1·te conlinua a se1· fi:ooda ela 
costa pw·a o ct~nt<·o, ct>m p~crecer da Com· 
misstTo de Oonslituiç,(o, Legislação e Justiça, 
que preUminm·men!B julga ser o . Poder Ju
llici<wio o .cC?mpe!e>if.e pa1·a ,·esol'Ue;r o caso, 
se!luiáo de e(Cposições de moti.vos dos St·.~. Aa· 
gelo Pinheiro, Artl~w· Lrmws, Estevam Lol>o, 
Luü Domi1lgu.es e Hosatt·1t«f. de Oliveira e 
wtos diver·ge~~tes dos S>·s, 1<1·ederico 13orges 
e F , To&entino 

(Vida projooto n. í33, de 1902) 

A Commlsaão de CoostUuiç!io, Legislação 
o JusUo1,, dlB<llltldo. u. p1-cllminar• da o<.~mpu· 
tenoiu llo CungrosiiU N~ciol\11l pa.m re.-;olvor 
o CIJ,;;o de limites do Eat&<lo do Ceará com o 
do Rio O r ando do Norte, ó om eua. mlloiOl'll~ 

de pa\'aeer que essa eomp~tenciu. é do Po1er 
Judicia:•io, p~:~!as razões cons~an~es dos voto.i 
em seguida. exarados. 

Sala du.s Commissõcs, I de outubro de 1903. 
- Pa1Y.1.nhos Monteneg ,·o, pre.<litlonto. -Luiz 
Domrng1ees. - /mgeSo Pinhei,·o, pelo~ mo
tivos constan tes da. e:tposição que otl'ere<}O. 
- Tei~eira d~ Sú.. - Fr.xkrico Bo~gM, VOD· 
c ido com voto em separado. - Hosannah de 
Oli"'ei,•a, vencido, de accll-rdo coro o voto do 
Sr. Arthur Lemos.- F. Tolentino, de ar.· 
corJo com o voto do Sr. Deputado Frederico 
Borges. - E$te,nm Laóo, pelo:; fundamentos 
constantes do melL p;t.rOcet• escl'ipto. 

Versa. o Pa.rec1lr tto Sr. Arthur Lemos 
sobre o projecto n. 133, que, em julho do 
1902, apresentou á consider·a.~ã.o da. C&.\U(It'a. 
dos Depu ta.dos a. Ulus~re l.Ja.ncada cearense 
para o firo do Cun.,.resso Fedet•a.l determinar 
esta prov-tllanoia.: :'alinha tl ivisoria. entro ?3 
terrítorios do Es ,ado do Ceat•á o do Rto 
Grande do Norte continúa. a. ser fixa.da. da 
costa para o centro.» 

o luminoso tt•abalho do bom·~do represen
tanl.e do Pa.rá. divido se om OU(l.S p:trt.es- na, 
primeira. discute n, preliminar, a. sa.ber: si o 
Cooaresso Fa~era.l tem ou não eompotcncía. 
p:l.l'i~ tom~r conhooimonto tlo ~snmplo sobre 
que dtspõe o onuncía.do projec\o; na segun.Ut, 
di81lUtG looga!lleote a. questão de meritis, 
concluindo por santDnciar a fnvor do Coará. 

Emquanto a nós, quer no! parecer quo 
tod<l o dl!!.l<tto ao ha do l'ocluzlr a.o exame da. 
prelim\nar, que pddl.l s ··r fnrmuhda assim : 
-Não I! o Congresso FBl era.l coro potcn ~e para. 
decídii' dellnlti varnente noF.te plelto, 

§ 

Basta, em primeiro logn.l', ler os textos 
lcgaes. A Con~tituição em o ''rt. 4• combl
nadu com os a.rtt5. 34 o . lO o 59 n. I lettra. 
c não deixa. margem .t menor duvida. 

Pela. economi3. deJses dispositivos, a situa
ção divergente em ma.teria. de limites é assim 
regubcla : 

a) na hypothese d•~ fixação de novos limites, 
porventura. não existentes entre os Esto.
iios, aju.~ta.m <:l!es, ent1·a si, a.s condiçiiul! 
des;e aooordo, medU!.nte acqulesaeocia das 
respectivas assombléaS legislu.tiva.s, em duas 
sos.sõcs annuaes s uccessivas, a. que da.r<l. 
rema.te o Coogrosso Federal, homologando-o 
defini ti va.meote ; 

b) na. hypothese de limites, já existentes 
ou fixados em lei, mas cuja. aviventação (lU 
novo. dema.roa.ção se precisa. etreotuar, cess.'l, 
ern absolllto, a comp<neocia. do Pudor .Lagi9· 
le.tivo: a. ossencla. mesma. da. controversia. 
estA a. e-videnciar-se como purarnento oon· 
tenciosa. ; e do.lll, mui logica. o sabit1mooto, 
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:l.ttrll.mit• n, c6nstitúiçio o seu conhecimento 
á, alç.aJa judicial. 

Outr4 não póde ser,- cuidamos nós, a. in· 
eluiitavel conclusão :1 que nos levará i•at!o
ct ida aoa!yse do texto con~tiêuciona.l. 

·Desse modo se pronuncia o a.ntorizadissimo 
ensino · dos dout os, qua.m;, notadamente, os 
Srs. Joã.o Barhalho, Bael'atlas o Mi lton, cujo. 
doútrin;l. se t ranscreYe no Pai:ecer. 

t t•aido este bstad:o do cpsa;~ , !)n 'la cppca:··llo 
tllte>tra eaistencf(l. cioloriial, hiln debiJ:o ciel'• 
ta.men ts continuar ell: is üimdo. Un tribuna.! 
reves tit.lo de esa. autoridads er> p uos esonoial 
para. pre vcuir todo r ecurso á lá. fuerta:·;- ú 
impedil' la de;;;oluci on del Gobieroo . Ade
más esta autorido.d, ev identsmento, debo 
r c:;iuir en d Gohicrno Nacional mas bioh 
que cn un gobierno de Es~do, po1'quc se 
puodo prc~umh·, ·con justici <~., que, bajo e! 
G!)bieroo Nacion;tl, la decision de ~ta cla~p 
do ne~ocios ~orá. tomada com en ter<\ iropar-
cia.lidad.» · · 

Cqoley, ;~.seu t urn!), nos dú. igual noção : 

Nã.o o bsta.nte, e apeza.r de lealmente assi
gnalar esse fa.cto característico- o do una
_ilinie consenso; · neilte particulat•, dos nossos 
constituctonil.lisl<\S mah insignes- p3rsevora. 
o Sí·. Rch~tor em a.rnrrua.r a competencia , 
neste caso, do Gongre3Sv Fodera.L _ 

Para se attinglr á demonstl'aç.'\o do m ·.oi- «Many questiona might arisa under tb"~s 
festo ec1uivoci:! de se'Qielhante as ;~~'tQ,eon v !3m·, clause concernillg tlw reach o f the Federat 

· antes do mais, um·a: lig·eira rQfoloencia de jul'isrli(~~ion over controversics betwecu sta
como, em circumstaocias ana!ogas, se pro- te3, •he súbjec~s ' tllat may be qea~t witl) 'a,pl;l 
cede nos Est(!.Ú()S Udidos c na. RepubJ!ca. Ar- de~erm"ine~. and bOIY 1'ar tba sr:yerelgn riglj~~ 
gentina.. 6f t~e States, a11d the extent of thqir rospec~ 

Nos E;tados Uuidos, ha SÇ>luçlio lJO.t:a tplla tive terri~orial juriodictions, rrpl.y .be brougl\t 
e outra hypotllese. ·. · within tho cogníza.ncé ànd finâl ·detel'm[na.
- A fhq.ção do limites ss resolve de á~cordo >ion of the Fedel'a l judiciary. The clàuso 
com o preceituado. ao art. lV, scc_ção.S•, conf~rring jtii'isdiction of suoll controvers1es 
seguadp, aliás, o cons1taa o Pa,recer. · · is geoeJ·al, aDd · only as c:1se~ 'o. riso co.n it bc 

Rege o outl'O cq.s() a reg· r!!- . do a.~t. m. deLel'rnined wlut\ier tlley present qui!stlons 
secção I, que Story (na conh~?cid.a. t raduccão whích are propcrly of jadicial cogoízn·nM
de Calvo ) as>im commcn~a. : '· · as bntweou t hc Sto.tcs. A qu.e,qtion of /iounda .. y 

c B9 j o e! i mperio d.cl p~cto de Con fedei''l--: js plaing such P que.ltion , a.rid so JS the que· 
cion, ai ha.bia. dado ai' Gobierno Ni!oclqn{l-1 e! .~ tion whethe1· th e conditions in . a. compaot 
ppdQr de lntervenil• e n tolia.s las d iscu (!iilnes uetween two Stu,tes, on ~he _performa.ocr~ . Qt 
y controv~rsías entre dqs o va,rios· Est:J.do~, , which certain tert·i~t·y wa.s to bl) deto.clted 
r!Jlativam~nPR ·a.. las f~onte1•as. juri~\Í'iciqo ," rro!ll ~be oa :; antl bacome a part ofihe othor, 
otc. y dec1d!1' en el ul~upo resorte~ An~cs Y: ha.ve evcr compliod \\'ith, soas to elfuct Lh e 
de~pnos de adopta.tl,o este pacto, !)Uffi6l'OSaS t:an~fer.~ 
deferencias só ha.bian suscitado antl'e va.rios 
Estados con motivo doi suolo, de la. .inrid· 
dicion y rle.·la.s froutBl'[l-9, y ho.bio.n prodtl·. 
cid-o vel•dilder.IS calaniidu.tlos . Algun:lB de 
estns controvat>sias fueron juzgadas pot• un 
tribunal compuasto do comi~n.ri~.~a num br.1-dus 
por e l Congr~so. pero a.pssar· de la. doclslun 
dn estos comisa.rios el conflicto subsiiitio en 
rouchos cago! has ta. el c~taulccimcnto de la 
Constitucion actual. 

« Ant es da la. r e-volucion Ias contl'ovcl'sias 

Ao enumerar von Uolst as coiltrovorsias, 
~ntre dons .ou r)laÜ Est=1.dos, ma.n1rl~I!La.·se 
tlri. mo.itna. sorte no lltml <lo pa.t•a.gr:tpho 60 
d<L Tltc C'onstil\lcional Law : 

«Theil• jtxrisdiction o ver q.uestions of boun
uary bctween the Stl.Ltes has uoen e~tu.b!ishQii. 
ror nmny yl"IU'~ by quite a num bar of dici-
iiÍons o. r tlta fodcral supt:eme oourt.» . 

Nem outra é a solução que nos OITerece a 
jL!-risprudeucia nor·te-amehcnna, ~aguado o 
a.ttesta G. W. P aschoa.l (ila traduOçãq de 
Calvo), na pas3:tgom seguinte : · · 

. entre as colcinias, en cuanto "ú. ~ a catension 4e 
sus dcr~choS de territorip ó fl'Prltera., se· 
guiendolas C(l.rtas respe~tjy•>s, era.n juzgn.das 
por el-Rcy, sec~n~~ Ia Jurlsli!!ioq soberunq.; . «Cc:t~trG'Ill!l"sias ent re. dos o ma.s Estados-
se.gm(lqs principio~ <l(lf der_echo f~uda.l. E:i~a; l!:sto sígnill.ca Esta().os de la Uoion, . · 
jt~risdiClon _fllli . manteqida. freouentorqpotc 
en la pra.ctlCa., como tuv.J lúgt~ot en le . !le· Esta clausula. sobre pleitos enti·o EStados, 
ba.te entre tv[as achusset s y New- tr.am_p~hire inr.lue el pleit o traido por iln Estado contra. 

· debate qutJ fué j nzgado·por el Consejo pri..:- outro ,pa.ra. resolver una. cuestion de l icnH as 
va-to e n 1679; y tambien·en la. direreqoia. én: disput:.ttlos. Rhode h la.nd 11. ··Massachussets, 
~ro : el New"Hampsbire y · New-Y'ork eq 12. P.et-. -657.:; . Alaha.ma, Goorgia.,- ~3 - •Hon . 
1764. Lm;d H:n·dwick recvnocló aquella ju- 5.103.1'. 
1•isdieion de la. m a.nara. mas positiva,' cq e l- C~ns~~ra. ? ' diro~~!? . ~rgçn~iqo· Tl-~4l~iiii!o 
g1·and asunto de Penn· con tra- · Lord· Ba.lti- ~agrn:ntc.G<>m: 9 no~·0, nó P.'ltattiir, '!-;, es.'le 
more . Las mlsma.s nocesidades qna :~. binba respeito, ·a...; sua..~ normas. · · · · · · · 



Cilmara dos Depctados- lm~esso em 2210512015 12:24- Pàglna 29 de 70 

~l!:ssito El\1 5 DE OU1'UBi10 DE 1Ú03 77 

. Assim, com os art~ . 4° e 34, n . lO, da·Con- caprichosamente sus territodos, incontcsta
stttuição. Bra(;ileira., conco••daro r c!spoctiva· blemanta , que ha.bria coatra.cliccion ,entte 
mente os ar ts. 13 e 67 § 14 da. ua.queUe aquella garantia, y estl a.tribucion d,el Cvn
pa.iz: . · .. . . . grJso ; pero la fu.culda.u de! Congreso para. 

« Ar.t • . 13. · Podrán admHirso ouevas pro· fijar los limites de las p~·ovincia.s, no tiene 
vincias enla.nacion, -pero no podrá erigirse esa ex:ten~ion ; cst~. a.t cootr;u•io, limitada 
una·, provipcia on el tor ritorio de ot ra. o pot• la. logicl de !M in3t ltuclones y poi· oi 
otras, ni de varias formarso una sola; ·s!n coaLeJ to de la ley fuodamenLal. 
el consent imieo.to de la l egislatura de hl.s Non es posible comprendet•,. com perfl)cta 
províncias i!ltoresactas y dol Congr eso. -cla.rüla.d y cort•ecc~on, el.sentido de una. clãu-

« Art. 67 ; 'Corr csponde al . congi•eso: sulu. consti~uclona.l, como el sentido de lcy 
· · · ·· · · · · · al guma._ sin cot'telacional -a. .COQl toda.g ~as 

14. A reg la. r deftnltivamonté los limites pa.r·tcs dol texto .que sean aurre!ativas ~ 
del tert•itorio de la Na.cion, . tljat' los de IM · tangan conexion más ó menos · inmediata., 
Pt'OV.~ncias, .crea.r utr(l.S n uevas y determinar mas ó menos remo~a coa la clá.usula. some-
por· una, legisl<\cion especia l la. organisa.c.i?n; ~ida. ;t cr ltioa..'> . · 
admioistro,cion y Go\Jiemo, que dabcn teoer Esl,uLlil.ndo 0 art. 137, n. 14, ainda oh!K!rva 
los territorios na.cionalos 'l.Ufl quetle;J fuQt'a l~str<lda: 
ele lo~ limites que se asigno a. lt\S pt·ovincias.~ 
. A-o commenõar,,o <Ht. 18, Estrlloda, em sJu +:E~t\'e las provinoia.s }mede· pi'ocmler-r~e 

Qw-sa! .d,e Der:echo Consti,ucionat, Feúr.wul· y «á tin\t v.lt orácioil de ltmites por fue:lio de 
AdJJ~it~ísk.fkt.iuo, exte1~na-se desta. l'ôrma.: « estipulacioiloss reciprJcas . ·· 

«OI)ncuorP.a. casi textualmente es te a. t•Uculo « Es 6Sto tino de aqiiellos ·c;1sos cn qoc 
con el.mciso 1• seecian s~ art. 4~ da. la Con- « seguti el ésplritu de · 1~ · constituclon; ''ootí
sti~ucion .de los Esta.dps. Unidos, y eo,vuelve ;(eilclo que os licito :l.las províncias celebrnr 
un!Jo t;l.oble ga.vantia.do. La. intllgt•idad \e.nito- «.entre si tt-abdos p-arel<tles ; y como estos 
ri;J.t y de la. iodapQnd()ocitl• rel<~tivu. de las « tratados hctn de ser, de todos modos, 
prOVÍUCÍO.S, . « cortictidos á la a.prol:i:icion dol COllgi'GSO, 
. «.No pareco ha.berso prosonW.do á líl. mente « las provincias, ai estipu lar uoct a.lterac!on 
de lçs·legjsladores ta.u sLllo la. pcrspnctiva. de « amigahlo do suu limites, do ninguQa ma
que el Congreso, on algun caso,qulsicra.crigir « nora. sa subleva.o contra. la. a.u.toridad do! 
una. pJ;ovin ~ia. on oi tl)rri,oriu de otra., ó « Cungt•c;;o, sino c1ue u.l revG<~, ae s úoo·:·diaa.n 
re[undir ,dns. ô mi1s provinclhs cn una. Para. «a, su de!iui&iva resoluciun l> , 

provqer á. essu. sola evon tua.Hda:l,lw.uoria lias· 
tado d.ecfat'a.t" q.ue el Congreso non puedo det
etar l'esol ucion en t t~l sentit!Ll sin el coosen 
timiontc!· do lo. Legislattu•a do La Proviocia 
iutcresl\du., Poro dico mas : quo no pol rá 
lljecutar.ID , una. oporu.c ioli do esto lioago 
tiin el . cousentimion to do lo. Le)(isbtnrn. y 
clel Congroso; ele suerte quo sà pano on 
ot!'o. bipotesís : la de. que dos t) m:lis pro· 
vincias,, e o Yít•tud de combinaclones lilccios:u 
ó cediendo a qua.Iq \tÍol' ot1·o mo \ril,pret.cn,lio
ran, .en daiío de -lo> iiiteresus generalcs y 
deb•ituienw doi orden instltucional de la 
ltep1.1 blicp., rnfnodil•Jc en una. soJa pt'O,V;irtcia.. 

c A si como se prollibe al Çol)groso· vofl111-
cllr provincio.s slu cl consentimiento ele la
Legislatur a, se . prol1iba á. las. proyjnoi[J,s re· 
fundir&e. si a . .. Gl · · consentimieqto , de! Con-
grero.. · • 

E, 'mais átllante, pandora com tod~ jas.!. 
~z': ., . . . . . . 

« Pero se pregnn ~n. : i no cs contr;Luid'Jt'ia 
de est.<~ gal'an tiu. do la tn togL'Ithl<L CO!'t•Horiul 
de las províncias fa clausula. H dul articulo 
6i de .Ja C:onsti~pcion, que autoriza. nl CLID· 
grcso .á. tijar .l<'S limites de las JU'ovinoias 1 .. 

«. Si .. P!l~ e l. dere(}ho de tijó\t' liinites li. .lu.s 
1 ~roviuçtas . se ·enteudiera. el ·du s ubdivü.Ur 

§ 

Deixando de la.do elementos. do convtcç..1.o 
tij.ó persuasiva., ontt•a. o digno Sr. H.ohi:\01; om 
)loáquiz118 do out.ra. or.tuin. Na. roconstrucçà'o 
flisr.orica do quo , 11 asse proposito, t>O rcz na 
Constituinte, vn.c S . Ex. buscar us fnnd;l
mnntos do Sll!\ i solada, intcrproto.çfi:o . 

Seju.·nos licito diziú•, á guiz(l, 1la procmio, 
que, si l\lca.oç.'Ü'em fóros de cidade as illo.çõos, 
n. quecltcgc;u S. Ex. no es tudo .feito, não só
mente sobre o pensamento da Consr.ituinte, 
bem .como no tocante a. in confundi vel na tu:.. 
r~.za doS . pi•eceitoS QUO ella. fl l'.Q:l.OU n'o~~9, 
aliás, clariS.sinio themá. ,de nossP. (li'reito pu: 
!Jlico ~.collr~rt~Ne ·il. o Pu.c.tp reiler:al dé 
24 de Fevereiro de 189.1 num bé1n aca.bado 
systeína do órgitos e . fnncr.ões ~m póron}ie 
desõrdem. .· . . ·. · 

Eis o primeh·o repa.ro do Sr. Rolator ·: 
«0 projecto de ConstituiÇão · do Govel·no 

Pt•qvi~orio j :i. oqn tinbn., no art. 3".• :t mesma. 
dispost<;ão do a.rt. ,!o da. act1ta.l; cllm p~
qu'cna. alteri:lção de p(l,liWl\ls, o no m•t. 33 
n. lO;~ mcsnH\ l'egt•a. tio art . 34 o. 10.'> 

•A Cummissiio dos Vinto o Um, \JOr,lm, 
pt'OpllZ a es~ a1•Ugo o. so~uinlc emend!l; 
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« N. 10- Divi~a·Sc em dous numeras: 
a) approvar os tratados de limites cele

brados pelos Esta.dos entPe si e resolver os 
eonfiictos que se suscit()m ontre elles a tal 
respeito; 

b) resolver definitiva.menie sobre os limites 
do Dístricto Federal e os do tcrrit·;rio na
cional com as nacões limitrophes.~ 

Tres inferencias ca.pito,es exha.ure o Pa
recer do facto de haver sido approvatla, em 
primeira discus8ão, essa emenda: a) uma é 
que se restringira o papel do Congresso Fe· 
doral a simplesmente a.pprovar tratados de 
limites entre os Estados ; /1) que o termo 
definitioomtnte fõra empregado sómente em 
reterencia á « solução de limites do Distrícto 
Federal o os do ter!'itorio nacional com as 
nações limitrophes »; c} e que se nii.o de
ferira., em caso algum, ao Podm• Judicia.rio, 
o conhecimento das questões de limites. 

Não apprchendemos bem qual o ju,;to sen
tido da critica á. lettra a da emenda. Ella 
a.ttribue ao Congre.lso Fedet•al a. faculdade 
de u.pprova.r os tratados entre os l!..'st~dos, 
inclusive os de limites. Porque se nii.o em
pregou a.hi o termo defin1ti-camen.te, modi
ficá ra-se, em substanria, ~ intel'fex•encia. do 
CongreSBo d:~. União nesse ca.so "apocia.l1 

Qua.uto a.o disposto na lettra b, não vemos 
em que a sua. rejaição ulterior houve~se al· 
tarado o conceito legal o juridi~o da pre
scripção constitucio;oal, sogunJo dontro om 
pouco !O roostrartl.. 

Não se nos a.tlgut•a., q"anto 11 derradeira. 
advorten\llv. do Parecer, quo ta.\ fos~e a 
mct"' lsgis, inspiradora da foounda c me
mora.vel a.ccii.o, na Cunstltuinte, da chamada. 
« Cummissií.o dos Vin~e o Um•. 

Não seria. esta, como, de facto, o não fol, 
tão r11Jimenta.rmente llesconheccdora dos 
princlpios ba.slcos de dh•clto fodet·al para. 
erigir em ca.non sclontlflco um verdadeiro 
a.bsurdo-qnal essa do subtrahir ao poder 
judicia.rio aquillo qua lb.e. é da substancial 
competencla. 

Da declaração de voto do illustra.do Sr. Fe· 
lisbello FreirP, contraria á. menciont~da 
emencia-observa, todavia, o Sr. Arthur 
Lemos-conclue-se que o a.rt 33 (') do pro· 
jecto {por aquella emenda ~ubstituido} dá 
ao Congresso Nacional a faculdado de fixar. 
por si só, sem prévia. acquiescencia. l!os Es· 
ta.dos, os seus respectivos limites. 

como, porém, succede isso 1 A emenda, em 
a Iettra a, lhe não confere, explicitamente, 
as;;a. attribnição? Do fact.o de eliminal', para. 
a quostion<ldil. hypothese, o voco.bulo· de
finiti,amente segue· Se haver excluido a. com
pctencia legislativa. federal para a appl'O· 
v ação de ~rata dos de limitt!S entre os l!.:sta.dos'l 

Evidentemente não. 
De outra parte, o rcstabelecimentõ do 

n. lO (lo art. <13 significa sómcnte neces
saria systematização da materia, que os 
divei'SQS p;·ujectos intentavam meditada
mente 1·egular. 

Não havia, com offeito, relevante motivo 
pu·a que, num caso, o Çongre.3so apenas 
approvasse os trabrlos; c, n.J outro, os ap
provasse definitivamente. 

Restaurar o n .. 10 do :1rt. 33 do projectu 
antoriot• não implicou, nom implicaria, de 
forma alguma, attr lbuir ao Congresso Fe
deral essa faculdade ampla, Ulimitada, de 
flxar. por si só, sem audiencia ou acquieB· 
cencio. dus Estados, os limites entre elles. 

Revestir o Congresso Nacional desse in.· 
condicionado encargo, sel'ia t rans forma.l•o 
em uma. permanente Convenção, a compor e 
a recompor, segundo as .sugg,Jstõa~ e os lm· 
pul~os dv seu arbítrio, o de línoa.manto geo~ 
gra.phíco dos E~tlldos-estr~nho obj ctivoque, 
cel•tn.mente, não escava no <mimo da Conbti
tuinLe. 

Além disso, tal interpretação deformaria. 
a est.ruotur!l got•:J.l da. Constituição, qttc o 
mencionado Projecto do Governo Provisorio 
vinha cnido.do.s:~.mente esboçando, 

Ta.nto qua.nto po::;sivcl, constituia., em ver· 
dado, esse inolvidavel trabalho, um todo 
homogenoo, som prorundu.s f~lha.s, nem ro.
dicn.es lacunas- a que se não ada.ptu.râ, do 
todo, a interpl\~taçõ.o qne se inculca. delle 
derivn.r. Assim, si proeedente o modo de 
Y'or do Sr. Folisbello Freire, como se ha. do 
entender o J.receHo dos a.rt~. 3° , 4° e 58, 
n. I, lettra. , desse Jll'ujt~cto ~ 

Umas e outra..'! (l!Sposiçõe.s se t ornariam 
lettra morta. h•iam ser, entre as diversas 
normas, m eros flat us 1locis, sem e·ntida.de ju
ridica. no conscmms haçmonico da Consti· 
tuiçã.o. 

O Sr. FelisbeHo F reire que, al iâ.s, propu
gnava com denodo, pela. C<!oUSa. dos pequenos 
Es·.adus, viria jun;o~il·os, por e.>sa processo i.n· 
terpretativo, á mais ~rigosa. das tyra.nnias, 
áquella que o sou culto espil•ito bem sa.be 
haver sido qüalitlca.da por Spencer como a 
«gr;\nde superstição politica» da ida.de con· 
temporaue&. 

Ao Sr. Feli.sbello Freire parecera. que a. 
emenda da eommissã.o dospojá.ra o Congres· 
so Federal da. faculdade de reoolver dellnl
tiv..a.mente os casos de limites entre os Es· 
tadós. 

Não obstante, reforçando-se ainda nn.s de· 
clarações do tbesmo illustre const ituinte, 
pondera. o pa.recer quo o definitivamente en• 

(') No P al'ecer aMá: «att. S•;o; E ' ev iden~e volve, fól'a de toda. a. duvida., a oompetencia. 
eCJuiToco de impre~são , ex.clusiva do Congresso Nacional pJ.ra , a se~ 
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simples alvedrio, tracar os limites dos Es
tados, sem sciencia ou acquiescencia. dnstes, 
visto como.: 

cParn aquelle Deputado, o termo definUi
'Oamente, empre:;-ado rehdi vn.mente á, fixaçiio 
de limites estaduaes, equivale ás expressões 
-incondicionalmente, sem restl'icçõM. » 

Verdadeiro peregrinismo gramma.tica.l, ju
rídico e constitucional,-não póJe sobrele
vn.r-se tão singular hermeoeutica. ·áquella 
que, em procas~us normaes, se infer<l e se 
patenteia. da. Consti tuiçã:.J Federal. 

E ê, por sem duvida., erronea interpretação: 
gramma.ticalmenta- porque os lex:icons 

não nos dã.o já.mais p:tra o voeabulo definiti
vamente e,;se novissima si,!l'nifica.do de incon
dicionalmente, sem rest1•it;ções ; 
juridicamente-porque a expr8Sllão de{il1iti
vamen!e quer dizer : sentença definitiva
que presuppõe, na. techníca. proces~uo.l, a 
anteriorill.ade de uma. interlocutorin. ; 

constitucionalmente, emfim, porque- os 
v-oca.bulos de um instrumento poli(ico uãv 
podemo ter sentido diverso da.quelle que lhe~ 
dá a linguagem commum; é a3Se um pr<~ceito 
elementar de direito constitucion;.Ll, certa· 
mente não desconhecido dos S(Lbius legisla
dol'es constituintes : «Los autores d<J la cou
stituci.on-eon~ldera. um julgado norta-a.me
ricano- ht\blaron por medio de una ley per
manente á un11. grauJo nacion, con el 'Vaca'lu· 
lm·io de lfl. mim•a Nacion ; cuanda ellas twm 
un término definido en agu ~l'Voaa/Jula-l"io, áebe 
se1· entenclido de acwJrdo con este,» 

Concedida embom a hypothesa de hav9r 
sido obscuro o pllnsamento do~ 1egi:llador.~s 
constituintes, no elaborar os prirneirosens<.~.ioa 
de sua obra dcllnitlva, si so. tivel' em vish 
o ensino da «LogictL Juri.tlica» -es~n. nus uiz 
pot• intermedia de Berl'iat de Sa.int.Prix que: 
cA~ indu_ccõos tüa!las dos ti•a})alho~ prnpa

ra.tol'!Od ~ao, om geral, fl'aca.s, sobr•otudo 
•1uamlo nao slio cohoren tos com a rcdn.cçiio 
deHnitl va.» 

E Deslile roCera : 
<s: o~ tra.ba.lbos provt~r.ttorios, as discu;sões, 

o historico d11 0111 boração !la lei, tutlo isso 
nã.o ha tluvida, póJe esclarecer c explica~ 
o pens~mento do log islúdo!'; mas, quo.ndo 
aquaUes t1·abalhos, essa.s discussões, este hi~
tol'ico, forem mais confusos e mais vagos do 
que o texto da lei, longe de esclarecer , mais 
ObSCUl'eCBffi » , r) 

lncorre precisamente om semelhante ceu
sura, que os escriptores proclama.Ju, a ques
tionada inter pre cação do honrado Sr. Felis
bello FreiL'e, - insuseeptivel, portanto, de 

( • ) V ilm nmbos citado9 polo Dr. João Men
des de Almeidn, om ou a dorlt~ polern i c ' curn o 
D~. Pedro Le~•a-: o;Uuiformidtod<j do Direito Bra
;,:;íleiro ,., 

ser tida. como a que promaua, juridica,mentc, 
dos textos constitucionaes. 

§ 

Firmado, assim, o assonto logal da mate
ria, l'Osta-nos ex(l.mina.r qual a. norma a se 
apvlicar a controversia., attenta a peculiar 
oatiH'oza das conuiçóes que a revestem. 

Praticêtra.m os Estados intet'OSS:tdos a.s in
disponsaveis forma!id(l.des do art. 4• da Con
stit 'Jlçã.o~ Deu-se, em ambos, o accordo a.pós 
acquiescencia das respect ivas Assembléas Le· 
gislu.tiva.s, um duu.:> ~sões annuaos succes
sivas 1 

Nada nos adiantam, a. esse proposito, os 
tlocumentos que temos á v ista. o apresentados 
ao e$tudo da Commissão de Legislação e 
Justiça. 

Na. «Memuria. Justificativa do Par ec0r do 
Juiz ll.rbit.ro na questão de limites entre os 
Estados tio Ceara e Rio Grande do Norte:->, 
encontra se. n. fls. 27 e seguintes, a publica. 
fórma do «Compromisso» celabraJo entre.os 
dois Estados e que, em seu P-'e~mbulo, assim 
reza: 

«Nós abaixo a.ssignados, de uma parte 
José Fre,re Bezerril FontoneUe, Fra.nc.sco 
Sá, Se1'gio Saboya. e Frode1•ico Borges, re
presentantes do Kstado do Ce11.râ. e de a.ccordo 
c1.1m o sau Pro.>idente, Dr. Pedro Augusto 
Bo·,·ges. e de outra parto, Dr. Pedro Velho 
do Albuquerque Maranhão, Dr. Ferreira. 
Chaves e Dr. Aug-usto Tavarl's de Lyra, re· 
pi•osentantls do Rio Gr<tndo do Norte, no 
Congresso Nacional, e tamb!lm de accordu 
com o sett goveru:tdor, Dr. Alberto Ma· 
l'<mhão, desejando resolver amigavelmente 
a atHigu. que~tã.o etc.». 

A Constir.ulção do Cem•:J.. proscl'e re em o 
u.rt. 29 § 21 o a quu á Assemhlêa Logi~htiva. 
cabe a.ppt·ovar !I~ convecções e ajus tes com 
ouoros H:s~ados e com a União; e no art. 59 
n. 7 que ao Presidente compete-fazer com 
ou~rus Estado~ ou com a União ajustes e 
con vonoõe~, sem caracter politico, mediante 
autori~açã.o dtt AsAcmbléa arl r e{etendum dos 
pode res da União. 

Por sua vez, a Constituição do Rio Grande 
do Nor te cs~:;bdece, no art.l8 n.25, competir 
priva-tivamente ao Congresso approvar con
venções a ajustes feitos pelo gúvernador, e, 
no <.~.rt 33 n. 7, attribue a es1.e a. faculdade 
de ontabolar com outros Esta~_os ajustos e 
convcnçõe3 gcm Cc~racter pelitico ad re{er<;n· 
dum do Coog1~sso. 

Todavia nenhuma. dessas formalidades es
sonci!I.OS so executou; e, um sua ft~lta, ubvlo 
se torna que, na hypathese vertente, não ha. 
cogi~iltl'·so dQ homologação por parte do Cotloo 
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gro~so Nacional;seguado o·dispõom o~ art~ .4' bilid.adc de fa.r.el-o, ·.estabelecer novas. 1n 
e ::!4 n. lU da Cons.titutção.: his cim.7istit officiurwjudici~ aotion.is, -tlt aut 

§ 

E, p<~is, sí ao Coogresso Nacional nã.o cabe 
·tomar conhecimento ·do presente lHígio, 
subsiste, :entret·1nto, ·a. comj)etencío. judi
cial. · 

lleler~uus fini/Jtts r.epe1·!is eos se~vel;• a.ul 
Listituat novos (Dm1.n ea.rt , Com, J m•; Civil, 
n. lX, Cap. 11, n. 14), · · ·. ·. 

.« Mas, st as pa.rtes co o tendem q.tie os li· 
mttes pilssam antes por.um do que por outro 
ponto(~ a nossa. questão), de .molo que, -de
cidida a C(l.usa a favo1• de uma , a zona d ispu-

Que assim dava. ser o demonstram: tada fica deíiaitiv;a.roente 'Pertencendo á. von-
- a) o offlcio de nomeacã():. do Sr. Dr. Ma- c·odoura; occorre na· realidade uma. r eiviodi· 
th~us Brandão para., arbitro J?O~ parto do go- caçZLo torreua. . · . 
vernador ·do Ceará,; «ll:m c:tso tal ha loga.l' a acção de r~iv.-indi· 

b) o I ando do Sr. Lftfayetto, e os prop:·ios car;ã.o e a qut:lstã.o de limite3 se reduz a. ·uma 
termos do proj2cto n. 133; questão -de domínio, apurad<1 ·nll. disaussli.o 

c) a natureza inlrinseca da. con~rover~ía.. por meio das provas em dlreito admittidas . 
O officio.do St·. Dl'. ,Po1lro Borgo.; relata [Scllneidcwin, Coost., Iuv.,·, L . .4°; ti t·.- 6o·; de 

y_ua1 . - . . . . . {intum ,.Cflllrld U;· l6 ; (), Tcl les; · Dout •. das 
«Pára obviaJ' \iosint~t\l'gcnciits e q!les~iícs Acç., § 28: ). » : , · · 

ir•dt;antes, oriundas de uma. situação, que JD declarlt, depois·, sob o.n. U1 a existenc ia 
não·. foi creatia. pcl.o C~n.rd, e mànter a dese· da lei reguladora dos questiona.àos limites, 
j~_dO.'' -harn:wnitt entrO ôs itious Estâdvs, otn do modo p:.~r que vamoHra.uscravor :· ·
provelto ·do. Jogltimo Jrltérésso de aínbiJs, o « H. !~xíste loi ou auto o~m- fol'ça. de lei , 
Hl\istre corori'el'Hezei·ri!, qua.odo prcsidétito tlxttndo. os limites ele um o outro E:itD.do ;nos 
íloiite EsLado etri'1894, no lóilvavol hittiitci do pontos cl!l. controversía. 1 . .. . · .. . ·· . 
encaminhar a lide têrritorlal a uma. solúç1tn Cert~mento que.sim. E do. C\1l' ta. regia de 
pac,fica. e loga.l, ordenou tto Dosombat·gttitor 17 dC' rlozembro 1L0·-17U3 .. As ca.rhs regias, 
Prno.ura.dol' Gera. I d., g~t!l.du que 1ov;~nta~so uma du.s fót•mula.s -p9las quaes no sy.stema 
cantHcto de jUl'i!!dlcção !ldtnioistr;~tiva cot1t do antigo govm·no por tuguez se m a.nifcstava 
o Estado do tt!o GmnU.e do Norte,inroca.ndo, a. vontade roa.!, tinham rul'Çil. de lei; ou eu· 
pa.ra .. int.er1lOsiç5.o deB'G Nimetl1o juridloo, o 1nrra..~sum disposições gar.aes, ·ou cnntive.s
il.rt. 59, o. I, Jett1m." d~ ConstiLuiçiio !o'o som 1'-'so!uçã.o ilG um caso du.da.(i, '.à:c Ruc_ltu., 
deral o art. O, n. 1, J.ottro. e do dccroLo § (lS n. i:!)~ i<l' sa:bido quo a !oi 1:nuHas vazes 
n. 848. do· ll dn out11bro d~ l H~JO. » llmi ta ·se a regular uma hypotllesCl, a firmar 

E' varJ<~do que, em soguida, o íllustro uma doci~ã.o. » · 
uctu&l pre~>ldcnte 1!0 Coarllt tH'gUa a fuJta. do Da mesmo. sorte, o pro)Jcto n . !33 deter· 
doci~ãa def:\~o contHoto como prucodcn1lO da mina no art. 2a qua sopm os limites dc
l'evollo. do Rio O!'u.ndo do Norte-o lf-10, do mu.rca.d o~ do oonf,Jt•midade com a. ·Proviaíio 
tO:rma nlgumr~, d{]stl'óG u, coovonhmolu. c. Regi;~ úo t7 de dezcmbl'O do 17\.13. 
lngltimiclade dú!J:;u., ou do out1•a mwli<la jmll· !<'orça,~ convir, IJor•unt•J, qu6·, invoca.n<io 
chwia.. rnn dos gstad(IS, a fa.vo t' do ~Oil dir. dtG, um;~ 

Do l~u<lo •lo Sr. J .. i~fiiJ'OLto l'tl,~a.ltam con· loi de límit~~ cujtt u.pplicaçi:\o o outro for_mat
ceHos .quo import.n.m no mo!ttOI\ no mais man~o contesta,-partence, P.m t otlu. a t~VhLeU· 
<~.-utorizado fundamento, p:wa. u. those quo cia, o assampto á orbi t;J.. juriiciari \! n1~ja. 
tenho P!'Ocum1io ::JustcDIM'. . missão se ciC~a cru conhecei' d~s relações 

S. Ex. , com o seu profundo sen3o jm•idi()o, juridica.s exis~entcs. 
e sall o. costumado e> moro de Córma, pl'in·j Pat•a. q,ue se désse a competencia da Poder 
.cipit\. por motiva.r, d'est'a.r~c. o seu l!!.udo ; Legi~l!l'tJvú Fedr.ral fõra nüatllr- .detnr.par o 

«Nenhum dos Estados u.llaga confusão ou systema juridico de garantias tutella.res om 
extincção del.imites tlUB lwuves.;em sidu ~;uu·; que repousa tt OoristituiQão . · .. · '. , 
_stttuidos por monumen,tos de mão do h:Jme m· Ema.na.m, om r agra..- os limites iutor .. 
:ô 1~ P._or ll;~~i~eute~ natur(l.es1 q_ue tivG!J;em; e~ta.dua.~s das teis ot~ actos govnrnat1ro~ que, 
desa.Rpa\'em:oo c-om o anib.r aos anuos; mas. no reg1men anLer10r, creara.m:i!lrrettos
cada ilrri a.fllrn'ta que os seus limites são· re3peitados e assegurados no P acto l<'unda-
êel'~os o' se · a.cha.zn ·dct[)rminados por (\o- mental de 24 1le Fevereiro. · · ;, 
-~\üueiltos <\ntigos . . . Por vh·tude dessn,s disposiçõe~ , elevara.m ,sc 

« Posto nnstes termos o litígio, si tive~~o' ll'ln.nt.igas proviucia.s á. categoria. de Estado~ . 
de tomar as formulas do ·d-ireito civil, daria de posse de seus limites e garantidos nas 
para uma acção do roívindicaçáo c i:litt1, respoctiva~ acçõolH]_uehouvcsscm .r!_0 propor. 
p11r11 a. finit~m ~·~gttHl!lWtm~. A .finiu ~~ ~ 1·eg1m· .A~Ili!U senUo,,-ti~zer Jc ls pàra, . q .ca:w impor
((oi•um tem por fim aviveutar , isto é, re~ .taria., p01~ IJ.ar&edo Congrésso N:a.c:ionaj,_ em 
.staúrar ·os limites cxLinotos, c, na impoi!Si-' violat' direitos auquil'idos, con ~l'avindo 
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no preceito constitucional que lhe veda 
legtslar retroacti vamen te. 

Commentu.ndo o art. 59, o Sr. João Bar· 
b~iolho formüla a Mguinte pcrguntf!o: 

« Nas flUestões entre dous ou mais Estados, 
das q1taes trata. ~ta clausula constitucional, 
comprehendem-se os delimites ? • 

Entre outras medidas, logicamente torna 
obrigatorla a inter ferencia do . Supremo 
Tribunal no processo de a.rbikamento, d.evido 
ao principio corr~nte em direito de CJ.Ue ao 
juizo competente, pal'a conhecer da acção, 
cabe tambem orden:1.r o processo, quando 
arbitra.!, e homologa.r a respectiva sentença.. 

Vem de molde consignar aqui a solução 
que o mesmo autor o:trerece: 

«A negativa é suggerida.pclo art. 34, nu· 
mero 10, combinado com o art. 4, se.,undo 
os qua.ea·os Estados convencionn.m entre si 
acerca. de seus territol'ioo limitrophes , e 
no Congresso Nacional cabe, mediante a. ao· 
quiescencia das assembiéa.s legislativas es· 
t il.duaes, resolver defln i!inam ente . Não ba. lo· 
ga.r nisto a interferencia. judicial, com razão 
õXch1ida. pela. natureza. do a.cto, que é de 
·caracter p<Jlitico. : 

« Mas, cumpre notar, o que dabi resulta. 
é que no escabelecsrem, ractitlcarem ou 
alterarem por accordo seu!! limites, os 
Estados, obrando como Olltitla.des polttl· 
ca.s e exercendo a.cto de sobe:·ania, cJm re· 
S:Eeito a. seus territorios, absolutamente 
na.o dependem nisso de tribunal judiciario 
algum, o que, entretanto, não quer dizer 
que, uma. vez fixados os limites ou por fo rça. 
da legislação anterior que a Constituição 
mandou vigorar ( art. 83 ) ou na. l'órma dos 
rcfel'idos arts. 4 e 34, n. 10,-não possam os 
tribunaes conhecer das ques1ões <fe limites, 
quando ullas venham ao seu conhacimento 
por a.cção competent;e,-não para os altel'ar 
ou modillca.r. mas para. fazel-os respeitu.r, 
t&es camo legalmente se acharem es ~abcle
cidoa •• 

« Com elfoito, não está na missão da. jus~iça. 
crea.r ~regular ~es limites, operação poli
tlca. que lb.e é a.ves$11.; mas muito nulla. est.'\. 
o assegurai-os e mantel·os, que é decla1·a1· e 
garantir a direito dos Estados interessados, 
quando p~r!l. isso rocorrent á via. jndiciaria.» 

Houve, ú certo, nesta contonda, uma. da
cisão a.rl>itra.l, de li1vra do Sr. Lafa.yotte, e n. 
que, no cor1•er deste .voto, já so alluuiu. 
Com ella., porém, não se conformou o Estado 
do Rio Grande do Norte,- delicado ponto 
esse que, d~ todo, escapa ao nosso e xame. 

Cumpre.nos, por agora, tão sómen:te as· 
signo.Htr que é de nia.l'lifesta; conveniencta.· re· 
g~r a arbitragem ·para. es~es . caso·s e~pe
ctaes, SJb a. fô l·ma que, em proJecto, a.pre
senh.mos, em seguida., á, Commissão de Le· 
~isla.çã.o e Ju~tiça, o que, opportuna.men te1 
J tllltiticarci. 

Ess() projecto, em condiçõE15 do servir como 
s~bstitutivo ao de n . 133,- regUla as cooven· 
çoe-s e ca.usas in'ter-e~d~&llS de limites. 

Yol; Vl 

§ 

Em s1.1mma: sou da p:l.l'eeer contl'ario á 
a.dopção do projecto n. 133. de 1902, apresen
t ado á. Cama.ra. dos Deputados pelos dignos 
representantes do Cea.l'á, ao qual apresento 
o seguiota substitutivo : 

Projccto do lei relatioo a ccym,en.ções e cau
sas inter estadw.es de Umi tes. 

O Co~grosso Nacional decreta: 
Art. I• . E' da competencia privativa. do 

Congresso Nacional approvar definitivamen
te a.::t convenções ou ajustes celebrados en· 
t r e os Estados sobre os limites dos se1:s ter
t'ltOl'ios. (Const., art. 34, n. 10, e art. 61, 
o. 1). 

§ I . As partes conctrato.ntes, ou qualquer · 
dellas, devem submetter taes ajustes ao co
nhecimento do Congresso Nacional, por in
te rmedio do Presidente da. Republica, que 
poderá a.pproval·os provisoriamente quando 
os receber durante o intervallo das sessões 
legíslat iv3,:j. (Const., &rt. 48, n. 16). 

§ I!. Acompanharão conjunctamente o r es
pectivo a.utographo. não só a. cópia authen.· 
tica. dns leis dos E~ta.dos, permissivas ou ra.
ctillca.tivas dos ajustes. mas ainda. todos os 
documentos referidos no instrumon~ pl'inci· 

pa.À.rt. 2•. Cabe á privativa jm•isdieção do 
Supremo Tribunn.l Federal processar e jul
gal' as causas que var.>arem sobre limites 
inter -estado(l.es. (Const. art. 50, letraS• 

c ~ ~)." Essrt jurisdiccão implica o poder de 
determinar limites, quando nonhuns houver 
ou si estivet•cm os antigos, de todo, confusos 
c apagados. 

§ I!. O juiz federal d:t secção tle cada um 
dos Estado~ é competente para. a.hi pra.tico.r 
quaesquer diligencias ordenad3,:j pelo Su· 
premo Tribunal; no caso,porém, de vistorias, 
a.vh·entação de rumos, alinhamentos e de
marcações, se determinará a.·respectiva. co_!ll· 
pete·ncia, quer na. a.cção, quer na -oxooti.çao, 
pela maior antiguidade de e~ercicio que 
tiver nm dos juizes seccionaes dos Est ados 
coltfl.nan tcs. · 

Art. 3• . A jurisdicç-ã.o or iginu.ria. do Srt· 
premo Tribunal não exclue o juizo a.rbitra.t 
que as p;l.l'tcs litiga.nte3, 1!-ntes ou . na. po';l
de.ncla, ua. lide, >olunt.a.r1ameuto InStltUt
tem. 

t i 
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~ I. Rege1•-se-ha ojuizo arbitral, em se
melhanto hypothese, pela.s disposições do 
decreto n. 3.900, de 26 de junho de 1867, em 
tudo quanto lhe for applica.vel, observadas, 
porém, as seguintes normas: . 

I. O compromisso não .so . constituirá, in
'lopendentemento de cópia authentica. da.s 
leis estaduaes que o tiverein aútorizado ou 
ra.ctificado. 

Ir. Nãc. será permittido nelle inserir clau
sula alguma que faculte ás partes appe}lar 
da sentença arbitral ou interpor o recurso de 
revisão. 

Ill. Será vedado aos Ministros do Supremo 
Tribunal servirem de juizes arbitros. ... 

IV. Só se tornará definitiva a sentença ar
l,itru.l depois de homologada pelo Supremo 
Tt•ibunal. 

V. No acto . !le lwmologação o Supremo 
Tl'ibunu.l exapüna.r<t, ex-pflicio, ou mediante 
opposi<:.ão da parte, si oecol'l'e ou .não algum 
dos casos previstos nos tre~ §§ do art. 65 
do decreto n. 3.{)00; negar·á h,omologação si 
Sl) de~ a hypotbe;;e do§ I•, e :Qrocederá, nos 
1loma.t:::~ casos dos outros§§, de conformidade 
tlOlll o tlisposto nos ;wts. 67 o G8 do mesnio 
douro to, 

Art. 4. 0 Para os e1Joitos desta lei, ec1ui· 
}lU.l'a-se o actual Districto Federal aos Esta
dos, da mesma fórma que já. ú foi em relação 
tt Justiça Federal e ao exercicio dos direitos 
polltlcos. (Decreto n, 848, de ll de outubro 
ilo 1890, art. 905 ; ·Const.: a.l'ts. 28,30 e 47 
§ lo), 

A1•t. 5. 0 Revogam·se as disposições em con-
h•u.rlo. · 

Sala das Commis~ões, 23 de julho de l903. 
Hslo,am Lobo • 

Parecer do Deputado Angelo Pinheiro 

VERSA A QUESTÃO PRELIMINAR EM SABER SI 
AO PODER LE;GIS;LATIVO, OU SI AO JUDI
CIAIU01 OúMPE'l'E RESOLVER A QUESTÃO DE 
UliUTES ElS'l'RE DOUS ESTADOS 

solver sobre as questões .dos limites dos Es
tados entre si, os do Districto Federal e os 
do territol'io nacional com as nações liínl
trophe:s. ·. . 

O art. 59, I, lettra c, dá ao Supremo Trí- · 
bunal Federal competencia para processar 
originaria e privativamente as causas o 
conflictos entre os Estados, · 
. Isto posto, cumpre averiguar: si o .iegis~ 
laçlor constituinte · osta.boloceu no art. 4" 
disposição dilfuronto da do a.rt. a4, n. lO; si 
pretendeu regular hypotlwsos dlfl'orentes, ou 
si, a.o contrario, pat·t~ ooumora.r as attri
buições do Podo.· Logitdatt v o li'eúel'a.l, in· 
cluiu um pt·ecoito rolu.tlvu ú. faculdade já 
consagrada no tu•t. •1". . 

:Est:t interpretac,;((o 110.3 Jla.L'ouu sm· a. vuda-
deira.. . :. " , 

Antes uo o domon.~tt•at• eom it analy:-;o,o··
confronto Jus toxtos cunHi.iLuciouaos, Cl\<L
minemos ligeiramonto o olomonto Jüstorico, 
invocado pelos '!UO pensam divorsttmeuto, 
que ó o discurso pronunciado pc>lo iHus~ro 
Sr. Felisbollu Frniro por occasião da. dis
~mssão das em~n~a.~. em :J" discussão, do pt·o~ 
Jecto de Constltutcao. . 

Si houvesse . contradição outro l)S varios 
dispositivos constitúcionaos ; si o pe.n,sa.
meJ,lto do legislador não estivessJ . nitida
mente expresso ; si -a lettra. da lei iostitucio. 
nal, em seus varius textos, não fosse de 'uma. 
clareia transparente, o subsidio do eleinento 
historico . fornecido pelo . mencionado dis
curso muito concorreria pa1•a elucidaçã(,) do 
pensamento do legislador constituinte no es
tudo do n. 10 do a.rt. 34. · 

b que o illustre Sr. Pelisbello pretendia, 
deixou claramente dit.o: quo o Congt·esso 
Nacional resolvesse desde logo as questões 
de limites entro os Estados, que vinham 
desde o tempo das colonias e . não foram sol~ 
vidas no regimen monttrchico, 

Foi jsto o quo a, Constituição estatuíu no. 
art. 34, n. lO'? Não, porque esse artigo nãó 
regula. bypotheso diversa da do art. 4", como 
passamos a demonstrar. 

O art. 2° da Constituição Federal esta.tue O n. lO do art. 34 confere a.o Congresso a 
que cada. .uma. das antigas províncias for- faculdade da resol'De1· deftniti'Damente sobl'e 
ma.rá um Estado. inas especies disUnctas: la, os limites dosEs-' 
. Fixa, pois, os limites do terrltorio dos ·ados entre si e do Districto Federàl; 2" os 
Estados. da. União, que sã.o precisam.ente os :imites do territorio nacional com as · naçÕes 
das antigas províncias. .. , . . . limitrophes. . 
. O art. 4° permítt~ que os Estados se iri- Quanto á ultima. especie, não ha duvida 
cor·.porem entre si; se subdividam ou se dos- possivel com relação á expl'essão 1·esol'l)el' 
membrem, annexando-se a outros, ou for- definitivamente. 
mando novos Estados, mediante aquiescencia. Nos termos. do at•t, 48, n,. lli, compete ao 
das respectivas assembéas legislativas, em Poder Executtvo <;elebl'LI.l' UJilstes, convenções 
duas sessões . aonuas consecutivas e appro- e tl'atados, sempre ad ''efi:rendum do Con- . 
vação do Congresso Na.cionai. · 111:esso. 
- O art, ·34, n. lO, preceitua. que ao Con- o ,A.ssim, o Executlvu fitz. u::l tt·atadmJ pi;o
il'esso Nacional compete priva~ivament~ re- visoriamente o, approvu.:Udo·os ou rellrovan; 
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do-os, o Cong t•esso 1·esolve definiti-var.tente cão amplcL, sem 1'eslric~~aes, ,1ua su,jeit.a. os 
t\cerca dos mesmos . conftie'.tus entro os Estados ao Poder Judi-

Oi•a, _si é e3sa a. accepção e m que o legis- CÜl.l'ÍO, como havomos do Sllbtrahll-os a esse 
lado1· emprega o verbo resal1Je1· c o n.dvcr- poder para entrega!' a oLrtro 1 
blo deflnitivu.me1Lle em relo,ção ao segl!ndo Será ra.zoavol despreza.r a intcrpt·et<Lção 
termo do n. 10, niio se comprohendc que to· que decorro do todo claro da Jei e dos p1•in~ 
nha. dado a esses vocabulos sen tido differ cnte cipios ·scientificos que regulam a espoclu1 
no primeiro termo do mesmo texlo. No regiwen vigente, o Pvd~t· Judici[l.río 

'Mús ainda : no n. 12 d a art. 34. se usa tem attl'ibuiçüas muHu maill amplu.s do quo 
\las pal:tn•as '1·esol'ber definitivamente po.ra. no· auteriol'. Assim, si u. caut'a. oro ques1ã.a 
significar a idéa eviJantemonte contida no ó de nn.turezo. judinial, }Jor ma. ls for to l'az[o 
n. 10 : ~ é attl'ibuiçã.o do Congl'esso resol- dovo ser sujeita ao Podo1· J udici<trio. 
1Jer definitivamente sobro os ·ka.ta.dos o con- NiLo colha a cstranhozu. dos <lUO pensam 
vonçõe!l com as nações estraugeil:as». divorsa.meutc, pelo !b.cto !la rapctição irtut il 

Em lodos estes ca.so8 o Poder Legi~lativo do 1ogi$lador cous~ituio tc (!tiO cstatue no 
rcsolwui~finiti·ca·menle o quo ante::; roi provi~ u . lO do art. 3·1 o <iUO jtt ficvu consagra•l v 
~o riawetrte esta.tuido-ora. polas a.ss<lmbléas t1o <Lr t. 4". 
elo~ Estado::;,. ora pelo J~xecutivo. Alêm lle u11tro~, tomos exemplo::. dessa re· 

.Na hypothese th n. lO do a.t•t. 34 o 9•JO· poti(;fio do t!isposiçõcl coostituoiona.c,~ nos 
grosso n$olve dcfin iLi'IJum.enlc o que t~s a.-;~em· ns. 12 o t-1 do J.ll'UPI'io art. 34, que- rcpl'O· 
bloo.; das Estados teoba.1n el!ta.tu.ido com re· du:wm o quo cst:í. esta.tuhlo rios aL'L$. 5• c 48, 
la.ção n.og limites dos seus respectivos terl'i n. In. 
torios, confnrme lhes fa.cultu. o a.\•t . 34. Tr.a.ta.ndo o logísla.dor· do emmwrar allri-

0 e.~pirito dalel c o estudo do.<; princípios do· buições do Congt•c,so , mula mais na1ut·al do 
r~Jgimen c:>nstituciooal representatiHJ fe· quu se relbrh· 11 totio~ us caso~ do sua oompe· · 
ilor al no>' l svam á me~m::t conclus..'ío . · toncia.. 

O mai.~ s ~gUI'O crii;erio pa.r;t. verificar a Como so vê. da ana.Jyse o confronto dos 
coirip3tenci(l. dos tre~ ra.mot~ ..tO poder publico toxtos coustit nclon<ws rcsalta <1uo ao Poder · 
-o Legislativo; ·o &ecutivo e o .rudicia.rio, Jndiciu.r.io e oilo ao l .cgisla t ivo C<t!Jo clociJi.r 
é a.ttendor á naturesa das fm~cções o nã.o á dos pleitos entro os Est~ulos po1' qnootões do 
matcria. · llrili tes . . 

A COffi})etoncit~ se detel'l'UllH1 !'atiunc nu me· . Occcir l'C ainda powlot•ar flll(l <1.$ puto~ que 
'·is o não ,·atioM matet'ia: pleitcllm p oru.ntc o Poàc t• Judictario toem 

Uma. só _ma.torin. ,; legisla.!.i\.·1, executiva assegurados os prazos 1cgau~ para ~~~~ t\llo· 
ou admiriístrát iva e judiciaria, como bem ! gações , articulaU.os e L'<tzõo~. além da gL~· 
pondor·a Joussel'andat.. Wu Pou11oir Judicia il·e, rant.h\ lios recursos pt·csceiptos pela lei. 
Cap .· 2 . .) . . , Pet•anta o PaclOL' L<'gtslativo não lia. essas 

. Trata-se de x-egulal-a por uma lCI ~ E de ga.ro.ntia.a dll prazos processuaes c t'ccut·so~ 
orJem legis~ativü.. Cumpre agiL• elo accor do logaos. 
C?m uma !e1. 7 A ll!-ater1a a ~c ordem cxc.>Eu- 1\Ssim, soncgad·}, u.o Poder .ludlciar]o e 
t tva. ou. a.dmlCis tratlva. Surgtu um.a q~t~stao , entreguG ao Legislativo a solução do pleito 
um pletto 10 a.ssumpto é ue ot·dom JULlunal'ia. entl'o os Estados corn endo1·e.;; tol'Íil.TUos o :~.b· 

O.ra, o _quo o ·congL'e.sso Nacion~l t em surdo do flcal'<im C.itOS p!eitca~tcs em posição 
(l~ul.e uo :>1 nt~ prosen~e hypo\lle~;c , é ~nques- muitiasimo iofor iol' ti. dos que contendem 
t wna;volmeute u~ }lie~to, uma qucsta.?, .um perante us t l'ibunacs. · . 
Co[)flic ~o, e rcnludtsstmo, ace:ca de lnm tes Ma\.1 aind11: em cilso <~lgum a Constituição 
entra dous Estat.los. . _ . pt~t•ruttto que o Congresso Nacional sa coil· 

Os dous EshllM plmtoo.n·tcs nao cogüam ~lititm em triuumtl pa.r<1 pro1criL• ~enteuça. 
absóluta :nonto do utilizar-sa o a. · faculdado . d . d . . -
conferida pelo a~·t. 4• da Cuostituir,'.ãO; não . Somente um os 1 a~os o Pode~ ~egisla
protendem encOl'porar- se, s nlldtvidü•-so Oll ti~o, 0 Sonad~, ~eto al t. 33, se cu:Q. .. tltu~ em 
<tosmembrar·se, D .)m de qualquer fó<'lna a.ltCÍ· tr.lbuna.l ~e J1!·'Jttça, no. C<l.so des.:;c art1g?. 
rar os limites dos seus territorios . ~toda ne~sil. h) pothese -~ Pt csldldo P.~lo pro-

O que p t•etedem é saber ao ccrio qmio3 os stderr~c do Su1•rcmo Tnbunat de ~us.ttçn. • · · , 
~eus I imttcs. Trata-so, polr;, de um ca.so . Asstm, como o Congrr&>o coust ttun·-so em. 
t,,·plco de pleito judicial . \rillLinal pal'tt julg<n de q'uestões . ,;uridic~s •. 

E' pa.tento a t>aridadc; a. a.na.~ogh\ entra emhot•a. do limites, ontro Bst~dos da União '! 
e.>so litigio c o. que se verltlca cntl·a iudi Sltlll texto da Constituição Federa l o per· 
vidoos na· acção - finium regwulon.un. mtttc '? · 

Se!Jdo. a.ssim, a mat~da 6 manifestv..!llent.o -A.lé m do oontr;u:i<p· -~ disppsi ç~~s c._ousU: . 
d;\9 _.qtg l es.t~o subo1'dlna.di\S ao poc!,E!r . J.t~*- tnc_ton~~s e os p~r nclpl~.l scic11. t!fi~qs _<l \IC 
ciat·io. E, si t emos no ar~.- 59: um[\ d1spost- . regulam· o, lllL~terta, n. m~crprcta_ç<\O d.1li11· 
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rente do n. 10 do art. 34 nos levaria. aos- existentes. testemunhos e pelas proprias con
a.b;;urdos que vimos de as>igna1ar. fissõo.> d·;s par·tes, deva passar a linha divi-

Estamos,pois. de accGr,!o com o illustre col-· sori:t, contPstatla antes e Jepois desse ponto. 
lega autor do 'lJoto cliverqente; a c,.mara dos Não póde haver preferencia de um juiz, 
Deputados não póde toma.1• conhecimento no dada a igualtl.ade de situações. 
pi•..:.jecto n. 133, de l\102, apt• sentado pelos Par<.t obvar a. omissão que SJ observa na 
honrado.> representant':!S do Cea1'á, por ser nossa legislação, acceitando a idéa contida 
da cJmpetencla do Poder• Judiciario e não do no refe\'ilo § 2° do aet. 2° do sub.stítutivo, 
Le5islat.ivo a decisão sobre questões de.limi- offerecemos o seguin1.e pl'ojecto:-
ets entre os Estados d3. União.. , O Congpes::~o Nacional decreta: 

Concluindo, S. Ex. oifereccu um substitu- Art. 1.0 Soeá competente para praticar 
tivo ao mesmo projecto, quo ('statue: no as diligencias ordenadas pelo Supremo Tl'i
art. r o a cJmpeteocla privativa. do Con- bunal, como vistorias, demarcações e outros 
gresso Nacional par·a approvar clefinitivn.- exames judiciaes, no casu de questão de li
mente as conve11ções ou ajustes entre os mitos entre dous J!;stados da União, o juiz 
Estados, otc., e nos diveesdS l'<Ha :raphos secciona1 de um dos referidos Estados que 
indica o prJces~o que tao.;; ajustes deverão tenha maior antiguidade do· exerci cio. 
ter e os documentos que os devem instruir; §I, o O juiz mais antigo serà substituído 
no art. 2o a compotencia. du Pode;.• Judicia.rlo pelo do outro Estado. No caso de faltarem 
para processar e julgar as causas que ver- ambos, sm•virá o substituto cujo exercício 
sarem sobre limEe.; intor.ostatiuaes, e no tenha ruaiur antiguidade. 
art. 3o faculta ao.J Estados contendores o § 2. o A sorte deciclirá quando coincidam 
juizo arbitral. . . as antiguidades. 

Em nossa. humilde opinião, não só o ar~.l o Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
do substitutivo reproduz o que está ostatuido contrario. 
nos arts. 4° e 3t, • n. 10, da Constituição, Sala das Commissões, 27 de agcstode Iü03. 
como o 2° consagra o Qne está claramente -Angelo a. Pinheiro ]{achado. 
estabelecido no art. 59 I, lettra c.· Ass:m 
tarubem o juizo arbitraL do art. ;Jo está vir
tualmente consagrado no art. 65 combinado 
com o a1•t. 48, n. 16, da Constituição. 

O substitutivo vale por uma interprotl.
ção de disposições constitucionaed que, além 
de claras, ao Congresso não compete inte:· 
pretal-as. · 

Não obstante, não recudamos o substitu
tivo in limine vi:Sto sei' da maior relevancia 
a peovidencia do § 2° do art. 2°, dada a. h
cuna que existe a respeito na nos~·a logis
laçâo. 

l~ealmente, qual do:l .juizes seccionaes deve 
praticar as diligencia.'l ordenadas pelo Supl'e
mo T1•lbunal, como alinhamentos, demarca
ções, vistorias, etc., no lugar da. qu;Jstão de 
limites ontre dous Estados ~ 

Nessas causas são muitíssimo eommuns 
exames judiciaes do:>:-;e genero. Na llypo
those de que no> occupamos, <ruem deve pra
ticar taes actos, o do Ceará ou o do Rio 
Grande do Norte 1 

ópinatn alguns que cada um desses juizos 
funccionará nas diligencias praticadas den
tro d~ seu respectivo territorio. Em pri
meiro logar, releva ponderal' que ossas dili
gencias são ordenadas prMisamente para se 
saber onde termina· o territorio de um do3 
Estados e começa o tle outro, e, conseguiu· 
temente, onde começa a jueistiicção do um 
dos juizes e termina a do outro. Em segundo 
logar, subsü:te integral a duvida. quando, 
em dado ponto, pel~s d~cumentos, pro-vas 

Voto do Sr. Frederico Borges 

Lendo com a devida. a.ttcnção os parecerrs 
dus honrados Srs. Estevam Lobo e An"elo 
PinheirJ, funda.mentandu opinião divergen· 
te da su.;;tentada no parecer do Sr. Arthtir 
Lemos quan :.o á competencia do Congre:::so 
Nacional para conhecer do projecto da ba.n
catla cearensa, resultante da sentença ar
bitral na questão de limites eutre os Es
tados do Ceará e do Rio Grande do Norte, 
toi nos~a imp:·essão que essos pareceres, 
apezar de brilhantemente elaborados, não 
con~idera.ram o assumpto sujeito ao estuio 
e exame da Commis;ão sob seu ver_;,adeiro 
aspecto. 

VisanJo csp:1chlmnnt3 impugnar o -voto 
do S1•. AI'thur Lemos, manifestado pela 
constitucion<tlidade do peojecto, baseado no 
elemento hístorico pera a intorpret1ção do 
n. lO, art. 34 da Constituição Federal, e na 
diversidade manifesta de hypotheses, a que 
se refeJ'e essa disposição constitucional. e a 
do art. 4° da mesma Constituição, os illus
tres autores dos pareceres, que ternos á 
vista, abundãram em argumentos para. de
monstrar que, ao contl'ario do que opina 
o Sr. Arthur Lemos, a Cornmissão se vê em 
frente de um caso perfoita.mente caracteri· 
zado de corupetencia j udicb.l. 

A nosso ver, por muito interessante que 
se afigure essa contr'ove,•sia. grandemente 
illu'st1•ada, como foi, com o subsidio d.e ,no· 
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trt.veis public!stas, uão ~em eHa. oppoduní- tã:o, fundame_ctou a opinião. a.li:ts ina.ta.eavc
flade na. apreciação e julgamento do proj)· da. competencJa do Congresso Nacional pr.\' a. 
oto ua. hll.-ocada t0:J.renl!~ . resolver .a. questão de iímitca olltro os !i:s-

IJlzer n m•lgom M'sso IH'Ojtlcto o l'Xliibit· o t.:~r!of! dn- Uoiií.o. 
concmso dn circrrmst.:wcias llllu o pl'c.~c- 1·: •·vmo o voto •livm•g(•.nte procm•ou inspi
tlcram o motiva.w~.m comt> l'l\SU!tante lo- r:~l'-sO ncst~ olcmento his~l'i•:•.l do no~ao di

.gica, olJdgatol'ia c irreductivcl do factos o J•cito constitucional, que ser viu, por sua vGz, 
acto:.; c1·eadcs e exercidos p:Jl.a Yl)otado livre de base â opioião tiio ln·ilha.ntemento sus
c concurso hJ.\'nlo•ücJ wks ptl.l'Gas ç<Jn&m· tonta-lo. polo illu~i1•ad.o Dr. Jl..rthur Lemos, 
ctant:lS, !l o.xpor a todu a ovidencia. a sua ~'Ou ob1•igado a ontra.r n~se debate pela. cir
justa. pt'uccdenoia. o impJr'los;1 o.cc·eitação e cumstanoia c ;peoíal de ter s\do ou o ll.lii.Ol' 
approvaçã·J. da ome :lda. que tlgura. lwje sob o n. lO do 

E' csW. a mlnba prorunda convic~.ã.o, fi ·· art. :-14 da Constituição, o óo mo ter batido 
ma.da. na. Pi'efo:rcncia so\Jm ne, pel3.s pa.1·tes nos deh!ltes da Cc.mstítuinte a. ü vor da. ho· 
immeiia.t(~mento ü1tere~ada.s,no j1dzo ~~que. mologo.çã.o ll;.1. compct oocia que ou tinha. 
acoorda.ra.m entreg<J.l' t~ wlução do sem M eigo por fim invcstjr no Congresso Na.cion.al de 
Htigío sob1•e limites. resoll'er as questõeg de limítea in1&1'·esta· 

MM, a.ntea de fiL'm<w a IlOSda conclusão dna.es. E o voto do Congresso correspondeu 
com à!i ratões em que se fundtt, dev:emos oo~ aos. mens intuitos e ao o:i.eu Cllfvrço. · 
rere:rir a mais (lo um ponto import:J.ute, da E ê somente por cs3a circumstó.ncí:J. que a 
cuja. dive1'Sid\\de ({c apreciu.çiio teem stwgido mtnh:J. httmilde opinião reveste-S() de algum 
duv idí1S qm\nto <~ c01npcConcia <lo Cong-l·esso valor, porque só eu posso lk!m dizer pelo 
Naciona l pJ.r~ n;C>lver .ôennítiva.mente as meuvs qua.es e ·ão mt:us iotni ~·JS, meu peosa.
questõeg de limites Ms Est:ttlos entro si. rnento, quando submett i á deliberaç.ií.o e ao 
(Art. 34, n. lO, da. Coustituiçlí.o d<\ Ropu- voto do. Constituinte :1 emenda a crue atraz 
bl1ca.} · me ref•3ri. 

O primeiro ponto ue duvhla. versou sobre Si a m'nha opiaião pessoal, em relação a. 
a var.iaueira interpret..'l.Ção a d~r se a essa qnl>stões de uireíto, nenhum va.!or pó.ie in· 
!lisposmvoconstitncional. A-p:-ofllndan:lo 8U<\~ spira.r nt\ Mient;~ção dos tnba.!hos da. Ca
investigações até os tra\nlbos a,, Constí- ma:l'a., em ra.co d•\s que siLo emitcidas e sus· 
tuinte, o S r . Arthur Lemos julgvu tez· appr -3· t nt:J.das pelo:; no,a.vJis juris(loasul\Os qui.' 
hendido o pansamont:> do !egi~ht.l.or oro fonte ostão em'[)enhad<ls no daln.t :J, pelo menos 
de <J,utorid3-de lncontesta.v.~l, oomo a das pro· não me conte.stem o direito de a::tp!•lmil' 
prias pa.Lavr,,s do fl.lltOl' d<J. que.sliooad:t dill· meus intul\oil, tnou pensamon&o, en'll1m, de 
posiç.'io constitucioa<J.I, o Hlusk<Mo Sr. llo· dar uma. explicação aut.hentica. 
lisbello Freire, confe!'iado ao Congresso No.~ Antes de MtJ'Ilr nl.l am~ly~o minuciosa. do 
ciona.l a competoncia pt•il•a.tiva. de rosvh'ar voto divargento do mustraào DI'. Estevã.o 
deftnit iva.menta so\Jl'e 011 limtt\!~ dos &ta.dos Lobo, eluc(dcmos a qu<•st:i.o do elemento his· 
entre si. Por· su« parto o Sr. l~stev<tm Lobo, toríco. 
nKo pi'est!l.n •.lo a. cs:>~ elemeulo tlc i nttH'pr(l- O projccto de Constitu iç-.ão, a.proson ta. do 
ta,çlio igna.l va.lo1-, c:mclu\u -peh> ln:J.ccc\~,u.çã.o pelo Uovorno Provi~orio á diMu.-Niio o voto 
do l'!Cntido dado no tc.JCto eunstitncionn.l a.llu- da ConsWulnte, consígn:wa., em t•cla.Qão as 
dido, . · qnest<'i JS dcllmitm int<Jt•-os lia.du:\ E!S c em ro· 

EIU t~.ec d(l.;;gn.. eon~rovct•;;i;L, oceot•:cu-nas la.ç.âo a.os puderes coa~ l,i1niJ.o:> qn3 o.s doviam 
tt .i!l.é1t do ouvi!· n, opí11\ão tlo Hln.;ttw.lo rosolVe1·, os seguintes pl'iocipios : 
Sr. l<'clisbcllo F't•ciJ'C, que Hc dignou n.~t(}n .te•• Art. 33, n. !0. Compete privn.tiv.,ment~ 
gentilmen~~ i\o noS<>.> appello, prillltu.otlo o a.o Congr(!s:to Nacional Nsolvot· dofiottiva
seu V<:~lio~o l:estemnnllo n<l not<wel exposição mente sobre os limites d•ls Esta.dos eo.~re si , 
c1uo se segue : os do Oh>lrh:to FoderJ.l o os d~ torritorio na.· 

«Na questã.C> de limites territot'Ü\OS eotro os ciona:l com a.s nil.ções lrmitrophes. 
Estll.dos do Cea.l'á. e Rio G1·ande do Not>te, Ar~. 58, I c. Compete ao S11prmno Tribu-
a.trectg, a rest•lução do Congresso Nacional, na.l julgar o.·iginaria:·epr iyat\.'Ta.meu.té: 
suacitou-aa no seio d'l. Commid~ão tÜl Coosti· c) os pleüos entra a Unlão o os E~ta.dos, 
tuição c Justiça da Cam:t.l'a dos · DeputadoB ou eot1•e esto.:;, unl:l ~orn cs ott'ros. 
a. pt•eUmlDll.l' sobre a computnnci(l, cons\Oitu- Art . 64 . .\?.' ta.eulta.do a •JS l!:sta.dos : 
oíonat do Poder Legisla&ivo Fouel'<~l ero l'e-
laçã.o a questões daq'ue!ia natur·eza.. 1.• Clllebrar en.t~e si ajustes e con.vençõ~ 

. Divel'gil'am as opiniões, por um v oto do sem oarMter pol1~1co {art. 47, u. 16. ) 
illu.m·a<fo Dr. !Mevã;o Lr.~bo c:mtra a opi, E o <u•&. 47, n . 16, dlz.ta: - . 
niã.o do honr-ado r ela.toi· Dr. Artbur Lemús· ·«Compet-e ao Pl'oaldanto da Repu1lhca,: 
que não s6 nas dispollições exp1'essaa da Con- Entabolar negociaçõell interna.ciooa.e~.eell3-
~tHI1içiio, como :na n~tu:reza. (nttrna. da qu!!s[ • br!u• a.justas, convançõ ~s e t ratados, sempr·e 
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- árl1·e{erendwn do Congresso e approvar os 
que os Est1dos celebrarem, na conformidade 
do art. 64, subruettrmlo-os, quando cumprir, 
á. autoridade do Congres;o.» _ 

Eis alü .as disposições quo so relacionam 
directa ou indil'ectamcntc com as quesf.ões 
<le limites dos Estados. 

Façamos sobre ollas o commontario, afim 
rle definir a doutrina constitucional sobre o 
assurnpto. _ 

Investindo o projecto do Governo no Poder 
Judici:trio a competencia da julgar os pleitos 
rios Estados entre :-d, abriu desde logo uma 
oxcepcão emfavor do Congresso Nacional,em 
questões de limites inter-estLdu;J.es, que po
det'n,. nfio ba duvida, motivar um pleito, 
·devendo por isso cahir sob a j1rrisdicçã.o judi
Ciarla, ai não fõra aquella excepção, pela 
r1ual elle pl'escrcveu expressamente a com
petencia lf!gislati va qúe se superpõo e sub
stit·ie á judiciilria, desde quq o pleito se ini
ciar em questões de Limites. 

Por isso me.;mo quo o legislador estatuiu 
cxpres.;a.mente quo o Congre:!so tem a com
petencia; privativ&. do resolver as questões 

, de limites ont1'e os Estado~. uma que~tão 
desta ordem não púdo ser a1foct~t aos tríbu
naos, quo po.lom julgar todo:; os pleitos 

· intel'·Os~a.duaes, monos os que forem motl
. vn.tlos peb jnrisrlicçãotorritorial de catla um 
dos governos ostaduaos. 

. Eis alti a.donr.rina do GoYorno Provisol'io, 
, ftel o vr·rd:i.deiramento enunciada, pelo con

i'rbnt;o dos· dous ttrtigos que acabamJs de 
commontar." 

Ima foi alterada. pBla ConsLltuinte, om 
~cus termos osscnciaos ~ 
· A bsuln tarnonte não, c ois a prova: O· n .I O, 
Jo art. 33, fiJi pola Uon~missiio dos 21 sub
~tituido pelo seguinte : 

_ !-') approy,w os tl·a.ta.dos de limites c.llebra-
dos pelos [~slados entre si e rosolYel' os con
Jlictos qnc se suscitarem entre elles a tal 
J'nspcito ; 

/1) r·esolver definitivamente sobre os limi
tns do Distl'icto Fed.1ral e os do tel'l'itoriu 
n1cion:~l com as nações limitl·ophes. 

Es:>a. e"mc[ldtt supprossiva da Commis.~iío 
1los 21 t'oi approvacla na. ·segunua discussii.o 
<lo proj~cto. 

Ma;s, em 3~ discussão, eu ·repl'uduzi em 
Oll].!3nla substitutiva n. dispoHiçã.o primitiva 
dô projecto, a .qual foi approvn.da., li.~urando 
hoje como o n. 10, do art. 3L 

Ern relação ao art. 58, I c, houve a sup
pressãq das palavra.ss pleitos entre os Estados 
pelassegui_ntes : causas e confi.ictos, ficando, 
onG'io, assim redigido: as causas e conilictos 
entre a ·União e os Estados ou ent1·o estes, 
uns com os outros. 

· Não honve, pois, quer _em um quer e1.n 
outro aetigo, a.lt.flr!tçã.o e:;tsrncial, feita. pela 

Constituinte, ficando inaltoravel a doutrina 
do Governo Provisorlo sobre as questões do 
limites inter.escaduaes e o poder politico 
compatente para as resolver : o Judiciario 
para as causas e confiictos entre os Estados ; 
o Lagisla.tivo Federal, quando essas causas e 
confiictos forem motivadas poln.s quostões de 
limites. 

Eis a ver.:ladcira doutrina e basta. ler o 
pequeno discurso com que justifiquei a emen· 
da, para ficar destituída de fundamento 
tlualquer duvida. 

Muito. de proposito conservei o clefini
t-;vamente que já se achava no a1·t. do pro-
jecto do Governo Provisorio. ' 

Como so sabe, todos os actr:is do CongreSSJ 
Nacional, quando ferem direitos ou quri.ndo 
vão contra disposiçio expressa da Censti· 
tuição, podem ser jnlgados e·annulia.do.3 pelo 
jt1dlcia.rio tede1•al. . . . 

Pois bem, minhn. intençi'io no definitiva
mente, foi prohibir esse l'ecurso, privando 
que os tribunaes ·inte1•viossem na!; questões 
de limite3, po1· se~·em essencialmente quest.àcs 
políticas. · 

Todos sabem que a fut1cçü.o .e.;;;encia.l do 
Poder .Tndiciario ft'edel'al, de supremo in to r· 
preto da. lei, ahrc uma oxccpçã.o sohr·o as 
q uestues políticas, que não são jamais sub· 
mettidas ao seu julga.mon t J e resolução. 

Ess3 grande principio de d.ireito federal 
vem consignado em todas as obras dos tra
tadistas e commentadoros. E julgo-me dis· 
pensado de transcrovcr para. aqui trechos qtte 
o provem. Bast:\ nbt'i.L' obr•as dtctaticas para 
ahi oncontt•ar o quo acabamos do dizer. 

Nos caso.;, State v. Stanlan, G; Wafl, GO ; 
Che1·olwe Nation v. 8/atc, !1 ; /'at, l, ficou. 
l1ob.jUI'ispt•ttdencüL americana., firm:ulo e;t11 
p!~lncipio : «A Snpr•om~t Cth•tn não tom jnl'i:~
<lic~ii.n sobl'O questõcfl de Ntrn.cl.m• l)Oiitico n 
CJUO não siLo do caractCl' ,judiciario. >~ 

Agorn., po1•gnnto: uma quo~t.ã.o de limites 
intm·-estarlnn.·!i: é nm~t tJlH'fd.ão do ca.rnct.nr 
poli1.icn 'I 

Ninguem o nogar;L l!:ud.n, vr.r a nn.t.uroz:t 
intima elo umtt quost.ã.o darJlfOlla orrlem, 
sua relação com os elementos quo com 
clla. se prendem seu objecto, seus interesses, 
para nã.o se nutrir a menor dtlvida solJl'e 
sua natureza política~ 

Além disto Jornecemos as seguintes pro
vas dos constituciona,li~tas. e dos jnlg~rlo· 
americanos sobre a n:tturoza do taes c1ucs-
tões: . . . . . : 

Uma questão de limHes entre Estados 6 
neces~ariarnente um11 questão politiça. para 
ser regulada. por convenio, ou pelos depar
tamentos politicns dos governos. ·Debaixo 
da devida forma de Governo, um~ . questão 
de limites ontl'e Estados pode _SOl' convert!da 
em pura. qncsti'í.o ,iudicin.l para. s~r·rognh<ln. 
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por esta Cõrte. ( Rhod Isla.nd v. Massachus
setts, 12 Pet, 724, Missoul'i v. 'Nossa. 7 How 
6130; Florida. v. Georgia 17 How. 478; Ala;
ba.nm v. Georgiu., 23 How 505). Virgínia v. 
West Virgioia., H \Vali, 54, 55. 

E$tO caso constitue urna lüsto·t'i:L completa 
da ll.'eo.ção do Wost Virginia. o <lo seus limi· 
bs. 

Eis ahi tran:J~I'iptos os casos, que firmaram 
a. doutrina da Mturoza politica tias qusstões 
dfllimites i ntor-esta.duaeg, 

Eis tambem a ra.são do definitivamente. 
Com elle tive em mil'íl. privar em absoluto 
a intervenção judiciaria., eolloc3.udo a ques
tão exclusivamente sob a alç.nd'l. do Legisla, .. 
ti vo .Fedet•al. 

M<1s, dir-se-ha que. não obshnte serem de 
untut·eza política as questões de limites, s1io 
~ubmcttida.s nos I!;Btados Unidos aos tribu-

· naes. 
Não ha. duvida.. E foi nesse campo ele 

prova qm! o illustratlo .Dt•. Es l.c\'ã.o Lobo foi 
husca.r um contingente porlm•üso para funda.
mcnt;u• sen voto divm•gf'.nto, c~ntrn. a. com
ptltencia. logisla.tivn. 

1\In.s, pr::tr.is11.mos lkwr as so;~llinte.~ olJser· 
v:J.r)Ões, com o fim do mostrar o pouco valol' 
do$scs aPgumontos. 

Em primeiro lag•tr, é precí~o obsorvar que 
noste pa.rticnlar, isto é, em rolaçii.o ds quo.~
iõos de limi,;cs lntor-ostu.dtu.La~. o nosso cli
rr.ito constituci.mat divm•giu um ponco do 
(liri!Ho a.mouicano, em um ponto eapital a 
C.'ltn, cont,t'n.vorsia.. 

Aguardo-me para a discussão do projectu~ 
quando for iticluLlo em ord em do dirl. 

Rio, 8 de setembro de 1903. - Pelísbef.lQ 
Freil·e,Y> 

Como acalm, de vm• a hom·ada Cornmissão, 
o Sr. FclislJclio Freire, csplrito cnlto c ela<lo 
ao estudo !la~ qucstõr.s consti'tuciooaes, olu
cida po1' complnlo a duvida levantada em 
torno dn, dispusir;ão do n. 1 O do art . . '34, da 
Constituiçãu d(1 Repuulica, como demoostra., 
á luz dos principias do Direito P.ublico e da. 
lícçho dos c0mmontadore~ do Dil'eito Consti
tucionaJ Ameri~ano,a Sll.bia intenção do nosso 
legi~Iador constituinte de conf<Jrir ao Con
gt·esso N:\cional a. privat iva C(}[npeteii'Cia de 
resolvm• definitiva.mont~ sobre os limitas dos 
Estados entre si. 

E' clar:J., categorica o p\enll.monte sa.tísra.-
toria. aslla. explicação. · 

Podel'iamos a.gora., obcdocondo ao plano da 
exposição do nossas idé(tR, discutir outr<>s 
pontos impot"tantes a q_ue alludimos o que 
S(\ pre.nrlcm l\ del)rttida questão da.eompeten
cia, como o ca.ractel' politico do taes a.ssum.
ptos o n. juriSpl'mleacia do ·Supremo Tl't· 
bunal Ferlor•al, om accórdlios de ftw <meít•o de 
l8Pô, 23 d(\ junho o 1 de sotombro de_l897, LI 
do agosto de !90·2, e outros, que varta.m se
gundo a. na.turez11 e termos da causa. · 

A exposição complot.rt. do !Ilustre Sr. Fe
lislicllo Freire, oncarando a. questão sob todos 
esses vn.dn.dos a.~!Jectos. t ornou desnecesaarlo 
osso trabalho, danr.lo logal' a que pndossomos 
aprossa.t• a noss•1 cone! usão. 

O e!irGito ttme:iaano nfi.o proKcmJVen, como Di'somos, em crmwco, l]ne tornar pa.tentn 
:üb•ihnico"to e~p1·essrt do CongJ'OSAO N:l~ion~~ol, n. Ol'igom do projod!> ria b:tnc<J.(la, Omu·enso, 
~:nmo foz o nuA.><r, rm::olvol' a~ IJHOSi.ÕP,~ dr. l'f!~LLltarlo 1lnum lmcto Rolmmw, fll'iL!aclopolü. 
limitas intm··e.~t.;Lrltmt!.~. ~implosrnontn in- 1·epr1\,nnt.açitcl ft~tori\1 rlos !lons J<;~tado~ ('011· 
I'OSI~i11 no jurlínüu·io :~ l'unP-(•:i.o rlnju[!J::tL' tlus tondm•CI!, n::t CiLIIlill'it o no Remuto, an toriRarla. 
cunllicsos íntcw·r!!t.ndtH10S. !•: como 11.s e1uestões pnlos l'nsp •diyns Go\'Cil'Mtlot•es, importava 
dn limites u:lo deixam de sor contJictos in- a. accritaçlio 0 n. appt•ovnçiío do mesmo pro~ 
tol·-o~tn.;\naf's. tcem si1lll cllas a1fcctas ao jacto sem mais dotongtt nrlm d iscussão. • 
.iuclki:wlo. Esse projocto, como so sabe, u a summi jla 

NOSSt) tli t•eito ta.mliom ÍriVC.~i.iu uma. fOIICÇiíO sentença arlJitl.'a[ profor ida om 24 de j ullto 
itlentina no Supt•omn· Tl'ibnna.l- jnlg:w M ele 1902., em juizo vuluntaria.menie instituído 
e ~usas e cunl1íetos intor-esi;aduao~. pelas partes' lítiga.n tcs 0 em virtude d.o res-

Mas, dcll:t., o nosso direito separou 0\S pcctivo Compromisso de 20 de março do 
CJncatõl'ls ele li mitos 'pam o Congrt•~Sso, o que mcsinl) anno, polo qn,.l so obrigaram ellas a 
n1í.o fez o di roi to :Lmoricano. Está clat•o que acceitn.r 0 pa,rocor ou lq.udo do do~empa.ta.dor 
neste particular o nosso diN~ito diverge do cGimo difinitivo .o a· pr-oil'JOV8l' a sua aclopçtro 
america.no. E a divorgencia é capital, em paio Coag•·esso Nacional. -Clausula VI do 
ponto cssenr:;ial ú qucslão. • cit. Comp. de 20 de março. 

Eis min)l<.~ humilde opinião o interpt·c- Devemos declarar,. para maior csclareci-
tação, que dou á mnenla. que apresentei no monto, quo oriainaria.mente a. questão se ro
Gong,•esso Constitniijte, ao projecto de Con- 1 duzia. a. um conflicto administrativo lova.!l
stituiçã.o e que figura hoje como art. 34, ta.do pelo Pro~ut•allor Get'41 ~o Est ;i:dO d.o 
n. 10. · Ceará. desemhargalfor Antomo SablUo do 

Poderia explanar muito mais o a~Sllmpto Monte, !Dbre os limites deste l~sta.J.o com o 
c aJ:)O:lysat• minuciosamente o voto diver· d;.> Rio Gra.udiHlo Norte.-Petiçã.o documen
gonte do illustra.do Dt•. Estevão Lobo. ta.da, de 22 de agosto de 1894 dil·igida ao 
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, SLtpremo Tribunal Federal. CiG<tdo por p: e· 
catorüt por duas vezes o Governador do Rio 
Gtoande do Norte para constituir procurador 
o vet• soguir os tormos di:t ca.usa sem quJ de 
nenhuma dellas accudisse a intimação judi. 
ciaJ, pela torcoira vez citado, rosolvcti pro
:põr palo.s rept•esentants.; no ·te·rio·gri1nden
ses no Con,r,rresso Nacional aos do CciUil a 
solução da (ltlostão em juizo :trbil.ral. 

Seguiu-se a mcoJh~t o nomeação dos ar
bitl'O.;;, assignatu1'a do Oompromü;so extJ•a.
judicial, t'oito de proprio punho pelo u.t•bi
tru do R.io Gt·aude do .Norte, - cujo ol'igiual 
guat•damos,-quesitos formulados por uma 
da.s partes, contrariedade e sentença. 

Cumpre aqui notar que o compromisso, 
firmado em 20 de março de !902, incide na 
faculdade do art. 65 n. 1, c art. 48 n. IB: 
«Celeorar, entre si ajustes e convençõ!ls, s!lm 
caracter político, com approvação du Po,ler 
E)[ecutivo, submettindo·os, quando cumprir, 
á. autoridade do Ccngr·esso. & 

O Sr. Presidente da Republica, na Men
sagem de abertura. da. presente ses3ão legis
la ti v a., submetteu a questão de Grossos á 
deliberação do Cungre~so, som duvida }JOl' 
julgal~o competente, ou por fJrça. do Com
:Prornisao estabelecido para o juizo arbitral. 

ll:m urna. ou em outr~t hypothese, o Con· 
gresso Nacional é cha.mt1do :1 resolver a 
questii.u. Posta m·•smo!!. mu•gom a. duvida 
suscHatl.a sobro a. curnp;r~encia. quo, a no,;so 
vôl', perdeu de impot't~1ncla, instlr,uido vo· 
luntari1.1.mente como foi polas par·t ~!S lití· 
gantea o .iuizo arbitr<ll, o Congresso n1Lo 
pOtla sel' indiffoJ•onto o mo~tJ•;u•-so aJhoio a 
e~se acto, quo, no dtzol' Jncisl v o o futuht· 
muntalmouto justo dli um du~ nossos muls 
compotontes o brllhn.ntos publiclstaa, é u. 
mn.is alta expros~iLO do trlbunu.l humano, o 
orgã..o mn.la insuspeito da .)usti~n. a. fol'· 
m11la. mais hbel•o.l, mais nobro, mais pru. 
deu te que se pudia. cro!l.l' pnra. u. dcci,;lio . de 
certos pleitos, sobretudo os tio natureza pos
~css;nia.. 

São conceitos estes uc um artigo magis
tral de Ame1•ico Werneck, ()a!·acter aoim~ 
de q_ualquel' suspeição. 

PI'onurrciando-se, em artigo inserto no 
O P ai:. de ll de abril dest e a.nno, sobre a 
ques~ão de limites do Ceará com o Rio Grau
de d.o No1•te, resolv ida. por arbitramento,elle 
o tez de mo.do tão alevantado e nobre que 
suas proposições irradiam com o brHho da 
verda.úe e do direi to . . 

O a rbitrament o, diz elle, se funda no :lo
corda exponta.neo, na dacisã.o ii·reforma.vel, 
na. honrol. do pa.ctrJ celebrado, na. submissão 
das partes á sentunça. que ha· de fo rçosa-

. m ente contrariar aos esperanças de um, sinã.o 
a da ambo~ os contendoi'cs EHe substitw: p<J.
,.a todos os effeitos a acçiio lent11. dos tribun aes 

ot•rlina.rios ou 11ri vileg ia.dos, elimina. o con · 
ilicto, remata o litigio,tirma. dcfinitivament.o 
o direHo em duvida. Nã.o ttdmitte a chicana,a 
appellação, o aggravo, a protallação da pos
~~. o. continua.çã() dn demanda. E' pont o ftna.!. 

Fazendo applicação das.>es pt'inc1plos ao 
cnso concreto, acm•esccnta : 

«0 arbitra-mento fechon 11 questão, o ter
ritorio é cearense : á Uniii.o cumpria collo
caP~se adtn:l dos in tet'eSses subalternos da. 
política, prestu.r auxilio milittl.r ao li:st.ado 
victol'io~o no ploito e plantar os pt•iucipio,; 
da. moral publica, cln. mando energ<ca.mente 
á. ordem o governo do Rio Grande do Norte , 
Nes•a. oln•a. de regeneração dos costumes cí
vicos teria a seu lado o paiz in~ei.ro. 

Deixando de ampara.r o direito reconheci
do, a União fil•ma. um PL'Ccetlonte perigosa, 
qual o de justificar a resist.encia do um go
VGrno estt-angeiro quando.e m pleito identico 
entre nós, não lhe for a s.entença. fa.voraveL 

Si o juízl) arbitral p3rmit &isse taes conso
quencias, si estivesse a. discrcção das pMtes 
accaital-o uu l'ecusi:\l·o , ~i elle não elimi.na~se 
o recttrso ás arma.s , si não livesse um ca· 
racto1• definttivo, si os h·ibunaes ordina-rios 
w1o desopjl t.n•eeessem diat1!e d es/a conguista 
magcstosa do dirllil~, si lut ?'P.cm·so de. aggJ'a1Jo 
pm•c1 os tribu11aes c11ja acçt:ío se disperlsot~, 
nada. ma. i:> ridículo, nom mais inutil: a. 
França. devia oppôr-so l\o la.ttdo J.o Ama.pi1, 
a Confcdora.çã.o Argentina ao laudo dns 
Missõos, a. Jngl;J,tot'l'U. á decisão do rei do. 
Italin.. caso este n:"LO consa.gt•e seu d ireito ao 
coutest ado do extremo norte. ' 

Não I Nio hn. mais qrrestão do limites, o 
torri to1•io é cll1L< ~ose, ou ont ão vivemos em 
um pt~.iz sem honra.. Si algum trab~~lho rnsta. 
ao Congresso 6 o de homologar a t:~entença.» 

E' como :pensamos; é o nosso voto . 

Sala das Commlssões, 17 de sotGmbl'O de 
19()3:- li'redot"ico Bwgas . · 

Cumpra·mn rlizer sob1'C o 1m~jecto de limi· 
t~s do Estado do Ceará CJID o rto Rio Grando 
do Noria, quando já a ma teria se acha axplo.
nada. em parecere~ copiosos de argumentos e 
de citações das autoridades, t uda.s que se 
podelU invocar a proposito, nã.o exp~·!mindo, 
por essa circumsta.ncia, o meu voto mais do 
qnc a. impressão tia leH m·a. o do estudo desses 
p~receres . 

Parece-ma que, nã.o se con rormando um a 
pas p<J.l'tes (o Rio GJ-ande do Nor te) com o 
lauio arbitral e, de mais a mais, faltando 
neste particular aos signat al'ios do aci:ôrdo, 
apezar da muita !'espeita.bilida.de de todos 
elle~, cumpeteucia pa1·a obrigar o respectivo 
Estado, pois que é est a. e:~.clusiva tios Cou
grei\Sos osta.du:J.~s. mn y1sta. d~s Constituições 
dos Estados 13 da Fedel'al, uão póde o Con-
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gresso Nacional oxoro.w a attribuição do 
n. lO do art. 34 da Constituição. 

E tanto mais sou lavado a esse juizo, 
quanto o Estado do Cear<\, acaba de citar o do 
!tio GrandG do Norte para. continuarem o 
pleito na Justiça Fouerai. A a!Hrmação, polos 
dous Estados. da compctcncia dessa justiça, 
a. que reco1•reu um detlcs, ar1tes do accordo, e 
ti. qual torna, depois de frustra,1o este, pn,t'C· 
co-mo a negação hoJe dtt competencia antes 
<~.ttribuidiJ. por aquelle facto ao Coogresdo. 
Nem se comprehenrlem dous poderes igual
ment& competentes plra re~olver um mesmo 
caso, nem haveria solução pJssivei para a 
hypothese de decisõ ~1:s contrari tS, que, por
ventura, proferissem. No conflicto entl'e a 
lei e a sentenç.~. a situação do$ duu~ E~tados 
-permaneceria. a me;:m!l.. De.;;de que, pJl'
tanto, falhou o accor,~o e com olle a compe· 
tencia do Congresso para resolver definiLi
vamente sob1•e elle, q1.a,ndo celebrado por 
quem Je direito, bem encaminhada me pa
rece que foi de mvo a quo.:. tão para. o Poder 
Judiciai.-Ltei.:r Damingues. 

Voto do Sr. Arthur Lemos 

A' Commis~ão de Constituição, LegislaÇ'ã,o 
o Justiça fot·am presentes o projecto de lei 
que estahalece ou revigora os limites entre 
o.;; Estados Jo Ceará e Ri . Gr-ande do Not·te, 
o com elles representações do corporações 
varias de um e outro Estado, pró e cont1·a. o 
mencionado pl'ojecto, t 1es são: conselhos 
municipaes do Sant'Anna dos Mattos, Santa 
Cruz, Cangu·wetama, Tourus. Goyimnioh'L, 
Poi'to-Alegre, Caraúb:ts, S. Miguel, Cidade 
<.In Jardim, Pau dos Ferros, Taiptí, Mat•tins, 
Ceará-Mirim, Pa.pary, Villa das Flores, Cur
ra.es Novos, A vez, Serra-Negra. P:ttft e Con
gresso Legislativo do E::~tado do Rw G1•ande, 
e conselhos mn·,icipaes do Aracaty, S. l:ser
nardo das Ru8sas, Cascavel e Aquiraz, do 
Estado do Ceará, a!<!.m de momot•ia.s e do
cumentos impressos e roaouscriptos po1• 
parte daquelles dou::; Es:.ados. 

Resolveu a Commissão iniciat• o estudo 
do projecto pelo exame da sua constitucio· 
nalidade, isto é, da competencia que ao 
Poder Legislativo tenha. sido conferida pam 
resolve1• sobre limite;:~ dos Estados. 

No toca.n te a esta questão preliminar, ou
tende o Rio Grande do Norte, por seus re
presentantes nesta Carnara e no Congresso 
Legi::;lativo do Estado, que ê inconstitucional 
o pt•oject'J mencionado po1· não ter sido pre
cedido de accordo entre as a:ssemblé\\S legü
l:J,ti v as dos Est:~dos iotel'essados, na. fórma do 
art. 3° da. Constituição da Republica: 

ApJiando essa doutrina, escreve o Sr. Dr. 
Coelho Rodrigues (Respo_.ta. ao questionaria 
preliminar e réplica á do primeiro arbitro~ 

Yol, VT 

Epitogo):« A' vMa disso. J'eprove q_uom rtui
zer o me a protesto, por considerai-o ínadmis· 
si ve1 e suppor que um desempatt\dor póde 
tudo, ou escusado, porque o Co11_q1·esso do 
n:o Grande do N01·te conSCI'Vil intacta a al· 
f1·ibuiçcro do cll't. -1° ela Oonst-.: tuiça:a FtJdaNd, 
de ct!ia exeJ·cicio depende a ap}J!'OVC(Çtio defi
nítíva do da Unicrv, nos termos do§ 10 do 
Mt. 3-:1». 

Sull"ragando igualmente ta.l doutriua., pon
denl. o 81'. Dr. Juão Barha.lhv, . ministro do 
Supremo Tr1lm:H<l Fedtwal (Cunsti~uição Fe· 
dera! Brazileil•a.-Commentarios, pags. 108}: 
«A altera<;ão do;; limites dos Estados envolve 
diminuição ou a.cct•escimo do territorio del
les e f<tZ p11ssarem os habitantes da parte 
separada. ou accmscida p<1ra uma nova. ju
risdicÇ'.ão politica. E' acto que entende com a 
integt•idatle es&adual, ncío se póde ~·ealüw· 
sem o t!cco>·da daque!les a que inteJ·essa e o. 
ell!s deve caber J·egulal-os. 

Mas os Estados vivem na União, partes 
in •egrantes-dulla , que não póde ser jndtife
rente a esse act>J, atto :1 ta su:~. natut•eza. e 
c~nsequencias, pois é a ella que toca a p:)li· 
cia entt•e eUes, a st~pel'intendoncia dos no· 
gocios que não interessam a um só, mas !lUO, 
a.lfectando a mais do um, excedem á, compe
tencia local e assumem caracter nã.o lnGl'n.· 
ntente ,)Stadual. Isto legitima a interferoncia, 
da autorid:::.de federa.l. E desta. o ramo mais 
apropriado a exet•cer o:lsa iu tol·fot•oncia. ú o 
Congrussu Naciona.l, vlsto tt•atar-so do um 
acto de sobet•ania, de um acto ossonoiu.l· 
monte polltico, que não se doverá. commm
mar sem a l'G~olução dctlniti v a uoaropt•oson· 
tantos da nt\ção. sob>·e o qne <'HIJ'O si livm·ón 
accol·dado os K~tarl!JS flni!imos intc>·tmurlns. 
CLitn osstL sa.ncçã.o do Potlet• LegishtLivo Fn
dora.l torna.t'-so-ha outã.o o a.ctu obrigaLOrio 
para toda a D1çli.o. 

Esta dou~rina resulta da combinação do 
disposto no n. lO desto at•t. a4 com o art. 4° 
e dos pt·incipios carde,tes do systema demo· 
cra.tico fcdera.tivo». 

Não pensa de out:-a. fórrna o Ulustre Dopu· 
tado Dr. Aristides Milton que em sua obra 
«A Consti t,uição do Beazil» e:screvc (pa.g. 18): 

«0 ;1rt. 34, n. lO deve ser entendido de 
accordo com e.ste . art. 4°, e com o a.rt. 65, 
n. 2. . 

Si é permittido a.os Estados todo o qua.l
q~rn pode1•, ou direito, que não llteJ for ne· 
gado por clausula expressa, ou implicita
mente contida nas clausulas expr~ssas da 
Constituição, p:t.rece que igualmente lhes 
compete todo e qualquer poder, ou direito, 
implicitamente resultante das clausulas ex
pressas de lia. 

E como a fixação do limites dos ~sta·los 
está contida implicitamente na incorp;)l'açiio, 
subdivisão, ou desni.embr<:~.mento delles, uma 

12 
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vez que não é possível conhecer qualquer 
perda ou accrescimo de territorio, sem que 
dabi resulte alter•ação dos respectivos limi
tes, é bem de vet• que o dispositivo do citado 

-art. 34, n. lO está subordinado ao preceito 
deste art. 4<>, com o qual é pt'eciso harmo
nizn.l-o. 

Ao mesmo tempo, convt:\m confessal'-que 
a expt•essão 1'csnl?JCI' definitivamente, enton
dida como deve ser a G.o n. 12 do art. 34, 
tambem significa que o Congresso só exer
cita essa attribuicão depois quo a iniciativa 
della é tomada por outro poder competente, 
oue no caso do alludido n. lO é o Podel' Le
gislativo dos Estados íntol'essados, e na lly
potbese do n. 12 do citadoa.rt. 34 é o Poder 
Executivo Federal». 

Partilha dess:.t opinião o Sr. conselheiro 
Barradas,- luminar que foi do Sup1•emo 
Tribuml Federal-, em o seu importante 
«Memol'ial» sobro li mitos territoriaes cn ~re 
os ·Estados do Paran:l o S:mfa. C:tthn.rina., 

· questão essa. quo, n,gitada ante o Poder 
.ludinial, elle decl::trou «morta depois da 
actnal Constituição», a.ccrescontando: «O 
seria até um attontado contra a autonomia 
dos Esta.tlos, si a União interviesse, sem sor 
peio processo do art. 4° e nos termos do 
art. 34, n. 10, da citada Constituição, para 
alterar os limites torritoriacs dos mesmos 
Estados, base e condição d·•. existenci.\ atito
noma. o política, delles». 

Apeza.r, porém, de tü.o autorizados enr~ina
montos, é a Commbsfw do p:.treeor r1ue não 
infringe a Constituição o projllcto de lei que 
so discute, por não tor elle asonto no <lispo
~iti v o tio !\\' iios4° <loss:t I.~ i magna., c11jos 1,o1'· 
lHOS RiLO os Stlgllilltt~S ; 

«Os l~l:lta.tl o JH>Ilem incm•pot·;~J·-se nntt•e 
f;t, suhtlividir-so, ou tln~mombl'at•-se, pa.ra 

· so n,nnexár a outt·os, ou formar novos Esta.
llo.~. mnrliri.ntc n.cqniesconcln. das -rcsp()e,ti v as 
assemblt'a.s legisl:ttív:ts, r.m dua.s Rccçõct; 

- a.nnuas, successÍ\':ts, c approvação !lo Con
gresso Nacional. 

dos, em bem da respeitabilidade d:J. sua au· 
tonomüt e da sua pronl'ia existencia.. (I) Ora, 
<\ mesma gra. v idade nfí.o é de prasumir quo 
revista um:1 simples fixação de limites entro 
Estados já existentes ao tempo da promul
gação Federal, Estados cujos tm·ritorios j<L 
eram conhecidos - pois outros não eram 
estes sinã.o os das antigas p ·ovincias -:: quo 
apenas necessitavam em varios pontos do 
mais precisa delimitação. Attribuil• ao Con
gresso Nacional a faculdade do extremar 
taes territorios não era certamente pôr om 
perigo a autonomia ou a oxistench dos Es
tados;· er·a, ao contrario, respcital-a pela 
precisão da jurisdicção que a elles compita., 
era subtrahír aos Estados uma fonte perenno 
de competições e do lutas a quo eUos por 
accordo difficilmente dariam fim, erigindo n. 
União; não em simples juiz homologaJor 
do pactos só rarlssimamentc celebrados, mas 
supremo arbitro de querellas cujo dosu.ppa
recimenta tambem a. União intcressW<\, c 
quo, por bem do proprio conceito da federa
ção, não podiam ficar eternamente sr.m 
solução. 

Outro não foi, confot•mo vamos Yel', o 
ponto de vista immmlia.to do dispo~itivo nm 
que,tilo, o do n. 10 llo n.l't. :a da Consti
tuição. (!) 

E$SC dispo itivo não encontra simihtr n:t 
Constituição not•te-.amoricana e a. r<tziio, 110 
nosso vot', é que, tendo sillo f'llt'ma.dos o;; 
Estados Unidos da Amorica tlo Not•to tlo eo· 
lonins antes inteimmon t.o i nnr.pentlon tos, 
sobro os limitos dollcs não podol'ia IHLVOt' 
duvidas quo rcelamassmn :t intm·v<~n9ii.o (lo 
ln!!i8lu.tivo l'otlor;tl. N:1o ao~ontncon llRsim nn 
Bra.zil ontlc, nii.o o]J.;;tnnt.o l,oJ•ont sn cnnsl;i · 
1;niclo os E~l.n.tlos do pr•ov irt;•i:ts disr.in..t.n.s, ,·~ 
Mal> ido q nonm gnl':LI o:d,tts ntw nH(i:tv:tm ol:tt·:~. 
pt•twisamon1.n tlelimitatla.s, pol' o niio o tm•om 
sitlo igualmente as cn.pitania~ dn IJ.liC cllns so 
forma.t•am. 

Entrotn.nto, a tlisposir,iío do <Ll't. 4" tln Con
stituição Bt•azileirn. encontr;~ out1•a perf'eit:J.
mente analoga na ConsGitui<:ã.o Norte-Amn
ricana, e a razão tí qnn em qualqnel' dos 
duus paízes é igualmente possivel a sub-

De. facto, em qu'l.lquot' elas hypothescs figu, 
r:ill:tS nesse artigo, ou seja. a. da íncorpo· 
ração (fusão d3 dous ou mais Estlaos) ou 
a da subdivisão (caso em que de um for- {I) Segundo o que dispõe o m·t. 4·, ó possivel 

· inam-se dous ou m<J.is Esbdos), ou a do des- o desmembramento de Es\adoq sem que augmen
. membramento (c:.tso em que pwtes de dons te ou diminin o numero dos memõ7·os da Fc

ou mais Estados se unem para constituir doraç~o; mas essa hypo~b.ese é do~ma~a pelas 
entidades politico·administrativas distin- pre-c~tt:das, as c1uaes .ns.Jvelmente msp1rarnm a 
ctas) om qualquer dess1s hypotllese.s,-repe· confecçao daqu~lle artJgo. . · 
timos- <liminue ·ou augmenta 0 numel'O .(l) Verdade e que, eonforme .se. 1nfel'e de um 
d 1 d F d .- d d1scurso pronuncmdo na Consttt·nnte pelo Sr. 

os mem )l'OS a e. ~raçao, J".1fl;t_ que._ e u~ Felisbello Freit·e, tal d.sposHivo pel'mitte até uma 
lado, o poder p~llJttco da. Umao_ na.o se.Ja \nova divisão territorial, dos Estados; mas eatu, 
c.hamad.o a sancc. 1onw .as convençoes ur~_ag1- poqerem">s dizer, cons1i tu e o seu objectiyo r~moto1 nadas, e para que, por out1•o lado, nao se isto é, uma faculdade de que o legJslativo so 
exija a acquiescencia dos Estados interessa- usaria em caso extremo. 
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divisão, desmembramento ou incorporação t.heses de subdiv isão, incorp:1ração ou des
de Estados. · membramento delles, c, p01.' outro, negar 

E' e~te o texto do art. IV, secção 3~, desta ao Judiciario coropetencia p:mt conhecer de 
ultima. Constituição:« New States may be questões quo a hes limites se prendessem, 
admitted by the Congress in to this Union; mesmo quando já fixados estes. 
hut no new Stat shall bc formed o1~ erected Observe-se, de pa.ssagcm, que o termo 
within tbc Jurisdiction of any other State «definitivamente» foi ror essa emenda. em
nor any Statc bo formed by the Junction of pregado sómentc no sou segundo membr•>, 
two o r more Statcs, o r Pa.rts o f States, isto é, apenas rol ativamente <~ solução ~obro 
without the Couscnt of tlle Legislaturas <<limites do Districto Fedceal e os uo terri
of t.he States concernod as well as of the torio nacional com as nações limiteopllos.» 
Congress .» Contra tal emenda fC'z a seguinte decla-

E' quu.si o que dispõe tambem a Constitui- ração de voto o então Deputado Felisbello 
ção Argentina, no seu art. 13: «:Novas pro- Freire: 
vincias poderão ser admittidas em a NéiÇão, «Declaro que si estivesse pres~nte á sessão 
mas não podct•ll. forma.r-so uma .Prodocia. de hontem, votaria contra a emonda. da Com
com o torritol'io de outra OLI de ouLr,,.s, nom missão n.o § 10 do art. 33, que 1·etirou ao 
de varias foi'lUO.I'- ~r. uma só, si não se der o Conr71·esso a attJ·ibuiçiio de re:;olvet• definiti
assentimonto da lngislatnra. tias províncias vamente a questão de limites entre os Esta
yntoressa.rla'! o do Congrosso. » dos, porque nella. vojo o ttdiamento da. solu-

:·.ntrctanto cst:~ mesma Constituição, na- ção de uma questão que cooshloro cLl capitnJ 
l.nralmente po1• c~isLir on ter existido na importfl.ncia, qual a da extensão territorial 
ltepnblica Argentina uma cm•t(l. indistincção de alguns pequenos lMados.» 
rio limites das lH'ovincil\S, CJmo ontrc nós, Significa. oddontomente essa declaração de 
tambmn o.ttrillne ao Congrosso, no art. 07 vo:;o que o sou antor considerava. o art. 3° 
!i:i 14, a f:wnldat!o do discrimin;u• «definitiva- do pt·ojocto, (por aquolla emenda substitu
monte os li mitos do toJ'l'itot•ío 1ht Nação, ido) como dando ao Cungrcsso Nacional a 
flxn.r OR das pl'.wincia:-J o crea.r novas.» faculrla.lo de fixar por si só, som prévio. 

l~m sust.onta.t;ii.o th~ noss:\ tho~c oxa.mino- a.cquicsccncia. dos Estados, os limites entro 
mo:-1 o olmnonLO hi1.1torlco do art. :n, n. lO o~tes. 
da Con:-;t,il;uição BJ•azileira. Do contrario, nã:> tinha rnzão de SOL' some-

O P1·ujocto do Constituiçi'io on'orocitlo pelo lhanto declaraçã~. pois a emenda continuava 
flovm·n•) Pt•ov isoric ,j:t continha, no art. :Jo, a. a da. r ao Cong1•esso Nacional a. ultima pah
mosma. disposi•:ão tlo t~rt. 4° ua. twtu\l Con · VI'a sobro o a.ssuropto. 
stituiçftu, c<.lln p nquonn. altet•ação do pala- P:tra a.quelle Deputado o termo definitiva
Vl'iLS, o no art. 33 n. 10 a mesma. rcgt'<t do mente, empregado rolativa.montc ·á fi:x:açito 
nrL. ::1 n. lO da CJnstituiçi'io, cujos t~rmos de limite~ estadua.es, eCJ.uivalia tls expressões 
sã.o os scguinl.os: «Compete pt•ivativa.monte incondicirmatmente sem depenrlcncia.~. 
ao Con~rnsso Nacional t·e~olvN tleflnitiva- I~ quo ftü a'lsim, nós o voromos do tliscuJ'Sn 
moul,n ~olwn o~ limites rlo8 Ef;!.:Jtlos entro si, que sobro lt ma.tm·i:\ ollo PI'M!IItH:imt ma.i:-; 
nfl rlo Dlstl'inl,o Fntlot•a.l n os ci1J t r.rritorio tardr. no Congr•csso Cou~tituint.r~ , )lOJ' ellci~•' 
nacion:tl com as naçl',cs limitt•ophos. )> do qual, cahiu a emendo. da Commissão.smHlo 

A Commissã.o dos Vintn e Um,porr~m. pro- rcsta11ra.do, na sua intcgt•a, o artigo llo PI'G· 
poy, :t nsse ll.l'tigu a sc.:.::nint.e emenda: .;ecto primitivo. 

«N. 10-Divitln.-so em dons n11mnros: l~is cssC~ rliscm·so : 

a) Appronl.l' o~ tJ•a.tados de limite::; colo- «O 81·. Ji'eti.~bello F'rei1·e (Silencio. Muvi-
br:tdos pelos 1 •:-sta ~los entre si o resolveL' o::; monto de attcnçrTo).- Sr. Presldente c Srs. 
conilictos quo se suscitem entro elles n. tnl membt•os do Congresso, é esta. a. primeira 
respeito ; voz que subo a. e;ttt tribuna. e tenho a honra 

b) Resolver dotinitivn.mcnto soln•e os li- do ser ouvido pelo Cong-t•e.~sso Constituinte 
mites do Dt;ti'icto Federal c os do toPritol'io l:l1•azileil•o. 
rw.ciona.l com as nações limitrophés.» Propositalmente me tenho doll;t desviado, 

llo re.~pectivo par.~cer nã.o constam :J.S t•n- 'convicto d:ts difficuldaue3 · quo a rodeiam. 
zões da.omêndn., quo fui acc~ita em la dis- Comprehendi, e comprehendi muito bom,. 
cussão ; mas parece que do contexto desta que não devitt pri va.r o Congresso da.s luzes 
outl'a inféroncia não so pôde tirar sinão quo {le oudores competentes, para eschtrecerem 
aquclla Commissão entendia, por um lado . . n.s impo :·tantos questões que se teem agitado 
limitar a n.cção do Congresso Nacional á sim-~ neste t•ecinto. Coroprehendi e comprel1endi 
ples a1)provaçã.o dos tratados sobre fixação muito bem, que nenhum esclarecimento podia 
de limites entre os Estados, á semelha.t1Ça. do eu trazet•, desde que me faltamo espírito pra
qne ficára. P-sta.1Jelccirlo com relação ás hypo- tioo e :t competencia profissional, para dis-
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cutir as8umptos constitucionaes. (Não apa~
ados). E continuaria. per certo, nest~ po~t· 
'ção c a manter esse progra.mma. de stl~ncJo, 
Ri nãJ fl)ra. o dever quo me asststc ho.]o de 
justificar um;t emonrl:.t qnc apresentei em :';C· 

guod:.t discus~úo <lo projecto de Cnnstituiçito. 
a qual mereceu a acquies~oncia dos nobres 
coUegas. 

A emenda a que me refiro dá ao Congresw 
a.ttribuições para resol vel' definitivamente 
quesi.õos tl.e lim i tos dos J..:stados. 

Compenetrado da capital impol'tancia. tla 
questã,o terl'itorial do BeazH e qna affccta a 
q uestã.o Hnancclra, c a questão politiea e que, 
além d'sto, ó a causa mais poderosa de! des
p~·or,oJ ·çao qtte existe actualmenle nos Estados, 
relativamente á suacivi!isação, sua riqueza, 
sua in tcrforencia historica, com coracte1· ar
bitral·io que presicl u d p1·inwira. ~iv·::são !er
~·itm·{o. l, c0mpenetrado, como dtz1a, da 1m· 
porí,a.ncia ca~;ital drssa questão. fui levado a 
offcre·~cr a. emenda que dâ ao Congresso <Ü· 
tt•ihuições pal' 1 resolver as qurstões de li· 
mites, l'CLirando-os dos Estado:;, con furme 
estatulLl ·~ Commissão dos Vinte e Um. 

1~ as razões que me fizeram assim proce· 
dor o qu:; se1•vem do b1se e justificam a. 
emenda. são I'a.zões de ordem prati 1a é thoo· 
rica. 

Estnrhndo o espírito da emenda da i Ilustre 
Commissã.o e as causas que levaram·n<t a re. 
tira.r do Congresso as attr,buiçõe.> par.t l'O· 
r;olve ;· as questões de limitos. convenço-me 
do que influiu poderosamente no espírito de 
seus membros aprossw o mais possi vel o 
inicio do.regimen constitucio .ml, desvianJo 
da attenção tio Congresso questões quo, como 
as do limites, prolongariam as sessões con· 
stituintos, adiando assim o termo do ge
gimen dictatorial, qun é urociso quanto antes 
acabat·. 

Como a Commissão p~n~o eu o pensam 
todos os membros. Em todog nós deve havet• 
a sincer:t delibera.ção de, por um accordo 
pa.triotico, contribuirmos p(l.r:t quo o p:ü7. 
entre no l'egimen legal. 
· Entretanto, ha. questões, que se impõem 
ao nosso estudo e que não poJem, nem de
vem ser adiadas. 

A questão territorial é uma dell as. 
Senhores, permanecendo as att1·ibuíções que 

a commissao dos Vinte e Um deu aos Estados 
de resolverem as questões de limites, pm·ece-me 
que ficard ella adiada, si 1tcTd >e der cotts'á 
peior, isto é, fiem· sem soluçao. 

Um S1·. RepJ·esentante.-Apoiado. 

O Sr. FelisbeUo Fl·ei?·e- Quando digu que 
a questão fie ·,J'á, adiaria, appollu para os 
precedentes historicos . Estas questões teem 
uma vida seculm·, vem de longa data. Por 
m?Jitos ve~es os antigas províncias, que se }ul· 

gctvam prejudicadc!s, reclamw·am. Ent1·etanto, 
pe1·manecem as lutas, os litígios. 

O mesmo 81·. R epn;sentcmt:e - Nunca chf>
garam a um a.ccordo. 

Fnves-Nunca chogar:tm a nm accordo. 
O 81·. Felisb,'Uo l<'l'ei>·e - l<J rJ jttstamenle 

esse adímnent.o que q1te1·o evitar, pm•q ue com 
elle voem inconvoniencias inc .>lculaveis, que 
p •. demos prever. 

1!:stamos e m vespe!'a de enha.r em uma 
nova vida poWica. e administrativa, dirigida 
pol' principias in teira.mente different~s da
quelles quo ató aqui toem dirigido os neg_?· 
gocios publicos do p<J.iz c no qual a. quost<to 
territorial ~ do capital importancia, porque 
com ella vêm as questões de riqueza publica, 
de augmento de população, em suroma, a au
tonomia d0s Estnd0s. 

Na nova viJa em qu} vamos enti•ar, as 
autol'idade;; kcaos precisam saber até onde 
chega sua just•isdicç.ào, parn. que ~s princ~pios 
de justiça t~mham ampla ox~cuçao e os 1llte
resses da Fazenda não sejam lesados pela 
allegação da iocompetencia Lributaria. da au-
toridade. ( Jlúito ben!.} . . . 

E essas incon vemencras extstem e contt
nuaJ•ão a cxistit', emquanto a questão de li
mites não for resolvida. E pergunto eu : per· 
man Jcendo a emenda da Commis~ão dos Vinte 
e Um, que dá aos Estad.os . attribuições para 
resulver a questão de ltmltes ... 

O Sr. Vi1·,r;ilio Damazio-Não dá t:tl. Leia 
os ns. !O e 11 do art. 33. 

O 81·, l'elisbe/Zo H·ei1·e - Dá. 

O 81·. Vú·gilio Damazio- Nã.o dá. 
O 81·. Felisbello Frei1·c - Peço ao meu 

illustre mestre que leia com .attenção a 
emenda dos Vinte o Um ... 

O St< Viryitio Damo::io- Dividiu um nu· 
mero em dous. 

O Sr. Felisbello Frei1·e - Diviniu nm nu· 
mm·o em dous, do a.ccordo ; mas fica pro
vado o quo eu di:.lsc. Chamo a atl;enção do 
Cooo-resso para o seguinte (lendo) : «approvn.r 
os tmta.los uo limit3s, celebradus p~los 
:b:stado:; entre si .. :» 

L?go, os Esta:los teem att1·ibu 'ções pw·a 1·e· 
solveJ' a q~testifo de lim ites, 

Foi o que eu disso _; parece.,me q~e. estou 
interpretando porfmtamente o espu'I to da 
emeuda. dos Vinte e Um. (Apoiados . ) 

E' verdade quo depois se diz que, havendo 
divergencia, 1 o Congresso resu~verá. estas 
divergencias; porém o que eu d1sso é que os 
Estados toem atr,ríiJui(;ào pam resolver a 
quest,ão de limites. 

E e esta atlrilntiçr.7o que acho inconveniente 
e cujas t:onsequcnc{a.~ o.cu.ba dr: apontw·, 
Apartes.) · 
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Chamo a. at&cnção do meu illustrado mes
tre p;1ra o segulote fn.cto: 

DissG eu que o udiam1nto da ques tão de 
eimüos pa.l'a a- prosperidade do I~<~iz, porque 
os Estados vão constituir-se, constituir-se
hão c a ques1.ão não ficará re.~olvida. Tere
mos cnl.ão um:L anomalia de vermo; os Esta
dos já C•)nstituido.~. gvsaodo de soberaniar
autonomia, som entretamo saber sua auto
ridade o limite de sua. jurisdic~ão e :1t6 
onde cbcga. o dircitG de sua posao ter
ritol'ial. 

O S1·. Lauro 1lHillw·-Como se dâ aclv:al· 
mente. 

O SJ·. FvlisiJeUo Fi·ei,·e-Como ' sB dá actu
ulmcntc, de accordo; é contra isto qu~ faHo. 

O S1·. Belf'ort Vieira-Otli.I'<t questão im
portante é sabe1· quando começa a autono
mia dos Estados. 

O Sr. P'elüõello Frei1·e-Além dos incon
venientes de que tenho fallado, chamo a 
attenção do Congresso par<L inconveDientes 
de outra ordem, e é que, si estas quesLões 
de limiteG existem, porque os Estados que 
as teem ot·iginado não respeita.m a verdade 
da bistoriu., o direito adquirido pelacoloni
saçã.o, inte·,·vindo em territoeíos quo I11e~ 
não pertencem. 

Ora, si isto d 11erdnde, com? d que se pode 
e11t~·egar aos Estados a ath·ibuiç<7o de i'~sol~H·a 
questão de limites ? Elles sito pw·te.: li!iga11tes, 
nr!o pc.dem 1·esolvel-a de C'ccorclo com os p}·,•ce· 
dentes da historia e com o di1·eito qtte a colo
ni;;açelo ll!es dei. 

Eis a 1·oz<"i"o JlO!' qt~e eH apresentei a emenda 
Jlcrra que fique esta cr.ttriiJuiçiio co!lf'etfda liO 
Cong1·esso. 

Outra. mzão para. a qual chamo a attsoção 
do Congres:;;o é a o1·igem territorial drs 
•~c~uacg ~sta.dos. Esto. é para mim de ca,~,ün.l 
va!Jr. 

Po;·uma falta de clm·e~a na primeira di oi 
slio ten·i!orial, que nã.o obedeceu a nenhum 
espírito intel!igentc, as questões de limi&es 
sào levantadas em geml contra. os pequenos 
Estados. 

Assim, vemos que c na se tem agitado entre 
Piauby e Ceara, Pat·abyba do Norte e Per
namlmcG, Pernambuco e Alagoas, Sergipe e 
Balüa., Espírito Santo e B ~hia e Rio de Ja· 
neiro, Pi1l'aná o Santa Cath•lriua, etc. 

Um dos Es tados e11jos limites não estão 
tr:1çados,pela sua fronteira. occidontal ,é Ser~ 
gipe, que aqui tenho a honra de representar. 

J•:' roul que todos os historiadot'es o geo
l!l'rtiJlWs traç:~m-lhe os limites por aquolla. 
l';•onteil•a.. 

Desconheço, porém, um acto oJlicial que o 
legalize. Desde 1839 procura Sergipe t•esol
Yer ç:om a Bahi;_"! eilsa. questão, que, n\io 

obstante as successiviiS reclama ções das as
·.embléas e carnams, permanece de pé. E 
em iden!icas condições acham-se m u itiJs Es
tados. 

Vemos o Pümhy om succe3Sivas reclama
ções contra sua Jimitrophe do Ce<l.l'â, p or 
causa do Porto da Amarração sobre o oceano 
o da. divisa d.:J. comu.rc.'l. do Príncipe Im
perial. 

Vemos ainla. o conflicto entre P araná e 
Sa.n1K1. Cathal'ina, provoc<~do pela amb,ição 
do Paraná, que conte:;;ta o direito de posse 
ele Santa Catha1•ina sobre o terrHo~io com
prehenrlido entt•e os rios Negro, Ign"SStl, Pe· 
pü·yguuss(t, Uruguay, Canôas e Murembas. 

1\. me.~ma luta entre Pa.rahyba e Pernam
buco, dando-so o facto aoomalo dt~ rua pt•ín
cipal de Pelras de Fogo pertencer umt~ me
tade á Parab.yba e outl-a a Perna.mbuco. 

Senhores, os grande; estados de hoje, nos 
tempus colonw.es, eram os principaes fócos 
de população e colonização. Delles irradia
va-se a força colonial. E os pequenos es· 
tados eram os rebontos de5sa. col.onizaçã.o 

Por isso mesmo que estes tinham feito 
parte integrante da.quelles que fvram colo· 
nlza.dos á custa dos esforços ,,o~ grandes 
centrvs, quo seu governo OL'a uma delegação 
do governo dos grandes centros, comprehen
de·~tJ perfeitamente, Srs. do Coogresoo, que 
as pequenas cir•cumscripções não pudh m 
a1•car contm os arbitrius das grandes capi
tanias, que su ingeriam em seus negocios,em 
~eus dostinus, penetravam impunemente em 
;cus tet'l'itorios. · 

Assim, vomos o torri t~ 1·io do Piauhy nã.o 
ser t•ospei t;1do pelos seus visinllos, por isso 
mesmo qua obe(le~i::t ú t utela a rJminiatrativa 
da Uuhitt uu MaraniJão. 

O da Pat•ahyba : ão ser respeitado por Pcr
na.mbnca, a que ficvu suburdinado desde 
17i5, JJ5.o obstante tor sido considérado como 
uma capiõania inde,;enden ~e ·desd ~ 1684. 

O de Sergipe nilo ser r esp eitatl11 pela 
Bal1ia, a quo ficou sujei to como comarca 
desde 1.696, não obstante ser considerado ca
pitania. indepenlerrte desde o começo do se
culo XVII. 

O mesmo veri ficamos relativamente r.o 
Paran<L como parte integrante do S. P aulo e 
Santa Catharina, como capitania tribut aria. 
do Rio elo Janeü•o. 

Si, pois, St•s. do Congresso, a, falt a de cla
reza nos limites et•a. em pt·ejuizo das pe· 
quenas circumscl'ipçõcs; si elli\s, n os tempos 
;,Jloniacs, nã.o a.lcançu.!'.lm uma hegemonia 
nos <lo;;Iinos da colonia, não p :L~sando sua 
contl'ibuiçU.o llo um~ c~>ntt·ibuição muito ro
trmta o socunda.t•ia, o me$1110 frtdu l't!l'iflca~ 
1110/J tl9S Se SSdl1(<c <: 1;111/Q:: ill li1C ~ de JIOlil;'.;,l 
i;,tl'Ji'Írd, 
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Realmente, as grandes circnmscipções 
continuaram a dominar, a serem os factores 
mais poderosos do desenvovimen to da. nação, 
fioc..1do em plano muito secundario a influ
encia das pequenas províncias. (Apoiados. 

Estas continuavam sempre a. reclamar .em 
favor de suá integridade territorial e nunca, 
foram atteodidas . 

.Ora, procurando nós estudar as ultimas 
consêquencias destes factos, isto é, da má 
divisã:o territQrial dos Estados, nos conven
cemos do seguinte: que a causa ' mais pode
rosa que tem havido neste paiz, para haver 
di:fferença p1·ofunda na riqueza, no desenvol
vimento, na civilização dos Estados, é a di
visão territorial que temos • 

. K;ta divi$ãO a.lfectuu a. formac;ão de ri
ctue~as, smt distribui<;~ão, e atfcctou o poder 
l)Olitico das pequenas Cétpitanias. 

.E' nestas cundkões que appello pttt'a . o ptt
tl'iotismo do Congresso. Acfto· de mais vanta
gem que o Conyresso tome o. si ?"esolve1· essas 
questões ele limites, elo que enh-egal-as aos 
Estudos, qua rtiío <! 1"esolvcJ·cío. 

Um S1·. R.epresenlante- E' 6 uni co meio 
po chegar a uma solução su.tisfactoria. 

·Ouh·o Sr. Repr-esentante- Deve ser o Con
gresso ordinm·io. 

O Sr. Felisbello F1·eit·e -Nó.~, os ropu
blicanos, quo tem:os o interess<J rea.l pelo fu
turo da Republica, não devemos poupar es
forços parn qtee se estabeleça uma 01"!Jmtizaçiío 
{ede1·C!l estavel que lh·o sirva de poderoso 
ll:Jdestal, . 

E a qilcstão ter1•itorial tr<LZ um contin
gente importantJ ao grão de estabilidade 
de::;ta organização. 

Senhore;,; do Congresso, posso esta!Jeleccr 
dous princípios, quo são ou&ras tantas ver
dàues incontestaveis : 1°, ruío existem aq~ 
olficiaes que legalizam os limites elos Estmloso 
2°, muitos destes estados ncío tcem linhas di
visarias. ( Mttito bem.) 

-Pas~o a ler estas notas inspiradas na im
port:tnte memoria do illustre militar major 
Augusto Fausto de Souza. 

Os limites entre Amazonas e Pal'<í. são tl·a
çá.dc>s por uma Unha imagina1•ia, na extensão 
do 80 leguas; do monte Parintins a um ponto 
do rio Tapajoz, quando este rio é que devia. 
servir de divist~.. 

Sobro as outras linhas divisorias que a 
separam do Pat·ci. e Matto Grosso não ha acto 
ottlcial àlgum. 

Em identicas condições eatâ o Pa1•á, relati
vamente a Goyaz e Matto Grosso, cujos li· 
mites não . estão determinados em lei, não 
obstante a provisão de 24 de agosto de 1748 
lll<J.Dd&sse proceder n.s demal:'cações • . · 

Piaul1y, alêm das lutas que sustenta com 
o Ceará, quiz penetrar pelo teriitorlo do 
Maranhão, até a barra da Tutoya, por pos
suir sómente uma pequnna. nesga de terra 
sobre o oceano. Igualmente seus limites não 
so acham dete1•mina.uos em lei. 

Descoitl!eeem-se as tinhas divisarias do Rio 
Grande do N01·te, ncío obstante as dispo,;içües 
officiaes que · a desmernb1·aram de Pernambuco 
e Pa1·alty1Ja e o dec1·eto de 31 de oLttttbf·o 
de 1831. · 

Em identicas condições está. a Parabyba 
cujo$ lim.tes são traçados po1· linhas imagi
n:Jorias, impossiveis de serem determinadas. 

Os limites de Pm:nambuco com Alagoas 
tamiJem são traçados por um<J, linha imagi
nariti. do 40 legmts ele extensão, da.s verten
tes de Taquara á foz do Chanory. 

Quando as ilhas do S. l•'rt~nciseo forem 
colonizadtt~, tt quem pertoncm•ão, si a ·pel'
nambuco, si a Bahia. 

Não existe lei que determine estes limites, 
nem tão pouco os de Sergipe com a Bahia., 
que além disto sustenta lut:ts com o Espírito 
Sant~J, pretendendo ~L zona entre os rios Doce 
e Mocury e com Mina~ Geram, Goyaz, Per
nambuco e Piauhy, por falta de leis quo fir· 
mem os dil·eitos de posse. 

Os limites do Espírito Santo com Minas c 
Rio de Janeiro foram determinados pelos 
actos de 29 de julho de 1813 o 31 de agosto 
de 183~ e lO do janeiro de 1863, porém com 
um caracter provisorio. 

Em idonticas condições acha-se o Rio de 
Janeiro, eujos limites com Minas, Espírito 
SauLo o S. Paulo nã.o formn demarcados,sinão 
provisoriamente pelo úocro~o de 19 de maio 
do l84:l. 

Os limites de S. Paulo com Minas foram 
doterminado:> pela provisão de 30 de abril 
de 1747, C:.or}umento que veiu tornar-se pu
blico, como diz Candido Mende~, 28 annos 
depois,qnmulo jú ncia JlOr.lia se1·vi1· por estw·em 
os mineiros de posse do terreno. 

Todos conhecem as lutas entre o Paraná o 
Santa Catharlntt, pela posse .d<t zona. compro
hendida entre os rios Igua~:;ú o U1·uguay, 
comprehentlendo o Campo de Palmas. 

Além !listo os limites de Santa O<ttharina 
com o Rio Grande não se acham deter
nados. 

Em identicas condições acham-se Minas, 
Goyaz e Mi.l.tiO Grosso, sem lei que dote1•mine 
seus limites. 

Eis, senhores, nossa~ condições territori:ws. 
Si minha opinião pudesse ter prestigio, si 

ella. pudesse inspirar uma deliberação do 
Congresso, eu levanta1·ia po1· ee1·to a questao 
de uma nova devi.~ao tcr-J·itol"ial. (Apa1·tes.) 

·Compenetrado dos. defeitos da actual.divisao . 
territorial que foi {'eila, desde 1·cmutos tempos, 
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sem obedece1· (! nenhum principio racional , 
ou levcm!m·ia a qt,es!<To. 

Não posso cJmpmhondm· que posso.mos es
tabelecer uma. organi;r,a.ção federa.! es lavel, 
}lCI'm11necendo as contlições oro que nos 
achamo;, ele vel' Esttülo~ pobres e p~queno~, 
como Sergipe, e g st.J.tlos opulen tos o gt•ande;; 
como S. Paulo. Dizia. Munarcl, o cl.'oadot• do 
ensino a.dminis t1•ativo om Frauça : 
. .:,\. divis[o t erritoria l é a unica. base sobro 

quo se devem Lovanta.J• as pri ncip tos insti
tuiç:ões constit uciouaes» . 

E a. histoi'Üt no~ dá o· exemplo de que os 
paiz,Js que soU't•oram aba los proi'uudos em 
suas iostitu!tjões ti vm·am quo proceder a 
nova dlvls~\o torrikn·ia.l, como mcdült~ l'adi
.:al que set•.vigso de lm.so ;i ~ ·novaB ·~on~ti
~uiçve~ • . . 

Ass im vemos <~ l't·ttn(}U. , ll tltl l;() compunh;~ 
tio :;2 proviocit\S, tlccoitand,, o~ principias 
socüws uo 179! , :;cu tet•ritodo foi di \'idido 
oro 8:Jdoparh mentos. Vemos a. Hespanb.a, 
quo se dividiu. em 151>Po.-ioci:ts, soifrcr uma 
uova divisão territOl'Ütl, pelo dccrot;o de 
tt:i:i3, quo a dividilt em 'W governos ou in 
tontloncia.s. Vemos aia da Po!'tugual , (lUe no 
t~omoco do socuio n.ctn ·.1 compunltu.·so de seis 
l>t'OV'inc!a.s, augmenta.r mais duas, o poste
riormente dividil' oro 21 di.~triotõs ou gover-
no:.~ clvi·;. · 

Ora, não ha pa.iz que l'cclamc mais uma 
roodiih identica do q ue o Brazil actual
monte . l'o t• meio dnsta medida , já. disse um 
illustt•o cscriptor, ha.rmoni~~-se o ni veht·sc a 
força, c os poderes do qua dispucm os diltc· 
rentes attmin istradores parciaes ; r.ctuili· 
b1'am-so os varios elementos do cada tuna. 
das pa.rtes intog1•antcs de nação : noutra.
lizam-se 'luaesQutW tendeucias do separação 
011 preponderancia., geradas pelo. propria 
l'iqucz t\ ; 1ina!mente, evita-se o nascimento 
de ri·validades o de3couteutamento entre 
aquel1es qúe, por su ;\s circumstanoias :pe· 
culial'cs, nã o pó.lcm p t•ogredir com igruLl ce
leridade. 

E isto é tanto mais importante, qu:mdo 
t rata-se tht Ol'ganiz!l.Ção de nmn. federação, 
quo , l la l'11 SCI' ostavel, preci.-;u. a.&tendar a. 
tr'es cont.l içõcs ca.pitaos. Uma refere-se indi· 
l'ecLamcnt.o it IILIOstão territoria.l, po1•quo 
l'GfOt'O-Sil lll> gl 'iÍO do podei' O da. l' Í<lllCZét dns 
l!:sta.ÜOl>. 

A usw respeito tliY. Stua t•L Mil ! : 
. «A i.ot•ceir a. contli\·iiu c (ptu ni•o lutja tle~
Jguo.ldade de for{:a mui to son~l V11l urli.I'O 011 
~~ta do~ - .. » 

A 01':\ÇÕ:O qtHl a.hi flc~~ l'llPI'Ilthl'f.loh ,; 1\ i~ 
ma.xim11 impur t<tncia pa.ra illumilllll' a c:ttt1· 
troversia., pois não cncontl'andv itnpu~u;u;no 
no Coogrcsso Constituinte, foi olln. 11110 dPI'
ri bou aemeod;l da ComwL~são tios Yi11le v u,,, , 
~·est ;ülelecendo a disposição do pt•ojecto do 

governo provis~rio ; c releva nvtar qttc foi o 
proprio Dr. FolisboUo [•'reire o au tor da 
emenda quo fazia scmollunte rosta.bclc0i· 
ruet lto . 

Ora, o qno se conclue da loitur<~. do t:•l 
ort~çã.o, que uem po1• alto se l'Cferl u 11 t•egra 
do art. 4• da ConstHuição, ê que r a.da. ha d tl 
commum entre este o o n. 10 do ar t. 34, ú 
que este ultimo dispositivo v isou rotira.r in· 
teiram-<nte dos Estados a compctencia. para 
rcsvlver sobro se11.~ Iimi te~ . ao tes dou-a. deli
bora.da.monte , propositalmente ao Congre1;So, 
pa.l'a c1ue, si assim ourondesse conveniente, 
cltegassu até au extremo tl,e reft~zer a divh;ão 
tenitorial dos Estados, como coutlit,úo du 
perfeil.o oq uili!Jrlo d<\ fede1·açã.o . 

Esao d iscurso resp(>Udo, p:>i~, d o wudo dur 
!'issimr> uão só a.os llM'<'.CeL'OS pre-cittldos, 
como á~ tdlegaçõos l!uc. m~ ma.~>crh\ lll.z u 
illusH•o Ooputado Sr . Ta.vares dc Lyr u., eru 
a " Exposi(:ilo » impl'essa. que oJferooau á. 
Cormnissão, da. tt ual reproduzem-se os v;-
guintes t opicos . · 

A l'RC:UMINAT~ CONSTI'l'UCJONA I. 

lo:' dtt computench\ do Cqng1·esw Naciut1al 
rcsoh-er ~uiJ I'e os llmites de dous Estados s~m 
(LUO p1·eceda a.ccluiesconcia. das respectiva~ 
A.:.:smubl~o.s Legislativas Estadua.~ ~ 

« A a lteração dos Jimit.es dos E~tados en
volve diminuição ou accrescimo do ter ritorio 
delles e faz pas.;arom os ha.bita.n tos da. J,>Sort!l 
sopa.ra.da ou a ccr escida pal'a. urna nova JUris· 
dicção politica.. E' acto que entendo com. a 
intcgrid<tdo esta.doal; não so pod ~ ra.llizar 
sem o a.ccordo daqnullos ;1. quem inteL'OSsa. c 
a olles -devo on.bm· rogulal·os (! ) . » 

Foi attoadando a. isto (1ue a Constituição, 
tlepoi~ uo t\ssegura.t• e garantir, em toda plo· 
niGude, a existencia a.utonoma. dos Esiados, 
consagrou, a.rt. 4°, a erigen ci"' de precisa.
rom e:les, p~n·a. subdiyidírem-se, desmembra· 
rem- se oo annexarem-se a ou~ros, da. appro
vação prévia. dos seus respL-ct ivos Congressos 
Legislativos, em duas sessões annuaes suc
cessivas; e, pat\~ ma.ior segura.nça., cxigitt 
t~inda o pl,rcee do Congt•esso l~odera.l '[Jara 
que o seu <Lcto se tornasse deflnltivo (2). 

gxplica-so essa. intorvencão do P otler Le
g-islativo F'oderal tendo-se em vista que o 
dosmornbramento do tet•ritorio de um Estado 
pr~ t•a. se1· a.nnexa.do a. out ro «é operação poli· 
~ll'il , que niio só entende com o direito dos 
lllthtLiii.us tlus Est ttdos a. quo a.ccrescot•em ou 
d·• q tu~ so i lO~rnnmht'a.t•orn parte>, mas ta.m
lt lllll i~ i luh\n, 1ln qua ello.~ sã." memhros» . 

( l) ,1,1:i·• Ji lll' l"'lli·· - (:,lllllll •~ Hl.\L'Í ·~ Li CIJ II>Ii· 
l.uh;n••, J'illl \IIH. 

\2) Jo1\0 H11L' l .• ,dh•J- U bL'i\ d hda, l'"ló . 11i. 
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A;;sim collocada a questão, facil é de com
prchcnrlcr como c por que se lw.rmonizam e 
complcbm os textos constitucionaes dos 
arts. 4• e 34, n. 10 .. 

Desde que, no primeiro desses al'tigos, 
foz-se dependerem do approvaçiio do Con
gresso Nacional os accorJos feitos pelos 
Congress•JS Estadoaes, nccessario se tornou 
incluir, quando se cstatuiram as attribui
ções pl'ivatin,s do Congresso Nacionttl no 
art. 34, a sa resolver sobre limites dos Es
tados entre si. B isto mesmo se deprehende 
do emprego dn adverbio definitivamente, que 
presnppõe outro poder competente para 

/tomat· a iniciativa do acto 
E:sta. é <t opinião do eminente Dr. Aristides 

Milton, no seu luminoso trabaH10 sobre a 
nossa ConstHuição. 

Diz elle, á pag. 18 (2~ ccliçãb): «E como a 
fixação de limites dos Estr~dos estt~ contida 
implicitamente na incorporação, bubdivisão 
ou desmembramento t.lelles, uma vez que não 
é pos::livel conced :r quatquer perda ou 
accr·escimo do tei'ritorio, s :m que dahi re
sulte alt•!ração dos respectivos limites, é bem 
de ver que o dispusHivo do art. 34, n. 10, 
está subordinado ao praceito · deste art. 4° 
(o aut01· commentava este, dando a sua ve1·· 
dadeira inte1-p1·etaçc'io) com o qual é p1·eciso 
harmonizai o. 

Ao mesmo tempo, convêm confessa1• que a. 
expressão ,·esolve1· definitiv.:onente, entendida. 
corno deve ser a do n. 12 do art. 34, tttmbern 
~;ignifica. que o Congresso só exercita. essa. 
attribuição depois que n. iniciativ!1. Jclla é to
mada por outro poder competente, que no 
caso do alludido n. lO, é o Podm• Legislativo 
dos E;ta.dos interessados e, na. hypothesJ do 
n. 12 do citado art. :3'1, é o Poder Executivo 
Federal.» 

A' honrada Commis.~ão deConstituição, Le
gislação e Justiça da Camara dos Deputados 
-Tomando conhecimento do projecto apre
sentado pela illustrada representa(·ão doEs· 
tado do Ceará, sobr·e limites deste com o 
Est ·.do do Rio Grande do Norte, a Com
missão de Constituição, Legislação e Justiça 
tem de interpor parecm• sobre um assumpto 
quo !.leve interessa!' muito de perto a todas 
as· antigas províncias, que furm·-~m hoje 
a União Brazileira, porque rara <í a que 
não 1;cm, desde tempos remotos, importantes 
questões a respeito de seus limites tcrl'ito-
riaes. - · 

A marcha do projccto.....:.. esGou c0nvencido 
-vae ser acompanhada com a maior atten
çã.o. dentro c fôr·a da Camara, porque éllc 
voiu o1ferecer o ensejo desejado para que o 
Congresso Naeional resolva como deve ser 
exercitada a attribuição que· lhe foi confe
rida pelo art. 34, n. W, d<t Constituição Fe
deral. 

O parecer da Commissão terá, portanto, 
de in,licn.r qual será, de futuro, o camiriho a 
seguir para que os Estados possam pôe fim a 
duvidas que, porventura, existam relativa
mente á extensão do territol'io sobt•e que de
vem exercer sua jurlsdicgão. 

Isto só basta para demonstra · o alcance c 
a l'elevanci '• da questão, no momento actual 
em quo tantas e tão graves são já as respon
sabilidades dos poderes publicos e as clifficul· 
dades com que Iucta a Republica. 

Deputado pelo Estado que o prujecto visa 
prejwUcw, vi-m:l forÇado, para melhor de
ftm ter os seus dieeitos. a es~udar cuidadosa
mente o assnmpto. Ficar;tm-me desse estudo 
nutas e impressões, que serão opportuna
mente desenvolvidas, ma.s que podem, desde 
já, orientar a Commissã.o no exame meti
culoso a qu:J terá de proceder e do qual l'e
sultarâ-cspero firmemente-a convicção de 
que o projecto, além de inconstitucional, é 
ab,olutameute in<.~.cceitavel, nos termos em 
que se ar;ha redigido. 

São essas notas e impressões, que não pu. 
deram obedecer a um plano préviamente 
•lelineado porque t'oram tomadas no cormr 
da leitut·a e da analyse de documentos, que 
julguei de meu dever submctter á apreciação 
da. Commi.ssão, que nella encontrará, certa
mente, subsídios valiosos ·para p.·ova. de que 
os terrenos que se pretende adjudicar ao 
Ceará semp1•e for·am do dominio e posse 
exclusiva do R.io Grande do Norte. 

Do exposto conclue-se, logica e natural
mente, que, não dando-~:e a hyPJthese do 
art. 4°, Llta a.o Congeesw Federal compe· 
tencia para decidir as questões de limite:;; 
entre os Estados. 

Póde allegar-se que a audiencia dos Com
grossos Estaduaes é dispensavel quando o 
Congresso Naciona.lratifL.:a limites t~nturior
mente exi:Jtente;, mas duvidosos. porque 
deste modo nã,o desmembrará. territul'io do 
um Estado para. annexal-o a outro. 

Não procede a o bjecçã.o. 
Em primeit•o lugar, seria preciso prova•• 

que a posse do terl'itorio contestado sempre 
fui do Estado que será beneticiado, porque, 
si a posse não foe sl!a, h<1 tl'anslet·ancia. de 
jurislicção sobre o mesmo territorio de um 
para outro P-staclo, e, conscguiotemente, des
membramento, o que faz a questão incorrot• 
nos termos claros o positivos do art. 4°. 

Em segundo logar, si é um~~ ratificação de 
limites, ha lei anterior estabelecendo-os, e a 
competencia para. resolver será então do 
Supremo Tribunal Fedm·a[- art. 59, n. 1, 
lettra. c. 

Em outro:.i termos : 
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Existe ou não lei fixando os limites? 
Na primeira hypothese, a cornpetencia 

para. derimir qualquer contlicto é do Su
premo Tribunal I<'ederal (Milton, obra citada. 
pags. 19 o 133); e assim tem sido julgado 
(Milton e João B:.trbalho, obras citadas, nos 
commentarios aos arts. 4°, 34, n. lO, 59, 
n. l, lettra c, da Constituição). 

Na segunda, não se póele abrir mão do 
aceordo prévio dos EstadtJS (opinião dos mes· 
mos autoNs). 

Isto posto, a. resposta á pargunt a com que 
iniciei estas considerações impõe-se: 

O Congresso Nacional não póde tomar 
conhecimento de project·) algum sobre li· 
mites de Estados sem que preceda acquies
cencia dos seu.3 respectivos Congressos Le
gislativos em duas sessões annuas succes
sivas. 

Tratando-se do prujccto da. bancada. cea
rense, póde objectar·se que elle é resul
tante de um hudo a que os representantes 
dos Estados interessados se comprornetteram 
a obedecer. 

Esta circumstancia. não altera. os termos 
da preliminat• porque, para resolvei-a, o 
Congre:Sso Nacional nada. tem que ver com 
um compromisso moral' existente cntt•o 
duas partes, tanto mais quanto uma dellas 
rompeu e;sso compromisRo, 1•ecusando assignar 
o projecto. 

Mas, em todo o caso, convém mostrar o 
nenhum va.lor do argumento. 

Ninguem póde ctisp3usar na lei e, p1•inci· 
paJmente, na lei constitucional. Ocioso 
seria, portanto, con:signar no compromisso 
a exigencia da audiencia prévia dos Con
greilsos Estadnaes. Desta não se podil\ pre· 
scindir. 

E tanto os representantes do Rio Grande 
do Norte nã.o cogitaram de que deixassem 
de ser ouvidos os mesmos Congt·essos que, 
pe1·mittindo a constituição do Ceará que 
o pro:~idento possa. fawr aju:!tc:~ o euuvcn
~~õe:~, som caracter politico, com outros Es· 
tados o com a Uuiào, medi.t1tle mtlol·i.:açt'lo 
t/a .üsc,HIJIJa., ni'LO oxigí t•am ossa. uu to ri· 
zaçào. 

Ainda. mais: a constiLuiç.~o do Rio Grande 
do Norte diz que é uma a.ttribuição priva
tiva do Congresso legislm· sob1·e os limites do 
Estado nos te1·mos da Constituiçrio Fecle1·al. 

Como podiam elles, que não toem o diroito 
do ignorar os disp ... sitivos da Constituição de 
seu Estado, fazer um accordo com caracter 
definitivo 1 

Vol, v~ 

Onde a sua cornpotencia e autoridade para 
tanto ? . .. 

Ponso que não póde haver duas opiniões a 
respeito da preliminar constitucional ; mas 
como é possível quo a honrada Commissão, 
compasta de alguns dos mais illustrados ju
ristas da Camara, encontre fundamento para 
não acceita.l-a, entrarei no o~tudo d•J meritis 
tü.t questão. Antes, porém, de fazcl-o, não 
q_uero me furtar ao de~ejo • do transcrever 
para aqui um <trtigo publicado no Jomal do 
Commercio, de 29 de agosto, artigo que bem 
merece ser lido e meditado: 

QUESTÃO DE LBUTES ENTR8 OS ESTADOS DO 
CEARÁ E RIO GRANDE DO NORTE 

(A Jn·oposito do p;·ojecto ap;·esentado á Camara 
dos Deputados) 

Que o J.isposto em o n. lO do art. 34, da 
Constituição Federal é um desdobramento, 
um corulla.rio mesmo do art. 4", não nos 
parece que seja ponto dubitavel, porquanto, 
es&abelecendo-se neste ultimo articro a com
petencia. do Congresso d11 União p"'ara. inter
ferir nos casos alli expressos, desde que o 
legisladot• procurou. no art. 34, nomear as 
a.ttribuições legislativas, não podia deixar 
de, ent1·e estas, est<\beleccr a do n. lO, que, 
assim, se prende intimamente ao dispositivo 
do art. 4°, do qmtl é uma ;•e:mltante. 

Logo, a pl'évb l'osolução dos Congressos 
Regionaes, para que o Congresso da União 
possa resolver deflnai1Jamente sobre limites, 
impõe-se •le modo positivo. 

Quo será da vida autonoma, politica. dos 
Estados, si estiver na competencia legisla
tiva da União resolver definiiivamente sobre 
Iimites estaduaes sem preceder acquiescencia 
dos Congressos respectivos! ! 

Não h<\ perigo mais temeroso a ameçar a 
autonomia. dos Estados e, por conseguinte, 
a. propria. Federação. 

E a prova evidente, palpa.vel, de que o
,·esol'Dtw de{initi'Vame11te tem a força que lhe 
da.mos-tomnl·tt no dispositivo do n. 12 do 
e1tado art. 3·1-iúi-Rt:solvcr dcjinitivconentc 
wlwc us t1·r.rtades c eomJcllçties com (IS -nações 
est1·angei1'os. 

Em vista dessa. disposição, pá<Lo o Con
gresso fazer-por si-tratados e con vonçüos '~ 
Não; porque sómente lhe cumpre -1·esol,;e1· 
definitivamente sobre as convenções o trata
dos enta.bolados pelo . Executivo, nos termos 
do u. 16, no art. 48. . 

O mesmo, exacliamento o mesmo a re· 
speitu de limites 'entre os Estados: o Con
gresso Federal aponas resolve definitivamente 

:1.~ 
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sobro 03 limites que tiverem I!Ítlo objocto ue 
resulução dos Co11gressos regiunaes. 

Admittindo, porém, que assim nrio seja, 
o quo :;ó concedemos p ·.ect a.Pgumentar, e 
tendo-se em vista o caso do projc:cto, 
das duas uma-ou se trata de jixm· linl:!es, 
e nesta hypothese é índubitavel a. compe
tencia do Congresso Federal, üa.da ou não 
a. acquiesce11cia dos Congressos dob Estauos: 
ou a hypothese é--não de flxot limites, mas 
a de 1·ati(lcat-os, caso em que é manifesta a. 
incompetencia. do Legislativo Federal, por
quanto tratar-se-IH\. ~ntão (o é o c~so) do 
uma quo ,tão, e as <1uestões do3:?0 citl'actel'·, 
como todas as questões, om g.:ml, cabem ou 
entrt\tn na ttlç.Mla do POLhr JuJici<trio. 

O luudu do con~olltei t'•.l Lu.íh.ye ttc.!-<jtto, 
alitis, t' como si não cxísí;ü;~e pttr•~ o Con
gresso, que sobt•o elle nach póL1e asson t<H', 
nem mesmo invocal-o pam mo Li nu· :mas do
libcrar,·Je8, }>tocla.ma <J.UC h<t lei 1ixant.lu limi
tes entl-e os dous Estados. cnjtt linlta. t.l.i vi
soria. é completa e acu.bttdtt. 

Logo, que vae fazer o Congresso '! Qucjv 
está feito 't ! Mas si não é i~to c sim 1·ati/lcar 
limites, resolvendo uma questii.o que a.ssent'' 
principalmente em aclos posscssorius, invoca 
do~ pelas duas partes r1uc contentlnm uma 
questão, portanto, do mractc1· j1~dícial, como 
sobre clla. pronunciar-se o Pod.cr Legisla
tivo ? ! 

Os representantes do Cc<w(t 1wetendem l.e
gitimar lt a.]:res:mtaçâo do p1·ojecto com o 
accordo ftt·mado enLt·c <tS rept•e;_;euttl.ções dos 
dons Estados. 

Perfeitamente. Si o projecto fosse apt•e
scntado pelos Deputados das unas represcuta
taçõas; ruas, si os rept·esentaAltes llo Rio 
Grande do Norb insurgira.m-se contra o 
l3.udo e recusaram suas assign,tturas ao pro· 
jecto, o accordo não póde ser· ittvocatlo por 
que rompeu-se o, em vez dello, temos um 
Utigio, um con(ticto ue que, com a maxlmtt 
reverencia, pens<tmocl, não !Jóle constituir-se 
juiz o Congl'e~so Fude~al. 

Qum· nos parecer que <~ c~tusa gerado!'a 
tle totla essa. confusão provém da attitudo 
dos representantes do Rio Ul'<mdo do Norte·, 
úo~respcitttndo a decisão <Lrl.Jitral, qno ninit<~ 
gente suppõe um<•, cousn. iHtaii!Jit'r'l, s(.{
!ii'ada. 

Mas a:; decisõc~ ariJitracs, lall:.t Pasqrwle 
}'iore-Nou·veau DJ·oít li~tenwtional l'ublic
n. l. 215, do vol. li, podem SOl' arJuidas de 
nullidttde: 

lo, si todas a.s questões e todas a.s partes 
da sentença não fora.m objl>.cto da deliberação 
de todos us a.l·bHro:.; reunidos ; 

2~, :;i os arbitl'os rmmlvcro.m- ultt'a pc
tita - i:>LO ú, sobre pontos que nf(o toram in-
dkado;; no compi'OIUi;:;~rJ i · · 

:Jo, si não foi motivada ou si o dispositivo 
é iucohorentc, ou não é suscepGivel de ex
e,~ução; 

4°, si repotrsu. om um orro ou foi surpre
hendido por dolo ; 

5°, si é contl•ario ao dil•cito intermwionn.l ; 
6°, si a~ fôrmas nomeadamente estipula.da.s 

no compromisso, sob pon<t de nullidado, n;'w 
foram ob;;ervu.d.as. 

Vé-se, pois, quo não lw. razão para tama· 
nho pasmo». 

A estes argumentos nada. (1CCrcscenta. o 
longo parecer do Congresso Legisla ti v o do 
!tio Grande do Norte, · t[tnthem enviado a 
esta Commissão. · 

A ;uub[tS essas peça:-;, revetimus, contrari<,, 
ino<Jtlivoc<tmente u estudo lti~torico do ar&. 3·1 
n. lO da Constituição PcdOJ'<tl, em <ttJJio do 
qu;~l cit<'· a Commissi~o <tS seguintes pctl<tvras 
1lo St·. conselltciru Lal'ttyette, cscl'iptas na.tll· 
mllllcnte fóra. tla previsão tlc vir :t ser a.pt·c
:;ontaclo o projecto de lei q uc se discute: 

« 03 Estados constituit·<.tm-se pelos limites 
dtts Provincia~. Não houve declal'a.çiio em 
contt•ario. E, segundo o texto expresso da 
citttda ConsW.uiçã.o, ~:~ó podem ser alterados 
ou por lei federLtl, on por accorJo do& Es
tados, uepondent1~ de approvaç,fi.o do Con
gresso Nacional (Conscítuiçã0, arts. 2° c :i"). 
l>e onde resuli,;t que o a.ssnmpto dos limites 
ontl'e o:-; Es~ados so mantém no pê antigo, 
nao lJO(lem laes timitcs sc1· afinal altenulo.~ 
sinr1o JlOI' acto do Congresso Federal.» (Landu 
na quo;,;tão do limites entre o Ceal'á o o lUo 
Gt·awlc uo Norte. 

O quo tomos expondiuo :;obt·o a constitu
cionu.lldado dv projocto é applicaval á que:$· 
tfí.o avent<1da. da. competeocia do Poder Jtt
dici;1rio para conhecer úe limites ostadua.e~ , 
na hypotheso do não accorda.rem os Esta.d.os 
sobra elles. 

Já vimos pela Eo;posiçao do illustt·e 
D3put<.~uo Sr. Tavares tlo Lyra que S. Ex. 
pensa nesta conforruiJ.ado, apoiuntl.o-so uas 
obras dos St's. Deputado .t\ristidc::; MilGon c 
l.Jr. João Barbalh•>-

gtrectiv<tmentc, escrevo o pr•inwir.; (JIJ. 
cit.): 

<<J<:nktl nós, <t duvida, '1Ul'- 11 1líspusit.ivu 
do n. 10 tom le n~n t<ttl.o, m'io l'I'CJlmu aiwb ;L 
solu~:ao fiual. 

Assim (•, t!UC o Supl'etuu Tribunall•'eJ.m·;d, 
por accm·dit:J tl.c 4 de uczernbro do 1893, sen
tenciou-:-que fos.sem qmies 1ossem, fundadas 
ou não, certo é quo as questões de limites 
eutre duas pro v lncia.s outl''ora, e hoje Esta~ 
dos, nunca. foril.nt decidi,[as pelo Podet' Le
gislativo, o tmico 'competer<te para 1·esolvel-as. 

E não sendo cumulativ<t ei:!Si.t attribuição 
com u Supramo Tribunal, segue se-que <t 
este só incmrnbe m:_~,ute1' o st<Jto ~rw, reflpei· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:24- Página 51 de 70 

Si.lSSAO W:l j lJJJ Oü 'l'UlJltO DE 19():] 

tando a posse em q_uo pol'ventura Ho achem o:üsto de commum entro tr> di~positivos do 
as a utoridadcs em coaflicto, att} que pelos · ar·t. ,lo e o do [tl'G. 84, n. IO da Constituição. 
meios lcgaes sc~j :Lm dil'imida.s as contt·o,·m·- Os uccordãos tlo Supremo Tl'ibunal Fcdct•.tt 
süts existenl;cs. tr-em variado de doutl'iua e em no,;sa. opinião 

Não ob~tt~nte, o mesmo Sn]wcmo 'l'rilm- nenhum dellos foriu, como veremo~, o pvnto 
md, por outros accordão::;, eomo í'o::;~e, por justo ún. questão. 
exemplo, o de 2:l do ,junho de 1897, Julgou- Leiamos, pot·(\ltl, o Sr. Dr . .Jo:ío B<1l'balho 
que a attribuit;ão do CtmgPesso N:.tcíoua,l tem (obr·a. cit;a.rltt): 
de set• exercida sempl'e que se tra.tar ue ac- «Na qncstão ell l.t•e dou:;: ott m:.tis Est.ados, 
col'dãos concluídos pelos Estados entre :si, dos qua.es trata, esta. chtu~ub t;onstii.ueionn,l 
]lOÍS !J.UO todos clles ficam deplmdontes, q UCl' ( l'Oft•re-se <L disposição do ;ut. 5D, lcttm c), 
1.ht saucçã.o uas respectivas <t,sombléas legis- eompt•uhendern-se as dcJ limít1:s '? 
lati vas, quer de homolo.!,;·aç,áo Llo mcslllo Con- .A n egtttivn, é suggerid;~ pelu :.u·t. 34 n. lO, 
gL•esso. . , eumbioado eum o ttl'L 4", segun.Lo os quaes 

O Supremo Tribuní.1l só pórlc iu!N'VÜ' nr> os l~sl;ados Gonvenciuu:.tm entre si ;werc:L · de 
etti!o rle se tt:Jl' de dlrimil' tluviLi<t~j ou conlll- seus teJ'l'itorios limitroplles, o u.o Congresio 
dos suscitado~ r>ur eoniestaçúo 1lu.~ !imi!.os N;tcioual cab..!, modianl;o <t aciluicsconcia 
cm1·o dous ou m<tis l~st:td.os. d<ts •ts:>crnhlea.s lcg:.s!a&ivas esta<lu<Le.,;, rcsol-

C!olisoanto ;~ n:>t;J, tluu~tirr;c, exi.~f;r: .:1. do VOL' _di.:(i~lili~.~íi~tJI~I~: . . . . . ,·. . . . 
1 ;~v 1 zo llo 2 de ~etemb1•0 elo t8():J, 'JI.'ü tltz, em Nau !t,~ lo.,<1,1 n.1s,o a tnr.ctleten"'"t ,]tttltct .J.~ 

t'uaumo: esta. ttppl·ov;.ttiãu üo Cungl'e~so vori· \~Jlll ;'itz:w exdfl!•Ü p_ela naím•u;-;iJ, do uc,o. 
lica.-~o-quttndo o,; EsttJ.dus enLl'ttlll em accoz·- 'lilo u do camctoe polltteo. ~ 
do ::obre :::cus limitles. Süt·;, eunqwo nuLa.l', o qw:. tl;tht t'PSitlt,~ é 

concluindo, fie;~ a:;:;ont.:1uo-qnc si os Est~.- que nu ec:i.abelocer·om, r<tLLI~ua.r·entllll alto· 
dos ami"<wolruente decidem suas llu>:irhts e t·ut'eJn iJOl' <tccot·~lo seus h_n~tl.cs, o:; K;latl.us, 
lJliGStõus"'aeerca do limites, o Congr:e~:;o inter- ol~l't~nd? ~on;u. m~~Hh~tles ~o~ttt~::.t::l.e ?xc.t·cc~~~~~ 
vem pa./a homologar 0 accoruo; , 1, purém, 0 .•.ct? dt.. :-.uh .r,wta, com _IC~perto <t seus_ 1,n . lt· 
negocio so t!->m<L litigioso. cnt'w e<J..~;o :w l.~r·tuS._'Lh_sol~tt.~n:.cn~o,.nl\0 tlopen;lem '.'~s~ :J dG 
Supremo Trthnnal Federal pnnmncJa,t·-~c, t1_1bun,tl ;lll~lct.<Llto ·il,.,u~, o ~~~~'.' ~~~tl~la.~~~· 
rosoh·o1Hiu 0 ctvw. nn:u quor dtzo~ que, HJJI<t: vc~ hx,ulo~ o:,; li· 

- Não se d~v.n, ufinn.l, moquecer qu) 0 mt~Ps ~~-~ p_o~ lut·ç;atl:t lo~~sl<lç_a? ;~n~,er1u1' quo 
advcL'bio de(intltvcmum/e, cmpr-e()'.ttlo pd;t a Lo!l~tttl.liNO m.!n~lou '1!-fO ,u (,u_t. 83), uH 
Cons1;ituiçãu, de <tl"Utn mudo '3.ntoríitt u. n~ formu. dus roJ~r·tdc · ::; at•J.s. 4" li .l-J, n. 10. 
intclligcncia, qttc a~abo do dar ao dispJ~to ll_rlO pus;mrn . OS tt•JlJtlllM~ cull!JeCtll' UnS (jliCS· 
do n. lO.» , t.utH til~ lltnttcs,qt~<Wiu_ollas vunham a *~" 

Ntto uoa parece ucviu:~mont0 funda.mon
tautt ;1 opiniilo Llo douto consr.iwcíuualist:L 
lJ;.~.hiv.nu, om l'acc do olementu lüs,orieo d~~ lo i, 
que já exhibimos lloste parecei'. O ad veJ"bio 
clefinUívamentc ou fui ompregadc) no M1;. 3-l 
n. lO da Con:;tituição, vizando apOnQs u. ~olu
çl"to sobre tratculo::; intemacivnae; cuja. con
fecção a lei magnn deixou <W executivo 
ad ~-e(erendUJJ! ( l) du Congt'ns.;o ; ou foi com
peehondent.lo egualmeme a po~si!Jilit.ln.dc tLe 
accorlla,rem EsGados sobre scu.-J limite.;; e po
dü·clll a. ~<10CÇ>i:to do Congres~o, o q uc 11"- tn
ralmente lhes é facultu.tlo pJlo simplc.:; dit'uiLo 
do pctic;ão, 110111 lnL raúi,o p<Ll'<L n;:~v o ser ; on 
cnr.:-w L<LIOX.!Jl'l!~s :\.o l'ul u . .,aJ.a. como cr1niv:~
valontlu <L ll~l. ~ otHI'a - scu1. cit:JI;;JI,fc;HCÍa.;, 
cunfoL•mo so in t'Ol'l) do di~ctu·.-so JIL'eci i,.,,lo do 
St·. Folisheli•J Fl'llirc. 

Por outt'.) la(to, j;í vimos. /'e1u ostudo do 
mencionado elemento híst.orico, quo na.rl <~ 

(1) N)te-se que pela emenda da C•lmmi•são do~ 
Vmte e Um aquelle adverhio só foi ~>ffipre::;:vto 
no ~cgnndo me in ht•o r! o dispo~if i vo ,, 1'11111 J'Cb

· ~.n.o :1. limif;P~ d•1 f\h~rido fi'Niel'nl e r1 t.rnlnctn ~ 
ilttOl.'ftr\CÍOilMS, . 

aun}WCl/lllJnt•> lJUI' iiC~~;") CIJ!llJlOÍCI!W, "l/fUI 

pct1'a os ct/.te,·n;· OH modifl.car, ·mas TJt!J'a. (i!· 
:.cl os 1'CS]Juítru· tacs cunw tegt.dm,:nl<: s•: 
acltarmn estaba!ccH.lus. 

Corn em.'ito, uão osül na miss;l.o da jnstktt 
ct•ear c rognlar taes limites, optwação poli· 
t,ica. que lhe ó avessa; lll<1S muito nella. cst<i. 
o assegm•J,l-os n mant:~l-os, quo 6 declctrw· 1: 
qarl).ntit· o d ireito uos J.<;:stado::; intOI'dSSa (os, 
tjlJa.ndo para isso re~untn'cm <~ via. judi
ciaria. 

Aunot<tntlo chtusnla. semclhant ,·d::t Consti
LUÍÇ\aO Norto Amm·ican<t, expõe G. Pa::l-:lh~ü 
que um a q nes liio tle limito::; cn tt·o Es tatl os 
esl.;i. tlenr.eo da jut·ü;(Lcçiio conferida poe esta 
cl:UI :illltL; (~ lll11il, fjUCStão <1 l'I)W[Vel'·SJ p~n· 
coHveni'J, pelos dnpc~l'tamento~ políticos do 
governo, mas póde com'cz·tel'-SJ em C<lSO .ill· 
tlicilÜ pari\, S()l' l'C'lolvido pela, Corte su
pt·cnl:L. E cita dcci.5ões delln. em 11pQiO 1H~so. 

Entre nós, no mesmo sentido, tlncidiu o 
Supt·emo Tr·ibnnu.l Ferlemt. (ACl'.S. n . 4, tle 
2::l do junho c n. l, elo l d cl ~etmnbt't) de 
JS97.)» 

O poni;o tlo \'isl::t f.'lll (1un st"! ct,,hw:l. '·' 
il!nstl'O meml.wo ti•) SnpPemn Tt•ihnnal :'f'l' ' " 
llill'f'Óita.mon t:J jlt!'id. i~~(t \; I'Íg"•tl'PS ;Illl •) l 11.1'. •.· • •li 
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sti tucional , s i clic niio Jimi!;assc n crmp.;
tenc:ia do C'ongros~o Legislt\tivo, nm m<tr.eri11 
do limitP:> entre Fstado~, à simples funcçãn 
de homologar os accord.ãos que este..; tiverem 
feito, pela err(·nea. dey;endencia, que cstabo· 
Ieee entm os arts. :34, n. lO, e 4" dê~ Coneti· 
tuição. A mit=:8ão do judiciario é l'üétlmente dc
claru.r e manter o üiroito di1S partes, sejam 
estas Estudos da. União ; nrH; o que :susten
tamos, de acco :·do com a his to!'i ;, tb Con
stituição, é que esse <lil'eitu póde ser esta
belecido pelo Congresso Legi~latí.vo . ou no 
caso de acqniesceocia prévia dos Estados 
interessados ou no caso em que esta. não 
se tenha dado. 

A Constituição Not•te Amoricn-na, j!1 o lliS
somos, não tem disposi•-;ã.o oqu•va!cnto tL do 
nosso a1·t. 34, n. !0, ü:mdn, entretanto, es
tabelecido a mesma regra ilo nosso art. 4o, 

Tal Constituição, pois, nito póJ.e ser invo
cada para a interprutação da. nos,a. 

Não é licito duvidar 1.0 que na America 
do Norte, como aqui, o judicinl'io ó compe
tente l)a.ra docí<lir do qnl.'stõos do limitei", 
applicando a ellas a lei existente : 

« Theh· jurhdiction-cscJ·ove Vou Holst's
over qnestion of bounda.t•y betw0cn thc sta
tos has bcen ostab!Jsllcd ft>l' mn.ny years by 
quite a number of dccbions uf Lhe fctll'l'al 
supremo court>). A dífl'<~rençr;, por(1m, ostú. 
em (1ue, nuquelle paiz, 11ma. lol quo defina ou 
:\itere limites dos l•:stadns só pódo tt:r por 
base um acc, rdo destes, pfJis a sua Consti
tuiçi"to niio contem a rcsp(~ito outt·a. regra 
sinão a quo corre:sponde á do art. •1" da 
nossa. 

Esta, porém, contem uma outra especi:tl
mente sobre limites-a. do a1·t. 34, n . lO-e 
já vimos que o autor da emend~t que a cunsa
grou quiz, por ella., deixar ampla faculdade 
ao Legislativo Foneral para dispor sobre 
limites tert•itoriacs d0s Estados, sem depen
dencia de accorJos entre estes. 

Nesta materia, as disposições da nossa 
Constituição são analoga::; ás da Constituição 
da Repu blica. Argen tin}1. 

O Sr. Estrad:•,, commentando esta, pensa 
que olla collima por taes disposições evita.r 
hostilidades entre as ·pro-vi nelas por amor 
dos seus territorios, quer tenham, qnet• nã.o 
tenham sido ti.\:a.do os seus limites pe lo 
Congre::::so . 

Este commentario pouco nos rsclarcce 
sobro o modo por qne alli tem sido enten
dida a competcnci<\ do Legislativo. 

Ma:;, ainda que naquclle imiz a tenham 
restringido (t simples J'uncção de homologar 
convenções estaduaes, e elaro que outt·o nós 
dó diversamente a. :podemos comprehender. 

Assim sustentamos que: 
o) o Pode1• Judiciario limita-se a applica1' 

"' lel e::&!síeutc ~c;t1·e limites cotl'c Esta.dos i 

b) ess;Llei pódo resultar de uma convenç-ão 
entre os Estados in teress<~dos ; 

c) tamlwm pótle ossa lei ter a sua origem 
ua iniciativa elo Congresso Legtslatívo, por 
seus membros ou Connuissões, indepcnuente
mento da a.udiencia e a.cquiescencia prévia 
dos Estados limitrophes. 

Isto posto, entende a Commissão prelimi
narmente quo é perí'eitamm1te constitu· 
cíonal o p1•ojccto ::;obeo que emitte· parecer. 

De 1lferi t i s 

O projecto n. 133 estabelece: 
<<Art. 1. o A linha divisaria entre o tcrrito

río do Esta,do do Cea.râ e o territor·io do Estt~
rlo do Rio Orn.nde do Norte continua. a ser fi
xada. da cost;i para o centro, a partir da bat>
ra do Mo>soró, seguindo pelo canal navega
vel do estual'io do mesmo nome até o lo
gar Pau Infincllilo, tres lnguas acima du fóz; 
o deS$e ponto para o occidente até a serra 
Danta do Dentro, e dallí em deante sempre 
pelo divm·tiurn aquarum do pln,no.lto e s<wra 
do At·oll y , que corre parao sul. 

Ar·t.. 2. o Estes limi~es serão demarcados 
por operações no campo o descriptos na car
t.a topograJJllica do região, do conformidade 
cvm u t:,xtu <.h\ Provi~iiu Régia U.c 17 de dc
zombiO de 17!:13, laudo adoj1t<tdo pela senten
ça u.r·bU,1'al do ~4 de ,junho de 1902 o rospo
ctiYo compromisso de 20 do março !lo mes
mo anno.» 

O nlcanco dos termos (la Provisão Régia 
do !7 do dezembro de 1793, rola ti va.mcnte <í 
topog!'aphia. da regi5.o contestada entre o 
Ceará e o !tio Grande tlo Norte, <\~Sim como 
a olfectividado jnridwa. do sua determinação 
no que toca á extrema entro as du;ts ant1gas 
capitanias, constituem o punctttm saliens d [t 
controvcrsia entre es~es Estados, controver
sia q ne o projecto n . 133 é destinado a re
solver, ante o fr acasw do arbitramento a. 
que olles tinham submettidos a questão. 

I:rr.porta, pois, reproduzir aqui semelhante 
docnmento. 

«Dona lifada, por Graça de Deus, Raynha 
de Portugal e d_cs Algraves, d'aquem e d'a
lém Mal' om Africa, Senhol'a de Guiné, etc. 

Faço saber a vós Govornadot• e Co.pitão 
General da. Capitania de Pernambuco: Que 
vendo·so o l] t: e respondestcs em carta de 
dezasseis de Mayo d.o presen í.e anno <L ÜL'· 
dem que vus foi par<t infol'mudes sobre a. 
Conta que derã.o os Officia.cs da Camara da 
vílla do Aracaty, a respeito da pequena si
tm\ç;[o do terreno daquell:t villa, pedindo 
mayot· exten ;~ão do terrenrJ do qne tem, {~ 
vista do que lhe representast€s tn-eis man· 
dado ouvir 11ão só a Cuma.ra de Aquiraz como 
prejudicada, mas tambam o Ouvidor da Ca· 
roa1·a do Ceará, e IJelo que azu1os vos iufo1·~ 
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marã.o, era. l'~l·•iadeira e digna de attfln~ãu túmt wzHcu·ttm do pl!tna.Lto e serra do Apody, 
a supplica dos dito~ dll.ciaes, por(} no •~ villa o<~. (lin:'lcçr..o tlo sul, conforme dispõe o roen· 
do Ara.caty era presentemente o. mal:> popu · cionado prclj.~cto. _ . 
losa.. rica \l de commercio que t!nhtt a C~tPi · Examinemos, pois, a.s questoes L!eba.tHlas 
tania do Ceará. o pelo seu porto JUcl'c:J.nte e em toro o da Pl'ovis.\o Rogi;1 de l79i:. 
sull.S Fabrictts d~ Cu.rnes Salga.tlas ~e ia fa· S~gunrlo o Rio H!'a.odc dtJ Norte, essa Pt·o· 
zenlo cado. vez mais cctobrc e do c·Josulc!';l.- visiio oã.o visou do.flnir limites enire os tlotLs 
çr;o; e veoJo·se mais que n a tlit.:1 Vu~,;a Ca.t•ta 8sbtlu;;. li:scJ•eve a respeito o illu~tre Depu
ex.puzeates, e o que, sobretmtl), t•cspnnile•t o ta.tlo St•. Tnv:wes do Lyr<t (mcrnorit ím
Procuradot• de Minln Fazenda, scntLo ouvido: pt•ess:t). 
Sou Servidr>OrdoowvoH q nc,na conforJuicln.tle ((o.~ termo~ da CMta. L'<!gin. c a. suu. ltiS~Ol'ÍU. 
da. Vossa. Informação uau:ula u•~ rleze~ei$ diJ >1 lJ.Ue me :~ca.'uo de rcfet• i t• cxc!u(JJU, p :l t' com
Mayo proximo pass:tdo. faç<H.!~ dcru;tt·e,tr u ploto, a. hypo&hesc tle tM si•lo olla ex:pel~iua 
ten··no (Jiledizeis se dcvll dn.t• ;l Vilb ._te p•l'·• egtaiJalocet• llmltc~ entro dual'l caplta· 
Santo. Cntz do Aracaty, qu~ vom a sei' to,lo nias : o sou útn CtJi dl~S JnemlJr<W terrenos do 
•1quell.c ([ liC thlCOJ'o'O ~~~~sde a p.:t.t·~c ul'iu !f.;~! Artult-.,z e lcà, r!entl-o d:> distl'icto do Ccíl.r;1, 
do riu Ja.guaribe tl!d o .llu.<.<~.wri, ~:~;trum••s ria pll.l'i.l. com j)Ol' o ~<}l'illtJ oln Aracu.ty . 1~. ~li? o\ 
ca1Jitcw a du Ucttni ; c do~1 le !l. l.ii.l.l'l'a. do dito ct•i vc l , ~i a. •:il.l'Li.Ll'égi <; cunsigna~c hml~iJS 
rio att! á passagem tlns pedras, iucluindu-:.'0 pwa 03 d.stl'icto;; ths duas c:1pita.oim;, qtlC s_o 
o Jupy e Catinga. de Gocs ; vistv nã.o t~r <L tlei:tt\.sse de <la.r conhcdmflnt;) <lclla. 1\0 cn.pl
dita. vill:t :~tê o presente ext~n~ão do t~t'l'eno ,ão·mór do Rio Grande do Not•tc, scientiti
proparciuoado .ao ostaclo d<4 stu p.Jpt1lat,.~o. calltlo-o tlas ti i visa:> do 1ordtorio so'ure que 
a.ugmooto e commcJ•cio, e o nti.o lmpugn•tr a dcvia. exOL'C.)t' sua jm'iiiclic.çl.o, n.l~m de que, 
villu. do Aquirttz sanllJ onvitla. sol>L'C t\ rc- sentlo met.lida elo ordem i>1rninistrativa ~U· 
pt•eseota~~ão da Camar(). da l'il!a do Ar·,t· pol'ÍOJ', nã? podi ·. Mcar subordinada. quanto 
caty: Rccommondu·VllS ouLt'os irn, que no á sutt cxo~uç'5.o. (I yont'-~t.lo 1\o AltllirCJ.Z o do 
ca..so que us villm. tio Aq_uira.z. Icó . on ontl'a [ctí ou de rtua.lquoe vi C a confin().utc que se 
qualquer• conlinanto com o dito to1'rono, .-;e julgasse IColl o~m o desmamlJl•amcoto de ter
queixem, ou se julguem lezas na. oivisf(o c renos. Isto p;J.t'tt nii.u rallar no ~lb~urt.!~ r1.e 
uemal·ca.ç:ã.o a. •1ue s~ manda pl·occt.hl.•, "~ me~.nd:~.t• ouvil' v illas da mesma ca.pnama e 
Ouvireld, substanrJo a oxccuç;1.; dost:\ OrJem, uispun:;at' ~~ :~u,lioncia da capik'\nta, que seria. 
tla.ndo coutu. e inkH•p·.Jndu nalltt o vo~so p~L· "' mai> pr<l jtulicat.h~. ,. Jo:' o que, por outra.~ 
recc:. No cn~u . porém, que h uma.:$ e ou !. ra:~ p:~.ta.vr. 1s . se !<!. na 311m?ria impt•cssa. no Rw 
villas concordom na. fCP<~ !'Ilç:'IO tio cliLO tor· Gr;mrlc do Nvrto, pa.gs. 15 e L6. 
l"eno que ~c mttutla. con(iJI·it· ;1 :;uln· ellit.:~ O Cea l'á. n:i.o contc~ta. as·te argumento , e 
vtlli.l. tio At•ttca.Ly, I!H3 ma.n<hrei~ un.t• po::;~tl. forço~oé L'CCClilllecet· que a quastionada cwt'1 
d.tpoJs de oll'<Jctuad:~ <t mo,; ma <lema.l'cação, r~gi<t nil.o collimou cxtrema.t• os ten•itorios 
A Rayoh1\, Nus8<1. Senhol"<t, etc.» (E:stn. l'e<h Jus t.l!ma Esta.•ios; mas, usn.nuo, como usou, 
cção da Ordem Regia, que é a. da.dtt pelo:; di.l. expressão .. . •xald o Mossaru, efl;lrcmtls da 
defensoras do R. G. do Norte, dHfere um capitania do Cew·à » reconhccau, polo menos, 
p· uco da. dada pelos do Cea1•ã, mas não em o f;Lcto de que pelo Mo~oró so limitavam 
ponto essencial. ) as dtt..LS c~pit.aoias o deu a. e~so facto uma 

E' apoiado nosso documento com fact-Js CJnsa.gL•ação inequivoca. 
indica.tivos Jo tl tla. velha. po:::sc que o Ceal'li. !!: fui pt•ocban1eu~e pol'lttHl e!Ja. o..pena.sl'O
pNtonde a r.;giiío que fica tLI sul do mouo <>istrou uot lac1o nahH·a.lmunta aot1go e tra.
Tibau, comprollentlida om goral -coro o ex- dkcional qu ~ . manchm l o ouvlr :1.3 vill~s c~n
põe o consulheiro Lafayotto (laudo a1·bitr:~.!) fioantes da. do Arao:~.ty, todas a.s c:tpltamas 
c como esta!wlece o projlJdo- entre os li- <lo Ct>nrú, niio ma.ndu:1 observal' o mesmo 
mitcs se~uintes: o m<u', a foz do lVIl).l;o rú, o precHito t•ela.tiva.monto U. capitanb do Rio 
thalweg ao mrsmo r.o Mé dna.s ou tros le· r;rande do ~arte ou villas suas, p.)is quanto 
gua.~ acima " terminar no logiH' denominado ãs pl'imciras tal a,u<.!iencin. or.\ neccssa.ria, 
Páo Finca,lo, e alinlu que, pa.r tin !o deste umu. voz que a concesslí.o do augment'l ter· 
ponto e passando pela sena. Da.ntas de Dco- t'itorial ao A1·acaty impJr tt\Va c.n desmem
teo, 'toca. oa serra Ap.:Jdy, cnj J dh·.m~i 1 de brameoto on •le~fitlque dv tcrri tol'io do Aqui· 
agu~I.S o vac supara.ndoJ do Rio Gra.ude do l'ti.Z-0 til) leó o pollia. interes,;a.r a OIL\ra.s v illas 
Nurt,e até o ponto om quo f.lnooc f\ dí r>u. set•· confin<J.utcs e uii.c• limitada.s p~r umu. divi~ 
ra, a •nna. legn:t do di.~t:woia. tlo Tibau. n~~tu l'ul; eutretaoto que, n<.~ tocante a.o l1to 

O Rio GrJ.nd.c do Nnt•te li mih·l>.) o. con-1 Gran.Je do Norte, a P :o visão R~gla. não aó 
testar a.o Esta.tl<> visinho dil•cito a. e~sa r~- nii:o I11e ttrn. va. t3t'ritJl'iO pa.1"a adjudical·o ao 
gião, pot•qnt.mto nadn. alloga sobre a. logiti- Al'<lC>~.ty, como a.tú alluuh\ :1. circumstancio. 
mida.tle t.lo re~ to d<\ de.lirultação, a. pa.rtü• d" de ter elle llmito conhecido natul'al e p3rdu· 
sert•a Da.nb li,~ noutro o s~guido pelo divar- raval, ta.! é o Mossoró. 
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10:2 A~~:HlR OA CA~UfU 

níscnt.e-so :ünrl:t, cntret:mto. ~- olJt·i~ta.i;o
l'ierhtdo !laqnc!la Provisão, obrig:ltor.iecln.de 
q no lhe íhlr,:L segnn;\o Sllxtent<t o R tu r it':mdc 
do Nm·tc, um\ ve~. cp1c ella nnncl\. S<l tornou 
1}/foctil':l. pela. dem:.u•caçii.o quo Llovi~t com
pktar, conf<.ll'mc o;; ~en1! propl'io:> üwmos . 

O Se. Dcpnhrlo Ta Yn.rr.s t1e Lyra ( oxpo
Si<·M impl'es.<:l. citada) pondcl'a rJ nO n3. m:t
tllria. nn.<lit m:ü$ houve <JlLC 11111 cdit ·,\ Mm\ 
na!.lo tln. Camat·a li o Ara.,~a'y , o cssr. mesmo 
J':Mgudo ]J :lorl <'srort o da. v i lia. da P t·ínCC7.a. 
i do R. G. do Nor te), <lcsfurço pcr roi La.
mente l::'gi.timo , conforme os termos <l a 
ap ;>rova~~o quo lhe d eu o juiz Ra(lomakeJ~, a. 
}Woprio. n.utot•idado quo puz o c-HmJll'<t·»e ll'l. 
Ordem Régia. . 

E' e.-:te o mencionado eú.ital : 
«0 juiz lH'P.siU.•mte, o capitií.o José Monteit·o 

•lo S•i e m :d s oniciao~; qtle :>en·cn1 <w Son:tdo 
•ltL Cama.l'lt rlesl:t Yilltl r!tJ At·ucn.ty, Capih•lia. 
•loC~:w:i Üi':LilLle, por S. A. o I'. n . ;'oi,~-. 
•[LD Dcns gnar·r[iJ, etc. 

Fazenw.~ sahct• IJ ll:! no;;; CIJ!lstou, ]101' J'<lpt' l\
"r\nh\ç(~u que nos ftw, o eutmuuntl:wtc Fclil' 
,\nl.on[Cl de Sonz;t, th bni'J',~ do :\h)~S•> I'ti, 
t.rl t'mo dos1:1 Yillu. e C;;Jlit\nia. t~ Í :.(U:ürnento 
" ' povr,~ l'ic<inlws qm•, t!st.:w• lo cl ln~ Sll.í.•.íLos 
:is Jnsti<:a;; ilcs f;a Vill:t c Copfttllll.'l 1ln;;dn :t 
c:;•e a.- il•J d ;l liJ:~IIl-'. C:~ •.d t,:lll i : l n lllõ\li)I'Jl)Oill'.e 
dnp •.>i ~ •tntl S. M . Fi tl;• ii~si lll<t o. l:.tdnhn. Nossa. 
.-;r.niJ<ll',, ((, j li:HT ifl:~ dil'i,!dl' il Ol'dem d l) tOOJ' 
~l~~!U l n t;') : 

·(Sogno-so :t JH'•n·is· o J'•:·~i:t:t(' imn irnpJ•e;;sa .. ) 
r·:~ r.:t l"<t o -eumpr•a ·.'e d•1 DoutO!' OIJYi i\OJ' 

()eral .\!:w ocl Raderna.l,m·. 
l~m ,·irtuue do qunl llou o <li to Ouvido1• 

Gcn l vossn jwl.ici<.ll <i camara. dcst.rl Villa, 
ncs:·;os pr ct!ee.essorcs no di.a deze.~et.e do julho 
.; .~ 10il oitocontoo;:: e um em rliante, r.m cujns 
p:,sBes sm•vem oa r nmcs srgnínt~;;. : 1ht barra. 
do ri•J Jv,g u;wibc <\ie\ a lJass:wem de Pcdt·u~ . 
~•>rvindo d~. rliv is·~ o mesmo Ja.gun. r·iuo. o d:.t 
di!; a PasMgcrn uc Pot1ra i n.tú. n. Crttin.·:ra. elo 
• :1io;, l'UitW elo ~ui, c desta tudo ,·ptan co iic:t 
.!;1 J"lri;c nricntn.l di~ 1-:~trnl{:J. Re::d ' !U(I l ' (!lll 
•.!o ,Certl':i, ineluinrlo-s'' :~ C:ning<t d<) Gú~s. 
<liQ ni, l•'azend11 tlo B1•ito, ltanclw Ll.n Povo, 
l:ypria.no Lopo~ , J?ig-noiredo. r':tzr.nd:t (h 
P~tS C 'I do AlH011 ÍO n;:;.malho Lima., ill'.l'Vli)lltJ 
<lc dh·isa a clit:t esb·ada get·ttl rtun vem do 
r;el\rà e tl.tr:tvessa o l'io Palli ~ llü, c r.l!!Stfo o 
Jhzencla.. d::i. Pnst;l bu~canr.lo pa\'O. o ;:ascnnto 
linha ree.l.a. e pelos !og!wes (·.obertus , Bt'<t~~o 
!lo Sargento, Gros~os , Riacho das Mclancitts, 
c.xt l'emas de Car.iog:t do Góes, Cnrru.linho, 
Olho 1\.' .\gna. <l() As;<ú, Serra. D<\n ta de De ntro, 
incluindo-se Mat!a F1•esca. e pl'IÚI(S tl.l.v ?l!os
::;oro. 

E l l Ot'C}IIC d:l. dita. serra Dn.ntu. (lo Dcntt•o 
COl'l'Codo o r uruo de nns<'.Cll tc vao d.u·. lll<~is 
ou m enos, no l ogar denominaclo ?:io·-In fin· 
( · :~· lo , el:t.t-..·mtl. que s~mpl'l' ~ chamou pn~~r. 

ost.l c:~.pit-1.nía, igua lmente a. v illa. elo Aqui
t'a7., qnu ~ové'l'non r.t(; o a nuo ele mil oitocen
tos num, r.empo em f1He o~ no;;sos p:·edeco.; .. 
soros tomaram posse,cst~ndo nu, mesma posso 
mais de qua1'ent:t an nos o~ cornmando.ntes 
1l:1. l.J:u•ra. lic Mo~~oró desta capif,a.nia, con
stMulo-no.s, n nt t·osim, ptw ·in formações ,] o 
pes~ 'Jüs quo lmm s~l·br.m da .. xtrmsii.o da cn.
ptLn.nío., nsbm os enrtos <J nn rlt1 btU'I'a do Ri1l 
:lO loga1· t.!esiinado das nxtrnma~ desta ca.pl· 
~t\ni:1 c vi lla. chamado P:i.o-l nfinea.do se 
contam ires lcgnn.s, mais ou menos, pelo 1•lo 
acima o que os !l itus logMcs aponta.dos na. 
pu>Se c Ordem fu~gia. devemo~ p or serviço de 
S. A . IL, o P. N . S. , q uo De us gu:\l'ltO, etc, , 
defendermo~ por peetenccr á. j uristlicção 
desto consolho, e que de nenhum modo pu· 
dernos ser eslmlltados da an lig-a posse em (J uo 
nus ;.rclmm oB, <'elll r1ne sejmnos convcnclüos 
u }lol' Ortlcm Régi:.1. ; e co n;,:t~mdo·nos· ou1.ro
sim que a,; jn~tiç:a.s du Capitanh\ l[O Rio 
Grande ;ltJ Nur•t(l •>e intrometteJH u:~ nos~lt 
ju;·i~dicçã.o nos log;LJ'OS ap:mtados do que nos 
~cil:uno~ do po~sc ch·H nm.urnl c uJrpot·a.l , nn. 
confoJ'mirltl,!l(l d<\ lt!i;!h . Ot·,\om ; J:lOl'bUI>O . 
oJ•dcoamu~ qnD totlns os lllOl'tl.ll at•cs d:.t IJitl' t'lt 
r(o Mu~~ot'\Í rtrl1 Prí•>-IMlncado rceonheç:.m a~ 
j llS' .. i•:as rlnst:1 Yi\l a , :t q 11n ~ii.o ~nbot• , lio<ttlos 
put• pnr•tonccJ'•~m :l m ais rlc qmt t·nn t.a., ci n· 
eu<J ur. t~ n ec!ll a rmos r; osta. C:~.pi tania dll 
Ce<t !•:t Gt•a nrlc. 

E <lc Pl'C~r·.nte o:'\_ !!o lllln <Lntl :< tlt<!~ Yizinlto!:l 
daqrrGJies /ogat'f'S ~,; q11c p;·etendem osllulltat• 
eslo cunselho •h Stl 'l a.ntl;-([1. pos:10 ; un. qnal 
n\i.o podemo.~ om tcnrpr, alg um ser cxcluíclo).! 
!lem Ot•dmn Hé~: ia n do cont.r.'l.rio com
rnettem c ;lmlho c nsm· txLç.lí.o rl;t noSS3. jllrl~
rlicç1í o . 

/<} pam. quo assim o ente~ulu.rn c nii.tJ allll· 
guem ignl)l·an~iil. :J.lg-uma, nu1.nda.mos Jav rrtl' 
•) J.)l'GSflntc etlital pai·a qu0, se11do lido n:.. dit<~ 
lli.l.t'J'a. <:a MoASOJ'ó, Jlqlle l'atilicada a posse 
n.ntig":\, e sed. <lffixaclr> no Jog:1r de~tiu :.;.rlo 
P;\o-Jnfin(·atlo, on([e ser;~ consot•varl,J parn 
qn<l as.>im oon;•to. n~ fr'•:·mn. da Ü l'dP.m nest:\ 
inAi"l\ta, 

fli\(lo n p;~~srtdn HolH'O no.;so ~ign11-t o snllll 
I! IJ.s lll ctm~nllJO, ne ;: ~ :t ,· iJ)a rio AJ':tC<\ty , om 
V(!t'mtr:ri. > cl~ G de nov~ml.ll'o do Hl l l .-- Jos.: 
AHion·:'o Fc)·rcC,·a ('lw ves , eseril·:i.o, o Pscrr. r i. 

l ·:~ i.:.L I' : \ o ~ : \Uo da~ Ai·mn~ H.oac:>.- Jo,,: 
,}Jo,;leiro d e 8 ,i. ··- .Josti A>~l-m •iu 1/a Costa .-
Manacl- F;·anci:;co IlcnnoR .- Joao I"actcnúo de 
C(cstl·o Jfcne.;:<3s . - Cuslorl:n Jose Ribei1·o Gui
' 'W>'iics . 

l·:m f~ de verdade.- O e~<'-rh· ;·(o, .Tose' An· 
cmi o N:rrcil·!l ChufJes . 

Oouformo. - O secretar io tla. Cmnara. Mu· 
nici:pa.l , AnJonio Baptista Guedes . » 
R~.o palavras do illnstre Deputado t•io-

g;•antlc nsP. ~nlll'P.Il~:<to rlneumflnt.o: , 
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«0 erlital, como se viu, conLém :.penas a pri1ticou, ras.!!:lndo o referi<lo ctliti1l. Accres
Cllt'~a ró.:üa. c o cumpm·SB do jui~ ouvld•)l' ceu~:1 o illu;tre Dcputt1uo muitos out1'os <J.r
Manool Lcuc:;.tlio Radcmakcr, com o. dccla- gmnenLos demonstL·ativos tb não cx.btenciu. 
r;1ção de que o mesmo uuvillor l1rmt posse d;t <lom<~rca•:ão. 
j111licin.l do~ l.Jg;tros CJIIC indica tL C:-tmar·a dn RuconlHlcc l\ Commissào quo tal domarca-
ViU<l, do Ar;.~c<tiy. ç·ã.o realmente não foi túit:l e funda.-se pa.m 

Ningucm cl.irft, rlo hô:l fú, se:;:undos o~ prin- hsu ern um 1loemnonto que lho foi ~-cnumu· 
, ipios m<1.is clemr:.nt<wos lle direito, que 11!11 nicado por p:crte do Cem<t, rtue o ohteY•~ dtJ 
,;ml)lcs edital, pa~sado (lC?]oa.nnos ([(Jpoi.·, pelo At'chivn Pnb!ico l\:wiml:ll. E' olln um~ cópin. 
Geeret:nio de 1nn:t c:m1it.r<L i!ltCl'GS,<ul(l, coll- úu. t•ertid5.o,- ma.nd:tJ.u. p<t.'''4t', om 17 do 
~ti tua pl'oVa pt•ova.d<t do llln:1 lh:nl<lrcação, I ago:sto lie 1810, pelo Go;·ornador do Ceará.
Sc~rn ao monos 0ons\;11' delle fi, d.ata em que de Vltl'ias pe<)fl · dos autoJ da Provi~ão -régia. 
.~fl procellen a esta, qmll o juiz ,;enutt'caute, tle 17 de dezembro tlc l7D3, do competente 
o agrirmmsor quo rca.tlzott c maio formali- C":np;·a-se, ~d rcqLJe.t·~m~n.l,os de ~,u~ iaooia, 
1la.•.lns processuacs. ] cdttal e m<u~ ac tos ,]udwlite~ rel:ütvo.;; ao 

A dcroo,;·oaçao n:t. espooíe-fl~ü-Hm 1·ogtt"rlo- mllnpt•imento 1h mesma Provísã.o, prll.tíca. · 
1'1'111-ú uma. aoçao surnm;u·ia m1. qual se la v r <to nos nu.j uri~tliec."io du OttvidOl' c Con'egcdOl' 
um auto ptthlil'o, mellcionaodo a citação dos Munool Lcocad.io Rt1dernl\kt;l' . 
1ntores~a<los conflnan~cs para da.r :.ts extl'e- Desse documento dc.;t:.~ca;mos os segn (lües 
m~ s, <L prese11ç<~ (lo j11iz, a louvaçào do agri· tmclws; 
mnnsor, b<tl isa o <l-juJantH do cot•da, verifica- « Ctnnpl'a-.,e, c regbtre-so ost a. Pl'ovisil:o 
ção desta e tla. agulha,, rnmos dotel'mina.d.os Régh. E como cxist \ o impedimcuto pelo 
;las dírecções, descl'ipção e confl·oow.ção (los qu"'l cstt\ ffit)S!U:I, Ca.marrr do Al'Mil.ty em 
ten•enos por OIJ(Je transita a linha, fincamento g1•avo p~ejuizo dos Povos, nii'o p ,jdc (ase1· 
do marcos com a~ St!aS tcstemunlm,;, prég·ão n so/n-edil"n Demrvnaçiín. confm·m e tt Orden~ 
destc>s, e, não llaYondo contestação pol' em- Rdgia rlcdan<. n.~j11 sr< }nl!J<.t dew ccess(!I'Ín pd r( 
lJrtrgos liosconlinn.ntcs.sc•ntcn<:a fin<tl p •.S~tda mcsm11 l'J'IIuis:To R<,.fJI>•. <! n.IIÍ.'JIIí'/'w sr:m q1re 
mn julg:~du, de qnc se cxH'Il.llC tmsiflilO ou l"' l'a o (1•ho·o wlmi(la, ou f aç a cn1•(i.l.1rlo :.-k/wi 
CO!' Ud.fto. por cscttsrrr/a com br: 11 ~{iâo cummum dMf.es 

O tra,sl:tdo ou cr~rüd1io, portant·'· nn. liçiu l'ourls ilnl' nr7o se ·~ r1r.OI1 11'ft r ~m ' 'OH.w• ,.fgum" 
dos l)r:txistas, ó n. )ll'ovn unica de nm:~ do- cnnl~·tr a ~nesnw Orrfe1n R,:.l) ir< . i\1and u em sr~11 
Jnil-l'MQfio. curnprhnr.nto (].IH' o C$~i'ÍY:\u d<.l meu ca1·go 

E' pOi"fli\'t>l que ~c ob,iedo qnt1, na(] no lia ;\llanaol \hn·tins Ht•ag-.'1, a. q 1Hlm !ll)liWi o pal':t 
(lpoca, o p1·ocesoo nilo po.li.> ol•oilíll'.llt' a totlt">s c;t:t 1liligeneia,p:~~so a fal.lll' col'to ao Publico 
ns t.t•amitcSIJUC ap1mtei; nH\8 o q1<0 não ~e pot• oditaos, ecíhr pot• ll'll'Ltl. cnt me tt nome 
vourll':t a.bsolut.amnule <lir.or é que <l:t <lemaP· tis Camam~ rio que a mesm:t Oetlom fuz 
·~:wi\.o nii.,J S') laHava nm ;~trtn qno, llll1 f[lli1l · rnonsão )J:\.ra. q11c no pernmpt.orlo t~rmo d <:> 
•JIIri' "l.nmpo, a comJWOvn.~so. ilozo dias Y<•nlmm 1lizm· .~n r.eom rtttn oppot·, 

01·n, o etliéal exhibido nito li um;t cm·t.itl.:to 011 <ltZCl' a.lgnma cnn8a. ::w suu cnmp l'lmouto , 
do.>sn aat:J. niio insel'iu !.'St<L, nem no rnouos pcn:1 do qné, não 01Jffi)X11'1'!•~Hnd u , ~ct•cm hLn
fal!n.IJ.IIO :., dernct.t'C:>çãu tlves~a 1;ldo logar; ça1los, njamai:l ouvidos sormn. Ao Que ~ :t· 
logo, (L Slla. pruva nlio ~e fez. tisfoito p::tssarú novos eü itac~ para. se publi-

Camo PI'ova do uma pos.~e jnúicin.J, o odit.al cl\rom nest<~. V lHa e nvs logares m ais pu· 
i ncm•ro na mesm?t ccnmra de direi i(), isto r'1, blicos tlo Novo Tenno, et.c.... IG cum
mncoe r!c merito prolmnte, por·quanto a pt•ido ~~s í m na fórmrt. sobredtta. o mn, mo 
poss>~ jud icüd, nos tol'mos da Orden:LÇfto r lo es.~rivâ.<) pn.~sn.r:t <t. dar p osse mt fó rma rh 
li Vl'o I V, titulu rí8, ~~ 3' r. 4", depende por lei, o C8t i lo, cH.iit n. Ca.1wu•a. :1. porim·: ~ t.omar 
.•:ua vez de um n.nto, com as forma.lidn.dcs <t.ltt pdo sou pl'i.H)tn•ador com ... (n~tn.vtt l'~.sgailo) 
fH'evi~tn,s (Coelho ·tia. Rucba:....... Dirf'Ho Civil, tc~tonmnhas pn.ro. ••vit 1l' <I mesmo. mn.iorc."j 
Si ,J42); o o rer\wido crlit:i.l ni'io <l nem pl!ílo· despezn.s ... (est.n.vaJ•asgado) ... que tem dado 
logic:truente um auto. » c'mst1 :t mot'ií do cwnp1•imon to desta Ron.l 

O Sr . TaVU.l'CS th~ Lyl':> pol\!lrmt ainda. que , Pr ovisão, ~''''m do 1lMta m.m'l.eil·a dcmw·c:r~do 
~i somellunte crlital niio pr•uva. a cxistencia o snb1·ed ito terreJJO, de que do t ntlo se far á 
<In. dem:Lrmwã.o, muito menos o f<trá o officio a.utoamonto, bem como do :J.Cto do possa que 
t.tuc o o~1Jeou , dit Ca.mara. do Al'nca1.y â do pa.ssnriL para o ~en ardti vo, ptll'<t llte servir 
Pl•inceza., nu qual aquell<L a lludc â cft'ectivi· (lc Tomho e Tit.ul•), ete . 
ilade da posso judicial do tetrenu possível- Vil!a do Araca1.i, pl'imciro lte julho de mil 
mente contestado, p0is, além do mnis, rctDl'- oibonntos e um, - Jlwwel l.c(Jc(l.dta R a 
quiu a C;:unara de Princeza. contestanúo essr. demo.Tw r . » 
posoe, ctllegantlo que Hão fór a intimada na Consta üo mesmü rlocument o a e.fi'ectiv i
fórma da lei, ü assegurando que o currege. da J.e das intima.çõc~ das CiJ,tn<tras do Aquira z 
dor Railem~~okEw rrppro vára o rlesforço que P. do Jeó, l'equol'imento om aurliencin.· de 
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l<mçameuto dos interessados IM' nii•J terem já. vimos que esta não póde ser a Provi;,;ão 
opposto embargos no p;•a.m assíg<laào, o de- Régia de 17 d~ dezembt•o de 1793. 
fArimenta cooeodidn, rt'\qneriment.o dfl a.l.te- Allega. aindn. o Rio Gt•aade do Norte con
raçiio de limites ontru o Aracati o as Villas tra a oln·igatoriedQde dessa P1•ovisã.o o se
do AQUi Paz e do Icó, defel'im~nto, atlixação guint.e : 
<le editaos, etc. « A eal't::t t'<igict cont inh 11. a c::la.usulo. !le 

Como se vê dessa. pe~.a. official, a domo.r- que si alguma villa se julgasse lesa, fosse 
caçli.o orrlenn.da peLt provisão ré;.da não foi sustada sua o~~cuçlio, interpondo o capitão
feita no terz•eno : suppriu-a, por~m, o juiz general o seu pa.1·eccr }lara. que a m tJtropolc 
Rademaker, conform() ref"erern os auto~, resolvesse. Om, a villa do ACJ.uiraz 1"eJJrt:
pela.s providencias mencion•td11S. s~Jn[;m contn! etla em -t7!U {l\Iathcus Brandão, 

I~' di~cuti vel n. regulu.,.itlilde rle »cmelhl!l t.·~ pa.g. ~OI.!) e a representação ~c v~ an
snppl'imeub, aliás feito sem reclamaçi:>es tltmHlnto : togo, a su:t suspensao Impa
dos interessados; mas ft)~·ça é convi•qnc a. nhn.-se. li:. do facto, ella deu-se; tanto 
falta., ~la houve, não podia a!Ject.a.r· os di- a•sim. que· ato !800, mt a usencia de qual
reitos do Rio Grande do Norte, puí;; l\ Pt•ovi- quer r!ccüão da motropole, nenhum pa~so 
são Regia só dispunh~t sobro materia nova l'ni d;v'lo pat·u lL execução da mesma. ca rta. 
com 1'0lação a vill~s do CP.:u·a, limibotltHIC a Ten(lo, i!Orém, si;lo desmembl'<tda, em o 
a.l!udir, como a facto reconhec',do, ;ts ex- de jo.neiru rle !79::1, a.· capitani:t · do Cea·á 17 
trnmll.s. pelo ~Iussorú, entre cc;t:~ e aqm~tla de Pernambuco, a quo el'<J. subordinada,da 
capitatl ia. prim:'iro governador da.quella -Bernardo 

E' verdade que a Ca.mi.1m, da. 'i'ill!1 ua, Manoel de Va~conceHos- dirigiu ao onvidol' 
Pt·ínce:r.a rcpeliin a. íni.i•r,:;.ç~o con~ta.nt2 do (6 de ma.t'Ç•J de 1800) um officio, em que lho 
edilat que. coroa de dez !\Unos após as citailn,s determin1tva. que cumprisse a c:~rtu. ró~:"in 
providencias judiciaes do jniz Ra.dllm·~kei', (Revi.~ta, pags, 173 o 174), sob o pt'Otexto dn 
a camara da. villa de Ara.catv ro:tnrlou atfi- que a vílla do Aquirn.z nfLo e:cp llndrwa argu· 
xar edital que preci.,nva os son3 limites com mento'i\ novos. 
a Capitania tio Rio Grn.nde do Norte. Fal.t-l.nt. ao govol'nadnt• B.wnat•llo do Vas· 

W verdade cgut\lmontc ()nc a()ucl!o jniz eonccllos a. cllmpote!\c ia. quo Sll ttrt•oguu va.r<~ 
approvou o desforço da Vil la da Princcza, n~.~im procedm• : os to1·mo.~ d[l. cttrta. r()güt., 
a.c~ontuando quo as suas aUndidas provi- c.larus c prochod, niio pa rmit ~iJt.m quo ollll. 
doncias não 1Htbilitavam a villa. cio Ara.cn.ty tives~o o:menç:·to a.ntP.~ dll haV•)r a mor.ropule 
a. invadir territorios da. sua conflnanto, mas dado .~olw,iío ó. ropre:;ontn.ç:io diL C:t.mtwa d•J 
nadll. disso póde afToct:Ll' a. Ordem ltügia o o Aqnít•az ; <l o vrocodirncn to almsiVl' 1lo go
seu cumprimento, porque o citado c.!ir.ai n:'io vol'nador. oxplicn.wl pola. soplll'(l(;.iLO l111. c:L
se limitou ás expressõe~ Vll.ga.s da. mesma pit;1nia, nfto polia produzir oll'cit.os contra. u. 
ordem, a.té ao Mossoró, extrern:lS uu. Ci.Lpi- dispo::;içli.o oxpl'CSSlt d(t mesmcl ca r~a. 
tania do Cea.r.t, foi :\lém; !leclar.ou que o Para mim, esttt ficou suspens0.1. como est.t .. 
territorio do Aracu.ty comprohendin. a parte vem até 18tl0; e o acto rle Be1•nat•do de V as
que ~o e~tende até ao Pdo Fincado, ma.tat·iit conccllos foí mais um abuso, j unto á série 
que não podia sei' resolv-ida. simples<uente á innumer~vol dos que, antes e depoí~, foram 
luz; da. Provisão mantlad:~ cumprir por commP-ttidos pelos delegados do go ve1•uo da 
aquelle juiz a sim pol' ouiros elementos ju- metl'opole, que, como Montaury, tiveram de 
1•idicos, tal fusso o da. antiga posse a que solfrel', por es~a procedimento, ju3tas e se
allude o mesmo edital. vAras reprimendas.» (E:Kposiç:lo do Deputado 

Agindo, pois, como ag.u, o juiz Radema.- Tava~·es de Lyra.) . 
ker nada decidiu alElm dtL provisão e do3 Do qne temos dito, se conclue que amda 
actos judicbes a ella relativos, i~to é, não esse def~ito 11rticulado contra a. Carta Régia 
reconheee11 direito a!ém . dos que ella con- nã.r) aproYeita a.õ Rio Grande d0 Nort.e; elle 
feria. só poderia interessar ás villas do Ceará. p:lra. 

Nem elle era clmm 1.do a resolvm• sobro detoJ•min~ção de cujos limites f<j i e:< pedido 
os limii,es da.s duas capitanias, nem <\ men- aquelle decreto. 
danada PPovís1io 0.9 nstalHJlecnu, quer em Rosw,, entretn,nto, prec i~at• o qttc so d·~ve 
pat•te, qw:Jr em toda a ~uaext eosií.o; cing iu-se entender pela ~xpres;;ão O .1fo .<o;·d, que , e 
clln. a alludír a ta<lS ltmitBs , em um:\ dada. encontt•a. nesse documen t o. 
região, o assim mesmu in()ldentemonte. O Deputa.•lo Tava.re.~ do Lyra iU()lina-se a. 

BSl;\\ ctrcumsta.ncla- diga.mu~ de passa- or·er que se tl'ata ue um:.., serr<~. d 'nominada 
gem- pólio ser opposta a.o argumento que de Mo:;sorú. O Sr. Dr. CoeUHJ Rodf'igu es. na 
conclu~ peb competencia. do juJicia.rio na. sua. exp:-~siçli<l impre,sa., p msa que ~\S5im é, 
maternL sobre que versa. o projecto. com ' admit1indo tambum a posdibílHladc de que a 
f~n~amento em que existe lel determion.ndo i Provisão se referis>~ ao rio _4 pody ou ao 
Iumt 's entre os Estados cont,endores, pois Yalle comprehendido entre este ~o rio Ja-
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SESSÃO EJ\t G DE 0CTCl3HO DE 1903 

-------------------------------------------------------------------
guaribe ou a outro correg-o, que naquella ee-
gião devia ou devô cor-rer. · 

Simcllnnte versão é combatida pelo Cear<t, 
quo na sua. memoria m :\nuscripta. expõe: 

«A ·cxposiçilo cJt :ja os texto> das reprasen
tações de 17 de setcmbeo de 1783 c 17 deju· 
lho de 1787, insinuando que a expre;são bmTa 
do 1·io Mossoru parece ser substituição do ou· 
tra do significação authentica.- :;erra do 1·io 
Jlo ssoró, hypJthese evidentemente gratuit<J., 
q uc não pôde impressionar a iUustradtt e no
hl'O Commissã0 <le Coostituiç,ão, Legislaç,ão, 
o .J 11.-;tiçtt, f'allccendo, além rli<so, os traslados 
de:;;<ts ca.rtas. Demais, nem só a ba.rra do rio 
Mossoró faz parte dos limite;; do Ceará, ta.m
bom i ~ serr-ota. úo Mot;soró, pot· p01·tencer ao 
systC\lua orographico do Apody. Ambos esses 
accidentes physicos são ba.li:->as n:1.tm•acs c 
eternas tia. linha divisaria.» 

Entre allognções que se contt•ariam n re
velam incertez<~ sohl'C o quo so convr.m en
tender por Mossoró, pousa a Commissão que 
deve a.dstringi 1'-so neste ponto a. pretenção 
cca.l'enso, que <i ;tpoüda. claramente pclv 
costumo de mais de um secnlo, pois dentt'o 
desae porio.lo sempre ~o chamo11 tal o rio 
quo tlgur<t nas c u•t:ts g ·ographicas com o 
nome do Mo~so1'ó. 

Nn docttrn·mLo-sob n. 2 que f,>i commn .. 
nic:ulo li Comm ' s .~ito polo Cc'l.t'á. («.\uto do 
a.sina.<;f~o do termo da Villa. do:::>. Bo!'nardo,
no c,!<tl'í~-vill;~ conllnant, dt~ do At·;~c:tty), 
1(\-:-;n quo o «termo cl<l Amcaty principia D<L 
Pas:t.j t tlit!i Pedra~ o Bat•ru. do Pa.lha.no, ser
vindo-lho de extrem;~s tt ostt'D.J<~ que Yem du 
Cer.trú. <l q 110 passa pelo Brito. rancho do Povo, 
o adianto tlust3 ontra pelo Figuc~re.lo o busca. 
a titzenda. de Antonio Ramalho Lima c dos~a.. 
cor&amlo para. o Na:lcente, pelos cuberto~ 
bl'f1ÇJ do Sarg mto. riacho da.s Mellancias 
Curralioho, Olho d'agua da Arn,puá Serra 
Danta de dentro Mata, !'rescn. the a ban·a do 
3JIJ11SOYÓ.» 

Esse riocum3nto é dat:l.do d13 2 de julho 
de 1819. 

Em bMra do MossMó f:t!la ta.mlnm a re
presentação feita ao governo de Portugal, 
em ;;>5 de novt}ml>r.J du 1818, pela. camaru. da 
Villa do Aracaty, no sentido de lh,:J ser au
gmentado o terrüorio pelo p<.l.l'tc occidenta.l, 
sendo que pela p<.wte oriental jà a satistizertt 
D. Maria H. 

Em salinas do Jfo s.~OI'ó falia. a. or,lem Régia. 
de 27 de setembro do 1808, expodida polo 
Pf'incipe Regente ao :3° güvemadot· do Ceat•á., 
Luiz Ba1•b:~. Alardo de Menezes, ordenando
lhe o aproveita.men to de todo o sal dessas 
salinas e dos do Cô.!Ó e Mund<.thu. 

Uma outra. Ordem Régia do mesmo n.Drlo 
e sobre assumpto ao:Llogo, refet·ente á S1.
linas de Assú (R. G. do NorGe), foi expedida 
ao capitão-general de PePnambuco. 

VoJ. VI 

As~im examinada a controversia S.)brc o 
alcance da expressão régia - i'rfossaró -, 
occupemo-nos rla contestação flUO sn lenmt.a. 
sob:'e a parto do P1·ojecto quo tr;~ç~L a. doli
míta.ção entro os dous l!; ~taúos «a partir da 
ba.rl'<t do Mossoró, seguindo pi)lo ct~nal na.ye
ga.vel do estuario n:J mesmo nome até o lo
gJ.l' Pão Infi.ncJ.do, tr.;s legnas acima. d~t foz; 
e desse ponto para o occidontu até a sert'a 
D:~.ntr1. tlc Duntt•J ... >> 

A e.;sa dclimita.çã.o t•efore-se o edita.t da 
Camarn, do Ara.ca.ty, de 6 de novembro de 
18ll, quando diz: ,w po ''lue da dita serra. 
de Danta. de Dentro cJl·renuo o rumo de nas
cente vai di:Lt' mais ou mJnus no logar dono~ 
minarlo P<io-lJJfincaúo, extrema qu J sem pro 
se ch<\mou <L possJ e.~t;1 capitania,igui.LlrncnLc 
a villa do Aqnil•az, quo governou até o anno 
uo !SOl, bmpo em qt1e os nossos prodosces
sor-cs tomaram pos9o, est:1n.lo na me:;ma 
pos.>o dJ mais de 4 J annos os comman
do.ntc,-;, J.n. bae.•a do Mossoró desh capitania, 
conshndo-nos, outro.;im. po :· informações de 
passo:ts quo bem sa.bern da e:<tnnsio da capi • 
tnn .a., estamos CCI'tos que úa. IJa.rt'<t do Rio 
ao ioga. · destinado !l<ts e 'l:tl'eilli.LS d.•stet capi
t<tnia e villa. ch<1 mado Pá.o-Infl.n ,·aclo se conta. 
tres Ieguas ma.i3 ou menos pelo rio acima, 
etc.» 

Soi•rl3 este ponto, quo é um dos capita.es 
n :~ conrouda,esct·ove longamente o Sr. Dcpu
tarlo T;tvares de Lyra. ltept'oduzimos a.qni 
na intogl'a., o seu trabalho: 

«Anto::l do tudo, tl~Vl) pontlorar que nunca 
Aqaira~ chamo11 á. ;,ua posse Pd.o-Intlncado, 
nem a ca.rta régi<t dolle fallou ou o CJmpt•e
hcndeu : c- qualquer que soja. o rumo em 
li eman!la. do~ pontos assign:dados pJl' esta
não o :.llcançarti . 

As expres-ões--porqu~ da se1-ra Dantas vae 
clttr mais Ol> menos no l'liiJ -infincaclo ; e esta.s 
outras-po1· informações de pessoas que bem 
S((Úem .da extensrTo c{(( capitania, estamos cer
tos, etc. -não são pa!avra.s pruprin.s de um 
auto de pos>e judiciaL Elias revelam uma 
impressão .. p;}Sso:.~l, ma.nifl3sta.m u:na a.ffir
mação de qLwm a.s escreveu, traduzem o 
sentimento do quem falta ; e a. po.>~e não se 
suppõe, . nem se presume, é um f<tcto real, 
uetermina.dJ, que deve sor provaúo. 

Das p.~la vra.s ci ta.da.s só se infere que a 
Ca.mara do Al'a.caty, pm· uma mó!'a inducção, 
a.tt.:Jnta.toria úos direitos da. Cama.ra. da. Prin
ceza., qu«wia inv:vli1•, rliscricional'iamente, 
tenitol'io qLLO não lho pol'toncia, em nma. 
extensão ds muitas legua.s - dc~dc Sert'a. 
Da.nt :~s <~tê P<io-infincado. Acct·e~cc a.cciln
tuat' que este é um:t pla.nicie desabl'iga.da, 
afastada. d.tt ma.t•gem do Mossot•ó ; que não 
podia constituir limite gcogra.pllicJ na.tur<i.l 
a dua.s capitanias, c, a <~cceita.t-o cJmo tal, 
fica,ria a. ribcir<\ do Apody cortada. na dis~ 

14 
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t.tnci ;~ do trcs lcguas, a. começar dn co:;;ta rio 
mar. 

Lê·se nn. r cpr.:JSnnt.tl('.áo l'eif.a ao príncipe, 
em 25 de novembPo do 18 18 (Rcvi3ta do I nst 
do Cem·à, pag. 20 I, anno 1893), pela C;tmara 
tia. villa. do Aracaty, qnc elln, pl'ccisa.v(~ <'lo 
tet•ritorto pa.1•a. a. p:n•tt.J occidenta l d.o rio h· 
gilaribB, porq11o pda. r,arte or·iont al 1> . l\la
J•ia I já. lw.via. p1•ov itlCl do l'emedio pela. pro
vl~ão régia de 17 ilJ dezembro do 1703, 
a.ccrescentànclo o seu termo até a bur<\ do 
?llossoró e daqui altJ l'ttssc!gcns das Petl1·as, 
Giqtti c Catinga elo t:•ies . Como, doante desta 
affirmução, subir a ma1•gora do r io Mossoró 
a.1.6 tros leguus ? 

Partir t.h\ barra tlo Mossoró, om rlit•ecção á 
Passagem das Pedt·as, quo fica. ·~ dnas logna.s 
mn.is 011 mouos dn At•aca.ty, compr·ohonden
do Giqui o Ou.ting~ do Cl(les, ü parei r no nuno 
o~clúon tal ; o subir o t•io Mossot•ó até n. con
ft·onta~ií.o do P;\o-infiUC:\<10 ú SC,I(Uir em rumo 
<l.inwso, l~to 1!, ou1 rumo do sul. 

Par:t tlomrJust r•at'. tlo ver., qu(:j a. posso ju
<!Jcinl a. •1ue oe t•cfm·o o ollital n'1o ohogon':to 
J>ao·inllncallo, o, "Jllll' cousequenci;L, não foi 
rlitd:L mt t•ihclm rlo Mos»ot•o', l.Hl.St.1. dhcv fJIIO 
t.nnuo :1. C:tm:LL'.'t du ,\t ':tc:tty munJarlo nmxar 
u mosmrJ mlHn.l om Mussorú. p:~.rn. dcd;tr:w 
rtt<l untlo cheg.tv:\ sua jurisdicção n:l.qnollas 
J>!ll'agons, a Cama.ra. th villa. da Pt•incez;l nii.o 
~~l man!LOH :Ll'l'fUlC:tl·o. coml_)romotleu cópi:1 
dolle l\u juiz. ouvhlor. Ma.nool l.oocwlio ltn.· 
dtLIIl<tkCl'. a quem se attrilmiu tot· datlo tL 
posso do Arae:ny ; e este ou \' ido!', pot· officio 
d~ 19 de j ulho de 18[)2, a.ppt·ovon t<Ll proce
tllmnnto o o.conselhou qno elo nHlsmo morlo 
so pra.t i ca. ~.,o semp1•o 'I ne uo \·n.~ in va~iícs 
Ji1ssem fnita~ . Tudll ist,o se vr~ (to:; sognint:1s 
!locnmontos : 

José Prtulino Cabral, secrot;LJ>io rla Inten
tlencla Mnoici}lal d<.~. cidade do As.~u, po1• ti
t ulo e nomoa{'ão legae.o;, ci.c . : 

Certifico , em virt11de rl ;t petição snpr;_~, 'llle, 
J'I:Jvendo o 1lando bnsca nos l!vrn~ de ,-c
roação om mou podet• o : ~t·•:hivo, em nm 
1lolles, ;ís Hs . 7i1, o na v or«.>n<'1io d.e .?6 1lc 
j 1~ l ho _de ! 80~. sob a p1·c~idonci:t' rio juiz OT'
dtoat•lo proHdent.o Cao r.ano I'OI'n;Lndos do 
C;trvnlho, oncllntPei •l sr.guinte : Acoor<I:J.
r:~.m olto~ di tos olliciacs 1h c.·una.ra. em 
mandarem ari'OJlcm· Wlt edilat IJIIC (<Ji 1li'C· 
gado 1lll J>OVO<<Ç<1n de .l/os.~Ort), 'llil!d,, da -vi/ta 
rle. Amcrtly, 11w·a SCJ' dit i dida a wt )lotiOaç,J"rJ 
desta 1)illt.~; p(lr<! a dita d:~ ;\l•at!crty . AM01'· 
dara.m ma1s em csct•cvcr uma. carta ao H-
1us~ri~.simo s~nhor desombarg~do:· a r cspGí tu 
do edt tal ncuna. declarado. 1~ na<la m:tis so 
continha-em o dito livro e vereaçã.o rela.t[
vn.mr.nto II'O pedi1!o rln. ]mtiçlio, o tmlo pa.ra 

a~111 i ext1•a.hi por eertidão do pl'oprio ori· 
gino.l, U.D CJ.ll:l.l mo reporto; dou fd. 

Soct•e!Kwilt dtt Intendenci;\ Municipal da 
cidn.llo do ASS(t, em 27 do agosto de HJOI. --
0 socwot:trio, Josi l ' o!ttl i no l'a/; l·ttl. 

Reconheço I"Cr1ladoira.s a lett\'.'1. o íirm:t 
r .. tro c supe:\ sornm do pr·nprio signatétl'io. 
Josü Panlino Cabral. socr r•tario da. Tnt:!nrlon
ci~l. Municipal d(l. cirlo.dc do Assú, por ter do 
tndo i nteiro coobecimento; 1tim fú. 

Cidade do A &lu, 27 de a;!osto de 1 QOl. Em 
fé o t~tomunho de vet•da.ole.- O tabelliã.o 
publico, Joao Celso da Si/.~eii·a lJOl'fJOS . 

José Po.u!i no Cahral, secretar io rh\ Inf.on
tloncia Municipal de Assu, po1• t Hulo c no
mm~çao legu.os, etc. : 

Certifico, om vil·tudo rlit p 8tiçãr> supl'n., 
qtw, damlo busca. no archivo da. lnoe ndoucla 
MuoiciJ!U.l dost:t ddado, OllllOOtl'Oí em um 
dos livros de t•ogi~ teo de sua cor!'e.~ponclen · 
cia uflicial, ás folhas 170 v, a. car La. a c1uo 
se rel'ei'O o snpplic:tnte, a. <tual é do tu:>J' 
seguin te:- He;.;-ütro tlo uma. carta. <Jilll 
reculJOU ~~<;to Senado do scnbol' iloutot• 
do~m !Jarga tlot· On ri,lor Oera.i o Col'l'ogcdut• 
úu. Comarca, su!Jre a. Üill!Htl'i\ do At•ac<ÜY, 
a quu.i nfio se u.chu.vu. re;..dsl;mdn. po'lo 
m t:ll :\ntcccssrn·, ü:J. qua l n :iilU contex to 
é 0 Q.UO Íllfl' ol SQ r\ecJ:tl'i\- 0.~ fii"IIVÍ iil'!ll· 

lll$ lj ttr: dci~:fJ Í, fJU111ltftJ VOI'I' i[J i (! '1Jil/.tl tlO 11l"ll · 
t'(t/y, n(;,, {01' 11111 Jltl! '<( ljtlt< aq rrdt11 l:aolt<l't l 
e.n~.:de.ls,· o.•· limites e poH.<t!. do !ei' liW tti!Jd<J .: 
COJ!lO, St<[}IITI<i<> tO.' .~aS 1i1 Crcês 1/I.C I'CJII'f,W>t) tllJ/ 0 

el/.tt ljU<I/" t:Jl l I'IIY }H.:/" Cllll~prdi!'JI S<!<l dt< .<1/<t 
7,W:!f~~: , Ob1 ~rrram ·m.u;itrJ lJe,u mn Xt! dt:.~f'm•çtt J 'l!})l 
;·a~gamlo o mli!al qn<l ) IM l'>iJ>Íil ~lU! teme/leilí 
e oo cu.so <"JIIO <\ solJredütL qtwira. contiono.r ;~ 
con1.rnria.l' '" jnrlsdicção tlo termo de;;~, vi lia, 
vu~sa.s mer<:<:ls o n1io con~õintam c se dr.ü'orçn.
rão o a Jürmu. da lei. Deu~ a. voss.1.s merc& 
gun.rcLc. Pn.l'ahy'ba, 19 ue julho de Hl02.-0 
rlcsornb:~rga.rlor Ouvidot• da Gomare:~., Jia11od 
!-c<Jr.rrdio R -ulmnaker- Senhores juiz orilina
r io o ma.l;; ufllei a.oA Ja. r.a.m:1r<.1. (la v ílla cbt 
Pl'incoz~~. ol;c. A1lvil• to n yoss:~.~ mercês qu11 
o mHi ilo t• onsojo (l oscJ•evet··~ru ~~ mosmt\ so· 
h!'orlita villa p:w:t ovit <Wtlm a$ q_uoswe.> qrw 
[JO<lom r•esnlt:uo, inconvcniunte.~ gmndus, etc. 
" m nls ~o niio ~on1.inha, e m clit.:L c:tr-l.tt, .~oh r •tl 
a f(ttal mo l'ilpor·1.o. Vi !In tia Pl·inc<1Za. :: 1lo 
m;u·~·~ !lo I ~O:l . t•:m fll tla VIH'<lallti, o escri· 
1'[0 dl\ CUI11arll., }o'rallei.~CI) ,'\a·t>ier da C iWhtt , 

E m:d~ :;,~ não con tinha em r!i ta ea1·h que 
para aqui ex tl'll.hi fielmen te -pot· col't.iuií.o <lo 
proJ!t'io ot•iginttl, ao qu:ü me ropo t•to cn1 
meu podet· o Al'chi vo Municipa l ; dou fó. 

Secret<11'i:J. da lBt<lndencia. Municipal da. C i 
dade do Ass tl em 24 de agos Lo de !901.-0 
SA~rehl'iO, .TMr! Pau~inn r.abrll.l, 
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Reconheço verda.doiras a lcttra e firma 
retro o supra srwcm (lo pt>oprio sígnatn,rio 
José Paulino Cabral, secretar·io da Inten
dcncia Municiprü desb cidt~dc do As-ú, por 
i.et' (le tudo inteiro conhecimento. non fé. 
Cidade do Asaü, 'M do agosto de !901. 

l•~m !'t'\ e testflmHnho tle verdaclr..-0 trtbel· 
Ji;'í,,) publico, Josd Celso dr! Silveira B01·ge,~. 

( Coellw Rodrigues - pttg. ::18.) 
Para, q_;;e nho se procure SJplllsmar, alle· 

g-a,ndo q ne é oxacto o desforç>o tomado em 
1801 pela Camara. da Vilfa da Princeza, mas 
que esta so cJnformou com o segundo cJital 
do 1841, junto á certidão do officio por osl.<1. 
Camara dirigido â da villa do Aracaty, pt·o
tostu,ndo contru, o sogundo edital, ao qual 
negou obediencia, além das rn,zões por r1ne o 
tinha feito dr~ pl'imoira I'OZ c do outr~~s quo 
oxpoz longamente, pela. autorização quo lhe 
hn,\"itt sicltt conferida polo dcsp:tcho de 
Ru.demake.r, em lD do ,julho de 1802. (Do· 
currwnto Clttulo sob n. 1.) 

A inda não é tudu : 
· I•:sso eolebre etlHal - attlo J!ltbliro tnws· 
cl'iplo de u1·ch.ivo Jlltbli"f1 pnlf1 {uocdrmal'in 
compelen ·e a ,•.,·h ibitlf1 pf1'1' um /I:.~ r a In como 
peça rlti CII/1ViCÇtÍI/ l'íJI. ?Jl'OCI'SS0--1)1\ 0pi11 j{i.O 
do Sr·. ( :onsolhrlit•o Lai';Lyottn- tom va.r·il~do 
nas diwll'sas ucea,silie:-~ em fJUt\ tmn sitl•1 o~hi· 
!tido. A~sim coL~j:Ld:t n. ctll't.iditu puillienda 
Ur!vistn rlo lilslif.HIO do Cmtl':t- jmg, l!lH -·
nnm a, do qno ~e Stli'Vill o D;•, .lo~:Hí Pompn11 
(d islllll'Stl prof'Ot·ido rm C;unn.r·n do.'l Dopnt:tdos. 
em untubt•o dn t8•8, tnmltom puhtlcatlo nu. 
u,~llÍS((( do lnslilulo do Com•:i.) \"ll·Se C!UB a,,; 
d11:1s divcr·g-cm om 1wntoR capitaos. A ultima. 
diz tol'om sido L'cittts a di v isào c demarca.nã.o 
o d:i. os limites at(J n barra do rio Mo$sorÓ e 
i/ti, IJw·;·a des/.e 1·io a/1! o J.o,qm·i'lin-in(iHcado, 'IW 

distancia rlt) t;·es leguas, puuco ma i.> ou menos, 
da dita ban·a; omquanto que a primeira, 
som fétllar nm divüli1o e dem:u•caçfío, refe
rn-se n,penas :i. posso judicial o não contém 
;l doclarn.çilo- E DA BARHA DF.ST8 ltTO ATR 
<) T.OC1AH. PAO-INFINGADO, NA DISTANCIA JIE 

'l'RES LRGUAS, I'OUC'O MAIS OU :\limOS DA Dl'l'A 
l'A RRA. 

lia ain(h~ ouLrn.s dilferenças. O Dt', .Jos(~ 
Pompeu :>crvlu-so do rnosmo doeumonto lido 
polo Sr. .Tagmwibo, em sess?.i.o anterior da 
camn.rn,- rliz no seu discm·so : 

Pois hem, o que S. Ex. leu não é o mesmo 
que estrL no discurso d•l ultimo. No quo 
S. E:<. n,pt'esentou e transcreveu, amrmtt·SO
dtl]lOi.~ de luwe1· f'eito o. 'livis,To e llcmw·c(l!:tio, 
otc.; no tliscurso do Sr. Jagtutribeestá-de
pais de lw ver feito a di vis@ do termo,, etc. 
Não ha, portanto, reforf;ncitt á. d.ema.l'cação. 

M~ti~ a.iml3. 

1.07 

A'pag. 206desua «Memoria.», rlá o Dt•, 
M;ttheus Brandão Oi': limito~ que constam ciof.l 
a.utos de divi~<lo e domarcaç·ào, cmbor:1 não 
affirme onde viu estes para serem requisi
tados, e não tenha tr<J.nscripto delles esse8 li
mitos, preforin lo cihl' a. Re·vista do Tnslituto 
rio Coarú. 

A pag. :i3il do mesmo liveo, o rofm'id<> 
escriptor, SC~m dizer mais que ltouvo divisão 
c dem<1rca.t;í'ío, indica os pontos o rtimos ao
coitos na posse jurlicial, conferida á, C<tma.t•a 
dn, villu. do Aracn,ty. 

Compat·antlo esses clous documentos, ve· 
rifica-se que discord<tm fundamentilimente. 

De tudo isto se conclue a verdaüe tlo que 
accentuci antoriuPmonte, isto é, que as cer
tidões do edital arnoltlam-sc sempt·e ás noce,. 
sitlauos do momonto p:~t·:t melhor tormtt•em o 
cttl'actor üe Jieca tle con niq:lTo em Jlrocesso. 

Niio h:t, niio put!o h'Wt!r quorn t~ont'11nd:t 
pt·aüLs, qne :>i1o as cust:lS b:tnlw.tlns pulo m:u·, 
com as margnns tlu ttm I' i o. n odi tal falia 
om praias ttit'. Mussorô; como, poi.~. suhír• polo 
l'Ío acima., na dishneia do !Pg-ll:t.~, p1LI'tt com· 
pt•()hOnlltll' s:dirra.s tr•n.hal.lr:u[a!-l o lnllll!tlr~i:ttlas 
pol:t lntlust.r·ia. l'io-~rarrúonsu, :-~:tl· rms !J 110 
Slllllpt'tl l'tli'ILill dn IUn lli':UlliO do Nut•Cn, como 
lllO!IeiOII:tlll IIX)Jl'!!SII ~11HIIlLt1 tli'l 11,1\'ttl'iÍ.~ dn lo 
<lct orrt.llht•o do l7!'tJ id<l,llsl\lii. \1 11 ) 11 7 d<l IIHLI'r;ll 
do 17f'1H '( 

Jo;st,o~ :dvnr·1ts, tHllllll nwll, 1•: oul.r•o.~. r·nfnl'i· 
l'IWHm ltlglllllllo Vllí',, llo rllllin IS no Cnnt•:l, '! 
quntl.'l as d lspo~skiHI~ lugttn~ 11 o~l.n l'(l.~pníto 
Ulll t.od.1 o d•Hnini'l rwlunlnl, a níio >101' U. 
c:l,l'i.a. t•t1gla. •l 1 ~7 tio Hnt.omiJI'o tln I HOK, 
(1\UIIlO IUOSLI'Ili lltl COillHt,!ll, llHta lll~l'i.l1 1 pttbli· 
c:uh~ n:~ l.'l!vi.~/lt rio lii.~W.ulo, do Ctlil.l':t, o::;t:i. 
altct'lllÜt.), oxpedirh. ILJI(t~. no lnt.nlt;o do <trr· 
gmonta.l' O COil1JIHil't'ÍI) ti, 11111 Cllll~l!(jll<1!1CÍ<L, 
as l'Cntlas tio TIHlSOIIl'U, solit•oc:~t'i'ngado dn 
despezas cxtraol'Üi nat•iits, com <t vintln. tla l'<t· 
milia real pal'.t o BL'a.zil)). 

Nas allegações que ahi ficam tt•anscriptas 
assegura-se quo a pl'etenção do Coará ao lo· 
g:w Páo-Infincado não encontra, fundamento, 
quer na Pt·ovisãu Régia de 17 de dozembt•o de 
1793, qner nos a.~tos do juiz Ra.demuker, que 
a mandorl cumpl'ir ; G isso ~o nos afigm•;t 
positivamente a vo1·dado. Nem aquello de
ceeto real. nem os actos judicittflS que lhe 
rlm•a.m obrol'vanci:.L so refcll'mn a tal logai·. 

Dost;t sorte, p:trn. bem clucidal' a ques'tão, 
forç.oso é rnporta.r.no~ :í. l)Osso (]UO dello o 
úo Mos:>OI'ó tinha. uma ou outra r!a)3 C':tpita. 
nias, antes da citada. Provisão o á posso pos
terior a esta. 

Neste domlnio de irléaíl, 1'11nda o Cottl':l o 
seu direlr.o em varios outros do~ltmcntos qno 
pass:.tremos a encarai'. 

O primeil•o delles é a cart \ do 15 do maio 
de 1700, dos officiaes do Sena.do da Camara 
da primeira villa creada. na antiga napi-
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tania do Ceará Grande (Assumpção), diri- ex:1Jcutasse inviolavelmente o que a respeito 
gíJa ao t>ei de Portug<J.l. Ella foi assim con- se achava disposto, a saber : 
cebi,ia: «Officiaes na comara ela villa de Sam Jo-

«As tei•t•as que osttt capitania domina seph de rilm-rnar eu Et Rey uos enviou muyto 
desta ui !la para a p:trte do sul he othc 0 ;·io saudar. Viu-se a vossa carttt de 15 de mayo 
monxn·d se bem quc5 o 11WI"CO que divide esta des&e annJ em que me pcdis se vos conc~da 
com a do ;·ia gran le jixq1ca si't"cnmvesinlw com pot• termo a ribein do Asú por estar pouoa
o pol'lo do tour-o per donde nos parece toqua a dt\ de gados qtl·:J sahirão de.>sa capitania a 
nossa ~~.illa a riúei;·a do asú; o. qual está. po- major part~. o para a. pttrte do not•tc aguas 
uoada de garlos que sahiram rios a ca.pitania vet't:3ntes <t:J Rio C:~mmsi, e para. o sertã.o o 
a major p i ·te dell ·s e pel'a a. pJ.rte do norte que n.s Armas do Siar;_i tem conquista1o e 
aguas uJI'tontc.'> ao rio C;1mussi: e pera. o descubcrto, e quo tamltcm vos pnrmiln. f1. 
sertão o que as armas dJ Cear<i. tem con· a1·ama.tasi\.o do.> dizimas o que niio seia no 
qui>:ltad.> e diseobel'to isto pedimos por termo rio grande, comJ se !lava dcterminndo pelo 
a nJss~t uilllt p H'que nem de outea nonl111m 1 govorn<1tlot· grlt'al e )larccct<-mc dizer·-nos 
parte po.lcm sm· esüs tert'<\S goue1•n:ulas. quo não hã IJIIe .dtct'<U' :1. dt\l!l:wcc~sào qtw se 
Pera. majot• a.umonto do nossa uilla perlimos ;J'1h<L feiG<L e cntontlcn.lo que pcrtcncu ua 
a Y. R.. l'.l. seia nes~.a. capit::t.nüt a. roma.tas1o vosso di,;tricto <Llg11mas tt!I-r:~s de quo fazcis 
dos diz.mos c nã.o na <lo rio grande o qu::l se me:tçã.o po.im•cis l'ec H'l'OL' n.os mP-jos oJ•dina
lhe concudou pelo gouerno gera.l da lnhia rios, pQuindo Provisão p.n·a estJ efeito pm·u. 
athe Oi'dom de v. R. M. goarde D;ms a. v. so mo,lircm o tomua.t•om: o no quo I'ospoíta 
R.M. fJ ta. em camu.m uilla de S<tm Joseph a a1·enut.ta.são útgtlll a itt•omat·u--so o con· 
dn rlb:unar quinze ue ma.jo ue mil c sde tr·acto dos tl.izim s elo C()at•;t com sop:waçã.o 
sentos». dos Li o LUl) Gt•a.ud•l is 1. J md~llto so l.om mttn-

du.do o~Jscr·vat· pol' C<\l't 1 .ú clewis do se tom· 
Esta rop;•uscnt;tção 1'0petlu-so no annJ se- bl'u do :;ei:>coutos 0 noi'Bnt<L 0 sol.o ao pro-

guinte, em carta datada. tlo l·l ú.c ahril de Vl!dor-mór da. razon 11a th llallia.; 0 <L xi se ut'· 
170 I • a saber: den;t ncs h occ ~~i:·w au pt'O\'edot' dtl l'uznnda 

«Os dízimos desta mtpltanla se at·omatam do Rio gra.tHLe t!X :eu ~tJ inviolu.vll!uwuto·o C!UC 
em o Rio Grandl!, p.;rquo cc,mo nmtl ni'io no1-11.a p:t.l'l.o so tom tlbpuiil.l) OiiCI'ipt.a lllll 
hn.via. Republica., or·<lonou o g..>vm·no d:L Lisboa.<~ Juns 1ln uutnbt·u de li til o KJI.cwont.o~. 
balüa se rematassem naquclh, llll'l'\m como Rey. 1.~ não <!ulltinlln lll:tis <1 llit,JL CILL'ta lJIIO 
agora. so diguou vosa Real M<tgestatle so !'llg-istrBy tlu original lwm tlelruonl,n pt!llo .ill· 
erigissc est \ uilla., pedimo~ se aroma tom t•;unonto tio meu ullh:io e mo a.~~<ig-nlli do meu 
nella os ilizimos quo serí\o os que se in- sinal costumado !lUO cost.umo raztJr .. Jorge 
cluirem dasde a RiúeiJ"a do monxo1·,i athe ao Pereyra. » 
Rio parnaiba. e os sertões do mesmo distl'ido Como :;e vê destes docnmontus, já. em 1700. 
este que seruira. de termo a e:~ta uilla. por- os cearenses afllt•nutvam qne a sua Mpitania 
mittindo Vos·. Real magestade perquo alem esten•lia-se até 0 ;·ia Jfosso 1-0 c apenas IJ!l· 
de serem estas terras conquistadas com as oha.m em duvida si ella chega.va :tL6 á. ri
armas do Sear(t cuias a.bita.tiol'OS asistirão beira de A.ssü, 0 que pediam lhes fos:>e con
com suas pesoas o c-;ncorret'ão com suas fa· cedido e saln-se que e::lt':L ribeirP. ou rio Assú. 
zendas pera as despeus necessarias para a que corre muito ao oriente do Mossoró, 
expediçãü das trop1s que a cons~guirão fica pertence hoje ao Rio GranJa uo Norte. 
mais conuenlente fazerem-se aqui as d.tas 
rematasões perque CJIDO ficam m·~is pt•u- O Sr. Deputado Tavares de Lyra diz que 
ximas as cobranças crese1·iio mais os rvndi- aquella. l'eprusenta.ção nã.o mereceu <\ppro
mentos da fazenda. real o que não suceda no vação da. metl'opole; ma.s não só se <leve a.t;
Rio gra.nde p ll' atenderem aos gastl)S que ten:lcr que se tl'ahva du uma pretenção a. 
tem os at•rematadores na. condusã.o dos gados ribeira du Assll, como ta.mlwm qno o Rei 
pelas grandes distancias e pera este efeito mandou que não so alterasse a. üem:wcação 
sera necessario crea: o oficio de provedor da. iena., que, conrorme a. ropresentar;ão, abran-
fazenda, etc. • gia o Mossorô. 

Em2dooutttbro de 1701. El-rny, D. Po:lt·o Outras cJnsidcraçõos f<L7. o St·. Dt•. Ta.vn.· 
li de Pvrtugal, l'espondendo tiquella. primeirtl re . .; de Ly1·a contra o valot' dessa J'opresout:~
carta, declara á.cama.ra.: flUC não ha que· ção, as quaos não prl'judicarn, toJtwia, o al· 
alterar a demarc:.tção que j:í. se acha. f~ib e cance de semelhan r,c documento para eluci
a respai-to da areem .bção dos dizimes ser dar-nos subre a. simples questão da. n.ntL(uis
fe.ta no Ceará; bso maJmo já se havia de· si ma posse do Mossoró,aliã.s reconhecida. pela. 
terminado ao Provedo.·-mór da, FazBncla da Peovisão de 1793. 
Bahia, em car~a de 16 de setembro de 1697, Os cearenses, naquella época., pretendiam 
e agora se ordenava ao da do Rio Grande que o seu territorio estendia-se até o rioAssti; 
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não t:\, pois, reparavcl que o lcvt'm hoje até 
o Mossoró. 

Já em 172(\representu.o tes das duas c:tpita· 
uia:;, do Cca.rá c do Rio Grande do Nurte ,tl'a· 
c:tvam a estas, em documentos efiiciaes, li· 
mites pelo delta do Assü. 

Lê·sG l'(lalmente em velhos documentos 
da collecçiio do barão de Studa1•t e tiemados 
}>elo tenente g-eneral e sargento mayot• en· 
gcnl!eil•os da Pl'aça do RP.cife de Pel'muubuco 
João de Mu.cetlo Cõi·te Ret~l e Diogo Silveit•a 
Velloso, que assim se dirigiam ao governa
dol' e capitão general M. Duarte Sodré Pe
reira: 

«Primeiramente consb. a ca.pitt\nia do 
Ceará gr<tnde de uma dilatada custa do mar, 
quo principia no Assi"t c vae ac::tbar no rio 
Pa.rnahyba, etc. (Momoria manuscripta. do 
Ceará.) 

Outro argumento doa cearenses, digamos 
de passagem, e o de quo a sua ca.pitania. cun· 
stituiu-se muito t nnpo ~~ates da do Rio Grau
do do Norte, que até 1817 manteve-se filiada 
á do governo geral tio Pet·nambuco o só no 
anno soguintc foi desligada, no jwlicial, da 
comarca du. P•m~llyba. 

O Rio Grande do Norte, porém, oppõe a 
consideraçã.o de q uG in nu moras são as cartas 
c provbões rogias dando como parto inte
grante da sua. capitania as rioeiras do Seridó 
Assú c Apotly, na qual diz est<u· encravado o 
tOI'l'l to riu contestado. 

Tritta·SO <lo quatro provh;ões,de 1732, 17:313, 
17-t:; e 174•1. A pr.imeir•.1. é representação o.u
noxa, vct•sam subre arl'em<~tações d 1S dizi · 
mos do Rio Gr;mde do Norte, que se faziam 
nas ribeiras do Assú e do Apody. A segund>l 
manda c1ue taes a.rremat::Lçõos se façam em 
Natal,por já se acharem sepa.rauus da prove
dol'ia os dízimos do Ceará. A terceira. ordena 
que c.;ta ultima cuntinue a ser cumprida em 
relação tam bom aos dízimos do Seridó. A 
quarta. trata. da rebeldia dos moradores da 
ribeira do Apody contra, a execução do con
tracto do gado do evento. 

. Além dessas provisões, aponta o Rio Gran· 
de do Norte as arrematações constantes e 
peovadas até 1828; a resposta da.da em 1756 
pela Camara do Senado uo Natal ao Ouvidor 
na qual se doclaram os limites da capitania.; 
a creaçilo da fl'cgueziu. do Apody em 1766, 
i.cntlo. cntt•c os ww1 limito~. a lmrra. do Mos· 
:>ut'ú ; it creaçiio dos t•egimon tus de milicias 
na~ ríbeims do Assu, Soridú o Apouy o 
ttnncxa::> com o Upancma, c u. uomcaç1i.o do 
juiz da vintena pat·a as ribeit·•~s do Mossoró. 
'o Cea.rá, tomando em consideração estas 
cartas o provisões, del:!de logo pon.1era quo 
a datar de 27 de junho de 1712 até 27 de 
janeiro de 1783, período que abrange as ci
tadas cartas, for.tm nomeados e promoviJos 
pelofJ ca,pJv~es-!llói'OS dQ Cc<.\rá pa.ru. ol3 car· 

gos militares d:t Ribeit·a do Apod.y e :1\Jos
soró, margem esqucr·da, jurisdicção da mos
ma capüania, comprellendendo, além de 
outt·os pontos, a B:trra do Mossoró, Salinas 
e Barra dos Ca.jua.es, nada meno:; de 18 ofll
ciaes. 

E dep.ois de enumerar aquelles documentos 
J'esumind.o-lhes o conteúdo, pondera: 

« Da Provisão de 7 de novembro de 1736, 
infere-s:) que uma parte dos Jizimos das 
ribeiras do A:-:sú e do Apody pertencia i.í. 
Capit<~DÜL do Ct3<1l'á. e alli SJ arremata v a 
com assistcncia do ca.piLão-mót• o provedor 
da Capitania do Rio Grande do Norte, apezar 
dn.s cat·t:~s régias Jo lô de setembl'o de 1G87 e 
2 dll outubro de 1700, que determinaram ao 
p1·ovedor-mór d,t fazenda da Bahia e ao do 
Rio Granrfc do Norte executassem inviola
vt3lmente o que a l'espeito se acha disposto, 
da arrematação dos dizimas ser feita no 
Cearti., o que só foi observado após o decurso 
de39 annos. 

Vê em tudo isso o Ceará. uma obstinação 
lllegitima do seu visinho. 

Por seu lado o Riu Gt•a.ndo do Norte com
ba.te a illação que se possa tiral', om favor 
do Cea.l'á., das nomeações feitas por Montauey 
o tl'U.nscreve, em seu apoio, um otficio de 8 
de julho de 1783, do capitão-general de Pur
nambuco, ao que accresceuta outras consi
derações, entre ellas n. de q 11e a croa.ção da 
povuação do Aracaty, em 20 de ,junho do 
1780, náo compl'chenllou parte alguma ela 
t'ibeíra. do Mossoró, o a do protosto do bispo 
de Pernambuco, de 13 de março do 1782, 
~Segundo o qu;.d a ba. 1·ra. do Mosso1·ó e toda a. 
~ma ribeira não pertenciam á frcguezia do 
Ara.caty, mas á do Apody, no Rio Grande do 
Norte. 

O ceHJ. considera. essas medidas ecc1esia.s
ticas simplesmente abusivas c combate o 
val•Jr <la certidão de um pedido de sesmaria 
concedida ao sat·gento-mór Antonio de Souza 
Machado e seus filltos, documento que elle 
reputa apoCl'ypho, porquanto os torrenos 
a que este se refere não figuram no inven· 
tario de Machado, a.lém de que a autori <ade 
que deferiu o pedido -um simples comman
daute d<\S forças p[l,gas do Nata.l, não tinha 
cumpetencia logal para. isso. E conclue, de
pois de aUegat• que tal documento, ao contra
rio do r1uo prctenJ.c o Rio Grande do Norte, 
só prova om l'.wor do Cuar<i: ..:IJ:ssa objocção, 
por muito l'epotid<t, pa.rocia tome1·osa, á pri
nwiJ•a vista, ontroLanto não resiste~· monor 
o.na.lyso ... » (Memol'ia. manusct'Jp&u.,) 

O uucumento om quostO:Lo 6 de importn.neia. 
ca.pital pí.\t'a. o mmmo tl<\ contond·~ sobt·o a 
região do Pá.o-Intlncatlo, pois Antonio do 
Souza Machado, que fj o funda.dur da. po
voação du Santa. Luzia, na ma.rgem do Mos· 
soró, se reputava. IUOl'a.<Jor no terri1iorio 4o 
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Cca1•á, e á sua pessoa prende-se a historia 
do P(w-Infincado, que o projecto considera 
uma das extremidades do Ceará. 

A respeito, escreve o St·. Deputado Tava
res de Lyra : 

«Antes de fazer a prova do que a posse 
do Rio Grande no Norte sobre o territorio 
bm lítigío continuou inin tet•ruptlt até hoje, 
u<Jei'u referir-mo á historia do Pâo-Jnfincado, 
quo forneceu á Ca.marn. de Aracaty o pre
texto paro. a. allegação do que o mesmo ter
ritorio era do .sua jurisdicç~ão. 

« AnLonio de Souzn. Machado, morador na. 
barra do Mossoró o fundador, ·em 1772, di1 
poyoação de Santa Luzia, hoje a importante 
cidade de Mussol'ú, intrigou-se com o nom
Imtndante do Mossot•ó,Josê do Chie:,; Nogueim, 
por que.~~õm; de t01·ra. Dahi originou-se, on· 
t.t·e ellu:;, <t luta. que, pot• morte do primeii·o, 
,·.out.iniWII tt Hel' 8U:-l~entn.dn. pcn· :>eu filho 
Folix A n tun i o do Suuztt. 

(< Pttl'lt divisu. üc terras lt:tvittm in!ineaüo 
um páo, no lugn.t• Góes. tli.>ta.nte tros loguas 
!l:L puvoaçiio, J•ceu:;aurlo-so 1t pa.gat• impo~tos 
;i. cu.m:.wa da. Villa do. Princoza.. Embol'a. esse 
ptlo tive:,;sc sido arrancrtdo pulo llm·ou confi
nante, o APacaty an1.ondon oppot•t.nno a.pt·o· 
Yeihr-se das ciJ•cumst.<tncias <~roadas pelas 
di VfJI'genciMi enr.ro Souzrt o Nogunh•a, to· 
mu.ndo o p~trt.itlo do primeii'O e ulllxu.ndo o 
colebre edital com quo nii.o SI! conlor-ruou <~ 
camar•a da. Villa. rl:t Pt•incoza., que mandou 
a.J't'i\ncul-o, du.ndo oonta do seu procodlmonto 
ao ouvidor Manoel Leocadio Radmarkor.quo, 
nã.o só approvou-o, como l'ccommontlou que 
o mesmo fus~o feito toda n voz quo fo3i'iO 
tont.u.da nova, invasã.o. 

« g• a essa. luta qúe se referD o governador 
Manoel Ignacio de Sampaio no ofllcio diri
gi·do ao governador do Rio Grande do Norte 
em 30 do· a.lH'H da 1814. (Publicado em 
a.tfnexo pelo conselheil'o Coelho Rodrigues.) 

«Para; provar,porém,que Antonio de Siluza 
Machado e seus filhos, Domingos Fernandes 
de Souz:\ e Felix Antonio de Souzt~, sempre 
esttvoram certos de que a capitania do Rio 
Gr.mdo do Norte ia até muito além dos 
limites que pretendia o Aracaty, incluindo a 
serra de Mossoró, transcl'evo um pedido de 
sesmaria feito por elles c que muito elucida 
o caso.)) 

J<i. \'imos como o Gea.ró. eunsiduru. o valor 
dosso po,HJo de sesn:aria., em relação ao Rio 
UJ•andu do Norte, apucryplto ou quando não 
o soja, gó aproveitando ao Ceará : 

gsLo Estado, alóm dos fundamentos em 
quo se estriba ptW<\ pretender a região cun
tt•stnda o dos quaes já t;·atámos, aponta 
üunbem, n.tOI 1703 : a escriptura de dote e 
!lo:tQli.o quo, nm 1789, o s:wgento-mút' An
·l.on i o dn ~otmt Ma.xarlo - o protagonista. da. 
C!llestão do l'(~v-lnlinC<\UO O fundador da. I'O· 

voação de Santa. Luzia-fez a seu genro Ma
noel Braga, pela. qual se vê que a bana de 
Mossoró era« termo da villa. do Akiraz, ca
pibniado Ceará. grande» e que a doc1çiio 
abmngia «tl·es legoas do tEJrra, pegando cúL 
boca da cambaia do Xambaquixaba,costeamlo 
pela beira dtts salinas». etc. c comprehend.iu, 
<<mais um padaço ue tcrr·as do sitio na. cm
siacla redonda» ; e o iuvcnt<trio do mesmo 
Antonio de Souzit Machado «morador neste 
sitio dos Grossus, Riteira do MosSJl'Ó,-termo 
da villa de Sttm José d<t Riba mar do Aqui
l'az cabeça da Comarca da Capitania 
Coar; i, Grantle. >> r>.Ias essa r1 nos tão do posse c 
Pàu-Infincado oito ttcatm eum tt Provisfto 
Rega da 17 do dezembro do 17\H. Ella pr·u· 
lougo, :;c aLé hoje. . 

D;.tquolli~ úpoe;~. Jlé~l'<~ l.~<i. siw nstns <I.~ l'umltt
mentos do seu llit•cif;u. invoc<tclo polo H.iu 
<it•twde tlo Nul't.e : 

a) A povoaç·fi,o !ltt ri IJeit•a tlu Apody, SO!lil,
ra.da tltt villa. do ltcgonte omliGli e quo tovo, 
pol' acGu do bispo 1le Pemamhuco, unire os 
Htms limites a ribeira e barra do Mossoró ; 
consl)t'V0\1 ess:Js limites 'lllandu olcvada tL 
villa, em I! do abl'il de 11:!33, o 'lue tambem 
succeduu no 11nnu segui nto, quando foi ele
vada u. tet•mo. 

Demais, tendo sido dosmembrad<t dessa 
l'reguezia a liíi<\l crtpalla de Santa Luzia do 
Mo:lsurrj, pela resolução n. 87, de 27 de ou
tubro do 1842, esta resolução assignalou, 
on tt•e os limites da nova l'reguezia, a praú~ 
do 'l'rbmt «no logar onuo confina ·esta pl'o
vincia corn 1L do uoará.>', limites que fomm 
conseJ•vadus p<J t' oec;~sião dG ser clevn.dtt 
Sant11 Luzia. do Mossoró a tet•mo c depois a 
comarca.. A pó; Uo, a. lei n. 656, de 5 de de
zembro de ltl72, traçou entre os limites tlo 
districto úe paz do Areia Branca. as mesmas 
praias e o morro do Tiban ; 

b) todas as posses si1iUr1das na zona con·· 
testada, desde o Pao In:fincado ao mort·o 
du Tibau, fo am rpgistradas no Rio Grande 
do Norte de accordo com a lei de lR50 e 
seu regulamento, tendo-o sitio ainda nes~o 
Estado erri virtu([e de lei já promulgada. na 
R.epublica; 

I<~ notu. o Rio Grtwde d.J Norte que os her
·àeiros de Felix Antonio de Souza, moradores 
no Araca.ty, registrarn,m naquellc Est:.tdo a.s 
possue havid[t:o: do Sell a.scendcntc, as qwtes 
devem terminar ma.í$ ou monos no loga.t· 
em que oxistlu o Poo IrtfinciHlo; 

c) ta.mb.tm no Rio Grande do Norte teem 
sido pl'a&icados actos judicia.es, contra.ctos 
de compra. e venda, averbttções no registro 
hypothecario, inventario, otc., com relação 
:t terrenos da. r•egiã.o contestad ~ ; 

d) os afor•amentos de ter1•enoR de mai•inha 
f)a. margem esquerda, rio Rio Mossoró, sem" 
pro fort\lll feitos pelv, Thosour<l.rh d<t Fit.-
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zenua do Rio Grn.nde do Norte. (Livro citado 
-pa.gs. 107 e seguintes e mais os annexos 
sob ns . .20,2l, 22, 23c.24); · 

e) as divcrs:ts acçõos que se agitaram s~lJre 
compras c vundas de torrenos de marinha na. 
margem contest<l.da do rio Mossoró for<tlll 
sempre Pl'Opostas pel'ante o jLtizo de uil'eito 
de Mossoró o julgadtiS pelo respectivo juizo 
Algumas delli.i.s chega1•am, mediante appel. 
hv:ã.o, ao Tt•ibunal da Relação do Ce ;~rá.
a cujo cli$tl'icto pertencia o Rio G·rande d' 
Norte, som quo tives~e sido nunca arguid11 
a incompetencia do juizo, em qualquer das 
in~tancin::;. (Livro cit:J.do-documonto n. 1:: !J 
-p:\g:-;. IHt' e segLüntes e m:üs amwxos ::;ob 
11~ <>5 •:>(j 9 7 e '=' '.!) · . h ~os 'iw'hitani;~~ elos tet'l'euos conte::;tatlus 
1<mtm sempre qnalilicitdos votantes c elci· 
t.orcs na comarett de Mos.;orú, desde 1017 
aL1·, hoje. ( Livt·o cil,adu-d.ocumento n. W 
-Ilag. 236 c ma.is us a.nno~os soh us. 2J, 
30 c 31.) Na povot1çã.o tlo Urossos, rtua é o 
ponto ceotl'al do litígio, existo um<~ mesa 
oloitoml, ct·eadtt desdo 1892, e ante a qutl 
se tem procedido sempre a e !ciçõcs pa.t•a 
Deputados e Sonadoens, eleições quo nuncn. 
fora,m impugnadas pelos roproscntantes do 
Coará. (a.nnexos sob ns. ::l2 o :J:l); 

!J) existem igualmente, dosd.o 1894, oscjla.s 
primadas em Gt•ossos o Corl'ogo, creadtts c 
pt·ovidas. desde então, poü~ intendencia. cb 
At'oia IJrancn (auncxos 8ub ns. :l4, :35 o 36); 

h) os ac1;os da just.iça e~tu.uua.l. como o.~ 
1la. ,iustiça t'c.loml toem sido pratioa.dos polo 
Hio Gt•ande rlo Norto, como se prova, ontt·o 
outros, polo an nexo sob n. 37 ; 

i) tuclos os ao tos tio jtu•isdic~~iio ccclesiu.stica 
foram sompro pl'aticados pelos vi~arios de 
Apoc.ly c depoi:-; polos de Mossoró. (Livro ci· 
tat!o, pags. t:l7 o seguinte~) ; 

.i) l1. na.vegação do rio Mossorõ foi promo
vida pelo Rio Grande do Norte. fazendo 
balizai-o e contractando, dcsU.o 1857, a en
trada de vapo1·es com a Companhia Per
namlmcana. (annexos sob ns. 38 39 e 40); 

O Ministro d <4 Mt~rinha, do conformidade 
com o decreto n. 79, do .2:3 do dezembro de 
l88g, <tppl'OVOU, por aviso do 16 ÚC janCÍl'O 
de 1891, o regulamento para o serviço d<1 
pt•a.ticagom dos portos e l>a.rras do Rio Gra.nde 
do Norte, determinando a existencia. do um 
Dl·atico-mót•, qua.trcJ praticas, dous prací
c~ntes, um patrã.o e quatru roma.dores mt 
bal'ra de .Mossoró; c, por aviso de 8 de auril 
üe 11<99, estalleleceu, pal'a. a pl'a.ticagem pelo 
rio acima, a tabella que acompanha o 
mesmo a.viso, a com.!çar do porto de Areia 
Branca; até a Serra Vermelh<~, Rero;tnso, 
Ronca.deir'a e Jurema, margem esqucrJa 
em quo tlctuu situadas as salinas do ignaes 
nomes e que o Co<n'<L desej:t lhe sejam ;vlju
dicadas, 

k) O Governo Geral, ainda no tempo do 
Imperio, concedeu, por dect•eto de n. 10.4\::, 
<h 2d de outubro de 1889, à Companhh 
N<tcional Mossoró-Assú, um privilegio sobre 
terr<>nos üevolutus desde a.s margens do rio 
Mossoró até Agun.maré, det()rmirw.udo o Mi

.nistro da AgriculGul'a. que a companhia 
ficn,vn, ohrigttda., CAno simples pn.r~iculn.r, a 
l'CI[UCrer o afvra.mento perante as camara.s 
muoicipaes respectivas. 

A companhia requereu, por seus pec.,i· 
dento c vicc·presiúeote, o aforamento de 
todos os terrenos <levolutos da margem es
querd<~ do rio i\.lossoró, prr(l,ntc a intendencía 
da. cidade tlesGu nome; não ~o dirigiu <~ 1l1J 
AL'<~C<~t.y (anooxo soh n. 'Íl) • 

i) Te11t!o ;;irlo votltdos os i llliJU~Los ele t:.on
sumo orn 1807, fui o gstado diviüiclu out cit·~ 
Cllln~cripJ,:ÜCS par;1, ~u:.1, cobranç;~ o cr·mulo:-; 
os logal'es d(' Hscaes de sttl, cuj:t jut•isdicc::i.o 
<.tltra.ugia a. zona contestatltt. 

Apprv vada a divisão, a Oulegttci:~ do l~io 
Gm,nde do Norte roz a'! nomeações dos sot·
ventuarios para osses log-ares, s.J nuo toda:> 
appPovadas. Nunc:~ houve protesto algum 
pot· parto llo Cear;i,. 

Domais, tond.o o.s inllustria.es, que oxplor:~lll 
tt~ salina:>, fic itllo obl'igados a requerer o re
gistro de sua~ fabricas, mediante gui«., todos 
di1•igiram·se ás repartições ft,caes do Rio 
Gr•ande do Norte, inctusi vo os ciuadã."s 
F ::.mciscJ Lopes F'ort•az, }lo r seu procul'adot• 
l•'ra.ncí~co Soloo, o Souza Nogueira. g r•c
firo-tno a, estes, porque são <.Lpontu.dos cJmo 
tendo reconhecido u. jul'isdicçii.o uo Cenr;í,, 
(a.nnexos sob us n~. 42, ·t::l, -14_, 45, 46, 47, 
48, 49 e 50.) 

m) Ct•eado o imposto d.o consumo do s:1l, 
dividUas a.~ circumsce:pções, nomeados os 
fiscaes, oxercldtt a cobrança e1fectiva pelas 
estações t'ederaes do Rio Grao.lle do Norte, 
o Ministro da FazenJa., por •~ccot•do dd 5 
de outubro de 1900, pa~sou ao Estado a 
fiscalização e cobrança. desse imposto ; e, 
pJlo documento sob n. 51, se vê que todas as 
salinas na margem contestada, desde o <1lto 
da Jmemtt até o morro do Tibn.u, estão re
gistradas nv Rio Grande do No1·te com n, 
exeepção apenas tla. que pertence <to b<wao 
do !biapaua c uru;t de Alexandre Nogucir<~, 
.}ue ficam na praia. -da !.mrra para o morro 
do Ti!Jâu.--0 D1·. Almeida. Castro tom no 
mesmo local salinas l'egistradtts no H.io 
Gra.nde do Norte (annexo sob n. 52). 

n) Emfim, os impostos de toda naturezv,, 
como transmissão de propriedade, Jaudemio, 
heeanças e legad.os, exportação, especial
mente de sal, em todos os temp.")s, somprc 
for•am arrecadados pelo Rio Gr•a.nde do Nvrtü, 
(Vide o livro cita,do c mai;; os annexo~ soh 
ns. 1?3, 54 e 55.) · 
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mxposiçã.o impressa uo Sr. Deputado Ta.- j «Nas f\.CçÕei! relativas a. immoveis não 
va1·cs <c Lyra.) importa a detel'mínacã,o do fôro, a. naciona-

Do seu lado, o Ceará se apoia nos soguintes lidada 'das partes, nem o seu domicilio. E' 
documentos relatívos C\ ac~os judíciaes pra- a situação do objecto litigioso quo esta.b~~ 
ticados por a.utotidades da. sua jm:isdieção e lace a competencia do juiz.» 
a terl'itorios da região contestada. Pimenta Bueno: Dil·. lnt. Privado, 

I, escriptura de dote e doação, 19 de pa.~:;. !31, n. 237. 
dezembro de 1789. Demolombe I, n. 248, png. 382. 

2, inventario do S:lrgento-mór Antonio de vVeiss ; TP. Elem. de dl'. int. pl'i v é, 
Souza Machado, 21 de junho de 1798. pag. 879. 

3, autos de appellução de causa. de com- Asser e Riv.iet•, n. 68. pug. 150 e l5l. 
roínação, 21 de outubro de 1806. Von Bar: Pdvate Iuternat. Law, § 418. 

4, inventario de Luiz Fet•nandes de Souza, Bt·ocher: Rev. d0 Dü·. Intern., 1873, 
2 de julh.J de 1821. pag. 412. 

5, procurações passadas p:)r José de Souza Vicent Perra.ud: Dict. de D:r. Int. Prívé, 
Ma.chado c vi uva D. Antonia. de Souza da pag. 232, n. 7. 
Conceição, na villa. da Princeza do Assú, do Esta competeucia.: <il'applique à. toutes les 
do Rio Grande do No1·te, 3 e 8 de julho de contestattons intêréssant ces immeubles » V. 
l8Bl. e Pért•aad, ib., n. 8.» Além de.sses documentos 

6, pt.ltição do commandante Felix Antonio exhibo o Cmrá uma planta do rio Mossoró, 
de Souza Machado, tenente Francisco Per- mand<~da. lovantal' pelo Dr. Olyntho José 
reü•a Souto, rep:csontando a viuva sua mãa Meira, quando prcsidezne do Rio tl!•ande do 
D. Antonia de Souza Concei~ão e José ue Norte ( 18ô4), na. quat os limites do Ceará 
Souza Maclla.do,irmãos do l'allccitlo Luiz Fer·- estão. a.:;signahtdos pslo Pâo lnfincado. Ao 
nandes de Souza, e pracur<.~çvos, 16 o 18 de lado dessa planta. extste outra, muito mll.is 
julho de 1821. antiga., ô.e Ptmlet, em que naturttlmenta se 

7, cGrtidãodo quinhão<~ Antonio de Souza fu:nda a. pllmeira., pois por ella. outt•a. não 
Mu.chado, pussa.<la. pelo esorirão do Arnca.ty, é n. divi:>11 cnbl'e as uu!l,'> ll:sta.dos,uo ponto 
1:2 tle setembro do l83l. om <luostão. Nssa planta. de Paulet aco;n· 

8, inventario do D. Custodh Francisca de panha o oillcio do govot•na.dot• da Capitania 
Souza., lO do dezomhz•u de 18~8. do l·oará Mttnuel Ignacio Llo Sampaio, n. quo 

0, pracn.toriu. cxp.•dida da. villa de Mos.~oró, acima nus t•ofot•imo:,~. 
do f'tJvereiro de 1856. N1i.o llea nisto o Ccl\l'iÍ. Conll' ·laçilo ao 
10, deprecadas do juiz do orphãos do Arn· argumento tlo sou vizinho- do qno afora.~ 

cnty ao juiz do Ass\1 e Santa Luzia do Mos- tnentos do tet•t·eno:; dll marinha. da. região 
soró. :->!)do julbo Ll(). 1856. em Htigio siio foitos no Rio Grande da 

ll, idem itiem, à o Lima. e Castl'o Vianna, Norte - aq ucllo gstatlo lembra. constnr úo 
22 de novembro de 1858 ; cer~iúão da. 1'ho;uuraria de l''i.~zom.h• do Ceará 

!2, íuventario de José Ferreira. Lemos, 17 que, em 1836, foram (1lli u.fora,d tS 7 .VDI:l 
de julho de 1863 ; braça':l, da. bal'ra de Mo::!Soró ao Tibáu, a. 

13, titulo de venda. passado a Manoel Ao- Felix. Antonio . de Souza. Machado e outros; 
tonio de Sl)uza., l5 de junho de i866 ; que em abrtl de 1872 o foram 1.877 be.cç&s, 

14, inventariodeD.Cosma Maria de Jesus, ao logar Ilha da Offlcina, ao commenda.dot• 
I de agosto de 1867 ; Joaquim da Cunha Fpeire; que em 1891 o 

15, petição dos habitantes de Areias, soli· foram tarubem 5.629.290 metros quadrados, 
citando a. creação dt:~ uma fl'eguezia. limi- nos logares.Grossos e Tibá.u, a Antonio Fer
trophe com o Rio Grande do Norte, 27 de nandes Junior. 
juntw de 1874 ; E conclue: «Do Tibá.u ao porto do Viaira 

16, titulo de venda passada a AutoniJ ou Pâo lufincado, todo o líttor<1l maritimo 
Francisco Leão, '27 de dezembro de 1875 ; e tluvia.til foi aforado pel;1 Thesouraria; do 

17, a1·rofamento dos bens do subdito fran- Ceará ao 81•. barão de lb1apaba o a diversos 
coz l•}lua.tdo Adom•, 27 de fevereiro de 187&; industdacs.» 

18, c.u•ta intimatoria do juizo munieipal Iuvoca. ta.mbem em seu favor o Ceará o 
do A.racn.ty, 31 de outu!Jro de 1881 ; edital da ca.mara da Villa da Princeza. {Rio 

lO, titulo do venda. -pa.ssatia. a. ,Teronymo Grttnde do Norte) de 7 de dezembr·o de 1811, 
Car·neil'o do Freitas, 12 de marQo üe 188:~ ; s.;bre pagamentos de impostos de sal, o qua.t 

:!0, cscl'lptm•a de V<3nda n Francisco Lopes consta dos Apontamentos do desembargador 
l•'ot rnz, 2l:l tlc abril dll 1893. Vicento de Lemos, nos seguintes termos: 

'for minando esta, enumet•n.t;ão do do~ « Fazemos sciente aos moradores ·de Mossoró 
cumon&os, quo desenv,Avlda.monte so lê n:i (Santa Luzia) que a divisão do nosso termo é 
sua memoríu. impressa., citu. o Ueat<á o so- pelu. costa. dG ruar ate C! ba1·ra de JJ1ossoró e 
guiute treoao da. la.v1•a. do Ruy .Bll.1•bcsa~ dalli para o centro do c.outincate peiapíc.x-:2~ 
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/Jhamada do Corrego e desta p1•ocurando o 
picada do Apody, de soJ"te qt~e todo o ten·en~ 
.e salinas que ficarem da sob,.edita repm·t;tçtío 
_pw·a a pa1·te de .L1Iossor6 (Santa Luzia) rJ deste 
nosso termo e da pw·te do pJente, do A1·a
-caty, etc. » 

Accrescenta o Cea1·d que tem, em seu 
favor, os escrupulos do pt•op?ío governo pro
vincial do Rio Grande do Norte que, em 
1867, deixou dD «transpor o cantd navegavel 
do rio Mossoró, p:\ra edlficw na margem 
esquerda um teapiche, reconhecendo a·;sim 
officialmente a posse legítima do Ceará á 
continuidade do seu territorio, pelo que limi
tou-se a erigíl-o na povoação de Areias 
Brancas, á margem direita da me;ma barra 
do rio Mossoró . ., 

E ponde1•a que do proprio projecto de lei 
apresentado, na mesma época ü, Camara. dos 
:Deputados pelo:; Srs. Amaro Carneiro Be
zerra Ci1valcanti e José Maria de Albuquer
que MeUo, evidencia-se o direito do Ceará, 
Taes foram, rcnlmente, as palavras l:es~c 
.ultimo deputado: . 

«A pruvincia do Ceará é dividida dn. do 
Rio Grande do No1•to pela ser1•a do Apody, 
<tté onde clla desapparecer, D[t distancia de 
!luas a t1•os lcguas do oceano. Dahi a linh~ 
divisot•h se dil'ige pat•a o lado da. provin.;ia 
-do Rio GL·ague a encontrar a margem es
qucl\la do rio Mossoró, acima de su1. foz.» 

Commontttndo este trecho, diz o Cecmi: 
«Flea pl'ovaua a posse do Ceal'ú na mar

gem occidental do rio Mossoró até extremar 
iLIJ ~ul no mat•co antigo o reconhecido do 
Pan Inllacatlo, indeponJente do seu tt•iplice 
i,itulo do domínio historico, como foi ex· 
po.o;to pelo lo ttrbitt•o (o Dl'. l\Iathcn:> Bl'an· 
dão) om ~eus oscl'iptos justificativos do laudo 
:tpprontdo pelo de~empatadur. » 

Corrobora esse Estado i1 sua pt•ctenção 
com o appe!lo qne ao «Centro Cearense», 
dcstt~ Capital, fizeram os habitantes da re
gião contestada, os quaes se dizem celren
ses; e, affirma: «Quem t·3m a p:lpulaç(lo tem 
o solo.» 

Importa reproduzir aqui e.sse documento, 
.cuja importancia resalta1•á aos olhos do 
Poder Legislativo, desde que, não tendo 
nesta materia. a sua acção limitada, como 
já demonstramos, <í elucidação de um di· 
rei to controvertido, incumbe·ll1c, sobretudo, 
agir no sentido do interesse e dos sentimen
tos dos povos que Iutbitam a região contes
tada. 

Eis esse documento: 

APPELLO AO PATRIOTICO <<CENTRO CEARENSE>> 
NA CAPITAL FEDERAL 

Nós, abaixo asslgnados, antigos propríeta
l'ios e moradores deste terl'itorio ceu.Pense, 

Vol. VI 

comprehendidos entre os ponto:~ denominados 
-Tibau. Barra do Mossoró e Pau Infi.nca.do, 
â margem esquerda do rio Mossoró, endere
çamos, ha poucos dias, por vusJo intermedio, 
com centenas do assígnaturas, aos nossos re
presentantes foder[tes nas d.uas casas do Con
gresso Nacional, a.<:>signados protestando con
tra balehs, perseguiçõe; e insilias do nosso 
vizinho Estado do Rio Grande d'l Norte, e pe
dindo-lhes l'emeuio effica.z que ponha. para
deiro aos males que o governo daquolle ir· 
mão nacional está nos cJ.us:tndo. 

Para bem alcn,nçarmos a providencia rofe
ridn,, solicit·.1mos tambJm a vms:1 valiosa in· 
tervenção a nosso f<tvOl', poi-:3 que conhece
mos o quanto cs>c centro se interossn, pelo 
bem IBtat' do seus pa,tricios e pela integei
dade e direitos da sua patl'ia natal. 

Como S(Lbois, este log<w om que habitamos 
sempre foi thlo, havido e respcltu.du como do 
Ceará, desde tempos immemoriaes, sem que 
o sou llmitrophe Estado do lUo Grande se 
tentasw a pt•etendel-o, porque tinha provas 
e certeza de que não et•a seu. 

DJsde, porém, qne principiott lla p:mcos 
anno;; o ma.ior desenvolvimento das salinas 
do i\f;Lcáo c Mossoró, o governo do Rio 
Grande do ~orLe se tem soccorrido a certos 
meio.~ at·teiros para se apropriai' tttmbern das 
que nã,o lhe pertencem. 

QUE.\remos fall:.tr das que estão á margem 
occiclen tal do rio Mossorô, si ta:; uentl'o do 
no~~o territorio. 

P1ua leYat• avante o seu iLI!!r~I. onrolveu-a~ 
om :>ens contractos ~·om o actual Ministro da 
Fazcn 1.:\, Exm. Sl'. I>t•. Joa(tuim Murtinho, 
pnt•a ser o pr·opl'io g"t)\'el'no do Rio Grande 
do Norte u ;mcn.rrcgado da arJ•ccu,d<tção do 
imposto de consmno no s~Ll no Estado. 

Com c;;ta inclnsã.o da~ nogsas salinas em 
seu:; contr<tctos com o minístl'O c com as 
cmprezas, o guvcpno U.o Rio Gt'<tndc illu
diu a, ambos c prejudicou cnormemeuto o 
Cear<L. 

De tae.> ardis resultou quo o s:tlineiro cea
rense não pódo vender nem continuai' a ex
plorar sua-s salinacs porque não se prestl a 
a;,;>ígnar documentos contra o seu Estado, e 
sa llw move por isto per.seguição infrene. 

O mesmo succede a algumas famílias rio
grandense;;; que residem entre nós e, con
scias de nosso dieeito, estão a nosso lado na. 
questão territorial. 

o pobre jorni1leil'O é quem mais soJrre, 
po1•que vivia de seu tl'<tlnl!lo manual n::ts 
salinas, e, ccss:ldo este, dcsapptweccu o re
cursJ por meio do qual obtinha o pão com 
que mitigava a fomo a si e á sua l'amilia. 

Os governistas do Rio Grande que possuem 
sal em nosso territorío são os \micos que 
podem vendel' e.~tc artigo, porque a. repar

t:; 
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tição :fi,scal de Areia Branca tuLlo lhes fa.ci·j villa, arrojou-se a querer mandar na casa 
lita, ·com prejuízo para a Unii'io. 1 alheia, c, muito de industria, andaram f<~· 

O governo do Rio Geandc elo Norte está!' zendo protestos incendiar los e, :oegundo nos 
convencido actualmente do que o nosso ter- constou, forgicat•am tele.-'rammas om nosso 
ritorio lhe p:o,rtence. nome, contra ós quaes protestámos j:l perante 

Vejamos si tem funda.mento n sua cega a nossa repl'esentação federal no Rio, e 
ambição. agora o faremos perante es3e p:.ttriotico 

Em 1867. os seu.> dom; Deputados <t Assem- centro. 
bléa Geral, Drs. Ama,ro Bezerra e José Constou-nos igualmente que alguns indivi
Marh de Albuqum·que Mello, apresentaram duos mal intencionados de Areia Branca e 
na Cama t•a temporal'ia um prujecto,indicando, Mossoró fizeram ás escondidas repre~cnta
pa,ra limite entre o Ceará e o Rio Grande. uma ções, protestos ou cousa que o valha, se ser
linha tlivisol'Ü1 que, partindo du. serÍ'a do vindo traiçoeiramente de nossos nomes c 
Apody, terminasse no morro do Tíbau, 1 datando daqui, para servirem de documen
«/icando pertencendo C!O Rio Grcwde todo o teJ··j tos a favor do Rio Gr::tnde do Norte. 
1·itm·io comprehendiclo ent1·e o ;·io Jfosscwu e a Taes papeis, ·si existem, são apocryphos,_ 
:nova linha divis01·im), 1 como os taes telegramm:ts. 

Ora, si esse tert•ono pertencia. anterior- A população da Villa de Grossos e de seu 
mente ao Rio Gt·ande, como e por que os seus municipio nenhuma parte tem nelles. 
repre:Jentantes estava,m a pedil·o no- pro· Esttt população o que attesta, o que 
jecto, que, digamos de passagem, n5.o 1n·o- affirma, é que esM muito satisfeita com a 
seguiu ~ elevação da .sua povoação á categoria de 

Outt>osim, si a divisão antiga era já esta villa e termo, e muito grata a.os poderes do 
mesma cladi1 no 1n·ojecto, por r1uc e;; te adeno- seu Estado por haverem sancciona.do essa 
minou-.no'Va linha di'Visoria '? harmonia. 

E, mais, porque o Rio Grande gn~r·lon si- Esta população o que certifica ainda é que 
encio, quantl.o em !872 Mossoró & Comp. sempre pertencemos o.o Ceará, e aão quere
aforar:un perante a Camrtra Municipal da ci- mos nem pretendemos jamais p!n·tencel' a 
dade do Arll.caty um terreno de mal'inhus <.t outro Est<:tdo; que por elle temos siJo admi
margem esllUCPua do rio :Mossoró, encra- nistrados, civil e ecclesiasLici1merlte ; que 
vado neste territorio em que habitamos ! os nossos gados são todos ?'ibeirados com o 

Por que se calouaind<~ com um segundo <iistinctivo de cruz(+) do Aracaty, a cujo~ 
aforamento de dous lotes de terrenos, ein dizimeiros os nossos maio1•es pagavam e 
1891, conceúiúo tt Antonio Fernandes Junior nós r:untlnunmos a pag&r os re~pectivos di
pela dita camai'a '? zlmos ; que depois da clevaçJo do nusso po· 

Por que esses foreiros, negociantes em voado a villa o terreno, pelos poderes t•um
:.\lossoró, i oram reallz<tr o::::ses aforamentos pctontcs du nosso Estado, temos siuo victima 
11a Camara de Aracaty c nã.o na. do Mossoró, ele inccs:,;antos e furiosas perseguit;õc:-: Lia• 
on,le lhe-1 era. mais commodo, pois que alti autoridades do Mossoró c Areia Brauca. 
residiam c lhes serü• talvez mais üwil de Srs. jlomuros do Centt•o Ce:trense, nesta 
obtel', visto qnc eram pessoas 11Ualificn.das o nossa succinta. oxpo~ição acl!arois a qlle ex
influíam na pol.itica local? tremo nos teem levado n cohiça o al'tima-

Se()'undo o nosso modo do ver, esse mu- nll.as do governo do Rio Gmnde ou ante:::. 
tism~ do Rio Grande é um:1 el"idencia de !los seus mandões. 
que conhecia elle que não tinlw. juri:3dicção Jü. estttmos cansados de soifrer tantos tios
aqui, como nunca teve. 1 atinas de suas autoridades, quo, ahusamlu 

E a expressã,o nova linha do projecto tle I dos louvavcis intuito" e sentimentos de mo-
1867 confirma a nossa convicção. deração e concordia do nosso governo aindal' 

Em maio destt: corrente anno, dirigimos á hontcm vieram de Al'eia Branca per,turhtt 
Assembléa Legishttiva do nosso Esta<lo, o j aqui tl nossa tunquillidade. 
Ceará, uma rep1·esontaçí1o pedindo a creação O govel'llo do Rio Grande, no in:eresse de 
de villa ag_ni, attentos o crescimento do po- prolongar o afa.stamento da competencia do 
voado e a distancia a que ficamos do Ara.caty, Ceará no mercado de sal; tem imbuído e dif
séde da comarca. ficultado a este Estado com uma calculada e 

Fomos ouvidos, c toda a população re- fingida amizade. 
eoiJeu arrradccida c sa.ti:>feita, o deferimento E' depois, de summa importa.ncia, princi-
;t no~sa ~1ocessidade. p;Jlmnto para nó:~ deste logar, que se decill~c 

O Rio G1•anuo, poním, [st.) (•, u ~em go- j:L esta pemlench ct·eada .Pe!o H.iJ Grande. 
\'Orno actnal, o algumas inl.m·ess:ld:t~ :~uto· A sua. delonga. nos preJudiCa em extremo, 
l'idu.dos suas, do Mo:-<sol'ú o .\.1'1~.l:t Ur:tnca, o pot• is~o pouimos a esse patrioticJ Centro 
vonúo ues~o aeto tlo justi<;q do Cear:L um Cc:tronso o sou dedicado e valioso concur.-o 
1üturo au~;picitJso tts n.~s~as ~alin:1~ e t\ esta :\i) latlo dos nossos representantes, para qne 
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se remova breve e em paz este embaraço ao 
maior desenvolvimento e prosperidade da 
industria. do nossG Estado, e temos fé em 
Deus que a victoria é certa, porque a nossa 
causct é a do direito e da justiça. 

Villa de Grossos, 8 de outubro de 1001. 

João Ricarte Freire. 
Vicente Fernandes da Silva. 
. João Cordeiro de Albuquerque. 
Fmncisco C:walcante de Queiroz. 
João Cn.valcanti de Queiroz. 
Eufrauzina M.aria. da Conceiçã.o. 
Tllereza M~Lria de Queiroz. 
Iz1.bell\1ariu. de Queiroz. 
Victorin. Mar·ia de Queiroz. 
Ezequiel Egydio doi3 Santos. 
Theodora Theodolina dos Santos. 
Francisca. Mtwia da Annunciaçã.o. 
ruvenal dos Santos. 
Luiz Caelos Dn.nhs. 
Pcdr·o Jos6 Ferreira. 
. José Mode:;to de Jiedeiros. 
sebêLStião Baptista do:; Santos. 
Pedro Mamed.e Barbosa Cord.cü·o. 
Anna Emilia Paul. 
.:\Ia ria Er·nestina rlo Medeiros. 
• Toão "~1eixo de i\Iello. 
Fraaci~co da Costa Mello. 
Gaudencio Fmncisco de Oliveir:.\, 
Luiz Uawloncio do Oliroim. 
Luiz Franci,co Rodrlgne:>. 
Vicente .Just'• HlH!l'igues. 
:Manoel .Jost~ Rorlt•igncs. 
Antonio Ct).~t:t Mello, 
. los~ .Jm\qllim do Mello. 
Emristo .lt>;t', a.mtloim. 
::vranocl Anucletodo Mello. 
Co!ll'ado V icto1' il!ach:.ulo. 
i\Tanocl Villl.ol' ~Iach•~~lo. 
. João Jos,\ de Mello. 
l~rancisco José rlo Mello. 
Manoel Ju;;tl de !llcllo. 
.Joüo Victor ?11ac1lall.o Sobrinho. 
Jost! Joaquim Filho. 
Benedicto Fernandes Pimenta. 
João Fr:J.nciseo de Paula. 
Antonio F.ra.ncisco de Paula. 
Pedro .Joa1uim Nolasco. 
Raymuncto Joaquim Nolasco. 
. João Joaquim No lasco. 
Francisco José da Silva. 
Argemil'o Theodoro de Lima. 
João Francisco da Silva. 
Francisco da Silva Filho. 
Francisco Gi.l.udencio de Oliveiea. 
Francisco Bezerra de Pauta. 
Antonio Joaquim Nolasco. 
. 1oaquim Nolasco Netto. 
Antonio Francisco \Vence~Iau. 
Manoel Fernandes da Fonseca. 
Rufino Fernandes de Mello. 

João Fernandes de .:\Iello. 
Raymundo FernandJs de ~Iello. 
João Baptista da. Silva.. 
:Manool Aleixo de Mello. 
João Aleixo Filho. 
André Fel.x Rollriguos. 
Antonio l'elix Rodrigues. 
Amando Felix Rodrigues. 
Francisco Fclix Rodrig-ues • 
Luiz Felix Rodrigues, 
l\Ianoel .Tos é Clauuino. 
João José Claudiuo. 
Joã.o Manoet Claudino. 
Luiz José Claudino. 
Ante~nio Fol"nandcs de ~Ie!lo. 
Antonio Alves do :\Iuria.. 
Fe!into Femandes Pimenta.. 
Peúro Alves PereÍl'é~. 
Francisco Fernandes do Mel.3 
Hypolito Ca:;siauo do Mn.thil. 
José Cluudino BarnL. 
Antonio Simão dlt Custa • 
Manoel Simão dé\ Co::; ta. 
João Simão tb Cost:L. 
Francisco Simão da Coskt. 
Aprigio VieGntc Ferreü•a . 
Leonol do S1mza Monteiro . 
Firmino de f•'l'ança Monteiro. 
Antonio de Frétnça Montciru. 
Francisco Fclix da Silva. 
?1-Ianoel Honol'ato da Silva. 
Maria Theroza, das Noves. 
Francisco l<:v<LI'i.~to dét Sil n1.. 
F1·ancisco Bento de Souza.. 
Peúro Dn'lne de Olivoil•a • 
Manoel Fclix de Oliveirn, 
Francisco Fcl'reil·;~ tlo Souza. 
Leonel Luiz tio Frnnça,. 
Fü·mino Luiz de França.. 
Antonio Luiz de Franç<\. 
José Mar·tins da Silva . 
Francrsco Freire da, Costtt. 
José Palmoii·a. 
Chri~tina Firmina de Souz\, 
Maria, Luiza. do Souz·L. 
Izabel Maria de Jesu>. 
.Josefa Maria da Conceição. 
Joaquim José deAlmeiua. 
José Bezer,.a de Medeiros. 
Seb::tstiana Minervina do l\Iecleiros~ 
Manoel Thomaz de Medeiros . 
I<lalina Clwistma de Medeiros. 
Herminiu do Amor Divino. 
Maritt Antonia da Conceição, 
J osefa Maria, da Conceiç:'LO. 
Luzia Fiemina de Souza. 
Mn.rüt Firmina de Souza. 
Maria. Alexandrina da Conceição. 
Ma.n01:~\a Fil'mi.nll. do Soma • 
Benicio Firmino de Souza. 
Anna Ma.ria do Vallo. 
Raymundo Al i:es de Souza.. 
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Francisca. Firmina do Souza 
João Benedicto de Mendonça. 
Liba.nia Etelvina de Menrlon·~a.. 
Maria Francisca de Mendonça. 
Manoel Estevão de \Iend:mça.. 
Raymunda Maria da Concaição. 
Joaquim Fel'nandcs elo Sona. 
Cecilia Maria da CJnceição. 
. Maria c_,ciliade Souza. 
Angelica l\Iaria. da Conceição. 
Maria Ferreira. da Silm. 
Ravmundo José do RoS~l.l'io. 
Geraldo ;>.Iartins Evangelista. 
Rita Anacleta da. Silva. 
José Ferreira da Silv.3irn .. 
Maria Ferreira da Cjnceiçi\,o. 
Franci:;co Ferreira da Silva. 
F1'ancisca Ferreira da Silva. 
Francisco Martiniano da Costa. 
Joaquim Rodrigues das Chagas. 
Mariana Florencia das Cha.gn.s. 
Mal'ia Candida das Chagas. 
Francisca Cyrila. das Chagas. 
l\Iaria Januaria das Chagas. 
Josefa Maria da Conceição. 
,João Rodrigues das Chagas. 
Fro.ncisco Rodrigues das Chagas. 
C~ndida Maria da. Conceição. 
Geminiano Rodrigues das Chagas. 
Otilia Maria das Chagas. 
João Baptisto. da Cos~a. 
Augusto Rodrigues das Chagas. 
Vicench Maria di1 Conceiçã.o. 
Antonia Maria da Conceiçã.o. 
711anoel Freil·e da Cos:a. 
~·Ltl'i:1 Antonh da, Conceição. 
Luizn. Antonia. da Conceição. 
Luiz Freire da. Costa. 
Anna Maria. do Espírito Santo. 
M~triano Baptist:t ela Cos~a. 
Flol'encio. Maria de .Jesus. 
José Tolentino dn. Costa. 
João Manoel da Costa. 
Antonio Francisco ::VIendes. 
.Joa1uina FJ'ancisca da Conceição. 
Antonio Ferreira da Silva. 
Anna Ferreh·a da Si! v a. 
Maria Ferreira da Silva. 
aRymundo Ferreirc1 da Silva. 
Franci~co Ferreira da SJva. 
Ma1•ia Virgilia de Souza. 
Thereza Ma,ria da Conceição. 
Antonio Marinho do Souza .. 
Francisco Borges de Souza. 
Alvino Alves Cavalcante. 
Emilía Maria da Silva. 
.Jo:.tquína Marht da Conceiçã.o. 
Vicente Fern·wd~s de Souza. 
Maria Francisca do Nascimento. 
Francisca Maria da Conceição. 
Vicente Guardiano de Souza. 
Anna Thereza de Jesus. 

AN:\TAES DA CA~IARA 

I Maria. Fl'ancisca da. Costa.. 
Angelica Maria, da, CoOI!l~iç-fio. 
.Toanm, :.raria. da C:mcoição. 
Ma.ria Antonia. AgneJn.. 
Manoel .Tvão J1~vangolíst:t. 
.Julia. Ca.ndida. Filgueít•tt. 
Anna Candida Filguoir:t. 
Manoel Filgueira Leão . 
Maria CandiJa. Filgueira .. 
Lmz Fra.nciwo l3:wbosa. 
:\Jarla Francisca da. Conceição. 
Fm.ncisco Delphino tb Stl va. 
Mano.•l Theodoro Filgni!·a. 

j JJ.:;ephina Augusta FilguciJ·a. 
Elizio. Augusta Filgnoil'rt. 

! i\Io.ria Senh.ra. dos Auxilio~. 
I FJorencio. Filgueim da Silva. 

l Rita Augusta Filgueit'<t. 
Luiz Fel'nanJes de Souzrt. 
Thomazia Maria da CotH•,•iç:·w. 
;vrn.1'ÜL Thomazia do Suuz L. 
Raymundo Fclrntwdes tio S,)llza. 
Luíza\laria da Concuiç ·~o. 
Petronillo. Marüt dt\ Conceiç·i'io. 
J\ntonio Fernando' tlt~Soma. 
Joann::t Mal'in. do ;'.Jello. 
Fl'a.nci~c:t Chagas d:t Si lVI\, 
Luiza Fernandes da Sl!VIL 
l\1ari<1 Fornande . .; tl ;I, Bil \'O.. 
Luzia Ursnla da Cost:t. 
Manoel Fern·1.ndcs 1l1L Silva. 
:'>Ianoel Pirmino do Sonz·~. 
Francisca Prima d<L Sllv:~. 
Andl'é Filgueü•a Loii.u. 
Manoel Theodoro Filg~teil·a. 
Raymundo Gandcncio tio Ollvoit•:t. 

. Erculino ClauJino Bttl'l'a. 

I 
Silverio Fortunato do :Somn. 
José Víega cltt Silva. 
Antonio Viega cht Silva. 

1.João Viegct da Silva. 

l

.!ooé PeJro da Silva. 
,iüfw Severino dil. Silva. 
Fra.ncisco Sevel'ino Silva . 
.\1ancel Severino tla. Silva . 

1 
SeraA.m Severino da Silva. 
José Severino da Silva. 
Antonio Severino da Silva. 
Dolmiro Severino da Silva. 
AntonioGonçalo da. Silva. 
José Francisco d<t Silva. 
Floriano José da Silva. 

I
. R:tymu:Jdo Francisco e Oliveil·a. 

Luiz Franci:sco e Oliveira. 
Libanio de Souza Z.Iachado. 
.José Fernandes da Fonseca. 
Augusto Fernandes da Fon:;eca . 
Lntz Fernandes da Fonseca. 
Frâ.ncisco .José dt~ Fonsec:~. 
Francisco Ferreira. No lasco. 
Antonio FerreiJa Nolasco. 
Francisco Fcl'l'~ira Filho. 
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Quintino Martiniano de Carvalho. 
Juliiio Feru<1.ndes de Mello. 
Francisco Femandesda Fonseca. 
Rayroundo Martiniano de Carvalho. 
Manoel Fernandes Filho. 
Manoel Pedro de Mello. 
.João Fr\tncisco Xwiel'. 
Luiz Anacleto da Mello. 
Antonio José de Mello. 
Anicetu Felix Rodrigues. 
Manoel Antonio Petronillo. 
Luiz Francisco da SI!va.. 
José Franeisco Barra. 
Raymundo Claudino Barra. 
João Franci::co Duarto. 
Fl'arr.cisco Dna.t'J CouUnh0 . 
.Marü1 Ah'es de Souza. 
Maria Fil'mina. de Souza . 
.Euclüles Fit'mino de Souza. 
Raquel Firmina de Souza. 
MarLI, J ounna da Conceil;~ü,o. 
Antonia Maria dn Conceição. 
Maria .Joaquina da Conceição. 
Alvaro Conrado !la Silva. 
M<tr•io. ThL•odora de Oliveira. 
José Miguel Evangeli.>ta. 
Fra.neisca C8cHia Evangelista.. 
Lil'ani.a M~ri:J. da. Conceiç-i:w. 
MigueL Evangelista Freire. 
Ale:\:lndt'e Magno Evangelista .. 
Ant·_·nio Francisco Evangel.stu .. 
1\IarL< FnwcLc.:t do Nascirnentu. 
Satm•rrino Evangelista Freire. 
Antonio N:tzal'eth Evangelista. 
.Toann~t M.1.ria da Conceiçã.o. 
J oi'b Mar ti os Evangelista. 
Antonia Romana das Neves. 
S:J.binu Evangelista de Mello. 
Maria F~'ancisca da Luz. 
Fruncfsco Freire Macahuba. 
Agus~:nho F'ilgueira Leão. 
Viccn~e Etelvino dos Santo3. 
Isa:<lS De me trio de Souza,. 
Frt\ncisco Demetrio de Souz:t. 
Rufino Demetrio de Souza. 
Manoel Brn-nardo de Sonztt. 
Fr~lncüco Antonio de Mendonça. 
Manoel Freire do Nascimento. 
Francfsc; Felix da Silva Juniol'. 
ManoeL BernarJo de 8ouza Filho. 
F'r&.nco Franklino de Souza. 
Francisco Antonio de Souza. 
Joaquim Pinheiro Lobo. 
Amhrosio Soares de Oliveira. 
Alexandre José de Maria. 
Ananias Felippe de Mello 
Pedro Fetix da Silva. 
José Duarte Freire. 
Manoel do Valle Bezerra. 
Pedro Felix do Valle. 
José Carlos Dantas. 
Luiz Sombreira da Silva. 

Manoel Felix de Maria. 
Francisco Dorico Ros:t. 
.José Pinheiro Lobo. 
.roaquim Fdix da Silva. 
Ionocencio Antonio de Souz~. 
Henrique de Araujo Mello . 
.Jusé Deodato de Lucena. 
Manoel Celestino de Oliveira. 
Antonio Luiz de Queiroz. 
E~m. Sra. D. Liba.nia Etelvina de Men

donc·a.: 
O.~ a.bá.ixo assigna.:os, residentes nesta vill::t 

de Grossos do Estado do Ceará, precisu,m, 
iJ. hem de seu~ clireit0s, que V. Ex. lhn; 
al.testc ao pé desta e sol) <t fé de seu ma
gisterio, em que anno foi nomeada P,r?fos· 
sm•a publica deste logar, por quem to1 no
meada e de que cóft'e recebe os seus crtlo· 
ondos. 

Digne ·Se V. El\. attostar por mcê .-fnt1'1· 
cisco Solon.- JOCttj1tim Fen!aildes.- Mí(IU. l 
Eran[!elisla. 

Attesto, em ::tbono da Yerdade, qtw sit'vo 
aqui o meu magiste:io, sem ínterrupç-iio. 
desde o anno do 1898 e fui nomeada pela 
directoria da Jn:;trucç-iio Publica do Ccar:.1 
de cujo cofrre recebo os meus ordenador;. 

Yilh de Grossos, lO de outubro de 190!.
A professora, Li/Jania Elelr:ilw de J1[endo11Çl1. 

Em um tro.balho da ordem deste parecer, 
é qua.si impossi vel ir mais longe . no examo 
dos argunDntos com que os dous Estados do 
Ceará c do Rio Gmnde do Norte escudam 
as suas pretençõos. 

Es~es argumcotos alastrnm-~o IJOr trrs 
volumosas memorias impres~as e J.lOl' longas 
exposições mn,nu~criptas. 

Si a. Commissão ti ,·esse de occupal'·H' 
de todos ellcs, condensai-os e confrontll·m> 
darü\ pura. obra. muito mais extensa do que 
a.s mencionadas; basta-lhe, pois, rara. infor
mar sufficientemcnto a Camaru, tratar das 
alle"'ações e provas de maior relevanci11, e é 
ist0 "'o quo a Commbsiio j~lga ter f~i~o. sem 
tal vez escapar á increpaÇ'ao de fastldtosa. 

Da. longa exposição sobre a.possa tcrr:i
torial disputada, remlta que maiS velhos suo 
a pretenção do Cca1'á e os actos em que elln, 
se firma. 

O Rio Grande do Norte tem contra si, nüo 
~ó a circumstancia do ::or uma capitania do 
formaç·ão mais recen~e, como a de que fcLltam 
ao amparo da sua pretenção uctos govcro(~-

1 montaes da. amplitude, da. forç-a e da prect · 
são dos que, com a Provisão ~~&i~ d:~ 17 do 
dezembro de 1793 e os autos Judwraes rela
tivos á região do Páu-Infincado-tn.('s são 
que se prendem á pessoa e ller..:eiros do An
tonio de Souza Mnchado-escudam a prc· 
tenção co Ceará. 
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Não ha. negar que aqu::Jlle Estado tem, até Estado do Rio Grande do Norte continúa a. 
hujo tornado effectiva. a sua occupação do ser fi~ada da costa. pa1•a o centro, a partir da 
tel'l'itor:o em litigio, sobretudo pela sua barra do Mossoró, seguindopelo canal nave
acçãl> fiscal. O proprio S.r. Dr. Pedro gavel do estuariodo mesmo nome até o Ioga1• 
Borges, illustre governa.úor do Ceará, es- Púo Infincado, t:·es Ieguas acima ela foz ; e 
crcve : desse ponto para o occidente até a serra 

«No intervallo transcorrido. desd:; a in- Danta de Dentro, e dalli em dectnte sempre 
terposição do recurso extraoi'dÍnario para o pelo divortiwn aquarum do planalto e seera 
Supremo Tribunal Federal até es:;e momento do Apody, que corre para o sul. 
a situaçao, em que. se tem ac!wdo o Cem·â. na Art. 2.o Estes limites serão demarcados por 
pendencia dessa llde, tem ~ulo a m~sma que operações no cltmpo e descriptos na c:wta 
dantes, t& de um venladen·o espolwdo, em topOO'"aphica da reo·ião de conformidade com 
p1·oveito exclt!sioo do Rio G1ande do }{orte, .0 text~ dét Pl'ovlsão"Régilt de 17 de dezembro 
que mantendo a sua iav_ascí?, e transpond.o a de 1793, laudo adaptado pela sentençlt a.r
árelt demarc~da. no terr1tor10 dos respectn:os bitrltl de 24 de julho de 1902 e respectivo 
Estados, ha Imposto graves cln.mnos aos m- compromisso de 20 de março do mesmo 
teresses do Ceará, com desc\Jnhecimcnto for- anno. 
nml do seu legítimo direito ... » t R d' · -

( l.li T. t d D ~ 1 B 1- . Ar . 3, 0 evogam-se as ISposiçoe.:; em 
_ emor. JUS. o· r. "'. ranc ao, pagma contrario. 

lG.) 
Clrcumstancia é esta de alto Vitlor para 

uma decisã.J sobre Im~nutençio de posso, nos 
termos strictos do direito privado ; mas 
nulla em uma indagaç~ão sobre dominio e 
domínio do dil'eito publico, ou melllOl' impa-
1"Í1!?i1, como dontrinlt, em ~eu laudo, o conse
lheiro Lafayette. 

Pur outro lado, repetimos, 1.í ampla a fa
culdade aLtribuíd<t pcl:.t Constituição ao 
Podot• Legislativo, do fixar os limites entro 

Sala, das sessõGs da Ca.mara dos Deputados, 
,2!) de julho de 1902.- Nogueim Accioly.
SCi"gio Saboia.- Gonçalo Souto.- Thomaz 
Accialy.- Agapito elos Santos.- VirgiUo Bri
gido.--Frcmcisco Sâ.-Joao Lopes.- Thoma:; 
Covulcanli.- Frederico Borges. 

O Sr. Presidente-Estando adcan
t<tda <t hora, desig-no p:tra amanhã. a se

os Estados, si bem fl"e do cl'itel'io deste se ContinuaÇ'ão da votação do projecto nu
espere que não yâ. fcrit• profund:unente o mero 146 A, de 1901, que institue re~ras 
SJntimento das popula.çõJs, a.! tomndo em para 0 est:tbelecimento de em prezas de <LI'
hrglt escala as a.cttiC\0:3 extremas dos mcm- mazens gera.cs, determinando os direitos e 
brosda. Fedor·ação ; c, si áquclle poder não as ohrif!."<tções dessas emprcz:t~ (3a discussão); 
pôde escapar a gravillade do prejudicar in- ~ 

guinte ordom do di<t: 

tensllmente <\ vidu. autonomic:t do Rio GranclG Votação do projecto n. 144 A, de 1903, 
privando-o dct maior p:ntc elos recmsos fi- rela.tivo á emendct do Sen<trlo ao projecto 
nanceiros que haure da região contesta•Ja, n. 144, deste anno, que autoriza. o Presl
segunll.o allega, tamhem deve entrar em sna dente da Republic<t a abrir ao Ministerio d<t 
consideração a attituLle hostil quo os In.bi- Fazenda o credito de 4:48.2$'00, supplemen
~antes dessa região guaedam p:tra com o üu· á verba n. I O do art. 23 da lei n. 834, 
dito-Estado. de 30 tle dezembro de 1\,01, p:J.ra o abono 

Seria para desejar que, no intu\to de con- de séstas e serões a que teem direito os 
ciliar os interesses que ahi fi.ccun apontados, operarias da Casa da Moadu. ( dbcussão 
os Estados contendores chega8scm lt um ac- unica); 
corL:o, a1fastando-se ambos das soluç·ões ex- Votar;ão do projecto 11 , 118 c, de 1003, 
tremas por quo pleiteam. Mas, emquanto a redacção para nova discussão, de accordo 
desejada harmonia. n:'io se opera, pensa a com 0 art .. 132 do Regimento, da emenda 
Commis5ão, em face dos funJamentos ex- destacad~t na 3" discussãodo projecto n. 118, 
:postos, quJ não ha motivo para ser rejeitado deste anno, elevando ele mais 2:0.JO$ os ven
o projecto sobre o qual formula o presente cimentos actuaes dos juizes seccionaes dos 
relatorio · Estados ( discu lsão unica}; 

Su.la das Commissões d.n: Camara dos Depu- _ . 
tados, 27 de .outubro de HJ02. -.{;·tlntr Lo-· Votaça~ dE proJecto n. 132 E, de 1903, 
mos r ela to r da, CommiSsao de Orçamento, acerca do pro-

' • jecto n. 132 D, deste anno,em 2"' discussão, 
N. 133 - 191.2 additivo oiferecido ao projecto n. 132, deste 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o· A linha divisaria entre o terri

iorio do Estado do Ceará e o t::Jrritorio do 

anno, autorizando o Poder Executivo a re
orga.nizar as Escolas de Aprendizes Ma.1•i.,... · 
nheiros e Pratica de Torpedos e os corpos 
de marinheiros mwion:~el e ínfet'iorcs da 
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11rm~tda e a crear e regulamentrtr as Es· n. 350, de 9 d,e dezembro do iSD5 (clíscussfto 
.·colas Pmtica,s de Artilharia, do Foguista c unicn.); . 
. tle Timoneiros, Sondadores c Signaleiros, c Discu&são nnica do p<n'CCCl' n. 98, ~c 1903, 
dando outl·as pl'ovidencias (2" disJussão); índeferinJo o requerimento em qne D. Fe-

Votaç[to do project.o n. 242, de 1903, pro· lisberta de Lima I\iacicl, vi uva do tenonte
jecto n. 392, de 1902, do Senado, que dá nova corone.l d~ ~xercito Víctol'i<.lno }.[aciel, pede 
organização (~, Casa da Moeda, com emendas unn pensao ' 
<h Com. missão de Orçamento (2a discns,:ão ); I Discussào unica '-~o parecer n. 99, de 1·9. 03 . 

. _ _ . .. ' indeferind.o o t•cquerimento de D. Anna Rosa 
votaça:o do Pl'OJecto n. tO, de3te [L!lnO, da Silva mãe do SJldado do !0° lntalhào de 

q1~c .a.utoyiza o Poder Executiv:o a '""brie a_o infantaria João Corrêa Lima, já fallccido, 
lVIlmsterw da Fawnda o crcclltv extraorJ1· ped.indo uma pensfi,o · 
~a.ri;o de G8_:76l$l5l para a,tten<.ler _á. resti- Discns.sfio unica do parecer 11 • 100. ('.e 1 ü03, 
,imç:w de rmp.o~tost? . sobre v~ncnnen.tos. indefel'indo o reg uerimento de D. Uml1elina 

. -:..?v\da a ;.auo: ~lmstrosila aRo~en~~a.d~s Llo Alice dus S:wtos, viuv[\, do phuri.mweutico 
::;,1premo Tubunal Federal(- drscus.,,to), adjunto do exercito alferes Jo,;G d[\, Cruz 

Votaçã.o do projecto n. 214, de 1903, con- SantoB, pnuíndo uma p3nsã.o; 
cedend_o ao. mestre 4a officina. de córte do Discussão unica do parece!' n. lO 1, de 
Commrssa.r~a~o Gera, da Armada as vanttt- 1903, julgando que deve ser indeferida a pe-

. tagil:UJ e dr~ertos gosados. p:.llo3 mestres das tieô:o em que JJ. .Julia G<.tbl'iola. de Gouvôa,, 
ufficmas de rg~a.l categor1_a nos Arsenaes ~e víusa do tenente honot'<tt'lo do exercito Cle· 
Gue~ru e Marmha da Caprtal Forleral (2a d1s· 1113nte Son.res de GouvGa., pede uma pensão ; 
cuss<oo); D' · - . d JQ'.l l 190"' -· . . l::lCU~Sav UlllCtc O p:\,l'OCOl' U. ~. C e c), 

. Vobçao do pro.]ecto n. 242, de 1903, auto- julg<wdo que deve ser indeferido o requcrí
l'!Zand? o Governo a ma.ndat' pag.w o. J?ve· monto em quo u. CtW•)Jina Adelaide de Oli
'lma Rtbas. do Albuqt~r:wqne Bello •. DeolwJo. veil'i!. .Mn,lh:::liros, viuva do ca.pit3.o honor•twio 
de. Lm'a Rrb~s ~ Mar!'" Augusta Rtbas Flor~s do excrcii;o Carlos Sa.bino de Mall1eiros, pede 
a ~llll·Orta.ncra ae mew sol~o a que _teem cll· melhora de pensão ; 
ret~o como filha_s do fa~l,?crdo caplt~.o. :r~fol~· Discussão unica do parecer n. 103, de 1903, 
1~aclo do exerc1~? Qunmo d~ L_ai a Rtbas, julgando ser da cornpetcncia do Poder Ex
~ cle:an?o par:a 1~~?.~· a p~esc_ripçao em que ecntivo rflpal·ar as lesões de clieeito de qu~ 
mc~rrer~m (dtset~::;~,lO umca), . se diz Eel' victim~. o commissario de 4a classe, 

votaç;w do proJecto 11. 244, lle 1903, au-l ')o tenente I<>"D[l.Cio Atwnst.l Linhares; 
toriza~cl~ o Poder Exocutiy"o .a. gradua~ no~- Continmt•::ã.o da s~ "'clís~ussão elo project'J 
posto ele alferes, com antrnmdacle d~ v de 11 Hii'l d ~ 1897 providenciando sobre au· 
novembro de 1894, o ex-sa~:gento, . h~Je ca_bo I xÚio' <i. h :oU!'a.. ' 
de esquadra do 1° IJatallMo de wiant.Lcl'ra, · 13 

:'IIanoel de Oliveira Soares, visto estar com- Levanta-se a sessão ;is 8lwras e 50 mi·· 
prellendldo na disposiç;'w do art. l" da lei nutos di" ttw.le. 

~- .. 

. 991 SESSÃO EM 6 DE OU''rU.BII.O DE 1903 

: Pres·i,lcnc·ict dos Srs. Ptwla GuimanTes, Alcnccw Guinwd!c;s, (i" Secretario) e p,(~rla Gui
nuo·(Tes (Presidente) 

Ao meio·dia P~'oceéle-se á chamada a que Andrade, Arroxellas G<.Llv?io,Rodrigucs Dorla, 
res}Jondem os Srs. Paula. Guimarães, Alen- Joviniano de Carvalho, Felísbello Freire, 

· ca.r Guimarães, Thomaz Accíoly, ·wanderley Domingos Guimarães, Saiyro Dias, Vergne 
d.e Mendonça, Joaquim Pires, Anthero Bo~ de Abreu, Augusto de Freitas, Alves Barbosa, 
te~ho, Lu~z Doroingue~, Cll.ristino Cruz, Pint.o Dantas, Tolentino dos Santos, Rodri
Edua.rdo St\ldãrt, Gonçalo Souto, Tf1'Vares de gues· Saldanha, Marcolino Mo11ra., . Bel'I}ardo 
Lyra, Paula é SilvQ.,:·Ermirio Coutinho, Cor~ H'orta, Galdino Lol'eto, Méllo~1at~os,,Oalvão 

.. nelio .da. R.onseca, ,Angelo Neto, Euzebio de Baptista., Silva Oastro, Laur:indoPit~IJi; ~~au: 
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r1c1o de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, 
Bernardo Monteiro, João Luiz, Ribeiro Jun
queira, Penido Filho, Bueno de Paiva, 
Henrique Salles, No;,;·ueira, Olega1·io Ma
ciel, \Vencesláo Braz, Padua Rezende, 
Moreit·a da Silva, Frr.ncisco Romeiro, Re
bouças de Carvalho, Fernando Prestes. Ama
l'al Cesar, Alvaro de Carvalho, Candido Ro
drigues, Hermenegildo de Moraes Filho, 
Joaquim Teixeira Brandi'ío, Bernardo An
tonio, Costn. Netto, Aquino Ribeiro, Ma;!'çal 
Escobar, Jame.:; D~orey, Domingos Mascare
nhas. Cassiano do Nascimento, Yespasiano 
de Albuquerque e Diogo Fortuna. 

Abro-se a sessão. 

E' lida e sem dehate a:•pt·ontda a actu. da 
se siio antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar GuhnaJ•ães 
(1, o Sec1·etm·io) procede á leitu1·a clrJ sc
gninte 

EXPEDIENTE 

Requerimento 1lo engenheiro Ant<Jllb Go· 
mcs Pimentel c ontr:>!'l. p1·opondo-so a aterrar 
o~ pantanos ~itund·JS r.·.JS l'nnclos do ··omitorio 
de S. Franl'i:>co Xader. Hospital de S. Se
bastião. A1·scnal tle Gnerra. c:JD f:Jrme o.st;i 
indicado na planta qm~ juntam e mcdin.nte 
as condiç~õo.~ quo indieam.-A' C.Jmmissão 
ele Obras Pnbli·~as c de Colonizaç·ão. 

O S.-. :r.J:ello l\-lattos- Sr. Presi
dente, venho aproveitar-me dc~sta tribuna 
hoje, para fazer insCl'il' nos nossos Amwes 
uma reotitlcação a trecho do discurso quo 
proferi nesta Camara n. li de agosto, e que 
nn. sua improe>!sã.p contrahiu gt·ave erro, 
na parto que trata da llisturia do patrimonio 
municipal da cidade do H. i o de Janeiro. 

Lê-se naquelle meu discurso impresso que. 
-«a respeito da sesmaria de sobejos algumn. 
coma já fôra tentado pt·at.icamente, tendo 
sido decretadas pelo competente poder as 
disposições const:tntes do acto do 6 de junho 
de l89J, etc.»-quando a verdade não é essa, 
porque as medidas a que então me referi 
apenas foram projectmlc!s pelo Intendento do 
Patrimonio o approvadas pela Intendencia 
Municipal na sessão de 6 de junho de 1890, 
não chegantlo, porém, a ser decl'etadas, por
que o Governo não sancciónou a deliberação 
do Conselho, deixando aEsim de haver de
creto. 

Como V. Ex. e a Camara sabem, o esta
belecimento de posturas. pela. municipali
dade desta Capital dependia, na.quella época, 
de approva.ção do Governo Federal, nos ter-

mos do art. 2• do decreto n. 218, de ~5 de fe 
vereiro de 1890, e, por is~o. a decisão do Con
selho da Inteudencia Municipal foi commu
nicada ao Ministro do Interior em officio de'· 
11 de junho, acompanhado do projecto e re
spectiva exposição de motivos, pat·a que o 
Governo o tomasse em consideração e decre
tasse a postura. Succedeu, porém, que o caso.. 
ficou sem solução, e, mais tárde, quando or
ganizado o Governo Municipal pela lei n. 85, 
de 20 de setembro de 1892, o Governo Federal, 
entre os papeis que remetteu ao Pre
feito, devolveu aquelle 11rojecto, como 
consta do relatorio prefeitural do Sr. coronel 
Dr. Henrique Valladares de l de setembru 
de 1893, pagina 59. 

Sr. Presiuento,o citado erro que o meu dis
curso pegou na, impressão não tem impor
tancia, porque a materia daquelle ponto dL•. 
meu allndido di -Jcurso não é su bstancia.l ao 
assumpto sobre que elle versou, por isso. 
embora eu já tivesse descobel'lo o g(!lo, con
forme é mo dizer na .. gyrin. dos typographos, 
não fiz publica emenda; mas acontece que, 
ha dous ou tres dias, acreditado orgão dt~ 
imprensa, ocwpando-se do patrimonio muni
cipal do Districto Federal, confiantemente, 
transcreveu o menciona1.~o trocho, e mais 
um outro, do mesmo modo errado, do mew 
discurso, e, as.üm, deante deste facto me pa· 
l'eceu que eu devia fazer publica emenda do 
dito erro, p;ua o que pedi a palavra o 
V. Ex. 

Ao mesmo tempo me determinei a pedir a 
pulJ!icaçãn,em appem:o desta. explicação do tak 
projecto ele postma, que tenho a honra. de 
oifer.cccr a V. Ex., afim de que se digne 
mandar inseril-o no Dio.l'io do Congress~. 

Não indiquei o supposto dec1·e'o como u:lS(} 
pam qualquer conclusão dontrina1·ia ou a·:·gu
mento ent prol da questão que naquella oco· 
c;1~ião eu discutia ; apenas mo 1·eportei as 
dito projecto como elemento histol'lco das 
tentativas feitas para regular o serviço Je 
foros municipaes aqui; inas até neste sentido· 
L\ conveniente e util a publicação quo peço. 
(Mu-::to bem; muito bem.) 

DOCUl\IEi'\TO A QUE. SE REFERE O SR. l\IELLO 
l\IATTOS 

Exposiçao e p1·o.}ecto (app1·ovado) do D1·. in
tendente elo 1Jatl'imonio sob1·e remis&7o de· 
{01'0S 

A Intendencia Mun:cipal do Rio de Janeiro 
submette á vossa apreciação o incluso pro
jecto, pelo qual pousa dever facultar aos 
proprietarios da Capital Federal, foreiros à 
municipalidade, a remissão do sólo mediante' 
razoavel compensação pecuniaria. · 
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-----------------------------------------------------------------------
Além do que é referente á remissão, a. in

tcndencía ta.rnbem formulou regras adoqua
llas a um:~. boa discrimina<;ão dos terrenos que 
são ou não f'ol'Oiros l1 munlcipa.lidade. 

Taes rog1'J.S permittirão uma. mais facil e 
c ne rgica, inspecção do pJ.tt·imonio m unicipal 
i• pro~orçii.o que se forem rcgula1•izandu e 
simphtic;J..udo as r ela{'óes j urídicas ora. Gx:is
i.entes e ntro a mnnicipalülaue e os 4ue ptts
sucm t errenos fo reiros ou pl'csumidos taes . 

Patrimonio de g ra nde valor ó. sem duvida , 
a. parte tio so lo !l.e;;;ta importante cidade, que 
está reconhccida.mfln te for .;ira. á. nm nicipali
da.de ; no fln trat"nto. a renda a.nnua.l deste 
va.liosiss:mo capih l tem sido insignificanta e 
inferior a toda espectativa de~do cs tcmpo5 
lto Senado da Camara. 

O h via é a razão de tal estado de cousa> ; 
nos primit ivos ~cmpos oram dr. v:l.lm· qnnsi 
nullo os t errenos doados á municipalidade e 
a ~s~as~a ropulação da ci dade obtinha. ~wa
tUitnm~nte dos govm·nadores e vic(H GÍS o 
solo em que edificaYam suas habitaçõas. 

Q\; o.nU.o o Seuado ua Gamat•a. quiz medir tt 
:;esmtWÜ1 que lhe haYla sido doada em 1565 
!)Or Estacfo de Sá. e confirma(la em 156i p01• 
Mem dP. Sá ,Coi-lhe i~so obstado pelos jesult:J.s, 
q ue gosavam então de gt·a.nde influencia. ;~, 
despeito d:J. pt•ovisão rúgia do 7 de janeiro 
de UJ4~, solicitada ptLra p1•otoger a municl
J..I l lidade contt'll. a má. vont ade e violcnciM 
J cs goveriJ~\doi'O.S de.spoticrs . 

Assim lie.J.t·a.m as eousas a té que om 1773 
com~çou-:se de novo a. mediç.ão que terminou 
em2de setembro de 175-l. 

Durante os L8'J annos quo decor1·era.m 
e n. t,J•e. ~ co tlt:e.-:sã.o o a. me .liç-ão tla. s~sma.ria. 
( 1565 a. !7;i4) os ter renos foram !Lugmcntl\udu 
de vnlot•. DentJ'J ,;es:>o parioJo de torupo os 
gov~l'llador·!'.s concr>dera.m no,·as da kl.i !I'JS 
particular(}~ . a p ~·ctoxto tle scJ•em sobras. c 
tues ooncos~<ies reuahiL·a.m quasi t otla;; sohr~ 
nreas de tc•rr.mos quo de f<tcto cst<~.va.m 
compt'ehendiuas na alludida. sesmario. . 

Dlsw rclStütou a maior confus:io e quando o 
Senado da o,~m.~r<l., dona.ta.l'io de i:iiversas 
sesmarias, conseguiu determinar os limites 
de utu a unica. q ua fez medir, encontrou 
dentro dP.!l;;. mnitos intt•usos munidos de 
titulos,assim. como outros que os não tinham 
e que uão .IJÚU.c expellü· porque era m vct·lla
tle iros potentados que tit•a ram pa rtido das 
preocc npa.çõcs politic[l.s Cttta por essa. ép::>ca. 
absut·viam grande parte dos recui.'Sos da 
a.ctividade da corporação municipal. 

Não fa ltando om uma <i.rO(l. de seis ' legua.s 
em quadr o que á. municipalidade doou . Mem 
t.b Sá quando confirmEm a sesmaria. conce· 
dida. em 1565, e que jámais foi medida., pelo 
que se põle, hoje, repuf.at· Jlerdida. para. o 
pa.trimonio do municiplo, não fallaodo na 
:iesmaria de Campo Grande, sobre a qual não 

V~l . VI 

se toem levantado contestações, púSsne a,. 
muoicipalidade terrenos om Irajá, qnasi· 
todos invadidos da longa data e tambem 
m ui tos terrenos na cha.mada sesmaria. clu.>· 
sobej os. 

Taes ter renos, collocados na direcçã.o do· 
m ar, fórtt da. linha da pr imeh·a.s esmaria me
dida., fol'am adttuit•idos por occasiao de se 
construir a fortaleza. da. Lago, at<>rando-os o. 
m nn:cipalilbdc a.c1ucm quiz tomar em hasta. 
publica, por accordo com o governador Sal
vador Corrêa de S..'\. ( 1641), a.ccordo pelo qua.l 
o Senwo da Carnara. concorreu com o pro
cl ucto da. praç-a para a coHsLrucção da forta
leza. c ficou ~a.ln em deante com o dil>eito de 
cobrar fóros sobre t:~.cs terrenos r1ue se deno· 
nat•am : nwrinhas da cid<'.de c cuj a <lL>ea r:: 
~ctualmente comprflhendida e ntre a rua (ia. 
1.h Uruguayann. e o mar o o~ deus a l'se naes 
1te mar inha B de guerra. 

Como ficou dito , g 1~ande parte desae terreno 
já est:tY<\ cccupad't IJOr pat·ticulares a. quom, 
no interesso de dll.r incremento <i cidade, se 
pe1•mittiu construir c'\sa.s, oscolhendo clle~ O·· 
local lid lí&i tnm. 

Dahi r c·sulto tt o pessimo alinhamento do• 
I[U<LS l todas a~ ruas da c-idade velha, não po~ 
doutlo tambem o Sen~tclo rla cam.:1ra. at•roln.t• 
os terreno~ que possuiu. no mnar11.ohado 1las. 
coustr•tcl;õcs non.s com os das po~scs já. oxis· 
tento; . A mediç·ão e discrimioa.Qã.o uo taes 
tet•t•enos toroar ,uiHltl irnpl•aLica.vc is pot· a.ear · 
r l!tllL' dis;:endio snp!.'r ior aos recursos da. mu
nicipalidade. 

~'úi c~sa tt~mbom a origem de intct•mina
veis qu estões e nt re a. mnnicipa.Uúa.(lo o o:-: . 
pat':.icul:u·e..s, que~tüos que })Crdnra.m ainda. 
hoje c teem moUvatl t> rechma.çõe.s pela. im
pL·cns(\ . 

Urgn sa.hir de5to Ciltado do confusão, em 
qnc qua~l t.uJo tl incm·to e v o.cillaoto, o o 
razoa,·ol é <~.utorízar-sc a. intendenc!a a lidar · 
do um proco.Bo mlmin istt•ttü vo, pelu qua.l, 
sem decidir coJntra direitos allq_uiL·it.los pol' · 
te1·ceiros, po$sa ella.: 

1 •. reconllecm·, visi:W e l'cglstrat• os titulos · 
de conoe~sõ ~s antigas quo oxclua.m a.s recht· 
ronções da mesma intenà.cncia. per ante os 
t ribnoaf\S í 

2·•, reconhecer a pr~scripção de 4.0 anoo~
e , em cer tos casos, mesmo a. de 30 a nnos 
cont ra a m.unicipalida.de, qu~ndo isso se evi
dencia.!' dos ti tu los oxh ibidos ; 

3•. coocedel' aos foreiros ou sub-fol'ciros, 
mediante compensação pecuniaria, a r emis
são dos fóros e laudemios, nivellando a.ssim.. 
em futuro proximo, as direitos de t odos os 
possuidores do solo da. cldade . 

Deste modo e em (>CUCO tempo, quasi todo 
o p:4trimonlo m unic1pal, constHuido no solo
p.)(}erá ser transfol'lllado em apolices d a. di·· 
vida. publica ou tituloa equivalentes em ga-,. 

iG 
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·rantia e os poucos bens que ainda restarem 
suje~t.os ao antigo regimen pela recusa. dare
missão por p·1rt3 dos foreiros estarão discri
minados; podendo sel' melhor acautelados 
·emquanto não i~)l'Clll remidos, o que ~ ucce
derá facilmente com o natural augmento de 
vnlor do solo pelo accrescimo da população. 

Assim, os interessados encontrarão tambem 
na municipalidade, em vez de desconfiança c 
ltlta pela defasa de direitos litigiosos, a mn.is 
decidida boa, vontade para. reconhecer di
reitos adquiridos· ou, na hypothose contraria, 
ceder, pela remissão os dil'eitos que lhe as
sistem. 
. A n.pl'esentrtçiio voluntar:a por parte dos 
Interes~ados e proprietarius dos seus títulos 
faci~itar(~ o estu.:o, esclarecendo os pontos 
d!:!v1dosJs e concorrendo para a discrimina.
çao e al'l'oln.medto dos terrenos que conti
U!Jarem a p3L'tencer ao patrimonio da cidade. 

S;râ tamberu fa.cil â intendencia ratificar 
a medição ria sesmaria liquida, medida em 
1667 e 1773, e medir as outeas, porque em 
li~!_ caso já não encontrarâ systcmatica oppo· 
Slçao pur parte dos actuaes proprietarlos e 
possert'o~; cujos intePesses deixarão de ser an
t:tgonicus aos dtt municipalidade. 

RGSolmindo : 
A8 .-antagens U.esta postura são ; 
Para a municipalidade : 
.-i. liquidação do sctt emaranhado actua1 

patrimonio; 
A trn.nsformação em titulos garau tldos, 

IJUe nãJ susceptíveis de commi~so; 
A í'itcilidttde d.e receber perpotu:1.1nente, e, 

por semestres vencidos, uma renda sempre 
· certa, liquida e maior do que a renda actual; 

Evitar constantes pleitos eattritosjudiciaes 
com os municipes por motivo de cobrança 
de fôros e laudenios, invasão cu confusão 
dos terrenos municipaes, pela alteração das 

· construcçõe.~ actuaes ou futuras, po!as suc
cessivas transmissões da. propriedade c pela 
multiplica~ão dos foreiros em ~ubdivisões de 

. aforamentos nas constn.ntes successões e sub
stituições dos foreiros nos casos de alienação 
e fallecimentos. 

Para os foreiros e sub-emphiteutas : 

com suas respectivas bemfeitorias, por uma 
regular avaliação, importaria s:~mpre em 
mais do que 50 o 1 o do valor locativo de um 
anno; a remissão voluntaria é uma verda
deil·a expropriação poi' utilidade prlvadt~ 
que, neste caso, custa.I'á a cada interessado 
metade do valor locativo da cousa durante 
um anno <t.pen::1.s, ao pttsso que a expropri<t
ção dos particulares por uti!id:tdo publica. 
geral ou municipal custaria., na meihor hy
pothese, 13 vezes mais, porque seria feita 
pelo valor total da. locação du!'nnte a terça 
parte de 20 annos, visto que o solo serviente 
não pôde, regrn. geral, ser estimado em me
nos da terça parte do V<ÜOl' do proclío nelte 
edificado. 

A libertação do sólo de qualque1• onm fn· 
turo entre outros dos que são inhel'entes ás 
subdivisões dos fó1·os nas alienações p:n
cbes e consequentes multiplicações das car
tas do aforamentos com sous respuctiYos im· 
postos; 

Finalmente, a dispensa de 1n•ocu!'adorr~ 
p~n·a. frequentemente porem om dia os paga
mentus dos fót'os e regnlm·izarem os títulos 
de tl'ansmissào nas multiplas tra.nsn.c~·õe> de 
q ne podem ser objectJ as propri<~<lades fo
reiras ou onel'adas em terrenos for<lil'os, o 
gue diftlculta. nãu s(l a,; alicnacçucs,com:J tam
bem diminue considel'a. velmento o vt~lot· do 
taes pl'oprieda.des as,;im cüarctcL·las. 

Sem meucbnal' n.s minudencias tJtiO on
CCl'l'<l. esse p1•ojecto do p~Jstum, julga. a iii· 
tendencia. h:wer succint.a.mcntc fundamen· 
tat.lo <t m<t1.cri:t, a.lilis impm·hnt.issirna, qne 
ella. deverá. regular, pelo quo solicita do 
governo stm approvaçfio por decre~o. flUO 
autorize tambem a regulamcntaç·ãodo~ cas·JS 
omissos que porventur:t csca.rn~sr.m á sna 
lettr<t ou á. competencia deste conselho do 
intendencia municípál. 

Art. 1. o E' facultado n.os propríetarios de 
te1•renos fol'eiros á municipalidade da cidade 
t.lo Rio de Janeiro "' remissão da emphy
theuse que onera ta.es terrenos, dentro do 
prazo de cinco annos. SaJyos os casos exce
ptuados no presente decreto, só podará remir 
quem estiver quite com ~~ municipa.l.idade 
de fÕl'os atrazados. A libe1•tação do solo cujo valor será no 

futuro, indefinidamente, sempre maior em 
uma importante cidade maritima, actual
mente capital dos Estados Unidos do Brazil, 
ao passo que o valor da remissão, transfor
mado em títulos de renda, tende sempre a 
Q.iminuir pelo na.tura.t abaix.amento da taxa 

·de juros quo já. é nas grandes cidades (in. Eu
ropa c da America de 2, 2 l/2 e 3 °/o ao 
anno; 

Art. 2. o Aos sub·emphyteutas tam1Jem é 
permittída a remissão uma vez que paguem 
os fó:os devidos, ficando elles subrogados nos 
direitos da municipalidade para com os em
phytheutas, quer pelos fóros atrazados, quer 
pelo3 futuros. 

Art. 3.o De ora avante só será. permittida 
aos possuidores de terrenos foreiros á muni
cipalidade . a ·transmissão do dominj.o util 
sobre taes terrenos quando simultaneamente 
transferii•em ao adquirente a obrigação de 
paga;r o foro dil•ectaroonte á municipalidade, 
de modo a ficar o mesmo adquirente subro-· 

Amodicidade da remi8são que pela dispo
, sição absoluta do direito civil vigente seria 
. de 20 fóros e um laudenlío o que, sommado 
e calculado sobre o valor venal dos terrenos 



Cirnara dos DepLiados- lmp-esso em 22/0512015 12.26- Página 19 de 45 

SESF.ÃO Ei\1 6 ilE OUTTJBRO DE 1!)03 

.. ga.do em todos os dieeitos e obrigações que 
assí~ti!'em ao cedente. 

Art . 4.• A l"cmissã.o só terá lagar mediante 
rmgamcnto <l mun1cipa.lldade de quantia cor· 
:respondcule ú. met.ade do valor locativo no 
ultimo anoo do · terreno com suas bemfei
torias o cdifil!açõcs, computa.do pelo lança
mento do imposto predial na reccbctloria do 
mnnk ipio. 

Quando o tcr1•eno forei1•o fõr occupallo 
por mais de um preJio o preço da remissão 

·s01·á lixado sol!J•e o v:1.lor locativo do todos os 
~eedío~ n~lift(':J.·\os uo terreno q_ue tiver uo ser 
l'Cm i<lo, em parte ou no t oll o. 

Art. 5. o Provado l}Qt' certidão da rcc~lle-
1lorit1 o vn.lor lc~ativo do t-e.Teno a remir 
cülll um ou mais p-redios n~lle cJiticatlos e 
en ,roguo <l municipalidrulé a importancia fi· 

·x <J~.la. para. a r emissão, o pro:;n·ictario rece
l.er~. 1.la. tn t~ndencia um titulo no qua l será. 
•ledo.1•auo que a. muuicipa.lidade l.t-a.nsf<ll'C ao 
'ureiro o dominío dil'octo que tin ha. sohro o 
tonnno (lll tel'L'enos l'Omirlos. l·:~to titulo 
pagani os mesmos e molumcnt,os a. qne o~tã.o 
.mjoit:\S as actn:ws cartll.S. de 1()l•o o SGL'<'t 
(·onCot•mc :LO motlolv app t'úl'ado J.•Glu. ínt;~n
,lont'ia. 

.-\ t• t. fl,o O pl'ldttcto (l ;l rcml:::são rios bcn~ 
:iJL'~i !'OS ;i nmn icipalirl a.do sot•:i. convertido 
1.'111 apollcu~ lb divit.la pul.Jlic<\ naciona.l, ou 
~i t.ulus lli!Uiv;~lcntcs em g;u•antil\ , ink :msfe
!'i \'eis; o ~o monto o,; j •lt'·JS dc~S:l$ t i tu los sol'iío 
:li'PI il~ados ;\~ d : ·Sllcza~ orçamontcwias muni· 
i'ip :~o~ llm c:Hl:t o:~:c~rcicio . 

• \t•1; , ., . n Si I lO tCl'l'Gt\0 :\ 1'0mit• n ii.-J bo uvor 
•'•Hilcaç.flo uu ·~ que exi.~tit• não esi;ive;· Sll· 
_joita á docima pam fix<~.r-sc o vulQL' locativo, 
''~rtí. o tet•t•ono avaliado polos maio~ regu
l:l.N~s de direito. 

l•~ nt.t·ando o pussnidor em accordo com a. 
iutendencia ou fixado o va!Ol' do ter reno, a. 
:·.:mii!S'd:o ser(~ ~"<?,ui valente a um lauúemio e 
ma.i3 o fôt•o de U! annos . 

Art . 8.• Os tcm·enos ainda não aforadoi! 
serão -vendidos em pt·a.ça. no juizo da iu ten
dencia, pol' pl'opos~as em ca.r ta fccbada, pre
cedendo a,valiação c cditaes -por 30 dias . 

Terá preforonciana arrematação em igual
t!ade do offe:ta aqnel!e que primeiro houver 
l'equerido-a comprado terreno ou tlvor de
nuuulado a -existencia. dos mesmos terrenos. 

Art. 9. 0 A i otondellCia, quando for oppor
;,uno, .ma.ndar<i pr oocdor á. mediç.'i.o e dema.r
ca.ção da .u!timll. Unllu. d<1 seslllll.l'la já. medida 
e rcstarrrnr quando convier as outl'<\8 linhas 
di viaorias dessa. o das outras t:aamat'ias para 
-bem discr•iminar os terrenos ruuuicipa.ts dos 
•1ue o nã.o.torem, tanto n~ área urbana coruo 
lla suburbana; .. 

At•t •.. .lO. Quando suscitat· 'sa. duvida sohre 
o domirrio dit·ecto de qualquer terL'eno ,p~e
o~urn.ül9 municipal, a intendeocla. Clilnvi rl:u~.í. 

os intoressarlos a apresentarem dentro de 3r.1 
dias, que podol'á. ser pro1•r,ga.do, os titulc.s em 
que basearem o seu dil'elto. A' vl>ta du t.."tes 
ti tu los úU SC!m clles, il vis La dos li Vl'lls úu 
tom1>aroeato municipal e de outros documen
tos ou esclat·.::cimcntos ub~Uos a!imiClo a in· 
tendenci!l. decitlirá. s i t"Cconhoce on n1i.o o di
reito dos p:n•ticulal'<:'8 sobre o torl'lmo lit igio;:o 
ou cont.eshdo, 

§ l. " No pt·imeil·o ca~o serão yj,;~,tlos os 
títulos c ;:o propt•lc~rio se llnr á. uma. gut;L 
na q n~tl s,, moncionn.rá a. área do t Cl'reuo . 
sua oonni:( :H·:\ç:ão. situn.çiiu o mals cat'llctm·i~· 
l,icos ; >amuem se f'tu:•á em liv!'o-~ cL.~- in·ír:-n· 
dencia a. l'ul'crencill. aos titulas vi>;a,o.los P<ll'\L 
ovi~a.r fmm·as dtrvida~; 

§ 2.' ~u ::ellundo caso declnl'a.rá. a. inkn
tlcncia que nao r econhece o úl)minio dirl.lCm 
do po,,:uidol' do terreno, a quem ronvirlará 
:~-.-i;· ru<peret· unr la de fôr•o no p1wz.o de oito 
di~s; e JlOl' t<Ll CU.l' t<\ ficará o pos.suidor dr..~ 
()nct'i\t1o de paga.r os fól'OS atrazo.clo~~ -

Xã.r, i!.nr.nintlo o proprieta.r·io dcntt•o d) 
prc.zv ma.1·c:t<lo, •~ munici ralld:tdo usa r{L do~ 
L'ccur;os 1,_\gae.~, como t'ur do diruito. 

..\..ri .. 11. Ü"' presumidos }JrOlll' ÍCh l'iOS, p:II'U. 
o exame I.Íe i}ttQ t t·ata o ar t . lO o seus ).>:\ra
gra.pho.~ dcY.:rão apt·esenktr seus títulos e 
d.e seu~ :-..n tn-possHidot·cs . Os ~i tu los quo ftJ· 
r em c.ntt;!'!t.>l'o' ao a.nno (le !S50, c dccl:traru 
o ter'l''~:;o !iVl't: <lu fôl'us darão di r· cito üiU 
cornml.~s,_; <JO:> proprietn.r·io; sobre o dorninio 
d ircctc1 tl•Js tl1l'<·cnos a q tw 8tJ ra fc l·irom l.\ 
JH'OY(tl';'io :.t 1H'o3.,CJ'ÍpÇÜO CiJIÜ I':J. lt lllllllieip:tfi . 
ii;~AlP , :11 l!~l1h' qua est<t lionvc~sn percol! itlo 
rvt•os soh:•e tacs tc ;·;.•cno:> a ntot•iuimcnto 
a.q uell:J, da r,:1.. 

..11·t . 12 . 7>1ão co:-~sta.ndo dos Erros do tom
lnmento munici pal pagamento ([O fõt•o em 
tempo al;.(um, fi•:a dcStl.e j:t rcconhccíd<~. n. 
presc1·ipç-ito contra a. municipalidade d. rh&a 
de titulo~ qu0 remontem a. ao a.n nos, não 
constando delles onus de fór-o ainda. que os 
tet·~'cnos sobre qne ,·ers<>m SI! acl1cm onera
rios na sesmariD. medida, ou na do Camp o 
Gr.\nd•J, 

Art. 1:3 . Não se.l'ii:o atteuditlos pMa cffaiio 
dos at•t.s. ll e 1 .~ os títulos q11e não remon
tem a trin i.u. ou a qua1•euta. annos, nos qua.es 
os bl:Jelliiics cu ('.!'Crivã-es buja.m decl.nl'<l.<lo;;, 
que IJS t~rrengs são p1·oprios olin'es de fóro, 
constando c~to dos liv <·os (lo tombil.mento 
municipal. 

Art. l.t . E" pel'mittido aos pre~umidospro
prietari iJs ap1·~sentarem vol untn.ri~menro 
seus w.u !os ú intcndencia parn. se r econhecer 
O sem domiDiO e sm•em visados .Oll mesmOS 
titulo~ l.l<l fó.rma dos §§ 1° e 2• do art. 10. 
Tanto estes :propri~tat>ios cotno os de que 
trata o-<~.rt;. 10 e s(}guintes paga:t:li:o o emolu
mento de 15.'5; :Pelo v.isto;rogistro G cet•!iclão 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:26- Página 20 de 45 

124 ANN AES DA CAMARA 

desde quando a decisão lhes fol' favora.vel 
alémdas despezas a que derem logar. 

A1•t. 15. Dentro das sesmarias do;~ sobGjo.>, 
sempre que, após as indagações de que tr..tta 
o ar•t. 10, ficar duvidoso o direito da muni
cipalidade ao foro sobre qualquer terreno, 
será e3t9 desde logo d<tdo como livre do 
onus, em plena propriedade de quem tiver 
domínio sob1•e elle. 

Art. 16. A prescl'ipção de que tt•ahm os 
arts. ll o 12 aproveita ao3 proprietarios 
cujos títulos estejam de acco1•do com as di;;
l)OSições des~o decre~o, embora, accedendo 
ao convit~ da intendencia, hajíim tirado a 
carta de aforamento o pago emolumentss no 
col'rente anno de 1890. 

Não poderão, porém, taes proprietarios 
rehaver os emolumont.os já arre~adados pela 
municipalidade. 

Art. 17. Serão multados em 30$ e no du· 
plo nas reincidencias us tahelliães e C;_;crivã.es 
que, á. vista de documentos de dtLta que não 
remontem tt 40 annos, laYrarem titulas ue 
t.ransmissii.o Llc bens fut•cit•os á municip::üidade 
declttrando ~;ot•cm ollcs livros. 

Pa1•a n:Io incorrorom na multa, tlcrorão 
os oscri vãe.s c talwlliãm; o:<igír das p:wtes 
int.or•es~adas certidão nogativa p<~%td:•, pela 
municipalidade. 

llltendoncia }.tunícipnl, li de junlto tio 1890. 
,N,millato Jo.~rJ de 8ou::1. l.i11w, inton•lent ·do 
patl'ímunio. Eséú. C·Jnfbt•mo.-0. fo'nríll:isco 
dr• Assis JJlaSCIII'CIIl!t!S, SOCI'Otal'iO Ílltl:l'ino. 

O:l.DZ~I IO DI.\ 

O S1•. Preshlen.te- Nilo lwxenlo 
numero legal para se proceder üs vot:l.çõe~ 
das matarias constantes dtt ordem do dia, 
JHl.SS:t-se á materia em discussão. 

E' sem debat3 encerrado em discu.>são 
unica, ficamlo adiada a votação, o pareccn• 
n. 98, de 1903, indeferindo o requerimento 
em que D. Felisbarta (te Lima Maciel, viunt 
do tenente-coronel do exercito Victoriano 
Maciel pede uma pens:'ío. 

E' sem debate encerrado em discussão 
nnica, ficando adiada a votação, o parecer 
n. 99, de 1903, indeferindo o roquerímento 
de D. Anna Rosa da SHva, mãe do soldado 
do lQo batalhão de infantaria João Cor1·êa 
Lima, já faltecido, pedindo uma pemão. 

E' sem debate encerrado em discussão 
unica, ficando adiada a votação, o parecer 
n. 100, de 1903, indeferindo o requerimento 
de D. Umbelina Alice dos Santos, viuvado 
pharmaceutico adjunto do exercito alteres 
José da. Cruz Santos, pedindo uma pensão. 

E' sem debate encerrado oro discus3ão 
unica, ficando adiada a votação, o parecer 
n. 101, de 1903, julgando que deve ser in· 

deferida a. petição em qne D. Julia Gabriela 
de Gouvêa, viuva do tenente honorario do 
exercito Clemente Soares de Gouvêa, pede 
uma pensão. 

E' sem debate encerrado em discussãO' 
unica, ficando a . iada. a votação, o parecer 
n. 102, de 1903, julgando que deve ser 
indeferido o requerimento em quo D. Ca
rolina. Adelaide de Oliveira Malhciros, viuva 
do capitão honorario do exercito Carlos 
Sabino de Malb.eiros, pede melhoria. de 
pensão. 

E' sem debl te encer1•ado em discussão 
uuica, ficando adiada a. votação, o parecer 
n. 103, de 1903, julga neto que deve ser da. 
competencia do Puder Executivo reparar as 
lesões dB direíf>') de que se diz ser victima o 
commissa1•io de 4a. classe 2° tenente Ignacio 
Augusto Unhares. 

E' a.nnunc'ada. a continuação da 3a dí$
cussão do projecto n. 168, de 1897, providen· 
ciando sobre a.ux:ilios á lavoura,. 

E' lido, apoiado e posto conjunb.mente em 
di1cu~são o SC'guintc 

SUDSTiTCTlVO 

O Congt•csso Nacional decriltt.t: 
Art. 1. o Fica a.uto:·izado o Gover·no a pro· 

mover 1.1 valorização do café o o equilibrio 
entre a o!l'crtu. e a pt•octu•a. desse genero. 
Pam i so, além de outt·os meios que con,;i
d~rar ap :os, poder<L, rle accortlo com os Estét· 
dos productol'es de caf.J: 

§ 1. 0 Auxiliar, por meio tlo garantia~ dJ 
juros, subvenções, porccntagen.,:, augmento. 
reducÇ:ão ou isençã•) de impo3toa, os syndi
catos agrícolas ou emprezas commerciaes 
idoneas quo teilha.m por fim: 

a) Regnlar o commercio do café brazileiro, 
gara.ntindo-!ho um preço minüno dllrante 
um peazo determinado. 

A associação se o briga.1•á a estabelecm• 
nos portos braziloiros de exporGa.ção do 
café os arma.zens apropriados pa·,·a rocolhi
mento do café, podendo este sel' vendido em 
leilões publicas e pago em ouro ao ca.mbio 
do dia; 

b) Fazer activa e constante propagand1. 
do café para. augmentar-Jhe o consumo 
nos actuaes mercados consumidores e nos 
que deverão s 3r aberto~ fóra e dentro do 
paiz. 

A associação que a. isso se propuzer se 
obrigará a estabelecer escriptorios de amos
tl'as da café brazileiro nos portos em que 
operar, registrando, com precisão, o movi
mento commercial da mercadoria o fazendo 
estatística rigorosa, com declaração das pro
cadencias; 
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c) Operar com o ct\~dito agricola , p.:>r 
·descontos e redescont'JS do lottra.s ~gricolas e 
·de lettra.s ou ordens de lavradores ; por om
p1·estimos ou a'lean~amentos paxa muteio das 
lavouras, com garantias de pcnho1• a.grico\(1. 
-úU ffiCl'C:l.Dtil, 'LOaJTCmts e h.ypoLheC'jS. 

A associação que se encarregar desse scr
Y:ço estnbJlecerá suceursaci! ·o agencias nos 
Estados que assim o reclalllarem. 

§ 2. • O Go vJ1·no f11l'{~ estudar totlas i1..'l con
dições elos mer caclos consumidores c dos 
_paize3 prodnctores de café, para. bem coohe
cidas serem no Brazil. 

§ :3 . • P[l.r1'. ga1•arrtia do:S capitttes que se 
emllcOh(lt'em nas opcracõcs referidas na 
let l'a a do§ 1•, os E-~~ados prodndore~ de 
-ca.fé t.omarã.o, paro. com a União, o compro
.mi!lSo de trilluLa.r os terrenos ·em quo se ftzc 
l'em n.)vas plantações de cafú <l.U!'.mto tres 
a.noos, polo menos, bem como o de a.ugmen
tar o imposto de cxpOJ.•ta.c,'ío sob~c os cafés de 
ínferiol'eS qualidade~, confr)rme a cla.ssifica.
.ção (iue for f~ita. 

§ 4. o As associações (syodicatos agrícol as 
-ou em prezas commerc:lu.cs) conh•actan tos 
te~·ão a seu cargo aa despezas com a H8caH
zaçli.o dos respectivos cont.raotos . 

· § 5. o O Govcr:JO fa.r;t, don Lro ou fura Jo 
JlíÜ7., as opJra.çõcs de ot·eJito qnc foc•em 
neoos~aria.s p::wa. execução dc-; ~a lei, ohri
g:m:lo-s3 os J!:Statlos, pe1•a.ntc a União o re
spcctlvamante aos 5cns terl'itol•ios, polos 
compromls.~os q11e e.~b nssumil· po.t•a. a. run
,Ja~ft o de e~tabe!ccimeotos do CL'Ctlito ag ri
co ltL nos mesmos Esta( los , n..~s\ 111 r.omo se 
obrlg.u•â,) os E~ta.uo;r }Jrouucl;oros 1lo c:~!e 
pelo~ comproml,sos pu·a :t valod~a,;üo 1_, 

p1•opugu.nda dessa mm'cauul'i::J. o pclr) au
gmento, r :::ducçio ou i3onç.:·lo do impo.;to de 
Oll .P01'tlLÇÕ.O. 

§ 6. • O Governo oxped i!'l't os rcgnla.menl.os 
o iostruc,õa.s rJnC fJL'ent nooe:i3at·io:> L\ ex
ecução dcs\v. loi, no-; qua.os ftc:~.rlí.? clctcrmí
n:tdos os modos de tornr.r clf.:~cti v-as a.:> 
r-esponsa.l,ilitladas d os E:; tadoa c do fnnccio
namento c liqu i<IQ.ção dos instituto> de cre
dito, e supprcssão das succurs!l.ns o :J.gencins 
dos Estados . 
. § 7. • O Uovol'no poderá., sl ju!ga1• conve
niente, cl'C:l-1' e regula.me.nta.r a bolsl. do 
~"ré, bem como croar typos nacionncs de 
café. 

Art. 2.• Revogam-se as dl:;posíçõJs oro 
contrario. . 

Sah das sessões, r. de outubro de 1903. 
-A. C<mdiclo Rod1·igues.- li1·an cisco Jlalta. 
com l'Ccltl•icç"5es.- l~ehottças de Cm·valho.
.A~eveclo Ma1·qv.es .- olstolpho Du!ra.- .Wbe1ra 
. T>.I71queil·a .- li'rancisco B,mnardino.- F<ll"· 
nando Prestes.- CamiUo Som·es Filho .

.Jose Lollo . - Jesuíno Ca,-doso .. - Pa!l!ino 

Carlos.- IJenwrdo de Cu.mpos . -A~·~a, ·o de 
Canalha. - Ferrei!"i~ BNtga , - A-1•notpho 
:t=e~edo.-H·anci~co R omeiro.-Eioy Ohaoes . 
- Ante;·o Botel!;o.- Padua: Re:;ende.- V. 
Mcts,,a,·enh!Js .-Jor71J Lu i; Alves .- Ca1·oallw 
Brito.- Lcuaur,mie;· Gudufredu. - E;tevr.wt 
Louo . - lltcclto de Paiva. -C'ados Ottoni. 
Jos6 1JDHi{i1cio.- A. Mt,;·eira da Sil-ca. 
JJ!:ma;·.to Montei;•o .- Jose B ei!lo Nogueira. 
Joiío C(!l'los 1'~i. ::eira llJ·andcio . - Fidelis 
A~t'•JS . - Law·io~do Pitta. · !o~To Baptisla .
h!lio S ,·c,r! •JS. 

O Sl•. Ribeiro .Junqueh·n 
lagi.ima. tN' de i't.~ll;.n· sob ·e assumpb iHio 
arido. embora. rJc impot'l,;tncia. carâtal, depois 
do o havcl'CIU ro:lo, com o b:illto quo todos 
lhos reconhecem, os ~eus illustl·es collegns 
S:t';: . <'and ido Roddgue.s o Felisballo Freü·o: 

He.pro~on ~anto, P Ol'ém, de um Estatlo pro
ductor, est;L n:1. obr igaçã.o de toma1• pa\·te 
neste doliatc, concot·rondo, mo.:lostn.meot.e 
ombo1·a, pal'a a salvação da Iv.von1·a do 
c~fi. 

O cal'•!, gcneto de pr imoim. necc~sül"'Jc, 
consti.tne ltoj3 a prlncipe~.ll'ic!UI?-ZO, ((o Bt·a.z il. 
conco1·L•endo com ;,oo.o 0:000.~ om urna oJ>· 
pottrtç1í.0 de 800.000:000$000. 
Pa·,·;~ :L pt·mlucção 1mmtlia.l; que 1\ elo Hl 

milbõ~,; de sa.cca;-; do ca.r.-., o B1·:n;1 coneot•ro 
com 16 milhõcg ! 

Con,;títuc, asoim, o c n.fú o p1·hneit·o ulo
meui,a d.t n'J.~~~ }Jl·n~pcrid;lllo, l'Opt·o.-:1 • n t. :~ 
~rr;\nde pil.l'~o d:t ril!tl r .•;~,u. nac· ional . 

1'\i_\,(:1~ COiltli~·Õe.-: , amp:W:tl' a };\V<JU l';~ llfl 
-:ar,;, pl·o.Jtegol l-a, Zi•l:LI'•LIIfl os intoross,.._.;, ;1.1: 
li~ll•le~··-lhc 11~ !l •WC~'ühdc.~, é dever llL> Coll
g:·e.-.:>o N:wion,~l. 

.-\ 1:LVotu·,, <! ,.1 caf•', d~poi:; de tct .~ido muii._.J 
ré\munci·adrJl'(l., a.tl·twe:s:;a. umn. cl'is :; to1·· 
·,•i \ ' C(. 

O Cün.uos;o Ag!'ic .. Ia.,quo S.3 reuniu ultim:J..
mente em B~llo Horiso!H:J, depois dB cstud;u• 
U.otiúMnentc o ns•Lun pto, concluiu u.pon· 
~ando a.s c•tuBus dt, crise e o nuio do tl oLol
laL· (IS. 

Além <la.~ cau;;a> aponta.•hs pelo CCJngrcs.>o, 
pol't'm, c~istem ou ~J·a.s C'jUA p1·e~iso.m ser 
examinadas . 

Um tt•a.ball!o fe ito p eh• dirilc toria de osta
tisiiea. commercia.l, c que o ora.dot• Iü á 
c ,,,m!l.ra,oxplica. pcl'fdt(l.mcotll oJ motivo3 da. 
ba.ixa do café, demonstraodo que a ca.us\1. 
pl'iocipa! da. crisn que nos ass:>bot•ba não é 
tf..o súmente o excJsso da producçio, mas 
tombem a. desvalol'ização do meio Cil'Cula.nte, 
a gJ.'ande quantiilade dfl papal moodn.. 

Não clesconhecc que n. especulaQlio tambcm 
te:n conconilio pa~·a. a crbe . 

P~ra. most ~'cll' que o nctua.l preço do café 
nno remunera, o orador a.llnde <~s despezas 
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de producção, alóm das desp~zl1.s de tra.ns
poete. 

Assim, segnndo os c:tlculos feitos, a.;; des· 
l)üzas do prodncção, augmentada.s das des
peza.s do tPansporte e outros hupostos sobre 
a venda do .café, elevam a 85,6°/o o flUe tem 
de pa.gar cada l:wradol' pela unidu.de do 
café tomada.,- o qne equivale dizer que 
a.pena:s restam ao Lwrador 14,4° .-., do c1ue 
apurou no peoducto colhido. Convem ~tinda 
notar, porém, que ness.ls de;;p c:z ~. s que tão 
exteaordin:wiamente diminuem a porcen· 
iagem elo lavrador, não estão incluídas 
outr<1s, necessarias e im1)rescindiveis,como a 
cx.tincçã.o .de formigas, ~~ l'.:Jtirada dê). herva 
de p:ts:l:trinho, a const·:twção de estradas ua 
1a.voura, a desvalorização da proprioda.de, o 
,:ustent.o dos h~vradores, as despeza.s com a 
administração, e isso tudo SCIU f~Ul!.' dos 
jm•os do capita.l empregado. 

Em conclusão, no estado a 'lne chegou a 
lavoura do c<~.fé, es.se producto dn. industria 
a.gl'ico!a não está sequer fazendo face Js suas 
despezas, o que impõe a necessidade imme
cllata da intervenção dos poderes publicas 
em auxilio da classe dos lavradores, que tão 
j)odcrosa.mento concorre pa.ra a. grande ri
queztt deste paiz. Si f'.e dehar .ao clcsamparo 
esse ramo da !twoura, si lha não vier o 
:wxilio do3 publicas l1Jderes, si deixarmos no 
;1b<1ndono as fazenda:-;, a conser1ucncb sertt 
termo; do oatregal' o BL'.I,Zil <ta dominb do 
estrangeiro, porque os colonos :~.po•lcrat•
,;e-h[Lo dessas fazendas, o rpl•l tlar:i em I'P.~IIl· 
t < ~uo a pol'lh de noss<~. iouopmH.loucL1 poli
tic:t, <tssim como y~, ll<t.Yiamoi:i porJiuo a 
no~s'~ in de pen·ieneia cconomica. ( Jltdt•' !Mil.) 

Sem duvida, os poderes pnh1ieos nii,, podem 
dar á.lwoura. aquil!o do que não disponham, 
nem olla solicita. dinheü·o para que so possa 
appa.relhar para augmontar a produr.ção; e a 
proposlto o orador relembra com prazer o 
que ouviu no Congresso Agric .. Ja de Bello 
Horisonte, oncle os la.vrallores declararam 
r1ue não queriam dinheiro -para ~;atisfazer as 
suas di vidas mas tão só mente o credito ne
eessario para sahircrn do in J>W'e em que a 
crise os collocára. 

E' palos meios indirectos que o poder pú
blico pôle e deve a.uxi!iar a lavour:J., e espe
cialmente a de café. que innegavelmente 
l'ep1•eseota a maior de todas a.s riquezas do 
llaiz. (Apoiados.) 

De entre esses meios indirectos se podem 
uestacJ.r tres: o primeiro a reducção nos 
fretes, pois a. lavoura não póie supportar o 
pes1.do onus que os frete3 nas estradas de 
!erro l'epresentam. A proposito é conTe· 
niente lembrar que outrorOl. houve entre 
<\S ·Estrad·•s ae Ferro Central do Bra.zil e 

:::.eopoldina uma concurrencia toda benefiG:J. 
para alavour.:t, p:>is quando uma lJaixava. o 
frete para attrahir a exportação do café por 
sua rede, a outra. procedia de igual modo, 
dando-se assim uma reducção favoravel ao2'· 
lavradores. Mais tarde, porém, deu-se um 
accordo entre as duas, e accordo segundo o 
qual a Central comprometteu-se a pagar <i 
Leopoldina 30 % . de sua renda bruta. afim de 
afastai-a inteil'amonte da concurrenci<1, e c 
que foi em desproveito dos lavradores. 

O outro meio ele auxiliar a lavouea cGn
siste em promover o desenvolvimento da 
industeia agrícola mediante a reducç~o dos 
impostos de exportaç~ão. 

Bem sabe que não é da. alçadn. da União a 
suppressão desses impostos, mas póde clla 
promover o sou rcb:1ixamento, lernbl'ando-u 
aos Estados, o a proposito convém recordar. 
como um incentivo, que já. o Estado de Minas. 
reduziu o imposto de exportação do café de 
11 pa.ra 9 %, dando assim um exemplo dos 
bons íntuitus que o animam :1 concorrer pae<t 
que a la.voul'a cafeeira saiv.. da Cl'ise trJ· 
menda que a assoberba. 

O outro meio de auxilio inuirecto refore-:se 
á prop<tganua. tenaz e constanto a. üwor tlv 
conwrno de café, 

E' corto quo ha um exccs.~o de protlucçã.j, 
mas esso excesso devo ser comba.tiuo untes 
pela propaganda em J'u.vor do consumo tb 
'ltiO polu. dolimitnr;ilo da producção. 

Dopois do ha.vor indic~tdo as medidas que
podem comhatcl' ctnca.zmonte a cri~o da la
vom·a, cnmpre :w orador f<l.ZOl' a.lgunH\s con· 
sülel'.tçõos sob'l'O o suhstituei ,·o apresentad•.J 
pelo nobre Doputa.do Sr. Candido H.odrig.ue;;. 
e a que o orador tambem deu sua assigna· 
tnra. 

o § 3" do art. 1 o do stthstiGutjvo refere-se 
(t neces.:iidade de sel' combatido o excesso da 
producção, medida. que, coruo já disse, não 
merece o seu apoio. 

Está pmvauo que para o excesso de pro
ducção tem concorÍ'ido poderosamente o Es
bdo de S. Paulo, e como o projecto prohibe,. 
não as novns plantações, mas o augment:) 
das areas cultiva.~las, é claro que aquelle Es· 
tado póde a.índa por muito tempo fazer com 
quo na propria arca hoje cultiva. ~a se dê o 
angmento da producçno. 

(O o1·o.do1· d inte1·rompido pelo S1·. P;·esi· 
dmte afim de se p1·ocede1· á '!Jotaçlío das ml!te
l·ias encm-radas) •. 

Comp1recem mais os Srs. Oliveira Fi
gueieedo, Julio de Mcll~, Aurelio Amorím. 
P~s3os Mirandl, Rogerio de Miranda, II1Jlio 
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do Brazil, Antonio Bastos, José Euzebio, t:r· 
bano Santos. Anizio do Abreu, Bezorril Fon
Lenalli, Thomaz C<w<tlca.nti, Fi'anei>~o Sá, 

-FreJerico Borga~ •. Toão Lopes, SArgw Sa.
hoYa, Abdon Mila.nez, Celso de Souza, José 
:Mã1·celino, Bricio Filho,. Mala9.ui3;S Gon· 
çalves, F.smero. ldiuo Bandemt,, Oltvem:t Va_l-
1adão, Nei v a, CMtro ltehello, Tosta, Felu. 
GaspaL', Eduardo ~1.mos, Pa.ra.nhos Montene
gro, José Monjardim, Horedia. d~ Sá,, J\U· 
uusto de Vasconcellos, Sli Fren•e, Errco 
Cuell10, João Ua.ptish, .Tuiio Santos, Het].~l· 
c1ue l:!org.Js, Fra.ndsco Voiga,_ José !3omf<t· 
cio, G:t.stão dt\ Cunlw., Da.v1d Ca.mptsta., 
Ft•:to.cisco Bernardino, Carneiro do Rezende, 
João Luiz All·cs, Adalbel•to Fel'raz, O:tlo· 
gt!r<Ls. Su bino I3a.rroso, Carvalho Bl'l~Uo, 
Rodulpho Pa.ixào, FG1•1·eira Braga. , ~~oy 
Chaves, Jos0 Lobo, Paulino Carlos, Canu.tdo 
de Abreu, L!t.menha Lins, Elisau Gmlhel'
me, Juvenal Millei', Germano Hasslocher, 
Campos Cartier e Humcm Ll~ Carvillho. 

JJei:tam de comparecet' com Cll.llSil. pa.rt!ci
padtl., os Srs. Sá Peixoto, Eoéas Ma.l'tws, 
Raynlltndo Ncl'y , Ho~aooall de Oliveira, Ar
tllur Leruos, Ca.l'l•Js da Novaes, Rodrigues 
Fernandes, Guedelha Mourão, Dias Yioil'a, 
Raymun\lo ArU\Ur, João Oayoso, ~ereíl':\ 
Rúl~, Trind<~de, So:n'C$ :N'eiva., ~torelra Al
ves, Estacío Coilllbra, Pedro Peruam?uco, 
Eipttlio F igtLCiretl o, . Ep:~.miuonda.s_ ~racm~o, 

· Raymundo. do lvhl'an_da, ~')QVJgtl~o Ft~
gueil'as, Milton. Bttlcao Vtunna, Eugcmo 
Toul'iuhu, Fi1lolis Alvos, Bez::un:tt, Perei rn 
Lima. Paulino d~ Sonza, E-;te;-am Lobo, 
Leonel Filho, Antonio Zt\cllu.l·íu;:!, Ct~millo 
Svll.t'cs Filho, C<~rlvs üttoni, Ma.n.ocl Ful
veocio, Atthur Torres, Lindolpho Cae<Ül-niJ, 
Eduaruo l'imentel, DolUillguos ue Castro, 
Yaloill de C<tstro, Azevedo ~-Ia.t'<J tles, Ro
dolpho Mirandn, C;\rlo~ Ca.v...tca.nti. Fran
cisco Toleotino, Paula Ramos, XaYier do 
Va.lie, An!jelo Pínheil'O, v_ctOl'iOO Monteiro 
e Alfredo V íl.l'eila. . 

E sem causa cs Srs. Virgílio 13rígido, Etoy 
de Sot:za, Fonscc:\ e Silva , \Valft•edo. Le:tl, 
Tt>i xei m de S(t, Affonso Cost!1, Percua de 
Lyra, Artbur Orlando, Rodrigues Lima, 

·cal'rcia Dutra., Amcrico do Albuquerqno, 
Lonrenço Baptista, Cl' llVClJo Ca.1 alcantl, 
Viriato Ma.soaroohas, Astolpho DuÜ'I.L , Bel'· 
J\U.l'des de l?aria, Galerí.o C.'w~a.lho.l, Custa 
Junior, Arnulplto Azevedo. LeJte de Soum , 
Francisco M<\lt •, .\.lJ:lou Dapt!sto. e Soares 
(los San tos. 

O Sr. P.a.·clõll•leula-Ha.\·enllo uu
mct•o loga.l, vae-so procadm• ~s vokl:ç·õe~ das 
materi11.s constantes da oedem do cLJ-' c das 
.qnf'l se !Ulh~m s.o hre ·<t mesD., 

E' l·ido, julgado objecto õo úeliberação !' 
env'üdo á. Commissiío d u Constítnição, LegiS·· 
!açi'ío o Justiça o seguin&e 

PltoJE.CTO 

N. 240- 1903 

l>~slitue o p;·it•ilegio- (holiWdee!l;- isentcm(!O 
ele pe.1hore n immo1lel nt~·al , p•:l'leiiC6il ld l'
b1·a>Ueiro nato ou '1 i!lura~i;;!1<to, 'i"'~ fi::·!;· a 
dec/w·aç,ro da taoella q11o iadica,e dei oufr<!.' 
pro'tl ide:ncias 

{Vide ~giltas JG. d~ ?1'Cst:l t\;. volur..:c.) 

E' annunciada t\ continufl<iio d '1. Yotação 
do projecto n. l4f.i A, de 1901, quo inst.itue 
rogra.s pa.ra. o estabelecimento de emp1·eza.;: 
de a;:mazoo~geralls, dot·.n•minu.ndo os diJ•e itflS· 
e as obrigações dessas erupl'tJms (3~dlscu~siw). 

O Sr. Tosta. (pela o;·dc;a )- Sr . Pre
sidente, wnlto renovt~r á Ca.ma.1•a as lig<Jira.~ 
pondemções CJ.ue t1z na ultima sessã.o em quo 
se votou e.ste projeeto, votação que não fui 
defini r.iva, porqtle s~ verificou não hu...-el! 
numero . 

Sr. Presidente, o honrado Dcpntaúo por 
Pm·nambuco apresentou, na discussão deste 
projccto, uma. emenda. p ara que s(,J cre:>.Sso 
um Jogar de fisaa.l, com ordena.do de 6: 000$ 
anOilaclS, paga pel<t União. 

A iutonçãu de S. Ex. foi pn,triotici~, nem do 
outt'O modo pos>o atlrui tt(r quo o ouhr <J Depu
tado se lovanta.sse para ofle recer a. cmcocla ; 
cntt•a\antu. a <Jommis~ão 1lc Ül'ça.mento, a 
do Constituição, LegislaçlLo o Justiç:~o o a. de 
Agricultnr;J. c Industri~. connexa~. unifúrme· 
mente cutcndel'a.m que a. emenda não devh~ 
set• approvad<t pela. Ca.mara., porque ·yinlM. 
sem gr,múe provei~o, obstar o runcciona.
mento d0~ armazons ger-aes . 

Venho apenas lemorar li. Ca.mara., por
tanto, qnee.>sa emenda, a.peza.r dos intuit,1s· 
.Pcürioticos do nubre Deputado por Pernam
buco, n?io mereceu a a ppr vYa(·ão de nen
huma d .1s tre;; Commissões, que t!vet•am do 
ul\r parecer sobre ella . 

O Sr. Ba•ie io Filho (1;el a a;·delil) 
Sr. Pl'esidente, o nobre DP.put.ado pela B:•lüa 
enfelt~u ue flOI'Cs a. forca. com que pretend E'! 
ma.ta.r a minha. emenda. (Riso.) . 

A omon ~a G muito boa, dá. uma cxcellente 
providencia, visa a. fins patriot.icJs, uiló tudo 
isso S. Ex:., ; m:J..S deve scc l'Cje lto.d~ pota . 
Camal'll. . (Riso . ) 

Pa.1·a. enca.miul!3.1' a Yotaçli.o clít•ni que :t 
providencia. por mim prO})OSta. trah de csta
beleccl' a fiscalização par(L empL·eza de tant-a. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:26- Página 24 de 45 

128 ANNAES DA ÇAAl\IRA 

responsabilidade,que vão jogar com wa1·rants, 
<títulos de valor, que vão ter circulação. 

E agoru, vejo vencedora a Commissão . que 
não quer o fiscal ao htdo de emprezas tão 
importantes. 

O Sr. Francisco Veiga (pela 
·m·dem)-:-Na, qua,lidade de relatol' do projecto 
em discussão, e tambem no empenho de enca
minhar a votação, como acabn, de fazer o 
honrado Deputttdo por Pernambuco, cabe-me 
dizer que a Commissão de Orçamento foi 
contraria á emenda. por dupla razio: prí· 
meiro, porque não lhe parece necessaria n, 
fisCiLlização, por parte do l)·Jder publico, de 
um serviço que é perfoitamente fiscalizado 
.:pelos interessados (apoiados); segun,do, e neste 
ponto ao menos a Commissão ue Orçamento 
deve ter o apoio do honrado Deputado por 
Pernambuco, que na ultima, sessão ainda 
tanto a censurou por augmento de despezas, 
segundo porque a emenda do honrado Depu· 
.tado, · augmenta, sem se saber de quanto, 
.a. despeza publica. 

0 SR. BRICIO FILHO-V. Ex. está enga
nado; eu tenho duas emendas, e esta que se 
vai votar nã'l te,carreta despez:t pai'<t a 
lJínão: o fisc:l.l é pa,go pela empreztt; a outra, 
sim. 

0 SR. FRANCISCO VEiGA-Por e.>Sl1S duas 
razões, pois, é que a Commissão de Orça
mento, uoanim~mente, opinou no sentido de 
não ser acceita a omen<h apresentad<t pelo 
nobre Deputado. 

O Sr. Presidente-A emenda é a 
seguinte: · 

«Onde convier: 
l~m todos os Estados em que se fundarem 

amnzens geraes haver;L um fiscal do Go
verno, nomeado por este e vencendo o orde
nado de 6:00$000.» 

Tem parecer contl'ario dr~o Commissão. 
Em seguida é post·;, a votos e l'ejeitada a 

referida emenda. 

O. Sr. Bricio Filbo-(pela ol'dem) 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação reconhece-se 
terem votado a favor nove Srs. Deputados e 
contra 94-total 103. 

O 8r. Presidente- Não ha nu
mero. 

Vae-se proceder á chamn.ua.. 
PL'Dcedondo·:-:e :t chamar:la., verifica-se, 

t:JJ•om·s l an~cntado, os Srs. Anrolio Amol'im, 
GastfLo lllL Cu11lm o llnm·i•tnc Salles. 

Vae-se proseg\ür na votação. 
Posta, de novo, a votos a referida emenda 

do Sr. Bricio Filho é a mesma rejeitada. 
E' a.nnunciada a vohção da seguinte emen

da, do Sr. Bricio Filho. 
«Onde convier : 
Em todos os Estados em que se fundal'em 

a!•mazens geraes haYer.í um fiscr 1, nomeado 
pelo Goyerno, pJrcebendo os vencimentos 
de 7:200$ <mnua.es, pagos pelos cofr.:s da 
União.» 

O Sr. Bricio Filho (pcZ.a o;·d,,m)
Sr. Presidente, o resultado da votação com 
rclac:ão a ou~ra emenda leva-me a pedir a 
V. Ex. que consultie á. Casa si concede a 
retirada desta. 

Consultada, a Camara con;;ente na reti· 
rada pedida. 

Comparecem ainda os Srs. João Vieira, 
Moreira Gomes, Belisario de Souz[~, L:\mou
nier Godofredo. Jesuino Cardoso, Benedicto 
d•3 Sonza. Lindolpho Serl'a e Barbos~ Lima, 

O Sr. Presidente- As emendas 
offerecidas pela Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça não podem set• subrnet
titlas á votação porque, como decla,rei ante-
riOl'mente, foram apresentadas depois de 
encerrada a discussão do projecto. 

O pt'ojecto vae (~ Commlssãa de Re
dacção. 

E' annunciada a . votação do projecto 
n. 144 A, de 1903, relativo á emenrla do Se
nado ao projecto n. 144, de.:;te anno, que 
autoriza o Presidente da Repnblica a <tht'ir 
ao :Ministerio da. Fazenda o credito de 
4:48285àO, :mpplementar á ve!'lm n. E•, do 
art. 23 da lei n. 834, de 30 de dezembro de 
1901, para. o abono de sêstas e serões a. que 
teem direito os opel'arios da Casa da ::.roeda 
(discussão unica). · 

E' approvada a seguinte emenda. do Se.·· 
nado <to pl'ojecto n. 144, de 1903, da Camara 
dos Deputados. 

<<Ao artigo unico : 
Onde se diz: «Supplemenhl', e:c. ,a;~(\ 1901 

-diga-se-extraordinario. » 
E' o projecto approvaclo, assim emendado, 

e enviado á Commissão de Redacção, offi· 
cianuo-se ao Senado sobre o occorriclo. 

E' annunciada a vot:\çã,o do projecto 
n. 118 C, de I 9)3, redacção para nova dis
cu~são, de accorJo com o a1·t. 13:2 do Regi
mento, ela emenda destacada na 3" discussão 
do projecto n, 118, desto anno, elevando de 
mais 2:000$ os vencimentos actuacs dos 
juizes seccionaes dos Estados (di~cussão 
unica); 

O fi!h•. 1-.a•o~~~oldouto -- Jl.t)spondm'a.m O Sr. Cussiano do Nasci-
.llchamrdlt 115 !';1·11. lJUJltl~lltloH, I!Jilento (pela Ol'llem) -Sr. Presírlente, o 
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aesumpto· que se vae tl\'üar é já. conhecido da. 
Ca.mara.. A. disposição contida. no proJecto, 
hoje dcstaoa1la de um outro, foi .origmada 
pelos honrad.os amigos da bancada mineira, 
devido á. circumsl.aucia de se ter vot-:1.do um 
augmento de vencimentos pa.ra. os juizes fe
dCl'a.cs, na. secção de.st:\ Capital. 

Tendo, porém, ca.hido o augmanto no ou
tl'O projB~to, é de ver que uão deve prov..,le
ccr a respeito d~ outros julze>. 

Creio que este pensamento se compadece 
com a orientação da h1nca.da mineira, c le~ 
va.ntei-me unicamente p:\ra. oncaminhar a 
vo-tação a. respeito deste projecto. 

O Sr. Ncivn (p~lt! oNlem )--SP. P!·e
stdente, a proposito de impostos sobre Yen
cimen~.o~ d~ mínistrus tio Snpr~mo Tril>una.l, 
projecto que hoje va.c ser votL~o. tive 
occasião, na penutr.ima sesoão, de l'<lCOL'dur o 
que se pa.gsou l'olativ,~mente á. melid::t. quo se 
vae 7otar. 

Todavia, é de meu devct• esclarecer á Cu.· 
ma.ra; que sei qua.nto é coclarecida, rull.s que 
póde cstm· olvid.ada. ele CJ,U:: o projecto cuj:t 
ta.beUa foi rejeitada, }Jl'OJecto que de algum 
modo ainda está de p~ e, si mo nli.:> cngn.no, 
vac tt ca.minllo do Sen!t!lo. ainda contem au· 
gmen to pa.ra. funcciomu·1•JS do C1:lt\ J da. Ca.
pi tal FeJern.l. 

Porta.nio, Sr. Pre3i,lmlte, r.a , l[ llO }l;lnsava. 
q11e, desle que se :~ngmcnt.·c~.v:t, contl·u. o que 
uiio protesto, o ol\l()n:J.dO do funccionn.rius 
da.qui, so augmcnhl·ít~ t(l,mbcm, como a. (}J.

ma.L'a. clfnct iv:tmento augmot1tou, por um 
...-uto, ~ ve1'da.de, os vencimento:; dos ,juiz.1s 
secciooa.cs úo& E8la!los, ( cml>Jra. ~ivu.jSa o 
despra.zer de ver• que acco continuo, po1· 
nove Y•>tos, a me;rna Camt1.1'a t•ec.uf!:tV<~ a ti\· 
bollu. que augment<Wl\ os veocim'.lntos tos 
a llu . .idoa Juizes sul.•stitutos e dos procut·a· 
dores, quo uã.o iesm os emolnm-3atos d;s 
juizes secciona.cs ), cu, que n.ssi!ll pcns:wa., 
·&enlto cJmo oojectivo agora fttzet' sentir á. 
Cama.l'a que, ~.pez,tr da estr:ttegia, não dh•ei 
bem, m11.s do gJito c do talento com que 
dirige es!sas c,tiDIJ!l.D.lw.s o illustt•c leadcr, 
'fiea de pé il.inda o n,ugmento p:J.r a <til Ui, para 
a Capital. S.:ndo u.ssim ü com muit:> pezat' 
qua eu salieu~o que só não podlllll i llL' <IU
gmento nenhum dos escrivães e juizes dos 
Estauos n.o p3.SSo qne o mesmo não succedeu 
_para. os daqui- · 

E' mau dever declarar com estas pa.la
Ylas, COIJlO Slotisfa~:.ã;o a. Clli!C.;l jtliZJS SOCOÍO· 
na.9s, que a.liment.a.tam n. esp~ran:ça. de não 
fic:tr em condições infer·iores ao3 cscl'ivii.es 
desta Capital, q !!C sou r~dica.tmoote con
tl'a.rio a. estas excepções, quo podc1·ão ser 
economica.s, mas não ·são serias. 

Tenho coacluido. 
Voi. VI 

Em seguida.~ posto a. votos e rejeit~tlo em 
discussiio urde\ o prqjecto n. 118 c, de 1903, 
l'Eldacça.o para no,-a discussão, de accordo 
com o art. 13.2 O.o Regimento, dv., emendl~ 
destacada nu. 3• discussão do projecto n. !lB, 
desto a.nno, e lev-ando de mais 2: 000$ o~ von· 
cimentos actuacs dos juizes secciona.es <los 
Estados. 

São !!uccessiramcnte posto;; a votos c ap~ 
provadoii em 2' discui!são os seguintes ar
tigos do 

PIWJECTO 

N. 13~ E- de !903 

O CUngl'ü~S:> Nacional resolvo: 
Art. 1.• Ficet o Governo autori:z;a.do: 
§ 1. o A reduzir as escola:s de aprentl.i<!:OS 

marinheil·os a. cinco, desenvoh·endo o ensiuo 
elementar e profissional, de modo que ella.s 
po>sa.m abastecer as companhias de es~cia· 
lidades do corpo de marinheiros na.ciouu.os. 

§ ~.o A rcv-et' os l'Ogula.mentos do COl'JK • 
de marinheiros naaiooaes, das escolas dCl 
aprendizes Jn:l.r'inh<:>iros e do COI'PO de infe
rioras da armada.. 

§ 3. 0 A crua!' e I'egulamentar as seguinte 
oscolas p!•Jti:;sionnr.s, coreendo a de;;pe~<l. pot 
conta c1as competentes verbas orço.men ta
l'i~s: 

L ·• Esc Jla. P r~ticJ. fle Artilhat•i:l.. p.lru. Q;;l 
2v" tenentes C[ llC já. tenham CJncluitlo o te~po 
de C!Ubarque e para as pra.ça.s que estivewru 
habilitadas â matricula.. 

2. ~ Escola. de foguist:t~. pa.t•a SlllJllrimeub 
das respecti \-a.~ cvmp:.mhia.s _ 

3. • E:cola de timoneiro3, soudadl>res c 
signalell'us. 

4."' A re·.-~r ;:, r agulamen to da Escola. 
P1•atica de T.n·pel!o>, tornando-a. obriga.toria 
para os 2•• teu entes qtHl já tiverem ~atlsfcito 
o l'llqttisito de cmbarqtm. 

Art. ~0• Os directores c prvfess,)l·es tias 
escolas rle artilharia, de fog1li~tas e de timo
neiros, sondadores o sigualciros, teriiD veu
cimentos iguaes aos dos funccioua.l'toR d.~ 
c'l.tegorias cor1•espendentes d:t Escola. P !'U.· 
ticil. de Torpedos. 

Ar L 3°. O telllpu de sen' iço para a. l't)· 
foJ'ma dos officiaes inferiores da. arm.adn. 
será computa1a de oonfol'mida.de com oM 
priucipio:> gerae;; da. legislação militar em 
vigor, ficando derogMlos a. segunda. parte o 
finn.l do a:ot. 07 do rognlamcnto qu e ho.ixou 
com o decret~ n. 3.234, de 17 de março cl.e 
1899, e § 5• do a.rt . 33 qne baixou com o de 
n. 4.417, de 29 de maio de 1902. · 

Art. 4• Os · utal'ioheiro3 naciouae> <J.lle 
conta.rem ma.i:; de tres annos de serviço, 
com ex~mpla.:- com_po!• tnmento;, iflt:i:•> direito. 

i'L 
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a .· uma gratificação addicional, corresppn~ 
dente á metade <lo soldo, considerando-se 
deroga.do o art. 1 •, n. 5, do decreto n. 478, 
de 9 de dezembr.:> de 1897. 

Art 5" ... ·Revogam-se· n.s disposições em 
contrario: · 

O §r. Alencar Guilnarães 
(pela m·dem)-Sr. Presidente, peço á V. Ex. 
qúe consulte á Casa sobre si concede dispensa 
de intersticfo pal'a que o projccto n. 1?2 E, 
de 1903, seja dado para. a ordem do <ha da 
proxirna sessão. . . 

Consultada a Cama.ra, é concedida a d!S· 
pensa pedídn.. 

B' annunciada. a votação do p1•ojecto n. 242, 
de 1903 projecto n. 392, de 1902, do Senado, 
que dá. nova organização á Casa. da Moeda, 
com emendas da Commissão de Orçamento 
(2" discussão). 

O St". Presidente- A ~lesa vae 
pôr a votos o projecto do Senado, salvaB as 

· emendas da Commissão de Orçamento. 
O Sa. C,\.SSIAKO no NAscnm~To-Perfei

ta.mente. 
São successiv~~menb postos a votos e 

approva.dos em 2" discus~ão salvas as emen
das os seguinte~ arrigos do 

l'R.OJECTO 

N .. 2,12-1003 

N. 392-1902 
(Do Sena l.o) 

o Congresso Nacional decrel,a~ 
Art. 1.• O numero, categoria e venci

mentos dos empregados da Cas:~. da Moeda 
são fixados m~ ta.beila. que acompanha esta 
lei, o, bem assim, o numero de officinas 

operados e aprendizes e seús. respectivos 
sa.larios. 
· Al't. 2. 0 Serão nomeados pol' 'decreto do 
Governo: o director, o chefe d~ secção cen" 
tral, os escriptura.rios, o thesoureiro, ·o :fisc(!.l 
das balanças e do sello e os chefes das offi-
cinas. · 

Os outros e1npregados serão nomeados por 
portaria do ~Iinistt·o da Fazenda.. 
· Os operar los a aprendizes serão admittidos 
pelo director. . 

Art. 3. o A primeira investidura será. feita 
sempro por concurso. 

Paragrapho unico. As nomeações por 
accesso serão feitas, ouvido o director e re
speitados a hierarchia, a. antiguidade e o 
merlto dos empregados. · ' . 

Art. 4. o Para os novos lagares creados por 
essa lei, em que não possa ter lagar a no
meação por accesso, serão aproveitados os 
actun.es empregados da Casa. da Moeda que 
se recommendarem por sua assiduidade, pra
tica de serviço e comportamento exempla.r. 

Paragrapho uuico. Os estranhos á repar
tição serão nomeados mediante concurso, 
pt•esidido pelo director, sendo os examina
dores nomeados pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 5. o Esta lu i entrará. imme:liamente 
em execução, abrindo o Governo os creditas 
necessarios, si no orçamento nãf) houve1• 
todas as Yerlns ou consignaçües indispen
sa, v ois pa1•a L:~o. 

Art. G. o Em(ruanto não for expedido o 
regulamento ncce.ssario p:1ra boa execução 
desta, lei, continuará. em Yigoe o regula
mento de 31 dejaneiro de 1874, e, no que for 
applrcavel, o du. Imprensa Nacion[l.l, ma.n
da!lo executar pelo decreto n. 1.541 C, de 31 
de agosto de 189:3. 

Art: 7. o R'Jvogam-se as disposiçÕ,\}S om 
contrario. 

Tabella 
CASA DA MOEDA 

· Pess(}aZ 

Director .......•.••. • · · • · • • • ~ · · · · • • ~ 
1 chefe de secção central, subst1tuto do 

director .....•.... • ....•.• · ·•• ··· · • 
1 primeiro eac;ripturario .•........•..• 
2 segundos ditos ................. · ... • 
2 terceiros ditos ................ • .. · .. 
2 qmu•tos ditos ....... ~· .... ···· • · .. .. 
1 thesoureíro ...•.... · • · · · · · • • • · · · · • • • 
3 fieis · do dito ............ · .. • ...... .. 
1 fiscal das balanças do sello •.•......•• 
1 almoxarife ..•...••..•....• • • •.. · • · • • 
1 porteiro ... , .•.••..••••.•.••••.....•• 
2 contionos ..•.•••..••••••••.•......• • 

17 

Ordenado 
8:000$000 

~~~~~?.ggg 
2:soolooo 
1:900$000 
1:500$000 
4:800$000 
2:800$000 
4:000$000 
2:700$000 
2:400$000 
1:300.$000 

Gt•atificação Somma. 
4:000$000 12:000$000 

2:400$000 
l :900$000 
1:500$000 

900$000 
· soo.r:ooo 
2:4ool~ooo 1 :2oo ·ooo 
2:ooo ooo 
1:30Q$000 
1:200$000 

700$000 

7:200$000 
. 5:700$000 

8:600!000 
5:600 '0ÓO 
4:ôoo ··ooo 
7:200$000 

12:000$000 
. 6:000$000 
4:000$000 

' 3:6Q0$000 
4:000$000 

Total 

80:500$000 
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La'boratorio Glümico : · 
1 chefe ..• ..••....•••.. • •• • •• . ••.• ..•• 
4 casaia.loroo . . · .•. .. . . . . ;, .... .. ... .. . . 
l a.prendiz de 3" classe a ... .. ... 3$000 
1 » )) 2a )) » ... . " . , , 2.$000 
l » » 3" » » . .. .. .. . I$000 
1 servente a ..... . .. .. , . • , . . , ... 4$000 

Oillcina de Fundição , 
l chofo .... ... . ..•.... . •.. • .. .. . .•••.• 
l ajlldante ..•.•..•... , . ... .... . . . .... . . 

·6 opem.rios de 1• classe a . . .. . . 8$000 
3 )) » 2• 'i> » ; ' •• ; • 7$000 

-4 » » 3• l> ».. .. .. ô$000 
4 » » . 4• l> » .. ' • .. 5$000 

·G » » 5• » »... .. . 4$000 
8 a.prendizes » 1" » 3$000 
2 t> » z• » ».. .. .. ~oo 
3 se1•vente~ a . . . . . . . . • . . . . . . . . . 4$000 

Ofllcina de lamina,ção e cunh~gcm : 
1 chero •• .• ..•. .••..•• • . •• .•. .• •••••... 
1 ~judante .... .......... . .... ..... . ... . 
3 oper.:wio~ <le la classe (t .. ·.... 8$0()0 
4 » » 2"' )) » .... : . 7~'000 
;(\ )) » 3" » '1> .. .. o o (j:j;(JO(I 
·7 » » 4~ » ».. . . .. 5,$1JOO 
~ serventos a... . . . . . • • . . . . . • . . . • 4$000 
1 dl:o;pcusado do ponto a .. ....... 4:;>666 

Officina uo :.\Iachin::t.s : 
l ohef~ . .•• . ...•.•.. , • •.. . .. ... ......• 
l ujmlante .....•..... .. .. . . .. ........ 
~ openl'ios cspeciaes o.. • . . . . . • 9.3<100 
:3 » <lo 1'" classe a . • . . • 8$')0:! 
4 » .. 2• » ~ . 7$000 
5 » » 3" » )) ú$000 
'9 » )) 4~ >} » • . . • • 5$'.l00 
8 )) » ;:;• })' fJ • .. .. 4$000 
.!') aprendizes de l' }) » • • • • • 3~000 
3 » <~:2." » » ..... 2$ooo 
2 » )) 3" }) l'> • .. • • 1$00[) 
4 « "" 4.. » )) .. • • • ~500 
2 ser\•entes a .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4;;:>030 

Otncina de gravnra, : 
1. chefe . . .... ...... ... . ...... . ..... ... . 
·2 gt'(~ vauorcs .......... .... ... o o •• o .. . 

O/fiei nas 

3:600$000 
~: 7CJ(J$1JOO 

3:6 )05;000 
2:700!/JO:i 

3: 600;$000 
2:700$000 

3:600$000 
2 :700$000 

1 operar._io espeei.a.l a ... . .. .. .. ~000 
-~ opera.rios d3 1.. classe a. • • ·ooo 
2 ,. »2~ Í> :..,7000 
l !.> » 3" » )) • • · 6$000 . 
1 » » 4~ )) » • • . !:>$000 
l . ~ · >> . 5a » » ~ ,. A$000 
2 a:prendizes » i.. » » 3$000 
2 » » 2& . » » . • • 2$000 
2 . ;; » 3:~ » » l~OOD 

f serv:~tte a·~ •. ~"' .. . :~ ..•. ~ ,. ; 4~S~ 

l : 800;50!)0 
l :i!U0$000 

900$000 
WO:i>'OOO 
300SO:xl 

l : 20Cl;j;DOO 

i :800~MO 
l. :300$')00 
2:400SOOO 
2:100$000 
1 :sao;;;ooo 
1 :500$00:} 
l :200$000 

9!>0:i'OOlJ 
600$000 

1:200$000 

l: SOü$000 
I :300:-)00U 
2: ,l0ü$000 
2 : 100$!):)0 
l :Sm:j;OOO 
1 :5()0$000 
1:2~1}00 
l : 400$00U 

l : R00$0'10 
1 : JUO;~OO~ 
2 : 700.~000 
2:4!10$000 
2:1008000 
l :80~000 
J :50<]$1?00 
l :200$000 
900~000 
{1()0$000 
300$000 
150~000 

I :~00:;.000 

1 : ~(](B1lOO 
.l : :JG0.-;000 
2:70(h000 
2: 400$000 
2: 100.!;000 
l :B00$000 
1:500$000 
1 :200!1;000 

90(!~000 
600$000 
300$000 
150$000 

1:200$000 

5: 400~000 
16: 000;~000 

900$000 
600~000 
:100.SOOO 

1 :2oo;:;oJo 

~~~ggj~~ 
14 : 400$000 
G:300$000 
7: 200$000 
6: Oo'n$000 
7 : 20~000 
7:2íl0$000 
l : 20t\<;000 
3:600$000 

5 :400.)000 
4:000$00U 
7:200~000 
8 :400$\JOO 

10 :800$000 
11): 5ü0$000 
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2.!: 400.$0 )O 

62:500$COO 

2:400$000 
1 :400$000 50: lOD$000 

5 : 4ú í i.~O JIJ · 
4: 000.~UO(J 
5 : 4.0~$1)00 
7:.W(I.<i;000 
8 : 400:~000 
9:000:(;000 

I:J: 500$000 
\i :GOil4'/.)00 
c!:500$GOO 
I :soa~ooo 

ti00$000 
GQ0$0.10 

:!.:400;~000 72:400$000 

5 : lllO.~OOO 
S:OOL'\:l,'OOO 
~: iOO;;\OUO 
4:800$000 
..J :200$QOO 
1: 80~000 
1:500$000 
l :200$000. 
1: 800$000 
l :200.9;000 

GOO~OQQ 
300 000 

1 :200$000 34i7V0$ .. )0) 
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OfficiM de estamparia: 
Ordenado Gratificação Somma Tota! 

1 chefe ..••.••..•••.•.•..••....•.••••• 
I ajudante ...••............•...•...••• 
2 operarios de 1"' classe a . . . • . . 8$00:1 
2 )) ~ 2"' )) » .... - . 7~000 
5 » » 3a » » •••••• 6$000 
5 » » 4"' :. )) • • • • • • 5$000 
3 » » Ó"' ~ » ••.••• 4$000 
4 aprendizes de 1 .. classe a • . . •. . . 3$000 
4 ». » 2"' » » • • • • • • 2$000 
4 » )) 3"" » » . • • • • . 1$100 
6 » »4"' <C » •••••• $500 
1 servente a. ....... , • • .......... 4$000 

Officina de xylographia: 

l chefe ...........•...•.•..•.•....•••• 
1 ajudante-xylogrn.pho •......•.......•. 
2 opera.rios especiaes a.. . . . . . . . . 9$000 
4 ope1•arlos de 1 .. classe a ...... 8$000 
5 » » 2a » » • , • • , • i$000 
6 )) » 3"' )) » • • • • • • 6$000 
6 » )) 4• » » . • • . • • 5$000 
6 » » 5" )) )) • • . . .. 4$000 
6 aprendizes <le 1" classe a ..•... 3$000 
6 )) )) 2"' » » • .. • .. 2$000 

. 6 )) )) 3" » )) • .. • .. 1$000 
6 » » 4a » » 500 
2 serventes a ................... 4$000 

3:600$000 
2:700$000 

3:600$;000 
2:700$000 

1:800$000 
1:301000 2:4no oo:> 
2:10 ·ooo 
I:soo :·ooo 
I :500 . 000 
1 :200~000 

900$000 
600$000 
300$000 
150$000 

1:200$000 

1:800$000 
1:300$000 
2:700$000 

. 2: 4001''000 
2:100 000 
1:800 000 
l :500 000 
1:200$000 

9001"'000 
000 000 
3oo·ooo 
150.$000 

1:200$000 

5:40!000 
4:00 . 000 
4:800 000 
4:200$000 
9:000$000 
7:500$000 
3:60G$000 
3:600$000 
2:400$0]0 

1 :.200!'000 
900~000 

1:200'000 47:800$000 

5:40!)$000 
4:000$000 
5:400$000 
9:600$000 

10:500$000 
10:800$000 
9:000$000 
7:200$000 
5:400$000 
3:600$000 
1:800$000 

900$000 
2:400$000 

Secção de reparos e trab:J.lhos diverao.s •..•.••••...•..••.•••...••.....•....• 
76:000$000 
28:500$0GO 

Senn;lo Fedet•al, 18 do dezemhrv de 1902.-Jose Gomes Pinheiro Machado, Vice-Presi· 
dente doS mado. -Alberto José Gonçatves, 1" Sa~reb.rio. - Hem·ique da Silva Co1ttinho. 
4° Secretario, servindo de 2°.-Antonio A;reJ·edo, servindo d) 3° S3cret:t.rlo. - Jose F;·eii'/3 
Be::e;·,·il Fontenelle, supplente, servindo de 4° Secretwio. 

Sttbstitua-so. a Pl'ituelra parte dn. t:~,b~lla do pcBoa.l da Casa d:t :\IJ3h pJh s3gcthb: 

PESSOAL DA CASA DA MOEDA 

1 dírector .•....•.... , •.••..•.•••..•.••..•• 
1 contador, substituto do director• ........ .. 
l chefe da secção central. ............... .. 
2 to• escripturarios ....................... . 
3 2•• escriptura.rios ...................... .. 
3 3°9 escriptura.rios ..••.•.••.•..•.••••••••• 
3 4°1 e.scripturarios ...••.•••.........•..•. , 
1 thesoureiro .••...• , •.•...•.....•.••.• , • , , 
2 fieis ...•....... · .. , ... , , . , .. , ........ , , . , , 

Ordenado 

8:000$001) 
5:600$000 
4:800$000 
3:800$000 
2:800$000 

1:900$000 
1 :600.~000 
4:800$000 
~:~00$000 

4:000$000 
2:800$000 
2:400$000 
1 :900$0ÓO 
1:500$000 

900$000 
800$000 

2:400$000 ,. 
I :200$00:) 

Total . 

12: 000$00 o· 
8:400$000· 

7:200$000 
11:400$000 
12:900$000 

8:400$000· 
7:200$000 
7:200~0:JO · 

8:0( 0):00 )·. 
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I fucal dali ba.lançae e do seU o ..... , ..••• , . 
1 flel do fiscal das balt~.nQa!! e do seUo .•.•• 

4:000$000 
2:00$000 
2:700, 00 

2:000$000 
1 :00'$000 
1.300$000 
l:00()$000 
] :000$000 
1:200$000 

6:000$000 
3:000$000 
4:og;g·ooo 
3:0 . 00 

1 abnoxn.rife ••••••..•.••..•.••.••• , , .•••• , 
I fiel do aitnox<ü•i f e .................. : .... , 2:00 00 

2:000$000 
:2:400$1)00 
1:300$000 

1 al'chivista ...•..•.•.. , ...•.•.......... : .. 
1 pol'teiro .•.....•.•.....•••.....•....••• , • 
2 continuos .....•.•.................• , •... 70~'000 

3:0 000 
3:60()$000 
4:000$000 

25 

Ao art. 2•- Depois da. pa.lavi•a-dircctor 
-accrescente-se:-o contador. 

Ao art. 4"- Dt).pois das palavras- Casa. 
rla. Moedlt quc-accrescente·se:-tivel'em as 
precisas llabilitu,ções- e o JU'l.is como está. 

Ao mesmo art. 4o- Depois do pe1·iodo que 
termina. peh\s p:-.1a.vras- comportamento 
cxcmpia.t'-- aoorosceute-sc: -- Exceptu:1-sc o 
loga1: de contador, q_ue será provida por n~ 
empregado do Fazenda com a. nccessa.rm 
idoneidad.c. 

Aos arts. 5° G 6°. Substituam-se pelos se· 
guintBs: 

.Art. 5. • No regulamento que expedir para. 
boa exJcução dc;r.alei, o Governo consolidará 
toda.s as disposiçõ~s vigentes r~la1.1v<\s á. 
casa d<t Moela; determinar·á qUites os em
preg(tdos q_ue devem compor a cJnta.doria. e 
a. secção ccati•al, aquelh sob a. direcçâ') e 
fiscalização do contado!' e esta sob a dh·ccç.'i.o 
do respccti vo chefll; descriminará os valores 
<l:UJ devem ficn.r ~cargo e sob a. ros_ponsa.bi· 
Udade do 1lu;~our·eiru dos que, por sua Jla.
tureza, caibam á guarda c l'esponsabili.da.de 
do o.lmoxa.rifc, Cl'eu.ndo os livros noce,sarios 
para minuciosa. e clara escripturaçao e cou
tahilillade do cstabelr.cimflnto. 

Art. 6. 0 Publica.lo o rcgul<uncnto c na 
insufficíencia. da vel'b:J. votada p:>ra cmteio 
da, Casa da. MoJda, o Governo abrlrll. o cre· 
dltJ necessJJ.L•lo pttra. comple;a.r a. q<lautio. 
precisJ. á, eltecuç1o desta lei. 

E' o projec ~o do 8€-uado a.pprova.do em 
2~ ,uscussão n assim emendado é enviado á. 
Comml:são de Ot•çamonto par~~ redigil·O de 
a~cOl·do com o -vencido. 

!•:' a.mwncía.L!a a. YOL~•;ii\} do }Jl'ojecto n. 70, 
deste n.nno, que autoriza. o P..>dBi' Executivo 
a abrir a.o Minist3l'iO da Fazenda o credlto 
extra.ordin<tl·io de 63:751$151, parõl. :.1.t.teoder 
á. restituição de imposto:> .sobre -vencimeotos, 
dovlda. a. v.wios tmnütros aposentados do 
Supremo T1•ibunal Feicra.l (2~ discussão) ; 

10:1:300$000 

tem competenda para entenuer os princi
pias constitnciooo.es. 

t.t•os do Supremo Tribuna.! Federal e .. por
tantn, da eollisão existl>nto ontre esta tribu
tação e o artigo da lcí fl!ndamental qu~ im· 
ped.~, que -veda aos JlOderes :publicos dimi
nuir os -vencimentos desses magistrados. 

Parece-mo que a. vo ~ttç.ão, a appl'ova.ç.ão 
dj, emeuda. que ttv~ ~t ltont'J. d.e subscreve<· 
po:iet·<t ser feita independentemente de qual
quer :pl'OnuMi:H11únto formal da Ca.mara 
sobl'<} as dout:·inas tã.J brilhantemente sus· 
tenta.·la.s polo meu élignD c 1Heg.1 e amigo, 
~1·. UrbJ.no Santos . 

A Ca.mat•a., app:·ovando a. cruúnúa, maui
festat·-~e·ha mais Uffi(l. vez sJ1re a inconsti· 
tncionalühde dess~ tributação e, verificando 
quo ~l) trata, na hypothcse, d~ cn.S') :perfQ\ta
munte identico áqull iles quo foNt!U vbjecto 
da sontcnça, fcwi!. obt'i1 d.3 j astiça., IJOl.' um 
lado, e de respeito á const itniçã.o Federa[, 
pelo outro. 
· Pudcrá t~ qLJcs~ão dor1triinJ·ia, suscltad<~o 

pelo bl'ilh.ant.e parecet' do mer1 digno collega., 
ser objocto d0 uma. n>tn.ç[[o decisiva., em ac
c.tsiã.o mais opportuna, O que eu qui7., so
bretudo, acccntun.r e i~tv : a Camara pód.e 
vota~· a omcnd:.t sem, cntrota.nt J, l'cconb~oor 
ds m:J..!Iell'a. expresn a dout-rina. formulada. 
no parecer a que alludo. (l!Iaito /.lei;<.) 

O SL". Cassia.uo du Nasci· 
lnent_o {pâa o>·de;,l) -Não quel'.> de modo 
algum contrariar os intuitos do honrado 
coll~ga; qnero simpiesm!)nt9 a.fil.rrna.r minhl!. 
CO!l V (CÇÍÍ.tl, 

Nã.o estou conrtlnciuo tll16 o Sllpt·emo Tl'i
lmna,l, na. hypothc,;e, ost~j •, com a vwd:tdalt<t 
Joutri11a.. 

A Constituição refJre·SJ a. di iu1nuiL• venci· 
roentos ; aqui, do que s~ trata, ê de tosar, 
ile lmpôl'. 
Ness<~s condições, e n a ausonci11 do rebtor 

encarregado de da.r o parecer, venho o !fere· 
c c~ os ~u. e~plic~r;ão. OSr. Barbo~;~ra Lhn.a (1Jelaordem) 

- Sr. Presidente. trata·ae da. antiga. questão A questão t! uma questão de principlo 
.tle impostos sobr·e os vencimentos de miniS· !lon~tituoiona.l; cada I'.:Jpl'!lsentante lia. Naçã:[)-
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tam·competenciã: JillTa entender os·: princípios 
consiitucionaes. · -

O que a Constituição diz (• .. que os venci
mentos dos minist-ros do Supremo Tribunal 
não-podem ser diminnJdos, mas não diz que 
não-possa.m ser taxados. 

A-'Camara decidirá em sua alta sabedoria 
como melhor lhe parecer, na certeza de qno 
qualquer que seja a sua decisão, esta expli
cação fic::t valendo pol' uma declaração do 
meu voto :-voto contra a emenda do meu 
honrado collega de representação, porque 
estou profundamente convencido que cabe ao 
Poder Legislativo taxar os vencimentos dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal, 
como de quaesquer outros funccionarios da 
RepublicJ., e que essa taxação não contra.
vem <~disposição constitucional, que diz que 
os Yeccimentos dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal não }Joderão ser dimi
nuidos. 

E' simplesmente a. oxplicaç·i'lo do mcn Yoto 
na questão; não quero, nem posso querer, 
de modo algum,inflnir na decisão da Camara 
dos Deputados. 

Varro apenn.:; a minha testa<.la. 

O Sr. Augusto de Freitas 
(lJela o1·dem) -Sr. Prosídome, nã.o me pl\recc 
que a quest5.c esteja cullccada em sr;u verda-
deiro t:wreno. __ 

N<1o acredito cptc a Camara tcnlw. ue 
emittir um vuto sobre a quostü.o constiGll
tuciooal; não (• bto que a emenda apresen
tada pelo honrado Dcput::t.do pelo Rio Grande 
do Sul, o pol' mim subscl"ipb, visa. 

A Camara, de accordo com o parecer da 
Commissão de Orçamento, tem que votar o 
projec'to que abre o credito de 68:000$, para 
restituição de impostos indevidamente co
brados de magistrados, de · accordo com a 
se:õten<;>a proferida pelo Supremo Tribnnn.l 
Federal ; votando este credito, a Camara 
nã_o entra na ::t:preciação da questão, não de
cide· della, não julga boa ou ll1<t a :oentença. ; 
vota o credito neeessario para o seu cumpri
mento. 

A emenda apresentada pelo nobre Depu
tado pelo Rio Grande do Sul apenas auto
riza o Governo a alJrü· o credito necessa1•io 
para restituição de impostos aos magistrados 
que ~e achem em iuenticas condiç.ões, isto é, 
:lqueltes que, si porventura ama.nhfl propu
zerem sua acção, tenham uma sentença 
igual do Supremo Tribunal Federal, 

0 Sn, .\NISIO DE ABREU d(~ ll!U aparto, 

0 Sn. Auca:STI.J ng FuglTAS - Pois Lem ; 
si V. Ex. adml tf,o fJIIfl o Suprom!J 'l't·lhunal 
Fedm·al, a l'ropo~il.o •In umn. fiiie,tí'i,; dn 
tanta relevnnclu. como r11tu, IPilll'~ dtulo um 
-voto inconscien to. , , 

O Sn. ANISio·. DE A~REU -Inconsciente,. 
não ; mas póde ter mudado de ,opinião. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS ~Bem ; â'quel~ · 
les que estiverem animados da esperança de 
que o Supremo Tribunal venha a mudar de · 
opinião, a proposito da constitucionalidade 
desse imposto, realmente fundados nesta 
opinião, negarão seu voto â emenda ; mas . 
o que eu tenho em vista dizer a Camara, 
chamando a sua attenção, ê que ella nã.o vao · 
com esse voto decidir da questão 'le consti
tucionalidade : vai apenas mandar que se · 
applique a casos semelhantes a doutrina fir- · 
mada ~elo Supremo Tribunal neste caso. 

O Sr. Anisio de Abreu Vlela · 
oNlem)- Sr. P1·esidentc, como estou dis
}Josto a votar de accor1lo com a opinião 
exarada na Commissão de Orçamento pelo 
meu digno companheiro, Sr. Ur):mno S:~.ntos, 
preciso explicn.r meu voto, maximé depois 
do aparte que aventllrei, quando orava o 
honrado representa.n te polo Estado da Bahia, 
Sr. Augusto de Freitas. 

S1•. Presidente, a questão é muir,o grave. 
c lllll' mais do uma vez tem sido tl·azidn. n. 
este Congresso. 

Ella. alfocta, debaixo da modesta apparen· 
c ia do quo so reveste as funccões caracte
ristica.s o primordiaes tlo Parlamento, isto(\ 
do Poder Legislativo. 

Votar, Sr. Prel:lidente, o Congl'osso uma 
autorização ou uma. lei investindo o Poder 
Executivo da. fac.uldade do estender n casos 
identicos certa.:>. e uetormiuadas sentenças, é 
simplesm~nte investir o Poder EXQCUI i r o elo 
funcções legislativas. (.·lpo·illllo:~.) 

Sr. Presidente, ·a, dout1•ina snstant:tda. por 
todcs os publicistas americanos,sem excepção 
de um só, a doutrina unica c cumpatiYel 
com os l)Odcres que foram confia.dos poh 
nossi:t Constituição ao Congresso é esta; o 
Poder Legisla.tivo faz a lei, o Poder Exe- , 
cutivo cumpre-a, ·o Poder Jndiciario de~idc 
da applieação ou constitucionalidade dest<t . 
lei em casos concretos-nunca inva.llda a lei, 
desapprOYit- a, deixa do a}Jplical-a, julga-n, 
insubsistente e oll'ensiva do pacto .cuus
titneion::tl deante do facto que é sujeito ã sm~ 
dellbcra.ção. 

Ora, V. Ex. comprehende que, si hojo o 
Poder Judicia.1•io, por um.;t maioria occasí.o
na.!, decide, de certa .. e determinaua:Jõrmr., 
certa e d<'terminada · c1ueatão, amanhã, medi- · 
ficada a com}Josiçõ.o do t1·ibunn,ll10r mêm
bros ontr?sq.ue, 11or .terem ópinião diversa, 
1lmutm JUrlsprudcnci:\ nova; consequente
moni.o o Congresso YCl'<i de forma diversa. <L .. 
RIIIL lei t'Oll1Pl'ál1911didtW .. , . · · ;;.!,;>i , ';: ,-..-: 'i 

N7io, Sr. Pr•osillonte, o Congt•esso neste 
II!IHIIHI!lto do\'O ngh• eom a ma.xima ponde·-
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ração. Tr<ttu.-so, na. votação deste projecto, 
desta autorizaç~o, . das funcções primordlae:S 
do Porler Legislativo. . 

Eu. entendo, portanto, dada esta explica
ção, que a unica doutrina. compatível com o 
reginwn, constituCional, . q_ue fizemos, é 
sustentada no parecer do no.sso distincto 
eollcga . Sr. ·Urbano Santos, c ncst"' con
ibrmidad~~ dou o meu voto. (.Muito bem; 
muito bem.) · 

O St·. Presidente-Yae se Yotr~ro 
art. 1°. A este artigo foi apresentadn, <1. se
guinte emenda additiva: 

(<Accrescente·se ao art. 1°: 
Pi.l.ragrapho unlco. Ffêa igualmente o Go

verno êtutorizado <L abrir o necessario credito 
1~ara o fin:_ de rest.ituir a todos os juizos 
íedel'<te~, nao mencwnados no art. 1°, a im
-portancw. descontada como imposto sobre os 
seus vencimenb~, l'eputar1o inconstituCional 
nn, ~;entcnç<~ alc<~nçad<~ pelo~ magistrados 
sup'i.'<t referidos.>~ 

Em s~guida_ d 1;osto ~~ votos ·e approvadu 
oro ;?a dJscnssu::J o :::egurote ttrt. 1° uo 

PIWJECTO 

N. 70- 1903 

O Congecsm Nncium~l resulve: 
Art .. l "· Fica u Poder ExocutínJ autoríz;LCb 

iL u ln·ir ao l\Iinisterio da Fazenda u c1·cdi1;1) 
?xtr;u~rd!n~trio d~ G8:7lil$05! parr,, :tttender 
·~ l'Oi)tll,ull,:ao de lmpmltos sobro vencimentus 
devitht ao-: miuis..tit'os aposen 1.ados do Suprem~ 
Trilmnu.l Fed01·al Jofio Ant-Jnio de At•aujo 
l:'l·eii.a.s I-Iom•ique.s, Luiz Curr&a. de QuciPoz 
Barros, Antoniv de Sour.a Mendes, Tristão 
tle Aleneal' Araripc, E~pieülião Eloy de 
Banos ·Pimentel, P1•ancisco de Fttria Lomos 
Bento Luiz de Oliveir<t Lisboa, Jo<tquim th~ 
C9sta Ba.nadas e José Hygino Duarte Pe
reir;~, em Yil'tude do accordã.o do Supremo 
T.rlbunal Federal, n. 709, de 15 de outubro 
de 190.2. . . 

E' annuncittd::L a votação da em~nd;t do 
S1•, Barbosa Lima .e outros. . 

Em seguida é posta a votos c rejeitada por 
76 votos contra. 38 a referida emenda dos 
Srs. Barbosa Lima o outros. 

Posto a · votos, é approvado o seguinte 
;wt. 2o: 

1<Revogam-se as disposições em contrario.» 

O s;..._..;. Frederi~Õ Dorger;;;; (pela 
Oi'dem)-Requeiro a V. Ex;.; Sr.· Presidente, 
que ~onsulte á. Casa si concelie dispensa 
lle interstício p();ra que · o projecto que .aeaba. 
ue ser 'approvado .13ntl'e na. ordem do dia de 
amanhã. _ · : 

Consultada: ' ·a Camara, ê 'concedida a dis
petlsa'pêdída.: ::.. ,. 

Sãl) successivamente posto:; a votos e 
appt>ovados, em 2• discussão, os seguintes ar
tigos do 

PROJECTO 

N. 214- 1003 

O Cong1·esso Nacional decreta : 
. Art. 1. 0 Ao meotrJ da ofllcina de côrte do 

Commissariauo Geral da Armada são con
cedidas as va,ntagens e direitos gos<t,do.~ 
pelos mestres das officinas do igual ca.tegorio, 
nos Ar.senaes de Guerra e l\Iarinha destaCa
pital, de conformidade com o decreto n. 240, 
de 13 de dezembro do 1894. 

Art. 2.0 Revogam-se as uisposições em 
contrario, 

Posto a votos é approvauo em ui:>cussKo 
unica. e enviado <i Cummh:;ão de Redacç::io, o 
seguinte 

PROJECTO 

N . . :U3 -1003 

O Cong1·esso Nacionall'Csolvo : 
Art. L·' E' o Governo autorlz:1do a mnn· 

dnr p:tg,u· a Jovc!in~t JUb~s (te Albnqucrqno 
Bello, Dcolincla de Lal'a Ribas o Mn,ria Au
gusta Ribas Flot•o; n. impor~:\ncia do meio 
soldo a quo teom dircit•) por morte de seu 
p;w, o capitão rofol'ill<ttlo do cxet•cito Qui
rino de L:.tt'<\ Rib:ts, du~de 9 de mat•ço de lti~4, 
époc;~ do f•tlloclmen to at<i 13 de novembro 
de 189i, qnn.ndo foi oxp.Jclido o t:t:Jlo do 
habilitaçiio, ficando ellas a:-:sim relevadas da 
prescripção mu quo iocot't'eram. 
· At'L 2." Ficam roYogndas as disposlçücs 

em contr;wio. 
Posto a votos, é a.pprovado em disc~ssão 

unlca e enyiado <i. Commissão do Redacçao, o 
seg~linte 

PROJECTO 

N. 244 - 1903 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. I. • E, autorizado o Podel' Exe.cuti v o 
a. gt•aduar no posto de alferes o ex-sargento 
do 26° b:thlhão de infantaria, hoje cabo 
de esquadra do 10° dn. mesma armo., Manoel 
de Olíy.flir,a .. Soar,,s, visto acha.t'.':'SO compre· 
hendido na disposição doart.l 0 .d<llei n~ ::350, 
de .9 do dezem1lro de 1895. , .· . , 

Art. 2. 0 Etfectua.d·u. a graduaçlio autori~ 
z:1da pela presente lei, nenhum venqiment o 
de official se abonará. ao, ~enoionado -~~-
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:;argento, a.nterior á. data do 1•espectivo de
llreto, e na sua n.ntíguidade de posto não 
~e computará. o tempo decor1·ido do dia. em 
que foi excluído com bai:x:a-31 de julln de 
1895-até <l vespera daquelle em t1ue for 
gNl.dua.do ou p1•omovido. 

Art: 3. 0 Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Posto a votos, é a.pprovado, em discussão 
unica, o parecet• n. 98, de 1903, ind~ferindo 
o requerimento em que D. Felisberh de 
Lima Maciel, viuva. do tenente-c.:ronel do 
ex.er~ito Victoriano :Ma:iel, pe ~e uma 
penSáo. 

Posto a votos, é app1•ovado, em d:scussão 
unica, o parecl'r n. 99, de 1903, indererindJ 
o requerimento de D. Anna. Rosa da Silva, 
mãe do soldado do 1Qo bata!hii'o de infanta
ria João ~()l'l'éa Lima, já fallecj.~o. rediudo 
uma pensao. 

~osto :1 votos, é appl'ova.tlo, em ui::;cus~ão 
umca, o parecei' n. lO:J, de 1903, indeferindo 
o requerimento de D. Umbelina. Alice dos 
Santo~, viuva. do pha.rrnaceutieo adjunto <h 
mrerclto alferes Josê da Cruz Sanic~.~, peàimlo 
uma :pen ~iio. 

Posto a votos, é appl'õ'Vado. em discmsãl 
unlca, o parecer n. 10!, de Hl03, julgando 
que deve ~el' indeferida a potiçfio em que 
V. Julia Gl\briela. de Gouvêa.. Yiuva do to. 
nente honorario do exerc:to Clemente SIJ::ti'e8 
de Couvêa., pede uma pensão. 

Posto a ,.-atos é approvado, em discnssit') 
unica, o parece;.• n. !02, de 1903, julaando 
11ue deve 10er indefer·ido o l'ei1Uel'ímento em 
•1ue D. Carolina Adela.ide de Oliveira ~Ia. 
lheiros, vi uva. do capitão honorario do exer
cito Carlos Sabino de Malheiros, pode me
lhora. de pen~ão. 

Posto a >otos é approvado em ui~cu.~~ão 
unica. o pa.rece1' n. 103, de 1903, julgando 
t}Ue deve SCl' da compatencía. do Puder Ex
ocuti vo repa1•ar as lesõ~s de direito de que 
se diz ser Yict.ima o comm'ssario de 4a c\a)~e. 
2° tenente Igoado A11gust!> Unhares. · 

O Sr. Presidente- E~tfi .J finclas 
as 'Votações. 

Continú:t. a 3" discus3iío do proje~to n. 168. 
de 1897, providenciando sob:' e auxilias á 
la.Youra. .' 

Contínüacom a pala.vr.t o Sl'. Ribeiro .Jun
queira. 

O Sr.Ribeiro ..Junqueira (con
tinuando) mostrava, quando fui interrompido 
pela necessidade das votações, a dispa.1•idado 
~xístente out1•e a zona oeste de s. Paulo 
e as zonas productoras de ca.ft~, quer paulis
~~ quer ftumlnenscs. 

Dizia então que o projecto ex 1rr-eria in
fluencia muito mais directa sobre as ultimas 
zonas do quo sobre a primeira. 

Parecia-lhe, p1is, mais racional a primi· 
tiva lei Yotada. pelo Est(tlo de S. P<~.uto. 
prohibinào novas plantaç.ões, do que a pro· 
hibiçã.o tlo a.ugmento da área cultivada. 

Não é, porém, i,to ruzão para se oppôr ao 
projecto. Deseja apí'nas apresentar uma 
emenda que vir<\. difficultar aquella dispo
sição da lei, torn,mdo-a possh,el, qua.ndo 
verificad&s o excesso de producciio c accre:;
cimo do plant<1.çã,o em d:sproporção ao au
gmento de consumo. 

Entre outras disposi<;õo~ dl} p1•ojccto rle 
granJ.e imp::>rtanch, figur3. a do§ 2° do ar
tigo 1°. 

Os nossJs conhecimentos a respeito são in
c.nupleLos, quel' dos me1'cados consumidores. 
quer dos pl'oductot•es. E ninguem contestará 
que 6 condiç1to indisponsavel para se leg\sla.r 
sobre a prouucção o consumo do café, o co
nhecimento cxacto desse mercado. 

Ob3erva que o projecto tem sido a.ccusado 
làfóra. de pre,iudicar outras fontesde riquezns 
do paiz om beneficio uni co do café. 

Julga menos acerta<la esta apl'eciação: 
quem attental' parn. a. disposição do substi
tutiYo ao p·:ojecto n. 168,não encontJ•ará dis
posição n.lgumn. quo importo em sa.critlcio 
par.1 a Uoitía. 

O <tl't. 5° dispõ:Y quo o Govm·no í'<&l'á. as 
operações do croJEo, obrigando-se, 11orém, 
os Es~itdos, perante <t União pelos compro
missos que est~> assumi!' pat'a <L fundação de 
estltbelccimentos de ct·edito a.gricJia. 

E' cln,ro que o autor do vrojecto só pede <t 
União a sue~ iTJterfoJ•encht para a ha,rmonia. 
dos Estitdos productol'es , afim de se fazer a.t 
gumn. cousa de utH á. lavoura. 

E 11ede pouco, pens:\. c ora.dor, tão grandes 
são os b3neficios a.p1•est;:v.los ao pu.iz peltt la.
voum do café. 

Aind:t por este lado não vê motivo pttl'a. se 
combater o proj;;cto. 

Sabe a Ct\ffi::Ll'a que diversa.s foram as 
caus(LS da crise que vimos atravessando 
sendo a: prjncipal a desvalol'ÍZitção do meio 
cil•culante polo excesso de papel-moeda. 

Foi devido a elln. que o cn.fé logrou no 
merc:1do productor lH'eço elevadíssimo, em 
dc.,pro}}orc;ão com o que tinha uo mercado 
consumidor. E' certo, }}ois, que não pôde o 
orado1' ac::lm}}anha.r os que pedem novas 
emissões l)<l.l'tl, auxilias ti lavoura. Quer esses 
auxilios, por parte dos governos da Uni.ão e 
dos Estados, mas indirectos. 

Entende que a crise par<t ser solvhla vanta· 
josa.mente, precisa do esforço do productor, 
dos Estados e da União. Ainda bem que o 
mo'Vimento assigna.lado de 1890 a.té o anno 
da maior cri~e do café, já se }ao ma.nifes-
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tando em sentiuo inver;;o. Com a desvalori· Nestas condições crê qull se deve entregar 
z:~.ção dv café e a melhoria tio cambio, nota- ao Poder Executivo os meios necessartos 
se que o sala.rio tem díminuido P<~ula.ti· para. que, em occasião opportuna, possa agir 
namente. em auxilio da lavom•a; cr·ê que SCl deve 

D'ahi a normalização da. proJ.ucção e do com to.nto mais calma, com tanto mais se-
propr.o commer~.o do café. reoidade tornar esta medida, quanto~~ certo 

E' precisamente para esta normalização que s3 acha na culminancia do GovernJ um 
que preci1amo;; do auxilio dos governos do.l lavrador de café, conhecedor e interessado 
Estados e da União. Fuz-se mistm·, pois, ncs>e commercio, e, que, port:wto, farâ tudo 
que os. E~tad.os intJ:venham no. as.sumpto, que estiver ao seu ~leance para facilitar a 
quer d1m1nmndo os rmpostos do Importação, mellw!'a da p:oducçao. 
quer iotcrfel'indo junto dtts empl'2zas de I Tem :\ C(n·teza de que o Governo hJ. de 
t~anspor.te para que os fl•otes sejam redu- concorrer com os meios ao sJu alcance para. 
z.dos. regularização do C.)mmercio do café, por-

Do Govel'no da União dever-se-hia o:;perar quJ é fora de duvida. que o c.1fl' brazileiro, 
a reorganização lJancai'ia, de modo a. í'a.ci- exportado em grande escab, é. desvil'tuado 
litfl:r o cl'~di~o agrícola o o emprego dos para set' vendülo como c<.~.fú de Java, i\Iol<,a e 
meLs posslVOlS para a propaganda do cafê. outros. 

O orador ap1·ovcita a .occasião para de- Sã.o estC>s pl'oces;,os de desvietnamento da. 
fender a classe n.g1·icola de algumas incrc- producção que obrigam os interessados a 
pações, que repukt de injustiç"' capital, E' chamar a a.tton<:ãa do Poder Executivo para 
most1•a que o~ lavl'u:.:ores não conhecem que, b.1ixando J'cgulament:> e combin:.mdo 
perfeitamente a cri:,:e que os assoberba e a medidas com diver,;os paizes, concorra para. 
n lCcdsiJade de empregarem esforço.s para a auxiliar a lavoura. Tem confiança na. acção 
solução dess:l. mesma. crise. do Governo. 

Quererem, de um momonte para outro, Repeescntantc de um centro cafeeiro não 
quo elles n.bandonem a cultm•tt extensiva, potlin, neste momento calar-se o conclue 
para se atirarem á intensiva, ó gravo o1•ro. pe.Undo <1 Camara. qnc lhe r&leYc o tempo 

A i::Jto s3 oppõem os principias do eco- que, no cumprimento do seu mais imperio:m 
nomia,sinã·J tambem as da pt·opt'ill. natureza. dfJver, foi oul'igr"uo a lhe toma.t', (Jiuito bem> 

O oradol' pa3sa a fazer referencias ao nmito uem. O orador c' felicitado.) 
~.on.s:l'esso Cafeôi~t<_L que l)l)u;c em _Nov~- Vem li. Me~a, é lida, apoiada e posta con-
\ ot.h. e a nccesstda.lle do. Governo du Br a· J·un ,ta mente em di ·cu~s.'i.o a srcrninte 
ZL!mro adopta~· as medtdas pJr otlc a.d· c ' • " ' e 

0ptadas. Pensa quE' com a adopção dessas 
medi .as que o orador lê á Camara, pó:.lo o 
Bl'azH cJntar com o concurso efficaz dJ todas 
as naçoõe~, par.:t o maior co:bumo do nos;o 
:producto. · 

Lemb1·a ainda um::t reunião In pouco tem
PJ em Londres, da Companhia Dnmont, ac
c~ntuanuo o corretor dcsn cJmpanhi<> que 
nuo devo h;wer ta.nto receio da. crise do 
l'lrazil. E fat-o 6. luz dos algar·ismo,, pro
vando que as nossas CJndiçõe:;, pre(!a,rissi· 
mas embora, hão de encontrar o salv<tmento 
desejado. 

O pequeno augmento do pceço no mo
mento actual não será já umtL -çoquena 
prova de que tal vez em futul'o, não muito 
remoto, o nosso café subil•tt? I-Ia de subir 
natumlmente desde quo haja, diminuição de 
producção. 

Tivemos ainda·o n.nno passado no Estado 
·de S. Paulo uma geada. que granJes pro
juizos deu á lavoura. Isto concorreu para 
melhorar a producção, não só em S. Paulo 
como em Minas e Rio de Janeiro, a chamada 
:zona c2feoira. 

E' uma verdade que nas colheitas futuras 
a. producÇ<'i.o necessariamente ha de ser 
melhor. 

V oi. VI 

Ao proJecto 11. 168, de 1897 

Ao suh>titlltivo apresentado pJlo DJput<tô.o 
Cundido Rodrigues : 

Ao § 3o do art. 1° -depois das palavl'as: 
- durante t1·es annos, pelo menos - ac· 
cre.:;cente-se : -verificado que seja.m o ex
cesso de lH'oducçi'i,o sobr.:l o consumo c o 
acereseimo de :plantações em proporção su· 
períor ao n.ugmento do eonsnmo. 

S.Ja das sessões, 6 de outuh1'o de 1903.
Rtbe:·ro JunqueiJ'(I. 

O Sr. AI varo de Oar,•albo 
começ-a fazernlo notw que a Camara. actual, 
já celebre 11elas estrcias not<weis que tem 
ouvid·J e pela consolidação dJs creditas 
dos seus antigo; rcpt•o,:entantes, c.:;t(t 
agora assistindo com indi1ferença a frieza 
<t discus,:ão de um projecto, em torno 

do qual, tudo o que houvesse da elite moral 
e intellectual do paiz, deveria estar reunido. 
(Apoiados.) 

Quanto calor na d:scussão dos impostos ín
terestaduaes ! Agora, porém, que .chegamos 

1~ 
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i't questão maxima, e uma. deserção geral. Os 
a.dversarios dos auxílios sob tGdas as fórmas 
deixaram o campo; mas deixaram-no, porque 
desl:\jam fazer da fl'ieza · uril plano de com
bate. Assim, esperam que o Governo se 
possa tm·na·t' surdo <J.Os cln.mores da agri
cultura. 

Por isso, na tribuna, snccedem·se . apenas 
us oradores que aJ!i.rmam sor neceó'sarios os 
o.ux:ilios. Não os auxilies que :::e traduzam 
na 1lissivação de dinheiros publicos; m\\s 
aquolles a que tem dil'eito esta hwonra, n. 
quem o pa.iz, um <lia, dando o golpe da abo
lição, golpe fidalgo, nobre o li1)Cl'<ll, retirou
lhe Yalore;,; de trtl ordem, que tl foz C.l'etlora 
da sollicitnde nrtcional. E~se Cl'cditu não se 
U.issipon com a mudanç-a det'urmade regimen. 
(.lpoi!!dus.) 

Qnrtndo o o:·aúor S3 reflll'O aos clamores 
111te sobem tüt:• o Governo, !líi.o fn.lla. como 
pa.ulista.; 1'alla como brn.zileiro. Si a ini
cin.tiv:.t d:J pt·o.iecto po.rl.itt dos lXllllistn~. foi 
i:~lvez porque ellcs oH vem mai;; de po1•to os 
gemidOS doS OeCCSSit:ulos, ( .\JlOÍados da ÚttH• 
n111a iJtwfisl<~). O ca.ft! não púrlc sm· consl · 
dcrado UITI l>I'Oilllcto ues.;:~ OU daquella zona 
do p:tiz, EU.o ,·. hoje a. rrtoctla. l'<ll'a o cqni
librio do cretl i to nacionr~.l. 

que de zona para. zona os intet·esses · di· 
vei'gem. Só, portanto, a União, como a su
prema r~guladorâ desses interesses de tod::t 
a nação, é que pôde int:;rvir com eflicacia. 
O escopo a que deYe vizar o Pode Legisla
tivo está, pm•tanto, claramente marcado: 
é Mhar meio de tornar pi>ssiv~l a valori
zação do producto, seja qual for a zona d~ 
o~de provenha. 

· O OJ'ador nã.o discutÜ'(t miudamente o pro· 
jecto. Jã chamou a att~nção para os elernen· 
tos de informação que existem no discurso 
do Sr. Felishello Freire. Quer, lJOrént, prin· 
cipalmente tornar bem claro quaes os senti· 
mcntos que animam aquelles de quem é u::t 
Cama.ra or.epl.'esontante. 

Ha,no paiz, hoje,tres correntes de opinião. 

Uma. foi a que inspirou o Governo passa
do: é t\ da luta do forte contra o fraco. 
Aos que pousam assim, niio importa que o 
cafll,,<.Ll i'iO cuJlvel'f.a na matta.rio. abandonada.. 
o pn.lacio caia. em ruínas. Porque, neste mo· 
mento, ha. uma. pequena alta. de preços, jul
g:un quo VM1 ni:>:;o a conftt•roação ,Ja justeza 
do ~;uu.s thcorias, e os factos trarão as neccs· 
~nrias compoosaçõe~. Pouco lhe~ importam 
as desgraças de uma g-eração: a.ppbudom 
~ómento o triumpho do, furtes. 

i\fas o orador sempre qnereritt s:1bor onde, 
nos Estados cafeeiros, IHL esses «forte H». Al
guem os l)ÓcJ.e !ll)Qntar ? 

O Sn. \VEXCESLÁO l3RAZ - N:io hll .• 
(Apoiados.) · 

A Camara, n~. sua maio1•in., não orrviu 
ltontem o notavcl discul'.so do Sr. r'olisldlo 
Freü•.:. Fez mal. Si, entretanto. o lei', •tcha.r:l 
n,l!i dados tnecusa,·eis. Verá n:\s palavrn.s 
do rop1•esentante de Sergipe que todas as 
a.be1·ttn·as de <wenhlas, construcçl'•es de cáe.s 
e obras de :oaneamemo Liestn. cida.de. de na.úa 
valerão si o Governo a.ctual nJo puder m :m· 
ter o credito de que hoje está goz:mdo gi•aças O SR. ALVARo DE CARYALHo-Sabe que ua 
ao motlo pelo qual o Governo p::ts5adu ctun- sua tet•ra o que se pode ver . é qu3 os ricos 

. prin :;eu;,; compromissos financeil'os. Tudo consomem cu.pitacs exteanhos ü. l;woura e os 
mais é pllantàsia.. pobrqs vivem am;ildiçoantlo aos represen-

Os l' 13Jlresenta.nte3 de S. Pa.n!o sentem-se tüntes, que elles julgam responsaveis pelos 
presos por consid·~raç:ões que os tolhem seus mttOS destinos ... Lá o })atrão se vê 
um pouco. M<~S o Ol'ad.ot·, sob sua exclusiva muitas vezes forçado a a lnndonar, com :.t 
respo.nsabilida.de, affit•ma que é pl'eciso não ,esposa e os fitlw:;, a fazenda, Je que o.cqlono 
termmar a :pres(jnte sessão, sem f.tzet' al· se a.})ossa. para se 11aga.r rJo.s suas du1das. 
guma c.)usa em prol da lavoura. Ha noces · (Apoiados.) · 
:?idade imperiosa; do n.lgnma provid.mcü~, E:sta 4 a verdade. 
As re~pousauilida.des do actuai Guvemo ~tú•a A outra. carl'enie é a dos partidarios de 
com a lavoura. do café são mais importantes auxilios ú. lltvoura. Em. regra., por essa ex
do que, _ á. primeira vist;t, podem p:11·ecer. l)rGssão, entenrlc-se emprestimos a lavrado-

Aqui se ·tem perguntado : << Podei•á o Go - rcs.Mas esses emp1•estimos,ou em dinheiro,on 
ve~no intervir na. -valorização do ·preço do em l>onu~. ou de outro mQ(lo, amedront:\ram 
ca.fú e na organiz~ç.'ío de estabelecimentos tan ia a. naç-ão, que o lavrador, p·:eso ao solo, 
tle credit'). pedindo o auxilio dos estados, por força da sua industrla, não consegue, 
(1uando estes antes, não se tenltt~m mani- eml)ora tenha. oro snas m'iios o que faz .a ri
Testado?» . queza do paiz, achar em qun.lguer banco o 

E por que não poderá 1 Acaso, a f~deraçã.o credito neces~ario para. a. .. sua._s.ubsistencia do 
<'~ fi. desuoiãó ? . -. . . . ' . dia seguinte ! 'Basta,' entretanto, . quo ·mo. 

E' certo quo:~ o Estado de S. Paulo tomQu estra.ngeiroa}:'vore 11rna taboleta. em'qualquer 
-varias providencias, ontre as quaes as . refe· edificio para poder abrir grandes ·c.ontas cor
rontcs ao plantio do C::tfê, a. que se referiu rentes, embora v\!. no dia imroediató faWr-
0 ·sr. Ribeiro .Junrpteira. Viu, poréin, 7logo fraudulentamente. {Muito bem. ) · 
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Pois 1Jem: os ln.v.radorcs ta.mbem nJ_o l)O· 
dem mais dinheiro. (j)luilo be;il. ) 

O terceiro grupo, no quaJ estão :filiados os 
que assignuram o projocto em debate. pede 
apenas q_ue o Poder Executivo na sun. capa
cidade üirectora govern<:l o }n·odncto que 
dere faz-1r <t nossa riqueza. Não ha a1ü ques
tão de theoria. 

O quo o orador quer, é quo esse produdo. 
que, depois do ouro, tem no mundo o mais 
definido vn.lo1'; esse lH'v(lucto tor"ío.:; os dias 
t':llsificndo, por meio de velhos artificlos e de 
succeda.neos; esse producto, cnj<l equivn.
lencia em ouro 13 quasi ínvariavel, t;tnto nos 
Estados Unidos como na. Etn'O})a, seja go·:or
nado na sna entrega. ao consumo, commer
l'lalmente. 

Ser<i isso uma cousa tão extrnordinaria 
qne nós. a Patria que fez a Aboliçi'i.o c: a. Re
public::t sem grande ab,do; nós, quu ,;abemog 
trilhar em. todos os ramos da :t:·th-id<1•ie 
humana, sú aqai o;~quemos! 

Nilo ·se trata, entretanto, de natla que 
seja mal'avilhosu. O commercio llo S. Paulo 
jú. l'el1ponclün a ess::t duvida. E o rpte elle lhz 
n::o é wgredo. 

O l'nzür\Lleil'o-quc ~~ afinol :; ,_,olunu dos 
~eus eolunos-eulhc o producto c p:tg:t a os tos. 
. ~ent indo, cntrol,a!JtO. uostle logo tf!IO V!W S1'1' 
l.Jl'üjudh'ado. O e:LCl\ scgna cnt,·:o pr:b.s cs· 
t: ~ela~ de fel'ro par<t S:mtos. 

Essas cstmdrt.~ tt:om fl'ctc:-; li)!'rnitla wis, 
qu0, i;cda,via, nãol)\_Jllom set' dimi1nthb:-:, pol'· 
'lllO ellas CS 1.i'i.o no goso do cuntL·actos, <JIW 
ni\o <.i possiYcl rompei'. 

Chegado o caf:l á praça, é entregue aos 
crJmmíssaríos. Estes deviam ser os defen
~oros ·([o pl'oducto. Por <tlgum te:J?po, ga
Jntram-se mesmo de ser os bn.nquerros dos 
fazendeirrs. Nunctl, porém, mereceram e~sa 
'IUalifica{·ão: ern. com os cunhocimentos nue 
~·ecel!itmi' dos cafés dos fazendeiros, que 
Iam abril' os creditas nos bancos. Mas assim 
•tue a crise começou, ellcs, que deYiam estt\l' 
:.LC1 lado dos agricultores, fizeram causn, 
1;ommum com os expol'tadores, <:t quem 
pus~aram a. pedir dinheiro emprestado. 

. DJ então em diante, o café, ainda na es
t:'lçiio ioidal, já. era entregue aos expol'ta
dores! Estes ainda forüm mais longe: man
~l~r<nn seus agentes comprar as colheitils 
11n·ectamcute aos a.gricultol·es. O commercio 
Passou, portanto,. para as mãos dos esÜ';in~ 
geiros, constitnidos.geralmente !JID.pcouenos 
s~·ndicata.s. · " "' 

Si e'~Ssim, por que não~armar o Go~ei·no 
lla~a. a lucta, nesse campo, lucta sem mono-

palio, mas unica que póde ser ctficaz ? E' 
para. isso quo o projecto cH autorid>tde ::t•J 
Governo. 

No Estado do orador, já. se tem procurad.o 
constituir· o p::wtido da. ltwoura. E' um sym
ptoma precursor do desespero, que ha de Yir, 
quando j{t naà:L mais se espera. A i:'.tll 1 

porém, IlOl' ora, ainda n(lo chegamos. 

O orador refere-se ao conselho da.Jo pelo 
Sr. Antonio Pruclo aos ht Vl'adores: 

«PLLCicncia. !» Pacicncia ê bom de r·et~ei
tar •.. ?lias, pacienda, qttando se e;;;t:i. n~t 
miseria e se vê a prosperidade dos ricos, l: 
muito difficil de cultiY:u·. · 

Si pecca em declaritr o que jntg:', inllludi
vel, <1 c;;JJscicaeia. do snrvir:o que dlSCja. 
:prestar <t luYOU1'<.l. o 1.r:~nquiHiza.. A verdade, 
(j que .i•t não ha. emancipaçlio possiYel par:. 
o la. n·aLbl' de cnJl!. 

ACl·editarn r-s quo VP.om o oradN c vutl'.J>~ 
l'cchm::tl'em essa. nwdida.. rtue u.> imprllL' 
um:t amlJit:5:o possoí.tl, Xiio, nem o OI':•.d<-'I' 
nem ar1noHrs cp1o c'Oll1JJ cllc J'cctumu.m pu;· 
uma pPoYidollria em !'avu1· da. l:.tYOHJ'<l .• cn
gHa .. m :\os ~OlH flt'Olll'iu.-: inl;:•l'l'.'i):ie-3. O 1)1\l' 
quol'om é :t cm<tnei[l:u;iio do Jll'·All<:tn r1uc 
c:oustituc :1• mai:)l' L'i:[tWí'.:t. tl: prdz e t[ll<' ~l 
uch:t aviltado pllL' nnln c:;lf1hin<t<;ft.J üialJolic'' 
da c.-:pceuln•;~i:'· . 

Q 1101'1'!1' C•S'I, !'l'·IV id011Ci ll., !11 •rJi !-:1 i li Si~ tO!!· 
t:om<mt~''· nilo t~ r'lll'ill'<to bcn:-; P•'~'Hoae:-:, é t1't 
n:J<;.'\.,; ela!':\ drt c l'Í~e fJIIe (~.' 111:1 ga ;;. h vnm•n <· 
}ll'01'Ul'l\l' impedil' quo :t tlnvn>'Lar·:\o que cll:< 
pro:/11% tudo t·:He.'IJlillo, iOl'IJU.ndo t:.t!'(lios f· 
innteis :)S anxllic•s •1ac _lJJt'•:entm·a .,c ·rcn!wP.: 
a decretar. 

A lH'·Yposito o orad1Jr allUlln <~ iuefi,~a.cül <.te 
a.uxiJios prestados ú lítVOlll'<L do sttl, auxilias 
de tal natm·ezu. que ninguem so anima'' 
soccorr•er·-se delle.;;, e se refm•c ~t corl'ente 
immigratoria., diJ•igida :pn.1·a S. Paulo. 
qnantto Ministro da Imlu:Jtria os illustrec; 
Srs. Drs. Antonio Prndo o Hod1·ígues Silva, 
a. qual, par niio sel' serleutal'il~, de modo 
algum concorreu p::na, baratear a prodncção. 

Si C· verdade que o ca.f<~ constiine um pri
vüegi.o, esse ptiYilegio, concediLlo ao Brazil 
pela natureza, não é exclusivo de seu Estado . 
porquanto no norte o no sul do paiz ha enor
mes zonas onde o cn.fe é igua.Lmeute culti· 
vado. 

Mas, si fosse Yel'dade que só S. Pa11lo }:ll'o
duzisse café, i~ to aindt~. não jm;tift.caria u 
indi:fferença que ,se liga á solnqão da cl'ise 
que- o esmaga, :porque as consequencias dessn. 
crise não interessam sómonte a s. Pauto; 
mas á. nação inteira. 
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Demais, é iocontesta.vel que a Camara não 
póde cogitar da localiza.çlo de um mal que 
a.mea~;a. todo paiz, no:~te cas·.), qua.ndo em ou
.tros, como acontece a. respeito da lavoura dt1 
cnnna c da industria assucarelra, nunca se 
lhe notou tal prcoccupação. E' a~sim que 
clla tem votado scmp!'e, e ainda ba pouco 
o fez no caso dn. cxposiçã.o de a.pparelhos a. 
a.lcool, os auxilios que julga necc3Sal·io dar
.fhc. 

Toca:1do nes.c ponto, o orador allude ao 
interview qu0 um dos redttctores da Gc1:;eta 
de Noticias teve C.)m o illustre Deputado 
Sr. Ign:tcio Tosta, o qual, segundo se atfirma 
na respectiva publicação, é cJntra1·io a todo 
c qualquer aux;lio ã. lavom·a antes <lc ser 
.creado o Ministerio d1. Agricultura. 

O orador confessa. acreditar que esse Mi
nisterlo virá salvar a agriculturu, tomando 

.as providencia.s que se reclamam e que fo
rem convenientes; mas receia. que, si não 
forem po~tas em pratica medidas immediata.s 
quando se crear o 1linisterio, já. não haja. 
agricultura. 

A regularização do commerc:o de café não 
póõe ser exectitada directamente pelo Go
verno e não pôde tamlJem ser levaria a effeito 
pela símp!cs iniciativa. individual; cumpre 
que o Governo a auxilie directa. ou indirecta
mente, como entender mais convenif:'ntc, 
-para isso o projecto lhe dá amplos meios. 
O que é essencial e fazer-se urnu. propJgan:!a 
etficaz, commereial, dirccta, entre o porta-
-dor do producto c o consumido!' que se quizel' 
adquirir. 

Em ma teria de cifras julga o assumpto es
gotado. Pensa ter dito o suJliciente para. fir
mar dous pontos, em seu modo de ver essen
·ciaes: um-quo define a obrigação que tem o 
-Governo de rn·ovidencin.r· sobre o assumptu; 
·outro-que é um appello ao Congresso Ni\
cional, para. tomar em considcraçfto questão 

-de tal magmtude. 
Os filhos de S. Paulo, conclue o orador·, 

tecm a. felicidade de ouvir confundida quan1lo 
·perconem os cal'l'eit·os de cafezaos, a can
tilena. monotona do:; lybios e as saudosas 
cauçõ 'S dos napolitanos, sem se preoccnpa
rem de onde vieram os homens que as des
cantam. Município inteiro de S. Paulo são 
povoa.dos por todos o3 Estados brazileirrs e 
os paulistas, que os vêm cooperando com 
ardor de sua terra, os tratam fraternal
mente. Si, 11ois, S. Paulo é Brazil, si café 
representa moeda em g:..·anJe parte na con
soliuaçã.o da fortuna e c1'edito da. }latria, 
l{)nam-se os brazOeiros harmonise-se o Con
_gresso c todos }lronunciem-se, definam-se 
nesta questão cuja permanencia é devida a 
irresolução e produz o anniquilamento.(.ll-lttito 
bem, muito bem. O ol-o.dor é cumprimentado. 

Fica a di::cussãJ adiada pela hora. 

Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 230 C - 1903 

RedacçrJo final do projecto n.280, deste mmo, 
que crea, sob a de11ominaçiio «Santos Dtt
mont», mn p1·emio ele 200:000$ para ser 
conferido pelo Gore·1·no Fede1·al, mediante 
concw·so, ao ae1·onaut(t que p,·imeiro p1·een
cher os condições que estabelece 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica- creado sob a denominação 

de Santos Dwnont um premio de 200:000$ 
pa.rn. ser c.,;,nferido pelo Governo Federal, 
mediante concurso, ao aeronauta. que pri· 
meiru preencher as condições da presente 
resolução . 

• 1\rt. 2. 0 São condi.ç-õGs para obtenção do 
p1•emio: 

P, rcu.lizar-se a prova. entre as datas de 
13 de maio de HJ04 a 31 de dezembro de 
1905; 

2~>, SOl' o vehiculo de locomoção aerea. 
emp1•egado pelo concnrrentc o balão diri
gível, ou apparelho ele aviação e seFir
se elle e:<clusiva.mente dos recursos da. aero
na·yc; 

:3n., teansportw, pelo menos, um ~ passa
geiro; 

4~, p<trtir da explanado. da. Escola Militar, 
descer na Escola Navu.l e volta.t• ú. Escola 
Militar, circumdnndo na ida. ou na vinda n 
Pão do As:~ucat' . 

.Art.. 3. o Revogam-se i'l:> disposições em 
cont1·arirl. 

S;da. das Commbsues, O de outubro de 
lOO:J,- Do1lliHgos (;Himrmíes.- /l.:tmeilc
!Jilt.lo de .lfonrcs. 

N. '2-J.J A - 1 oo:1 

Rc:dttq·,ío fi,•ul do Jil ·,;jedo il. 2I1. deste mwu, 
ljtt<) attlol'i;rc o J>rasiile11tu da Rcpubt:ca <t 
rJI'wltWI' no posto ele nl{i:re:;, com antiguidadr,; 
~Ir,; 3 de novcmuro de 1894, o ex-sm·gentu, 
hoje cnbo de esguc;dl'll elo 10° batalhao de 
inflcntal'ia, :Manoel de Olivei1·a Som·es, visto 
estm· COiiiJ11'ehcndido iW disposiçrio do co·t. Jo 
da lei n. 350; de 9 de de;embro de 1895 

O Congresso Nacional resolvo: 
Art. }.o E' autorizado o Presidente da 

Re}mblica. a graduar no posto de alferos ao 
ex-sargento do 26° batalhão de infantaria, 
hoje cabo dJ esquadra do 10° da mesma 
arma, Manoel de Oliveira Sqaras, visto 
achar-se comprehendido n:t disposição do 
art. 1° da lei n. 350, de 9 de dezembro 
de 1895. 
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Art. 2.• Effectua!.la a graduação autori· 
zada pela. presente lei, nenhum vencimento 
do offl.cial se abonará. ao mencionado ex· 
sargcllta, anterior â dab do re~pectivo tle
creto, e na sua antiguidade de ~Josto nao 
se computa·:ã o tempo decorrido do dia om 
que foi excluido com baixa-31 de julho de 
18!15- até a vespera tlaÇLnelle em q_uo for 
gl'aduado ou p.romovido. 

Art. 3.• Revogam-so as diSlJosiçiies em 
contrario. 

Sn.la. das commissões, 6 de outubro de 1903. 
- Domh1gos Oui;;w;·•Tes.- llen,le;•e[fi(<fQ de 
}tforaes . 

Vão a impr imir os seguinsJs 

P RO.JECTOS 

N. 188 A- 1903 

Parocc1· so/JnJ as em~ndas offim:~idv.J ><a 
3& cli>cusscro do yr·ojecto n. 188, eles/e anno, 
que autorüa o Poder Executi-;;o a rliJrú· ao 
,1finisterio do Fazenda o credito e,>;(;·ao;•di
dinarío de 1: 9i 4.$600 em ow·o e de 
462:032$529 em pa1lel, pam attcnder M 
pagamento das dividas da exal·cicios {l;rdos 
constantes da r·ela~·(<o q11e apresenkl 

A Commi>são do Ül'çamcnto cntoncie quo 
:\s duas emonu:1.s apresentadas ao pt•ojecto 
n. 188, des te (l.noo, n;to <levem set' a,pprov:~.
do.s pela. Ca.ma.rr~. 

Aprimeira. manda ptn':J. e s imple.slll!lll to 
oliminar do projecto as med idas propos tas 
nos !S§ L" e 2• do art. I•. 

A C0nimissão porrna.noce na convicçãú <le 
I!UC ess'l.a metlidM consultam tl.evidi.l.mentt' 
os a ltos -intcrcs>cs da. i''azenda. Naciona l, 
o que pen!IIL haver demonstrado cabalmente 
em seu pal'ocar, quando t(lve :.1. honra de 
submcttor o projccto .-~ considere.çii.o d L\ Co.
!Ua.l'a. Cabe-lhe mesmo ag0ra docla.ra.r que 
esse projccto. ante~ de :nr enü•egue á ptt· 
blicidade, foi sujei to :.t a.preciaçã.o do Sr. Mi
oistt•o da Fazenda por um dos membros da. 
Commissão, e que o Sr. Ministro dec larou 
que a providencia contida nos§§ I• o 2• do 
art. 1• era muito boa, lembrando até a. con
veniencia de estendel-a. a. todos os ereditos. 

falta totalmente o tGmpo, como j.l tove occa,. 
Sião de decbtra;.• em seu pt•imeiro parecer . 

Quanto á. segunda emenda, a qmcl ap~nas 
modifica as alludi•la~ medidtlS sem as des
truir, ponm a Comrnissão que ella não suà-· 
stituo com vanhgcm o a lvitre prorosto , 
ele aro lado porque duplica sem proveHo o 
trabalho do Tribunal de Contas, de outl'O· 
porque subtrahc o presente cr edito-ao exo.mo 
que a Com missão j<t confessou não ter pedido 
f'azer o cru e, lln h'e"l'l.nto, se ll.lc afigura. t.ií.o 
oocesea.rio Pl.l'<t acoutelar os interesses da 
Fazenda Nacional. Duplica sem vantagem o 
serviço do tribunal de Contas, porque in
stit uo dous exames das contas do credito pot' 
parte desse ~t'ibuna.l , um a ntes d:.~. a.prcscn
ta('ão do credito ao Poder Lezisla.tivo e 
outro que se fa1'<i ainda nocos~i\l'JO para tt 
concess:íu do registru; ao pa.sso que esso 
ex;\ me póde m a is expeditamente ser com·er
tido, em um só, si fol' adoptt\da tL provi· 
dcncia nt\ lornm proposta. peltL Comrnlssã.o. 
E subtralle o presentP. crerlito a.o exame do 
tribunal rela tivamente á .procedencia das 
cont<LS, poL'que o ~empo, em que elle se fn.rJ., 
será :tn tes tli1 apresentação a.o Poder Logis
lat iYo, e esse tempo j~í pl\ssou. E portanto 
l'a.t'o !l.l<ds estas 2~ contas ser p~gas sem :\S
cantela.s i.l.evidas e com a. possibil id;trle rle 
sel' 8.inda utn<L Ycz lesado o Thesouro Ptl· 
blü:o . 

Enkdanto, ~i a Ca.mar a em sua s:tbedorl:t 
entendur (rue dove a.pprovar qu;t{quet• dr.<>tn.< 
duas emcnda.s. >erá o caso do devolve!' v 
Cl'e .• ito a e~ta Commi~são, tdim de que seja. 
ins ti tuitlo o neco5sn.rio exame sohro a. pro
ccJ.encia. das respecüvns contas, de medo 
que não fiquem :LO liosarup:IL'o os inLet'US$1'::! 
da Fazund" Nacional, 
S:.~la das Comrnis.>õr.s, ô 1lc outnk o do 19():1. 

- S . R. Oassianodo Nusviillen!o, pt•csidento. 
- U;·/imw Santos, t•e lator-.-Frcmcisco Vcig<t . 
- L•h,11cisoo S<l.- Daui.t Otunpista . - Oontefi, ,. 
da Foílseru , 

Emend~.ts a que se re(e;·e o pt~1·eccr SMfll'<t 

Supprimn.m-se os §§ ta o 2• do ar t . lo· •. 

Saiu. das Sessões, 2 de ~atembro tle l HO:.
J. A. Neiva . 

Onde convier : A Commiasão, com tudo, decidiu tomtn' esta 
idéa em consideraçiío por occasiiio da pro
xima. r efm·ma das leis da Contabilidade Pu· Al't. As di vidas ue exer~!CLOS findos 
blica, attendendo a que as medidas prollostas qne r epresent..-.m serviços a.ntor-izados f6t·a. 
não se fazem tão nccc~s:uia.s oom relação das p1•evidõas orça.monta.rias ou dos credito,~ 
aos demais creditas como o são relativa· a. que ucvia.m sub-.>rúinar·sc quando co\'· 
mente aos de exercicios findos, visto que r entes, só serão r-ela.ciona.dos ·para se1·em. 
aquelles a Commissão pOde estudar e bero presentes ao Congre8$o Nacional, dopoi$
escla.recer ;\ Cama1>a a seu respeito, ao que o Tl'ibunal de Contas cxarnina.l-as, vo
pa.sso qne para. o estudo destes ultimos llll' . r ificantlo-se i gualmente si est5:0.> comprehr.n.· 
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didas no art. 31, § 2• da. lei n. 490, de 16 
JB dezembro de 1897. 

Sala das Sessões, 2 de set'3mhr·J de l903.
Gdv:7o Bapt·ista. 

X. 232 A-l90~i 

.Pm·ccei' sobre tt emenda o(fcrecicla co p;·,?i,;clo 
.n. :?32, rlesle ailno, ']!!C autori;:;a o Pod,;;· 
E:J:ecutivo a concede;· seis mc,;cs de licc;1ça, 
c)m o;·deilado, ao D;·, Oscar Vianna, pi·o
<~!o·acloJ' seccional no Estado de~ Boh-it~, Biíl 

p;-o;·ogação rlaq11Blla e in Ci~Í J r;oso se acha, 
}m·a tratw· de sua saude 

Installada, como foi, a bilJliotlleca. desta 
Ca~a. do Congresso Nacional, é justo que seja. 
ella dotada de ·meios para corresponder ao 
fim a que é destinada, e por isso a Com
missão ele Orçamento, julgan:lo util e naces
sarüt a tlespeza pedida no referido proiecto, 
nada tem a o ppo1•. v 

S<1la d;1s Conunissões, 6 de outubro de 
1003. ~s. R.--C'assicmo elo Nascili!e;~to, pre
sidente. - Co;·nelio da Fonseca, relator.
Francisco Sá. - Fnmcisco Veiga, -David 
Cwnpist1r. - U;·I.Jano Santos. - Lt~lirindo 
Pitta, 

N. 2-15- 1903 
O DL'. Oscar Vianna, pr·Jcul'ai.lül' da Repn

blica na secção dt~ Bahia, solicita seis mezes ".t CunE!J!ssi'io de Policia., reconhrcendo a 
de licença, em prorogação da que llle conce- ncce~sicla.uc mgente de dotêu> a bibliothcc<L 
dePa o presidente t.lo Supremo Tri.bnn~tl, para clêt C;tnl<u'a, dos elementos necesS[Ll'ios ao 11m 
tl'::ttltmaut(l da saude. que determinaram:\ smt recente inst<Lllaçã.o, 

A Commis:;ão ele Petiçõa> e Podet'es upi- e considerando indispensavel o desenvolvi· 
nun peb concessão da licen(':L com Ol'denac!.J, ltlCnto th mesma. hibliothec<~o com o 'm
n neste sentldu formulou um projecto de lei. grnonto do est:tntC'.S, bem cJmo com a com

O Sr. Deputado Aurrnsto de Ft'<~itas ull'e-~lll'il. de olJl'as de reconhecido. utilülade, as
I'C. Cl ... 'll e . .110nda pn.r<t qu~ se a .c,Jncedessc com sig:nJ.tnr::Js .de. jorna~s e l'~Yhtas, .de quo j;'i, 
t·•ri•JS os vencimoutus c:o~t.em cncommend:ts feitas, e outras de:>-· 

,.: 
1
. , , , ~ . , ,,., . ,· , l)i'ns a.ttlnente::: áquelle fim, vem oll'or~~m· 

'- , .. n,.c ~IhL com o St:tl pJl t3L:•.·· anGer Wl' em- ·t c·o:;si•lcrar>:i.o th C:unara o ,:wruintc 'll'o-
fo..,l'<l tt Utma.ra dos l leput:ttlo~ de o:Itt•v lll•Jdo ~ '.. . · ' -·o 1 
l •!nll:t dccidid.; casos alla.log.J>, n. Comuú.~são ,,ectu · 
1ln UI'r;:tuicllto opina. peh C·J!lccssã.u dtt li· 0 CJ'F'"ê!<<) Xtclo·l~lre·olv"~· 
·t:un(·a. COIJl urJ.en:td.J. · ' c· ·: • ' ·' ~ - • . . 

Sal;t d:ts Com;nissõcs, r; lo •J:Itllb!'v de !00'], 
-r 'u··::i,-i!,, d·J X·c~l'Í•dunlo, pi·esid••:Jtü.-L·w
i'.'•·''o /'ilh, l'illatut•.-f<'l'l.lnd.·::\·, S'i.- ]<',-,Ul· 
1·.:.,·~·, vé' ... !!-'1·-lJ<Icid ('illiljlista,..:_U,·fn;;o S:n-

1"'· 

"'l.di.Q"J umco. E' :1berto ao l\1imsf.eno da 
Jus ti~:{ e Nego::ios In tel'iot'OS o Cl'<~di r•) ox
l.l'it.O!'dinttrio do 3.i:UOO.) pat':.t occJL'l'•'l' á do~
pez;t com a reo1'ga,n iz tÇ'ií.o da iJl\JliotllG('c~ d:t 
C:ml:H'<L das Di.l[Jtttatlos, compt':L de livros, 
twqui,;iÇ'f(o de t•cyístus o jornae~ o outras do.,;
p:~z·~~ referente.:; ao desen 1·ol Yimonto d:tli uni la 
sec•)ío uu. nwsnuL c,~mar:.l; l'cJVogadas a::; \li~
posiçües em contral'io. 

1111 lo ,;,• di :r.-com lll'den:L\lv-dig:t-se:-com Sa!il. \Ü\,; Commi:>sõcs, 2 de outu1;1·o (\ 11 
l.u.lv~ os roncimonto.~. !Do::. - I'unla GuimaJ'<ie.~. - Aleil,·a;· éilli· 

E111 ::?3 1lc ~et•)tnln•u do 1~···/.~.-.-t••;Ji'S(O de m,n·,7c•s.- Tflr,,w:; Acciroly. - '\V!ti'tdci'Lcy ((,; 
]!J,;;u/o,, 1·a.- ](I rquim Pil·es. 

N. 2~15 A - W03 ~- í.-:50-HJ:):) 

.Ai.;·c GO .lfinisterio. de• !t:stira e Ne,,ocios fí1· . ..lutr;;·b: o Pod·;r E:··ewtivo a abrir co JliHis· 
teri~;·es o aeJito e:çt;·ao;·dinario cze 30:0002, tt'rio rltt .li(StiÇ(~ <3 ~Veg:Jcios Intaior...:s (I 

;'!(tra accori;cr á despe;:;rt co,n o clescnvol: credif.o de 25 :956S;362 pw·t! at!e nd c r o o 
'CiiilCi<lo ele! bibtiatheca d(t Camà;·á · dos f.Jagann-nlo de ve;;ci;ilentos e custas do )JI'O· 

Deputados, co;npta de lin·os, ;·evistw; e OH· cesso cw o.fficial dt! Brígcula Policid ~tmaico 
trcs despe;:;as atti;wntes â']trelle jilii .A;;gus!o (te .{.::;evedo Bello, lm vi;,tude de 

seHte11-ça do Sup;·enw Triliwíc!{. Fede;·al 
A Commissão de Policia da Cama.ra dos 

Deputados offereceu um projecto de lei, no 
qual pede a. quantia de :10:000$ para acqui
sição de obras de· reconhecida utilidade, as
signatura dé jornaes, revistas, de que .iá 
existem encoiümendas, estantes e outras 
despezil.s. 

Pol' mensagem de 3 de agos.to uttimo o 
Sr. Presidente da. Republica pediu o ct'eúito 
de 25:457~762. para pagamento dos veuci
mento:3 que competem ao. officiaL·da Brigada 
Policial Amer.ico Augttsto de Azoved.{) BeHo, 
reful'm:~.do no: 1c.o.;to de tenente por dee1·cto 
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de 24 de maio de 1894, c quo, não se confor
mando com esse neto, obteve em seu f',tvor 
sentcoça do juizo.scccional deste rlist!'icto de 
14 de setembro de 1897. confirmada pelo 
i;\Ccordão do Supremo Tribunal Federal 
n. 383, de 19 de setembro de 1900 . 

Postei"iot·mente, em officio de 18 ta.mbom 
•Je agosto, o Sr. Ministro dl~ Ju:3tiça e Nego· 
cios Interiores tl'ansroittiu ao Presidente 
desta (XImmi.._<ão uma. precatar ia, quo !he foi 
dirigida pc'lo Juizo Seccional deste Dist ricto, 
requlsi~'\ndo o pagamento, não só dos .iá 
mencion~~dos vencimentos, conforme a. conta. 
feita. no vroprio Ministcr~o, mas tambem da.s 
custa.~ do.~ pt•ocessos na imp!ll'tancia. do 
.ws . .;ooo. 

O Congresso ::-io.cional decL•cta : 
Art. l.° Fie,\ o Poder Executil'o a.utorlzacto 

t1. abl'Íl' ao .Ministe1•io da, Justiç~\ o ;"{o~oll\os 
Interiores o Cl'.:ldito m::tl'a.ordinario da 
25:950~"!62 p<.~.t·a ;Ltten(ler ao pa.ga.rueato do 
vencimentos e custas do pPocesso ao ofll.ci:\l 
d i\ Briga.da Policiu.l Ameeico Augua•.o Llc 
Azcveil.o Belln, em P.'>:l1r.nçã.o ao accordão do 
Supremo Tl'il!l.llll.\1 Fedcl\.tl n . S$3, de l9 rio 
setembro de l9<J:J . 

Al't. 2. ' Ite.vogttm-sc n.s tli~posi :;·õ9S em 
contrario. 

Saiu. das Gommi.>sõc~, 6 do outubro de 190::. 
Cassia;to elo _v,w:im·:nto, presirloote. - Ui'· 
Ú<! ilo 8 a ato.' , l'.:lO.tol'.-Latwitulo P ita.-Fran· 
cisco Veiga.-IJ,q;Ül Ctwlpista . -Fh mcisco S(i, 
-Cu~ · nclio d.:! 1·1:,;-ueca. E em virtude de.>ta prec:\toria o Sr. Mi· 

nistro p ede que ao3 já. mencionados 25:157~í62 
s e a.dt!icione mais esta. r1uanth. de modo quo 
o total SeJ·a. eleVD.!lO a i25:U56~'~Q'2. EXPOSI•;);.o .\ Ql'E SE Rf~I?ER!': O I'.tnECER 

'~"" Sl:l'R..'I.. 
Passa.ndo a Commissão ae Orçamento ao 

,.,x ~unG do assumpto, Jogo lhe tlepa.rou que 0 St' . Pre~idc·nü: da Rellllblic~~ --0 eal litiin 
offic:ttl Azevedo Bello, qnantlo s~ <tpres!lntou gratlun.rlo •1"- bri);(::vla. policial Amcrico An
: ~D Governo requerendo a. oxecucão da. sen gusto de Aze•:l)li<J Bo!lo, l'eccntomente rcí'•Jl'· 
t anr;a pronuncialla. a <~eu favol', não foi rnu· mrdo, po1· ~ecreto tio 2 de m~u·,·o 11ltimo, 
niuu da. carta ra3pectiv~. m:~s simj)lcsmonto . nlb ~e cunlol'Hl~\n d u com o acto do Pode1' ~:x
t1e COl'tidÕe~, tt$ quaos, lJJl' fórma. a.lgtlflltL, IJCU~iVO [j'IO ÍJ t•et'ormar<~ <Lntcl'iO '.'lnOilt<\ 110 
';JOt!iu.m substituir :~qnB lle tl.ocumonto. }lo~&il t!e l<~IWIHC •llL mcml:~ l>rigarJ:~. . l) 'll' tl<\· 

c1·ct.o (\e, ~ .l dü maio ~111 18~14, JWOl)•JZ penntc o 
Bom :tssim nii.o ha.via. pt•omovido a liqui·· jul~ {\!dcr~d •leste Dlstl'iclv u. colll po~r: n l .fl 

da, ão dt~ mesmu. scntcnç~. ali:ís illiquida, acr.::i.•; ; 1n 1Hll i:~wl' ill , oh~un •lo >'t'l\t,(lnç:~ f.W\J· 
nom tão pouco a compt>tcnto cxP-cuçào, do 1·a.vol, IJI'1Jl'o1•iJ:• em u de setembro d<J l8U7 tl 
: •c~oJ•rlo eom o rtuo rn·cocitna o :ti'~. •l l da cun!lnnad:tpll t' :t<'<!lil'<liw do Supt•omo Tl'i 
V Parto do <loarHto n. :1.034 , tle 5 do !lll\'0111- huual Fc<l \•nl, 11 . ::'\,.'l , ;h: 1 ~1 J o :;cú:1nut•o dc 
ill'J rlc ISUtl . t\JOO. 

PosLlwiol'men ~<'. l lOI'um, como >'r. vi\ d:L ,i:l l·:·üc \l ini..:•ci'iL>. nu:l ~m·rn·M tlo •le<!i'"t,'l lo-
-.~i ~a.dt~ }ll'i!COJ.Wl'i:t romoLLi<la :trl 1'1•usirl•:lltc gisla t iYu n. ,.,, ,;, •lo !U t!n .;I!Lt!lll bl'O tli! Jqoo, 
,\ ,.•:;ta COIIIlni,sf\o pnlll l'll'. :O.linistl•o li:~ !plO :llll •• n ·i·l.oH" i' otlut' l•:)(r~·~n l,h·n , <lmÜ)'u 1lo 
lu:;t i <.~ l. n N1~gol'ios lntr.riurcs, o lllO.•;JHo t>S.t~l'ci l'i•l ,I,J l \lllll . a. (';tur :t>' ncc :: ~:<:t l' ias opc· 
•:<llkialtwomuvou os='<l CXIJOtu,;ão, me.~lllu ~om m~·lics do l' l'•HiiLo > !>al':~ dar oxocu~:[o <i~J :;on
I' I! IJIIOt'l!t' pl'l!CIJtluotemmtt.tl u. liquidtl<;itt> 11 : ~ i.unva.S 1h .i ' I~Li<;:t lholol·al ,pa~;;:l1a:;em.iulg:u!o, 
,;:mtono:.\, Nns~o termo úo l>l'OC(l,;so u pt'<J· mo.li:t.llit•. :to.:cot·do com u~ resp~cUv t,:; ore· 
cnradot• <la. FHzcmla N:1cional nfto oppo;, Olll· tiO!'i.l$ ;:;ol<J·r~ o r1w r111 uu• :L li<.JIIlr!:w, l'<lmetr.cu 
:.1ttt'gos, quol' o;; tio nnlthlade üo pt•ucc~~l) de· tLO Mini,;tCl'Í<J ,t ~• t~ :Lz~nüa :ts 1\>lll:J.~ (hLS tlílfll· 
;'iV<ltln.da. :u•guitla. f;Llt:J. de liquida.çãujudlcia.l, l'oncas de vencímotuos que computíttm ao 
fJUOL' os infringon Lo.;: do julgu.du, ü~ quaes pu· dito officbl, IJJ peeiodo ti c 24 de m•üo do 
J cl'la.m aproveitlll' ut.llman~o, co ruo j<l. de· I !:lO>! n, Hl tlc Kl.) t\Jmbro th I 000. 
monstrou esta Commissfi.v em seu pa.r~cer Não aonuinú.u , porón, aqucllc officiul ao 
n. 93, deste anno. E em consequonciil disto accorJo proposto pelo Ministorio (i:\ Fazemla., 
Ycíu a. prevalecer como liquidação jud(cial, no ~entido d.e fazer o abatimeoto do ·so %, 
umn. simpl.e~ folha. de ]iagamentll ma.n- <'llntbt•me a llegou ctu seu i·equerimento de 5 
dada organi:~.ar pelo Miolsterio, e ficou traç.- do JUa.rço do conentc a.nno, c~tb3 ao Govomu, 
caU.a .a ·pprta pal'a qualquer defesa por parte ua conformidade do arL 2" da referido de· 
.da. Far.cnda. NacionaL · céoto, soltci'Ul' do Congro~so Nacional o ct·e-

Em. t ·>os ·condições, a Conimissão, coos.ide- r!ito preciso. 
i'anuo que uão é licito a.o Po:l.e1' Publícu des· Tondu, entretanto, direito, não só á, rli!I'e
conheceL· uma sentenca., que já. passott em ju.l· ronça. de Yencimentc:.s, n& impo!'t.ancia de 
~a.do, qu<tudo já. s& a.cha.m esgotados os tel'· 21:169$12..1, rel;ttiva ao mencionado pcl•iodu, 
:;-aos c..~nccdidos pela. lei pip'a. embarga.l·a., mas ta.mbem <~ do 4.288$630, CJl'l'esponden
vern otrerecsr á .consideração da. Cama.ra. o to ·ao p el'iodo de 20 de ootombro dr! 1000 •L 
seguinte projecio : 31 de dezembro tLo 1901, dia. a.nturiot• á(tuolle 
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om que começou a receber os vencimentos 
integraes do posto de tenente, por ter sido 
incluído de novu no serviço activo, torna-se, 
por isso, necessario o crelito extraordinario 
de 25:457$762, para. p:tga.mento da deapeza 
de que se trata. 

Submetto, pois, o assumpto á voss:1 apre
.ciação, afim de que vos digneis de resolYer 

Escola Quinze de Novembro, . n~ valor de 
786:771$425. 

Total dess;ts despez:~.s, 1.580:4!1$425. 
Nas rubricas 22, 23, 24, 26, 27, 28, em 

p~rte, 30 e 31, ~xis tem ::t.inda augmentos de
VI~os ao cum prtmento do leis, e são os ee-. 
gmntes: accrescimos de vencimentos alentes 
e su1Jstitutos dos estabelecimentos seguintes: como julgardes acertado. 

Rio do Jttneiro, 3 de agosto 'le 1903 - Faculdade de Direito de S. Paulo,àe 5:680$ 
J. J. SeC!lJI'a. por ter se elevado de 11:5008 a 17:360$ a 

N. 251 - l9v3 

quantia destinada para pagamento de accres
cimos de vencimentos a lentes e substitutos 
que contarem mais de !O annos de magis-

Fixa a de8pe:m do JIIinislerio da .lt!sliça c Ne- terio. Pela mesma' razão n(L Faculdade de 
gocios Inte1·io1·cs·para o e:i:erciciiJ de 1904 Direitp do Recife o accrescimo é de 

4:680!iji000. 
A Commissão de Orçamento, tendo exa.mi- Na -~~culdad~ ge ~ie~icina. ~a Bahia _é o 

m.do a proposta do Governo com relação á accr~:,;crm? de_3.6J$, dlta_do R10 de Jane~r:o, 
despeza a effectuar-se U3 Ministerio da Jus- de ~ ._100$' G)mnasw Na~ronal, ~e 15: lO.:>$; 
tiça e Negocio.:; Interiores, 110 exercício de Ins~nut? Nacwna.l de MusiCa, ex-v~ do decreto 
1904, orçadana quantia de 17.838:135$318, legtslaüvo n. 4.779,}e 2 de.março d~ co_r
p01pel, e 5:450$667, our>o, entende que é ne- rente a.nno, ~e 54:8o0$; Inst.ttuto BenJamw 
cessaria propor algumas alterações, qne se- Const~nt, de ;:>:400$, por ter Sido, pelo a.rt. 7° 
r~o incltti~as no respectivo projecto de lei, da, let n · ?57, de. 30 de dezembro de 190.2, 
v1sto quo JUlga de toda conv.eniencia atten- re::;tabelectdo o 1 egulamento qn~ acampa
der a C)rtas necessidades a bem do in~eresse -nhou o decret? n. 4_93, de 12 do maw d~ 1890, 
publico, que com cel'tez(l. tmrão despezas, com as ,modlflcaçoes dos actos an~erwres e 
mas todas proveitosas. de elevar-se, do accor;lo com o a1 t. 10·) do 

regulamento ora em v1gor, de 720$ a. 1:800$ a 
A despeza votada para o actual exercício é quantitt destinada para. pa()"ameoto dos aspi-

dc 16.4;~4:481$135; a dilt'erenç1. para m~ds na rantm; ao magisterio. o · 

despezn:. orça~a n:1 proposta, em papel, ti de Total uestas verbas, ü:l: 435$000. 
1.4!3:6.J4$183. Todas estas quant;ias fazem a somma dn 

Fel to o devido estudo, a. commis3ão ver i fi' 1. 673:846$425 o a. tlilferenç[\ para menos qno 
con que o accrescimo, c.n parte, pt'ovem de se nota no orçamento Yotado para o cor
despezas a fazer-se em virtude de ui.~posições rente exercício, comparado cJm a pt•oposta, 
de leis, cuja execução tem agot\~ ue set• nfit} existil•:a si o Governo não tivesse de cum
re ·.lizacb, e de outras leis em vigot·. prir às cit:tdas "leis, porque, como jú. tlcou 

dito, ess:t diffm·ençtt entre tt pt•oposú do Go-
A ditl'crença p:tra, m·.tis nas despezas a vnrnoooor('ament.o em vigoréda,l'tanth de 

reallzarom-se por força. dessas leis são as se- l.·llil:G54$183 pJ.t'tt mais; hav.:Jria, ao cont.ra
gulntes : rio, uma. rliffnrença para monos da quantia. 

Com o Ga.bineb do consul.tor geral de 240: 10~$242. 
da Republica, e:•:·ci elo decr0to legislt~ti\·o Nas rubricas, l.Z, 13, 28, em parte, e 
n. S67, de 2 d:J janeit'O do corrente anno- 33 ha augmento do despezas, quo por sua. 
l9:60J$- e acha-se determinada nn. rubrica natureza 1'oram peJiuas a bem. do serviço 
l l da proposta. publico, e s'io ellas as seguintes : - Justiça 

Com a Directoria Geral do SanJe Publica, Federal, t•ubrica n. 12 -o augmento é da. 
pelo decreto legislati\·o n. 366, dn. mesm[t quantia. de 2:534$, devido a indispensaveis 
data e sob a rubrica n. 21, a quantia de modificações, tendo sido incluitia na rubrica 
774:040$000. -Ministerio Publico-a quantia de 500$ para 

objectos de expBdiente e outras de;;pezas e 
34$ pa.t•a assignatura do Diw·io Official e 
collecção de leis para o procurador da Repu
blica no Districto FPderal e de se elevarem no 
- Matet•ial Geral- do lü:OOO$ a 20:000$ a. 
consignação -:-Aluguel de 8alas destinadas ás 
aU:diencias dos juizes :oeccionaes e mobilia
o de 2:0008 a. 4:000$, a de transporte de 
presos e sustento dos que !'orem pobres, 
por serem insufficientes. Por outro lado de 

Além destas despezas, mais as seguintes, 
constantes dos decretos ns. 4.753, de 28de 
janeil·o do corr0nt9 anno, 4.762, 4. 763,4. 764, 
de 5 de fevereiro tambem deste anno, 4.766, 
de 9 do mesmo mcz, e 4. 780, de 2 (i e março 
passado, regulamentando a Colonia Corréc
cional do Dous Rios, GuarJrt Civil, serviço 
policial do Dist1•icto Federal, Secretaria de 
Policia, f\'1\ bincte, etc., Casa de Detenção o 
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8
0 eliminàr ta.mbem do -Material Get·al-

1 :000$ votado no oxcrcicio de HJ02 para des
peza. com a iustallaçã.o do Jnizl) Feder<:r.L na. 
nova. ca.pita.l rln ~;st.:uln fio Rio d.e Janeit·o. 

Na. r ubrica W oncontro.-so o n.ugmento do 
2: 3~ pelas m~itlcaç-õos r~.itas . e necessa
l'ia.s, como se v e da rcspecttva tabella.. 

Na rubrica 28, em p:.trtc, !la o augmant.o 
d~ 10:00~ devido a. despeza.s com exau!cs 
p1·epa.ratórios, porque a vorba. dada .Par•~. o 
(·lvmnasio Nacional, ne~tu. partl", élnsullt
Ciente. 

Na rubriea. S:l - BiblioLhcca Nacional-
o augmento é do I :500$, por se alevat· nc 
3:000$ a 4:500$, por ser in ~utnciente , a 
nousigna. r;:1io -~ C<.>ntribuição à Brigad.a Po· 
Jicia.1 - pelo tornecimen.t.o de energta. ele
ch·ic<.!o. 

l~stes au()'mentos sommam mn 16:334$000, 
que constituem despczas neces.•la.t'ias e a bem 
do servi~-o publico. 

Ab<lt.irla esta somma dos 260: l62.$242,quc se 
notou, seria a diJfercnça pa.ra. meu os n<~ p1•o· 
posta, compamda. esta com o orçamento 
votado si o Governo uão tivesse ele cum
pri!' as' leis citadas, a~nda ~~~~?ria., uifl:Ol'CIIl,'i\, 
para mencs do. quantia. do :t4.,:d4t;i;:24~. 

Vet'ilicou ainda a Commissão qut> houve 
rcducçlo nn.:~ daspezas cu!lstantcs tl:Ls ruul'i
cas- 0, 10, 13, 20, 24, ~5. :!.9, :1l<, 39 e ·10. 

Na. rubrica ll :.L reducçilo c\ do :·l:OOOSflOO, 
porque, na. pl'oposta, não foi inclui<!;~ t~ dcs
poza com ventiladores pa\'cL o S:ma •lo, qne 
pot• su" Jla.lurezu. n:\o tom de ser repctiua. 

Na. do n • 1 o - Secretari<~ de Estado - foi 
t•ctluzido o numero do -ofJiciao.;, climinnindo 
<L de~puza om ~:4008000. 

Com [l:trndo o ~.l'<'.rii tu de 3H :32!)805\), po
tlitlo pa.t•a uccorl'lll' a. mo&a.do d<L do~pu;o;;L na. 
ruhl'ica 13-JusLka do Distric.: t.o FeJoral-, 
p;u•:t o c:.:orcici 'J dn ll!il'!, com o. '.Le .... 
a4:J:ii2!J~tJ5U, vubdo pal'it O llXOI'eH110 do 
19(}3, VllL'Lilca.-sc ;~ fii!rot'l.llll,'i~ dG ~: ·lllU0<JU0,CliiC 
foi inctuicht de mais u:t lei n . 957 uc :lO <le
dozelllhro do lUil"!.DG 2:210.~01.l0 é a. di1fcrr.nç;\ 
pa1·:~ menos na rubl'ica, n. 20, om virtude li c 
<ütera.ção na. parte L'tl l~t·eut;c a. Colonias. 
Na. d.c~peza a. fa.zet·-se m~ rubrica 2~, ha 
uma diJleL·ençn. para. monos di!:_ qu::llltw ~e 
4:700$, por que, si lwuvo a.lteracw p<tra ma1s 
pelo accrescimu.p:mt paga.mento :l. Jr.nte.9 c 
sub:>titntos e coro l'ehção ao encarregado do 
motor e appa.relbo~ úlcctt'icos, fui elimí n!'-1 ~a. 
a. despett~ de 10:000$, votada. pa.t·•~ o exCt'Ct? to 
rl e 1903, l)(l.t'à :tcquisição do a.ppM'clhos e lll· 
S t l'1lll!CiltOS rei<~. ti YU~ (L CilUIJÍl'!.L ([€ Cl\OJCa 
Jil'o pedcu tiea.. 

Na. rnbt·ie-1. 25- F<w.llld;\dc de Medicina da. 
Ha\ü:~-toi feita a l'cJuc~:ii.u tlo 23:633$200, 
pu i~, na despez:t votada, u. v<:>rba. ó 071:080$, 
e na. propost:i do 647: '1 113$800, u }Jl\JY<lm de 

terem sido modificadas dh·et•sa.g consignações, 
senuu umas para. mais, pMo, menos outras c 
excluídas algumas. 

E~cola N<teiona.J do Bella.s Artes, ruhric:t 
2!l. Com rei<Lç.'\o a. esse cst<~.uo1c~imento 
f,;ram attuntlida.s todas as dcspezu.s ncces
sal'Ía> e, romparada com a despoza. votaJa. 
para. o con~nte cxerclciu, h a uma dHicronça 
p:\l'a. menos na. irnport;\n t~ia de 32:860$541, 
papel, e porque. arListas premiados nas oxpo. 
sições gel'aes pCl.ss::~.m <t percobcr as pensões 
em ouro, nesso. rnbt•íca. figura a unica dos· 
po·w. nesta ospecie, que se tem a fa.zot•. 

Na ruhrh:a 38-Cot·po do Bombeiros-é a 
d~spoza. orçada na pl'oposta rla quantia. de 
780:001$ 19!! e a. v,>ta.lla. Je Sll8:3G0$550, sendo 
a üilferença. para. menos de 100:759$351 o 
provém de diversas modificações constante~ 
da l'OSpc~.:tiva tabclla, sendo a. maior dimi
n uiçiio na. coilllignaç.'í.u-Oi.mLS-tlUO é orçada. 
em 100:000$, quando no actual e~orcicio é (le 
200:000$000. 

N::t. rulH' ic~ 3U fo i feita a re;lucç.1o de 
3~: 000$, put•qilo, sentlo a dcspcza. vot<Lda, do 
4!:1( i:OOO$. a. urçar!a. ú de 384:000$, por terem 
~!elo aposontn.dos ~m aprovcíta.dos r. lgtms ma
g-islra.uos a 1\J.llocitlo outros . 
Tt~mbcm foi di m inuida. a. rubt·ica. n. 40da. 

quantia. do 30:000$, pois o Governo pensa 
q uc b .·.stt~rã.o 20: 000$ para. eleioõc3 fedaraes 
l'O l' ~Uii.as. 

Impl)l'h.m estas rcducçõcs em 2-"!0: 102$701 
c lll'ovam o cuida.d.o com que o Governo n.ge 
om mat:·ria. do economia. 

A Commisa;1o, a. convite do Hlush'o c Oli~
I'oso F:xm. Sr. Minisko da Justiça c Negocias 
Intcriot·os, visitou os e~ta.bclecimontos a. ca.l'go 
lio ~llu Miulstcn·io, viu as condições em 1[UO 
so ach::tm, os uenoflcioo de que precisam o 
por os t~.~, r'<Lziio proiJÕo, no projncto, algumas 
:dt(Wft~·lics, fa.zendo na rubl'ica o. 15 a cli· 
m inuiçi'to ria. qtHl.ll i.i<L de 3:31·?$560, corres
}xmtlcnto ao quo 1>ercobiaro um major o um 
alferes, (tua foram ::t.ggrcgado3. 

AsdoSllOZa.s 'tno a Commissiojnlga. convo
nicntc t'azcr·se na. rubrica.-Ohra.!>--(1 que são 
mcocionadu.s no ]lrujecto, toam por base 
pla.ntas d.c ediftcios e orc,.mcntos, ttue de-
mons~ram o valor dos serviços . · . . 

O ediftcio om construç.i.o na praio. da L a}lll. 
não deve fica.r na.s condições oin. qu(j se acha. 
O aéabamento de su,~s obras 6 uma neca~si· 
dade, é o t.J.llroveHa:r!)ento desse . grande ca
pital que a.lli jâ. ~stá empr~ll,d.o, pódendo 
esso cdificio depois de conclutdo, prP.~tar.~1a 
11ara establlÍecimentos }Juhlicos. . _ 

A Biblio"thecà. Na.cionaluão pódé coutuJUar 
no edifiéio onde se a.cha; é elle ptiqueno para. 
acci.nilluod·ar a gl'i.uicle qtú~útidade ·de oiJra.s 
que possue, à ~stá uxposto a. sel'io l'lscó! uut!:e 
uma casu. de dtvcrsõc.3 e um laborat:mo, na.o 

· n 
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sBndo fa.cil o seu i.mla.menlo pa.ra. ga.r,\utiu.l taç.'\o Centra.i do Corpo de !Jombeiros. Est:~. 
da. grande riqueza. que alli oxistc, e por is!io despeza. ni'Lo foi partilhada, como as que S3 
(' umo. medida. uc gramle utilidade a. sua. rothr;}IU a. essa. verba., po1•que, ~oodo para 
mudança. · [ acq_uisição de um immovel, que fica. iocorpo· 

O edific:o que serve de P ;da.ciu da Justiça I ratlo ao eúi11cio da referida estttçã.o, deve1·tí. 
não osttt naf! coodiçõos de bt1m se In'esta.t· ao o contra cto de co!Dpra se1• acceito p ela. 
fim a que foi _destin:ldo ; depois do boa (!.da- Uniao, a. cujo ps.tr1monio fica. pertencendo. 
ptaçã.o, ucve scl·vir melhor para. nolle SJ Tcrmlna.1o o e.'lõudo da. proposta, do Go· 
installar o Archivo P ublico, que está em um veeno pu.ra tt despeza a. effectuar -se no ex· 
oJifioio im]lrosta.vel, coropleta.m~nte em es· erci~io de 1904, veriticou a Oommis.~ão que a. 
ta.uo U.e ma {!ooser,'a.ção. de~peza. orc;)(l.da no projecto 6 mo.ior do que a 

A ca.sa. 11tmt runccionamento dos diversos vo tada para o exet•cicw corrente, sendo esta 
ramos d!l. administração da justiço. deYe ter da quantia. da l5. 424 :48l$l:J5 e aquclla , n 
os neces~a.r·ios commoios; ,~ d:t rua do La.- o;•ça.da. no projecto, de !9.245:917$ 18o, pa.pel, 
vra.d.io n. 72 ou outra em molhares condições, e 5:452$~67, our0 ; sendo a. diíferen~.a. para 
dcpoi; de tor a.s neceSó'a.rio.s divisões, se pres· ma.ts d<~ (!Ui\.!\ t ia. de 2.821 :43G$053, papel. c 
tuá melhor :1. esse fim. a ditfcren~a. ontro a. despeza orçadtt na. pro-

Como est.3s obrl\s, são todas as outras men- posta o a con;;ta.nte do p .·oje~to. para ID<\iS, 
cíonada.s no projecto, de grand~ utilidade, e ne.,te, ela quantia. de !.407:78l$B70, papP.L 
o pedido (ll.L verbn. relt\tl v o a C~\<la uma. del!/I,S A Commis~ão. no cnmpr!men'o de sett rie· 
tem sua justillcaç,fLo ua propt•ia n:~turllt.a. dos ver, pt•ocnrott attondLII' ás necessidades mais 
mesmos tios s. q llH ~ii.o dcst.inarlas. nrgante3, sendo as alterações feitas a. bem 

Na l'ubr lca. 38, tlgul'a a incltlS~o de 12;001$, 1 de ser vi('OS o in teresses p ublico.<; e p:I.SS.1. 1l 
para. compra de um tur t•eno ao l<tdo da. Es- otrel'C!Cr.l' •) pi'o,iecto seguinte : 

O Coogr~>S!lo N:,~cional dec-roh\ : 

Art. 1.• O Pl'esidente da Repuhlica. ~ autol'izado a despender, pola.s repartições do 
Ministe rio da. Justiça. o Negocius Int\ll'iorel>, com os servi(JOS design \dos UM soguiutcs verbas, 
a fJUilntia.tle 5:4:?~41li, ouro, c 19.215:!1 17$188, papo!, a saber : 

Ouro P11pel 

l. Subsídio do Pl'.'.:dentt~ da. R1~plth\ica. ... . . .......... . O 0 I O O ~ I 0 f I f O 120: 000$0()0 
~J . Subsidio do Vioo·Prcsiden'c d·J. Republicu. .....• . .. . . ... ..... ' .. 3B:000$000 
3. Despoza. com o P<~.la.cio da Prasidoncl;~ da H.epttblica.. . .... ···· ··· 101:,1~00 
4. Gabinete do Pt·esidonto da Rt>pttblica ........•...•. . ... ... ..... . :{3:6 00 
5. Subsidio dos Sena.Jor.~s, .. .. .. . .... . ... . ............ • ... .. .. o. o " •• 557:00~000 
6. Secre taria. do S~10a.do •. . . . .. .. .. . ...•.. . ......... . . . ...... ..... 339:93.:. 118 
~ Subsilliu do:~ Depu ~ados .• .....•..•.•. . ... .. ... •.. .. I • 908: 000$000 I , '1 1 1 01 ot I olt 

8 . Secretario. da C amara. dos Dcputatlos .. . . ... .• • . . .. . . ..... ... ... 4911:!X!5~l l8 
9. Ajudas de custo aos membros tlo C!Jngrcsso Nacional . ..... ..... .. Q0:000$000 

10. Secl'etaria de ~tado . . ... .. ,. . . . ..... .. . .. .. . .... . . .. ,. . ,, ..... 365:603$118 
11. Gabinete do consulto-r geral da Rellublíca. ... . .. .. . . ··· ·· .. ... .. 19:<300$000 
}2. Justiça Federal- AUgrncotada. de 2:000$, no-Pessoal 

sem nomeaçã.o- do Supremo Tribunnl Fedel'al, 
par(!. augroenLar o numot'O de serventes . .... •. ... . ... , ..... .. ... 85l:768$lltl 

13. Jus~lça do Disiricto Federal ....................... ·· ·· · ... .. .. 341 : 32!!$059 
14. Ajudas de custo a. magistrados ..... . .... .. ...... .. . .., .. ,., .... 6:000$000 
}5. Pollcfa. do Districto Federal-Augmenta.da a I'ul!rica 

dest ;nada ao- Pesst:tal da Bl'igada. Policial-em 
12:918$, sondo : 8:854SSOO pa.ra. um major c 
4:063tc00 pal'a. um alferes, aggregados ambos por 
decre o, em yiJ•tude de senten<;a judicial. Dimi.-
nnida a rubi•ica.- Reformados da Brigada. Policial 
-- em 3:3!2$950, sendo: 2:520$ consignados pa.ra o 
maJor Luiz da Costa Azevedo e 79i!..S!I60 ao aHtwns 
Alfredo Nunc~> de Andt'a.de. por terem sido aggt•e-
;.:ados por docrelo. Augmenta.Ua no- Material- tia. 
Casa. do Dotenoão de 4:000$ })a.!'a conservação tio 

3. 783:241:;.383 odificio B diversos conoorta'i!, ...•. • . . .••. , ..... , .. ,. , , ...... 
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16. Ca.;a, de Correoção .•...•.. , •••....•.••..•......•.. 
17. Guarda N:wiJna.l ... , ........• ,.,., .........•.•.•. 
18. Junta Commerciai., •.......•.. . •. , ... ,., •• , .... ,., 
19. A:•abivo Publico .........•..•.•.• , ....•......... , . 
20. Assistencia a alienados ......... . ................ .. 
21. Directoriu dcSaudo Publíca-Augmentada de lfl:OOO$, 

quantia destinada :t subvenção ao Instituto Yacci· 
nioo Municipal do Di8tricto Federal, para o fim de 
fornecer a vaccina anti· variolica. a. tod'Js os Esta· 
dos que a reQuisitarem •.•....•.•.•... , .•..•..... 

22. Faculdalle de Direito de S. Paulo- Augmentada de 
I :200$ a c,msignaçã.o destinada a - Pessoal sem 
norneaQão- para mats um servente ............. . 

23. Faculdade de Direito do Recifo ............•........ 
24. FacuLd;tdo de Medicina. do Rio de Jn.neiro .••......•• 
25. Faculdade de Medicina da Bahta- Augmentada de 

25:000$ para grutiflcaçã.o â Santa Ca~a de Miseri· 
cordia, ]lar ft'!Lnque~ os seus hospitaes âs clinicas 
da Faculdade .•.................. , ......... , .... . 

26. Escula. Polytechaica ................... . ....... ,.,. 
27. Escola de Minas ..•........•.••.....•..•.•.......•. 
28. Gymnasio Nacional- Angmentada de 12:000$ no 

- Pessoal-, senuo: 6:000$, no úo Internato, para 
mais um professor de logica; e de 6:000~ no do Ex:· 
terna to, para mai$ um professor do litt~;ro.tura., om 
virtude do disposto mL lei n. l.OIG, de 24 de a.gosto 
da 1903. Modificada a redacção da. ta.bella liO se· 
guinte modo: na rubrica-lntoruato-ondo ~o lê 
-2 lentes communs, ctc.-leia·s.t: 1 lente de litte· 
ratura.; na. r ubrica - Extomato, onde so lô - 2 
lentos communs, etc. - loia.·se: I lontu de logica., de 
u.ccorúo com o disposto na. lei n. !.016, jiL citada. 
Augmentada de 3: ti00~ no- Matc•ri<.LI- do Ex:tcr· 
nato, pa.m nlugucl d.o.casll. p!tl',l o dí1•cotor., •...•. 

29. Escol:~. Nao!onal do Boltas Arte~ ................. .. 
80. Instituto Na.c.iona.l do Mu~ica ..................... .. 
31. Irutituto Benjamin Con~ta.nt ....................... . 
32, Instituto Naciona.l do Surdos·Mndo~ ...............•. 
33. Bibliotheca Naoionat -~ AugmcntalltJ. do 12:000* pal',t 

remuneração a audlia.ros da cntaloge.gem, con
sorv:~~ão de livros periodicos, otc. o custeio ....• 

34. Museu Nacional, •................... -.···.········· 
35 Serventua.rios do culto catholico .•.................... 
36, Socort•os Publicas ....... , ....................... ••· 
37. Obras-Aug.Dcntada de L:~ 15:179$350, sendo : 

100:000$ para execução de diversas obras oecess1ri.18 
á. conclusão do cdiflcio da. praia d:1 Lapa. ; 

10:000$ para diversos trabalhos de pintura e va.riGs 
reparos no Pala.cio da. Pres idencia. du. Republica; 

85:000$ para construe('lio de um segundo pavimun~o 
no p1•oprio nacioual oo,Le foaClciona. o Laboraturlo 
de Hygiene da Faculdat.lo de Medicina.. do Hio do 
Janeiro ; 

..... , ' ...... 

5:452$4B7 

H7 

21():893$939 
29:000$000 
37:346$1 18 

84:276$118 
661:3!7$098 

1.83.2: k59$00Õ 

291:440$000 
304; 780~000 
ô~7 : 032:;,236 

672:446$800 
484:981$!18 
243:700$oo0 

539: 153$.':!54 
126:85~36 

182:48.2.~ 118 

20B :2 l8$ l 18 
118:279.$118 

198:81:?$118 
147 :673$11B 
181 :060$000 
100:000$ÓCi0 
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26:000$ p::tra. pintura. intet'na e rapa.ros no edificio da. 
Faculdade de Medicina da Bahia e 3:503$ para os 
pa. vilhões de bygiene, gabinetes, sah de sessões 
etc., da mesma: faculdade; 

8:000$ para recói1Strucção de uma, pál'te quasi em 
ruinas do editicio d'L Escola de Mi:Jas, afim de a,hi 
funccionarem os lab0ratorios de chimica e doci-
masia; · 

21:000$ para execução de varias obras no àdificio do 
Extet'nato do Gymnasio Nacional ; 

6:800$ para pintura externa do edificio dó Instituto 
Nacional de Musica. e decorativa do respectivo 
salão de concerto ; 

200:000$ para conclusão das obras do Lazareto de 
Tamandaré; 

1!500:000$ para adaptação do Palacio da Justiça, afim 
de nelle ser insta.llado o Archivo Publico, e inicio· 
da. coostrucção do edificio para n. Bibliotheca 
Nacional; 

38:000$ pal'a execução das obras de adaptação do 
proprio nacional da rua do Lanadio n. 72, ou 
outro, a ,juizo do' Governo, pat•a a Côrte de App.ll· 
lação o varias pretoria.s ; 

153:000$ para a constl'ucção de um terceíro pavi
mento na. frente pl'Íncipal do elillcio da Escola 
Polytechnica ; · 

~3:000$ para. execução de varia.s obras no Museu Na
cional na Quinta d<t Boa Vi:lta ; 

80:930$ pll'J. con$tl'ução de obras em <liver~as depen
denoiasdo Ho.spitli Paula Candido; 

39:249$350 pa1·a varias obras de melhoramento c 
hygiene no edlll.cio tl.a Policlinica. do Rio do 
Janeiro ........................................ . 

88. Corpo de Bomb.Jiros- Augmontada. do 12:000$ pa1·a. 
compra de um terreno nos fundos do predio n. 29 
da. praça. da Republica., afim do SOl' ligada a. os
taçil.o ceu trai <1s u!Ilcinas •.••.•••..•••....•...•.. , 

39. Magistrados om rlisponi bill<la1le ..•..•..••.•.•••.••.. 
40. Eloiçüos fudera.os .•..............................•• 
41. Empt•ega.dos do ro]J:.tt'tiçõe~ oxtinctas, •.......•.... 
42, Evontuaes ...........•.•. , ........•••..•..•.••...•• 

Att. Fica oGovcrno autorizado: 

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

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

1.615:5318468 

800:601$199 
:J84:000$000 

20:000$000 
l :800$000 

100: 000$000 

j. A ma.ndar imprimir na.:lmprensa N[l,cional o complementO dos «commenta.rios a. Cou
stitulção Federal BrazHeira, acto8 preliminares, projacto, dlscnssão destes na. Consti
tuinte; ta boa das matarias e índice a.lpha.beticó» 8ób á!! ssgufnte~J eondições: 

a) de pertencer ao Govet'ilo a própriedMe dáimpréHsã<1; . ·. · 
b) de dar ao autor a mcta.rJ.e dos e~enipl[l,res i~pressos da. . edição que for tirada. 

li a mand·l.r imprimir na Imprensa Naoi!)nal a Revh1ta. do Instituto Histori~ e Geographico 
Bra.zileiro. 

Sala das Commissões, 6 do outubl'o de· I903.'...._ CasSianodo Nast:i1l~entd.- Co1;nelio da 
Fonseca. -Fm11cisco Sd-Francisco 'Vei!la-Da'Oid Octtnpistct _;, Uf'bctito Sdntos..-.Lattrittdo Pitla 
Anizio de AbreH-



camara aos Dept.taaos- lm!J"esso em 2211J5120t 5 12 26- Página 45 ae 45 

SESSJ..O E11I 6 DE Oll'l'!JRRO .pg 1903 H9 

P ROPOSTA no GOVERNO 

~ r_t. 2: o O Pre8illeute da. ~e publica._ é auturizo.do a despender palas rcpcn·tiçõe.~ 
elo Mtntsteno da Justlca. a NegociQs Inter1os e com os serviços (lesignados nas seguintes 
verblls a quantia do Rs. 5:452.-:; IGO, o li.838:13f">$318, papel: 

l. Subsidio do P1•csldonte da. Republica ........ : . .. .... .. . 
2. Snb3idio do Vlcc-P1'esi ~ente da Republic& •.....•.. . ... •.• 
3. Dcspeza com o 11ala.cio da Presidencia da. Republica, •.• 
4. üabioeto do Presidente da Republlca .•. •..••.•.•• ..... .. 
5 . Subsidio dos Senadores . . . .. . . . . ........... . ~ ..... .. ....... . ... .. 
11. secretaria. do Senado .. .. . . ... . ..... . ........ . .......... , 
7. Subsidio dos Deputados .. .... ... .. . ..................... . 
8 , Seot•etaria W1 Camara do!l Depu tndos ... ........... · ..... . . . 
9. Ajudas de Custo aos ~embrus do Congresso Naciono.l.,., .. 

10. Secretari;~, de E>ttldo .................................. .. 
1 I . Gabinete do Consultor Geral.da. Republica ... .... . ...... . . 
12. Ju~tiça Federal ..... . .•... . . ... .....• ,, •...••.. .••.... .• 
13 • . 111stiça do Districto Fedet"al. ... .......... ...... ........ .. 
!4. Ajudas de custo e mag\stra.dos .. . ........... . .. .. ...... . . 
15. Policia. do Oistricl.o Federal ........ . .......... ....... .. .. 
lu. Casa de Correcf,)ã.o ••. •••.•.•.••• •.•. . .• ..•••...• · . . .•. .•. 
17. Guardu. Faaional. •..• ••••••••• ...•.• . . . • ....... •... •..•. 
18, Junta. Comm11l'cial.., ••......•.••.••••....•..••••...•••.. 
19. Archivo P11hlico ... .. .. ......... ... ; . . ... .... . . . .. . ... ... . 
20 . Asslstcncia a Alienados ....... ,:· . ...... . .. .... .......... . 
21, Diractoria Geral de So.u de Publica ....................... . 
22, Ft\CU!da.de de Direito de S. P<tu1o .. .... . .. ..... : ....... . 
23. Faculdatlo de Direito do Recife ................ ....... ... . 
24. Faculdade de Medicina. do Rio de Janeiro •..•.••• . .•.•••.• 
25. l:l'e.culdade de Media\na. dB. Bahia. ... . ...... ,. , ..... .. ... .. 
26. I~aola Polyteobnica. .•• •••..•••• •• •• •••.•....•... .....• •. 
27. Esoolu. de Afinas •... . .••••.. , .•••.••.•••••..•....• . •• . .• 
28. Gymnuto Nacional .•••. . •••.. •. . •.••..••..• . • ••••. . .• •.• 
29. Escolt> Naciona.l de Belle.s Artes .............. ... , ....... . . 
30. InstHuto Nacional de Mu11ica .... , .. • ............. , • , . •• 
SI. Instituto Benjamin Con,st.mt. .. · ..... .. .. .. . ....... . , ... . 
32. lnstttuto Naoioonl doa surdos-Mudos .................... . 
31. Billllotheca Na.olonnl ••••..•...•..•...••••. , .. •... . •.• •... 
34. Mus~u NaClional •..... •• .•• •.•• ••.•• , •. •..• , •••••• .•• • , . • 
35. Serventuarioa do Culto Catllollco ........ . . .. , .•. . •. •. .•• . .. 
~ü. Socorros Publicos ...... ..... . , . , • ..• , . . • .. .•• •.•. . .•••... 
37. Obl'ilS. t. ' ... ... " .... , ..... ~ .. .... .. ' .. ' I • •• ••••••• ' •• I • • 

3lt Corpo do Bombeiros • .•..•••.• • ••• .• •••. ,, ..•.. .•••..•. • . . 
39. Magl'!trn.dos em di3poo\bilid&de ... ... ........... , .. , ..... . 
40. E leições Fellera.~s .. , ..•..••.. , • •. •.• ...••...••.. •. .. , .. . 
4l. Empregados de rep!LI·tições extinctos ........... , .. , ...... , 
42. Eventuaes ••.•. , •... .•.•. .•••.. ...•. . . ..•.•.•. ..... , ...•. 

. Ouro 

···· ·· ··· .. ....... .. .... .. . 
-......... .... . ...... 
········· ......... 
' .. ~ ..... ......... 
··· ···· ·· ··· ·· .. .. ... ... .... ..... .... ..•...... .... ..... ... ... .. .. 
··· ······ ... .. .. ,. 
········· ......... .. .. ..... .. ... .... .. ....... ....... ... . ,, .. .... 
·· ······· .. , ... .. .. .. .... .. , 
!i:452$407 ... .... ... 
······ ... ... .... .. .... ... .. ......... .. ...... . ......... 
·· ·· ····· .... ····· 
! I I o • o I •. 

···· ····· ... ... .. , . ..... .. ~ 

Papel 

120: 000$000 
30:000$000 

1 O I : 440.~00() 
33:600$007 

567: OU7$0ú0 
339:03.2$118 

I. 008 : 000$000 
473: ~68$118 
90: 000:)00(1 

:l6;): ü03$118 
19:600~000 

84ii :7GS..:;l!S 
341 : 229:f;o59 

ü;()()()S()Q() 
3. 776:438~'939 

216: 893s 93!l 
29: ooo.';ooo 
:\7 :il46::;IIB 
84:270$11 B 

661:31~0!18 
1.814 :S!i' .,0110 

290 :240:)000 
304: 7B0$00() 
e~27 : 032~231> 
e.l7:,1(6, 800 
48t:!JRI::;ll tl 
2-13:700.!i000 
52:.~:553)3:~r,. r 

12G:H~~l~Sfi 182:·1 · l IR 
20II::.>tl8sl l8 
l!H; :.'"/il~ I IH 
1811:HI:!:oiliH 
117:~118 
ISI :I~ i llOI> 
lOO: , O(HI 

3(}(J : : l5~:tl lt! 
7&l:OOI ~IOO 
38-1 : (~000 
~0;000,000 

l :800$000 
I OO:OfiU$000 

· Q s._ •. · Pr·e.lde~t.e-Est.a.ndo a.dc· 
ant.ad.~ ~ hora, designo paro. am:mhã, a. sc-
g~inte ordem do dia: · . •-

1"· pa.1·~e até 3 horas ou a.nte.s; . . 
3" discussão do pt•ojecto n.l32 E, de 10.03, 

da Comi~são de Orçamento, a. cet•ca do pro
jacto .n. 132 D, deste anno, ·. om 2"" diSCUSllãO 
~ditivo otferooido ~ projooto n·. 132, deste 
anno autor izando o Poder ·Execut ivo a, l'eor· 

ga.niz.or ns Escolas de Aprendizes Marinheiro
e Pra~ioa. de Torpedo~ e os corpos de .mas 
riuhoiros nacionacs o inferiores da armada 
e n. crear e regulamentar :l.s E.::colas Prati~ 
oas de Artilharia., de F ogu ista e de Timo. 
neiros, Sondadorcs e Signa.leiros; 

3" disaussilo do projecto n; 70, desta a.nno, 
que. autot•lza. o Poder Exeoutivo a. abrir a& 
.Ministerio ua F~zeoda o credito oxtraordi· 
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na.rio de 6S:7ôl$l5L, p.1r<1 att.onrlet• á re>ti
tuição d) impostos SJbra VJ:lcim )n to3, de
vida a varios ministt'Js apo3entJ.d.):> do Su
premo Tribunal Fe1eL'.tl; 

2"' discussão do projo~to n. 33 A, de 1903, 
reorg:lnizando os serviços de hygiene admi
nistra.ti v a. da. União; 

2• p·u•te, á:> 3 hot•as, ou ante3: 

Continuação da. 3~ ui.:>cussão do projecto 
n. !63, de 18.}7, pruviden~ianJ) sobre au· 
xilios á la.voura. 

Lovanta.-se a. sessão ás 3 hora'l e 50 mi
nuto.> da. tarde . 

100'1. SESSÃO EM 7 DE OU·rUBRO DE 130~ 

Presidencia dos Sr·s. Paula Guima•-lies (P1·esidente), Julio de Jlello (:?0 Vice-Presidente) 
e Paula Guim"'nres (Presidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que 
respondemos Srs. Paula. Guimarã.os, Alencn.r 
Guimal'ãea, Thomaz Accioly, Wanderley de 
Mendonça, Joaquim Pires, Eugenio Tourinho, 
Antero Botelho, Sá. PeiJtoto, José Euzebio, 
Luiz Domingues, Eduardo Studart, Sergio 
Saboya, Gonçalo Souto, Tavares de Lyra, 
Eloy de Souza, Paula e Silva, Walfredo Loal, 
TeiY:eira de Sá, grmirio Coutinho, Bt'icio 
Filho, Julio de Mello, Euzobio de Anclt·ado, 
Arroxellas Galvão, Rodrigues Dol'ia, Jovi
niano do Carvalho, Felisbollo Freire, Oli
veira. Valladão, Vorgne de Abreu, Pinto 
Dn.n~as, Alves Bt\rbosa. E lu<trdo H.<lmos, Pa
mnhos Montenegro, Rodrigues Saldanha. Ber
nardo Horta, Ga.ldino Loreto, Herodia de Sá, 
Mello Mattos, Joã.o Ba.ptista., G_tlvão Ba.ptista., 
Silva. Castro, Mauricio do Abreu, Ca.l'I03 Tei· 
xeira Brandão, José Bonifa.cio, Gastão da 
Cunha, Ribeiro Junqueira, D<Wid Campista, 
Carneiro de Rezende, Bueno de Paiva, La
mounier Godofredo, NogueiN, Olegario Ma
ciel, Rodolpho Paixão, \Vencesláo Braz, Mo
reil'a da Silva, Francisco Romeiro, Rebouças 
de Carvalho, Fernando Prestes, Eloy Chaves. 
Pa.ulino Carlos, Candido Rodrigues, Herme
negildo de Moraes F.i!ho, Joaquim Teixeira. 
Brandão, Be1•nardo Antonio, Aquino Ribeiro, 
Candido de Abreu, Marçal Escobar, Domingos 
Mascarenhas, Ca.ssia.no do Nascimento, Ves
pasiano de Albuquerque, Diogo Fortuna e 
Homem de Carvalho. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approva.da. a acta da 

sessão antecedente. 

O Sr. Alencar Guhnarães (1° 
Sec1·et wio) procede tí. leitura do seguinte . 

EXPEDIE:'-l'TI!: 

Offlcios: 
Do Sr. lo Secretario do Senado, de 6 do 

corrente, transmitt.indo o projecto substitu
tivo (t proposição desta. Ca.mara., concedendo 
<L Sociedade Protectora da. Infancia Desvali
da. da Fortrla.za, Estado do Ceará., p.tra ma
nutenção do suas aulas e dos re;;pectivos 
cursos, o uso do propl'io nacional que ser
viu outrora do deposito de artigos bollicos. 
-A' Commi8sã.o do Orçamento. 

Do mesmo senhor, de igual d:tta, transmit
tindo, com emenda substitutiva, a proposição 
do,ta. Cama.ra, concedendo à Sociedade Ope
raria de S. José, em Ouro Preto, para ma .. 
nutençã.o dC' suas aulas o cursos, o uso do 
predio onde funccionou a Delegacia Fiscal. 
-A' Commissão do Orçamento. 

Do mesmo senhor. de igual data, transmit
tindo, com emenda, a proposição desta. Ca
mara, relevando ao ex-Deputado José Au
gusto Vinhaes a prescripção em que incor
reram os seus s~bsidios de 11 de agosto a 
25 de setembrJ de 1893.- A's Commissões 
de Constituição, Legislação e Justiça e de 
Orçamento. 

Do mesmo senhor, de igual data., transmit· 
tindo um dos outogt•a.phos da resolução do 
Congresso Nacional, devidamente sanccio-
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nada, autorizando a concessão de s3is mezes 
de licença. com todos os vencimentos a. o Dt•. 
Carlos Borges ~fonteiro, procura.dtH' da Rc
publíca. - Inteirada; archive-se o auto
gru.pho. 

Do mesmo senhor, de igual data, transmi •,. 
tindo um dos autogra.phos da resoluçfio do 
Congresso Nacional, uovidameot[) S:tnccio
nada, aut~rízaudo a abet•tllr<~. do Cr<l(lito uo 
10: 60t$!B4,supplementw á :ub•·kl. n. 27 u·J 
at•t. 2• d.·L lei n. 957, de 3·:) de dczom bro de 
190~. seudo 2:45·)$100 ptu·n. despezas com 
exames gerae3 de prapa.ratorios; 6: !5 ;$fl:N, 
com aui<H supplernentares no Ederna~o e 
2:0Jú$ com grati fi<.:ações aduidona.es no ln
tcrna.to. - lnôeiz•adtl.; archivc-se o auto
grapho. 

Do mesmo senhor, dü igtu.l data, t:•a.ns· 
nti~tirru;J llH1 dos atHographus tla t·eso!w:üo 
d.J Congresso N<J.cional, devida.men~c ~:~no· 
cion:.ldft, autorizando a abal'tur.~ uo credlt.o 
d(l 32:0!)0$, mpplementt~.r ú. veri.Ju. n. I) du 
art. 2° da lei n. 057, de ~)0 d,) dezemi.Jt•o 
de 1902, p~tra pa~amentu do ajudas do cus~o 
<1 Senadores c Deputado.;. - In~cit'a.tl:t; IU'
cltivc-sc o :\Ulographo. 

Do mesmo senhor, do igual d~tla., li'<LilS· 
mittindo um dos autugrap!ws do dut;l'•!tu 
do Côngt·esso i'hcional, pt·or·oganilu OOI'l~·· 
mente a ;\ctu:t! S3>siio legbla.Uva. a.té o di:\ 
jo denovombrJdocorrente a.nno, e quo rui 
publicado pelo decl'cto n . I. 0~9, üo .~\! tlu 
st\éembt•o ultimo, -luteirada; archiV•Ho o 
an ·:ogl'apho. 

Do mesmo sonho r, de i.;ual ll<Üu.,Cll\' i•ln .ln 
o prujc ~to du Setmtio, mbs~itutivo th pl'tJ· 
posiçã.o desta Cam[l,r•a, tl.utot'izando o Potlnt• 
l•;eo:ecuüvo a concedet• ret'urma no pJsto dn 
ro tenente, com as vantagen~ lcgat:s, ao !" 
tenente honorario da. ll.L'marla.,plu•r·muceu~ico 
em commissão Antonio Candulo da Silv<l- Pi
mcn Gol. - A' Commissão llc M::LJ·inhu. (! 

Guorra. 
Do mesmo sonlun·, de igual datn.. com· 

munic~mt.io que o Senado approvou o ncs~a 
d<~,tu. enviou ú. sancç•ao presidencial a propo
slt;ão desta Camara autorizando a abm•(ura 
do credHo cxtraordinarto de !.200:000$ para 
uccorrcr u.o pagamento dlLi dospczas Je 
cnsteiCJ da Estt'::Lda. de Ferro Oeste de Mit1U.S, 
durante o scgunuo semestre do CDl'rente ex:· 
ercicio.-Intei rad<.t. 

Do mesmo scnhot•, do igual datl., com
mnnican .. o que o Sctlado, nesaa data, en
viou á sa.ncçãu presidt~ncial u. resol!lç•ã.<J do 
Congresso N<tcional, r~utJrizando o credito de 
49:9l2:t53 1, supplemonta.r á. rubrica.-Grati· 
ficação adJici.ona.l a carteiros da vel•ba. :Jn
Correios -do art. 21 dil. leí n. 957, de 30 do 
dezeml)I'O de 3902, - Intolrada. 

Do mo~mo St~llhor·, tlo igtiU.l d[lt::t., tru.nsmit
tindo um dos 1\lltogeaphos do decreto do 
Congl'l!~~-' Naciunr1l, devi<lamcnte sanccio
na.<lo, llxnntlo 1~ 1\JI'Ç<t navrL\ pat•a. o oxor()io io 
dn J!J0-1. ·-· lnwlt'~lda; arcílÍ1"0•-'8 o aut()
grnpllo, 

DJ mt~~IJHl ~enhor, <lrl igual U.o.ta., transmit
t:lido qn:1~t'O a.tttugra.pllos, s:~ncciunadvs , d •s 
.iLII(trinte~ •·csultll,'lies do Congresso Nacional: 
·~oueetlnntlu Jieouç11 (LO telegraphista. do 4" 
d 1/JMO tl:1 Rnpar•tiçri,.J Ger.d dos Tetegraphos 
Juit.u lhpLiih Cot1·im; a.utoriz:milo o or11rlito 
dn Wll:J.II$7:)5 pua pagamento d:í garantia 
du .lui•us á Cump~tnhia, Engenho Central t.l.e 
<Jui~s:Linit ; o liC i:i;'G3$874 p:•ra paga.l' ven
ci 11\Cllins :ttt•azat!os n. Attltut' Bello , fu ncclo
n u•iu d1~ H.up:l,l't.içfi.u Get· :ü do~ Tclegrapho~ c 
t'<Jiuv:w,lu a•J cx-Deputõulo .Joii.o de Siqueir a. 
CaVIIh~:UlL\ a ptO>Ct'ipçãu par:L recebimento 
tltl:mlt~l ,Jio~ cut'I'CspotHientl's :10 p(lriudo de
col'!'itlo '''' 111 1lo <.iOl•:tnui'v liO ltl9l a 20 de 
j lllPil·o dtJ I H\J .' .-lntdrttlla ; arclt ivem-so os 
nlll.lJ;{I'n(lli()S. 

ll 1 1\"!iai.~t.ot·io dtt Justi~la o Nogocios Jot~
t'ÍIH''"· dtt ri <lu t!OL'I'llll Lc, c nvbn :o<\ se.guinto 

~~·.{, 111"m Lr·o~ t.l.o Congt'C3Su Na.c ioni1L
'l\!li•LII tllll C tlHiJQL'<l.Ç•3.o LI l[UE\ pJnUOl'OU O 
~lilll~!.t\J d:t .111.~ ·.içtt c Ncgvciu~ Intel'iul'CS, na 
t!xpu11t::'v• junl.<.t, bobre a. noccssidn.de de sol!.· 
eiL:ii'·Hil •I•J Congl'csw Nacional a concessão 
•lu t!l't•d i t.o ox l,l'i\OL'Jint~.l."io rlc 1:3:897$, .para 
Jpd,.m tti 'l.ll•::"t•J an !l)ll:n tlll l~g i c ~~ ll o Inter
Imo" d,, 11,\'it!Hn~io Na.eiun:ll, Tl.l'· Sylvio Ro· 
til•"'''· p11l:t pulllil~açli.o tlu ~ua ol!r::l. I!is!oi'ia 
,/, f,il/n'•l' ,,.,, lll'a~ ilein< c p;1.1·<t p :1ga.mento 
d•J Jll'••nl(rl fJ!l:l lllc l'ui tw bitm <lo, cabe-me <t 
h•liH':t. d 11 suiJmcttet· o a~wmpt,; i.1. vossa :J.pl•o

nia~·tio, tl!l 111 de que vos dignei~ l 'CSolvct 
L:(JJJlO j'ut• :tOl'i'LU.OO. 

lU 1 ,J., .liltWi':o, 5 de ou tuul'O do 1903. -
Jih111r'ÍS<'" r/v J',uda Rodl'i !J t!CS Al-111',<. ~ A' 
Conun hs::i.u uo llt"ç:unen to . 

Do ~Unbtol'i:t tb InJusl.l'iu., VlaçGo c Obras 
Publica.~. 1lo G tio co l'mnte , envian1lo o J.'C· 
qUill'illl.Jil!O ülH qlll! O CjD J U Jt Ol' d~ 3• cl<tSSC 
.h~ l•:<:tt".Ltla. tlo FL'l'L'O Ccn Ll'<l.l do Bruzil An to
nio Tu.;cano do lll'ito ~o:ic it~ um anno do 
liconçtt, com Ol'liona.d.o, pat•a traht' de sua. 
S:tudo. - A' Commi~ã.o ele Petições o Pode
res. 

Tolegl'a.rmmt: 

1\fo~soró, 7 do ou~ubt•o de 1903-Ao Con
gresso N<tei ltla.l-Rio-Popula çãu Grossos, 
representa. ta s :gna.tarios, pro te~ tt\ contm 
qmtlq uor in Yas\'i.o c~ te ([istl'icto por parte go-
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v~rno Rio Gt•ande do Norte. E' notorio au
toridades judiciarias Areia Bmnca arro· 
gando-se jurisdicçã9 Grossos estarem alli 
prepa1•ando.devassa relativa facto delictuoso 
aqui 25 do setembro ultimo, bem como 
reunido força publica pa,ra invadir Grossos, 
soliciteis providencias Ex mo. Presidente da 
Republica. 

GroSiiOS, 6 de outubro de 1903.- Juvenal 
Santos.- Antonio Rod·i·irlues. -Henrique 
Mello.- V. Mello.-Pedro iliamecle.-Vi· 
cente Alves. -Inteira,dn.. 

Requerimentos: 
De José Xavier de Mirand8, Henriques, 

ajudante do porteiro da Bibliotheca Nacional, 
pedindo um a.nno de licença para trata
mento de saude.--A' Commbsão de Petições 
e Poderes. 

DeHenriqueta Ferreira dos Santos Pereira, 
pedindo uma pensão.-A' Commissãode Pen
sões e Contas. 

O Sr. Hei•edia de Sã commu
nicaque o Si'. Deputado Corrêa Dutt·a deixa 
de comparecer á sessão por se achar en
fermo. 

o !iitr. Prelilidente-A Mesa. fica in
teirada. 

o Sr. Eduardo Ramos__:_ Sr. 
Presidente, V. Ex. conhece desde muito 
tempo a minha absoluta inaptidão para 
comprehendor o Regimento desta Casa. 

0 SR. GAS'rÃO DA CUNHA-E' mataria. como 
o regulamento do seno. 

O SR. EDUARDO RA:r.1os-Exactamente. 
Não s:li, portantQ, si infringirei o· Regi

me.nto da Cama1•a fazendo uma ligeira ex
posição, que não passará. talvez do cinco 
minutos. 

Hontem fui interpellado por um amigo, 
com a liberdade que se permitte ent.re 
pessoa~ que trocam reciproca estima, incre
pando-me elle de incoher<>nte o meu modo 
de proceder por occasião da recente votaçã,o 
do projecto, tão fervorosamente debatido, 
da restituição de impostos cobrados aos mi
nistros aposentados do Supremo Tribunal 
que não tenham obtido sentença. condemna
toria da Fazenda Nacional. 

ellas .sejam, não nos podem obrigar syste
ma.ticament9 a oriontt\r por ellas a acção 
logisl.ativa - porque taes sentenças podem 
vtL'iar, podem versar muitas vezes sobt>o as
sumpto~ gl'aves, insufficientomente ama
durecidos; como-ioterrogou .. me o interpel
lante - é qne, pensando ass.im, concorri, 
entretanto, com meu voto p:tra se mandar 
pagar aos ministros aposentados dac1ucllo 
tribunal a importancia que não conshvu. 
ainda de condomnação judicia1•ia ?» 

«Não ha .•. » Vou reproduzir a v. Ex. as 
considerações que liz a esse digno ,jurista, 
surpreso com a minha. attitude : -«Não lla. 
contl'adicção al!:(uma da. minha parte, nem 
houve incoherencia. Assim como o Supremo 
Tribunal Federal tom o dil'eito inconcusso, 
constitucional, irrefragavol de proclamar as 
doutrinas ,jurid.icas que lhe aprazem, de 
accordo corn sua alt.a sabedoria, a nós outros 
imcumbe o direito- de11tt'O do circulo de 
nossa acçfto illimitada, não subordinada pela 
Constituição t~ nenhum outro poder político 
{porque o POller Legislativo não <1 ,jamais 
nas suas resoluç,ões ,iulgado pelo Poder Ju· 
dici:\rio) de dissentir ou de nos subordinar 
nos pontos de doutrina. 

N0 caso vertente, ou penso: si tivesse de 
collabora.r em uma lei o1•çamentaria de auto
rização ao Governo para fazer pagamento 
conirovortido, eu o faria; faria, porque eu
lendo que a sentença tlo Sup1·emo Tribunal 
Federal, pt·onuncin.da pela unanimidade de 
seus membros, assentando sobre um pl'inci
pio de economia constitHcional, o lla invio
labilidade dos ~encimentos dos magist1·ados 
da sup1·ema jw·isdicçl!o, esta doutrina, é a 
mais conformo com os princípios que nos 
devem reger. 

Ora, si assim é, fiz muito bem em orientar 
o meu voto. não por fo1•ça da sentença do 
Supremo Tribunal, mas por força dos prin
cipias flUO elltt consagrou, princípios que 
ospos:.J, confirmo, adopto e defendo. (Mtdlo 
bem.)» 

Quero que fique esta explicação no.3 
Annaes, para quo se conheça que eu me não 
acho incurso em incohcrencia, que aliás po
dorit\ tm• praticado inconscientemente. 

A occn.sião não é propria para se discutir 
esta mttteria. Elli1 já foi amplamente 
discutidtt, e receio quo V. E:c., zeloso como 
é pela boa ordem dos nossos trabalhos, mo 
chame á ordom por estar discorrendo sobre 

Esse interpellante exprimiu· se assim: 
«Como é que, deantB das suas opiniões, 

mais de uma vez manifestas, sobre as rela
ções entre o Puder Legislativo com a judica
tura federal, represéntada pelo Supremo 
Tribunal, isto é, que pensandQ (como real· 
mente penso) que as sentenças do Sup1•emo 
1'rH1nn<\l Fedeml, por mais respeitavuis que 

o vencido. 
Tt.mho concluído. (1lfttito bem.) 

O Sr. Heredia de Sti (')
Sr. Presidente, em cumprimento dos meus 
deveres de t'CPl'G3entante do Districto Fe· 

(•) E;\c di'"Clii'SO r.Ü•l f.ui revi-to pelo oradOL'o 
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dernl, lla. poucus di!OS occupei a tl'ibuna da 
Camat•a para. trata1•, maid uma vez, de uma 
questão a meu ver impol'tantissima-11 do 
al.la~teelmento de agua á. poJHllação d;L Cit
pitu.l Fedot•ai-u; a exemplo do que · j:l ha1'ii.i, 
teito em outL'<IS legislaturas, conclui o meu 
discurso por nprroentar um pl'ojccto con
signando a somma de 5.000:000.~ para as dos· 
poza.s com esse se,·viço. Lembro-me de que 
fu t honrado, em a.par-te3, por dous illu3tres 
Deptlta.dos, os S1'3. Cassiano llu Nascimen~o a 
Paula R11mos, dizendo q11e o p1•ojocto n[to cr<.t 
nccP.ssa.rio, porque o Governo estava appn.
rclht~do com autorizu.ção para pôr em ex
ecução o serviço. 

Meu projecto,porém, não. tinha nponas por 
objoctivo dar ao Governo mr.ios t!r. sa.ti~
faz )r e>sa. necessidade. Tinha t a.mbcm pot• 
fim lembrar-lho que tal serl'içu eru in
adiavel, que esta.va se approli:.imando r. qua.
dra em que ma.is nos l'C~cntímos d:o fu.l~ <l. de 
aguu. e em que são ouvidos ruaioros clamores 
do. imprensa e da populac;1o ; tinha por fim 
prova1• <JUe as autoriz 1ções du.da.s, om cJ.udo.s 
de orçamentos, nem sempre siío ; . quel lt~s 
que toem re~ultaclos umis pt•omptos. Como 
prova do que aitlemo, basta citar Yarias a.n
torizaçõss votadas, commottendo ao Governo 
a realização des~~ seryíço, sem que el!e já
mais tcnlta sido realizado. 

Só em virtude rle emenda que apl'esente
consígna.ndo a quantia. tio 600:000$ pcu·a mu .. 
lhora.r o abastccimen to do agua. ao bairro de
Bohfogo, alguma cousa se fez; si não fôra 
isto, a população da..:t uella parte da cidade 
estaria aín<la ltoje clamando inutilment.n 
pela f<llta. do liquido i mprescindível ás suas 
mais vit<~.es neco.'ll!iuades. 

Não me arrepon·lo de t er apreseol;ado o 
]Jrvjecto a. que allndi. Si nlgum valor li vosso 
jun~o á Commi.;.~ão de Orçamento, eu o em
pregaria no sontirlo de p<!dir-Jho que n.pt'CSSfl 
o pm•ecor respccti v o o ti rn de não ficllrmos 
confiando unicamente ua au f.o rizaçã.o nada ao 
Govet·no; afim de nos esperança t·mos t;tm bern 
nesse projento, mRis té\xativo o talvez de 
coo3oquoncias mais immediata~-

l~ntreta.nto, não occupo hoje a ll'ibuna. p·1 ra 
tratar propriamente desse pt•ojccto. 

Occuparei a attenç,ão da Casa. mll.!S uma. 
vez com a~sumpto qno com cllo <lpents se 
rel11.cíona. 

Houtem li, sl .não me o!lg;tno, na Oa;eta 
de Nol'cias, quo o novo d.il·ect.r.ll' d;ts Oht·a.s 
Publicas, como meJidu. do occn,siõ.o, para 
fater cOliSiW a falta de agua. nvtada om vario; 
:pontos lia. cidade. ia suspL~nclor· o tornecl
moniiJ regu lar feito á po]mla.çõ.o do bair ro (le 
B·Jta.fogo, durante algumas bo~·J~, fiiu.ria.
mentB. 

Ora., t endo sido Botar..,go jusLamcnte o 
bairro que men ... s agua l'Ocebou o a.nno pns · 

Vol. Vl 

sa~o; te_ndo sillo Botafogo o logat• que a.s 
eptdenuas graS$O.J'am com mais íntensidnd.~, 
pl'incipalmentc a da f-•bre tllyphoide; tonuo 
sido Bota.lhgo o li>c;tl onde as lu.bricas luta.. 
ram com a maiol' falta daglta p;.~,1·:~ mover 
os seus machin ismos, parece-me que, como 
rep;·esenta.ote do I• tlistricto, devo em tempo 
protestM' contra a mr.rJ ida q u~ o Sr. clirActor 
das Obras Publicas que1• pôr em pratica, pot•· 
que amanhã a. população deste bait·ro oh.r.· 
mará. ,inst:J.mente cont:a e8sa. medida n tertl. 
de pedil' providencias ao Governo, que só 
poderá. proviuunci;u· efficazmeu le unuul
lando a providcnci<~. tomada. pelo Sr. diro
ctor das OIJra.s Publicas . 

Si S. Ex. tem alguma experienci.l clo3to 
soni~•o, quu ~ã.u discutitlu tem sit.lu ullltn a
mcntc na imprensa.; si S. Ex:. é competente 
para exercer o Jogar• que occupa, como mo
did<J. essencial tlovia. não pensar em sustar 
o fúrnecimcmto n. um ba.irro, ma.s pcdil• ao 
governo os moios precisos para. augmentar 
a. capacidade da u.gua, quol' fazendo a.cqui
Si<;'ãO de novos mananciaes,quer substituindo 
a acttwl rêJe,uos pontos, oodo e lia ó insum
cienLe. (Apartes). 

Não pos~:> c:dar-mn dt~ante dAsta me
dida., porque ol!a é uma ameaça á. popula
ção que mais direct.'\mente represento, a. 
qu~l so verá privn.da., a ser verda.llAira. a. 
noticia a. que alludi, do elomento mais indis
pensavel ás suas mais urgentes nece~sitlacles. 

Não é meu intuito c1•ear dilficulda.•les a.o 
Governo; acbo, porém, que não devemo.<~ 
IM! ia. r por mais tempo o. solução desta. questão, 
pela. qual mo venho l.la.teudo desde o pt·i
moiL·o d ia. em que aqui tomei as3aato e que 
é, sem duvida, m~is impot'tao\o do quo a. 
matanÇ··\ d.e mosquitos, que está. sendo postn. 
em p1·a.~lo11 com eno,·me dispond io rios dinhei
r oo pltb licos, erobora seja. a. i rtlla uma questão 
contt'OVC!'sa. a thaoria. cuba.n!l. •. • 

O SR. MAL.\(~UIAS GoNçALVES dá um 
aparte. 

o StL Hr.:REDI A nE Sá-Não levo a questão 
para. o ridiculo, o estou prompto a d isoutll-a. 
com o nobre Deputa.do, embora reconheç:t 
em S. Ex. u. illustr.1ção dA um proflssion:ll 
\llustt'C. 

J.!:ntondo sim, po1• nuis convincentes que 
possam sm· o.> a.rgumonto!! ile S. Ex. em con
t.r:Lt'io, não lhe SCl'á. pos.>ivol convencer á 
Ca.m,~ra. de que a. matança. elos mtJsquitos de · 
bellad~ a febre amar elh> no Rio de Janeiro c 
que não se devo pl'imoü•o cnillar de aba.steDOt' 
•~ cidade ele :~.gna, abundantemente. 

Amanhã, si me fot· p•~ •·mittido. tomarei a 
paln.vra, e, muit.o ombora. não soja. profissio
nal espet•o convencer S. Ex. e a Camara. do 
que oesta.quost.ão as minhas convicções não 

~ 
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podem ser considerada.s absurdas ou despro
positos. 

O Sa. MALAQUIAS GoNçALVES dá um 
aparte. 

O StL Hr:REDIA DE SA-Hei de p:ovar, e 
hei de ftiZ:ll' mtüs ainda: hei de las~imar que 
V. Ex., um Deputado tão distincto, um mo
dica de t:or.man!Ja c.tp<tcida(tO(?Jnti os apoiados), 
hei de provar, tiigo, que V. Ex. andou mal, 
assignando, como fez, um par0cer lacomco, 
de duas palavras, :;ol.>t·e o assumptJ de tanta 
magnitude-hygiene da, Capital. 

Feita, assim, esta reclamaçi'í.o, da qua.l me 
afastRram os apartes do nobt·o Deputado, 
dando em tempo o brado de n.lert::t contra a 
medida que, dizem, vae ser tomada pelo 
director de Obras Publicas, sento-mJ, cerb 
de que o illustre Ministro da Viação, em 
quem todos nós depositamos a maiur con
fiança, procurará. fazer c0m que esta serviço 
mellwl'e consideravelmi!ntc, s~m que entre 
tanto, seja tomado co:no providencia o alvi
tre lembrado pero dil·ector da.s Ouras Pu
blicas. (Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. Cas..,iano do Nu.scituen
t;o ( · )-S1·. P1·esi•lente, ao ou v ü· o honrad·J 
Deputad0 pela, CtLPital Federal, comecei por 
me convencer de que não nos encootravamos 
neste seio de Abt·ahàn, 0 que, pela pl'imeiea 
vez, nos achavamos ante um opp·Jsicionist:J. 
ao Governo Ja Republica. 

As ultimas expressões do nobre Deputado, 
porém, me conve11ceram que S. gx. não tem 
intuitos, nem la i vos, si quer, de fazer r·ppo
síção a·J Governo de\ Republica. 

S. Ex. fez uma grande reclamação sobre a 
que~tão de agnas. 

O Gove1•no da Rei)ubllca, ioda a impt•ensa 
j;L o disse, sabe todo o paiz, liga a mtüol' ím
partanciu. aos melhoramento.~ desh CciPitu.l, 
e ao s.m saneament·J. Sio pl'ublema~, po1• 
assim dizer, con nexos. cujas soluções vieã.o 
umas após outras. 

O Governa não tem a ])retenção de realiza!' 
tudo de um só golpe; assim é que, tenJo suas 
vistas att1•ahidas, durante muito tempo pam 
a magna questão do m,:Jhol·amento do P·Jrtu 
da Capital, naturalmente só agora volte 
tam~m suas vistas para a questãJ de agua 
e de esgotos. 

O SR. SÃ FREIRE-Já está lJruvidenciando. 
0 SR. CASSL\NO DO NASCIMENTO- Já. vê 

V. Ex. que havendo esta boa disposição da 
IJarte do Governo não me pttrecu que hou .. 
vesse motivo justo Pi1r<t qmtlquJr recla
mação da parte do nobre Deputado. 

_(·)Este discur~., u(io foi rQvhto t>~lo o•·;H!Qr, 

O Governo está. agindo; é esperar que elln 
acabe de <t-.;ie, para depois o censurar, na 
hypoLhese dct Slla acção nào corresponder 
ttus intuitos do nobre Deputctdo. 

Mas convenci-me tambem cp1e não er[l, esse 
o uníco objectivo de S. E:<. ; S. Ex. quiz ante-
0ipar a brilllante oraçãu que pensa em pro
duzir a, respeito da questã.o sanitai'la desta 
Capital, felizmente hoje na ordem úo dia. 

Pareceil-me, até certo ponto descabida, 
permitta-me o nobl'3 Doputado que o lliga .•. 

O SR. HEREDIA or;: SA.- Peço a. palavra. 

0 Sa. 0ASSIANO DO NASCIMENTO- ... eSS:l. 
antecipação da discus.;;ão de materia que está 
nx ordem do dia e do que S. Ex. veiu tratar 
por occ:tsião do expediente. (lia diversos 
(!pw·/es.) 

JuLguei, á pt'Lmeira. vista, que S. Ex. tinh<l. 
intuitos de cJnsurar o Governo; vi mais 
tarde, pela conclusão da. oração, que não OL'i1 
esce u intento, e quo ao contrario, S.Ex. tem 
tan 1.0 ou mais cu n fi mça do que eu na acção 
victoriosa do poder publico. 

Não devo, portanto, resposta alguma a 
S. Ex.; tenho apenas de agradecer a mani
test<wão, que acaba de d:u•, de :ma perfeita 
~olidariedade com o Governo da Republica, e 
de lu.mentar que S. Ex. tenl1a antecipado o 
discm·so com que nos vae honrai.' sobro a 
questão da l'élOl'g' ~nização do serviço sanit:J.rio, 
q 1e tanto pre0c~upa o espírito publico, por
que, com já tive occ~sião do dizet• na Ca
m:_u·a, Pi11'a o oxtot.ior o Rio de Janeiro é o 
Brazil, e torna-se preciso cuidar quanto 
antes de sa.noctr esta cidade. 

Repito, púis, que acho antecipada, neste 
ponto, a oração llo noi.Jre Deputado, ao qual 
terei o pr<.tz w de ouvir em occasiito oppor
tuua sobro osse magno a.s.;umpto. (MHilo bem; 
mttíto ben~.) 

O St-. IJ:eredia de Sá (•) -
Sr. Pre~idente, o digno representante do 
Esta.do do Rio Gl'auus do Sul provou tão só
mente que não me ouviu com a attenção que 
()\1 tinha o direiio ue esperar de sua gene
rosit.la~e. 

Vo facto, o ponto principal do meu dis
curst> foi. o seguinte: vim protestar contra o 
alvitre sugge1·ido polo dil'echor de Obras Pu
blicas, tondento a fazer com que durante al
gumas hJra.s do dia tique r,u$tado o forneci
mento de agua para. a popula.çã.o de Bohfogo, 
quando até! agol'a o caso não tem sido reme
dmdo d() fó.·m<:t a. não dar logar a recla
mações. 

O Sn.. CauvELLO CAVALCAN'ri- Voltamos. 
ao antigo regimen da tamina. 

(•) E~ic dj, C<\l', O J:(iú ruí l'e\"i"\0 l ~!o 01'!\dOl', 
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O SR. Hw~r>niA DE SA- Foi esse o ponto j O SR. CASSIANO DO N ASCIMENTO - Como 
prluei pal do mou díscur·so, foi c:so o meu ninguom a.blict\. 
objectivo, vindo á tribttna.. 

0 8 
H s · h 

o S~t. CASsiA1'>0 u> NA~UIMt·;"!To- Nostc 
caso peço per·ctiLo a. V. l•;x.; ou vi os outros 
pontos do Llis~urso, ma.s nil>.> ouvi este. 

R: J>RU:VIA. DE A- ••• C quo VeU a, 
POl' exemplo, !.lt:~r meu voto a umprojrcto 
ao gmtl sa.í.t contrMi:J. Não; si amanhã o 
Governo quizet' fazer ques~ão de que a ma
t!l.nç.a do mosquito seja. convertida. em l ei, 
serei contra isto, dBsde j á o digo. 

Faço esta rectiflcaQio, Sr. Presidente, não 
só com u tim de ch<tma.r a attonção do nobre 

O Sa. CAS~UNO no NAscumNTO -E' ... Dcputv.:lo p:~.ra o ponto pl·incipal do meu 
Tenho muit.o medo de V. Ex. 

Ltiscur3o: minha. U.ivergencia quanto a.o modo 

O Sll.. HJ>REDIA lH~ SÂ- O nobre DApn
ta.do, ficando assustado, pensou Log.:. que eu 
quizesse fazer opposiçã.o ao Ovverno, 

O Slt. HERE!JIA l>E. SÁ- Nã.o é medo d~ 
rnim: v. Ex. temo que uma va.ga., a.inJ.o. 11. 
mais mansa, venhi. a,gitar a, trauquilliuade 
do seio de Abraháo, a que se relerin. 

Creia. V. Ex.. que nã.o concorrerei pn.1•a 
turbar ossa ha.rmonia; r;ó o fal'Ci em casos 
muito especiaes, purque então, tendo mo· 
ti vos pa,ra. fazer opp~siçã.o ao Governo, f•ll-a· 
hei com aquollc modo, ús vezes brut:J.L de 
me exprimi!' •.. 

0 Sa. CASSIANO DO NASCIMENTO - Não 
a.poia.do, V_ Ex. ó a. delicadeza. porsouill· 
ca.da. (Muitos apoiaclüs.) 

O SR.. Hcm~.;;niA Dl> SÃ- .•• com aquella 
independencia que sempre ma carLtctor•isou. 

O nobre DepLtbd,, não deve estal' e~que· 
cido da attitude que a.ssurni em relação ao 
Governo do D.o. Campos Si\l10.>, ao qua.l doi 
combate renllido, formando ao lado tlu. l.Ja.o.
cado. pCI'no.mhucana., que lhe nega.va. todo o 
apoio. 

Assim, proc0di desassombradaTilento e, 
comqua.nto sempre !'espeítas~ll a individua· 
llda.de do Dr. Catnl>OS Sal!C>J, swt honra.suttS 
virtudes eivicas, sua> qu:\lidades pllssoaes, 
em todo o caso, no que dizia. l'e;;p~ito a go· 
verno, a adminlst1•ação, sompl'c lhe dei l'C· 
nhido !l~mbate. 

Si hoje estou ao ln.do do Dr. Rodrigues 
Alves, é po1•qno o Go•;eruo do S. Ex. me 
inspira confian~a e, al~m disso-deixem quo 
a.hi ~"á um bu~adinho de vaidade-porque 
soua.migo pa.r tícular de S. EJ~:., de quem 
tenho morc,~icto prO\'as de apreço. 

Si amanhã, entretanto. eu na defesa do 
povo, da. nação, da Rcpublica, tiVCI' do r~tzm· 
opp:Jsiçã.o, fal-a-hei, com toda a. sobl'~tnccwia. 

Fique, pois, tranqulllo o meu digno cbefe, 
Sr. Casslano ([o Nascimento; não venbo 
quebrar a harmonia. do seio de Abrahiio ... 

0 SR. CASSIANO DO NA SCIMI>l'iTO- Não 
sabe V. Ex. quanto llle agradeço. 

O SR. H El{EDlA oE s,t- ... e antes estou 
disposto a dar o mcm a poio ao Governo . 
lsto não quer dizer, porem, que eu abdique 
de meu modo de pensar .•. 

porque o Sr. inspcctor tle Obras Pnbliras 
qurr resolver sob1•e o caso de que me oc· 
cupci, c·Jmo :.ind:t c,1m o fim de tro.nqui!lizar 
S. Kt . qua.nt) á. m inha uiicípliua na~ fi le iras 
das quaes o digno Deput;~to é chefe. (JIHitiJ 
be1n ; muito bem.) 

P1UMEL1Li P"\RTfÇ DA OltDBM DO DIA 

E' annunciada a. :3" tliscus.sãu do projec to 
n. 132 E, de l90:J, d<~ Commissão de Orçrt
monto, acerca do Pl'ojccto a. l32 D, deste 
ll.llllO, Olll 2'1 UiS~U~~ã.o, audit.ivv vlfeL•ec ido 
:~.o pruj~cto n. !:{e, deste anno, nuto1•iza. ndo 
o l'·Jdor J~xecuti vo tt 1'Corganiz.Lr as E~cola.s 
de Aprendize> M<trinheirus c Pra.tica de Tur
pedo~ Cl o~ col'pus de m ari nheiros n;\c ionaes 
e infe[·lores da a.rma.•la e a creàt' e r <Jgula
menhr as !•:;colas P1';téietts do Ar Lilh~tria, 
de Fogui~hs e tle Timoneiros, Sonda.dores e 
Signalciros. 

o s.-. P•·eoo.idente -Tem a p<1.· 
lavra. o Sr. Olivclrn. Valhdã.o . 

O s.-. Oliveirn Valladão -
sr. Prcsi•leote, nãLJ venho combater o pro· 
ject:J em deiJ:tte. Estive de pleno l\ccorJo com 
eUe, qu:mdo t.ra nsi tou pah Comm isslí.o de 
Mar'illh'l o Guorr;t e quttndo foi votadu em 
2" tiiscussão. A minh:t p1·esença mt tl'lb·rna, 
no.;to mumE>nto, s1gnific;~ apenas a. a.p!'esen
taçã.o de uma emcuda. 

Nessa. omllndo. v<:-m c,msigna.da. autorização 
ao Podo,· E:tecutivo pa.rtt l'eorg<tniza.r, r edu· 
zindo a. seis, as c·Jmpanhia~ de apri3ndizes 
rnttt'inhoil\lS. 

Sttbe V. Ex. e so.bc a. C:\ro;u•a que as com
panhias de apr·endizos rual'inheiros e a ma
riuh<~o mercante são os v iveiros onde a 
arma/ia n tt!lional va.e procut•;u• os elementos 
de (1ue ca.l'ece para o preeuclümento de 8.eus 
cla1·us. Sendo asslni petrece curial quo as 
novas cornpanbias de aprendizes roarinbe1· 
ros se estabeleçam nos Estados que fornece
rem maior contingente á nossa. marioha. 

Nesse sentido a presunto a seguín r.o emen· 
da.. (Lê.) . 
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Pelo quadro que 11asso a ler, o Poder Ex
ecutivo exige dos divm•sos Estados o seguin· 
te contingente para preenchimento dos ela· 
l'JS existentes nos corpos da marinha : 

Bahia....................... 355 
Rio de Janeiro............... 314 
Sergipe. . . . • . . . . . . . . . • • . • • . . • 221 
Pará........................ 193 
Pernambuco............... . . .149 
Rio Grande do Sul. • • • .. .. .. .. 130 
Maranhão . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 129 
Espírito Santo............... 103 

O Sr. l'Weiva vem oppor embar· 
gos a deliberação da. Cama.ra, rejeitando 
hontem a emenda. subscri:pta pelo nobre 
Deputado Sr. Bal'bosa Lima, estendendo, 
como é de justiça, o favor que o projecto 
faz aos magistrados quo obtiveram sentença, 
a todos aquelles que estiverem em condições 
idont.icas e que tiverem eguaes direitos. 

Reproduzirá a emenda do nobre Deputado 
e vae fundamental-a rapidamente. certo de 
que a Camara, attondendo á justiça da causa, 
reconsiderara o seu voto. 

Alagoas...................... 93 
Amazonas . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 72 
Parahyba........... .. . . . . . . . 42 
Piauhy...................... 30 
S. ·Paulo.................... 70 
Ceará........................ 50 

Muitos Deputados não estiveram presentes 
á 2a discussão deste projecto; outros, por se 
dedicarem :t assumptos mais importantes. 

I não dispensaram á materia em debate a 
attengão que ella. merece. 

Não fosse i· to e a sorte da emenda do 
nobre representante rio-grandense teria Paraná...................... 14 

Santa. Catharina.............. 14 
R;o Grau de do Norte. . . . . . . . . 12 
Matto G1•osso................. 9 

Nada mais justo do que estabelecer as 
novas companhias. nos Estados que contri· 
buirem com maioi contingente. (Muito bem; 
muito bem .• ) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamcnte em discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao p1·ojecto n. 132 E, de 1903 

Art. J.o Onde diz :-reduzir as Escolas 
de Aprendizes Marinheiros a. cinco-diga-se: 
seis. 

Ao § 1° do mesmo artigo accresconto-se: 
As novas Escolas serão cstabeleciuas, uma 

no Rio de Janeiro e a.s outras cinco nos 
Estados que fvraecercm maior contingente 
para :preenchimento dos claros existentes na 
Armada Nacional, tendo-se em vista o qua
dro a que se refere e decreto n, 1.983, de 30 
do setembro ultimo. 

Sala das sessões, 7 de ou~ubro de 1903.-
0líveira Valladcío..-Rodrigues Doria, -Joui· 
niano de Carvo.lho.-"-Pelisúello p,·eire. 

Ninguem mais pedindo a palavra ê encer· 
ra.da a di$CUssão e adiada a votação, até que 
à respéctivà, Ctimrriissão dê parecei' sobre a 
emenda offerecida pelo Sl'. Oliveira Val~ 
ladão. 

E' annunciada á. 3" discussão do projecto 
n, 70, desta anno, que autoriza o Poder 
Ex.epu~~vo a ahrir ao Ministel'io da Fazenda.o 
credito extt~aordinario do 68:761$151, para 
a.ttender á restituição de impostos sobro ven
cimentos; devida a varios ministros aposen
tados do Supremo Tribunal Federa~. 

sido diversa. 
A questão tem duas faces: a de direito de 

que talvez se oecupe, perfunctoriamente 
aliás, porq11e reconhen.e a sua inaompetencia 
(neTo apoiados) e a de fa.cto. 

Que determina a emenda? 
A emenda autoriza o Governo a restituir a. 

todos os juizes federaos não mencionados no 
art. to do projecto, mas que estiverem om 
conrlições identicas, a importancia. doscon· 
tada dos seus vencimentos, sob a fórma de 
imposto, reputado inconstitucional polo 
tri buna.l competente. 

Do passagem dirá que hoje ouviu um illus
tre representante estranhar o voto.da Ca· 
mara, rejeitando n. omenda, pois a. decisão do 
tribunal fora proferida por unanimidade do 
votos. 

São tros os jttlzes :~ que a. omouda apro
veita.; to1los ol111s em il1n.ctividade, como 
acontcco com os juizes do quo cogita o a1•t. 1 o 
tlo prv,joet.o, cujo;; nomes cita. 

Wi.o ostá discutindo, inspirado em sym
pat!lia pesson.l. pois não mantem relações 
com os l'ofiwidos magistl·ados, sendo que até 
de um foi victima de grande injustiça. 

Não tem pw·U-p1·is; guia-o 'neste debate 
o intuito. de fazer justiça. 

Nestas condições não vacilla um momento. 
reproduzindo u. emenda apresentada em 
2a discus;;ão pelo nobre Deputado Sr. Barbosa. 
Lima e brilhao temente discLttida pelo illus
tre rir. Augusto de Freitas, e rejeitada pela. 
Ca.mara que, melhor orientada. agora, re
considerará. o seu voto, estendendo a medida 
pruposta no projeeto aos alludidos juizes. 
Não é justo que fiquem todos isentos dos 
impostos, e estes, tã.o pouco, continuem a 
pagar estes impostos, julgados ínconstitucio· 
naes pelo Supremo Tribunal. 

Na questão de facto, analysa. a origem dos 
impostos, narra as occurrencias que se lhe se
guiram e estranha que a Çamo.ra não p.rotes.· 
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tasse contra a invasão do Executivo, desde 
que o Ministro d~ Fazenda mandou indemni· 
zar os actu~es ministros, independente de 
acto legislativo, apenas pot• protesto dos 
membros do Supremo Tribunal. . · 

Entende que o Congresso, que fvi causador 
desse .imposto, si póde extinguil- o, c omo es
pera que faca opportuna·mente, tem o direit.o 
de determina r que se estenda essa. re3tituição 
a esses magi$trados. 

Então os memhros do Supremo Tribunal 
teem o direito de fu.zer vingar o seu pro· 
lesto, apre·sentado fora. do Tdbuna.l; o ·Mi· 
nistro da F~zcrida arroga-se o poder de, inde· 
pendente da lei interpretativa do Congroo
so, supprimir naquelle ponto o imposto vo
tado; os Ministros do Tribunal Militat•, invo
cam para si C!gua.ldireito e ving ·.m sen~ de
sejos perante o pa.rlameoto,contl'~~ entrotanto, 
expresso accordã.o do proprio Tribunal; os 
ministros aposen.tados a.nac'tam a quest..'io 
a.o Supremo Tribunal de Justiça, este sen· 
tancia. que se lhes pague; e em vlr~udo 
diss.o o Governo, em m ensagem, solicita a 
rostitui~ãn tle mn.is tle 68:000$, a. Commi$sí'io 
de Orçamento acquiosce a esso rl~sideratum, 
e a Ca.ma.ra. o vota. e apenas nã.o pódc a 
mesma c.~mara. set• coherentc e fu.zor um 
cwto de justi~, estendendo CSSIL medida quo 
se aca.ba. do vota1· aos uutrosjuizCll em idon· 
tle<t,.OJ condições o com egm~os o hicoiJCU:sl!O~ 
direitos ~ 1 

Espem quo a. Caruat•a ao nglto, quu out.l'os 
beputa.dos vonhn.m em se11 u.mdllo, não os 
reputa p<ll'tina.zc.~. pyt•llonlco~. o que srJ !iwt\ 
.i us ·.iça e molltr:\t•-so-ha r}uc :~qui estamos 
compenet1•ad08 do nosso dh•oito o que nsto 
pa.rla.moo to ta.mhom rosol v o. (Mrtilo úr:m; 
lllt~i!o be1n.) 

Vem d. Mesa., é lida, apoiada. o enviada ri 
Commi~sã.o de 01oçamento a. seguinte 

EMENDA 

Ao projecto n . 70, de 1903 

Anizio <le Ahreu, Bezerril Fontenelle, Tho
maz Cavalcante, Francisco Sá, Frederico 
Oorges, João Lopes, A!Jdon Miiauez, Celsu Ull 
Souza. Joã.o Vieira., Malil.qulas Oonça.l ves, Ed· 
m eraldino Bandeira, Cor nelio da. Fonseca, 
Arthur Orlando; Angelo Noto, Neiva, Tosta., 
Fclix Gaspar, Satyro Dias, Augu3to de Frai
tas, Tolentino dos Sa.ntos. Josti Monjarrlim, 
Augusto de Vasconcellos, Sá. Freire, Amerlco 
de Albuquerque, Belizario do S01tza., Lourenço 
Baptista,Laurindo Pittlt)uHo Santos,C1•uvel· 
lo Cavalcantc, Fl'anciscoV;,;ig<~,Berna.rúo Mon· 
t; iro, Joil:o Luiz, Penido Filho, Ft1ancisco 
Bornardlno, .João Luiz AI vea, Ada.lborto 
Fert·nz, Henrique Sallos, Ca.logura.s, Carva· 
lho Brito, Pa.dua. Rezende, Josuino Ca.t'!io?.o, 
Amaral Cesar, Ferreir~ . Braga, José LolJQ, 
Alvaro de Carva.lho. Rodolplto Miranda, Cos· 
ta. Netto, Be nedicm de Souzo., Lindolpho 
Ser1•a., Lamenh<J. Llns, Eli:teu Guilherme, Ju· 
venal Millur, Germano Ha.~slocb.er, Ja.wes 
Darcy o Campos Ca.rtier. 

Deixam de comparecer, com causa. P&l'tlci· 
pada, os Srs. Oliveira Figueiredo, Enéas 
Martins, Ra.yntundo Nery. Ho~~a.nah de 011· 
vcim, Arthur Lemos, Rodrigues Fernandes, 
Guedelha Mourão , Dias Vieira, Raymundo 
Arthtn•, João Ga.yoso, Pere it•a Reis, Trin· 
dade, Soa.t·es Nei v a., Moretra .AI ve.-s, Estacio 
Coimbra., Pellro Pernambuco E!Pülio Fi
gueiredo, Epaminondas Gracimlo, RU.yínundo 
de Mil·t~ndn, Domingos Guimarães, Leoví· 
gildo F11guetras, Milton, Buloão Vianna.·, 
Marcolino Mou1·a, C••rz·eia Dlltt•tt, Fidells 
ALvos, Pot'lliru. Lima, Boza.mat, Pa.ulino do 
Souza., ~;tevam Lobo, Leonel Filhn, Antonto 
1.:\MriM, Ca.millo Soares Filbo, Carlos Ot· 
toni, Manool l>' ulgoncio, Arthur Torres, 
Lino..lolpllo Caoteno, Eduardo Pimentel, Do· 
mingues de Castro, Valois de Castro, Azo
vedo Mu.rqu<!s, Carlos Cava.lcantl, Frallcisco 
Tolenttno, Paula. Ramos, Abdon Bantiste., 
Barbosa. Lima, Xavier do Valle; V1c1()l'ino 
Monteiro, Angelo Pinheiro e Alfredo Va· 
relia.. 

E sem causa os Srs. Pas,qos Míra.nda., Ro
« Accresc3nte-se a.o art. 1° : gt"rio Mira!)da., Yii·gilio BL'igido, F01i.sec1 e 
Pa.ra.gra.pho unioo. Fica. igualmente o Go· Silva, AJronso Co~ta , José Marcollino, ~e

verhi> autorizado a a.brir o· n ecessario ·c.redllio r~ ira de LY:ra , Castro Re.bello, Rodrigues 
parao •o ftm d~ .restituir a t odos os juízes L.una., :?-lorP.tra. . ~Olllell , Erlco.,Coelh.o, Hen
tederaos, não· mencionados no art.· I• a Jm- rtqua Borges,_ Vma.to 1b!!c!'renlus, Astolpho 
portancio. da~contada. como imposto·!;~ br e os ~utr~, . Bat·cvp·des . de Furt~. l;la:bino .Barroso, 
seus 'Venllimentos, rcplita.do lnc(}nstitUcion(\1 . . Galca.o C<~:rvalha.l , B<lrna.rdo de . Ca.!llpo.s, 
na· sentença. a.leança.da pelos mágis tra.d08 C.os ta . Jumor: Arnolptlo Aze vcido, Lette de 
supra referidos.~ Souza, Fra.nctsco Malta e So~rcs do3 Santos. 

Sala. dí!os scs >õcs, 7 dc outubro de 1903.-J:. A; N r:i1Ja. . · .. ' · . ' . . 

Comparecem mais os Srs • .Aurelio -ATu'O· 
. rim, . Carlo.; de Novae3, Jndio do Brazil, An
~lÚ() Bastos, Urbano Santos, Obristino Cruz, 

O l!!ih.•. Presidente - Continiía a. 
ga di~cu&&ão do projecto n. 7~ doste à.noo, 
que autoriza o Poder Executi-vo~ abrir' •ao 
Ministerio da. Fazenda. o credito· ext.raordt
nario de GS:761$151, pa.ra atterider á rasti-
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tuição de impostos sobre vencimentos, de· E' annunciada a 2"' discussão do projecto 
vida. a varios ministros aposentados do Su· n. 38 A, da 1903, reorganizando os serviços 
premo Tribunal Federal. de hygiene administrativa da União. 

Tem a palavra o Sr. Galdino Loreto. 

O Sr. Galdino Loreto diz que a 
emenda apresentada pelo nobre Deputado 
pela Bahia, e que é a reproducção da emenda 
que a Camt.ra rejeitou na segunda discussão 
des~e projecto, parece-lha digna da appro
vaçao da Camara. 

O SR. BRICIO FrLno-Apoiado. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Não apoiado. 
0 SR. GALDINO LORETO-Dará summaria· 

mente as razões do seu modo de pensar. 
Não pieteode combater a pureza da doutrina 
constitucional sustentada no parecer da Com
missão de Orçamento. O que quer dtzer é 
que considera a jurisprudcncia firmada no 
assumpto. 

Si a Camara não approvar a emenda a 
consequencia se1•á esta : a União terá de 
1azer as t•estituições aggravadas com as 
custas. 

Votando llela. emenda entende que faz uma 
economia para o Thesout'ü do todas a.s custas 
que elle terá de pagar }Jor todos os pl'ocessos 
que podem sel' intentados. 

U~rA voz-Não hu. duvida. 
O Sa. 0ALJHNo LoRE'l'O encara. a questão 

por um pr·isma divl1rso daque!le que :>o po
deria ~uppôt•; não ent~a no mel'Íto do pat·e· 
cer, nao qum· sabm· SI a doutrina. quo elle 
sustenta. ê a verdadeira doutrina. constitn· 
clonal ou não. n ~eu modo do vota.t• nesta 
questão subordina-se a um })onto de vista 
monos abstracto do que 1watico. 
P~nsa que a. Camat•a deve dar a sua nppro

va.ça:o á emenda do nohre Deputado pela 
Bahia, além do mais, porque have1•ia. uma 
inJustiça. relativa si o Supremo Tribunal 
viesse a mudar de jurisprudencia. 

O voto do Congresso,approvando a emenda 
faz uma justiça rehttiva. Si, em jus~iç~ 
absoluta, os beneficiados pela emenda do 
~obre J?eputado pela Bahia pudessem ser 
mdefer1dos, em justiça. relativa, não se lhes 
pod~ria indefe:·ir a pretenção. 

81 approvando a ·emenda a Camara não 
estiver com a justiça· absoluta, estará em 
todo caso, não ha a menor duvida com a 
justiça relativa. ' 

Por estas razõas, votou pela emenda na 
2"' d.iscussão assim como por ella votará na 
3" discussão. (Maito bem; muito bem.) 

Ningu~m :m_a.is pedindo a pala."irra, é encer
rada a d1scussa.o e adiada a votação até que 
a. respectiva Commissão dê parecet sobre a 
~menda o1ferecida. 

O Sr. Pre§ident.e-Tem a palavra 
o Sr. Mello Mn.ttos. 

O Sr. Jllello Mattos- (Mouimento 
de att~nçü~)-Autor do projecto que se 
vae discutir, tenho por dever de cortezia 
pi1rlamentar discorrer, primeiro que nin
guem, sobre os pareceres das Commissões en· 
llarregadas do seu exame~ E a minha obi•iga· 
ção tornou-se mais g1•ave e imperiosa depois 
da. delicadeza de comporbamento do nubre 
Deputado do Rio dJ Janeiro, o illustrado 
Dr. Teixeira Brandão, que, no louvavel in· 
tuito de não demorar inutilmente os debates, 
concol\lou commigo em que fos.>e encerrada a 
primPira discussã.o sem que ou respondesse 
ao seu brilhante discurso, unico proferido 
naquella phaso dos debates regimentaes. 
Por_ esta minha de~lara:çã.o fique publico e 
sabido quo o meu s1lencw naquel!a occasião 
não foi descortozia. ao meu distincto adver· 
sario, mas convenção amígavel o favor de 
sutt bondade, que lhe :>.gradeço, assim como 
agradeço aJ nobre Deputado Sr. Germano 
Hasslocller por me ter cedido o primeiro 
logar da inscripção, já occupado por S. Ex. 

Pa.ru. corresponder ao cavalherjsmo do 
SS. EEx., o discurso,a que me pl'oponho, ver· 
sará principalmente sobre a constituciona· 
lidade do meu projecta, porque esto foi o 
unico assumpto da. eloquento oração do meu 
nobre contendur e o pr•incip.1l assumpto dos 
parece:·es em se para'.! o. 

O meu pl'ojecto foi taxado de inconsti
tucional, porque offendo a autonomia dos 
E8ta.dos e <t do Districto Federal, chea-ando 
u.m dos i!lustres autores dos parecere; ven· 
c1dos a opwar que o Congre.-;so Federal não 
tem competencia para ·legislar sobre as ma.
tol'ias que lhe servem de objecto; peço venia 
porêm, para discordar, e supplico á Ca.mara 
que benevolamente se digno escutar a justi· 
ficação do meu dis~entimento. 

Sl'. Presidente, a acçã.o social do Estado não 
póda deixa:r d_e !lbrange_r na. sua esphera a 
saude dos md1v1duos, v1sto que é dever insti· 
tucional do Estado, como representante da. 
associaç_ão .dos ~nd.iv.iduos, assegurar e prote
~er os _direitos lD~lViduaes, gal'antir a vida e a 
I~te~t'Idad~ phys~ca dos associados: dahi o seu 
dtreito de mterv1r em materia de hygiene. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - V. Ex. 
está. argumentando sem encarar a fórma 
dogovorno.~m que vivemos. Nós temos Es· 
tados e Umao. · 
· O SR.l\;IELLO MATTos....;Estou me occupando 

de dout1·1~a. sustentada por V. Ex. no sen 
voto venc1do, que, sem qualquer distincçã.o

1 
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denega a ingerencia dô Estado na actividadc 
do individno, pa.r.n. con.gil-o a. uso.s propby
Jactioos. 

E' bem de Yel' que a intervenção tu te lar 
do Esto.dó não póde ir ao ponto d9 lhe pôt• a 
cargo o; cuidados da saudo de cad <\ individuo, 
pois é direito de todo homem cscoH10l' por 
si mesmo e seguir o teor do vldu. s1lubrc 
que lb.e convenha, a dop ta.r as precauçõc> que 
julguo aptas p:ua evihr a.s pertUI' bações da 
sua. saude, tomar os r emedios que supponha 
capazes de cura.l-o, e, portanto, a interven· 
ção do Estado, neste pon to , impor taria USUl'· 
pação da liber dade indi viduo.l; mas a. COIDP:l· 
tencia do Estado comeÇJ. !ndubitaYclmonto 
desde quo a incuria. do individuo, ou a. •n
suftlciencia. das forças individuaes pa.ra. a.sse 
gurar a. defes~:~. da saude e a repre.~são da.s 
molestia.s, póde prejudbar a. sauda de-ter
ceira. pessoa ou torna.t•-se damnosa. á socie
dade. Eotão 1t intervenção do Estado é 
legitima c noce3~aria., dá-se em nome do 
interesse geral contra. o interesse indi vidnal, 
eiiectua.-se para impediL• as acçõos e omls· 
sões que possam lesar a saude geral. 

O SEI.. MA.LAQUIAS GoNÇA.LYES - Pôde . e 
deve impor. 

O SR. MELLO MATTos- E' exacto, póde e 
deve impor. 

A intervenção do Estado não só O um di· 
reito como até um dever, sempre que ~~ Jl. 
berdade, que o individuo tom, de cuil.lt~t· dll. 
sua saude como bem entende r, se torno causa. 
de damno, real o u potencial, á. sa.ude alheia; 
uegtie que a. liberdade de catl<t um é ll.mi Lad" 
pela libord •de do sou proximu,ao E~Lu,do cu1n· 
pre intervh· sempre quo alguem. po,• fucto 
seu pl'oprio,ou por fado do cousll.ll uas q uuus 
é p rupriat.ario, exponha a out ;em, ou a. co llo· 
ctividade, ao perigo do rlcll.l ' tloco to . 

0 Sn. GERMANO HASSLnCIJER - E' um ali
surdo. Pela. mesma. razão poderia. proh iLir a. 
v enda. do a lcool, que ~ um g1•ando gera.dor 
de crime;J, e, entretanto, não o suppl'ime. 
(lia oub·os apm·!es diJ 81·. B1·icio l•'ilho c o1.1h"os 
SYs. Deputados .) 

0 SR. MELLO MATTOs-Ouh•a ra7.lio, <:)UCl 
t o1•no. indi~pensa.vel a inteL"vençiio do Es· 
ta.do a bem da. saude geral, é que a sal ubl'l· 
dada das agglomerações socia.es nãu depen· 
de só da. vontade individual, pois a santda
de das populações é . sujeita a influencia. 
de va.l'ios íàctore~ estranhos à. actividade 
dos individuas, varias cauEns de portul•ba
ções sanitaria.s são orjundas de ageutes ex· 
ternos, cosmicos. existem no meio onde ha
bita.m os individuas: nem sempro a molestia 
é imputa.vc l a. factos do homom, algumas 
p!'ovê:u de causas na.tu raes, do solo, do ar, 
da agua il outros; nã.o basta. Juctar cou tra as 
molestias i.nt'uctuosas, impedir o co.ntagiodes· 
~: i&mbem é preciso tornal-a!Jimpossivels, 

saneando o meio onde o homem Ei chamado :J. 
v,ver. vigi la.nd.J M eondicões lly eifniicas da 
sua vida quotidiana. · 

Ainda a necess idade da i ntervenção do 
Estado é funda.<Ja. em raz'í.o eJunomica, pois 
que os esforços e recursos fl nanceil·os pre· 
clsos pa.l'a. o s:\neu,mento dos povoados ex
coJc il. iniciativa e ás possos imlividuaes. 

Como con.> quencü• dessas ponderações se
g ue-se ljue a.u Estado é licito, no p.;o to de 
v ista.juridico, soci;tl e economico, intervir na. 
guarda. da sawle geral , decreto.r lefs e regu
lamentos coercitivos. eu(dar da hygiene pu
blica. como sciencia. da. a.dmín istração, e i n
s &iLuil-a como rep•u·t ição do poder publico . 

E por es t a. fôrma fica respondido, desde já, 
o parecer separado que dou o nobre Depu· 
ta do pelo Rio Gra.nde do Sul, Sr. Germa.no 
Hasslocllet', neg.mdo ao Estado o podot~ de 
obrig<~r os cidadãos a detormina.do trata.~ 
monto ou a. cet•tos meios prophylactiooa. 

OS tt, GER.MANO HASSLOC!IER-Não apoiado , 
0 SR. Mllr.r.o MATTOS -Não ha negar 

qt~e :1. sciencta. IDQderna., apezar dos seus 
pt•ogressos, nM está em cond ições de esta
belecer com rigorosa exactidão todos os 
principius dn. . del'esn. da 5ande o da cura. 
das rnolest h.\s, o esta. oircumsta.ncia. tot•no. 
a acção do E~ t.arlo m onos pe1•fe ltit do qu<l é 
deseja.vlll ; mas o a.Graso dos r.onhec imontos 
~cientifl()OS não díspans•t o Estado do ~ou do· 
vct• de recon•et• á hygie ne pu blie<t pa ra. pt•o
togor clllcazment.c a ~autie d us individuas, 
o mesmo melh01oal-a, aind:l mais CJU&ndo 
i rululJiLt~volmen to ha um gr&ntlo numero de 
pm~ica~ hygicnh-n.~ quo, ,si não prvtlnzern 
tnCu.llh·ol t'I'SII ll.:tdo feliz, :w menos l'u.zem 
diminuir em sé1·ius proporçõe;; a morto.
lit!:Lde dos individuos. 

Jo:m ~umma., n. historia. c a scieocio. do Di
reito consa.gi'<tm a in torvcnção do Estado em 
matcria sa.nita.ria. como legitima e iodi~pen
savel part~ garantir a integt·idatle cot•porea. 
tlv~ índiv i•luo~ o Lutelar a. saude da collecii
vila.de social; e, neste respeito, é lictto ao 
Estado logislm·, esta. bclecendo o$ p rincípios 
1-egula.dores da. propbylaxia gera.t e ospecial, 
organiz~nrlo os serviços administra.tivos da. 
hy g ient> publica. . 

O Sa. GElUIBI\'u HAssi.OCHER-Nã.o a.po!:ldo. 
~sta. doutrina é insustem avel em absoluto, 

0 SR. MELLO MATTOS - ~· doutrina tão 
cor rente que. em varl<~s congr essos o escriptos 
medtcus-hyg Jemcoa na Ha.fia., França, In
gb.tel'ra, Allemaoha., Aush•ia-Hungria e Bel
glca., se fizeram votos pela instituição de um 
illi nistorio d(l. hygiono publicll. 

A ltygiene publica., como instituto gover
nati vo, ramo da adminístmção, abrange ires 
P!Lrtes d istineta.s, a slber : uma parto posi· 
hva., que comprehende a acçã.o direc~ dq 
Eita.do para promovo• a sa.uída.de publica Q. 
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o bem-estar geral, protegei-os e conservai- O Sa. MELLo MATTOS - Mormente no 
os, procurando · aug10entar a resistencia tocante á definição e punição de cri~ 
sadia dos indivíduos pel<> saneamento dos mes c contravenções contra a saude pu
meios P,abita.dos, e o melhoramento das con- blica, a competencia do Congresso Nacio
dições de exístencia. ;-uma parte negativa,, nn,l é incontestavet. As regras jurídicas 
que se refere ao ~ercício da. acção coactiva acompanhadas de sanc~~ão penal são frequen
do Estado sobre os individuas, permittinúo, tissimas em mataria. sanite1ria, e, nos mais 
vuda.ndo e regulando a actividade delles p:~.ra. impot•ta.ntes dos casos, os Estu.dos, como as 
a conservação dtt saude publica;- uma parte Municipalidades, são incompetentes para. as 
propriamente almínistt•ativa., que consiste legislar. 
na organização do funccionalismo e discri· Argumenta-se que a hygiene publica é um 
minação das fuocções pa.ra a. effectuação das assumpto genuinamente munícipal,o,por isso, 
outras duas partes. . compete ás municipalidades editar as penali-

Aparte positiva tom porob.iecto melhoraras dados pa.ra. as infracções sanita.rias; mas os 
condições sa.nitarias da. popularão e dos ·Ioga.- que assim objectam esquecem-se que ai! mu
res por ella ha.bitados,occupar-se do rnedida.s nicipalida.dos só podem decretar posturas, a 
que interessam immediatamente á gener 1li· cuja alçada escapam tlguras delictuosas, que 
dada dos habitantes ou á sociedade mesma, o direito mode1•no vae creando, que o nosso 
e s9 .meuiatamente ás indtvidu~tlidades. A Codigo Penal não qualificou e que devem ser 
parte negativa oacupa-se immediat:tmente incluídas no quadro repressivo de uma boa. 
de limitil.r o arbitl•io individual, afim de legislação sanitarla. 
que o.s a.cções ou omissões dos indi viduos A hygiene publica é uma sciencia nova, 
não c:msem damno ou perigo á. generalidade mas, graças ás descobe1·tas de P.a.steur, que 
dos cidadãos. Mas na pratica essas duas revelaram ao mundo moderno como nascem 
:partes úa hygiene . publica se entrelaçam e e se transmittem as molestia.s contagiosas e 
se confundem frequentemente por tal forma, epidemicas, como acertadas medidas bygio
que é difficil, si não impossivel, sepa1•at-as. ntcn.s podem lmpodü· a transmissã.o dellas, 

O SR. GERMANO HA.SSLOCIIEH.-Faça a dis- prevenit• a sua propagação, como a sa.lubri-
tincção si é capaz. dado do meio ambiente, do solo, das habita.· 

O ~a. MELLO MATTOS - Para attingir ções, otc., póde e(ritar a sua irl'upção, to
os fins a que se propõe a hygiena pu- mou a nova. scíencia grande imp11lso, adqui
blicé\, o Estado. tem precisão de recorrer a riu princípios racionaes e seguros, que for· 
medidas juridica.s que importam na ro- mt~.ram as bases fundaroentaes para uma le· 
stricção da liberdade pessoal, pela coro- gislaçKo sobre bygiene socia.l, facilitando aos 
minação de penas ou pela imposição de governos dos povos cultos a. ebboração de 
quarentenas, isolamento,. desinfecção, in· regulamentos e de medidas repressivas con
specção sanitaria.; -re.stricçiio no direito de tra. as acçõas ou omissões que possam occa.· 
propl'ieúade, obrigando a ob1•as ou demo- siona.r o appa.reclmento de taes mole.stias. 
lição, fazendo sequestro o de5truição de Ainda não ~e póda dizer que já. existe 
cousas infeccionada.~ ou degeneros avariados, definitivamente constituído como sciencie. 
matando animaes, etc. ;- rest.ricção ao di- o m,·cito Sanitm·io, mas o estudo da legisla.
reito de invíol.abilidade do domicilio, im- ção comparada revela a. consagração de pre• 
pondo visitas de fiscalização ;- restricção ceitos e regras juridica.s sobre materia saní• 
na liherJade de tralnüho, prohibindo o ex- taria em tal cópia que dão para avolumar 
ercicio das induatrias il1sa.lubres ; -restl'i- basta.nteniente os ca.pitulos dos crimes e con
cção na liberdade de profissão, regula.men- travenções contra a saude publica. nos co
tando e pondo con·Ucõos ao exercício das digvs penaes e nas lois regulamentares da 
profissões curativas ou salutares, de cer· hygiene administrativa. 
tos ramos do commercio, etc. O nosso Codigo Peual é muito deficiente 

Ora., Sr. Presidente, e~sas medidas restri· neste respeito, e a dect•etação do cod.igo 
ctiva.s da. liberdade individual e · repres1ivas sanit1.rio vem dar ensejo a. supprir as lacunas 
entendem com o Direito Penal, Dü·eito C i· da nossa legislação, pondo•a em- pé .de igual
vil; Direito Commercia.l; e<~ nossa. Con~ dade· com as mais · modei'nas e completas. 
stituiçã.o F'ederal di.spõe,no art.34, n.2::l, que . As ac<;ões e omissões qne podem .consti'
áo Congresso N~ciona.l .compete legislar so- tuir crimes e contravenções cont·ra. a. saude 
bre as matarias subor'dinadas a esses trcs publica. nã.o são Stlbordinaveis á legislação 
rn.mos do Direito; portanto à esta Cama,·a. municipal, não podem ser objecto do pos
não falta. C.)mpetencil1 para. eia.bora.r um re- tm·as, em face do art. 34, n. ~3, da Consti
gimen sa.nitar.io, com força obrigabriapara tuiçã.o Federal. 
os Estados. · · As c:tmaras munícipa.es mona.rchica.s ti~ 
. O SR. TEIXEIRA DE S.A.- O argumento de aham o direito de formação de pogtut•a.s 
V. · Ex. pt•ova de mais. ·· policiaes sobre mate1•ia. sanitu.ria. da" YiHa~ 
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e cidades, porque a Constitui~l\o do Imper ·o, 
no:: seus arts. 167 o 169, lhos dava expres~ 
Eamente competeucia para isso, rcstringiudo 
assim a attribuição de fazer leis que a. 
roe~rua Constituição dava á Assembléa Geral 
no art. 15 n. vnr; e lllteriormente, a lei de 
1 de outubt•o de !828, preceituou no seu 
art . 72 que as cama.ras municipaes em suas 
poshtras não tinham faculdade de comroinar 
penas s1nã.o até oito dias de prisão e 30$ de 
multa, penas que na reinctdlmcta poderJam 
ser aggravadas até 30 dias de prisão e 6(1$ 
de multa; e posteriormente o Codigo Crimi
nal, no art . 308, § 4", con.fil'mou a lei ot•ga
nica. das municipalidades, decla1'ando que os 
crimes contra. a policia. e economia part i· 
cular das povoações continuavam a. ser re
gulados por meio tlas posturas municipaes, 
com excepçã.o dos qualificados naquelle Co
digo. 

Mas no no:;so a.ctual regimen politico é 
que~tiona.do si as municipalidades tém com
petencia para legislar postur:t..~ inflictivas de 
pona.li.dades, embora. sobl'G ma.wria sanita
ria ; c' en _sou de parecer que, deante do 
taxativo :preceito do art. 34, o. 23, da Consti~ 
lUição Federal, só ao Congresso Naciooa.l 
compete Iegislat' sobre assumptos penaes, 
qualificar os crimes e contravenções de 
~aude puulica, faltando absolutamente com· 
petcocin. aos governos municipacs, desde que 
a Constitu.ção Federa.! não consi~DCIU ex· 
pressa attribuição, em artigo espec1a!, como 
o fez a constit11 ição imperial. 

0 SR. GElUIANo HASSLOCHER - Est:J. opi· 
nião de V. Ex é sin~ular. 

O SR. MRLLO MATTos - Ainda mais so 
robu:stece a m inba convicção, em f11CO do 
vigeute Codigo P~ual, que dcclar·a. l"OVO· 
gndas as disposições de todas as leis l' 
regulamentos que impõem pecas, rcs:~ol· 
vando sómentG as do administ1•ação e r.o
licia geral que decretam penas pecunlarias o 
disciplinares; e niogucm por certo dirá que 
a prisão imposta por força das postm•as mu· 
nieipaes é disciplinar, porquanto ta.es prisões 
são penas cr1mmaes applicadas por meio de 
:processo e em consequencia de sentença judi· 
ci~ l. como criminaes são as _penas d.e 
multa. . 

0 Glt . T EIXEIRA DE SÁ-AS posturas mu
nicipaeS são de policia. 

0 SR . GERMANO liASSI.OOl-lER-E de admi
nistrac;ão. 

O SR. MELLO MATTOS -- A policia munici
pal não está. na Mmintst1·a.çã.o geral, nem na. 
policia geral. . 

O SR.. TEIXEIRA. DE SA-E sâ:o penn.s disci
plin:~.res . 

0 SR. MELLO MATTOs-Não sã.o . 
O SR.. TEJXElRA DE SA- Podem ser, ele 

corto modo. 
Vo\, VI 

O SR •. M~LI_,o MAT~os - Não podem ~:ar. 
Penas disc1phna.res sao a11 comminadas pa1·a. 
iufracçoos que no exercício de funcçi'ies podem 
commetter os membros de corporações, os 
funcoionarios pub:icos, emfim, aa pessoas 
sujeitas a. deveres profi:;siona.es ou especiaes 
em virtude de regulamentos -privados ou rc
&"imentos internos, como o~ collegiaes, sol
aados, juizes, advogados, escr'ivães, officiaes 
de justiça, etc.; o o direito de a.ppli.car essas 
penas é uma ema.naçao do · poder que "t odo 
supe1·ior ~xerce, no intere~se da ordem,sobre 
os dependentes ela sua a utoridade, é um attri
buto hicra.rchico. 

.As penas d.isciplina.res são impostas na. 
administra.ção, pelos superiores hierarchicos 
a. seus inferiores, e a. Municipalidade nã.o é 
superior l1ierarchico dos habitantes do mu
nicípio, de modo que no caso não pOde haver 
:penas disciplinares . Penas disciplina.res são 
comminadas aos emprl'gados do Oooselbo, 
funccíonaríos da. Secreta.ria, et.; . , ·: ~lus re
spectivos chefes administrativos ; não porém 
as eJ i Ladas pela. Municipalidade, com relação 
n.o municipe. (Trocam-se apm·ics.) 

Só as a.ut.ot•idn.des municipaes do Districto 
.Fedem.l, a meu ver, portem la.nQat• posturas 
que comminem penas do pr isão o multas, 
porque a. lei federal n. 85, do 20 de ~e tem~ 
bro de 1892, art. 15, § ll, e a lei f11dera.I 
n. g39, do 29 de dezembro de 1902, no seu 
art . 7•, § 1•, deram compotencia pa.ra. tanto 
ao G:ovurno 1\!unic!pal. 
. Consoguinteme;Jte, de accordo com a Con· 

stitUtção Federal e o Codigo Pcna.l, sustento 
que a.s municipalidades em geral nào têm 
cornpetencia. pa.ra. decre~ar penas de prisã.o 
ou do mult:l., embora. em mataria. do policia 
sanita.ria. 

A liba1•da.de individual dos ha.bibnt-'!s da. 
Re:publíca só podorá soffl•cr relltricçõcs ou 
limitações nos casos pr·eYistos pot•lei federal 
e na. fórma por ella. est!l.belccida.. 

A pri.Jlão, salvo a disciplin:ll', st> poderá ser 
a.pplícada. como peoa. de dolicto ou contra
venção, como meio do assegurat• a a.cção 
da. justiça contra um delinquonto ·sujeito a. 
processo criminal, como medida assecura
toria para satisfação de obl·igação contra.hidu. 
segundo o direito commet·cial ou Civil : o 
aro qualquer dessas ct~sos a. competencia pa.ra 
legislar ó do congresso Fedm·a.l exclusiva.
menle. Não podem, pois, as municipalidades 
imt:or a prisão como :pena. . 
. A multa. e uma. das penas espscifica.das no 

C:odigo Penal , como o era. no extincto Codigo 
Criminal, e, ~egundo o nosso direito impe
rial, as municipalidades podiam commina.r a. 
moita como pena nas snns posturas; ·mas. 
a.ctna.lnlP.n.to, . as muni<!ipalida.de!> jã. n:í.o go· 
zam dOSEa. prerogativa, e só podem commi· 

21 
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nat• multa administ·J·ativa ou fi scal, mas não 
a multa criminal. 

Nem sempre a multa. é uma pena propria
mente dita, isto é, uma pena criminal: ella 
tambem póde ser uma pena meramente dis
ciplinar, uma mediJ.a fiscal ou administra
tiva, uma convenção contractual ou repara
ção civil. 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ.- A multa contra.; 
ctual é pena c1vil. 

O SR. MELLo MATTOS- A multa. conven
cional dos contractos é clausula penal, causa 
muito ditrerente da pena criminal. 

Mas a multa é sempre uma pena no sen
tido do dil•eito criminttl, toda. a vez que o 
paciente incorre nella em conseQuencia de 
infracção á lei que a editou como medida 
repressiva. de uma acção ou omissão e me
diante julgamento judicial. 01•a, as multas 
impostas nas postura'> municipaes são desta 
natureza;. portanto, são p(mas cl'iminaes. 

Nem se diga que esta distincção das mul
tas é meramente academica, porque na pra
tica decorrem difi'orenças substanciaes entre 
a multa criminal o as outras, visto que a pri
meir?. é conversível em prisão e as outras 
não, bem como a primeira comporta pro· 
cessocriminal e as outras acção puramente 
civil. 

E, si a Constituição Feueral reserva n.o 
Oongresso Nacional a privativa competencia 
para legislar sobre direito penal, é manifesto 
que as municipalidades perdert1m a facul
dade de impôr as penas de multa nas infra· 
cções sanitarias. 

Todavia, ainda que se admitta como inhe· 
rente ao poder municipal a attribuição de 
votar posturas policiaes sanita rias, é logico 
que as penalidades não podem exceder á 
taxa instituid1l. pelas leis imperiaes que lhes 
deram a competencia. E, assim sendo, esca· 
parão forçosamente á punição actos lesivos 
da salubridade publica, que a sciencia manda 
punir severamente e que só serão impedidos 
na. pratica mediante graves penas, superio
res ás q~e_pqdem ser_ comminadas em postu
ras mumCipaes. 
- Si recorrermos ás_ legislações dos povos 
cultos, veremos que muitas acções e omis
sões offensivas da saude publica, sem cuja 
probibição não ha hyglene perfeita, são pu
nida.s com penas rigorosas, como meio se
guro de intimidaç.1.o etncaz; e, pelo menos 
relativamente a estns, os partida.rios do. 
competencia municipal hão de roconbocet• o 
confessar que seria inconstitucional rogulal-as 
mediante postw·as. E desta sorto é justi
ficada a constitucionalidade do proJooto 
quando torna. obriga.torio em todos os Es&a
dos ·o codigo saiiitario, cuj<t creação poúe. 
· P11.ra dar uma idéa da gravidade das penas 
com que ~ le~islaçã.o sanita.ria estrangeira 

pune certos actos, vou referir á Camara al· 
guns exemplos. 

Na Allemanha o Codigo Ponal, no art. 327, 
pune quem viola scientemcnte as medidas 
de isolamento ou de vigilancia, ou as prohi
bições relativas á impo1•tação, cordões sani
_tQ.rlos, quarentenas, etc., para o fim de pre
veQ.ir a introducção ou a propagação de uma 
molestia infectuosa ou contagiosa, para o 
homem, embora ataque tambem os auimaes. 
A pena maxima é de dous annos de prisão, 
que póde ser elevada a tres a.nnos, si em 
consequencia da infracção for alguma pes
soa atacada da enfermiúade. E no art. 328 
o mesmo codigo pune quem viola sciento
mente as medidas de isolamento ou vigl
la.ncia, ou as prohibições, relativas á impor· 
tação que a. autoridade colnpeteute tenha 
estabelecido para o fim (lo impediL• a intro
ducção, ou propagaçilo de epizootias. A pena 
maxim<L é prisão por um armo, podendo :;e1· 
elevada ató dous annos, si a infracção dor . 
ca.usa a que animacs sejam afl"ectados da 
molestia. 

Modernamente, a 30 do junho de 1900, ftJi 
promulgada na Allemanha uma lei, desti
nada a estabelecer os meios de combate con
tra as enfermidades de pe!'igo gel'al, que 
estipulou penas severíssimas para as in
fracções sanital'in.s, entre as quaes a pena 
maxima de tres annos de prisão para quem 
quer que, scientemente, use, dê a outrem, 
exponha á venda, roupas ou moveis ou uten· 
silios, ouqualquer objecto quehajam sido uti
lizados por pessoa. atacada de molestia con· 
tagiosa, antesque tenham sido devidamente 
expurgados, assim como vehiculo que haja 
sei'vido para transpo1•te de doente ou defunto 
do enfermidade cont;.~.giosa.. 

E ainda. a mesma lei pune-, com prisão e 
multa, a omissão da noti.ficação compulsoria, 
a denegação de visita domiciliaria, a rc
cusação a exame medico ou a informações 
ou a observação sa.nitaria. 

A Inglaterra tem a lei de l875,modificada 
por uma. de 1878, outra de 1889 e outra de 
1890, onde se encontram regras sanitarlas 
severíssimas, sanccionadas com fortes penas 
de prisão e multa, com especialidade relati· 
vamente á prophylaxia das molestias conta
giosa~ . A declaração dos casos contagiosos é 
ubrigatoria para o medico, o chefe de fa
milia, ou o principallocatario ou a pessoa 
que tt•tttll. o doente. São passíveis de penas 
u.s pos~oas quo durante a sua molestia se 
cOIH!JUI'tttrom do mt\noira. a espalhar esta, 
como si l'l'etjuunttu•om logt\ros publicas, to
llll~l'llll\ voh mtlu~ puhlioo~ som informar o 
cucheil•o do Kull usf>~uln dllllawlo, ol.c. 

E' pi'Ohibldo, 1:1ou l:n'<.~.VII :i JIOIH\:> , tlat•, em· 
prestar, vuudut• uu UXJJÓt' rl. vuntlu. oou~u.a
C!UO tenham sol'Vlllo 11 um lloontl3 lnfoctuoso

1 
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ou alugar quarto que este occupou, se11 que 
os objectos ou o qucwto haja.m s~do desinfe
ctados devidamente. 

A autoridade sanitaria impõe as medidas 
prophylacticas que entender, inclusive a in
ternação em hospital, a desinfecção, a des
truição de objectos, fazendo, si fôr preciso, 
executar as sua~ Ol'dens em 24 horas, ex -o (fi-

rias, ue tal arte que a policia sanitaria d.1s 
cdilidadcs encontre no codigo sanita.rio a 
sancção coercitiva das suas posturas. 

cio, sem ap:pello nem aggravo. , 
A França é o paiz europeu de legislação 

sanitaria mais recente, pois a. sua ultima lei 
data de 15 de fevereiro do anno passa.do, e 
essalei (em quo larga.monte se inspirou o 
nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, o Sr. 
T0ixeira Brandão) qualifica e pune nos 
arts. ~7 a 30 a.s contravenções sanitarias 
mais importantes, a(llpliando a estas va.rios 
at•tigos do Codigo Penal e fortes multas. 

_Essa. lei impõe a notificação compulsoria 
das molestüts contagiosas,a vaccimtção obri · 
ga.toria, além de outl'as medid<tS. 

Outros paizos civilizados são rigorosos nu. 
punição da.s infracções sanitarias, editando 
penas de prisão e multa elevadas, especial
mente em mataria concernente á epidemia 
e epi.zootia, mas deixo de me occupal' delles 
para nã,o a.busa.r da paciencia da Camara. 

Ninguem ousará dizer, Sr. Presidente, que 
as nossas municipalidades têm poder para 
fazer outro tanto quo esses p:Lizes por meio 
de postw·as. 

Como esses apontados, out1•os muitos casos 
se descobrem no estudo da legislação comp · ~
rada, e está. fóra de duvida que no nosso 
systema de governo só ao Congresso Nacio
nal licito legislar a tal respeito. 

Mas o }H'ojectado codigo Sl~nital'io não tra
tará sómente d·1 qualilica.çào do . ct•imes e 
contl'avonções de sa.ude publica e da institu
ição do ponalidadm~; occupa.r-se-ha. tambem 
da consolidação das demals lois sa.nit Ll'ias 
vigentes e ainda. de ontros u.s:>umptos que se 
acham indicado.; no pt•ojecto, que, incontesta
velmente, são da competeucja do Congt•esso 
Nacional, e que têm força obrigatoria para 
todos os Estados da União. 

Póde-se perfeitamente t•egular tudo quanto 
diz respeito. á. hygiene domiciliat•la e. urbana, 
s_em usurpa. r as funcções at tri buti v as dos 
governos<municipaes. . 

Em vez de leis e regula.mentos regionaes, 
determinantes de medidas desencontradas, 
quasi .todas circumstanciaes, que não podem 
se1• co01:denadas segundo o objecto a que se 
propõem, decretem-se disposições eonjunctas 
e methodicas, que estabeleçam normas 
geraes, que obedeçam a uma orientação sys
tematica, fi1•mom os princípios em theses 
gencricas, que abranjam as principaes ques
tões praticas da · hygiene publica, instituam 
as rogras prohibitivas e. fixem as penas a.p
plicavois a cada grupo (lo infracções sanita-

Outrosim, o mesmo codigo ter(l. disposições 
para. proteger o paiz contra a. invasão da.:-:1 
molestias exoticas, outras que resguardem as 
differentes regiões do paiz contra. a propa.· 
gação das JDolestias aclimadas contagiosas, 
da.s epidemias, das epizootias, outras que 
livrem os habitantes do apparecimento de 
molestias devidas ou á ausencia de hygifme 
ou á p.·esença de fócos de infecção. 

Está subentendido que as · competencias 
administrativas estaduaes e municipaesserão 
respeita.úas esorupttlosamente, que nenhumtL 
invasão so.trrerão . as matarias que lhes sã.o 
privativas. 

Não ha, porta.uto,razão para se averbar <l 'J 
inconstitucional o projecto, porquanto ello 
não fere do modo a.lgum a. autonomia dos 
Estados e versa solJre materias que são d" 
competencüt legislativa do Congresso Na~ 
cional. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Eu não 
combato; ao contrario, entendo que o Con· 
gresso tem esta competencia, mas os Estado.3 
e asmunicipalidades têm as suas competen· 
cia. sespeciaes. 

O SR. MELLO MATTOS - Objecta.-se que 
ao Congt•esso Nacional fa.lta com:petencilt 
para. voear lei sa.nita.ria com vigor pa1·a 
os Estados, ex-~i do preceito expresso no 
art. 5° da Con:;tituiçã.o Federal, que in· 
cumbe a cada E~tado prover ás necessida.de3 
<l.dministt·ativ<ts da hygieno, só admittinllJ 
a. intervenção da. Uuii\o, por pe.lido do 
mesmo l~:lt:\Llo, om caso de calamidade publi· 
ca, para pt'O:lht• socco1•ros ..• 

o SR.. CAR.L'>S 'fElX'ElR.A Rn.ANDÃO - v. 
b:x. não me comprohendeu. Não nego ao 
Congresso o direito de legislat• sobre este 
assumpto; o que digo é que o Congr<:Jsso i1 
quem deve legislar e não delegar ao Poder 
Executivo esse direito. 

O Sn.. MELT.O MATTOS- Chegat;ei lá . Ex
aminarei o discurso de V. Ex. so h todos _os 
pontos de vista da inconstitucionalidade. 

Mas a rcf'tlriJn. objecção origina-s3 de unn 
confusão de princípios, visto que o projecto 
apenas so pr·eoccupa do legislar sobre a :-J 
questões de direito penal, civil e commet·
cia.l que se relacionam com a. hygiene pu
blica, firmanllO regras geraes, pvinctpios .fun.
damentaes, estabelecendo normas que con
stituem direito substantivo, puramente, som 
que se intrometta na parte estrictame)ltc 
administrativa, nem no dieeito processu d, 
que constitucion.almente pertence aos Es
tados; e tanto assim, · ~ que .Q art. 7° elo 
projecto declara terminantemente que as in-



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 2210512015 12:27 - Pêgina 15 ae 29 

1G4 A.NNAES DA CA:ViAnA 

fra.cções do codigo sa.nitario nos Est..<t<los serão do setembro de 1892, no seu art. 57, pa.
process!tdas o julgadas petas justioa.s Locaos, ragrapho unico, n. li, incumbiu a Unili.o 
do mesmo modo pol' que o si'í.o as leis pe- dLt execução de quaesquer pl'OVidencia.s 
na.es, civis e commoi'ciaes decretadas pula do natureza. detensiva. contra a invasão 
1Jniilo. das roolostias exoticas ou disseminação das 

o projecto não autorizll. o Governo Fe· io digen~~s D1l. Capit al Federal; e, portanto, 
deral a impor soccorros publicas aos Bs· cabem a União, segundo os termos da p ro
ta.dos, .a lhe~ acudir sem que ell<?.s sollcitom pria.lei organ1M do Distr icto Federal, as des
sua ar.ção ; ·a projocto não arma. o Oov erno pezas e os serviços para a debellação da 
Federal do pJder de intervir em negocios feln·e ama.rclla., como propõe o projecto. 
peculia.l'6S_aos E:~ta.dos. · . O SR. GERMANO HAJJSLOCHER-Exacta.mente 

Consl"_.gumtemensc, é fóra. de duv1da que 0 essa disposição invocava eu . 
pt•ojecto não ataca a autonomia dos Es-
tados. - 0 SR. MELLO MATTos - Além dessa.s 

O projooto tambom l'espei ta. a. autonomia razões de ordem legal, outras de or dem 
do Distr icto Federal, o nas impugnações que administ1·a.tiva e scientilica., que não cnu
púl' os~e lado lhe foram feitas tambcm nã.o mero porque são muito conhecidas, exigem 
deparei nenhuma razão plausível. imperiosamente a uuifica.çií.o dos sarviços de 

. A av001Çâo dos .Scl'Viços do hy~ienc da hygicne a.1uL Está na consciencia. de 
rounicipa.lida.depa.ra.a. UriiãoélJerftHtament_e todos que o actua.l r egimen é impossível. 
licita., em face do art. 34, n. 30, da. Const1- (Apoiailo.~ . ) 
tulçã.o Feder•al,jã que ao Congresso Fede l·a.l Increpa·se ainda o projecto de incon.~tltu
compete determinar, por leis ordiLJarias, cional, por que pretende que o Poder Lcgls
quae~ os serviços que na. Capital Federal lo.Uvo encarregue o Governo de regu lawen· 
devem pertGncer á União. ta.r todos os sorviços dependentes da. Díre· 

o SR .. GERorANo HASSLomiER-Nest e ponto, ctor!a Geral de Saude Publica e de organi-
a.poiado. 1,ar o codigo sanltrwio, impondo medidas re· 

pressivas, a~sim demittindo de si oCocgresso 
O SR. SA F&EIRE-Nã.o apolado. Nego essa Nacional uma funcção const itucional qno lho 

competencia ao Congresso. é propria, confessando t acitamente sua in
.... o SR. MEr.r.o MATTos- O a parte do nobre capacidade, si nã o sua inutilidade . Entre
Deputado }lulo Districto Federal confirma tanto, es~a increp ação é desarrazoada.. 
aJiena.s uma opiuião sua já varias vezes Sr. P residente, a discussão nas Cama.ras 
emittida aqui ; e folgo muito da estar em Legislativas de certas leis complexas, de 
harmonia., a.o menos neste ponto, com o elaboração difllcil, que exigem conhecimen· 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul. tos especlaes e te(lhnicos, como a do que 

Até succed·} que a. parte da. llygiene quo agora so t :•a.ta, r etardaría. muito a promul
nctua.Jmente esttt confiada á. muntcipa.lldade gação, quo é no presente caso uma nooessi
lhe foi eommottida por lei ordina,r ia., dade imperiosa. o urgen~, além de que pre
que não é , nem pódo ser, irrevogavcl. judicaria. a perfeição da obra., que forçosa-

o nobre Doputado pelo Rio de Janeiro, a mente deixaria. de tor a unidade, o metbodb, 
quem tenho a. honra. de responder, fundou· a harmonia indispeosaveis . 
se no pa.r a.grapho unico do ;u•t . 67 da Consti- · Convencidos dessa vorda.de, os parlamen~ 
iuição FeLlel·..r.l, p a.r'a affirmar que o Con· tos dos povos os mais adoanta.dos tém 
gresro nã.o póde votar verba. para. as dos- adaptado a pl'atica. de dlllegal·em ao Governo 
peza.s propostas no P!'r•jecto, por•que se trata ou a commissões ospecia.es, · ora. deterroi
de despezas de earacter local, e estas, na nando bases, ora sem es3a. determ!naçao, o 
capital da Republica, incumbem exclusiva.- encargo de elaborai' Mrtns leis, sem que; en
mente á autoridade local; mas o nobre treta.oto, essos parlamentos tenham decahido 
Deputado não tr.m razão, porque o texto in- no eonceito publico dos seus p aizes ou te_
dica.do }lo r S. Ex. não póde doi lia r de sor nllara de:;mel'ccido na estima das nações 
iuterpretado do llarmooia com o a.rt. 34, cultas. 
n. 30, o, combinando-Rn <J~t.os clou.~ artigos Nll. I-Iospanhn., a. lei de 21 de junho de 1880 
da ConstluiQão Futlet•al veriflcii·SO quo o o,utol'l~ou o Governo o. rororma.r e publica.1' a. 
Congresso é o com}Jetonle }I!U'a decla rar Lay de E•(iuiciamicn!o Civil, quo é, nnda 
quaos o9 s9rvlcos qun dev:tm ost.'l,t' a. co.r go mn.ls, mWt\ menos, quo o codlgo do processo 
dn. União e quaes os que dovn.ra caber á. mu- civil, limitando-se a subordina.t-o :t. nmM tnn
nicipalidade . tas baSell, que; foram uxpresaa.mento proc~ta-

0 SR. . GER~UNO HAsstoCHEH-Coccortlo belecidas, exacta.mente como o meu pr ojecto 
eom V. Ex. propõe. . 

0 Sr~. MELI.O MATTOS ~ Dema.i~ . di& o, .a. Na Ingla.tel'l'a. a lei de 5 ·de agosto de 18?3, 
let orga.njca ·do Distriçto F~d,eral, · de 21) . or~a.niz\\Udo o ay:;tema j~ldiei<\l'io, autor-Izou 
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um~ commissão r1. formulat• as leis do pl'O
cosso ; anteriormentfl a es.~e a.ct.o, que reor
ganizou a administr<tção da. jus~ iça., o legis
lador t inlla.·sc ro.>orvado o direito de fixal' as 
regras do processo, ma.s desde então elle 
considerou como mais pra.tlco dar aos juizes 
uma do legaçã.o 1la. natureza. das que certas 
leis franceza.:-1 confiam n.o Consollto de .Estado, 
quando ollas o cnc:J.T•t•aga.m de red igir um 
regulamento ele n.dministra.ção:> publica.. En
tl'llta.nt.o, trata.va.-sA rle nma. lei composta. de 
1.045 artigos, a qual depJiS f<>i completa.da 
por uma set•ie de _ regulamontos, que atinai 
foram consolida!los, con>tituindo um vertia· 
deh·o codigo do processo civtl, ten.to o snc· 
cossivo trabalho ilc ela.bol'ação durado doEiie 
1873 a 1891 • . . 

Na. Aust1•la e no Chile, o codigo do pro
cesso civil, co.da. um dos qua.es é gt•a.ndioso 
monumento jurídico, foi elaborado por c:>m· 
missõe~, em vir~ude de a.utorizn.oão do pn.l'· 
lamento, e dap()is sujeito ~s duns Camaras, 
cada uma das qnaes teve de submetter-se,em· 
bora pol' deliberação proprin., a adopta.r ou 
rejeitar o projecto em bloco, som emenda ; 
factos que, comqua.nto dilferentes dos dous 
primeiros exemplos, todavia. provam, como 
estes, que ba. coogresoos pa.rla.men ta. roa de 
boa. casta que entendem o confessam, sem se 
julgarem deshonr;~dos, quo os espocia.lis tas 
são mais competentes dl) qu() a co1•pora.çl\o 
dos Deputados pa.1•a a<~ con fecçõos de certa~ 
leis, sendo prelín'iVel pa.ra o b(}m publico 
que á.quelles se encarreguem dellas. 

A Republica. Argentina. procedeu de m01lo 
mais ou menos semelhante no vigente co
digo do processo criminal pua. a. .iastiç:J. fe
deral, votado em sessão de 4 de outubro 
de 1888. · 

A Italia, na. sua lei sa.nitaria de 22 de de
zembro de 1888, art. 54, dispõe que as me· 
didas preventivas contra o. difusão das mo
les\ias celtli'.M serão ordenadas em ragola.
mento expedido pelo Ministro do Interi01·, no 
qu11.L sorã.o osta.bolecida.s n.'l pena.$ pecunia.t•ia.s 
o de prisão a que fic:n·ão sujeitos os contra.
ven tm'<' s. 

bana o na. dotGnçã.o pcsson.l. E em virtude 
de3sa.s disposições for am publicados os ragu
la.mentns ns. 69j, 737 e 738, q\te são obras 
legislativas !le grande merito, especialmente 
o regulameuto n. 7;!7, cuj" valor é. tau!_anho 
que a Repuhlica. extentleu sua. appltcaçao ao 
processo civil nesta Cil.pita.l l<'ederal, estn,ndo 
a.quella lei actualmente aindo. em vigot' com 
pcQ a e nas modificações . 

O Sn.. HENJUQUES S,\LLES-Servind<J ainda. 
Q mesmo regulamento de C•):tigo elo processo 
em v a. rios Estados. 

O Sn.. MELLO MATTos- Deram-se a.ntos 
e ,l.epl)iB desses casos outros, que, por menos 
importantes, deixo de referir ; saliento, po
rém, a a.utorlza.çtí.o concerUda. &O Governo 
pela. lei da. r eforma judicinria., n . 2.033, de 
20 de setembro de 1871. 

O art . 29, § 14, dessa lei dispoz que o Go
verno poderia, no respectivo regula.mento, 
impor pl'isão ate! ti•J; mezes e multa. o.té 200$ 
e consolídat• todas as disposições legislativa.~ 
e regu\a.menkwes concernentes a.o pt•ocesso 
civil c criminal. Ora, o que se pede no pre· 
sen te projocto é exacta.mente autorização se· 
melhante, para. se organizar o codigo sani· 
ta.rio e reorga;nlzar os servicos da Directoria. 
Geral de Saude Publica, consolidando a le· 
glslação em vígor da harmonia com a re
torma que se vae faza1· e decretando penu , 
cu.ill. natureza é determinada o cujo maximo 
~ tlJtado. 

Não ba, :pois, razão para. sentir-se o Coa· 
gresso humilba.do pelo presenta pedido de 
autorizaçã:o, &inda m:ti~ q11a.ndo no 'lOSf!O 
novo regimeu ha va.1·ios precedentes. 

0 SR . PAttANHOS M ONTENEGRO - POl' 
exemplo, a ld n . 221 e a. lei. <~.ctua.l das desa
propriações. 

M(LS, Sr. Presidente, não é preciso irmos 
ao estrangeiro buscar o~emplos; temol-os 
no nosso pa.iz: a.s nossas tradições legisla· 
tiva.s rornecem-no.<l va.l'ios casos de delegações 
do pa.l'lamento ao Governo, dando excelleo&es 
resul ta.dos. 

0 S R. MELLO MATTOS - Relativamente á 
supposta. inconatitucionalida-:le do projecto, 
por tent..'\1' ct•e&.l' uma jus~iç:\ saoíta.ri t~ pri
va. ti vn na 1" in:; t&ncia, j tt diS3e o p08$1Vel 
e o que ma pareceu sufllciauto, om discuroo 
que prof.wi na. scssií.o 1le B de jul110 proximo 
ftndo; e, como nonhum argumento foi a.ddu· 
zido em replica, aguardo a occlsião em qu1 
o seja pal'".J. então me oc~upar do assumpto. 

E, as3im, Sr. Pre~idente, dol1 por con
cluida a. minha resposta. a.o.; nl)bt•es membros 
da. Commissã.o de Hygien9, que inquinarafu 
tlc inconstitucional o meu despretencioso 
projecto. 

O nosso Codigo Comrocrcia.l, no seu tituto 
unico, art. 27, diz que o Governo, além dos 
regulamentos e instrucçí'íP.s ila. sua. Mmpfl· 
tencia pa.ra boa. exeeucã.o do mesmo codigo, ê 
autorizado para., em regula,roeoto 11.dequado, 
determinar a ot•dem do j uizo no processo 
commerclul, regula.menüw . os tribunao; do 
commeróio e estabelecei' . a~ rllgras e fl)r•ma.
liilados ~na dr.nm segtJil'·Ae nos ombo.rgos du 

Os mesmos illustres Deputados, a que 
tenho :> gr,\nde honra de me referir, susci
ta.rl\m outras que~tõm: de n:~.turez:l. di versa 
na critica ao meu projecto, ma.i a.got•a. não 
mo sobra tempo p11r<\ discutir todas ellas ; 
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ll1B Jiroitn.rei a tl'atar dos pontos combati
(los, sobra que estou resolvido a tt•ansigir 
llcsde já. 

A maioria da Coromissão de Hygiene deu 
parécer approbativo do meu projecto nas suas 
J inhas geraes, dechn;ando aguardar-se para 
:tprooenta.r emendas no correi- das discmsõas. 

Es.~1.s arinunciad:l.s emendas foram postas 
]lnje sobre a mesa o lidas pelo Sr. 1° Sc
llrotario, como a Cama.ra teve occasião de 
oavir ; o, por me achar do pleno accôrdo 
com os íllustres autores de ta,as emendas, 
ta.mbem as subscrevi. 

Te~ho neeessida.da de fazer algumas decla.· 
rações justificativas dessas emendas; espe
cia,lmente sobre um dos pontos secundarias 
do projecto mais combatidos, que é a reor
f;Unização do Instituto Sorothera.pico de Ma.n
g-uinllo~. 

A reorganização desse estábelecimento está 
moldada pelo Instituto Pas~eur de Pa.Pís,, u 
qnal tem grande patrlmonio e !Joa subvenção 
•. o governo fra.ncez. 

O projeeto não teve em mh•a. crear para. 
o :J.ctual director de Sa.ude Publica. uma. si-
1 lllçiio inveja vel, tornando osso funceionario 
,-íta.licio a sem superiores, entregando-lhe o 
:,;oso de um cstabo!eclmcnto autonomo, cheio 
d3 regalias, rico de rendas, que podem ser 
4•sba.nja.rlas pelo mesmo funccionario, som 
hwer quom Jho tome contas, como oquivo
c:un'ente foi dito por illustres monbrôs von
(·idos da Com missão de Hygiene. 

, O Sn.. Barcro Frr.uo - Explicar-me-hei 
o pportunamen te. 

() SR. Mr.n,Lo MAT'l'ol\~0 nct.unl director 
rl:t Saude Publica. não precisa de era ar sitnn.-
1.', o vantajo~a. para. si. Senbnt• do boa for
tlmtt, cllo (, rico bastante para viver 
liJlga.damente (los seus bens, ni\u neceSllita, 
pois, 'fazer-se explorador d9 empregos para 
IPnhar a 'Vida; possuidor de real merito 

· sclentifico (apoiados genws), nã.o o selluz o 
Jl!lpel de caçador de vãs glo,·ias, o seu ideal 
6 mais elsvadoe nobre, o scnamor á sciencia 1' a sua capacidade profissional hnbilitam-n'o 
·~ mais digna ambi,Ção, e. si elle esta oc
citpand'o o lagar de director da Saude Pu
blica, 6 por patriotismo (muitos apoiar/os), 
p1 lo .desejo de bem servil' ao pair,, e tem 
cúmprido sua missão ue tal modo quo os 

· l~ommissarios do · Inst.ituto Pastenr, que 
aqui estiveram e que têm f!tma tie sabios, 
útclnraram n.o DoJSSO Governo que, si for 
npplicado <i. debellaçiio da febre runa.rella o 
pt~no prophylactico do Dr. Oswaldo Cruz, a 
epidemia ~er!\. extincta. nesf.n cidade. 

Vejamos agora si a. reorganiz~ção pro
post:J. é justilicavcl, 

Em um estabelecimento puramente scien
tifico, é indispensa vel quo a orient'"ção 
scientifica seja, o quanto possível, sempre a. 
mesma, livre dos embaraços o va.l'iações que 
costumam crea.r as dGpendencias e mudanças 
da administração; por isso o Instituto Soro· 
therapico não póde, nem deve estar debaixo 
ria. su bord 1o açã.o da Dtrector i a Geral de Saudu 
Publica, cuja orientação sciBntiftca. Jlóde 
\'aria.r ~antus vezes quantos chefes tiver., 
No tocante, porém, il. applioação ou fome· 
cimento dos productos que o ins~ituto é 
destinado a rabricar, isto é, sôros, re
acções, etc., o estabelecimento fica. de
l'Bndente da Directol'ia Geralde Sa.U:de Publi
ca, E na parte propriamente a.dministra.tlva 
o instituto fica. dependente do Ministro do 
Interior, que é supedor hie1•archico do di
rector e que -póde demittil-o, vist o que o 
cargo de director do instituto não é vitalicio 
e sim da. confiança do Governo. ' · 

Respecttvamenta á. dotaçâo .do e!lta.belAci· 
mnto, o intuito do projecto. é ]?ôl~o a co
berto das continaencias orçalilentarias,' pois 
uma ropartição da.quolla ordom, attent os os 
serviços que lha são confiados o as funcções 
quo é destinada a desempenhar, não póde 
estar á., mercê dos ca.prichos óu das mise
rias financeiras dos governos; deve ter um 
orçamento relativamente certo, o que só se 
conseguirá. com a fixação de um pa.trimonio, 
cujos rendimentos cheguem para. o custeio e 
Pa.J.'a um fundo do reserva. , ·' 

O Sa. Bn.Icro Fn,Ho-Dar4.000 apolices ti. 
custa da União!... , 

0 SR. Mt>I,LO MATTOS -Mas asso pa· 
trimonio nunca seria. osba.njado, porque o 
pl'OJr.eto cnida 4la flscalízat;"ão 'dellc, sn,icit[\ o 
directul' á prcstaç:io do contrts. 

I~ noto·sc quo a s o)nmn. com qu0 so dota.
ria o instituto não seria dinlleit•o. gast.o, fi. 
earia enpitalizado, e a todo tempo que fosso 
ex ti noto 'O csta.lJelecimento a, União teria. <~ 
sua disposição o peculio patrimonial O',, p'or
tanto, é som razão o c:litmor que essa i rléa 
levantou dos nossos illustrcs collega.s oco· 
nonoictM o .financeiros. 

Todavia, como nãodesejo crear maiores di
l!iculdaclc á roform:lll do qnevdrsa.'o projecto, 
euja decretação éUI'g"()nt issima, deoltll•o desdo 
já. que desisto dessa. plir t c do meu , pro,jectu, 
retiro os artigos quese occupam desse ponto. 

Outro ponto Uo proj:~cto vil'ltmente impu
gnado é o :n·t. l O, na sua parte finil.l, que 
institue a ofl'ectividndo dos 1nnccionariol; no
vamente l}l'eados, nu caso de ser extiricta a 
febre amarella, sob fórma; epidemica., no 
p1'azo de tres annos . 

Esse dispositivo foi insphado por duas con· 
slder.~çõeH , \'isa. don~ flp".; estfmnla.r os fnoc· 
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ciona.rios ao fervoroso curopr~mcnto dos seus 
deveres :pela esperança de so tornarem etrec
tivos, e perseverar o Gove1•no durante algum 
tempo após a extiucçã.o d(l. epidemia na ob
servancía systema.tica de praticas hygienicas 
que impedissem o resurgimento dolla. 

Transijo, porém, coin os a.dve:rsarios o sub..: 
screvo a emenda suppressiv'a do final do 
mesmo artigo. 

Terceiro ponto de opposição foi o modo por 
quo são estipuladas as penas que o Governo 
é autol'izado a marcar nos regulamentos sa
nitarios. Tambem não faço duvida em ceder 
algum<J. consa e emendar o projecto. 

Finalmente, os serviços da. saude dos portos 
mereceram reprtros, a que me submetti, 
o~ dr.mais pnntns dn projecto mo.nte.nho 

intactos, porque as impugnações que lhes 
foram feitas não me c<tlal·arn o animo; en• 
tretanto, a.cceitarei sem rcluctancia as emen
das que me abalarem a. convicção, pois não 
faço delle quostão de vaidade. _ 

Disse, ao apresentar o meu projecto, que 
só o elaborâra como base para eotudos, c a. 
C amara acaba do ter a prova de que fui 
sinr.ero. 

Não posso, porém, deixar do doclarar que 
não me rondo, nem mo sinto inclinado á 
idEla de diminuir o orçamento, lembrada 
e proposta pelo nobre Deputado fluminense 
Sr·, Teixeira. Brandão :nunca o espirito de 
economia mo pareceu menos aoatavcl que 
nestlL occasião e a este proposito. 

E' escanda.lo geral o quanto somos perdu
Iarios da. fortuna publica, esbanjando-a em 
negocias futeis a ás vazes prejudiciaas; não 
dcvêra, pois, :pa.recer censnravel que nos en
rlividemos um pouco mais p:tl'a melhorar :1. 
~ande :pnblir.~.. . 

~enhuma· rlcspezilo ll mais attArH.Iivel, ac
celtavc;~l o·· priJvcit.o~:t do qne a.s feitas pal'a. 
salvar vidas humanas (a11oiado.•) o restaurar 
a boa fama. ínternacíonal da sa.lubr.id:tde ·do 
nosso paiz. Os sacrificios de dinhejro feitos 
com esse fim, as difficuldades financeiras 
resultantes desse~ _gastos são ploo~mente 
honrosas c patrwtlCaS (apoiados), de tal 
modo que terão ~em duvida. a força. da 
arrastar os llra.úieiros a concorrer sem pro
testo, e antes com ·prazer, pn.l'a o pagamento 
rlossa dividn. nobre e s~gra.da.. 

Especialmente é digna. de todo upoto a 
· quotllo desti-nada. á extincção da. epidemia 

amarillica. na Capital Federal, que (: pam o 
ostrangeü•o o bordão diffam;j,torio (la, salu
bridade do Brazil. 
. O sa.neamento de um1lo grande c1dáde, como 
esta, e uma obra. difficil, complicada. lenta 
e . custosa, ma.~ é remunerativa ; o di
nheiro gasto eom esse fito ó dinlleiro pou-

pado com varias molestias e dinheiro que di 
lucros no augmento da immigração, no de.".~ 
envolvimento d<\ navegação, do commercio1 
d.as industria.s, 110 crescimento, eru!im, das 
nossas prosperidades. (Numerosos apoiados.} 

A importancin. e a gravidade dos interes
ses em jogo na debellação da insalubriilarle 
publícaju~tifica.m, não só a aggravação do 
nosso mal-estar fin:tnceiro, como até a dero· 
ga.ção formal elo no~so direito pelas leis tu4 

tellares dà hygiene admin istrativa. E ne· 
nhnma razão ha para. que as proprias fra.n
q uias municipaes não sejam restringidas, 
(trocum·se apartes), não so!fra.m ]imitação po· 
bem das necessidades publicas. Ainda mais: 
si a nossa Constituição Federal impedisse a. 
reforma. sa.nitarla. que project,amus, seria. 
patriotismo revogai-a, porque, como bem 
dis:,:e gru.nde estadista, fazem-se as constitui· 
ções pa.l'a bem dos povos, mas não se S[l.cri
ficam os povos aos erros das constituições. 
(Apoiados e 11áo apohdos.) 

Aliás, ainda não percebi em que o roeu 
projecto olfende "' nossa Constitujçã.o ; a 
1'ó1·ma noUe proposta. p~ra. a reorganização 
administmtiva da. bygtene publica a.figura.
so-mo biJa. e lictta., 

A protccção da saude publica não será. 
realizada de uma maneira. vcrdtl.doíramonte 
cffica.z e scientifica., sinã.o quando touu.s as 
matet•iu.s qrzo lhe dizorn respeito furem 
ohjecto de uma. regt~larnentaçã.o t\HJdamenta.l 
o cong1•uonto, quando um oompleto codlg'o 
su,nita.rio for promulgado e ontl•egue em exe
cuçã.o a uma a.dminist l'ação bem orga.ni· 
zada, ainda. que dispendiosa. ' 

Por fim de contas, senhores,·:!. í·efo1•ma m•· 
gn.nicu. do nosso actual reg imen de hygiem:. 
publica ll uma. questão capi tal, s upArim• á. 
questão fina.ncoim.. · 

Uma. llon. lei sanít:~.:ria. não sel'á. .sóment.P. 
obra de salvação conúnui:n; mas tambem 
~:~to humanitario, servico :(o nosso ·futur() 
social, acçã.o de defesa nacional, penhor de 
solidariedade internacipnal. (Muito bem ; 
m•litO bem. 0 Q!·adO!' e Vi1!a·mente . compri
me~tado pelos S1·s •. Deputad ~s p1·.esentes.) 

Veem ú. Mosn., são lidas, apoi!l.dâs e posta3 
conjunct.amento em discu!l,'liío ii.il seguintes 

EMF.NDAS 

(tio projocto ?~. 38 A, de 1908) 

O art. l•sejrt assim redigido: - «E' reorga 
nizada. a Directoria Geral de Saude Pu.!Jlica, 
ficando sob su11o compétenc.ia, além das aUri
lmições actuaes, tudo que no Districto Fe
íleral diz respeito, etc. » 
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Supprimam-sc os a1•ts. 4" e 5°. 
Suppr1matn se no art .. 8" ~s pa.lavra_s se

gnintes: «a.lêm do. Jl'-'h' tmonto do Instllut•J 
de Monguiollos.» 

No art. l O suppt•ima.- sc o seguinte trecho 
:final: «No caso, porém, da oxti[)cÇ1LJ da febre 
amat•ülla os n:,voJs l'uccionat•ios serão conser
vados com os' vencimentos coustanto das 
bhclla anoexa.» 

O o . \'[ tl') art G" soja $ubstituido pelo 
seguinte: - - . . _ 

Instituiudo como pen:1S á.~ unp~~tçoes s:.~
nitarin.s mult;ts ai-e 2:000$, q ue poderão _ser 
convori.iuas em prjsã o ate o l )nl.ZO ma:muo 
de t res mezes, bem como, curuuladn.s o~ nã.o 
c mesmo como medida. Jl l'CVEmtiva , apprc
hensão e destruicã.o de gooer os deteriorados 
ou considorauos nocivo3 á saude publica, 
sequestro e venda. de 1:\nim:tP.~ ou objectos, 
CUJa existencia na<l ltabitao()es for pro~ílJida. 
cassação de licença., fecbamanto e mter
dicçiLo de :predios, obt'a.R P. const.rucções. 

§ 1°. A apprehensão e destruição de ge· 
neros deteriorados ou considerados nocivos á. 
sa.nrle, assim corno a. ca.ssação de licença. e 
fechamento, serão feitos por simples acto da 
autol'idada · administt•a.tiva; o 8equcstro e 
venda de animaes ou objectos, cuja. exístencia 
nas habitações for prohibida, depois da com
petent e approheosã.o pela. autoridade admi· 
distra~tiva, serão feitos pela autoridade ju
dicia l por meio de processo que for estabe-
lecido. · 

§ 2• , A dealara.ção da ioterdicção de pre
dios, obras e con;;trucçõcs por pa.rte da a.u. 
toridade admioistra.ctiva, terá por eft'cito 
quanto aos pred1os: 

· 1°, serom el:es 'desoccupa.dos a.miga.ve.lou 
judicialmente pelo;; i nquilinos dentro de um 
a oito dias, conforme a úrgencia ; . 

·2o ·serem reparados · ou demolidos p~los 
· seu!)' pt•oprietarios · no pr<Jzo que lhes for 

assignaao. 
Si estes ~Se t•ecusarem a tazel-o, ag repa

rações ou demolições serã.o feitas á sua custa~ 
:ficando om um ou outro caso o predio ou 
t.arreoo por elle occupa1o legalmente hypo
tbcoa.do para. gar~ntia. d_a des~ez~ feit a. desde 
o !lia da. d.eclaraçao da. mterdtcçao. Quanto 
âs obras ·a construcções terá. p or e!fe ito 

1•, !lerem cllas . 1mmedia.tamente sus
pens:\S ; 

2•, serém ·reparad<\S OU . _demolidas na.s 
roosma,s condiçüe:; e com os mesmos onus 

· que oi pl~edios; 
,, ··1' • : ·: . . · . .·: 

Accrescerite-se onde convier : -

; a) E m ca.da. porto principal do!> Estai os 
ma1•itimos e flu r ia.es Jmyer:l. um hospital de 

isolamento com dcsinfectorio annoxo, desti
nado no tl'ilt:tmenGo lios enfermos de Ir!Olcs
tia s tl'li.DSillÍssiYeis o ao expurgo dos_ ObJec~os 
susceptíveis procedentes de navios m fcccw
n:t.do.; ou suspei tos . 

ú) De accurdo com os governos estaduae_s, 
a. non . regulamentação promover;\ a. substt -
t uição <lo rcgimcn qna.rcntc~n~·ro , ~omo ~c
dida. systoma.tica, pelo da Vlgtlancn med1c'-l. 
dos de;emi.Jarcados e lll'llo isolitmcnto dos 
cnl'urmos; cumprindo aus mes!n?s g~vot•nos 
tmironuizaL' o~ pruce~sos u.dmrnutratl vos de 
hy"'iene urbana de modo a. lica.r assegumda 
aq ~ella vigila.ocht. 

o) O serviço t.le saude dos por ~os s erá re
gulamcnta.d;j na. coofurmida.de das indi?a.çõ~s 
prece.len tcs, a.t teodcndo-sc á. convemencm. 
de mclhora.r as condiçõe:1 do pessoal e do 
mat erial e de fixar-se as reln.ções quo os 
fnnccionarios federa.es hajam de manter com 
os e:~til.doa.es em épocas de epidemias e nor
maes . 

Sala da ssesõe3, 7 de ouLubro de 1933.
Hem·iquo Salles.- Satyro Dias.- Mo:laquias 
Gonçal1>es. - José Bonifacio,- MaUo Mattos. 

Fica a. dlseus:>ão adiada. pola hot•n.. 

Passa-se 1L 

SBGU!'!DA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annuncia.da. a continuaQão da 3• dis
cussão du projectu 11, 168, de 1897, pl"OYlden
ciando sobro auxilies á lavoura. 

O i!h.·. Pr~sldente-Tem a palavra. 
o Sr. Calog~ras. 

O Sr. Oalogera s- Ao ouvir
1 

Sr . 
Presideot.c. os ditfet'OOtüs oradores que Jntor
vicra.m neste debato, r obusteeeu-se-llle no 
espil'Íto uma. impressão qu CJ de ba muit() vou 
ton<lo , sobr e o facto de nã.o versarem pro
priOI.mente as divorgencias entre as opiní~es, 
sobro a. thege precisa. mente em estudo, ts co 
é, sobro saber-se si mot·ece a.nxllio a nossa 
producção ngt•icola, e si devemos correr em 
defesa do nosso activo nas contas que ma.n 
temos com as nações ostraogeir!Ll! no inter
cambio internacional, mas sim, principal
mente sobre o modo de set• prestado este 
auxilio. · 

Duas teodenoias principalmente tenho no
ta.do no corrP.r d:\ discussã.o: . uma, · a que de
sejaria já. e j ã. da.r r emedio aos m!'l-les que 
a.tHige1u a. la.vouru., como que precon1zando e 
defeod~ndo a. theoria. de que em pouco tempo 
podem ser sol vidas as dilllculdades tl'azidaa 
por longos annos de desventuras e quiçâ. de 
Ot'l'OS aocumuladus; ou~ra, deferide como 
modo de acção, o actuar lento dó tempo e só 
de um rrtllr!n ind irecto e n. t.tendendo a. todos 
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o::: princ.ip1os da sl!icncia cconomica procur1t 
dar solução ao prolJlema. 

A t;xplicação do meu vo to noskJ sentido, 
é o que me traz l10je â tl'i buna. Devo desde 
_já declarar que em suas linhas go1•:ws ar.cci
tarei para discu>siio o projocto sulJatitutivo 
a.prcsent:Hlo pelo nobre Depatado por São 
Paulo o Sr. Cn.ndido Roddgues e pela ma.io
l'iO. das dc.Putaçõc!l dos Estados prodnctores 
tle cafü. 

Devo, entretanto, tambem declarar desde 
·já. ~ue entrarei na. analyse do mecanismo 

des;e projecto, apont~n!lo os pontos, alguns 
quiQá muito graves, de dissentimento com 
esse mecaDi3mo, explicnn(lo á. Camara ao 
mesmo tempo os mmivos pelos q ua.es vot~ 
contra o projecto n. 163, ele l8'J7. 

Visa eJse projecto dru• nova organlza<;ão 
ao credito hypoihecá.rio entre nós e, por tt·a· 
tat• desse a.ssumpto, como er1uivalente ao cre· 
lllto agricola, é que eu não julgo conveniente 
a. ndop(lão de semelhante medida . 

Como em apart-:l ao dbourso pt•onuncia.do 
ttqui pelo hunrado Deputado por Sel'i,dpe, 
o Sr. Pelisbcllo Froire, tive occasião de 
dizer, julgo que um dos ron.los dos auxílios 
ru·e~ta.dos :1. l;woura tem PI'OVindo do desvir
tuamento completo que tem sotl'r-ido o cre
dito hypoihccat•io. Util, utilissitliO mesmo 
n;1 prat1ca exa.cta, visando uma. eéde de IJha· 
nomenw ecopomicos qual mais gro.v.~ e !le 
mo.is urgente soluQâo, ello nã.o se tem a.pplic:. 
elo em no:;so pa.iz !le modo consoante á. sua 
iudole; o o que se tem pt•ocm•ado ftszer é por 
melo deile atLender ao custeio das proprie
dade>s agrícolas e esta tem sido a principd 
razão da sua ínetlica.cia, como nos tem p:o· 
vado uma. longa pratica nesLe assumpto. 

Cn.racteristico deste genoro de op!ll\\ções é, 
eviclentemento, o jut·o mais (l.lto do que na. 
operação prrcodonte, porém, o lll'<\ZJ muitls· 
simo menor. 

I~or falta. do ada.ptação ont,•o nú3 dc.~s~s 
dtias especie3 do operaçõ:Js creditorias. se 
tem empreg-ado p(lr.:>, applícaçõoJ de credito 
a.(!t'icola recursos oriundos de opert\';ões diJTe
rentcs, hto ó, de operações hypJthec:..ria s, 
com gt' two da.runJ para. emprestJ.d.or e de
vedor . 

Basta enunciar e pô1· em conte aposição um 
e out·o systerua, o de juro mais bat•a.to e 
prazo longo e o de juro m1Lis elevado e 
p1•azo curt 1 para. comprehender-so que as 
duas cspecics inteiramente •lifferente~> de 
operações creclit.o<·ias se faz allusão. 

Si exemplos fiJssem necessa.rios, Sr. Presi
dente, além desta citação meramente t heo· 
r ica. dos dados do problema, bastaria fazer 
a.llusã.o aos prazos que geralmente· são em
pl·egados para e3Ses dous genervs de opera
ções nos p:lizes onde ~orrente o concor1•ente· 
mente os dous são empregados. 

No credito agricoln. propt•iamente di~o. 
vemos que os prazos variam desde 15 d•as 
até h·cs mezes, e com duas renovaç-ões até 
seis e nove mezes e quando muito a. um 
anno; varia.ndú os juros das oper<~çõos de 7 a. 
B %, com de~pozas de commissão por.:\ levan
tamento de empresUmo e outrus accessorios. 

O fim especial do credito hypothecario - a 
Camal'u. inGeira o sabe, mas não ha. !oconn· 
niente em recorda l-o- é o des~nvolvimento 
das á t'Cil.S plantadas, a compra. de mecani::lmo.> 
apropriados ao beneficiamento dos pr®ll
ctos J.o solo, o a ugmen"to do va.lor do p : oprio 
solo p m· meio de operações taes que, dll
rante Ja.rgos pr11.zos, possa a, propriedade sus· 
tentar o serviço de juros e amortização das 
q ua.ntias gastas para C'JSe fim. 

N•, cn.so, multo ditferonte, do credito bypo
tlteca.rio, mes,no nos paizes onde duus typos 
.lo prazos são usados para. o funcciooameoto 
oox•mal desse mecanismo commercia.l, o maia 
curto 6 de lO aonos, sendo o mais longo );lo·: 
vezes até de 90. Os juros variam em sent•do 
inverso, is1o é, não ultra.pnss:~,m geralmente 
e. taxo. de 5 % ou quando muito, em casos 
excopcionaes, a tie 6 % paro. operações de 
duração muito limitadas, 

Temos pa.ra estas duas sortes de operações, 
que se referem a.o cus~eio e ao desenvolvi
mento da organização agricohi., temos na 
vida. propl'ia.mento commercial, domJ factos 
correspondentes, dous g~noros de credi to 
inteiramente <litrorentes que. na. vida. com
mercial, representam a. r eproducção bus· 
tante approximada. do que se dá. c-om o cre
dito ag~icola. e o hypoth~oario .. E' cara.cteristico, po.·tan to, de semelha.u

tes operar;ões o longo prazo dur;lnte o qual 
ello.s devem ser custeiadas pelo orçamento 
norma.! lhs propriedades. 

Mas o quo a bvoura entre nós tem sempre 
p~clido, é que lhe sejam for•nectdos meio.~ do 
nsp1•1'a.r a úpoca m üs pt•opicia para. a v onda 
dos productos; de descontar lle ante mão o 
valor Ls colhoitas de modo a obter o di· 
nheit•o necessario p tra o custeio rla propriP.
dade, para a. compra em boas condições de 
sementes, adubos (quando fur um facto a la-
voura intenfiiva) e queja.ndos, · 

Refiro-me ao J"Bvo~ving credit com prazo 
curto e juros elt>vados, 'e os empresthnos, 
pro1wiamente ditos, de prt~.zo longo com juros 
mutto mais modieos. 

O f<tcto de so ter no BJ•azil, como disso ba 
pouco, confundido as duas operações, foz 
com que fosse applica.do o producto de· uma. 
a factos que exigiam a intervenção t;ll. outra, 
e dos ioconven\entes quo dahl so orlglna
l'a.m dã.o testemunho a. oir culaçãodas Jett1•as 
hypo\heca.rias, a s ituação especial dos mu
tunrio;; e a. co~o dos t i tulas; · 

\'ol. n 
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o dascredi.to que infelizmente se aclm j Este segtmuo facto, cujo (lcsenvolvimeoto 
traduzido pela. bai.xa cotação desses titulos, foi f'<~.cilitado peht lwnrat!cz proverbial do 
faz com que se encontre difficuldade em ro· ca.mponcz da. Escossla., não foi entretanto 
bustocer o credito hypotheca!'io, ~em cogitar Q}Orncnto do "t-1nta. forca que conseguisse 
do agricola. mascal'ar o elemento .Principal do exito 

E' uma medida a favol' da qual não posso desses estabelecimentos de credito, que foi 
dar o meu voto, sendo est.o o motivo pelo exactílmaute o fu.cto do pa.garom jllros, em
qual nego o meu apoio ao projecto n. 168, bora modicos, sobre os depositas. 
em discussão. · As Loan .çocieties, que em grande numero 

O S T P , · t r e n da f: 0 existem nu. Inglu.terra industria,l, tccm feito 
R. !>STA- <O.JCC 0 IUO m a av · negocio extraordinario lá ; porém, pelo facto 

rece a a.gncultura.. de SCl basearem no. responsabilidade indi vi-
O SR.. CALOGERA.S-Seguil·-se-ha. dahi, Sr. dual da.quelles que a.lli vã:o contrahir em

Prosidente, que não devamos cuidar do cre- p1·estimos, deixam larga margem ás consLI.e
dito propriu.meute agetcula.?. rações e v:mta.g~:~ns llommArllia.e~ pecn!ia.re,; 

Acho que corre o dever á. Cama.ra de a estabelecimentos deste genero o t ornnm o 
quanto antas cog!tar da. questã.(). De que credito do todos elles extremamente caro. 
modo porém 1 . . Ha. casos de empre~timos foi tos pelas Loan 

Muiws são os typos ate hoje cltistentes socie!ies com :pequeno :pra.w, e principal, 
para- da,r satisração ::ls necessidades, que se mente para os casos ae renovação des tes 
originam da ca.rencia. do meios p~~ra custoío emprestimos, de se elevar n. mais de 6(} o /o 
dos estabelecimentos ngricolas. E, sem en- a taxa de juros puga. polos mutua,rios. 
trtu• em dota.lbcs de organização propria- Devo <\gora a!ludir multo succintamente 
monto dita, póde·se dizer que todos olles ae á cooperação, epigraphe sob a. qual se col
clal!.!lltlcam íl.eba.ixo úe duas e_pi,!trii,.Phes- locam muitos typos de associações de credito 
aquelles quo se baseiam na. rasponsal.Jilidade que, com esta. bandeira., teem vindo se trans· 
individual o os quo se baseiam na coope· formando ha 50 annos a osta _parte , desrle a 
l'aoão. Allemanha D.t~ o Hra.zil, onde n. propaganda. 

A'quoUes que exi~em pa.ra a fol'mação do est11 pMduzindo alguns effeitos, si bem quo 
cn.pibt o. rosponsauilidatle individual p~r- limitados p01· amqua.nto. 
toncom os multo aunhocidàs bancos da Es- Não venho faZel' p13rauto a. Cam:J.ra um 
Oi)Ssia, as Loan .Societi~s, e ta.mbem os em· historiao dcssaY opora.çõos. , 
p1•estimos l'uraos faitos pola.s cah:a~ eco- Não ha quom ignore que foi Scbultz- Dr.· 
nomicaa; litsch quem primeiro ideou estn systemt~ de 

Não julgo conveniente o desenvolvimBnto coopem~o de credito. De 1850 a. 1860, pra:r.o 
entro nós daque!le primeiro typo, isto ó, dentro do qual tl.zoram·se os primoil'Os O~· 
daquelles que .se baseiam na. responsabili- forças, at6 hoje, tan~o se tem desenvolvido 
dada individna.l, porque, pa.iz ecuoumica.- a applica.ção do principio por olle prü~u.do, 
mente fraco, como somos, só na solidarle- quo actml.lmente a Allemrtnha. conta perto 
rla.da ancontrat•emos a. l'Asiatencia ncco:.sa do 5.000 sociodn.tles quo ao bn.sen.m no pritl~ 
ria P'L1'a. clar wr•pu e eueegiu. ú.s rwcessit.l.u.des. cipio cooperativo e cleva.se a tres l@lÕL"s 
i~divüi\~ll.('S de cada. 1m1 dos fntnros mutua- de ft-n.ncos (hoje t.'J.lve:r. mais alguma. cousa., 
r1os. . . . . pm:q ue ~lio antig~s as estatisticu.s do que me 

Pol' ouh•o lado, ucvo lombrar quo, tl1.nto servi) o ~yro comme1·clal feito pOl' essas 
no caso especial dos llllncos da Escossia., a. diffc!'eiites associações. 
que ms referi, como no segundo das Loan So- Ue pasS<\gem, cita.1·ei tambam Reílieison, a 
cieties que na Grã-Bretanha existem (e não quem, em brilhanth;;dimo discur~o, o illustre 
fallo das sociodades especia.es de bencficencia. Deputado por Sergipe fez . allusão l1a poucos 
}liJr que es~as fazem intervir neste geú.ero dias. Para mim, trata,ndo-~c de áreas de 
de exl)loraoão fin :~nceira o elemento-bane- funccionamonto Umltad<ls, esse t ypo é o 
1iaenma-divez.•so dos principias à o. pratica m<tis pel'f(lit,o em ma teria de cooraração. 
c~mmercial)nas duas classes do primeiro ~ypo Ainda de passagem, devo declarar qun 
nao acho que possamos encontrar b:tscs pll'a não e3tou inteiramente de ucco1·do com 
solver a crise da nos$davóur<1. S. Ex., quando julga ~lo dítllcil arln.ptaçii.•J 

Os dous mqtívos príncipaes do ox:ito obtido outro nús ·assas cabtJ.S. 
pelolf uo,ncos da. Escos~ia foram, em primeiro .. 
lagar o facto, desconhocülo a.tó então na O SR. FELlSBEl.l.O lfREIRlll - No r.spll'!to 
Grã-Bretanha., de pagarem-se juros sobl'!l os purtt;Lno que elle qu~rt..1. · 
depositas; em segundo logn,r, o desenvolvi· O Sa. CAr.oGERAS - Rem; mas. em um 
ment.o , de modo pouco usa.do até entii:o, das pai..: como o nosso, em qne o pl'illcipio da 
contas individuaes, dos creliit.os n, deseoborto, solidariedade ê innato, nã:o vejo grande diffi· 
doa creditas em bran~o. culdade ·em fazer. que essa. sólidarieila!le. se 
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manifeste tambem no credito. Aliás, já temos 
provas da arlaptação desse JH'inciplo nas 
raças mais di1ferentes, pois elle foi adaptado 
na Allemanba., na. Ita.lia e na Russia, o que 
parece provar a pequena influencia do ele 
mento ethnico . : 

0 Sn.. FELISBEI.UJ F REllU" dá um aparte. 
0 SR. CALOGERAS - Na. · Belgic&, deede 

l864,.existem caixas fundadas por d'Audri
mont·; na Italia, desde 1865, a esforços de 
Viganô e Luzzatti, e na. Russia. existem com 
dous typos. 

O cuidado a.lli foi levado a este pont o : 
Existe o t ypo official, ae chamadas cai.tas do 
Minislorio; e existem as outras de typo cha
mao:lo . da. Sociedade Agronomica, 

Mas, quando o projecto for discutido nesta. 
Casa, e creio que o será, devido á iniciativa. 
que tomou o illustre Deputado pelo Rio de 
Jtneiro, o Sr. Henrique Borges, nessa ooca,. 
sião poderemos estudar e1111as caixas, para 
applical-aa entre·nos. 

Não alludirei á. Suissll, nem ás tento.tivas 
:feitas em Franca, porque aqui ellas não vin
ge.ra.m completamente. MIUl lá. mesmo llt\ 
Franca, o espit•ito de ooopcraQii,o tem se 
!lesenvolvido de tal fórma que se pódo dizor 
que o que está. a.lll na. orrlem do dia. doepro
l>lomas soalaes Hão as mutuo.li<lado!l. Algu· 
mas bo. que, á.s vezes, longe de se ocoupM•am 
Bómeute cte peosiiea para lnvnlidos, pl\r& re
rldvs, para opcrat•Ios -velhos, etc .• estão ct•o· 
ando caixas de crorlito, que jd. não teom os 
oaracte!'isticoa desso.s a «lUO o:~tou o.lludlndo, 
cujas operações so applioa.m a numero li.ml· 
tado de sooios, som os mesmos eatimulo& 
commerciaes. Mas já. é isto um pa.s90 dado 
no sentido do.s idéas do credito coopet'&tivo. 

O problema, estabelecido como o fo i, li, 
~lmultaneamente,. nl'gente e do uma gravi
darle excepcional, que não parece compade

. cee-se hem com ser tratado .em (lisposiçõcs 
co-oltistcntes com- as domais codificadas no 
suba;itutivo do S1'. caodido Rodi·igues. 

Este projccto está na ~ua ultima. discussão 
na Camara; o, si tratassemos especialmente 
da questão do ct•edito agrico!a. <!_as auas din:e
reotes modalidades e appllcaçac. ao BraZll , 
não tel'i:l.mos o tempo· nooessario para que a 
collaboração da Camara inieira se ~rna.sse 
etrectiva sobt•e este pro h lema. omineote1nento 
nacional. 
·.O estado .adoantado em que nos n.chi\mos 
na discussão do projecto não permittiri!~ ctue 
ossa. colla.bol'açào Lia Camara iotoira se ftz!ls
se olfectiva. e proficua, como é indispen
savel. 

Dentre os proje~tos sobre coopf\ra,tivas de 
crediLo, que esti'í.o em estudos, destaco uru 
que a inda. não foi sujeito á considera.çiío da 
<..:ama:ra, mas ·q.ue tive occa.sião do a.prccia1·; 

e que, pa-ra mim , sem o:lfensa aos clemais 
apresentantes de t rabllhos nesta Casa, íJ o 
que conheço de melhor sobre este assumpto; 
refiro-me ao projocto do S1•. Tosta.. 

Para. desde jél.a.deanta.r a lguma cousa. sobre 
o a.ssumpto, pedirei licença pa.ra notar que 
quor o substitutivo do illustre r e:presentantn 
de Sergipe, ~ Sr. Felisbcllo F l'eire, ql~l?r o 
trabalho do lllusiro Deputado pelo Rto ele 
Janeiro, meu particular amigo, o Sr. Hen
rique Borges, começam peto flin·. 

Quor me pa.recor quo o estabelecimento de 
um banco centrn.l, do qual exista.ril snccur
S<l.GS nos Estados que venham a fa. ze1' as ope
rações de credito agrícola. com as pequenas 
cooperativas locae.~ destinadas a facilitar a. 
obtenção de meios aos pequenos industria.es o 
lavradores locaes, o ostabolecimento de um 
banco nestas condições representa. o coroa.· 
monto de um ed!ftcio que só póde tornar-se 
elrectivo o pt•oduzir resultados utois umtt. 
voz sustentado pelos alicorcP,s poderosissi· 
mos quo sii.o as associações cooperativas lo
caos. 

No lll'ojecto, por exemplo, do meu parti· 
oulnr amigo, o sr. Folisbello Freire, ootni 
quo, começando pela. do~niç;:.o (o quo. B 
multo nutm•nl), da org:mtzo.ção ilas soCJe· 
dndes l~oopot•a.t lvn.s do et'<ldito, cousn. que não 
conhccornos ainda, S. loiJt. irnmediatLmento 
lombl'a. a. necessldu.de do, na. capital da. Re· 
pnbllcn., cum suocursaos nos Estados, esta
bolooorem·t!O biLOCIIS, ussociaQÕo~, omtl.m, que 
se pt•opooham u. foroeoor com o auxilio ~o 
T hosout•o o dinhoil•o necessario ao custo1o 
do. lavoura. 

O mesmo procos~o, com pequenas varian: 
tes, a.penas com n. difforenca de- nome, t! 

preconir.ad.o no proJooto do meu nobrncollega 
pelo R. i o de Janeiro, o S I'. Henrique Borge~ 
qlll~ , oo art. I o do sen tral.rLiho, !IP.~Ial':t. «que 
o Governo promoverá a f!tndaç<tO rle nm 
bu.nco com o -fim especialde fórn000r _-os ne
cessa.rios a.íix!llos de capital e crcd~to, de 
aecor.:o com ·a presente lei» ·e d;\bl deduz 
diffe1'entos principias. , 

Pergunto, Sr. Presiden$e: si não pre
extstil•cJm essls co o pera. ti v as 1ocae3, es5as 
asoocütções agrícolas, si não se estabelece
rem, qual sP.r ir. a. funcção llessos bancos? 

0 SR. FEI,ISIIELT.O F!tEIR'I·:. - E como as 
locacs mon.tar·SO· hão em v ls1,a ri;~ no~sa. pro
Cttrla. situttção agrícoh '! 

Q Sn . Cu,r~:•:RAs - .Já comil~~'\t' l'l.Dl n ror
mnr·so . 

O SR. FEr.YSREt.T.o 1-' n.rnnr.- Agricolas? 
o Sit. CAUlGERAs-Srndicatos. 

· O S&. FEL19BEÚ.o F&ElRE- A observação 
de V. Ex. é de multo criterio, .mas-a. diffi· 
culda.tle ta.mbcm é do gran~e valo!'. 
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O Sa . TuSTA.-M:~.s as caixas podem ~e 
c ' nsti \ uir sem capital; parece um absurdo, 
m t'.S é ·a verda1o. 

o Sn. CAWGERAS - E' pela. formação dos 
syndica.tos agl'icoJas . . que as ca.iJtas _se fol'
mal'âo. Ha um pertOdo de elaboraçao que 
estamos atraves~ando. Construir um grande 
edillc:o, ~em te1' nada para pôr dentro, 
. quer me parecer andar com a lguma pre· 
cipHação. São esses os mottvos. pelos quacs 
nos dmts p rojectos, ta.n to o o elo no bro Depu
tado pol' Sergipe como no do Jiol1ro Depu

. tado pe!o Rio de Jaoeiro, quer me pa1·~eer 
que, existindo em ambo~ o~ trabalho~ ?r!en
ta.çio semelhante e pr1nmp10s multrsdlmo 
u teis, só se t ornarão a.pplica.vcis, só snrõ.o 
l'ca.lmente profieuos os resultados obtidos, 

. depois quo O"listir na. loca.lidade ou na zo~a 
aqnillo que o _nobre _Deputado pela .Ba~ta 
disso, com mmta razao, que é o credd d en 
b,1S , 

0 Sn . TOSTA- Sem duvida. 

"J)orquo, si a cxperenci:J.. de outros paizes_ é 
contrariét a. este prinCipio, no caso espaCial 
do· Bra.zil factores existem que· podem vii• a. 
modificar a. opinião. . _ _ 

E' por isso que des1!e J:t nao quero da_r 
como definitivamente solnda. e m llll:lu e~)Jl· 
t-ito a questão. . _ 

Em out1·os p:dzos, sim, ou affirmaria. ; nao 
no Brazil, por emqua.nto . 

Não sei, Sr. Presidente, até que ponto !lllrá. 
va.nta.josa a limita~o das oper~ções ~o cre
dito dessas caixas, qne se quc1ram tunU.a t•, 
unica.mon1c aos ass,·-ciados das mesma~ • 
dentro da c lasse agrleola.. 

Devo a. este r espeito lembrar á. Ca.mara. 
opiniões , de muito peso; de trata.dis tas, que 
sobl'e este assum}>~o são pontífices, pódc- ~o 
dizer • 

Não pl'eciso citar sinão troe nomes: o do 
Josseau, classico· neste MSumpto (o infelíz· 
mente não trouxe um que lhe ê ta lvuz ~u
perior em m:.~tol'ia do crodito agrlcola.,Dn· 
l"J.nd) o do Lóon Su.y o o do proprlo Luzzo.tl, 
o pao dos bn.noos popuiM'Ct! da lt llllu.. 

. O Sa. CALOCm~tAS- Quer me pa.rocer que Ao tratu.r du. quoetilo do orodlto n.grlenla, 
est<Lbelocido o syndillato agriooJa., ostaba· no multo cunhooltlo Diccimwrio de Ji'inanras 
leclda a S<Jlida.riadado pn.t•a u produo,;í'io 0 do L()on Sây,lliz Jossoo.u: 
para. a venda, fa.talmeuto. como consequenoln. eCo qui fc1it te s11ocJt dd ce.1 bcmiJIIOII pn
logica, ha. de vir a cooperativa. do credito. rmlai,·cs 0 •111t qu'tJfl01 onl d i1 aBiuc~ &1JS op~-

l!:mflm, estamos p.Jr omrlua.nto fazondo !'aliaM conwtal·oacllcs auro opdrcdwns agre-
llrcvhões. coles. 

O SR. ToSTA - B(l.sta. mo~tl'<W como fun· La longuem• ele l'ot>O••atiotl a[JI'icole pour 
ceio na uma c•\ixa Reilfolson }lU.l'n. clu~gur tL aboulc'1• à ltt 1·dalúcttim1 r lu btlnJ{Iw cotutitue 
conclusão quo entre nós é possivol orga.nizn- t~no dif!ict~Ud pow· lo~ p1•61s d l'flgl'icult!11'8 
rem-so coopora.tivas locaes, som htwer oa· dans totJs les 21ays. . 
pitaes pur p:u•to dos a~sociados. On nllpeut remddier à cetlc ai!ualion qu'en 

Yet~nissant les deu;u so1·te3 d'ope!'alions. » o SR. CALOOERAS- Perfeitamente. E' por E é 0 c1180 geru.l,a.qni e lá. -cá. talvez mais 
este motivo, S1• . Presidooto,que, a. meu ver, do que lá, pelo menos em relação a u.lJuns 
mais do que qualquer dos outros Pl'ojectos. geoeros. . 
apresentados o por apresentar, segltndo Do mesmo modo, Léon Say, ao estudar o 
consta, a.quellc que fil:llis se coaduna com· a meca.nism() elos bancos da. Alta Ha.lia., notou 
minha oritmLação neste ponto é <i do nob~e essa. coex.istencia. de operaç-ões commercia.cs 
Deputado ·pela Bahia, o Sr. Tosta.. 0 operações propriamente agrícolas, fei ta. 

O SR. TosTA- Folgo muito, porque V. Ex. por associações que t i oham como ftm espe
sar:i então e lement o de vict0ria. · para nossa cial dis-ll'ibuir o credito agrícola , e diz: 

«Le cr·edit ·agruir~ n'e'l possiúLe qu'd lo. con
dition. que la clientele ne soit pas entierement 
agr-ícote et qu'elle compret~fie, o«!re llls agl'i
culteurs , un (Usez g1·and nomb1·e de comme•·
çanb et d'industriels ·" 

causa. 

O Sa. CAI, OGERAS - Apooa.s elemento 
co~Ja.borador . · 

Um outro ponto, em que se e ncontram 
n.ooordes os tres projectos a. que venho a.llu· 
dlndo, é aquella em que foi estabelecido que 
os omprestimos e as operações de credito a 
que esli!élos diJierentos caixas tenham de f<tzer 
ru.ca sómaato se nppliquem aos memlll'OS 
dos syndic'l.t·Js ou d,s cooperat ivas que lhes 
deram or1gem. 

E neste pont.o não po>so desde já. doelarM' 
qu ~ me m 1nifeste em opposição absoluta. a 
osb ideia . o ponto e delic!Ulo de mais para. 
que de ante~ão nos possamos pronunciar; 

A\nda na Itnlia, oncontt•amos o. alta. a.uto
ridado do Luzzati a. se occupar dos hancos 
populares ; e, ao estudar a I ai de 1869, sobre 
a1•edito agricoln. extstento na Ita.lía., diz o 
soguin te, que cito na tr aducção ft•anceza: 

« Cette toi B6t une C1' l' Ot W d o.lt5 ro concepli oH 
fo nda·man!ale. Elle suppose qtt'on pct~t {ondet• 
les institutions aycmt pot>r lmt unique le cn!dit 
agro.ire, et que, pout gH' elles p a issent atteitldre 
ce but, it (aille letw itlterdin: t<»,lcs auh'cs 
ope1:a~ioru, quel~es qu'eU,e.< soient. O'est en C!i~O. 
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que n!side Zc principal dt!faut de cette loi, em· 
il est m!cessan·e que tes ozuh·ations de com
me,·ce soie11t associees á cetlcs de c1·edit agri
coles. Le légis1atetw ne s'est pa.s aperçu que 
c'es~ prdcisdment dans ~e mélange des opàa
tions di1lerses que dside Ze moyen le p!us súr 
de {ai1·e dvre ks instittttions qu'on voulait 
fouder. • 

E' apadl'inbando-me com estasa.utorida.des, 
Sr. Presidente, que lovan to a questão c re
pito o que ba. pouco disse: si se tratasse de 
outro paiz que não o Bra.zil, seria para. 
mim umi.L questão solvida. No caso especial 
nosso, devo lembrar que a.s culturas a. longo 
prazo não são excepçôe!J. 

A obtenção de meios, da.ndo em penhor os 
rructos-deasilS mesma.s culturas, represen
tará um coojuncto de operaçlles que, em 
prazo muito limitado, se hão de agrupar 
e hão de affiuir ás caixas, quasi simul
taneamente ; durante o rasto do tempo, pat•a 
niio p,ormittir quo os capitaes fiquem in
activos, para dar loga.r ao gyro constante, 
par;~ oon.-stituil• o fundo de reserva, e:>Sencial 
ás caixas Reill'oisen1 como aos bancos de 
Schultz e DelHsch,pua. so chl'gar ao per lodo 
de intcnsillc~~oção do gyro do capital, nã.o 
lta.vará. remedío sinão tornar extensivos 
esse.; fnvol'es, :~lém das opBrações proprla
mon te agricolM, á.s operações commorciaes 
e industl'iaos diroctamente ligadas á agl'i
cnltura. 

Seria o caso especial dos engenhos de 
canna, dos eugonhos de beneficiar café que, 
comquanto ligados por vezes á propriedade 
11.gricola, teem, todavia, por vezes vida. finan
ceira. inteimmente independente. 

g•, portanto, uma. questão a. estudar, por
que mo p:tl'CCe que o projJCto dove abranger 
todas a.s fórmas de operações de credito . 

O SR. TosT.-1. - Com a pratica se esco· 
lherão as mais convenientes. 

0 SR, CALOGERAS- 0 nobre Deputado 
tem razão ; devemos dar bJ.stante elastici
dade pat•a. que no projecto se a.moUem todas 
as opel'a.ções. 

O Sa. TosTA- E, causa notavel, as caixas 
Reitfeisen tem funccion&do sem o perigo da. 
falleacia., o que não · tem acontecido á.s 
outras. 

0 Sa. CALOGERAS- E' por isso quo eu 
dJ!'S8 quo é osse o mell!or typo do ca.ixas 
coopera.ti vas. 

O Sa. TosTA - .Bllas pódem tomar di
nheil•o emprestado com a. ga1·a.ntia pessoal 
dos socios. 

0 Sa. CALOGERA.S- E~sa. questão. alfecW. 
int-eresses da.lav;oura, que n~ se rest1•iogem 
a. ZQQas d;:termina.das. 

Pode-se di:ter que, em ma.f.eria de credito, 
de Norte a Sul as nece~sida.des são a.s mCJ· 
mas o, portanto:>, o aux ilio que dahi pos a 
vir será igualmente disseminado por to:la. 
a superftcie do Brazil. 

E' evidentemente um servico urg nte que 
está a desafltl.l' a a.ttenção da. Camara., po
rêm não sei si ser-d. convenient e-e neste 
ponto modifico a minha opinião primitiva
ligar a discussão deste assumpto ú. do substi
tivo do. nobre Deputadl.) o Sr. Ca.ndido Ro
drigues. 

Não me parece convonient9, não só pelo 
motivo a. que altudi-da difficuldade de dii
cutit• tod11s as fa.ces do prolJlem~ em 3• dis· 
cussão, ao apaga.L' das luzes- como, além 
disso, porque as modalidades dos appare
lhos financeiros, que &'i.o muila.s, devem ser 
divulgadas e discutidas per:wte a Ca.mara., 
que em um projecLo final, tr~~ta.ndo espe· 
cialmente do credito u.grioola, as corpor iO.
cará. em um conjuncto de meHda.s ba.st<mte 
!a.t•go pa.ra. que todas as modalidades nello 
po.;sa.m caber. 

Acho, pol'tanto, que no projec to apresen
tado pela maior_ia dos representantes dos 
Estados onde existe a cultu.l'a do café, uma 
mociificaçã.·) se deveria razel', supprirnindo 
desJo já. tudo q_u(l se rofere :l. especitlca~ii.o 
das opet•ações e q.ue póde vir collidir com o 
projecto que maiS t'\rde a Camara tenha <le 
vot 1r. Nei!se sentido teL'oi oceasiiio de ruan· 
dar á. !lfesa. uma emenda. elimin~ndo do pro
jt;Jctl.l do Sr. Candido Ro lriguos a parto rolo.· 
tiva. a osta faco dü. quest1io . 

Fica, portanto, o conjuocto de medidas 
que se applicam especia.imooto á. valoriz~
çãt.> do café. 

DJSJo j<l. devo l'OSponder a. uma. critica. ra
ferente ao projecto, isto é, qua o sub.;titutivo 
restl'iogll enormemente o ambito, a area 4 
qu~\l so a.pplicava o projecio inicial, quo 
tr<tta do auxilias á. lavoura. do Brazil inteh•o, 
ao passo que o substitutivo , longo do faze1• 
um benel1cio geral, cuida da. valorização de 
um producto quo só eJtista em a.rea produ-
ctora ro uito liroítada.. · 

Ainda ha. outra critica. t\ que devo respon· 
de1· e que foi a de não se t1·ata.r t a.mbem da 
lavoUI·a. da ca.nna. no projecto que cuida. da 
valol'ização do curu. 

Não me parece procedente esta cr itica.. 
São factos inteiramente diversos, qua não 
podem ter solução igual , púr hito que re
clamam um conjunc1io de providencias in
teira.mente dJstmctas. 

No ca.so especial da lavoura. da canna o 
quo nos cumpre fazer, em primeiro logar, ü 
conquistar o nos~o mercado . interno, não 
para. o consumo do a.asuca.r, mas sim pa.ra. o 
do alcool industrial, succeda.neo natural do 
peÇ~oleo, e em se~uud.o lo~a1· é co11q uistar 
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m~rc[l.dos no cxtedor pllrtt a veud1t do assu- Jutgo, com o devido respeito, uma vor
car, A este primeit·o lado do problema, dadeil>a heresia economiea. a. idéa. de se fixa.r 
Sr_ Pre~idente, isto é, a conquista. do 1ner-. um preço minímo pa.ra o cu.fé, como paru. 
ca.do interno para o tlm de deoenvolvor a in- qualquer outro genero, 
dustl'i<~. do atcool. deve segutr~e o segundo que 0 SR.. REBoUÇAS DE CAR.VALHo----.Nem para. 
consiste na. conquista. do mercado externo, o 0 caso es)lecial ~ 
quo se conseguirá por meio da. pratica de 
Ullli.L politiGU. ~eguiftamente orientada !-'lllU. 0 SR. CALOGEIUS-NClU P<lL'íl. O CiJ.SO e!l
noçãa da reciprocidade de rela.çõe~ commer- pecial, c Bi a demonstração não . fosse um 
ciaes, pela. obGenção de trati\dos de commer- tanto longa, ue a. far1a immediatamonte. · 
cio para., em mercados estrangeiros, ven- Penso, porém, poder deixa;r provado, de 
det>roos o assuca..; modo absoltlto, que nã.o pôde havet• erro 

O SR. TOSTA-Portugal, Hespanha e tatvez economico ma.i()r, que nã.o se póde sal' maior 
a Re:rmblica Argentina SoJ·azn oompra.dorcs, inimigo dtt litVOUJ.'<~ do que procurar orientar 

a nos -;a acção nesse sentido. 
pois esta ultima tem deixado de produzi!'. E' opinião individual, talvez errone~, po· 
(.4.partes .) · l'~!U muito sinceu, e ba.seltda em algum es-

0 SR .. C.I..LOGERAS-POl•tanto, R L'. Peesi· tudo e na experisncia,e quede modo nenhum 
1lentc, rl.nvomos conquistar o nosso met•cttdo pódt: ttimiouir o extremo respoit.o quo tenho 
int~H'IIO )Jltl'1!. a vend(l. do alcflol O O cXtA!'I10 pelo modO de pensar dos iUUStl'CS collegas. 
p<mt n. do assucar. J<l fttllol tambem da divergenci:t quo mo 

Essas duas m€d!das eSC<tll<UU á. <tcGão llO sepa1•a. de.~ te :projecto, em rel:u:.ão á 1 i roi tl~
Poder Legislativo, que só te,·ã do se Pl'onull- -çãs do m•edito unicanltmte a.os Ja.vra.doi•es u.s• 
ciar com relação aos tratados de commercio saciados da.s cooperativas da credito, a. que 
que vizem a. reciprocidade de trocas com- me referi. 
merciaes, facilitando a eXJ.lOl'tação da assu- Esta. parta, porém, ú sÉJCundaria, desde que 
Cílor. Por conseguinte só no casl) da appro- em uma emeuda. proponho a. sua eliminação 
vaçã.o destes tratados ê que nós teremos de do projeoto, para. deixar simplcsmen ce ·figu
int\wvir, sendo por conscquenoia ioefficiente, rar o pri11cipio do credito a.gl'icola., sem eu
l)or emquanto, o. acção do Poler Legisla.- trar-lhe na. definição e mecanismo. 
tivo, Ha. um ouéro ponto pelo qual já. iive mais 

Acho quo estas duas soluções dão satisfa.- enthusiasmo rlo que hoje . Refil' ll·me á taxa· 
çã.oao problemo,, Qão differencial dos oa.fés, confor ma os typos. 

Dasde já devo lembrai' que essa politica a Houve tempo em quo esta v[\ lll•ofunda-
quo tenho alludtdo dos t.t•atados do commel'· mente convennido de· que nes!la ta.xação dill'e
cio, poliUca que me parece ser imposta pela.s rencial estaria o melo do elimina.raquillo que 
condições especia.os em que nos achamos, foi chamado o inimigo principal da. produ· 
visa conigit• dous defeitos oa.pitaes da nossa oção cafeei ro., que <lo C-lfé baixo. Aindf\ jul
orga.niza.çào productora., ma.les inhercntes á go que alguma. coisa. deve ser feita nesse sou
divisão natural di\s producçõBs . A primeira •ido, ma.s não tenho o m esmo eothlli!iasmo de 
va.uta.gem obtida é ~·asguardar e conciliar os outr'ora. 
íntet•esses das ditfePentos na.ções. pondo as Em um :ponto_, entretanto, e illto e capital, 
pa.rtes contl'acto.ntes_ acima da.s disposições acho que se d~ve tornar muito olaro o pen
alea.torias e 'Vv.l'Íil.Yeis das muda.nça,s de sarnento do project<l. Relh'O·JJ16 ao que está 
ta.rifa : em segundo logar attcnua.r a dispo- consigarulo no§ & do a.rt. I•: «0 Governo fa.rá, 
siçíto das ta;rífas que são peculiares ás condi- 1lentro ou fóra. do paiz, as operações de cre. 
ções dos paizes de que se trata.. flito que forem nece.s.st~.rias p<~.ra a- exo~ução 

Resta portanto, I.Htudal' o caso especial da desta. lei, etc. » 
valol'iZU\'ã.o do café, quo (j o QSt!Opo do pro- Qael'o acL·edita.r que .a. sit ua,ção gerll.l do 
jecto apresentado pela maioria dos mpresen- paiz ê bem conh~ida. da toda. a. cam<tra para. 
ta.ntes dos. Estados, onde ha pt•oducção ct~fll· que ninguem pense, á sombra dessa. autori
eim. · · za.çi'io, em a.dvogar o cootrabamlo da. êtulasão 

Como muitas vezos me ;~contocc nesto. do patHll moeda. Creio quo nunca se perda 
Cn.tna.rlh ou me acho intoir1~monto i~olado, po.• ser olttl'o <lo mn.ls. 
l•orque não estou intofra.men~e tiO Ju.do do 0 S1t. ALVA.Lto m: CAtWALllo _ Quoromos 
projoctq nem complota.ments divorciado das 
medidas que elle consigna. nma operaQlío do ct•odito oomo so taz l\gora. 

Concordo com a }?ropag<~.nda, com a. or. pal'all construcçi'W do pot•to do Rlo: qunlquer 
gu.niw.ção do ostatisttca., com 1111 modidas cousa qua Importo em ga.rn rr tíu. nooessat•ia. 

~ Preconizadas para restringir a ·producçã.o, O Sll.. CALOGERAS- Folgo em ouvir est11 
.. e :para melhoral-n.. O meu a.ccor,io é abso· decla.t•aoão, que, all!l.s, tinua. a.corteza. de ou• 
1úto com esses tres pontos dô projccto, vir de todos quv,n~os estudam o assumJ)to, 
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No Ci• so eeonomico bi•azitelro, l'Csta.helecor 
[OlJ cmissõe~ do papal, é couuemna.r o Bt'azU 
a um segundo fumd:ng laan, 

Ha, po1·ta.nto, nocsssída.de de tornar o pro· 
jectn cl<wo nest!:l sentido. 

Bu dizia: Fica, o Governo autoriza.do :t 
fi.l.zor as neccssa.rias operações de Cl'o.dto, 
excluída a, emidsã.o de papel-moeda. » No 
mais, ficaria o artigo como ~stã.. (Apa1·tes.) 

Acho que isto deve :tl.cat' moito claro. O 
nrazil nao pócle reentrar na. éra das emi:>sõas 
de pa.pel-mocda,, e, si o fizer, que seja. com a 
respousaLilidatle explicita d~ todos o;o~ mem
bros do Congt•esso que as~im pensarem. 
Desde já. afiirmo que estarei na. estacada., 
Dontra as emissões. 

Tornado cla.1'0 o pens<lmHnto do projê!cto, 
uo>te ponto, creio q UD com poucas CüL'I'e· 
··coes a lei osta.rd. ol'g;uJÍZ<Llht do modo a s<~.
l.isf<~.zel' <~ nmi~<t8 nocos:>ültl,d~ .~ P<tlpiL<tnte~ thL 
b\'Ol\l'a., 

t:umo V. Ex. vê, Sr. P;·ol!lidcnl.c, a lJ.OL'<I. 
~>tâ a. oxpirar. l~u. teria ainda va.l'ia.s consi· 
dorações a. fazer, c, não des~ja.uuo abusar> de 
meus collegas, solicitamlo uma. prorogação 
de hora, pediria a V. Ex. que mo conCll· 
desso a pa.l<1. vra. a.m(l.nbã, pal"<L fillla.r uma 
seg11nda vez sobre o assumpto. 

O SR. Pl~BSIDENTE- O nobre Deputado 
fico. com a. pa.la. vr<t pat'll. tltllar amllnhã peht 
sCg1md ·~ ver., 

O SR. CALOGJ::nM- Tenho concluído. 
( .1/t,i!o bem; ?JWi!o bem. O orador c cou~pl'i· 
nwnlado e (clíci!ado pol' varios Sl's, Depu~ 
fados.) 

Fica. a !li,;cussão adiada pela. hora. 
Vão a imprimir os seguintes 

PJl.OJECTO~ 

N. 3G A - 1903 

Parece r soure o subsNtu!ivo otfe;·ecido ao Jlt'O • 
jecto n . 36 d ·tsta MlrM, em 3• disoussc1o, 
que declai·a insubstituivel o p1·ocesso .da 
acçilo especia~ de que tmta o ttrt, 13, 
tla lei n. 221., de 20 de novembro de 1894, 
seja para annt~lta~· actos das a~1tm·idades 
aclm.inis!1·ativas, seja para ~·eclmnm· quaes· 
qtwr {ndernnkações decM-ren.tes desses <tetos , 
e dá oul1·as pl'ovidenc ias, 

(Vide proj~ctos ns. 61 e 6t A 1 da i 900 o 36, 
do 1'.103) 

A Gununl~~ão do Constituiçiiio, Logislação 
I) .lllst!Çit1 1H[II O foi presente O SllUSG!LUtiVOilO 
lloputiLclo Pm·aullos MontenPr.~ro ;w Ill'OjOilto 
n. :lll do COL'l'entc anuo, é de pllol'o~el' r1uo o 
mesmo ~ejo. a.doptado• porquanto os ILl'ts. 1• 
a 3• não alteram, no seu fundo, o pons~~ 

1ití 

menta do dito JH'ojecto, e apenas dão-l!Je 
uma. nova. fõrma no mt uito de o torna.l' bem 
claro e de evitar duviU.as na. cxocuçã.o U.·.~ lcí. 

Pensa, comtudo, que ao art. :1" devB-Sll 
a.ccrescentar o seguinte :- a cm-.tm· dil inti
maçü'o das partes, qtte podera:o an·asoo.r n a 
pl'imei1·a ou >la segunda ins!anciet . 

A providencia. proposta. no art. 4° é iden~ 
tica á que foi n.presentada. no sul.Jstitutivo a.o 
projecto n, 35 o sobre o qual j ú a. Commissã.o 
emittiu parecer f a. vor;.wel. 

Sala da.e Commissões, 1 de out11bro de 1903. 
- Paranhos Montenegro, presidente e re
la.tor.-Ltliz Domingues.-H·edcrico Borges , 
-Angelo Pinhei1·o. - 1'eixeil·a ds Sd . 

SUDSTITU1'1YO A.O P~OJJlC1'0 N, 36, l:JJ,; 1903 
(N. 61 A, l!t.i lHOO), A QUI> SE R~FER.E o 
J',\ !ti':(:!> I~ ~lll'HA 

O Congt·os~o Naeiomd t•csol v o : 
Ar~. !.• A acç:Io tle quo Ll'<~~<~ o ttl'L. t:: 

da lei n. 221, U.e 20 de novcrnb1·o do 18\J4, só 
podorâ ser exercida. pelo processo e.> ta belo
eido no mesmo artigo e pr!lscrcvo dentiro 
U.e um anno, oont11.d0 dt~ da.~a. da. publica.çOCo 
dos actos ou (lecisões administrativas, ou, na 
Co.! ta. de~sa. publlca.çlio, da data em quo de 
taes actoa 011 decisões tiverem soioncia. a~ 
pe:;~oa.s o/fendidas om seus direit os . 

Pa.t•a.grapho unico. Uma vez decorrido o 
prazo U.a, prescripclio. olllU quo t llil lli\ sido 
propo~ta v. aoção, os a.ctos ou decisões adrni· 
ni~u·a.tivas serão h<widas como validas o 
~nb~ís~entea pam todos os elfeLtus, cessa.ndo 
quaeaquet· direitos a. in.iemnizttÇues ou resti· 
tnições a quo poderiam da.l' loga.t'. 

Art. 2.0 A prescri~oão a que sa refere o 
artigo :mt ecedento so so in terromperá por 
via. de c i ta.çlio para a a.cção o quando in tel'· 
rompida. prinmpiará a. corre1• uopois da data. 
do ultimo termo judiclal q ue se pra.tic[l.r por 
e !feito da ci taçã.o . 

Art. 3. 0 As sentenças que annulla.rem os 
actos ou decisões das autoridades admini~
Lra.tivus ela UÚião nã.o serii.o exequivois em
quanto não f;;rem coatirmadas pelo Supremo 
Tribunal ~'edere.l, a cuj~ s ccreto.l'io 011 escri
vão remetterá os autos dentro de seis mezes. 

Art. 4. • A's ques~ões l'elativas á._le_são d.6 
direitos iudividua.es por actos ad numstratl
vos :pratic&dos (\e accordo com os regul<\
mentos c instrucçõas expedidos para. exe
cução de leis, arguidas de inconst\tuciouaes, 
serão a.pplica v eis as tiisposições de~ta, lei, e a 
decisão contraria á. constitucionalidade doosa.s 
leia só :podortt :;or tomada em tt•ibun~L pleno 
por maioria do sous membr os. 

A1·t. 5.• Revog-11.m-sa as tli sposicõo.B crn 
contrario. 

S~la. das SC3SÕCS1 12 de Sotombro de 1903. 
.....,I'at·anhos Jlonte118gro. 
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N. Gl A- lODO 

O Cong•·~sso Nacional decreta: 
Art. 1.• O processo da ar.ção especial <le 

que trata o art. 13 da. lei n. 2:?1. de 20 de 
novembro do 1894, se.ja. pu.m :wnulhtr actos 
da.s autol'idaclos administrativas, ou seja para. 
reclama1' quaesqucr iodcmníza.ções ducor
l'Ontcs desses actos, não poderá ser substi
tuído por qualqoel' outro. 

§ 1. o l•'indo o prazo de um ao no, con la.d_o 
dt~. publicação ou intim~ção tlo_s actos ad~t
nistraoivos, ficam prcscrJpto3, nao só a ucçno, 
como tambcm os direitos a quaesquer. re
cla.maçõc.:; judicia.es baseadas nos a!lud1dos 
act-Js. 

§ 2.• Quando a referid_a. ~cção S<? funda~ 
em acto anterior á. pubhc(I,Çao da c1tada let 
n 221 dOI'Ct'á o autor juntar á petição i ui
ci.ttl pt•'ova. dtl não ter sldo publíca.do ou in~i
ma.d•J o acto. 

Art. 2.• Das sentenços condcmno.torias da 
União ou da Fazenda Nacional nas ae~'ões 
referidas, ou em quaesqver outras dtl qual· 
quer valor, inclusive as contrarias á. vali· 
dade do convenções e t rMa.dos inter nacio
naes deverão os r epresentantes do rniniste
rio publico, respeotivamento aos foitos oro 
que funcclonarem, interpor o fazer seguir a. 
<lppellação, sob pem~ de rcsponea bilíd!Ldo 
crirninfll 

Pat•agrapbo unico. Findo o prazo legal, 
sem quo tenha sido interposta <t appJilaçào, 
o jniz em exercício, com informação do es
crivão, ou mediante rp,querimento da. parte 
interessada no andn.mento do !'ci\(), maodarll, 
pur despacho, qua siga.m ou autos no prt\ZO 
<la lei ao Supremo Tribuna,! Federal para 
csb cunheoer da a.ppelia.çilo, independente-
menta do tormo do intorposlç..'i.o, e quo seja 
insta.urado o pt•ocosso de responsabi!ida.de 
do quo ~l~Lta. este artigo da. presen~a lei. 

Ar. 3. • Revogam-se as di~posiçõ~s em 
conwario. 

Sala das Commissões, 2 de julho de 19 ·3. 
-P<wanhos Jlfon!cncgro, prosidentB.-Estevão 
L obo.- F. 1'otentino.- L . Domit~gucs . -
Azet!edo Marques . 

N. 226 A-1903 

VCl'DO a contractar com quem melhores va.n 
tagons oCforecor a. construcç5.o de uma esli'<L 
da de ferro qne, onlr uncanoo no ramal do 
Tirobó, n<> Estado da Bahia, vá. terminar na. 
cidade de Propri<l., no EstD.do de Sergipe, é 
de parecel' que soja clle adaptado com as 
modificações que indica,. 

Não ~nova a. idéa da. ccnstrucção na OS· 
lrado. do fc1•ro de que cogit:\ o projccto. 

Concessões do igual sentido já kem sido 
solicitadas dos p.Aoros pub~icos e esta Ca
m<~ra jã. reconheceu as vantagens e utilidade 
de uma tal vía-ferr·ea, incluindo-a no plano 
de viação geral da. nepubliM., constituído 
pelo Pl'ojecto n. 21 B, de 1896. 

Servido por um porto de tiifficil accesso, o 
que torna 1'<\ras as suas coromnnicações com 
os demais F.stn.dos da Uoiiio, Sergipe scn
tir~se-ha immensamentu buneficiado vcn· 
do-so ligado ao systoma. go;•al das vias for
roas (\O Brazil , o quo é visndo pela estrada 
projectadrt, traço do União enlre Bahitt o 
Alagüas. 

Alt\m da linh;\ quo se dirige de Timbú a 
Pt•opriá., cogita o pt·ojccl.o da ligru)io tlas 
cidades ilo At•acajú c Simão Dias ;í. mesm<t 
linhn,. Sondo Arac.tjú :• c"pi.tt~.l de Scrgipo. c 
lJor cuju porto bom on mão ~e faz set.t com
mercio, ólntuitiva a. convenioncia do ligal·a 
á linha pr!nclpal .por ffi i;)ÍO de um mm~•l, 
caso nã:o s oja julgado mais convenion to J'azCL· 
pass;tr por cllt• :• mcsm:~. linha, como <~liils 
entondcu o engenlteiro l\!;Lnoel 1\I:tria Ba
hiana nos seus cstuJus soiH·e tL •llludida es· 
tt·a.do., ~cndo pn.t·a nota.r qltC o trecho u.bran· 
g-ido pelo rama.l 011 peh linhrl. IH'incipal 
pa.ra tocar em Aracajú ú gL'Ondemente p!·O
ductivv. 

Quanto a.o ram;ol do munieipio de Simão 
Dia.s. comquanto se trate do uma liga~·U.o 
de in Lcre.oo:c mais local, <! c3rto q ue a trafc
gação da ubarrima zona em que estê~ e llo si
tuado ass~gnra.rá grande movitllC!l~ação !LO 
tronco ou linhll. prmciptll, concorrendo etH.
cazmoute para a ga.ra.ntia do sua.s rendas o 
do seu fnturo. 

A1-<toriza o GoveJ·no a contrack<r CG!J; ryttem 
mais .,antll{JCn$ ofTetecer a constl·ucção de 
t'ma est-l'úda de (erro l[lltl, e1t!'l'oma>~do ;ao 
i'Gma~ do TimbJ, 110 Estado da Bahia, vd 
tC?·mina>· na cidade de Prop1·it:! , no Estado 
d e SergiJJC c d d. out1:as pro1lidencias, ~om 
substitutivo ela Comm1sStTo de Oln-as P14bl.cas 
e o,_.zo,ti.zo:çü:o 

Já. o Governo Proviso1•io. por decreto 
n. 6!9, de 2 ele agosto do 18\JO, deu á Empreu. 
de Obras . Publicas do Bra.úl ga.r an&ia. ue 
ju1•os p:tra um:1 estrada. do forr o ·que, · pa r· 
linuo ue Aracujú, fusse até S.mão Dias , com 
um r;.unal que, partindo de Larn,njeiL·as 
fosse termiUM' cru Capolla. 

Não ubstanto prorogado por decroto,n.27 l , 
de 31 de dezembro de JH94, a.té 31 do de
zembro de 1800 o prazo para a conclusão das 
obras, estas ficaram no preparo Jo leito do 
ramal de Capolla,vicdo a f"llir a companhia. 
concess!onaria. · 

A Commi<'isão de Ohr<>'l Pnhliea.s, tomando 
emcomideraçã.o o projecto n. 22ô,do corrente 
i\Uno, e1u vjrtude do q.ual é autorizado o Go· 

No projr.ct.o n. 21 B, do 1896, acima cltl\dO, 
esta. Co.mal'lt, fu.zendo menção da estrada de 
int~rnaçãó de .4~:1Cajü a. Simã o Dias (art.. 1 ·~ 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 12:27 +Página 28 de 29 

SESSÃO EM 7 DE Oti'I'Utmo Dfl 190:3 177 

§ 1"~ n. 12) leva a estrad<t de Timbó a eu- parJ. aUivial'o de tal cil.lamidade, que a~>ora. 
tronca.r nessa (:•rt. 1•, § 3·•, n. ·17) e con- mesm~ a!lí está. se fazendo sentir. Send~ do 
tinúo. o r::mnl de Capella a.t~ Propriâ om 396 kilometros a diet~tucia da CapitaL-d·1 
frente ao pot>to em que termina. o ramal da Ba.hia á de S!lrgipe; e já e3b,nd.o em trafecr'J 
Estrada de Feri'O Centi·al Alagoana (citado 2lô kilometros, que é a dbtancia da ·Bahia 
§ n. 16). A estra 1<~. lH'Ojec~l1.da, conforme a Timbó, faBam sómeute 140 ltilometros 
foi estuJ.ada pelo eugenheirv Bo.lüana, mede pwa.. a ligação das duas capitaes, qu1 deste 
de Tímbó à Propriá 279 kíl"metro:;;; ad· modo so communicarã:o em lO a. 12 hol'<J.S, 
mittindo-s~. parem, modificaçõe> opera- calculada a velocidade de 40 kilometros por 
das pela coustr11cção de u:n só uma!, hora da estra.da de fm•ro. 
quo, de Lal"<lnjeíra.s pa1•a o norte, n,nks de A Commissão conh~~c que não são pros· 
Aracajt. até Capella, siga o l~itJ jiL prepa· pei·as as con~ições do Thesouro, mas além de 
rado,' e que atravessa terreno fertiHs~imo, que niio são de3pozas di!. natureza desta que 
onde existll g1•ande numel'o de eoganhos,pat•a at•ruinam o p:~iz, seute que já. é tempo de 
mais dó 150, como se vel'ifica do relatorio da PI'OPOrcionat• ao Estado de Sergipe, que con· 
Se,;gipe Railtcay Compaay Limited, póde-se stltue rara excepção dos Estados qtte gosam 
cn.lcular em 300 Itilometros o minírno des3a dos beueficios dé viaçã.o ferrea, ;;em conta.r 
linha. c:.om a vantagem de um )!orto fr.tnco, o me-

Pelos estudo~ consta.otes do mesmo relo.- lhora.mento recla.mo.do o.gora por sua illustro 
torio verific 'I.-SC que a distancia entre Ara- renrescataçil:o e que igua lmente interessa <i· 
c<Oju e Si mito Dias ú de 166 l~ilomctl'OS, União. 
20 dos r1naes (da At•acaj ti ti. Lar..tnjeira.s) O proc2;;~o adaptado no pt•ojocto pai'<L 
tcom o leito pi'epat·u.do pela oxtinct:t. em- occorret• á., de;;paza.l com a construc~ii.o da 
preza. tle Olil·a~ Pttblica.s. Na memorla a estrada tJaeac.• o melhor a. adopta.r·, prefo· 
quCl jà núil t'2fl!l'imos,do engenheiro B _,hia.na, I'íYel, sem duviua, ao de g[l.rantia de j ui'os. 
elnuoratla em 1882, not;He que o terr•en•J Enketanto, pensa a Gomrni.ss3:o que niio con. 
quo tem dt' scrYir d·, leito á estrad<~ projc- vem alterar o tJpo de>s t i tu lo~ cmltthlos 
cüilla niio apre.mnh maioros o.ccidcnte3, e L' pttt•a os cmpreslimo~ intet•nos c pl)r iss[>. 
bastante consistente. Pell> mesrno engenhei- c de opinião que o p:tgamllnto d.1. pro
ro é C\lculado o:n 15.998:000$ o capi>al ne- s~nte estra.dé'. sej:J. í'dto medi!l.nte titulas do 
cessario pttt';I. a const ~·ucç[o da e3tradn. com 5 •:. ott 4 "/.,no c<~,~o de St)l' feito o ompres· 
o.> respectivos m.maes. A receih bruta t., iim-o no o;;trangeiro. Quanto ;l. ~essã.o das 
tJI•ço.d:J, em 1.457:4.65$210 e a deopez~ do obras e materiacs ;1110 p er tencet·am ú. em
eusteio em 757:8008, hn.vendo uma ran .. la li- :preza q_uc tinha o pri\"ilegío tla construcção 
tluida. Je 655:963$ on mais, o que da 3 •~ 4 ~• da Yia ferrea do At';tQ~jú a Simão Dias, eu
sobre o capital. ten :c a Conuui~;;~.o que não púle tllla sor 

Releva notat• q,ue nc:>~e tempo er.1 •1valiad~J feit.a pelo Govel'M plr i~so quo tra.b.-se t!n 
~t pJpulaç3o de Sergipe em 300.000 :dmas. obras de uma e~1>reza. pwtícul~t:·. eml.J~n·a 
rtua.ndo pelo recenseamento de i890 subiu, fallida. 
ell~ a 310.000, e ac&ualn~en~e, íst~ é, .P .•lo] Assim, sub:ncttt! ::;, Cvmmi~são :w juizo d11. 
ultimo recenseamento, att1ngm a 450 OUO,_ o carnara o seguinte projecto suhsti:util'o: 
que lb.e <tss2gm·l o nono lagar em populaçao _ 
entre o~ E>bdos (lo Bro.zil. A sua. exporta- O Congresso ~n.cwnal l'esolre : 
ção, que r eudia cerca. de 7.000:000$, teve Al't. 1. • E' atltorizado o Governo a con-
uota.vel uugmento, chegando a a.i.tingir á skuir uma estJ.·ada de ferro que, part indo 
elevada cifr:t ~e 12.180:034$)7 3 em 1898. [[e Timbó,no Estado (la, E:thia, vã. termin:l.r na 
E' conhecida a r:quez!!. agrícola, i!o futul'.}SO I cidltde de P1'opria, no E>tado de Ser~:ipe, li
Estado de Se~ipe,que possue em movimento gaudo·óc a essa. eot~ad• as cidade3 de Ara· 
mais de 600 fa.bric<LS de assuca1•, situadas no.j cajCt e de Simão Dias, directamsnte, ou por 
sua. maior pàrte na zona visltda pela es~r..tda. meio de I'amaes, conforme for julgado mais 
cogitada p~lo project~. occupa.ndo ello o ter·j conYeni(lnte, obser\·a.ndo as seguintes dispo
eeiro logar na ot·dem llos Estado.~ pro1uat•J· sições: 
res nesse genC'ro tle agricultura., j § 1. " O GJvcrno n:w. ndar~t organiza.r os 

Um grande numero de f.\bricas de desc1- 1 plu.uos e or<;>amentoo por pessoal de sua con
roçar al!.(oilêio attosta o considCI'avel desen · • tian~a, abrindo paJ•a is;o o nec~sso.rio cre
volvimm1to de3>a h\·oura no mesmo Estaüo, I dito, o con;ractar:l. a con~trucção com quem 
quo já. col\ta dtl:t.5 fabt•icas tlo tecil<.>s. Como 

1 
uuis vantag-~ns •>!l'erecr.r ('ffi concnt-reucÜ!. 

os dema is Estat.los do nade, é olle t:tru!.Jem publica. 
:>ujeito a sccco.s períolíc:J.s, o ainda. S.lhl'tõ \ ~ ~-" O conwact:.~.nt.e se ühriga.t•tt a inie•.:u• 
esoc IPnt·J de vista. impiíe-sa a neeessi!lat.l•3 as obt•as dl'utt',J u•J prazu d!! Llln anno o a 
de liga l-o à reda de viaç1io fel'J'ea. do Brr.zil,' tormiua!-a> den I\'O do dncJ a anos, ~~conta. r 
o que proporcionar-lho-ha gi'an.le re~ul'W Lla dat:1. Lla :l~>ll!(n·a'u;':t 1lo c0 n\I'act'l, 

Vol . Yt 2a 
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§ 3.• O pagamento rla.s obt'M da eõtradt~ 
se1~ efl'ectuado por meio de títulos, que o 
OoV'er no emlttir<t, vcnceuuo os juros de 5 % 
ao anuo, em moeda. corrente, ou 4 % em 
onro; com a amortização de 1 /2 % ao an110. 

§·· 4. • Os· titulos a que se refere mia lei 
se11ãv entregues ~o coni;racta.ote a pl'nporção 
que ro1•om receliidas as secções do estrada. 
concluidas, c;>ID o m<l.teri3.l flxo e rodante 
correspondente. 

Art. 2.• O Governo pl'vViuenéia.l'á. sobre 
o t t'lLfego· da os~rada pelo modo quo julgar 
mais conreniente. 

Art. 3.• Revoga.m-s~ as-disposições em 
contr&rio. 

Sala dns Commissõe8,'l dfl outubro de 1903. 
- Olegm·io Jf<ccíel, prcsiilcnte. - Celso de 
Sau::a, rela.tor.-Feli~·! Gtupm· .-A.bclon llli
la lle:: .-R. A.rth.w-.- Vespa..>ittno de Albt~quc;·. 
qus.-Scrgio Sa(loia.-Candíclo ~19re.>u. 

N. 22ô -l903 

,\l't. 1: o Fica o Governo :m toriz;do a. coJl
tl'a.~tal• com ctnem mais nmtagons offeJ•ecm• 
;t cona tl·ncçiio üe uma cstracl:~ U.o fel'l'O que, 
.;nt.roncM!lo no mmal do Timbó, no E:lta.do 
da. Bahiõ1, v\i tormina.r na dtlttde t!e Propriá., 
m;wgcm dit•eitl do t•io S. Ft•a.ncisco, no ~s
bdo do Surgipe. iiga.nllo JIClos punias mais 
conveniontei:! a. cicl;\da tl.o Silu iio Diu.-:1 á. de 
.\l'~tcaju, c:~.pit:J.l de-;te mesmo Eshdo. 

A1·t. 2.• P:~ra ind . ~mni?.açito do custo tl: ~ 
COIM~rucr.;i.o d:L <!~t•· t'.tl:t, inclusive elillcios, 
rn:ttet'i!tÚ•oJ:l.llt.o e rna.is depoml!:ncin.s nc.:c~
,-;ru•ia.q, o Govo•·no Gmht\rá. ti tnlo~ que ven
<lOl'â.o os jtu•oJ de fj "/o''" anno, resg::~.tavcis 
tbntro dr, 50 :tnn<)B . • 

ra.m !l. empreza. que t inha o priv ilegio dt~ 
const.rucção da vi~t fel'l'ea do Aracajú :1. Simão 
Dias com um t•amal par n. a Capalla . 

Art. 6. • Revogam-se as dispos içõ.es em 
contl'ario. 

Sa.la. das S!l~sões, 15 de setembro da 1903. 
-Rodriguos Doda~Jovi'll itono Can allw , 
Felisbello Fí·ei1·e . -Olioei;·a Valladcto . 

::-7. 252- 1903 

.Re!liiCÇtiO )X!I'<Í 3• diSCMSStiO do SHOSti(u!it!O elO 
zm~;ecto n. 56, de 1900, llecl cwando que, 
·'·11l·lln o di8posto na n . 4 e 110 § 8 • da m·t. 9> 
da ConsliheiçtTo F'erle1·al , sd e licito aos Es
tados est~belecer taxas ou tribu tos que, sar, 
qua~que1· clenominaç,ío, incida?ll sobre as 
mc;·cadol'ias estl'mlgeil'as 0 11 sobre as nacio-
11aes d e ['I'Oducçcío de 0 1ti1'0S Estados, quando 
c?n<'OI'I'&m as condições que e-'laiJclece, o 
dando outJ'(!S Jli'Ovidcncias 

(Yide projeclos ns. 56, de 1030 e 3'.!0, de 1001 1 

O Congres:'lo Nacional decreta.: 

Al't. I. • Sal\· o o dispos to no n . 4 rJ no 
§ 3° tio a.rt. 9• di!. Consr. ituiçli.o Fodot•a. I, ~ó ri 
licito a.os Estados esta.beleCSl' ta. lt::t~ ou t r i.· 
butos •lUC, ~ob <tu lltJ.um• donominaç~o . inci
dmu -~Wll'O as marcadut·hs !!StL'i.L ll ~·oil•a.s ou 
sob•·e a.s na.rionaos do produeção do outl·os 
Estado~. qu;mdo concoucm t~s scguiotes con
dlçüe; : 

· ta, quo uma~ ou outras ·met·~auoria.s já. 
con5tituam objccto do commorci<.l intornu tio 
gsta.clo o se acham. assim, inc,rpor~ldtts ao 
·J.cel'l7o de suas prop1•i u.g l'iquezas ; 

:2•. quo a.s ttt:tas ou t r ibutos cstab~lccido~ 
incidam to.mbom, com :L mal~ completa. igm\l
d.:..de, Sllbl'e as moL'C:J.tlol'ias similares tlo 
producçii.o do Estado. Pa.ra.gl'!l.pho unico . Os titulas <1. qu:~ sere

foro est9 artigo serã.o entre.~ues ao contra-
ct~nte á. propJl'çib do5 ldlomett•o:s que .ro- Art. 2.• As mercadori<JS estrangeiras ou 
r em sendo dados ao tr ,,f13g0 • naeiona.es, que não t i verem s imilares nu. 

' producção do Estado. só po:lerã.o po1• este ser 
Art. 3.• Os E~ta.·los a.os ttnac3 aproveita a. taxadas ou tributadas, quando 'ConsiHuircm 

lt11h3. !otTea que se r efere o n.rt . 1"", podem objecto do oommercio :1 r etalho • . 
adCJ.uirir o domiaio do t recho que nirnvcs~l\r Art. 3.• Os municipios, igui.lo lmentc, só 
o sou territorio,. substituindo-se em qualquer poderão tl.x:a.r ou tributar as mercadot•i:ts 
tempo, uo encargo de resga.tQ dos títulos, estrangeiras ou a.s ua.cionaes prod uzidas por 
inderciuiza.n.:lo a União pelus import:wcias oatros municípios do mesmo ou de dilfe
quc ti v.erem sido orr forem st?-ndv p~glts . rentes Estados, si, em rel~ão a. ellcs, se vo.:.. 

Art .• 4.• serã:o de sefs mezes os pt•azos pa.ra. ritica.rem t od:J.S ag condições estabelecidas 
a.preseotaç-ã.o dos estudos p:\1\\ a. construcção para. os Estados no.; ar ts . l • e 2• . 
da. esk ada. após a assigna.&ura. do contt-a.eto, A1•t. 4.• Revogam-se a.s disposiçõos o:u 
a para. o comeco das obr:LS após a. a.pprova- contrario. 
ção dos mesmos e.~tudos, o de cinco annos Sn-13. das commiiiroes, i da out ubro dr. 1903. 
para. a conclusão das obras· - Parar1h.os Jlontenegro, prosidcntc. - 'l'oi. 

Art, 5. o O Governo ced9l'á. ao contra- ~c eira de S ei . - Luiz Domin9t~es. - l ·l·edÇJ·ico 
cta.nte ·as obra~ e materiaes que pertence - . B orges.- F. Tofenlino, 
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o Eb•. Pre@idente-Estando allea,n
-tada a hora, . designo para amanhã a se

, guinte orJem do din.: 

Primeira parto (até â.s 3 homs ou antes) : 

2a dis~ussão de projecto n. 245 A, de 1903, 
·abrindo ao :MínUerio da Justiça e Negocios 
Joterioeas o credito extraordinario de 30:000$ 
para occorrer á· despeza com o desenvolvi
mento da blbliot.heca da camara dos Depu
tados, compl'a de livros, revistas e outras 

·despez:xs attinentes áquelle fim ; 

2a discussão do projecto n. 230, de 1903, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Mínisterío da Justiça e Negocias Interiores 
o crelito de 25:956:362.S para at:;cnder ao 
pagamento de vencimentos c cnstas do pro

·t:esm no ofncial d~ brigada polic:al . Amcrico 

Augusto de Az:Jvcdo Bcllo, em virtude de 
sentença do Supremo Tribunal Federal ; 

Discussão uni cu. do parecer n. 232 A, do 
1903, sobre a. emenda offerecida ao projecto 
n. 232, deste anno, que autoriza o Poder 
Executivo a. conceder seis mezes de licenç-a, 
com Ol'denad.o, ao Dr. Oscar Vianna, pro
curador seccional no Estado da Bahi:1, em 
pro!'ogação daquella em cujo gozo s:l acha, 
para tratar de sua saude; 

Continuação da. 2"' discussão do projecto 
n. 38 A, de 190:3, reorganizando os serviços 
de hygiene administrativa da União ; 

Segunda parte (ás 3 horas ou antes) : 
Continuação da 3a discilssão do projecto 

n. 108, de 1897, providenciando subre au· 
xilíos á. la vom•a. 

Leranta-se a ses:>ã.o ás 4 horas da tarde. 

lOl~ SESSÃO EM B DE OUTUBRO DE 1903 

l'tesirlcncia dJ ,':J'i', Pa11la Gtcimor,rv.~ (Prv.~idv11tc), Olir,;:r(l Fi[}l'di·cdo (lo Yice-Presi
dcllte) e Paula Gi!imur·ic'.~ (i',·<J.<:"derlle) 

Au m:-io-ui:t pi'ocoue-so :1. clw.nnda n quo pa .~ütno ilo AllJnquerquo, Campos C:trtier e 
t'l•sponuom os Sl's. Pauli1 Guitnal'iies. Alencat• Homem de Carv~Lllw. 
Guimar.i.os, Thomaz Accioly, \Vanderlay de 
\[en .. lonça, .Jo:utuim Pit•cs, Eugcniu Toul'inho, 
An~et•u Butolho, Ju~ú J<;u~ebio, U1·ba.no Sa.n- E' lida c sem tlehate apl•rO \"adn. a <teta. 
tu;, Luiz .D.nnioguos, Sergio Saboya, Gon- dn. sossã.o <LnLececlonte-. 
ça.lo Soutu, Tavcu·us ilB Lyt·a., Elo~· do Souzu., 
FonSI!C<~ e Silva., Walfrelo Leal, Teixoit•a. de I O Sr. Alencar Guiroa.t•ães (1• 
Sá, Et•mirio Cuut.inho, Bl'ic!o Filho, Julio de Secretw·il)) procede <.t lcitur,L do seguinte 
:\Iello. Eusebio d:e Andrade, Arroxelias Gal
vão, R·Jdrigues Doria,Jovinia.uo de Carvalho, 
Felisbello Frcit·c, DJmlngos Gnlma.eães,Tosta, 
Satyro Dias, Vergne .de Abi·eu, Alves Bar
bosa, Pinto Dantas, TolontinJ dos Santos, 
Pat•anhos Mouteuegro, Rodrigues Saldanha, 
Marcolino Moura, Bernardo Horta, Moreira 

· Go:ues, Heredia de Sá, Mello Matto3, Ame
ricc> de A1bllqum;q_ue, João Baptista, Silva 
Castro, La.urindo Pitta;, Carlo,;; Teixeira Bran-

. dão, Gastão da Cunha, Ribeieo Junqueira, 
Bueno de Paiva., João Lu.iz Alves, Henrique 
Salles, Nogueira. Olega.rio Maciel, Moreit·a 
da. Silva, Francisco Romeit•o, Fernando 
Prestes, ~Ioy Citavas, Alvaro de Carvalho, 

.Hel'mcncgilcto •uo Moraes Filhu, Bcrna.r·do 

. Antonio, Aqui no Rib~iro, IJa.ndiüo de Abreu, 
Francisco Tolentino, Soares dos Santos, Mar
çal Escob11', Germano Hasslochel', Domingos 
Mascarenhas, Casshno do Nt\scimento, Ves-

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do St•. lo Scci·etario do Senado, de 7 do 

corrente, tt•a.nsmit tindo, devülamonto sanc
cíonn,clos, dousautographos da:3 resoluções do 
Congre:so Xa.ciooal, uma. autol'izando a 
abertura do c1·edito de 1.641:037$572, sup
plementa.r ú. verba do n. :12 do art. 25 da 
lei n. 957, de 30 de dczembl'o lle J9G2, o 
outl'a a. reYersão em favor do D. Primllivia 
da Cruz Fcrt•oit'a da pênsã.o mensal do 70$000 
que percebi<t D. Cecilin C:t.l'Yalho da Cruz; 
·l<'erl'oh•a..- Int ·il'acla ; a l'•·lt i vem-se o~; ·~u
tographus . 

O Sa·. ~~lcneu.t· (;:uianna•ües -
St•. PL'c.-üduilt.O, lluje, Jlill:L manlt:~, l'ni sur
prehemlido com tL noticia, pub;ica1La n:t 
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imprensa. rlesh Ca.pita.l, do fal;ecimento oa 
Suissa, de um dos maii> lllustr-es pat·ana
enses, o Sr. conselheiro JtJsuino Marcondes 
do OHveira. e Sã. 

Filho do Pa.t·anâ, chefe de uma das mais 
importante::~ famíl ias dac1uella. terra, o il· 
lustre extincto, pelos ~01.1'> >Jerviç.l)~ P. pelo 
seu ta.lonto, Sr. Presiden~e. foi um desses 
brazileü·os que mais honr<l.l'am esta Pa t ria. 

O coDselheiro Josuino !\1a.rcond~s, como 
chefe do par~ido libGr:tl na antiga. provincia 
do Pn.ra.uá , como cidadão, como Deputado á 
sua Assemllléa Legislativa, como seu Presi
dente, como Deputa.do gora,! nos altos Coose· 
lhos da. Ct>roa., como Mioistro da Agricultura 
do gabinoto Furtado, dou as mais altas 
prov:~.s de seu sallct·, prestou os mais inolvi
da.Yei3 serviços a sua tol't'a, e revelou-se esta· 
dista do mtlis alto doscortinio. Si.><• acção como 
politico c patriota, roco1·du.da. sempre como 
moth•o de orgnlbo por setts patrícios. o rc
commeoua. á. nossa gratidão. 

Sim. St•. Pre:;ideote, quom cunh~!ee :1. his
toria pvlitiea. rlcste pa.iz, qncm ra.z o est udo 
d:1, vida dos uos.>o,: homens publicas e sa.uc 
dat• valot· a.o~ ~eu>' f'c i to> o Sol'l'iços ha de 
por •. ,crto rcC~onheccr na pcsoull. do vcnerao
t.lo ptwr~oaonst>. qno a~·aha do rallecet• no 
oatrnngeit·o. nm do$~es ht•.tziloiros que ma,i.s 
honr:tvam a nossa P:ttt'h\. 

Pnmuacnso. ropt•eson r.a.nte daqudlo Es· 
tallo llost.n. Cas:~. não po:;so ttbsolutnmonte. 
Sl'. Pt•csi!lortt.eo. SGt' io·litrcrcoto a esse tt'i8tc 
at,ontceimentu! E tr·:t.Lttr.intl J () sentimento 
do !I,H' o do lllllg .. n~ quo a. esta hora invade o 
Estu.do tl•J Pur:~nü. 011 p~ço a V. Ex. que. <~m 
homona;.cem u.o illn*tl'ü ~:~ .~~indo, e do accoi'do 
com os J,Jt·ccodontcs tlc:-: tn Ca:<a.. l'a<:a. <'Oo
signar na ;wta da 8 t~.s.~:~o t.le hoje, depois do 
(~Oosult:vb a. Cam:wn uesse ~entitlo, um voto 
!l.e 11rol'undo vez,H' pelo ttllledmento •.lo con
~olhoh•J Jcsuino l\larcondes de Oliveil'a 
e s,~. 

E' este o 1·equel'imento !(ue submctt·.:. á 
consid:n-ação de V. F::tt •.• para. que llOt' sua 
vez o S\tbmeta. á eonsideração da Casa. 

Tenho dlto. ( M t!il o õom; muito b~n' . ) 

O St>. Hibeia•o Junqueira
Sr. Presidente, ltontem o Diario Oflivial, 
como S03 acontecer am!udadll.mente. só á 
tardo mo foi entt·eguo, o por e;;se motivo só 
á nouto pude lor o resumo dos debates da 
sessão aotorior, e, portanto, das considora.
ções que tlvo occasião do fazer. 

Sou o primeil'o a reconhec3r, Sl'. Presi· 
dente, a. d\tti.culdadc que ha. no apan'hamento 
uos nossos deb:~.t·~~ . pl'incip:tlmente quando 
ainda não se cst!t aftl.liçoado a'Js oradores, 
entretanto, não c1uercndo que adulterações, 
cmbol'a involuntar iM, d~ opiniões por roiw 

aqui maoifestadas concorram pa:·a. e:ocplo
raçã.o em beneficio da baha. do c:~.t'é , mo· 
ap1•esso em fu,zo1· rectificação sobre um dos. 
to picos mu.is impOL'tl\ntes do r e3umo. 

No resumo se lê: 
«Tivemos ainda o anoo p:t.ssado no Estado 

de S. Paulo uma. gua.d L que graa,tes Pl'e·· 
juizes deu ! lavoura. Isto concorreu para.. 
melhorar a produoção, não só em S. Pa.ulo· 
como em Minas e Rio de Janeiro, a chamada. 
zona ca.feeit·a. 

E' uma vordade que nas colheitas futm•a.s-
a. producção necessariamente ha. de sor me
lhor.• 

S1•. Presidente, foi justamente o contra.ri~ 
que eu afflt·m·Ji aqui, mostra.udoque,em f<\ce 
fla.s gra.ndes g!ladas havidas em S. Paulo, o 
aono PlS~aJo, e em face da enm·me s~cca . 
deste anno, quer em S. Paulo, quer no Es
tado do Rio, quer em Miaus, de gr:.nde· 
tthandono da lavom•a, devido a. !l.ifflculdades. 
do custeio, nós teremos safra futura. muif;o. 
m!lnor do que a. deste anno, c, mesmo muito· 
menor do quo se espora. 

Fui alélU. Declarei que, no meu modo cln, 
pensar, nós não teremos tüo cetlo, pelo menor; 
nos tloz proximos annos, uma saúa igun.l a. 
de 1901 c 1902. 

Fica t\SSim rcctificada. c;t:1 parto impor~ · 
ta.nte tio rosumo do meu discurso, e o fiz · 
priocipa.lmcntc.porque lwnt~m. antes de lel' 
cose rmumo. um commissnrio de c<~.fé tles~a. 
praç.l porguntou.me como eu a.ffit•maY:t que 
a produccã.o ia. ser ffi(Liot•, concorr ondo assim 
para n. especnlnç·ão promovot• a b:ü x'\ om 
rola.ção á futm•a colheita do ca.ftl. 

O Sr. Presidente - O Sr. Depu
tudo Alenca.t• Guimarães requereu que se
inserisse na. a c ta ti!JS H03S!JS tra.balf1os de· 
hoje um Y 0 t.) de profundo pezar pelo fil.lle
cimentoJ do illusLre brazileiro Dr. Jesaiuo 
Marcondes ue Oliveira o Sii, q.ue prestou re
levantes serviços {~ n.9s ·<1. P:~.trw,, C0mo Oopu-. 
talo gera.L, presidente de prt>viucia e minis-
tro de Estado no regimon pa.ssado . . 

Os senll:ll'es qull 0Jucordam quo se faça na: 
acta. a i nserção peiida., qnei ra.m levan t :~.r-se .. 
(Pcw.sa..) 

F•Ji approva.tlo uaaniri:l.emente. 
Fica sobre a mesa, por cinco sessões, de 

a.ccordo com o Rogim{mto, pat•a recebe t• · 
emendas em 2a discussiio, o projectu qno 
fixa. a. dcspoz'l. do :M.inistcl'io da, Ju;;tt~:~. e . 
Negooios Interiores, para. I904. 

ORDEM DO DIA 

F'l~!MlmU PARTE DA ORDEM DO DL\ 

g• sem debate encerra(\() em 2• (li~cuss.'io o-· 
artigo uni co elo proje.~to o. 245 A, de 19~3"' 
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---- ----------------~--------------------------------------------------
abrindo ao 1riinisterio úa Justiça. e Negocias borar com seus collegas, embora fl'acamente. 
Interiores o credi',o extraordinario do SO:OOO$ (Nao apoiados.) 
para occorrel' á despeza com o desenvolvi- Procura.râ responder ao illustre Deputado 
mento da BihlioLheca da Camara dos Depu- que hootem occupou a atti'nç·ão da Camara. 
•tados, compra de livr-Js, revistas 6 outras o orador nã.o acha que o pro_jecto, na parte 
despezas attinentes âquclle fim, ficantlo que rliz 1·e~peito ao Districto Federal, tenha 
adiada a vvtação. a menor iocnnstitucionalidade. O Congresso, 

São succe~sivamentc sem debate enc3rra- em face do disposto no n. 30 do art. :34 da 
elos em 2• discu~~ão, os arts. 1° e 2•• do pro- Constituição, ostá livre de reservar para a 
jecto n. 250, de 1003, n.ut•)rlza.ndo o Poder União qualquer serviço : o de hygiene c:.u 
Executivo a. abrir ao Ministerio da Justiça e outro. O de hygiene é tanto mais natm•a.l 
Negocias Interiores o credito do 25:!;155$302 quanto, tEndn o Governo Fedei'al tomado a 
para attcoder ao pagamcn ~o de vencimen- si a tarefa de r ,zer o saneamento da cidade, 
tos e custas tb proces:;o ao officia.l da bri- não }lOdia ficar apenas com uma parte da or
ga.da. policial Americo Augusto de Azevedo ga.oizaçlo, deixando a restante suborJinnda 
Bello, em virtu .:e tle sentença do Supremo a. outt·as leis e outl'as autoridades. 
Tribunal Federal, ficf\ndo adiada a vo- Quanto aos Estados, a situação é diversa.. 
tação. A inconstituciona.lidade do projecto não póde 

E' annnncüda a discussão unica do parecer ser mtüs ma.nil'esta. Em vão, o nobre Depu
n. 232 A, de 1903, sobre a emenda. offerecida t:l.do do Districto Federal procurou sustenta.r 
ao projecto n. 232, deste anno, que autoriza quo havia necessidade de uma lei da União 
o Poder Executivo a conceder seis mezes de definindo vs crimes cont1•a a saude publica e 
licença, com ordenado, ao Dr. Oscn.r Vianna, marcando as resp2ctivas penas, exa.ctamente 
procurador seccional do Estado da Bahia, em pa.ra. que os Estados possam pôr em Yi,g-ol' as 
pro1•ogação daquella em cujo gozo se acln, medidas hygieoicas quo lhes pareçam neccs
para tratar de sua saudc. :>arias. O oradot• adn qu} os E$tados toem 

compotencia para crear penas de multa e 
Ninguom pedindo a palavra, é encerrada prisão pJr inf1·a·~~ão de orJem administra-

a discussilo c adiada a votação. tiva. E preci!nmeute a hygiene é um caso de 
E' annuncía.da a. continuação da 2a dis· aúministraçii.o, r1ue cabe perfútamente na 

·cussão do projecto n. 3~ A, do 1903, l'eorga- <\lçada dos Estados. . 
nizando os serviços de hygienc administra- O orador di;;eute em seguida as penas que 
tiva da União. o projccto quer crear, mostrando que a. 

Vem a Mesa., ú lida., apoiada. 0 po.>ta. con- invocação de exemplos e.strangeiros não basta 
j 11 nctu.monto em discussão a Se.!!'uinte pa1•a just.ifical-as, porque a situação social 

~ dos dl vet•sos paizes c h :\mados para exemplo, 

E:IIEi'íOA 

1lo wojccto n. 38 A, de 1903 

'Set•viço do porto: 
Em voz de cinc.) inspectores a 9:600$, diga

-s3 -seis ínspectore:.; a 9:600$000. 
Sala. das se:;sões, 8 de outubro de 1903. -

Jose Euzebia -Ang~lo Neto.-Chl'islino Cruz. 
-J. A. Nei-va.-Celso de Sottza. - Inclio do 
Rl'a:;il.-Eugenio Tow·inho. - Benedicto de 
So!lza. -JleUo Jfatt.os. 

O Sr. Presiden-te-Tem a. palavra. 
o Sr. Germano Hasslocher. 

O @r. GerDJ.ano Haselocber 
entra na discussão Eem o minimo azedume, 
sem a mais leve preoccup tção pessoal. Foi o 
}Wimeiro a admira.r-se, quando o elegeram 
paro a. Commi~ão de Sa.ude e Instrucção Pu
blica. Em que poderia ser util ? O projecto 
do nobre Deputado pela Capital Federal 
·deu-lhe, pJl'ém, a satisfação de poder colla.-

e particulnt•monte da Allemn.nba, ê radical
mente diversa du nossa. A este proposib 
critica as tlisposições do projee.to, achaodo-n.s 
a.ttentatorias da liberd:lde e da pt•opriedade. 
Nii.o comprehen .!c como s·3 possa exigir dos 
medicas a violllção do segredo profissional, 
que é uma ques .rto de consdencia. 

Depois de ou :.ras cvnsiderações. o orador 
tit.Ja com a. pa.la.vra para continuar n:\ sessão 
seguinte. (Jlu .' to bem; muito bem.) 

Veem á. Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em dis~ussão as seguintes 

EMENDAS 

(J>Jjli"Ojedo n. 38 A, de 1903) 

Ao art: I•. Accrescente-se, entra aspa
lavrao-E' or;;anizada a Directol'ia Geral de 
Saudc Publica, ficando sob a sua compe
tencia, além das attribuições actuaes, tudo 
que diz respeito-o as palavras-á. hygienc 
domiciliarit\-as pala Vl'as- na Capital Ji'c
do>'(!l. 
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Art. 2". Supprimam-se a~ palav!:as:
atlm de torno.t· ellectivas as. no~fica.çoe~ do 
molestias inf~ctuos~s. a. vaccmaÇ'ao e revac-
cinação. . 

Ao art. 6•. Accresconte-se dCJlúlS das pa
lavras:-Codigo S:J.nitario·- :as -pal~vr'ls-na 
Capital Fedel'rtl-mantido ahás o lhsp_osto no 
n. m deste artigo. 

Supp1•ima-~c o n. IV deste artig-o. 
Slibstitua-se o arL 6· 11. VI pelo s_;gnintr._: 

-Instituindo. como penas ás infracÇ"O():: s:ttll· 
ta.ria~. multàs até 2:000$, que }1ocloriio _sut• 
cenvertidas em pri;ão, até o prazo maxtmu 
de 60 dhs. 

Poderá jaualmente cassar licon•)aS. OI'· 
denar o t'echttmento e interdic,:ii.o rlc pt•cdios , 
obras e constl•ucç-õcs, dc;strttil' bens ll.[lJll'O· 
hendidos, respeitadns ns !.üs de dh·eito 
commum, com as llmü:J.ç-õea rigorosas da 
Constituição :wt. 72 §§ 11 e 17. Ao art. 7•-Accro~cente-se:-sómente na 
q_uc disser respeito tt hygleuc jntet'!Hlciunal 
ou maritima. 

Ao ar L ll . Accrescente-se, logo após as 
pa.la vras- E' instituída-a;; pa!avl'as - na 
Ct~pUal Fodet·al. _ 

Supprima-se a parte rclat1va (l Justiça 
Sanitaria.. · 

Sala elas sessões, 8 de outnb:·o de 1003,
Genncmo Hass~oche;·. 

Fica. v. diSt!UôlSâu aLii[tU<\ P<ll[t 1101'<\-. 

Cowpa1:et:em mais os Srs. Hosann:.tla de O li· 
veira, Passos Miranda, Cat·lv~ ([e NoTa.es , 
Rogerio. de :'.Iira.nda, Antonio Basto_s, Chl'i~
tirro Ca•uz Anizio de A bt•eu, Bczernl Fontc
nelle, Tl1~maz Cavalcanti, J:"rancisco S(t, Fru· 
derico Borges, Paula e Silva, Abdon Mila· 
nez, Cel-_o de Souza., João Vieü·a, Ma.l~quí;~~ 
Gonç<J.lrcs Esmcr•aldinu Bandoit•a, Col'llolio 
da Fonseca, Angelo Neto , Oliveira Valladuo, 
.Leovigildo Fílgueira.~, Cttstro Rebflllo, Felix 
Gaspal', Augusto de F1·eit~\s, Rodrigues L:ma, 
José MonjarJ.ilu, Ga.ldi n~ Lo1·et<J, Sá Fr~irc, 
Lourenço Baptista, Jullo Santoa, I-lennqne 
Borges , Maul'icio de Abreu, Oliveira Figuei· 
redo, Francisco Veiga, Bemardo Monteíl'O, 
Jos6 Bo,nifncio, João Luiz, Penido Filho, 
David Campist·•., Carneiro de Rezende, Adal
berto Ferraz, Calogeras, CaPvalho Bl'ltto, 
Padua Rczendu, \Vence.slâo Braz, Jesuino 
Cardoso, Rebouças de Carvalho, Amaral 
cesar, Jo~ê Lobo, Paulino C~lrlos, Candido 
Rodrigues , J.oo.quim Teixe ira Brandão, Co~ta 
Netto, .Beuedicto de Souza, Liudol[Jho Sua•a•n., 
La.menha Lins, Juvenal Miller, Bat·bosá 
Lima, Ja1ues Darcy c Diogo Fortuna.. 

Deixam de comparecer com causa p:u•ti· 
cipada os Srs . Sá Peixoto, En(;a.'> Mtu·tiu~. 
Ra.ymundo Nery, ArtlJUl' Lf•mos, Rodl'ignos 

Fernand·es, Guedelha Mourão, Dias Vicirac· 
Ra.ymundo Arthur, João Ga.yoso, Joã? Lopes, 
Pereira Reis, Trindade, Soares Netva, Mo
rcil'<l Alves, Estacio Coimbra., Pearo Per·· 
nambu<io, Elpidio Figueiredo~- Epa.min~ndas
Ga·acindo, Ruymundo de M1randa, Mllton, 
Bulcão Vianna., Correia Du~ra, Fidelis Al
vo~. Bclisario do SQuza, Eaza.mat , Pereira 
Uma. GaiYão Baptista, Paulino de Souza. 
Esteriío Lobo, Francisco Bernardino, Leonel 
Fl I !to, Antonio Zacarlas , Camillo Soares 
Filho. Cn,pln:s Ottoni, Manoel F L!lgencio , Ar
thlll' Torres, Lindolpho Caetano, Eduardo 
Pimontol, ltodolpho Paixão, Doroinguos de 
Castm, Valois de Ca-s b•o, Azevedo .Marques,. 
l{odolplw Mil·anda, ·ca.r i os Cu.valcanti, Paula 
Hnmus. Abtlon Baptista, Xavier do Valle, 
Angdo Pinheiro, Yictorino Monteiro a AI·
l'l'edo Yarc~lla. 

E sem c:msa os Srs. Aurelio A morim, 
Inuio do Brazil, .Virgílio BJ'igido, Edua1·do 
Studart. Affonso Costa_, .To~ t~ 1\hrcellino, Pe· 
r.Jir:1 de Lyra, -Artllur Or lando, NciYa, 
Eduuruü Rtüno~. Augu3b de VusconcJl!os, . 
Erico Coelho, Cruvcllo C;_w·alcant i, Viriato 
Mascarenhas, 1\stolpho Dutra, Bcrnm•dcs uc 
Faria. Lumouníct· Godofredo . Sabíno Ba!'ro- · 
zo. Gri.leão Cm·,·albal, Bernando de Campo~. 
Costa Junior, Al'nolpho Azevedo, Ferrei m 
Bt·aga-, Leite de Souza , Fmuclseo Malk~ e · 
El~sen Guilherme. 

Paf;ea-se á. 

SEGU:\DA PARTE DA ORDE~f DO DIA. 

E' annuncillda a. cont inuação ela 3a discus-
,ão ri o lll'n,jr.nt.o n. HiS, da ·JR97, p t•o vid (!Il·
cüuulo ~obre auxílios á la-vom·u. 

O Sr. Calogeras-SJ'. Pl'esidentC", 
tt Pl'Omen·: i;\ di:!.. Cl'ise economica brazil~ira 
fez com que deu:assemos cs noss;;s lw.b:t as · 
tle apnthia. e de resignaç:ão para. no~ agitar 
mos um pouco e procurarmos dar ao caso ~o
.lução que não fosse a vellaa a prégoada. i n- · 
tcrvenção du. Divina Providencia . 
Deve·~e, <."ntrelan to, notar--que ainda ú in- · 

sumcientc a justiça feita aos homens de Es· · 
-tado que, em 1895, o.chando-se á fl·em c dos
govel'uos dtt União, de S. P au lo, lle Minas, 
e Espírito Santo, · torara1h- ·a , rebato: lem
brando os gra.vos inconvenientes trazidos aos 
intLn·e~~~~ ecoaomicos brazileiros pelo incon
siderado--de~envolvimento ,quo- ·dtlsde, •1889 e· 
1890 su tinha dado á cult ura. do café. 

N~.o !'oram ouvidas aquellas vozes naquell a 
occo.i!ião, e só mais tarde· é que sfl começ-on 
a lhes fazer a devida .Justiça. . 

Como scm:pre acontece nessas ooca~iões , 
mil planus [le salvaçil;·.) surgiram, mil appa
t•ullws f\H'<nu imaginados :para determino.r a 
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sabida da nossa organização prcductora. da clo1·es contra o que aquel1e eminente homem. 
c1•ise em que estava, e como-costuma. acon· de estado a.ttribu<;~ a C:{CC5BO de especulação 
tece1• nesses momentos, os reclamos de oc- ba.ix:ista nas cotacões dos cafés, a i'C>istencia 
casião vieram até cm•to ponto }lcrturbar a baseada em fornecimento de dinheiro emit· 
nitidez da visão dos phenomenos economicos, tido por meio de nova::: operações desta na· 
c, doente a se rcvolta1' cont1•a os medica.- tureza. 
mcntos normalmente empregados, vivia a E' vel'Cladc que est<t idéa encontrou larga 
lavoura a pedir palliativos,que tinham como aeceitação por parte de notaveis assJ· 
consequencia. destruir todas as vantagens da ciaçõcs, como sej:t a Associação Commer
politica seguida desde 1896 a esta pai·te. cü•l uo Rlo llc .Janeiro. Não n·eio, entrctantJ, 

O reflexo, si bem que amortecido, de~o:as se1' u.ifoito, declarando que o que estes 
theorias, vejo ltojo neste substitutivo npre- iilustres c competentes criticos apoiavam no 
sentado pelo meu nohrc amigo, o illustrc processo preconizado de novas emissões de 
Deputado por S. Paulo, o Sr. Candido Ro- papel moeda, não eram as emissões em si, 
drigues, e é deste ponto cspceialrnente quo mas o barateamento transitorio que daln 
me venho occupa.r. adviría. aos juros dos capitaes na. praça do 

Ao terminar hontem as considoraçí'ios que Rio de Janeiro, .descontando esses mesmos 
vinha expendendo, lembrei que o meu ac- críticos as vantagens que dahi pudessem 
cordo com este substitutivo versava soln•c a advir para as necessidades dos seus proprios 
propaganda, a necessidade de estatísticas, de ne,\wcios. 
medidas restrictivas daproducção dos Es- · Era mais, portanto, um pediuo de auxi· 
tados e melhuramuntos dessa produc('fio. lios para as neccssitlades commerciaes das 

Combati a fixa.ção de p1•eços minimos e associaç,ões que acceitara.m este alvitre, 
tambem o que menos proficuo me parecia, a do que umu. solução cconomic<> }lara um 
idéa de se crearem escriptorios de amostras. problema como este. 

Tambem não me parecia tão vantajosa, Foi tamlJem notado, Sr. Presidente, que, 
como oute'ora se afigurara ao meu e&pirito, a emquanto muitos membros da classe agrl· 
idéa de se prescrever a eliminação do café cola a.cceitavam, de braços u.bcrtos, a dou
baixo. trina expendi<li1 no documento a que me 

Ao mesmo tempo, desejava que ficasse yenho refm·indo, os homens publicos se 
clar~ o facto de que, dentre as opera~ões de mantinham em um::t reserva prudente, por 
cred1to a fazer, ficaria arredada a emissão Yezes mal interpretrtda, llOl'ém que neste 
de papel-moeda. caso seguramente traduzia a su:J. conformi· 

E' desses pontos que you tra.ta.1• e, como dade de visitas com o processo advogado -na 
· me parece melhor, e me é mais agmdavel mensagam do illustre Sr. Quintino ·no

ter!uinar de acc.ordo com S. Ex. do que cayuva. 
fccnar minhas observ~ções pelos pontos ontlo Esta falta ou, ante~, e.>te divorcio entre a 
estou em hostilidade com as suas idéas, co- opinião dos interessados, os agricultores e 
n:~ecarei pelas divergencias, a.té certa me· os homens publicos (i\.le se tinham de pro
dula ra:licaes, em que e.~tou com a opinião nunciar sobt·e a. mcdUa, fui até motivo de 
d.e S. Ex., deixando para ultimo lagar motejos e crit,icas mui: o as peras em relação 
aquelh~s pontos em quo o nosso accr·rdo é áqueUes que se julgavam competentes e 
qun.si completo. dissentiam de medida preconisada. · 

Lembrei hontem, ao terminar o meu dis· Uma c ousa, entretanto, é justo dizer: estes 
curso, que a situação get·al, economica e mesmos homens publicas, cujas doutl'inas 
:fina.nceh•~ do paiz ~ra. de r.al modo conhecida, I( tão ace.rhamente eram criticada~, foram · os 
e o devm. ser tao completamente, pelos mesmos que alguns annos atrás, em 1895, 
~1~em~ro~ do CongTes~o, que não me pn,rec~(L 1 tinham pr-ocur,~Uo alJdr os olhos 6. lavoura 
h~on;•:el advogÚ·se aqui, mesmo indirecta- sl>bre os incomen.ientes e os males que htl;· 
meu te n, doutrina do aiar"'amento da nossa ,-iam de pesar sobre . ella pelo desenvol"\'"I
circul~ção fiduciaria. Dev3 entretanto, pon-~ monto inconsL:.e1·ado das suas culturas. · 
dêrn,r sobre este meslUo pbnto que não era Não foi ~mjda a opil~ião d:os ·que, co~ba· 
a primeira. vez que esta doutrina teria sido tendo as em1s~oes, ~a.so t1ve~sem loga.r, Vl(l.:U 
expendida, mesmo em relação a.o café. nellas os mesmos wconvementes qn3 ent.a.o 

Pouco tempo ha que, em documento nota- produziu o de.;enYolvlmento inconsidel'<l.do da 
vol, sujeito ao estudo dos competentes, que producção cafeeira. 
larga divulgação teve pela imp.t'<i:J?S3., sendo Nã.?_ha muito tempo, 81•. Presi~ente., tive 
l'emettido aos governadores e pres1dentes dos occas1::t0 de estudar um desses mmtos planos 
Estados, o p1•esidcnte do Estado do Rio teve salvadorEs. Todos elles, pelo menos no papel 
oecasião Je manifestar o seu moda pessoal e na intenção, dos seus apresentantes, sol
de encarar a solução deste problema e advo· vem a questão ; a realidade talvez não co. 
gou, para animar a ·rcsiste11cia dos la Vl'a.- incida inteiramente com essa opinião; porém, 
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pelo menos o.. julgar pelo Pl'econic'io dos 
pro~peet·. ~ qu.:~ com tae~ plano..; são apre
~enta.do~ a nníca. estr:m!tcza que po :e suh
sistir no f:spiritJ publico é a de a.' ntla exístü· 
criHe em n.~sumpb desta. mturez:>., quando 
tantos e tão preciosos sao os remcdios. 

Num desses cstudu2, 1.ivc ocoasiUo <leve
rificar que, si pudesse ln.wr governo que o 
adopta~se, o periodo de cmissõl)s ijC tormtc'ia 
dentro em poucG um facto l'ea.'. 

Refiro me, Sr. Presidente, a. um plano de 
valorização, que ba. pouco tempo foi divul
gado em folhetús, e creio q_::e tambem pela 
imprim~a., plano apresentado ]JOl' um Sr. Ale
xandre SicHinno. Si, por infelicidade nL>5Sl, 
um plano dessa. natureza Yiesse a ser p)sto 
em pratica,.estou conYencido de que dentro 
em mmto pouco tempo teriamos, como disl~, 
cle -voltar ao pJriodo das emissõe.~. 

O plano é de tal fôrma - debuix;o ,:o meu 
pont.? de vis,t.- por tal !Onna ing:enuo, que 
eu nau lbe d<u:a as honras da. discus>ão si, 
como symptoru~, não f,Jsse neeessario com· 
batel-o. 

0 SR. ALYARO DE CARYAl.IIO ~NO cas,,, 
não ê symptoma.: essa plano ê ''elllo, fc-i dis-
cutido em S. Paulo e repellido. · 

O Sn.. C.-,J.OGERA.S- Sim, senhor, c tanto 
melhor. (TJ·oc,w;.je apa;·te,,.) 

Em relação a este plano, CJ.UC se baseia 
'P!'incipo.lmente !lOS muito combatidos - e 
hoje em dia completamente banidos de ts dos 
os paizes onde j;i t>xistiram- premios de ex
l)ortação, deYo dizer que indo, todo o tne· 
canismo -v a e recahir na.s coEta:; do lavrador. 

Não entro j:i, na. discnssão deste lado da 
questão, que s3rá pot• mim con8idcrado quan
do eu tratar de fixação do preçJ minimo do 
eo.fé. · 

Admittir.o JürSlllü, p.;r a b.'tJrdo, que por 
meio dessa~ medidas, artificiacs todas e a 
mett ver inteiramente im}lroficnas , admit
tido que se pud s;;e chegar a obter no mer
.úado mundial uma melhoria ~ensivel no 
1n•eço da unidcldo de c.:tfc\ o que viria. bene
ficiar coll) ls:;o sogu1·amente não sel'ia o cafc) 

arredondando as cifras-isto •\ necessario 
p:~.ra o avnsumo mundial em um auno in· 
teit•o. 

Nestas condiçõc.~. c ]l(llo j'-lgo no1•mul clu 
c-Jmmercio, os cafeis bt•azileil'üs nii.'> seriam 
exp:1rtados sinão em pequena escala, porque, 
por melhor }JL'CÇO .i<t teriam sitlo adqui ridos 
aquello~ qne pudessem ser imrn :diat amentc 
Cdl!ocad<Js no consumo durante msc nnno , 
com-J aconteceria no;; slocks. 

Ao;silll, uu0 exporhriamos si não nma. qu r.n· 
tidn,de muito rcsJmhla dJ café qn c; pudesse
mos produzi r. 

Da.hi quae;:; as conscquencias? . 
Em primeit\) l·Jgal', pat•a o~ E~tajo J que 

;-ivemdJS iropJst·Js dJ exporta.::ã.o, a ruioa 
a.b~-Jluh. Depvi~, para os fazendeiro>, ruína 
ainda mais com_pletn., pol'q ue oho encontra
riam quem lhes cJmpras~u v I!Nd!Jclo de 
suas fazendas . 

.-\.l~m dist·J, lli.l.l'l\. o G·JYCl'D·J Federal, u 
pr<>juho seri •, da- mesma. nacm·ez L, }J'Jrque 
tirn.ndo J•ecm'svs, p;·inci]X1lmente. da~ ren
das de impJrtaçã.o c re:wesont:tndo estas o 
reflexo úo moviment!J exportador, não encon
traria ello, na corrento importldora. , tt 
fonte de reccit~ neces:;aria para S.'lver sun.~ 
diillc:uhlades e eutnp:vmbsvs . 

Por oulro li1tlO no ffiel'CJ.do (te uiohOÍl'O, <1 
falb da saquJs contra a Eur·J]Ja. nií.O per
mittiria, q_ue s•e ap!'CSelltass~m leltm-l em 
qun.nlidadc sufficiont c par a fazer fac'c ií im
Pvrh~~o; :11Tiuil'iam os compradores de out\J 
no mercado, e , com o jogo na ;ural dn. lei 
da, on'erta c da pl'o~nra. cahiria,m as t axM 
cambiaes. 

0 SR. RE:llOUÇ,\S DE CARYALH0- 0 llObre 
Deputado d;i, licença pai'<~ um aparte 1 O 
genero nunca deixou de te1• um .•!.arh corre· 
spondento á terça. parte do consumo mundial. 
O st1ck no cstrangeoiro,_ por conseque ncia, 
não ~e poderio. esgotar completamente ;· 
t1ua.udo mui t~, esgvtn·-~e - hi:J. a met::rdc, pois, 
sendo o consumo de 1.400.000 saccas mensaes , 
d-·ntro do qua.tl'V GU cinco mezes apparecerh 
a. necessidade de comp<•ar c:tfé. 

eli~tente no mmcado ])l'azileiro e ptest•ê;; a O Src r-uommu; - Nií.o quem, r10r em
ser export~do : ser iam os stoc..:-s que, cJm- 1 <J.Uilu t.::r, G~h<:u' c;esta qnestão, d;; quo dentro 
.!}_rados a taxas muito mais bahas e pe~anLlo em pouco m o occupa1•ei , conforme V. Ex. 
Ja nas cotações, aproveita!·iam i mmediata- terá occasião de ver . Para não 11rejudicar 
mente a alts. q_uc se. fi ze,;;sc sentir. o plano que me tracei a o snhir ã. t.ribnna, 

peço ao nobre Deput'ldo que me pm·mitta 
addi:\r a t'esposta. por algum instantes. Ca
beriam, dizia ou, ns cGtações cambi(l.os, 
a!l'ect.a.ndo yortanto :~ ú t uaçãu ec:momica. de 
tcdo o Brazil. 

0 SR. CA:-<mno RODT'.WllE<~Serio.m os prí· 
meiros beneficiado~ . 

0 SR. CALOGERA.S~Exactamente. 
Cumpre lembrar que os sroch.; são a-v ,•.lia· 

dos em 12 milhões de saccas, na. :J.ctualida
de; com a prodncção, dur.mte o anno, d JS 
outl'os pa!zes que não o Bmzil. produc,,ão 
(tUe é üe tres milhões e pouco, t~r-sc-hia um 
s tock--disp _,ninl tlc ~ 6 milhões de sacca~. 

Nes.;as condiºões de onde viria. dinlloit•o ! 
Iromediatamentc a pressão s~ f'al'i <J. sen tit• 
sobre o governo par,\ dar uma solllçií.o á 
cr-ise. Ora, o nosso systema. t ributaria nKo é 
bastante elastico p:t~ permitti r o desenvol-
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"Vimento das actua.es fontes õ.o rendas. CL·ear 
novas fontes de receita. no momento actual. 
c principalm9nte no mom-:Jnto em que a. ct·isc 
.se manifestasse, seria. loucura que não pe
netrarh no esoirito de nenhum míni;tt•.:> dt~ 
Fuzenda nem de nenhum legislador. 

M:1s qual seria a soluçã.o, não h~l.Yendo 
recursos nenhum no ExteL•ior? A emissão, 
fatalmente. Ha portanto entre estes plano;;, 
que por ahi existem, a ameaç:t permanente 
de reabrir-se no Brazil aéra. d·.ts emissõe:3. 
E' pois, necessariJ que, em cumprimento do 
nosw dever constitucional, o ra.ra dar uma 
p;·ora clara da noss L comprehensã.o niti.da 
d :t situação,· é necP.5sario que neste ponto 
continuemos a pJiitica. que destlo 1898 a.do
ptamos no Brazil, a. do trancamento ab.:-oluto 
das prensas em que se imprime o p:t.pel 
moe:la. 

0 SR. ALVARO DE CARYALUO - Si as 
emissões correspondessem a. um valor real 
cu não teria contra ellas esse horror supcr
stioso do nobre Deputado. 

0 SR. CALOGERAS- Subscrevo in-totum O 
apa.rte do nobre Deputado. Si as emissões 
correspondessem a um valor re 1, isto é, si 
nós tivessemos em nosso pa.iz o regimen da 
nota conversível, om ou1·o o ao porta tor, 
muito bom, mas nós estamos em um paiz de 
curso forçado o, portanto, a observação de 
V. Ex., perfeitamente exaeta. em theoria, 
não tem applicação. 

O SR. ALVARO DE CARVALIIO - O que é 
preciso é acabar de uma vez para. sempre 
com esta leHda que a erílissio é sempre um 
desn.stra. Não seria si COl'l"espondesse a um 
valor 1·eal. 

O SR. CALOGERAS-Para tornar Lem claro 
-o meu pensamento cu collocariu. tu1o quanto 
tenho dito S'Jb cs~a. epigraphe - c ... nside· 
rações SJbrc a. situação de um pai-r, de moeda 
·inconversivol - Creio quJ assim lograrei o 
-<lpoio do nob1•e Daput:ldo. 

0 SR. CANDID) RODRIGUES- Não quero 
]lertm•bar a bl'ilhn.nte 01 ação do nobre Depu
:tado sobr?. este assumpto: teremos uma dis
.cussão especial. 

O SR. CALOGERAS- Pois eu terei muito 
;prazer em ouvir a opinião de V. Ex. a est:J 
respeito. 

0 Sn. CANDIDO RODRIGUES - E~tou QU<JSi 
-empolo naturalmente opposto oo do nobre 
:Oeputudo. 

O Sn. CA LOG ERAS - Teremos occasião de 
discutir. Vejo-me úbrigado, Sr. Pre~idento, 
a co ·tar um pouco as observações que vinha 
fazendo, em vista da estreiteza. do prazo que 

me resta. para finaliz'lr meu discurso. 
ruJ VI 

Passo a. e~tudar a hxa<;ão dilferencial. 
Já foi dito, e lmmem em meu discurso 

üvo o~casião de repetir, quo o inimigo da 
DOS!:'a producçito ca['eeira <! princip dmeotc O 
c1fé bai~o. 

A ob,;ervaçã.o el'a efftlctiva.mcntc cxact:1, 
de um modo absoluto no tempo em que as 
v:3ndas do c:lfé se f<lZiam no seu est:1do, pô· 
do-so dizer, natm'.:•' , depois de beneficiado 
tão sómente. . 

Diminuem, ontretanto, seu Ya lor, aetu
ahnente, que de dia, para. dia se r.cce n~ua a. 
tendencia de so desenvolver o commerc10 do 
café depois de tor1·ado. 

Uma v, z pra.ticada. a operação Lia torre
facção, desappa1·ecc completamente esse as
pecto c1ue impressiona de modo des~gra.dwel 
nos ca.f<!s cx.r;orta.dos ; e tanto a :s1m e que, 
mosmo pat•a e~so3 typu8 inferiOl'CS, temo~ 
procura., e procul'a. grande; cu~pr_indo não 
esquecer uma cousa : é que a. prmmpal van
tagem dos e.1ft~s b :azileit·os es'.ü. em seu 
lnixo preço, quil ·;em per_mittido ir matando 
aos poucos as lavouras s1m1lares de outros 
paizes, sendo, entretanto, o prouucto que 
daqui é exportado <le qualidade pelo menos 
igu.1l áquella que provem de outros lo
gares. 

Este errando V<Üor que temo3, i3to •'>, de 
podermos vender em gt·:mde q_ua.ntiua.d '~ 
café por preço inferiol' t\ uma va.ntagem 
preciosíssima, IJ.UC não convt!m pwdermos. 

0 SR. REBO'G< 'AS DE CARVALilo-Polomos 
conseguil' i~so com o caf< \ pelo dobro t:o 
preço. 

O Sa. CALOGERAs-En tretanto, Sr. Presi
dente, não acho que ·a id~\a de taxar tl.e modo 
diff<Jl'encial. .. 

0 SR . REBOU<,' AS DE CARYAT.l!O- :\ão SO 
taxa. de modo ditferoncia.l. 

0 SR. CALOGERAS-Perdoe O no1,re D 3pU· 
tacb· em al"'nns Estados .j i, se p3ns!l. ni,;so, no 
mcn: por e~emplJ, em ~i!las, ond~ a lei do 
orçamento para o exerc1c1J :mtor!za o Go
verno a. rever as pautas neste :sentido. 

0 SR. REBOU('AS DE CA.R'V~LllO -. 0 que 
pensa o proje-cto, não é taxa diiferoncml ; os 
typos eJCportados continuam a ter a mesma 
t1xa ; só tem ta.xa prohibitiva o café que 
não eleve ~er exportado. 

0 SR. CALOGERAS-EU chamo taX <l.ijÜO dif· 
ferencial aquella que varia confvrme a na
tureza. especifica do protlucto ~o~re que re
caho. Crew que nestas co~1t.hçoe3, V. ~x. 
comprchendc o alcance da mml1a. observaÇ;a_?. 

Em todo caso, como dizia, si bem que na•J 
veja. tanta vantagem como 0ut'rora nessa. ta
xação di!Ierencial, ha um lado do problema. 

2J 
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que elfectivamcnte póde cot!correr 
tcnuar a situaç•ão dos stoclis. 

para. at- cerida.de dos seus defensoJ•es, e que eu taxei· 
de here.>ia ec'()nomict~: a tlxaçã.o dos pl'CyO!I 
p:n·a o gonel'o commercial. O Sa. REnoq .As v1; C.I.P..Y_\.LIIO dá um 

aparte. 

O Sit. CAr.oGE!t.l.s-E' tambcm eliminar os 
t ypos onde a pol'Conmgcm do pad.l'as e do 
impureza~ 30 eleva muito. 

E' sob e-;to ponto de vista de rcducção da. 
lllctssa, exporta.da quo eu acceito a. tall:acão 
dUrcrenciJ.l. (lia a1wrtes . ) 

Este lado do problema G :positivo, póde 
haver algum:~. cousa a fa.zel', mas nã.o tão 
grande, curoo :~principio eu su:ppunba • . 

Em rolacão aos escriptorios de amostras, 
•1ã.o vejo granJ.e vantagem em c1ue elles 
o:idst:tm como co nrli~ão fvrcad<l. na a.ssigna
tura de qualquer oontL"lC1o. Não acredito no 
resultado, e >ou explicar por qno. 

Tive occasi3.o de Yisitar tli Yersn.s exposiçõe':l 
ucss:o natureza; quas! quo fui sempre o unico 
visihnte de!la~; enconiran.-as i nt eiramnnto 
abandonados, e iato era. n:-~tural. O que é 
neccssar io ê que o prodncto seja collucado 
j unto ao con;;umidor ; ma~. fu zer com que o 
consumidor tenha. de il' verificar si o pro
dueto est~l ele accordo com t:tes e tac3 typos, 
isto mcmnu nd mittindo t~·pos uiticia.~.;;. com 
OHiuaes estejam de accordo :1S pll.t'tidas ex· 
posta;; <L vcuúa , I? c(l\l$a {tue nã.o me pal'eco 
tão vant.a,josa. 

( I Sa. CAI\tHw ltomuGn:o tlâ mn :tpa.rto. 

Não é a pl'·imeira, vez que se fatln. nisto;c 
não faltam projcctos recentes,que teem (tgi
tado essa lantejoula dentl'ü da.Javoura, nií.o· 
quero lelnbra1· a. hk;tol'ia. (.ks n ciswf:l ultimo::<· 
30 a.nnos, onde mais de uma expel'lcncia de
monstraram a incllicacia dessa medida., tendG· 
fL"acassado tnda;;. 

Em t oda parte ouço dizer: organizemos. 
t1·usts e, uma yez· a orga uizaç..'io feita, pode
l'cmos impol' lll'cços, como acoutoce nos Es
tados U oidClS ou na Europa com os cartels .• 

.Não tenlLo l'cmedio, o nã.o vae nisto uma 
falb de modestía (lc minha pal'te, sintío pôr· 
umas nota~ a margem l'elativamente a essa 
atfi1·maç.'\o. . · 

A razão de se1· do ll·ust não é o monopolio, 
m as , sim, em possuindo o nwno_P,olío ag;r· 
de moJ.o <t pôr a oíl'erta. em equillbrio ct>m 
a. procura. E uma t'cirmula lnroirameote di·· 
Ye1·sa daq 11ella por CJ.ne im consitlel':Lm uct ual• 
mente os tn1s1s . E, tanto a~sim ·c, quo os re
su!La{las que se n~ta.ro. quando as~im não
u.contece, ~ão o:; de que ts·a•~ um bellissimo 
artigo publicado hoje no Jornal elo Commatcio, 
noticiando :\ imminentc déúii clc dvs l1·11~rs no~ 
Estados Unidos. 

Além des.~c dopoirne11 to, u.intln. pos>o trazer 
outro -contingente pessoal. 

Pelo ultimo -vapor eatratlo nos~a 1Jahia, re 
cebi <'J. t· t.ts e m (1UO 11tn .8omi.go, tl'a.tnndo lia 

O Sa. CA:.OGEIUS ·-E' de Yantagom, até erisB que lws•n. u o~ morcailoll eul'opcus, me 
cca•to pon to. !ta. ver amostras do principal communict~o q ttc totlos os bttncos o S(lcje,ladc~ 
gcncro úxportado pola. nossa. terra. ~Ias (j o de credito pl•ocm·am rc:•,lizu.r os seu:; actiros, 
<[ ne fazow as CL\SO..~ ÍIUpo1·tadoras no estrnn- allm t!e so pt•crenlrem contra as con~<.!iiuen
geiru. E nuuc<.~o ao cons,,midur ti retalho ci11.~ do lt,·ach que, mais 1li~. monos di ;1, ita 
occorrc, como lhe convem, ir fa.zor a m~~tun. do t01• logu.t• nas pra.~·as tios Estil.dus Unidos, 
vel'ificaç:lo . E 0 esse conm r:aidor a l'etalho dev ido ú. fallonda dult tnt.<t$. 
•tnc clove ser attingido pela pt•opagn.nda.. Esta feiç;lo, reguladora do mon aúo, cara.-

0 SR. CAxLwo RaDJtrons _ l.>So não ~e cteristíca elos /1' ttst.•. pódo oridcntcraentc-
dá desde 11ne ~e tt•a.to do pri'jJaganda com- falhar. . • 
mercia.l. Ha. mtl e ,u]n lactoros . q11n vêm pOl'· 

. . turbar n. preYt,au comlllurc•.wl c quu iu~or-
0 SR •. CA L?GEI.l.A~ - Sun ; pt•opagJ.nda vem de modn a moJillcal' o JH'eço dus. 

commer?ta!, th.z mUlto o nobre Depnta.do. 1 divet•.sos geue1'CS uc modo a difficnl ta.r uo. 
?hega~e1 h~ , po1~, a Pl'opag;ul•la comm3rci:l.l 1 m~rc[\~O e 01<\n~cr-s·! o cquilibt•io n os mesmo~. 
c. a umcq. quo eu adl)pto. 'N~o ha. dndiia, é l)l'ccos. · 
n~cesaarw,gue os propa~a.nàrst.ólssejt~m inter· Prova~ 1:lo llumút•osas ou i cni1o disto 
clsa?os. E t·uma. funcçao . qu~ compe~e ex· que a grande dilf\cultiacle esk~ em escolhe~:: 
c us1vameo ~ ao C~Jl?n;tercw . Para IDim, só SoPá necessario le!'nbrar o que se está. a.S
comprohend? amnh?~ do Gover no, forne.- sando com os trust; nos Est:..dos Unidos? p 
~~nuo _esLe llatl~s posttlVOS, o:o:~tcto.J qu(!.nto á Lcmbra.l'in. o que se deu no Rio de J a neiro, 
.. 1 uaç!o do mercado, Ct:U prUllell'O lugar, e quando sa provocou a alta do caftl, salvo 
em SE:>,d,undo logar, a<lm1tto despezrJ.s de pro- erro, sendo M:inJsü·o da Fazenla. 0 omiuent0 
paga.n " .(a.Eoictdos), por~m. com inteir,~ e St•. Francisco Bclisario. 
n.bsolu~:t h be1·dade. de aoçao M <!Ollltnet•ciante Mas, emqua.nto estas organizações se limi-
que se tncumba dtsto . (Ha a1JaJ·Ics.) tam á.<; fnnc t'ões reguladora do 
P~$SO agora, Sl· . P l·csidente, a. estutlar sua. utllid<~ode l\ incontest~vel s s preços, a 

:.l~UlilO ~ (Jll0_ C?!l~ t?dll a timi.dez fi? ~e· ~abemos que, em get•al, aS t!l.l'ifaS l'OtC· 
1ho, derldo ~u H:1:spo1to que h•1buto a sm- ccwnht~s determinam o app'a):eciment!deste 
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11pparelho economico. Assim é que, ti som
bra da hrifa llroteccionista Bis)))al'cl-., havia 
na Allemanha em 1899, segundo Ratntlowi
tecll, cerca de 300 tntsts, ou cnrtels, ou com
ptoits. 

Qualquer que seja a denominação- syndi
catos de venda, tntsts lH'O})l'iamente ditos, 
cooperativas consortiuns, con~ptoir -o seu 
fim é não deixar que baixem os preços, não 
I~m(;au1lo no mercado uma quantidade de 
producto superior á cap:tcidade ele absor
p(uo do mesmo. 

.:'1. prova disso :ünda existo em exompl,_s 
recentes. A crise metrtllurgic::t sómentc 
agDra vae cedendo, tanto nos Estados Unidos 
como na Europa. 

DJroís do ::tnno de 1~09, começ:ou-se a sen
ti!· uma tal ou qual difficuldade na colluca
ção dos s/ocks metallurgicos existentes, tanto 
na Em•opa como nos Estados Unidos. Esta. 
CI'ise aecentuou se ao terminar a exposição 
universal de 1900. Foram immediatamoute 
1mn(l.das todas as pro\"iilendas. 

Nos Estados Unidos, que é o primeiro pai1: 
])l'Oductor do (ante. as Pl'ovillencias tomadas 
foram :.t rcdw:ção, tilo rapidtt quanto pel'
mittiam aB condições de funccionamen to dos 
apparelhos pl'oductol'OS, alguns dos qtw.es 
pl'U([Itziam ate\ 700 toneladas <.liarius. Em 
poncu tompn. do fen:reim de l9JO a dozcm
IJt••J do mesmo auno, a producçã.o hebtlorua
•lttrin caltin de 298.000 to11e!adas de {unte a 
.~.20,000 toneladas. 

.\)•OZU.t' de:sttt l'e.~trkç·ão do ~8 "/,,a cl'ilse 
U!'a r.:-LO i IJ tensa Q no os 't-tochs do (rml<.: pro
;!:l'oJdimm de 4:1 1.000 tonoladns, quo eram em 
fwerl'it·o, a quasi iOO.OOO em out:;bro. 

1 1s pt•oços pa1.'al'am em sua r1uC1la qnasi 
•pw vet•.tigiuosn, comoc:aram a reagi!', paca 
depois iniciarem o seu movimento asceu-
si{)nn.l. · 

('hamo a attonção da Camara pam este 
latiu •h questão, purgue a stinaç,ãu dos E~ta
d,Js· t.Jnidos, cumu mercado metallurgicu pl\J· 
•lnctor, t) absolutamente compamn•l ú du 
ll1·azil em l'oln.ç·i:io ao café. 

O mesmo facto so dou no nol'to du. In~·lt~
t•Jl'l'!1. Em 1900, o numero t~e altus-fol'llos em
plena producção fui de 123; deotl·o em 5 
mozes cahi.u esse numero a·713, que foi o mi
uimo, de 30 annos a .cstn parte, salí·o a 
.:.(1\t~de crise causada pela. gl'et'e extraordi
naria Lle 18\H. 

A mesma cousa se not:Ju.na Escossia e no 
.liidland. ·Na Belgioa, em fevereiro de 1901, 
:1. 11roducção fui do 58. ooo toneladas por se
nmna, tendo sido em 1900 quusi de 90.000. 
A rest1·lcçãu da pruducção foi de 3.6 •; •. 

Na Allemanha o no Lm:emburgo cahiu a 
lJrodncçã.o de 7.20.000 tonsladas em dezembro 
de 1900 a 695.000 em janeiro de 1901. 

0.;; }lreços reagiram lentamente e comc
çn.r::tm a subir. 

Apezar de tudo isto, em nenhum de;;ses. 
paizcs, deante da queda do.s preços ~au,;ada 
pela press~o dos stochs mvendave~s.. em 
nenhum desses paizcs occorreu a 1dea _de 
procur·ar limitar-se a ql!é~a das cotaçoes 
pela fixação do preço .mimmo ... o_ que se· 
estabeleceu sempre ful o eqmhbrw entre 
esses dous termos da equação, de um lado êt 
o:fferta e do outro a ]_)l'ocnra. 

Entretanto, Sr. Presidente, si esse exemplo· 
de h ontem não fossJ sufficlente para most1•ar 
o modo pelo qual esse ge~ero dcl crise ~em 
sido solvido em outrus 1nmes, eu tomarra a. 
liberdade de 1embra1· um exemplo historie(:). 
identico ao que so está advogando entre nós .. 
Refiro-me <ts leis do mao;imo. 

Sabemos que ha historia da Franl)a ha· 
dous exemplos cless8.S leis. Temos a de Fe
lippe, o Bello, em 1304, sobro o. preço ma-· 
ximo de cereaes, medida que fOI logo TdYO- · 
o-ada. o temos as medidas votadas pela 
Conv(m(·ão em 1793. 

Esta lei do maximo, porle-se diz3r, não
tem o nome acertado, pois nuo se tr~ta do 
maximo do valor dos generos, mas sim de 
fixai' o mínimo de desvalol•ização dos assi,qn(l-· 
dos. Essas disposições for<J.m em 1793 appli
cadas aos cereaes, ás ütrinhas c pouco a. 
pouco foi-su o.~tend:>ndo aos varios goneros 
do actividade até que om b1•eve abran
geram todos 'os ramos da actividade com
mel'cial e industrütl. 

O resultado não deixou de se faze!' sentir 
e, em voz de se pl'OYocat· uma parada na 
desvalr rização do assiymulo, contwuou con
stantemente a depreciação do valor desse 
instrl!mento uc troca. e paro.llo!amen.te.ap
parecm·mn pheuomenos . que nao exts~1:J.m 
com tal iu teusidade no palz, como o da falta 
de cere<tes e o da fome. Os resultado~ foram 
de tal natureza que um dos home_ns que 
ma:s tinham adyogado o estabel~crment_o 
de~sit lei de exccpção, Barrere, fu.1 o prr
mciro que no dia 4 Nivoso do anno 3o da 
Rcpnb1ica. '(24 de dczcmbEo de 1794), provo
cou e obteve da Convençao fossem revogadas 
essas leis, dizendo q uc c! !as eram _tã.o ~ás 
que evideutnmento er11.m obra dos mmugos 
dtt Republica. 

E' sempre o mesmo re(l·c!in. Todas as veze:,; 
que qualquer acto que pratiquemos é mão, 
não é que tenhamos et·ra ~o: é sempre obr·a 
de sebastianistas· ou de consp rações mona.r- . 
chistas. 

Foi o que se deu em Fr<tnça. 
0 SR. ALVARO DE CARVALHO-Nós entre

gamos o producto ao exportadot' estrangeiro, 
este ·O explora como quer e não compensa o-
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•{!Sforço do productor. Portanto, o limite do 
:preç.o ma~·itimo é uma garantia marnent.a.nea .• 

O SR. CALOGERA.s-Ma.s isto é exacta.mente 
-·o que eu nego. (Apartes.) 

Não quero que as mi~!Jas palavra.~ sejam 
inte1'pl'flt~da.s de· mono dtvcn·~o do.~AntJdo qtHl 

-que lhes empresto ; falto em these e acredito 
-que o nobre Deputauo me conhece ba.~tante 
para saber que eu nunca. personalizo &.! 
minhas cJnsideJ.•açô•s. 

Fu.llo em thesc, o.precio uma. tendencia. 
-que reputo menos conveniente no es~uuo 
deste genero de plienomono. _ 

Segundo o meu modo de pensar, os un1cos 
.que se aproveitat•l:J.m c<~m esta audencia. 
·nos~a nos rocwcados, pela flxaç1L0 de um vre~o 
mínimo de venda (admittiudo que Isto foss() 
pos~i vel) devido á alta quo t!lriamo5 pl'OYo
.cado, se;·ia.m os IJOSSuidores tl.os stoclts no eo· 
ü·angeiro e o nosso maior nilvel·sariQ eco
JlOlnico, o chá. 

E note-se que este perigo nlio •) ima.ginurh;: 
já em dous pa.lze.~, creio quJ n1 In::I:Jtorra 

e nrt. Bol,...ica, estu,cionou u Mnsumo do café 
.Jlea.nt~ elo"' desenvolvimento que tem tiu~ o 
•Uu chil., e em dous outros pa iw~, na. W1l.a. e 
ua. Sulssa, já. recuá mos. 

0 SR. CANillDO RüllRlGUES- A t•azfto é 
outra.: ~~ qne o chã t\lm tido propa"[lndi~1as 
<h~ tbrça de Lipt'Jn. 

O SR. GM.Qot:RAs-Dc plono nccol'(lu. Vou 
.chegar~ o~te p,;nt.o. 

E' exucto, Sr•. Pmsidente, qne tenho ouvido 
dize1•, 1d[udindo a cspeculaQfW, que o~ Jli'C\'D.S 
aMun.os sáo fixados, não em virtude da. lei de; 
ullerta tl da proclll·a, mas, sim, pela ospo

·eulação, em VlSt:J. da. pouca res!stencia, llos 
11ossos proiluctos a.:-:-ricolas. 

Nfio quero novamente allu!lil' a es>IL ten· 
· tloocia geral qne oxlste de se att·íbuir o re
-~nlta.do de eL'ros nossos a outras eausas cx
'tl'anhas, com~ sojam mn.nabras subversivas, 
>S<Jbastianismos, etc. ; não; ,i(L alludi a elies e 
uão quero insistir. 

Um f<l·cto, porGm, l.l exacto: ,: qu~ no sou 
sentítlo technico, nrw no sentido de Jogo, a es
.peeulação é o maior auxiliar que o com
.mercio legitimo tem. 

VozEs--Em termoJs. 

O Sn. CM.·JGER.As- Estabeleci a minha 
-premissa-11ão no sontiào de jogo, A diffi· 
euldade está. em Ee poder delimitar o que ê 

. ,jogo e o fJ.HC e especulação legítlrua; e o ho
·mem qut conseguitsc cst.a.lielecet• a linha di· 
'<iso~ia en.1,re e~tes dous IJhcnomcnos eco· 
nomicos merooeria que se lhe ergue~s~, não 
digo uma. es ta tua de ourv, mas de lJr ilhantos. 

Porque o que separa o jogo da especulação 
tão ú uma linht~. divi~oria ideal, é uma 

simples intenção; a mesma operação é jogo 
ou é operaç·ão de seguro legitimo, conforme 
a intenção de quem a faz. (-4Jw1·tes.) 

Rela.Uvamente á especul:J.çã.o, Sr. Presi
dente, póde-se emprogat• um :;lmile, <Jue pe
dü•i<~. cmpresto.do á minll:~. profissão de en
()'entJeim : :1. e3peculação funcciona. como um 
volante, arnlazena. força viva ou a restitue, 
conforme os casos. 

VozEs-A especulagão legitima. 
o SR. c .... LOOERA.S- Elln. f<oZ oscmar os 

preços em torno de uma situ(l.ção média ... 

0 SR. ÁLVARO DE CARVALIJO-Ahi não é 
cs!)eLmlação . 

0 SR- CALOGERAS- .•• pol'~Jl'l. mesmo no 
L'.aso em que seja jogu, o que e !la. faz n~o ~ 
ao~or(~ar JU'eços, é e:taggerar teodenc1as . 
(ArM(I((Os.) 

E parque, em rolução ao café, paru. <\})· 
plica.r a theoria, podem o~ e311eauladores, no 
má.o sentido do termo, im:pôr IJl'cços ao ge
nerv, já não digo no mercado do littora!, 
ma.s at<3 no interior? Pela. peq,uonn. resistcm
cil1 do l:l:vra.dol'. 

'lhl SR. DEP't:TADO-E se osta.lH!Ie~e . exact:l
lUOiltG, a l.'es.stenda. pelo preço nüuimu. 

O SR. CALOGERAs - Sr. PreslJ.ente, pet•
gunto eu: ~erá. curit\l dar-se a um problema 
qualqu€-l' solucão qne est:i fó1·a. delle ~ 

DJ que se trata, pot•tanto, nãu é lle esta
belecer essa intervenção artificia l, e tão in
util, tão innocua, de se marc<w preço mi
ni mo ao gonero: é, sim, torta lecer o Ja.. 
vrador. 

QIH11JS sã.o os meios de consegull·o ~ 
Só conheço quat1•o, (apartes), quero d iz l' 

que ha quatl•o pontos om quo so póde exet'
cer a acção do poder publ ico e da. inlclativa 
particula.l' pare\ fortn.l ecer o lavrador . 

Em primcil'o lr~ar u. cvopm·uçiio; depois, 
lta a djmiuuição <te tod<~,s as despez \S ge
raes, desde a producçao a.i.~ o t t·ansporte ao 
mercado export:J.dOl'; em seguidl\, V<Jru o 
a.l<l.rgamcnto do consumo e por fim o cre 
dito agt•icola. 

Em todos esses pontos ba meios d3 so <l.\1-
xiliar e de se auxiliar poderosa.meote a or
ganização productora do nosso paiz; em 
nenhum delles figura a interv,·nç·ão artifi 
cial da fixaç~o do prP-Ço min i mo do genero. 

Si não cstivessemos em 1903, si estivesse· 
mos na época em que os slochs cemeçaram 
a a.volumar·ie, ou começaram a formar-se, 
então, sim, cJ.•eio Que ha.veria inter venção 
po~sivt~! por pnt1 ~o poder publico. Suriá a 
se-guinte: em voz de permit.tirmos que no 
~>strangeiro se formassem stochs, a. pesarem 
solJrc rrs cotações, poderia.mos nessa occasião, 
mediante ernt~são de apolicos no p n.\z o u 
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mesmo emprestimo externo devidamente ga
rantido-e não quero entrar agora nas rol
nucias da garantia - poderiaroos fctzer com 
«1ue o Governo comprasse o excesso da pro
duccão pelo custo desta, até o limite, diga
mos, de dous ou quatro milhões de saccas. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES-Como calhava 
bem ahi uma emissão ! 

0 SR. CALOGERAS- Não, senhor. Estou 
dizendo que isto se poderia fazer mediante 
um emprestimo interno ou cxte1•no destina
do a este fim. E era natural que t1.l se 
fizessQ, porque a base da riqueza. publica no 
Brazil é a lavom'a, especialmente a lavoura 
do café, não sendo extraordinario que em 
beneficio della alguma causa se fizesse para 
salva.Jil a producção nacional, dando-se ainda 
a circumstancia de que o Governo não faria 
uma operacão improficua, desde que, como 
cont1·e valew· do emprestimo, teria., devida
mente armazenada. a propriedade movel 
que tivesse adquirido. 

O SR. C.A.NDID) RonRwu~:s-Emissão sobre 
hase de café. 

0 SR. CALOGERAS- Não, senhor; note 
V, Ex. que estou dizendo quo nancn. se 
fa.ria emissão. e sim se levantaria em-
presUmo. · 

O SR. CANDIDO RODRIGt'Eil- E o quC' é 
emissão sobre ef!sa base? ... 

O Sa. CALOGJ::r-:.As -E' o peior de todos os 
omprestimos sob a fallaz app:uencin. do :-.er 
melho1• por não vencer juros. 

Não entremJs, purém, nesta questib, 
mesmo porque vejo que o St·. Presidente me 
chama a attenção, alludinL!o tL mat·clla ra.
pida das ttgulha;;; do relogio. ( R-::so ,) 

Operação des:3a na~ureza, no momento 
actual, seria lJucur<"L Basta dizer que o 
stock sóbe a 12 milhões de saccas: o simples 
enunciado deste algarismo afasta IJJl' com· 
pleto a velleidade, siquer, de se advogar 
operação de tal ordom. -

Sr. Pl'esidente, si V. Ex. me permittisse, 
eu solicitaria meia hora do prorogação para 
concluir hoje meu discurso, pois o Regimento 
me impede do fallar terceira vez. 

Consultada a Oamara,é concejida a proro
gação pedlda.. 

0 SR. C.HOGERAS (continuando)-Vou al
ltidir agora á restricção da produccão e ao 
seu beneficiamento. 

Que essa medida é indlspensa. vel, b-em que 
não caiba nas attribuições do Congrosso, basta 
para provai-o enunciar um f11cto que, salvo 
e~·J.·o meu, já. foi consignado no brilhantis
stmo relatorio apresentado ao govel'no pau
lista pelo nosso distincto colle~a. o S1•, Can-

dido Rodrigue3; ba.sh dizer que S. Paulo 
tinha naquella occasião trosentos mil qua
trocentos e quarenta e seis alqucú·es com 
seiscentos e ses>ent:J. milhões de p:!s de 
café em plena proiucc;ãJ e quJ nestas· 
propriedades ainda existiam para serem 
aproveitados e prestan:lo se á cultm·a. do 
cafe 39.'2.4 5 alqueires de terra. Enunciat 
esses algarismos é o bastante para dizer 
que é indispensavel restringir a producção. 

Acrelito tambem nas vantagens· que pos
sam proYir do melhor beneficiamento do· 
producto, Não acho entret:mto que se deva
exaggerar o valor dess::t medida. Pelas con
dições especiaes em que nos achamos, con
dições de clima, de meio, etc., e pelo sys
tema de :propriedale que entre nós se acha
mais commumente ensní:1do, que é o du. 
g-rande propriedade, sabemos que nas fa
zendas quando um pé de café amadurece 
todo o cafesal está prompto para ser colhido, 
ao passo que em outros paizes o café é' 
colhido grão por grão. 

Entre nós póúe dar-se o facto, que se nota 
em· algumas fazendas de dm·ar a colheita. 
quatro ou cinco mezos, isto é, o ca.fé es
tando pt•ompto para ser colhillo no primeít•o. 
mez e podendo :por consequencia. ser vendido 
na Europa pela mesma cotaÇ'ã> do café do 
Guatemala, como acontece nas contas de 
vcndt~ que tenho vhto ; pelas condições do 
nos~o clima c polo·syiltcma das colheitas jit 
a ultima parto não ú apt•oveitada dircct L
mente da arvore, ma.s apanhada no chão 
depois do soalheiras c chuvas. Não é, p:n·
tanto, para cstraulnr quo o typo médio, 
-o não emprego a expressão typo mt:•dio no 
sentido conunel'cial-quoro alludit• á. média 
da. nossa producção, seja interiot' em 11uali
d.ade <i dfl outros plizo.~. Não ha nisso in· 
conveniente, entretanto, porque exactamonte 
dahi se origina o facto do podermos vender
o café por preço mais baixo do que o geral 
e <les1)ancarmo~ assim a producÇ'ão de outl'os 
paizes. 

Como diss~ ao começar as observações que
venho fazendo perante os meus honralos col
legas, isto ainda tem diminuiJo de valor 
ultimamente, pelo facto que se tem notado e· 
que, de dia a dia, se accentua, de se effe· 
ctuar o commercio do café, não exclusiva-
mente . em grão b()neficiado apen.as, mas 
depois da torrafacção ; e é o que explic ' o 
facto de ter grande sallida, . nüo direi pre
ferenci:ü, m:ts grande sahida o café blix.o, 
afim do diminuir se o custo do conjuncto. 
das partidas. 

E' uma operação puramente commercia.l. 
Faço meu o aparte com q_tw ha pouco 

honrou-me o meu noln·e coUega, Deputado. 
por S. Paulo, o Sr. Candido Rod1·igues,. 
em relaç:\o á propaganda., 
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Nós niío temos propaga,ndt ol'g(l,nizo.d:t no 
c~tr:J.ngeiro, da noss:1 prorlucçãv agricu!t~. 

isto é um facto; e nem podemos tel-a de 
modo pl'olicuo, si ella nfto oc b<'t~ear no co
nhecimcnt·.:> cx.acto tlo meJ'cado, isto ~. nas 
estatísticas ex<tdtt::> do eommerdo do caf~. 

Hontem OliVi <1.qni em ap:~.l'tes, ou em 
·conversa. (i;L não me r~cordo), que a cstatis
tJca. !j inutil, quo não lnfiue 110 mercfl.rlo de 

·café. 
Oro., quando a·s eBtatisticas não tivessem 

trn.ziuo outros result<J.dos a não ser a indi
. cação do'3 pontas para. onde a prop(l.ganda 
·deve ser di'rlg~da, já teriam prestado u estl} 
Pliz o maior dos bencflciu:l. 

O SR.. CANDID'l ROt>RHHJE5 - J .. poiado, 
não ac govol'oa sem est"'tistlca.. 

'0 SR. PAUI.INO C,\R.Los -Quem deu e~se 
apa.rte· fui ou, rofrdndo·nle <i estatística. 
aqui Bntre nós; e a. pt•ova. é que no Est<~.llo 
de S. Pa,ulo a c3tll.tis'.ic:J. officlll não tem 
zhdo o meuor resuttado. 

O SR. C.HDGER.>~.'s-Esse o.specto espc~üLl da 
·qucsiKo, isto ~. os resnltados du. esta tist\ca 
locar, u5.o mo cabo Cll::l.mina!'. EntJ>etanto, 
rgt~ ess:~ cs·t<J.tisticu concsponrle a uma, ne· 
ce~li\dn.de, ternos di~so uma. p1•ovu o é u. ~e
!.mintc: é quo antes de .~91' organizada ollt

,cia.lmentG no E;tad·} de s. Paulo, j:~ muit:t~ 
:\ssodaçõe3, j;í. mnitn,·l jnot!l.S corroto~·~\S, 
i<~ mnitas c~H!:ts de aafê em S:~.ntos, aq111 o 
'c:u out.ros pontos, mn.nd:wam ~eus ornJ?I'C
ga.~los fazer a e>htl.~tica, isto ~. a Pl'lli'LSão 
,Jas s! ft•as, p:tt•a estabelecel'Cm B'~lli p1·e•;os. 

Jtt vê o no!Jre Depllbdo quo m~·snw 'oh 
e;;se aspecto local. am cuja :J.tmly:;c não tlovo 
ui\tl'al', o acto é a.lt<Lmente defensn,vel; mal~ 
·do que is~o. no meu ponto de \"istn., louvavcl. 

Agora., qu:1nto á. cstiJ.ijstica no estt'ttn
gciro, orciu quo, .p()[o n,pal't<J que (I.C~b:t de 
da.t! o nJbre DL!ptüa.do por S. Paulo, S. Ex. 
nio a. cor:dcmua. 

0 SR. PAVLI:->o CMtLDs- Rcfiro-mc á cS· 
to. tistica aqui. 

0 Sfl.. ALYARO DE CARLI,.Lr!O-A affirma· 
ção do OJlll'C Deplltado pot• . S. Po.uio é da. 
ínutHidadG4'[U:l pa,ra nós tom produzido a 
esta.tisticlt feita. 

0 S.R. PAULlNO CANLfiS - Sem du· 
vid<l.; e nós estamos legislanio p:l.l'<:l nós. 
QuaCls os resultaJo;; que tem conseguido 
S. Paulo com <1-s dezenas de ·c ~mtas de 1·éis 
que inm g•\sto ne3te servic:J? 

rado e3te p.)l;,lema, o Se. Dt•. Ci1núido no. 
drigues, que a.s e:St~,tistfca.s assim fettas, s;;.n 
de oxcellentcs resnltados. 

Ha. poucos cüas, quanào discutimos 'éH1lli 
o Orçltment:) do Exterln-, t l ve occasião de, 
em íl.:parte, allndit• .n. um se:·viçu relevau\i~
simo que esse disêíncto cJl!egét, ir1felizmente 
para nô,;, não fez, ffiilS t entou f;~zel'. 

Refiro-me á O$tatistica do cafê, confiada 
aos consules. Depois de prúvia annuencia. 
do >Hnl;tro das Relações Ext~n·iore3, foi. 
distribuida. pelo sccret<trio da agricul~ 
tura.do t:>tado dcS. P,~ulo um questionario 
com explicações sobre o modo de se faz!? r a 
estfllistica ; documento ~[!Je ora. um modelo 
de cl~,reza ú de simplicidade c pelo qual um 
iocli vlduo, mo,Hanamentc intelligcnte, podln. 
responder sem grande ditriculdade, desde qno 
apena.s con.mltàsso 0.3 mn.niCe.;tos da o"n tl'tl
(las ,!los navios ; não J.ll'eciséL VU. mais n ~ula. 

Era uni seryiço tão simp(e> e n.o mC',:Jll(J 
tempo de tao elevado alcance que o qno 
aLlmir:t t'1 ter no mc;;mo relatorio o nohre 
Deputudo por S. Pt\ulo, o SL', Gandido Ro·
d.rigues, doclaL'[tdo amarga.m 111te quo at.'· 
(lqllcll.:t dda ncnltUmlL r~sposb lhe tir.h:t 
SHlO dadi\, 

Jonegavelmen';c ri o;;'e Hm dos aspecl.fls 
cal·actoristicos dá nos.~a. a.dmín i~traçiLo, N:'11l 
vao nütn CGil>lll':t i'niiivitl tHliS:octa.. 

E lU ~c t r a l,amlo do tmltcr\a. tln ~o rv\ ;o p rt · 
lllíco, !li)S tcttlOS cvnsl,rllcçõcsexp lentlida.:, ÜL· 
ch:.t<ÍiLS ikillllil'ILI'Ci.;. Qtt OIIl C()!O}HI!S 1,1' ilO~SIIS 
leis o re,.: nl,,m,.~n~os f\r::u ;i. c 111 vcndrlu tltl 
que n.'\.•) !ta pair. :dg-Hnt J:u mutulo I[ li O l'';l:lj:r. 
tão :t p.~;·, como nó~ , do~ II!Lilll·H mo.lcks, 
crne cunhec.mw~ peiM nutís recenl;es l' <.: Yls'a~< 
cltcg:\diJS do ultimo p:qr ttrtl.l qn& va11\la da, 
E:H·opa! ... 

~Ias, si }leneh•n,rcm um pouco all'-rr. " 
tnn:Jpme1·cm [IS :Pardos d.t fn111tul'ia, encc.n
tJ•;ni\.o u v a.'.; no. 

O noiJl•e DepnLarlo por S. Paulo, qun C(Jffi 
tanto zelo e alto po.t1·iotismo se occupDtl ,(o 
u,gsnmpto, ba de 1·econheMr quunto ha rlr 
justo r.cs~a a !legação que f,tço. 

Nesb (LU~S~i'l·J do prop;tg:J.oda, Sr. PJ'esi
dente, devo alhvlü• a nrrui Lenderici::L f),Jm a 
qual nKo es·tou d.c accordo. 

Tem-se fa.Uado ·na necessidade uc pro
cnrJ.l' fine ·.minhar a c:;:por ~:J.ção do no ~so r-aff• 
pa.1•a. llous P:liizcs, nos qttaes com dlfilculdades 
muib gt•a.ades tel'Gmos de lut:l.r pttru. conse
guir semellumte fim, Ess~s dous paizB" sf(o n. 
Rnssia e o Jo.pl\o. 

St·. Presidente, h'a. r<tzões pol iti c:ts e eco
nomtcas para.<J.l\C u9.s niio nos ciu[.len·he:uos. 

O ·SR. CAtOGEU.As-Eu preciso notar q!JB' pelo meno~ • p:n;- emqttaato, nes>a. empreza 
as estati8tlcas hem: m·ga.niz:tdas, feitas de de. ,p'ropaga.lldn, desi\B 'prorlucto pM'a os dons 
lllodo con-.eni.ente, e tenho o IJrazer e a gra.11des pa :z~g. · 
honra. de fD.lla.r ueste momento dea.ute de um! Vm dci~cs, a Ru s>ia, cuj o prvgrurnílla; o 
dos homens quo mai!> set·io.mente tem encn.· seu g;·<rHd desseill, como dizia Uenriqne nr, 
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·é tornar-se a primeira. . potencia asiatica, e que pudesse contrat•lar a dcscnvoltrção dessa. 
para isto tem feito todos os sacrificios até ·politica. 
·hoje, lutando com todas as .difficuldar!es Acl'eclito que os melhol'eS mcins de pt>opa
através de uma crise financeira e qmç~ ganda, nos paizes onde o café seja qu 1si des
·economica., tendo procurado orientar sua conhecido, ainda sã.o aquelles que foram lem
acção no sentido de approximar-se da China brados pela Commissão Especial nomeada 
pela construcção do Transibcriano e pelo pela Camara. de S. Paulo-premios iLS com
ramal da Mandchuria; a Ru:;sia., Sr. Presi- pa.nhias de navega.ção para determinados 
dente, tem · as -·suas vistas· voltadas para volume:; de café por eUas expol'tados parll. 
aquelle paiz. paizes, pequenos consummidores desse ge-

E' hoje em dia característico da .penetra- nero, desde que proven1 essas companhias 
·ção politica e do espírito impe1•ialista ter que o café entrou no consumo. 
como batedores, precursores nos paizes que Posto, . porém, de lado este aspecto da. 
quei' conquistar, os viajantes do commet•cio; questão, o que e capital debaixo do meu 
p:-~.ra estabelecm•em a principio um pretlomi- ponto de vista; é applicar-se ao commercio 
nio economico, depois um protectorado, até de café e ao ala.rgttmento de consumo desse 
!J.UC o C•)l'rer dos tempos ve:1ha trazet• o con- genero uma fórmula; que lembra um pouco 
>e:!tario logico,que é a annexa.Ção,e é em paiz aquillo que um gt•ande espirito. Louis Couty, 
nessas condiçõ~s que se procura achar nova preconizava desde 1883, relativamente [~ 
sah ida para o nosso mercado productor. colonização. Não era para a colonização da 

Isso não se póde dar devido ao phenome- matta virgein que devem convergir os 
nu que está. se notando na. China. olhares, clizia elle, mas para a colonização 

Sabemos que 0 prjncipal mercado da China da ~rra cultivada. ( .ipoiados.) 
,·, exa.ctamcnto a Russia. Port-lnto, s.ob 0 Acredito que, para tJ. propaganda do caft', 
ponto ur visttt politico e economico nenhum devemos volver os olhos para os paizes onde 
interossc tcl'<l este ultimo paiz om estabele- o café é conhecido, onde o consumo est:.i 
•!lll' rcln.çõcs commerciaes comnosco, em pro- acclimado · 
jnizo das que ma.ntcm no Extremo Oriente. Sei que em S. Pa.nlo foi avcnta.da. pelo 

nosso distincto ex-collega, que tanto honrott 
Do mesmo modo succede com o Japão estd. Camara com sen talento, seu pltt·io

quo ó naquella. zona a grande votencia que tismo e sua~ luzes, o Sr. Cincinato Br.1ga;· 
- contl'ab:~la.nça aquella. e que, apazar da uma meüda que púde ter alcance para a 
;.:ucrt•a. cum a China, tem llrocm•ado se Italia. E' fazer da,-; fu.milias dos colonos 
a.pode!'at·, de um modo admir:tvel, da supro- localizados em S. Paulo, agentes de lli'OP<t
ma.cht commeJ·cia.l. O Japão (!tte visa esta- gaoda ·pttl'O. consumo do café. 
bclocct' na.,1uolle tt•ccho dv nosso planeta, Esse iuéa é util, mas não ct·eio que }lJsn 
sub su.:L lH'uPl'ia. ogemonia uma federação pt•ocluzir result.a.tlos <Le nota'\"el Yalia.. Nesta. 
dds })oros amarcl!os. mataria, o indi~pemJttvel 1! afastarmos :~ 

Niío basta. :tlluüir a este aspecto gel'al da. idéa. de mandar 1t E11rup:1 funccionarios mais 
questão pa.r<t dal-a. por decitlida.. ou monos intellige,ltes, distinetos om ontl'OS 

Em 1882, cl'eio cu o Centro Comrnercial ramos J.e conlwcimontos,JlOrém intcira.mente 
de Café, nesta cidade, procnrvu dar exe- alheios ao commot•cio de café. Procuremos 
ctição a esta. meJida. tão preconizada, do dar o seu a. seu dono, dar a Cesat• o flUO é d<l 
llesenvolvimcnto do consumo de- café na· Cesar. 
Russia. Pttra lá foi enviado um dos roem- A propaganda é um phenomeno commcr
;br0s na dü•ectot•ia deste centro o Sr. ·barão cial, compete ao commercio, e sômente a 
·de Araujo Maia. · elle. Ha, entretanto, meiu de fazer que essa 

Este illustl'e p:~.tricio,chegalido a.S. Peters- propaganda commercial tenha o auxilio 
burgo, procurou não só fazer as taes expo offi.cial indispensavel para a consccw)i.o do 
·siçõss de amostras de c.:tfé; de que muit~s fim que visa. 
·C·.)llcga.s se dizem partidarios, como tambem 
~istribuiu café gratuitamente, não só ~a O SR. ALVARO DE CARVALHO dá ~m aparte • 
. lo fusão usun.l, como em sorvetes, etc. O SR. CALOGERAS- Eu digo - preferen-

Em pavilhão especial elle distribu-iu gra• cialmente_ 
tuitamente café a quem o quizesse. 

Pois bem, o resultado pratico fui eleva- O Sa · ALVA.RO DE CARVALHO- Acho que 
l'Om·se os direitos de entrada do café na é 0 contrario que devemo3 f<tzer, rgte ll.eve
Russia. Evidentem~nte, 0 motivo desi!a ele- mos tornar o café conhecido onde elle não o 
vação foi a. necessidade que tinha. a Russia de é. (TI·ocam-se -varias ot~t1·os aparks.) 
·estender para o Oriente as suas vistas, an- O SR. CALOGERAS -Devemos, portanto. 
,gariandó [l,S sym:pathias de seus vizinhos do devolver a.o commercio esta funcção que é 
Extremo Oriente, e não praticai' acto algum sua propria, que ê a de intermediaria entro 
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:J.producção c o consumo do producto. O au- aspecto este da qu~stão a q uo dantro em 
xiJio offlcl:a.l pôde sor cfficaz, p rimeiro br- pouco alludir eí, e a. repal'CU!S!Lo da dill'erenç<\ 
naailo cJnhecido de mo:lo completo,por map- que s~ obtevo na.s ta.x:ts foi nulh no me'.·cad() 
pas, por estatistica.s a situaç:ão exacta. do I'eta.lhista.. 
m~rca.do mundittl com o auxilio dos c.msule;; Posso dar uma. prove. disso. 
emtlm, c, em s3g•1nd·J logJ.r, p.:llo auxilio Quando, p9lo conveoiJ celebrado com a. 
datlo á publicida·lo. (Apm·tes.) França, fo ram dirninuldus tle 20 francos a'l. 

Não tencionava. entrar ne3ta pade d.t taxas a.•lua.neiras qu~ oneravam a entraia. 
<tuestã.o, parque estou cançil.ndo o i meu3 dos nos~os c11fés na.quelle paiz, os preços D() 
collega.s (n iio cy>oictdos), mas dwv lembrar cJmmei.'cio a retalho mant i vel'am-se iden· 
que para i:;to t onho o~ da.du> fornecidos p elo I t icos aos que vigJravam na vc.:;pera do dia. 
illustrJ Depul.a.tlo S•·. Candido Rodrigues em que tal medida. entrou em vigor. (Ap~H·te.} 
sobre o comamo n~s diverso_s paiz~s. . Acredito qull o atreito da reil.ucção na:r 
No~ E.s ta.o.os UOl·ilos elle ~ de ctnoo lubs 'e.xas aduaneiras sô p )de ser sentido no que 

pot• h 1b1taute, na. F1•an.ça. ~e dom;, na It:~l1a. diz l'espeito ao alargamento do consumo, 
de um e ~,juoo, de llletv k.llv na. I:!espanha e quando osta. re:lueçã.o é muit'l elevada. 
c .P:Jt' a._!J.t além. Nes~as condLçoe.~ . e.~~fls Ora ú preciso não o1Yldarmos que só po
pat~t!S. ~J.u ;:mtr~s t•mta.s arc:~ s permeavels á demo; tra.tlr com paizcs cujos orça.mentos 
cntta.da. d?;o;te producto. . 1- são extJ.>emament~:> re3tt•íctos, ondo u equili-

0 ~oble Deputa,do po; S · Pil.ulo, que tao brio orçamenta.rio S ) faz de f<Jl' nta ~1 que 
C?~.~Jlln. c'.m ~ "l<l.uta.o~m ~re~l:l~~nctal de mais parece um'l. acrobacia financeira q9e 
dnl,_l~ o. p1opao~tHlo. Pil.la. 0 8 pal2:-- onde 0 um trabalho orçamentat' io. 
café Jd. (·1 conltemdv, de empr~gal' todo o es· · . . . 
forço nv :'entidv al'11'gal'·lhe do alli o con- H!l.. pouco tempo v tmos qu? o can.vemo 
~nmJ, deve lembra!' se desta. dilferença.eoLre quo tmbamos co!ll 11 F_raoça fo1 denunc1a.~o a 
o consumo da Heopu.ohi!. e do.3 .Estados t:nido3, pre~exto do mod1fic'tço~s do r egtmen t r lbu
IJ.11B para milhul'OS de habitantes rQPl'csonta. ta.l'IO do café em S. Paulo, 9.Ui1Uuo. a ver
milhal·es de 1\.ilogt•ammas. (Ap w·tes.) dade, conl'e;~a.ua. veto p:·opr10. 1!1mstro da 

Acho clitltcillactat• con&rJ. os ha.biGos a.rrai- França, Sr. Rouvter áS Comm1ssocs da Ca
gados. Rru materh de alarg .\mcnto de c m- mar:~.-dos De!!ut:tdos e á deleg:~ção da. Ca?lara. 
s umo, u ld~al ú pô r o proJucto ao 11lcance do CoJmm~rc1o do ~ane que J~e ped1am ~ 
.r()~ cJnsumidoras sem violcnt~r-ll1e3 os ho.- manutençao do reg1men qne -vtgorava , fo1 
bitos in v<:tc1•ado.,'. que o rlepcít OJ'çamentario fl'aneez e1·a. tlu 

Ora, evillentetucute ua RtHsia, a. qne allu· t11l ordem q~e elle se via obr!ga.tl <_J n. {((i1·~ 
diu o nol;rc Deputa.do, cxisb o habito do (eu (l~ tod bo1s, c a procut•ar dlnholo'o on!ie 
ulat o o dt.•soo.volvimcoto do cousurno tlo cal'é " encontrJ.sse. 
v il·i:1 chocar ostes fa.ctos. . O Sa. TOSTA- Devemos faze1• a m esma 

E' u qao se dá Coim o oM en r.t•e nós. ~.:ousa em relaçã.o a muit·JS productos rran-
( ..l11a ,·w.; . ) cezes 

Isto ê ama. questão de gllsto, q ue oi'io se · 
discute. E' acceHur os factos como são. O Sa. CAI, Ct::RAs-Chogo agora. Sr. Pre-
aproveitar-lhe~ as Hçõ:s e tlesenvolv-et• ô 8idente, a um pouto que me parece o mais 
nosso consumo de a.ccord.o com clles. imp)rtanie: a ilill'e t•enca entre o PL'eço da. 

venda em grosso e a reblllo. 
O S:t. Ar.vARo DE CARYA.Luo - Entendo 

que a pL'Opaganda del'e sel' fcib em t•>da a . Aqui é que me pareca e;tar a solução do 
parte. problema do descuvulvüneuto U.o consumo do 

café nos p1izes e3tr:.ngeiros (a1Joiados); e 
nolle t::>~l'Oi muito ro.pidlunente p~ra. obe-O Sn.. 0.-I.LOu.k:P.AS - De (\Ccordo. 

0 S H S deceL' ás iujuoções que V. Ex. tão d s lic:a.-
a. ENRlQ.vE lloRGF.> E ouTRQi> d?.s . damente me e3tá fazendo. 

DllP1JTADOS dà) apa.rt~s. Como tive occasiào de mais utna vez a!iir-
0 Stt. C.\LOOERAS - Como vê o nal)re mar, t em-se dcsenvo!Yido não só na Europa. 

nepnta .. t ,_ nii.o cst.on i;;ola.d.o nesta p9n to do como oos Estados Unidos a venda do eaft! já 
vista .· Tem se fa.lte.do mui to em d iminuif:ão manipulado o acondicionado em lo.ta3, tem-~e 
de im110Stos adua neil'os. • d tl.;eavolv ido mesmo o commercio em g!'osso 

H [L a lguma cou:;a a fazer nes~ senliJo . desse cttf..l assim Pl'('llara.Jo. · 
Na. França. o n • ltallu, que toem sido toma· Bxistem fll coun sa.IJiba) na Euro1)a. va.-

da.s afllli !lOt' typo~, n;;t.., medida nã.o tem {>I'O· rial! caso.;; que tOJJU Pl'OCUl'a.dv entregar se a 
d uzido todos os r esultados quo della se es· este ramo de. i u ~ush•ia; em Fran~t existem 
pera\·a pel·J seguinte motivo : o que desen- duas e creio que ultimll.tUOnte ore1m-se uma 
vol v c o con~umo não li a venda em grosso, t erceira ; na. Inglaterra e o:n Portugal exis. 
mas cvidt,ntemonto n, ven1a. em r et!Llho, tem centl·o~ de tli~tribuição da m usm.). uatu_ 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:28- Página 15 de 24 

SESSÃO K\l 8 DE oví'liHHO DE i90::! 193 

rdz<t o con:;ta.-mo quo na Jlespanlla. Yao se 
Gstahelecer uma casa com fins i;lcn ticos . 

ora, Se. P1·eslueuto, estudanct0 o Ol'ça
mcnto destas casas, os pl'eç:os lEllo::; q uacs 
pódC'm produzir o C<tfú tul'l'a.do c os pl'cços de 
ventl.a das di !feren tos qnali !a.des, vemo':! que 
existe elfcetivamcnte uma margem g1·ande 
na qual o Governo podia intervir no sentido 
do promover o desenvolvimento üo consumo. 

Por calculas 'lue já. um:t vez tive occa· 
sião de publicar na imprcris:1 tlo meu Estado, 
e que mo foram fornecidos p.Je diversos 
casos desta na.tut'eza, verifiquei que com as 
varias operações, da torrethçã.o, da colloca
çi'io em caixas do:' rotulos, etc., no momento 
actual fica o lülv de caft'o, no P.l'lllrthem da 
casa quo tts8im u prepal'a em fr. 3. lO. 

Este é o lH'C!;o nH'dio pul' qwJ pó.le ser 
peoduzidu o café torrado e posto om lat.a~. 

Pois hem, a~ caS[tS que <tlli existem vendem 
as differentes qualidado8 de e<tfé por preços 
que varin,m de Ü'S. 4.20 a f'rs. 5 .20 em 
uma dellas, e de ft'8. 4 80 a fes. 6 mt 
outra. 

Si ·admittirmos, como lucro normal U.e um 
neg.Jcio des~a n:ttureza, a po1•centagem, di
gamos, da 20 "/o , este·mesmo C[tfé, que pôde 
ser produzido á razão de3.10, sePá. vendido 
a retalho á. razão do 3.75 a 3.80, mais ou 
menos, si não fos.;;em - o ahi é qne vou 
chegar-si não f0s:>om as despez LS de publi· 
cidades. 

Tem-se notado-c d commum dizer -o, hoje 
om dia que se conhece o podm• do proconicio 
-tem se notado que o p:econicio in!iuo do 
fórma tal no consum,) do todos os generos 
quo em relação, por exemplo, ao café, se 
pódc avaliai' entr0 quinhentos e seiscentos 
mil saccos o augmento u.nnual do seu con· 
sumo, devido, om parte ao barateamento do 
custo com grande p:.ute ao dito proconicio. 

Ora, este entre nós pouco cnsta, mas fóra. 
daqui é pago por preços que n ingem imagina. 

Basta dizer que uma das casas emprei
teiras do reclames em Pariz, a conhecida 
casa Dufayel. exige, p1m o qu·l elles chamam 
a g;·ande reclame, isto é, o u~o do todos os 
meios possíveis para a propaganda do nma 
idéa qualttuer, exigo a somma avultadissimà. 
de GOO mil fl•ancos por a.nno, actualmentc 
cet·ca elo 500 c ou tos. 

Não são t odos as casas que podem dispor 
dos capi taes necossarios p~m todos os an nos 
immobilisarem um slock de numer.:u·io desse 
valor. E n.hi 6 quo o Goi'Crno pódo intet•vir, 
tomando a si, sinão todas e:;sas despozas de 
llllhlicidado, pelo monos grande parte dcllas. 

Ahi cooperariam os dous elementos: o es
timulo commercial, intet·c~sl.do em, quanto 
pos:;j vcl, desenvolver as vendas, e o <.~.uxi li o 
o!Iicin.l, pnrmittindo, pelo facto tl~ chn.mat• a 
si parte ou todas as despezas tle propn.g;uH.la, 

Vol. VI 

permiUindo quo, por preço muito inferior 
á. ttuelle, quo é o peeço corrente da venda, 
o caré ,·eja vendido. 

De a··:cordo com calculas feitos e que, si 
niio me engano, jâ cheg~ram a ser tra~ 
duzidos em peoposta., não sei a qual dos Es
tados da União, do accordo com estes cal
clllos se verificou que os mesmos cal'(·.s, que 
eNtro vondido:,; aos pt'eços médios do fl'ancos 
4.50 a 4. 70 podiam sel-o á razão de 3.80, 
isto é, com mal'gem variando de lO % até 
37 % sobre os preços correntes. 

Existo ahi uma di1ferença de to.l ordem, 
e no commercio a retalho, que-e exact:t
mente onde q uoriu. chegar que é o uuico 
ponto, para mim, em que ainda póde oJfe
ccivamentc :; !l' atacado o mot·cado consu
midor estrangeiro pll.t'a, alargamento do con
sumo; existe, ropi to, uma dilforença <lo t<tl 
ordem, que pódo tornar proticua e eliica.z <t 
ltccão otncia.l, tirando completamente ao 
Governl) <L cootiogencüt d •1 se ve ·, digamos, 
ridicularizado pelus met.hodos de propa-
ga.nda quo tttú hoje tem empregado. ( ill•.1ito 
úem.) 

81'. Presidente, este assumpb I} tão vasto, 
ha tanto <L dizer-se sobre ellc, q_uo <t diffl
culdade está em se restl•ingir o discurw. 

Devo, entrotttnto, terminar: não só estou 
fatigado, como re:~.Imcnte mo sinto pez:tl'Oso 
de, por tanto tempo, ter infligido a meus 
honrados collegas o supplicio de me ouvirem 
(Nao apoiados gei'Ms) em assumpto tão a.rido, 
tão despido de :ütt•activus. 

J•;l'<J. um llever, que procurei cumprir. 
Em rasurno, estamos aqui neste recinto, 

em face de duas escolas: uma, que é aquella 
que preconiza a intervenção official, pela 
interfercncia. artificial nu. fixação de preços, 
o que (psço licença para o dizer, sempre do 
meu ponto de vjsta, e não envolvendo nisto 
a menor olfcnsa ás convicções alheias) é 
querm' suppl'imir o tempo na solução destas 
questões, nestas difficulda.des, geradas por 
longos e longos a.nnos de erl'OS accumulad.os. 

A outra, que é a escola que eu poderei 
chamar conservadora, amiga da rotina, si o 
quizerem, que ainda rcspnita e respeita pro. 
fundamente os ensinamentos da sciencia eco 
nomica c qnc pl'ocura solver estas di1ficul-· 
tlades dentw do tempo o tlo espaço. 

0 SR. CANDIDO RODRIGl'ES- Elementos 
t~li<i.J irnpresciudivois. 

O Sa. CAWGERAS - Elementos sem os 
qua.cs nada rlc duradout'o pode ser construido. 

O !'a., ou croio.,--o ni\o \'a.e nisto menos
proço, nom quehL'll. elo rospeitl1 c1ue t.t·ihuto (t 
since!'irlatle rias opiniõos di vursa.s rht minha. 
-Cl·eio quo é ser man :1,1nigo da IIWOlll'll. pt·o
cul'at• dat··IIH~ a flnr.enrll'l' pudor Klll' protlcnn. 
qtu~lqner acção ot•iontadl\ om 'I 111\lq nm· ~on. 

llU 
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tíd.o que n1í.o soja. esse da. volb:t escola con· 
scrvadora, a qwtl mo filio. 

E parrr. t!lrmiuar, ret"el'iado-n:íe a esses 
meios artíficia,og, a.li;i~ advogados por es 
.lJil·itos cultos a. qur,m tt·ibu to todas as llO
mentlgens da minha <Ldtllil'<tt;ilo, eu tledll·ei 
licença. pfl.ra. 1omb1·ar aos estudiosos dcssJS 
assutnptos quG om matet·i:~. de ecOilOlllÜJ. não 
s~o conhecidos os passes de ma.gia. nem os 
.proqes~o~ tllauma.tut•;.;icos. { 1lfuito bem ; 
muito bem. O o1·adoi' d muito felicitado.) 

veem á Mes,l, s.:'ío lidas, apoiadas e postas 
conjuncta.mente om discus.~ão ns seguintes 

E.MENDAS 

Ao projecto n. 1.68, de [897 

Ao art. 1.0 § 1°-lotra .a :-Sil:P.{lri-
ma-se. 

Ao ffi()smo artigo, letra c:-Supprimam-se 
as palavras :-e por descontos o redesconto3 
ate., até o fim da alínea. 

Ao mesmo at't. § 5", após as pala.vra.s :
para e~ecuçãodesta lei, diga-se :-exclulda 
a emissão do p:~.pul·ruom.b. 

Sala das sessMs, 8 de outubro do J90;J.
Ca~ogeras. 

Fica a discu~são adh\d!l. pela hora. 

Vão a imprimir as aegnintes 

R!WACÇÕES 

N. 95 D -1903 

Redaéçclo finoJ do Jlroj~cro 11, 146 A. de 1901, 
q_ue ir•sti!ue ,·çyras p~wa o e~I<Jbdecimert~o 
diJ Empr8.zas de A1·ma.ze11s Gc1·aes, dete1·

. minando os direitos e trs ob1·igaçvas dessas 
· Crf!Jil"BZUS 

O Congresso Nacioual decreta.: 

Dos armaz[)ns gerae'3 

CAPITULO I 

ESTABELECIMENTO, ORRIGAÇÕ!.:S E , DIRE ITOS 
DAS EMPREZM DE Al mAzTo:NS GERAES 

Art. 1. o As pei!!soas naturae~ ou juridicas, 
aptas para o exercicio do commercio, que 
pretenderem estabulecer empreza.s da arma· 

· zens g-oraos, tendo por fim a guarda c con
sm•vaçii.o de roercadoria.s e a emissão de 
títulos especiaos, que as representem, J.e
vcrii.o declarar á .Junta Commer·cia.l do ros
:Pectivo di s1ricto: 

· · 1•, a su~.~o firma, ou, si se h·a.ta.r U.e socie
. dade. a nonyma, a designação qu9 lhe for 

propl'ia, o c11pi&<1l da. empraza, e o domicilio; 
2", a denominação, u. 9Huaç.'io, o numero, 

a ca.pacillatlu, a commodid<~.do e a. segurança 
úos at·mazeus· 

3•, ;t natu1·~za das m9rcarlorb.s qus reca 
bem em uepv~ito; 

4°, as operações o S(ll'Viços a que se pru
põom. 

A essas declarações juntarão: 
a) o regalamento inte t'UI) dos armazens e 

da sa.Ia de vendas publicas; 
b) n. tal'if<l remuneratorL\ do ú~pcslto e 

dos OU tl'OS SOL'VÍÇuS j 
c) a COI'tio\ão do cont rn.ct l social' ou esta

tutos, devidamente registra1lo~, ai se trat ar 
de pes5o:l. .iul'idica. 

§ l.~ A JuntJ. Commereial, vel'lfica.ndo quo 
o regulamento interno não infl'i uge 03 pre
ceitos da presente lei, ordenará. a maoricula 
do pretendente no registro do commerciu e, 
d.entro do pra.r.o de um mez, conta.tl.o do uia 
desta matl'icula, f<trâ. publicar, por edital, 
as declarações, o regul~.mcmto inte!'Do e a 
ta ri f 1. 

§ 2." Archi va!lo na .~ecro&'lria da Junta 
Commer::lal um exemplat• das folhas em que 
se fizer a publicação, o empPeza.r io assígnará. 
tormo ;1e rosponsabilidai.le, como fiel depo· 
si~al"iu dos geueros ll merca,iol'ias que rece
her, e só Jepois de proenchida cst<t formali· 
J~de, que se fl~râ. c ou hecida de terclliros por 
uuvo eúila,l d.a juuta., poderão sei' i niciados 
o~ serviços c operações que constitnem ob-
jecto da emproza.. · 

§ 8. 0 As alte r<LÇÕCS ao l'l!g imento iUtel'llO 
o :í. t<Ll'ifa entl'arã:o em vigo r trinta dia~ d.e · 
dois da publleaçli.o, pa1• edital, da J unta 
CO!llllllll'ci:\1, e uão se applicarão aos depu
sitos r(Ja.lizados :.tta á vo,;per:• do dia. em 
que olbs entrarmn em vigm', sa.lvo s i 
•rouxarom Y:J.ntageus ou bcue.ficlos aos de· 
poslmut~s. 

§ 4.• Os admiuis ~radores do.! arma.zens 
go1·a.co, quando não forem o:> proprios em
prozarios, os freis e outri.ls propostos, antes 
!lo ont1·arom om exer ciciv, receberão tlo 
preponente uma. nomcaçã.o escl'iph, que fa.· 
l'ão inscrever no regl$tro do commercio. 
(Codigo Comru<m~ial, tu·ts. '74 e 10, n. 2.} 

§ 5.• Nãu polerão ser emprezarios , admi· 
nistradoreB ou fieis de a1·mazons geraos os 
que tiverem soffrido condemnação pelos ct•l
mes de fu.llencia, culpos:t ou fra.udul.outa, 
ost ellion:.\to, . u.buso de conúa.nça, falsiA.adc, 
roubo ou furto. 

§ 6.• ·As publicações a que se refere este 
!l.rtigo davom ser Ceit ·~s no Di<wia Olficio,l da. 
União ou do Estado e no jol'nal de m aiur cil'
oulação da séda dos t~rmazens gomes, e á. 
custa du iutore~sado. ' 

A>•t. 2.• O Gov•Jrno Federa.l dosi<>nari as 
alfanuegas que eMtlverem em condiÇõe.\1 da 
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emittlr os titulas de que ~rata o capitulo n,· tidos o custeados por emprezas particulares 
sobre mercador·ias reoolhiàas em s!lus o.rm11- (a.vG:3, [n e 4•) e na~ snlu,s de vendas publicas 
7.ens, e, por decreto expedido pelo Ministario (art. 28) serão n.ffixada.s, em lugar visivel, 
da. Fazenda. dará. as instrucções sobre o r~- as indtrucções offieaes ou o regulamento in
spectivo serviço e n. taril'a. terno e a tarif1, e exemplat•es impressos 

Paragrâ.pho unico. 0.3 titulos emanados destas peças Eerão entregues, gratuitamente, 
clestas repar•tições serão om tudo equipara- n.os interessados que os solicitarem. 
elos aos que a~ empt•ozas particulares emit- Art. 6. o Das mercadorias confiadas á sua 
tirem, e as mercadorias por elJes represan- guarua, vs arm1zens gcrll.os passarão recibo, 
hdas ficarão sob o regimen da. presente lei. declarando nelle a natureza, quantidade, 

Art. 3. • Nas estações de estrada de ferro numero o marcas, fazendo pesar, medir ou 
da União poderá o Governo, por intermedio contar, no actJ do re~ebimento, as que 
do Ministerio da InduSGI·ia, Viação e Obr:ls forem susceptíveis de S::lr posadils, medidas 
Publicas, estabelecer armazons gorae·s, expe- ou cont'Hlas. 
dindo as necessa.riats inskucçõcs e a tarifa , No verso deste recibo serão annotadas 
sendo a.pplicada ás mercadorias em deposito pelo arma.zem geral as retir,tdas parciaeil 
e aos titulas emittidos a disposição do pa- das mercadorias, durante o deposito. 
ra.graplw unico do art. 2•. . Esta dispogiçã.o não se applica ás mercado· 

Para.grapho unico. As companhias ou em- l'ia.s estrangeiras sujeitas a direitos de im
prezas parücula.res do estra .!a de ferro fica' port-lçãJ, a respeitll das quae.> se observarão 
rão sujeitas ás disposições do art. Io si qui- os regulamentús fi;;caes. 
zorem emittir os titulos.do que trata o cu.- Paragrapl.IO unico.O recibo sertí. restituído 
pitulo li, sobre mercadorias reaolhidas a a.o a.r1'mzmn gcrJ.l contra. n. entrega. das 
armazena de suas estações, devendo a.pre- mercadorias ou dos titulos do art. 15, q ne, 
sentar, cQm a.s declarações a que se refere a. pedido do dono, forem (}JTiitLidos. A quem 
a.quelle artigo, autorização es~ecia.l do Go- Liver o dil'oíto de livre disposição das morca
vorno que lhos f>Cz a concesaão. llorias é f<tcultado, durante o prazo do de-

Art. 4.• As .empl'ezas ou companhias do pJsito (art. lO}, substiluir esses titulas por 
dócas, que recebem em seus armazena mer- aquelle recibo . . 
cadoriall do importação e exportação (decreto Art. 7.• Além dos livros mencionados no 
legislativo n; L 746, da 13 de outuuw de art. ll do Codigo Commercial. as emproza.s 
1869, art. l "), e os concessional'ios de entr,l· de <wmazens ge1·aes siío obrigadas a. tet', re· 
postos e ·trapiches alfandegados poderão vestido dtts formalidades do a.l'L. 13 do mesmc 
solicitar do Governo Federal, autorização codig.J, e e:scri})turado l'igor'osamcnie dia a 
pa.ra emittirom sobre mot·cadol'ias em depo- dia, um liv!'O de entt'<.~h e sa.hirlu. de met•ca
sito os titulas de quo trata o capitulo 11, clol'ias, doven lo os la.nça.montos SJ t' foi tos 
declarando as garantias quo offerecem á. na fórnu do a.rt. 88, n. Il , do citado codigo, 
Fazenda Nacional e ap1•esentando o rogg~ sendo annotadas as eon.~ign · .1çõe~ em pa.gtt .. 
lamentointerno dos a.rmazen::; e a tarifa mento (art. 22), as vendas e todas as cir· 
remuneratoria dodepo.lito e do outrJS ser, cnmsta.ncia3 que occorrerem relativamento 
viços a que se proponham. ás mercadorias depositadas. 

Nestes r~gulamentos serão estahll'leetdas . As docas, en t1•epostos particulares e tra
as .a•elações das companhias de d.óca.s e oon- piches alfan(\egaduslançarão naqualle livro 
cessiona.rios de ·entrepostos e ·· tra.piclies • al' as mercadorias · estrangeiri:l.s . sujeitas ai di
fa.ndogados com os empregados aduaneiros. I'eitus de:importação sobre as quaes, a pe-

A autorização para a emissão dos ti tu los e dido do dono, tenham do emittír os títulos 
a a:pprovação do rogutamento e tarifa serão do M't. 15. . . · 
dadas pJr decreto expedido pelo Ministerio _ ü Governo, nas instrucções que · expedir 
da. l?azendt\. · QJ.ra as alf<\ndegas e armã.zons de estrada 

Nenhuma altel'a.r,~ã.o sertt feita ao regtda· ele ferro da Uoião,determina.râ osUvrosdésti
ment~ eu á ttll'lfh !!em :tH mosrna.ii fhrm1li· nndos a.o servi~o do registro das mercad.o·ria.s 
da.des, pt•ov1Llecendo a llispl}Bit;ão tllt ~aguntln. sobre ::&S qua.o:~ forem emittidos os titulos do 
pttrto do§ 3° tlu al't .. Jn. art. 15 e s~u3 roquisitGs de o.uthenticida.dc. 

Paragrapho unloo. Ohtldl\ a nulm•tz:tr:i\o, Art. 8. 0 Não podem os a.rmazens g~waes: 
as dócas, os nntl'oJw~tos p:u·tlnui1LI'I'ti1 11 ow !i\ 1. 0 I<:st.abelncPr preferencia entre os de-
trapiches alf.Lnde)llldos 11cul'ii.u í!IJ.I~ii.OI'l 11s l):tsitanf.,•s 11 rospoi·,o du qul.lquer serviço. 
disposições da. pre!:lent<l lei, tldl!llil'lllllu u. IJIIIL• ~ ~-" ltnoustu• o detwsito, excepto: · 
lidadede armazen.i glm.LOH. n) ai a mut',!.uloriu. quo se dtlseja at•mazo-

Art. 5. • N:t porta. JH'inci pa.l elo~:~ onl.t·t~ptl~- nn.t• niiu ft'lt• l,olur•ucl11 polo rognln.mento in-
tos publicos ou armazens das :LI fa.nrh1g-n H o tor•no ; · 
das ostaçõe3 de est1•ada do l'erro da Uuiito IJ) ~i nflo lrou \'OI' ospaço ptwn. a. sua ac · 
(arts. 2• e 3°), na dos estabelecimentos tnan- comtnodU.\!i.\0 i . 
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c) si, em virtu(lC uas conuiçães em que ella 
se achar, puder damniftcar as jJ deposita.rlas. 

§ 3. 0 Abater o preço marcatl.o nn, tarifa 
em beneficio do,q11alquer depositante. 

§ 4. 0 Exercer o commercio de mercu.do
ria.s identicas as que se propoem receber em 
deposito,e adquirir, para si ou para outrem, 
mercadorias expootas â veuda em s9us es· 
tabelecimeo.to.s, ainda que seja a pretexto 
de consumo particular. 

§ 5. o Empr6star ou fazer, :por conta pro· 
pria ou alhela, qualquer negoeiação sobre OB 
títulos q_ue emittirern. . . 

Al't. g. o Serão porrnit tidos aos in teres
sados o· exaroe e a verificação das mercado
rias depositadas e a conferencia das amos
tras, podendo, no regulamento iuterno do 
arma.zero, ser indicó\das as horas pa.ra esse 
·firn e tomad::ts as cautelil.S convenientes. 

Paragrapho uníco. As mercadorias de que 
tra.ta. o art. 12 scri1o examinadas pelas 
amostras que deverão ser expostas no ar
mazem. 

Art. lO.. O prazo do deposito, para os 
effeitos deste at·tigo, começa.rá a corl'er da 
data dil. entl•ada da mercadoria nos a.rmazens 
ge1•aes e será do seis mozes, podendo ser 
prorogado livremente por accordo das partes. 

Para as mercadorias estrangeiras sujeitas 
a. ilh·eitos de importação e sobre as quaes 
tenham sido emittidos os UtuJos do art. 15, 
o pr·azo de seis mezes poderá ser prorogada 
a.tê mais um a.rmo polo inapoctor da alfan
dcga. si o e8Utdo das morcatlorias ga,rantir o 
pagamento integral daquelles dir~litos, arma
zenagens e as despezas e a.doanta.montos refe
ridos no a.rb. 14. 

SL esta.s mercadotias os~i•·ercm deposi
tadas nas doca8, nos entrepostos particulares 
e trapiches alfandegados, a prorogação do 
prazo dependcr<i tambmn do consentimento 
úe. respectiva companhia ou concossiona.rio, 

§ L 0 Vencido o pr<~zo do !l.e!JosiGO, a mer
cadoria reput·a.r-se-ha abandonada, e o arma· 
zem geral dará aviso ao depositante, mar
cando-lhe o pra;~;o de oito dias improroga
veis, para a retirada da mercadCiria contra 
a entrega do recibo (art. 6") ou dos titulas 
emittidos (art. 15). 

Findo este }Jrazo, .quo corl."er<l do dia ein 
que o av iso fo1• L' egist rado no cm·reio, o ar
mazem geral mandaril. vendei." a mercadoria, 
por corretor ou leiloeiro , em leilão :publico, 

. a.nnnnci<tdo com. anteoedencia de tres dias 
pelo menos. obsarvando-se as disposições do 
art. 28, §§ 3•, 4°, 6• e 7". 

§ 2." Para pl'()va do o. viso pt·évio basta.1•ão 
a sua transct•ipçful no copiador do a.rmazem 
ger,ü e o certificado do rogistro da, expedi· 
oão pelo corr·eio. 

§ 3. • O produeto da.. venda, deduzidos os 
roditos indicados no art. 26, § 1•, si não for 

procurado, por quem de U.ireito, dentro do 
prazo de oil;o tlías, será. deposita,do judieial
mente llOr eonta de qttcm pertencer_ 

As alfü.ntlcgas reter[o em seus cofres essa 
saldo o a admiuistra.ção da estrada do ferro 
da União o recolherâ. â. repa.i•tição fiscrd 
designada. pelo Governo nas instrucçõe~ Oll:· 
pedidas na conformidade do art. 3. 

§ 4.• Não obstante o processo do [õl't. 27, 
§§ 2• e 3• verificado o caso do § 1 • do pre
sente artigo, o a.rmazem geral, ou a compe
tente repartição federal fará vendei." a mcr· 
cador!a, soien ~itlca,ndo com anteced.oncia. de 
cinco dias ao juiz daquelle processo. 

Deduzidos do producto dv. vend <t os cre
ditas irrdic;1dos no art. 26, § l•, o liquido 
sará posto â disposição do juiz, 

E' permittido ao que pel'dOl' o titulo obôt ar 
a vend<J., ftc;~ndo prm·oga.do o deposito por 
mais ü·es mm:es, si pagar os impost os fiscaes 
e as despezas declaradas no art . 23, § 6°. 

Art. 11. As emprezas de armazens go
ra.es, al<irn elas re.~ponsabílida.des especial· 
mente estabelecidas ne~ta lei, respondem : 

1°, pela guarda., consonaçã.o e prompta o 
fiel entrega das me-·cadoriaa que tiver em 
recebido em deposit..'; sob pena de serem pre
sos os emprezarios, gerentes, superintenden· 
oes ou administradores sempre que oã.o effe
ctual'em aquella. C!Utrega. dentro de 24 horas 
depoig I[U~ judicialmente forem requeridos. 

Ce.ssn, n. re>ponsabilidade nos casos de ava
rias ou vicias provenientes da nat ureza ou 
acondicionamento das mercadorias, o de for ça 
maior, salvo a disposiçã o do a.rt. 37, para· 
graphv unico; 

2•, p9la culpa, frau tle ou dolo de seus em· 
pregados e pl'epo~tos e pelos furtos aconte· 
oidos aos genoros o merlll\dorias. dentro dos 
armazens. 

§ 1 . • A indemnização dev ida pelos arma
zéns gentes nos casos r eferidos ·nest e 8.1'tigo 
será corrcspondento 11.0 prego da mer cadoria 
em bom estado no loga.r e no tempo em que 
devia ser entregue. · 

O dil'eito á indemnização prescr-eve em 
tres mezes, contil.do~ do dia. em que a mel'-
ca.doria foi ou devia ser entregue. · 

§ 2. • Pelas a!fiJ.mlegn.s e ostra.do.s de forro 
da União responde directamente a Fazenda. 
Nacional com acçio regressiva contr,~ seus 
funccionaríos culpados. 

Art. 12. Nos a.rmazens geraes podem. ser 
1·ecebidas mel."cadorias da. me>ma natureza e 
qualidade, pertencentes a diversos donos, 
guardando-se m~sturarlna. 
Par~ este geuero de deposito deverão os 

armazens gemes dispor de lagares proprios 
e se a:ppll.relha.r para. o bom de.>e)ll:penho do 
Se1•v iço. · -

A'~ declarações de que trata o al't, 1• jun
tará o empt•ezal'io a descr·ipção minuciosa d!\ 
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todo~ os aprestos do arma.zem, e a matricula 
no r egistro do commercio sómente será feita 
depo1s de exame manda do proceder pela 
Junta Commercial, fOl' profissionaes e à 
.:usta do interessado. 

§ 1. •. Nesto deposito, além das dispo.iições 
especia.es na :presente lei, ob.serva.r·se-hão as 
sogui.ntes : 

1•, o a.rmazem geral não é obrigu.do are· 
stituir a :t~ropria. merca1loria r eee:Jida, mas 
póde entregar mercadoria da mesma quali
dade ; 

2•, o armazem geral responde pelas perdas 
e u:varla.s da mercadoria, ainda mesmo no 
caSI) de fl)rça maior. 

§ 2. • R.ala.íivamente á.s docas, entrepostos 
particulares e t rapichoj alfandegados a. at
tribnição acima confct•ida á .Junta Commer
cial cabe (l.O Governo Federa.\. 

strucções on o regulamento int.erno e · a. ta• 
rifa. 

At•t. 14. As emprezas de a1•mazens gera.e.~ 
teem o direit o de retonção para garantia do 
pagamento das armazenagens e despeza.s 
com a conservação e com as operações, be
neficios e serviço3 prestados ás mercadorias, 
a. podiJo do dono ; dos adea.ota.m<?nto.s feitos 
com f1•otes c seguro, e das comm!SSoe3 e 
juros, quando as mercadorias lhes tenham 
sido romettidas emconsignaçfio (Codigo Com
morei a], art. 1811). 

Es3e direito do rctençao póde ser opposto 
â massa fu.ll!da do devedor. 

Tambem taem as cmprezas Je nrma.zens 
gcra.es direito de indemnização pelo$ pre
juizos q ue lhe3 venham por ctLipa. ou dolo do 
depositante. 

CAPITULO ll 

F.:MISSÃO, CIRCULAÇÃO E I::XT!NCÇÃO DOS Tl· 
T ULOS EUITTJDOS PELAS EMPltEZAS DH AR
li1AZENS GERAES 

Art. 13. Os armazens gera.es ficam sob a 
immediata fi~calizaçã.o da.s juotas commer
ciaes, ás quacs o~ emprezarios remettarão 
até o dia. 15 dos mezes de abril, julho, outu
bro a jan~iro de cada. anno um balanço, om 
r esumo, das mercadorias que , no tdmestce Art. 15. 0:; a.rmaze llS geraas om!ttirão, 
t\Dtllrío"r, tiverem entrado e sabido e das quando lhes for p~clido pelo depl)sito.nte, dous 
que existirem, bem como a. demonstração do títulos unidos, mas sepa:raveis á. vontade, 
movimento t!os titulas que omlttirem , a im- denominados - conltec'imento de deposito e 
por ta.ncia. aos valores que com as mesmos wan·~tn.t. . 
t itulas forem oegociad .. s, as quantias consi- § t .o Ca.da. um destes títulos dove ser â 
gnada.s, na. cc.nformída.de do ar t. 22, o o mo- ordem o conter, além da sua dosigna.cio 
vimento da.s vendas publicas, onde existirem particular : 
as salas do que tra.ta o capitulo IH. 1•, a. denomioa.çã.o da. em preza do ar mazom 

Até o dia 15 de março as emprezas apre- geral e a. sua séde ; 
~entat•ão o ba.1aoco detalhado de toda~ as 2", o nome, profissão e domicillo do depo· 
operações e servicos r ealizados, du1·ante o sibn te ou do t:~raeiro por e> te indicado : 
anno nn~eri<)I', nos armazens geraes e salas 3•, o loga.r e prazo do deposito ; 
ue vendas publicas, fazendo-o acompanhar 4•, o. natureza e quantidade das mo!•cado-
de um relatorio circums~anciado, contendo ria.s om deposito, designadas polo3 nomes 
as considerações que julgarem uteis. m a.is usados uo commercio, seu peso, o et:l-

§ t. o As alfaadegas, docas, entrép;>stos tad.o dos envolt.orios e to:las as marcas e 
particulares e trapiches alfandegados 1lca1'ão indicações propl'ia.s para. estabelecerem a. 
porém, sob a exclusiva fl.scalizaçã.o do Mí- sua identidade ; 
nisterio da Fazenda, e os armazena dis es- 5•, a qualidade da mercadoria, trátaodo-
tações de c~tradas de ferro da União sob a e ua.quella.s a. quo se re fere o Mt 12; 
do Ministerio lla. IndustL•ia., Vin.çã.o o Obras 6•, a iodicaçii.o do segurador da. mo roa 
Publlc:~.s. daria a o nlor i!o seguro (art. 16) ; 

Os inSiloctorcs do.s :~Hiwuogas, cmproza.s 7•, a doclaração dos impostos o direitos 
:>u companhias do docas, conccssiona.rlos do ftsm~oos, dos on~argos e despezas a. que a. 
o o t1•opostos o tra.))ic\lo:; alfandoga!los o di- morca.doria está sujeito., o do dia. em que 
t•octot·cs de cst1•adas do fel'l'O tedcr:<es on· começaram a correr ali armazenagens: 
viarã.o nas épocas a.cima designadas os ba.-- (a.r~ . 26. § 2-) ; 
lanços trimeosacs o o balanço c o r ola.torio ao, a data. da emissão dos títulos e a assi-
anou.a.~ .10 respectivo ministerio. gnat ura do emprez!l.rio ou pessoa. devida-

§ 2.• O Ministorio da Fazenda , o da In- mente habilitada. por este. 
dustria., Viação e Obras Publicas u asjunta.s § 2.• Os r efe1•ítlos ti.tulos .serã.o extrahidos 
commeroiaes poderão, sempre quG acha.rcm de um livro de talão, o qua l conterá. todas 
conveniente, mandM inspecclonar os :~.rma.- as 1\eclarações acima mencionadas e o nu· 
zens sob .sua fiscalizaç:ão, a.fltn de v erificarem mero de orde m correspooriente. 
si os balanços apresentados estlí.o. exactos, No verso do respec tivo talão, o deposi
·ou si teero sido lielwente cumpridas as in- taote, ou tercoiro p ot• este n.uto11zado, p:\8-
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sará l'ecibo dos títulos . Si a empreza.,· a. 
lJOdido do doposibnto, os expc ~~r polo cor...: 
reio, mencionará e.:; ta; ci rctunstancia e o 
numero e datn. do certificado do regisé1·o 

Essas declarações &eriio tratiscripta:~ ~~. co· 
nllecimento de deposito · c assignadas pelos 
enr:!OSSatari08 do ~M!'I'4rlt.. . , . . ' ··· 

JlO·stal. . 
Annoiar-so·hào tambem no vet·so uu talão 

as oceurreocia~ qüc se derem com os titulos 
delle cxtrahidos , como subslituiç~(l, rosti
tuiç.'i.o, porda, roubo, etc. 

Art . 20. O poi.'ta.dor dos doug t[tll!\ls 't~IIl 
o direito de pedir a. divisi o da mei'cadvri:t 
em t antos lotes quantos lhe convenlíam, e 1~ 
~ntt·ega, do con hecimentos dp depos1t·.> o 
lMI'!'ants corro pondontcs a c:tda nm dos 
h> tos, scu!lo 1•esti tu irlos, o ficando a.nnulla.dos 
o,s titijlos a.uteriot'm!ln,~e emitt\dQs. . · § 3. • Os ;u•mazeos geral'6 sã.o r<'ttponsavui~ 

pa.l'O. com terceiro~ peiM· irregular idaclos o 
joexo.ctidões eocontl'a<h s nos t itnloe que 
omittirem, relativamente á qua.otidado, tn
tul'CZa. o pczo da. mercado1~ia. 

Art. W. As mm·~açl.orias . para. serv i~em 
de base á emissão dos títu los. devem · ~ et· 
seguradas contra r iscos do incemlio no valor 
designado pelo depo~itante. 

Os armazen~ ge1•aes poderão ter u poli~es 
especiaes ou aliet·tas p3.ra os te fim. 

No easo de sinistro o n.rm~cm ge •·al é o 
competente p •ra ro!!ebsr a · indemnizaç.'io 
devide~. pelo segurador, e sobre esta exercerão 
a fazead" nacional, a empt•oza. de armazens 
gel'aes o os portadores uc conhecimentos 
de dep.:~slto e wmTant cs m oamos direitos o 
privileglos que tcohnm sobre a. merc~tior\tl 
: egurada.. 

Paragrapho uniro. As merca.rlorias de que 
tra.ta. o art. i ~ sol'ã.o soguratlas Bt\1 nome ela. 
cropre~n . dç armaze1n goral a qu~li fica 
resp~nsavol pela. lndemoiza.ção no c .1so do 
simstro, 

Art. 17, Emit t idosostitutosdG qno traüt 
o art. 15, os generos e mercadorhs n1i C1 
poderão solft•cr emba.J•go, penhora , SO<iUOstro 
ou qualquer outro embar;:v,;o que prejudique 
.a aua livre e plena. disposição, salvo uos casos 
do a.rt. 27, · 

O conhec.imento do depc·s:to e o warrat~~, 
a.o contJ~ario, podem ser penhorados, al'rflS• 
tat:los por ·diviúa.s tio porta~o1·. 

Art. 18. O conhecimento de dc}Josito o o 
1UtN·ant pódem s·or t rnnsrer idos, unidos . ou 
sopa.rados, por endosso . · 

§ I. • O endmsso pó:ie s:1r em b1•a.nco ; nest~ 
ca~ conforc.a.o portador <lo titulo os direi· 
t os de cossionarlo. 

Est!l. di vi~ã.o s(lmoiito será racultada. si a 
mercnd.ol'ia con tinu. ~rr a garàntl.r os creqlt os 
pl'Ofercucíaes do a1i , l;!ô, § 1°. .".. . 

Paragrapho qnico. Outrosim.: é pc~·mittido 
ao :portador dos d·.Jus titi.\IOl pedil• n qyo~ 
titulas á. sua. ordell;l. ou ~e ter~oiru que in· 
dic:w, em an~s~Huição dos primHivo.s. qQil 
SCl'ãO l'OSLituütos P,O a.l'rÍll\,ZClU g~r<i:l . e ;ii:J.f. 
nullados . ..· · · ·.· .. · 

Art. 21. A' mercadol'ht · 'depos*' :a. 11erá. 
ret irada. do a.rma.·lfHli gei•a.l contra. a. en.,. 
tt•ega do conhociménto de deposito e d,) iottr· 
rant oorrc~poudenté, libm·ta pelo' p~gameQtO 
uo pr incipal e juros da di vida, s i fql nli~Q-
ciado. · · ' · · · 

.Art. 22. Ao por·:l.~or do canhtícimo!ltb.do 
depJsito é permitth.lu retl1'ar a meroaoJoria 
an tes do voncimonto d;~ di vid:J. c ;ns~ntihJo 
wal'r ant , consignando no t\r m:tzom geral o 
principal e juro> ntó o vonolmc!ltd c pa
gando os impo.i tqs !l:kil.os, i.\rmazenagens 
•·e ocidas e ma.ts do~pozas~· .. 

Del. quantia. consignada o nrma11am gera,l 
passn l'á rool bo, oxti'ahido úo um li vro du 
hliio, · · 

§ 1.• O o.rrpaz~m goro I dli.r:l. por carta re
gis trada ~mme<lhto aviso des ta co~slgn~çlio 
ao p~·lmmro·endo;s,\dpr do uwt'l'<'ti t. · ' 
. Este ll.Vi89, ~uo.ndô contestàdo, ser á. pru-

vado nos termos do art. 1 O § 2•. . .· . 
~ 2. ' A co:1sigonção equivale a. real e olfs

otJvo pagament.o, o a quan•L~ 99iJ<S\gnada 
será p:•omptq.mlinte entregu 3 ao credo1' m~· 
dianto . a restituição <lo 'IO~wraut CJ !ll. a. l,le-
vid~~ quitD,çllo. · 

§ 3.• Si o u'mnrnt 11ão fur apresentada ao 
arma.zcro geral até oito diru:t depol~ do ven~ 
cimon ~o da divida, a quantia. c"nslgnada. 
será lovil.da a deposito Ju4ic!al, po~ · conta do 
quem pct•teocer ; · 

. § ~· • .o on~ossJ ~~qttulos .unido~ conf•'!c · Nas nlfi.ndeg~ e e:ltl·túl~s tlo forl'O fede
ao c~SSIOnD.rt!J o du ~no do ltvro dlsposJça.o r~s. essa quaplh~ torá. o dcs ~int> declarado 
di1 mcz•cadorn 

1
dcp_ost ad 1; o d 1 wa~-ranl s~, . 00 a t•t. 10 § 3•, ili fliie; . · · · · 

~a_ra.do do con.teCJrn?nto de depoatlo, o ~.l' § 4.o A perd:t, 0 · rq~t:b(> ou: cxtr;~.vlo. qo 
1elto do pen~or sotJl u a .•.nes~na m~rcadoua, 111.m·~ant não l.l rejud ic;~N~o 0 c:te1•ciçfQ no 
o o d? co1~h~cunonto d~. dcp?:uto a fu.c':l~dade duOLto que oste at ~ JgQ cQnf.:ro.ao POl'ktdor 
1le d!sDot d<t n:orc<tdotta, ~lvQ .os dlloitoj do conhecimo~to de rlapÇ>sitl) . 
do Ciedor, portil.\l.or ~o WCIJ rcm t. .Al't . 23. o po;•ta.dor ·d.P wai·r~nl q!l!l, ~o 

Art . lO. _o prnna1!'0 endosso. do 'IDW'I'~'tl d1a. dq vene!m0·qto, ·n~o. fo!' pago, o que nao 
dcclara.r,á. a 1mporta.ncta. ~o cred1to &<ara~ttdo achare?nsig.na,da no ;!rrpaz4!1f g~ra.l a. 1m
peJo pouhor d·.~ mercadorll\, a tax.n. dos ~Ul'O~ P.Ol't!in~<~ ~q ~eu CJ;'ec!l ~o e ,i;tro~ (!L L'~ . 2.2), 
o ·a d~ta do venotmeQt:J, · ctevet•á rnter.por o ros.pectivo pro tosto n6s 
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mento. . . . § 1.• O arm<:~zcm geral, imrnediatamente 

prazc.s o pela fórma. applica.vcis ao protesto lo preço e entreg<trá. ao comprador a merca.
dus Jettras de ca.mbio, no caso do não p<tga- doria. 

O offi01al dos P.rot~stllS cnwegará ao pro- após o rec<_·bimento do producto da -venda, 
tcsbnte o rc~pe~t~Yo mstrumeoto, deutro.d_o fC~rá as deducções doJ credi_tós_preferenciaes 
prazo do treH. dias, sob pena de rcspOnôabJh- do arL 26 § 1°, e, com o liqUido, paga1•á. o 
dadn o de satisrazet• l)erdas e damnos. portador do wa!Tw1! nos termos do art. 26 

§ 1.• O portador do warmnt fará vend(H' pt•incipio. ' 
em leilão, por íntormcdio do corretor ou § 2.• O portador do u:a1"1'tmt, que ·ficar in te
leiloeiro, que escolher, as mol·cadorias espe- gralmrmte pago,entregariL ao a.rmazem geral 
cifica.das no titulo, indepí1ndente de fol'mali- o titulo com a quHaç.:'i.u ; no caso contrario, 
dades judiciaes. o armazem geral mencional.'á no tao~·ant o 

§_ 2.0 lgu::ü direito de venda cabe a.o pri- pagamento parcial feito e o restituirá ao 
me1ro endossadot' que pagar a divida do portador. 
1oan-ant, som que sej<\ necessa.do coostitutr § 3. • Pago o crcclor, o ex:cedente do preço 
em móra os emloS!adorcs do conhecimento da voada será entl•egue ao portador do co· 
de depooito. nhecin:ento de d3posit o contra a restit ukão 

§ 3.• O corrotor ou leiloeiro, encarregado d.:ste t1tulo. . . 
da. venda, depois do avizar o adnünbtrador § 4.• As quant1as reservadas ao portador 
do armazem geral ou o chefe da cmnpet~nte d? wmnmt ou ~~o do conhecimento de depo
repa.t•tição feder"al,annuncial'á. pela. illlprensa s~to, quaJ!.do nao reclamadas no prazo de 30 
o leilão, com a.ntecedencia de quatro clia>, tl!lt~ depois da venda da mercadoria, terão o 
especificando as mercadL•rias Cúnfor·me as destino daola.radu no art. 10 § 3•. . 
declamções do wan·ant e ueclaraudo o dia e Art_. :.:!5. Si o portador• (lo waJTartt não 
hora d1, venJa, as eon,Jiçüos dcs;a. c o lur.·o.r ficar lOtegr•aimente pago, em -v:rtude da. in
onde podem sor examinadas aquellas mer~a- sufficioncí!Jo do producto lic1uido da ~·enda da. 
dot•üts. mercadoru~ ou da. iodemnização do seguro, 

O agente dtt vend<\ conformar so-ha. em no caso dB sinistl·o, tem a.cçã.o pa.ra. havel' o 
tudo cum as dispo~ições do regulamet.tu in- sal~o conh•a os endossadores an te1•iores soli· 
terno dos aJ·mztzcns c da:> snJas de vendas dM'tn.mentc, obsorva.ndo-sG n. esse respeito as 
publica$ ou com as instl'lwçõcs ofllciacs, tra- mesmas disposições mbstttnciacs o proccs· 
tando·so de t'cpartição fm.leral. ~uaes (de rundu o de fórm<J.) l'clati vus il.~ 

§ 4 .• Si o arrorn<Ltante niio pagn.r o preço le~tras do cambio. 
da. venda, applicar-se-ha li. disposi~ii.o do O p1·azo pu.ra a. lH'asodpç-ão da a.cçã.o re· 
art, 28, § 6°. grcssi va col'l'<l do dia da vonda.. . 

§ 5.• ~-perda on extravio do conhedment.o Art . 2ô . . 9 P?rtauol' do to'!rrant sará pago 
de deposito (a!'t. 27, § !•), a ftlllen.Jia os do seu credno, JUros convencwnaes e da. móra 
meios preventivos de sua declaração 'e a á razão de 6 % ao anno o despezas do pro
morte do devt:)dOr" não suspendem nílm in- testo, precipuamente, pelo pro,tucto da venda. 
tcrrompem a venda [I.Dnunciada. d;~ mercadoria.. 

§ 6. • O devedor poderá evitar a venda aM § 1. 0 Prefei·em, porêm, "'este credor: _ 
o momento de ser a mercadoria adjudicada 1", a Fazenda Nacional, pelos dir eitos ou 
ao que maior ·lanço olTet·ecer, pagando im- impostos que lhe forein devidos; 
media.tameute a divida da w(!rrarlt, os im- . 2•,-o corretor ou leiloeiro, pelascommissões 
postos fiscaes, despezas devidas ao armazom· taxadas em seus regimentos ou reguladas 
e todas as maia a l)Ue a oxecuç:Iio deu logaJ', por co_nvenção entre eltcs e os committentos, 
inclusi \'O custas do. protesto, commbsões e pelas despez:~s com annuncio da. venda.; 
do corretor ou agellte de leilões e juros da 3•, o armaz~m geral, por todas as dnspe-
móra.. zas <!ecla.rada8 no art. 14, a. respeito das 

§ 7 ,• O porf.ador do toan·aHt fJ.ue, om 
tclllpo util, não in tcrpuzer o pl·otesto pur 
falta. de paganwntu, ou que, deutro de dez 
dias, contados da data du insr,x·umento do 
protosto, não pl'omover a venda da. merca
dorii1, comervará ti'io sómonto acção contra 
6 primeiro e ndossador do toa,-.,·ant e ~ontt• a 
os endossadores do conhec~menio da de-
posito. · 

Al•t. 24. Effectuada a venda, o corro·tor 
ou leilpeil•o dará a nota. do oontracto ou conta 
de venda ao armazem geral, o qual rQ'}!'lJerâ. 

quaes lhe (l gai'itntido o direito de retenção. 
§ 2 .• Os Cl'editos do § 1° ns. 1 o 3 de,·em 

,;cr expressamente r eferidos no~ títulos. 
(al't. 15 § 1" n. 7), <lcc!ar<\'ndo-se a quantia. 
uxacta ilos lmpost<:s devidos á. FazenJ.a. Na· 
ciunal e de tou;L s R~ (lcspezas liquidas até ao 
momento tla emhsfi.o daquellos titula s, peria. 
de perua d<J. lJ.'ei'ercnci:J.. 

Todas a$ ,·rzos qne lhe Cur exig ido polu 
portadúl' do cunhoci111onto do dop usi t o 0 11 du 
wm-rant, o armazmn gm•ul ó uhri"t~tlo a littUi· 
dar os croditos llUO Jli'O i'Ol' ' !lll a~ toa ,.ra/1 ! o 
fornecer a nota da li' I uidaçfío, utlt t~oi;~ o ·~~ij[• 
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gnada, refel'indo-se <~.O numero do titulo e 
uo nome da pessoa. â ord8m de cp1Cm f o i 
omHtiilo. 

Art. 27, Aquelle que "!>Cl'der o tHulo 
avisará. o a.rmazem gor:.l o annuncia.rá. o 
facto durante trrs dias, pelo,iornal de roaiol' 
circulação dc. s!lue daquclle aemazero. 

§ 1. 0 Si so tratat' do conhecimento de 
deposit9 o corraSJ)Onde.nto UXHTmlt, ou só do 
primeít•J, o interessado porlcr;i, obtm• dupli
cata ou a entrega. d<\ merc:tdor]a, ga,ra.ntirlo 
o dil·eito do portador do warr(t,.t, si este fui 
Jlogociu,ilo, ou do saldo ti. sua di:;posição, si a 
rner~acloria foi vcmlid;t, olJ~mvando-so o 
processo do § 2°, que corvel'á ]J')rante o juiz 
do commercio om cujct juri~dic.;-ão SI\ achar 
o a.rmd.zem get•al. 

§ 2.• O interessado requererá a no·tificação 
do arroazcro ge1•al para. não entregar, sem 
ordem jtldicial, a mercadoria ou saldo dispo· 
nivel no raso de ae1• ou 1le ter sido olla ven
dida na conformida.d e à os arts. lO § 4° e 23 
§ 1°, e jusWieara sumrnariamente il su::~- pro· 
priedade. 

O requerimento devo ser instruido com 
um ell:omplar do jornal e1n (jlD t'ur annun
ciada. a perda e com o. cópia fiel do tu,lã.o do 
titulo p<wtlido, fornecida. polo armazem 
gcr(J.l o pol' cate a.uUtenticada. 

O a.t•mazom geral terá sciencia •lo dia 
e da ho1•a da justifta!LÇM, o para e.~t~~. si 
o wa1·ra·'lt foi nogoci~•lu o ainda. não voltou 
Ui) 11rma.zcm geral, sot•ú. citatlo o endosS<.~.· 
tario desse titulo, cujo nomo devia constar 
do corresponden~e conhecimento do deposito 
perdido (art. 10, 2" parte). 

O juiz nt. sentença. quCl julgar pro~eclento 
a. justificação, manda.t'â )lublic.u ed.ita.es cCim 
o prazo de 80 dias parn. reclamações. 

Estes editaes reprod nzirã.o -todas as decla
rações constantes do ialã:o do titulo per .lido 
e serão. 1mblicados no Dian:o Officia~ e no 
jomal onde o intm•essado annnnciou a r9fe· 
rlda pel·da e alllxados na. porta do armazem 
e na sala de vecdas publica~. 

Niío havendo .reclamaçã.o, o jniz expedirá. 
mandado conforme o rcqtwrido ao armazcm 
geral ou deposiüwio. 

Sendo ordenada a. duplicata, Llelh constal'á. 
esta circumst<l.ncia. 

Si, porém, app:1recer reclamação, o juiz 
marcará o prazo de uez dias IJ<1l'a prova, e, 
findos eltes, a.l'l'a.zoa.nt.lo o embargante a o 
(}muu.rga.do ·em cinco dias eada um, julgará. 
afini\l com appellação sem atreito suspen8ívo. 

Estes prazos serão irnprm•ogaveis e f<~.taes 
e correrão em cartorio, independente do bn· 
çamento em audiencia. 

3.• No caso de perda do warrant, o in· 
tert>ssado, que provar a sna. prollrieda.de, 

tem o tliri!Ho de receber a. i mportancia do 
cl'edi to garantido. 

O~serva.r-se·ln o mesmo procm;so do § 2° 
com as :;eg-ulntfls modillcações : 

a) Pal'a justHic<tção summaria, serão ci
tados o peim~iro endossador e outros que 
fol·em conhecio.lo3. O ar mazem será avisado 
do 1\in. e hora da. j iJStifi.caçü.o, e no tificatlo 
judicic.lmonte da. p~mh do titulo. · 

b) O mnndaflJ jndíc[al do p<tg<unento será 
expedido contt·t~ o pl'imcil'O endossador ou 
eontra quem tivet• em consignação on dopo
~ i to a importa.ncia GOl'rcspondente ri. divh.la 
do wm·rant. ., 

O l'erorido m~ncb.do, ~í a divirJa nã.o est:t 
vencida, serú apresentado <tqucllo pr ímeit·o 
andossa.uor no dia. do vcncímcnt~, scudo n.p· 
plicavol n. disposição do ai' t. 2'l no ca.so do 
não pagnmento. 

§ 4.° Ccss;t a rcspons?.bilidade do a.rmazem 
geral e do dcvedot· quando, om virtude do 
ordem ju,Heíal,omit\it• duplicata. ou entrega\' 
a merc::tdm•í.~ ou o saldo em se11 poder ou 
pa~pr a divid;t. O prejudicado t orá. acção 
só mente contm quem indevldamen l;o dispoz 
da meL'cadoL•ia. ou embol~on a quantia. 

§ 5. o O que fica disposto sobre pm•,la do 
titulo applica-se aos casos do rouho, fur to, 
extt•a.vio ou destl'Uiçã.o. 

CAPITULO IH 

SALAS DB VENDAS PU BLICAS 

Art. 28. Anncxas n.os seus cstab;leci· 
mantos, a.s empreza~ de 1trmazons gern.cs 
poderão _ter suJas apropl'iadas para. vendas 
publicas, volunt.arias, dos g enm•os e merc:l.
doria.s em deposHo, obser vando-se as se
guintes tlispoi! ições: 

§ 1.0 Estas salas serão fra nquca.das ~o pu
blico e os deposit antos pode1·ão t ar 11hi ex 
posição de amostras. 

§ 2. 0 E' livre a.os interesBaüos esculhor o 
agente tln. -venda de:1tL'e os corretores ou 
leiloeiros (la respectiva pra~a . 

§ 3,o A venda. será annunciada pslo cor 
retor on leiloeiro, nos j orna.os loca.cs, dc
ola.t•ando-sc o dia, hora o conllições do leilão 
e da cntrllga da merca.doria, numer.> , mt-
ture.za o qumtidade de ca da. lote, armazens 
onde se acha, o ag horas dJU•autc ás qua.es 
pódc !1Cl' examinada.. 

Alem uisso, n.ffix:a1•<i aviso na praça do 
comruet•cio e na sala on-.le teulta du olfcctun1' 
a ventla. 

§ 4." O publico será atl.zni t titl.o a examinar 
a. morcadoria annunciada á venda, sendo 
proporcionadas todas as facilidades pelo 
administt·a.dor do a.t•ma.zcm onde olla so 
acha.1·. 
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§ 5.• A venda será faít.ct por ata.cado, não 
podQndo cn,da. lote ser de valor inferior a 
dous contos de réis, ca.lcula.do pala cotação 
média da merco.dor ia. 

§ ô.• Si o :\rr·ematante não pagar o preço 
no prazo matcatlo nos annuncios, e, na falta 
destes, dentro de vintll e qn<>iTo ho1'as dopais 
d:L vend'l., será tt mercadoi•ia lovada a novo 
loilão pol' sua conta o risco, ftc:1nllo obri
gado a. complot.at· o preço pot· que a comprou 
o pePdendo em benel'icio do vendedor o ~igual 
que houvm• da<lo. 

Para eobranç:\ da. ililfer·ença terá a parte 
interessada a acç?io c:tccutiva dJs arts. 309 
e snguintes do llecJ·eto n. íH7, de 25 (Le no
vombt•o de ll:i50, devendo a petição illillil1.1 
sor iltstruidn, OliiU cet'tidã.o eKtra.bidi\ dos 
livl'ns do corretor ou agente da loillies. 

§ 7. 0 Trat:~.ndo-se. das mm'c:tdoi'Ía.s a. que 
so rel'el'e o art. 12, obsct•var-se-ha o disposto 
no § I", n. I, do mesmo artig-o. 

Art. 29 . Onde existirem salas de voadas 
publicas serão ncllas e/foctuada.s a.s wmdas 
do qne t1•atmn os a.rts. lO§ I• o 23 § 1•, não 
sondo en t5o ~pplicavcl a disposição restri
ctiv:t (]I) :1rt. 2!l § 5". 

CAPITULO IV 

lll~POSJÇÕJ.:S FJSCAES ~: P ENA.ES 

A 1>t. 30. São suje l tos ao sollo fixo de tre~ 
zen tos réis : 

1.• O recibo das morcadorias depositadas 
nos arma.zens gerMs (art . 6). 

:2 .• u conhecimento de deposito : 
O mesmo soiJI) d~~s lettras do cambio e do 

torra pagat'<t a wun·ant quando, sepa.rada de 
deposito, for pola primeira vez en·1ossada . 
. A1·t. 31. Nã-o po(lem ser t:.~.xttdos pelos Es· 

tt1.dos nem pelas Mumcipalidades os depositas 
nos armazens geraes, bem como as comp1'as 
e vendtts reUliza.das nas sal"s auncxas a estes 
n.1'mazens. 

ArG. 32 . l ncorrm·ã.o na mul t a de 200$ u. 
5:00ll$ o.> nmpJ•ezal•ios de armazens geraos 
{[lte nlí.o obset•varem as prcscripcões dos 
;n•ts. 5•, 7° c 8", §§ I• a 4•, 13·, 22, § 3", 24, 
§§ I• e 4•, 21), § 2•, ultima p:trto. 

Pa.ragrapho unico. A multa sct'á. imposta 
por quem tiver a seu cat'go a. fiscalização do 
armazem. e cobn,da exocutiva.mente psi• 
interrnedío do Ministerío Publico, si não fot' 
paga doutro de oito dias depoi s de notill· 
c11.da, r evertendo em beneficio dn.s miseri· 
COl'dias e orphana.t os existentes nn sédc dos 
urmazens. 

Art . 33 . Serâ cassada. a. matricula. (ar~. 1•. 
fi 1•) ou rovog,~da a autorização (art . 4•), 
por quem a ordenou ou concedeu, nos casos 
seguintes~-

Vol , 'ti 

]a, fallencia e meios preventivos ou liqui
dação da respectiva. empreza; 

2•, cessão ou transfol'~:mcia d:t elUllrPT.a a 
terceiro sem prévio aviso á ,Junta Commer-· 
cial, ou soru autorização do Governo, nos 
ca.S DS em que esta for necessaria ; 

3a, infracção do rogulamento interno em 
prejuízo do coromerciu ott da Fazonda Na
cional. 

Paragmpho unico. A disposição des te ar 
tigo não prejudicn, u imposição das multas 
comm1nadtts no art. 38, nem a applicil.ção 
cb,g outras :penas em quo , :porve11tura, te
nham incorrido os amprezarios de <trroazens 
e seus prepostos. · · 

Art. "34. As penas csta.b~lecülas para os 
casos do ~rt. 32 o 33, as. 2" e S•, só podorão 
ser impostas uepoís de ouvido o cmprczario 
do arrnazem geral, o gerente· ou superinten
dente {las comp~nhias de docas e· os conces~ 
sionarios de ent1·epostos e trapicha alfa.nde
gudos em pl'::tzo rn.zoaV"el, facultando:se-lha 
a leitura. do inquerito, rela.tor io, demmcia e 
provas colllidas. 

Art. 35. Incorrerão nas pena;J de prisii,o 
cellular por um a quatro aunos o ·multa de 
100$ a l : 000.$: 

Lo .Os que amittirom os titulos referidoil 
no capitulo II smn que t enham cumprido as 
disposições dos a·,•ts. 1 e 4 desta lei. . 

2 .• Os emprezal'ios ou admin i~tra.dores da 
armazens geraes que emittlrem os ditos ti· 
tulos ~em que existum em deposito as mer
cadorias ou generos nelles especificados; ou 
que emittam mais do um conhecimento. de 
deposito e de um ocal"'rant sobl'e as rn11smas 
moPeadul'ias ou gcneeos, salvo os casos Jo 
arti"O 20 

:~ .':. Os empl'ezar.ios ou administradores de 
a.rmaztJns geraes que fizerem ernprc~Limos 
ou qua.esqncr negociações, por conta propria. 
ou de terceiro, sobre títulos que emittirem. 

4. • Os cmprcza.l'ios ou administradores de 
armazons gerac~ que desviarem no todo ou em 
pa.r·te, fraudal'DIU riu 5ubstituirem por outra.s 
.as m<Jrca.dOl'ias ooufiada.s á sua gmtrda, sem 
prejnizo dtt pena de pri~ã.o de. que trata o 
at•t. I! n. l . , · . . · . 

5.• Os emprezarios ou administ radores de 
arrnazc!ls geraes que 11ão cllt reg<>remno de· 
viuo tempo, a quem de diruito, a impol't an
ch das consignações de que ti'.L \<1 o ar t. 22 
c as qua.ntias CJ.UE:. lüos sejam confiadas nos 
to r mos des ta. lei. 

§ I. • Si a. em preza fôr sociedade n.11onyma, 
ou eomman[Ut:u•ia. p oi' acções, incorrerão 
nas panas acima eommina.das os seus admi
nistradores, supe.rilltand-entos , gerentes ou 
fieis de armn.zens que pa1'a o facto criminoso 
tenl:lam conco••rüio d)rcctn. ou intlirecta· 
mente. 
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§ 2.o Si os titulas emittidos pelas. repar
tições federaes, de que tratam os a1·ts. 2 e 3, 
incorrerão nas penas acima. os tl.els ou quaes
q"er funcciona.l'it•s que concorram pari!. o 
fa.cto. 

§ 3. o NeSIJes crimes cabe a. a.eção publi.ca. 

CAPITULO V 

lliS~OtilÇÚt:S G~Jl.AES 

Àr;. 36. Ficalll comprebendidos ~a. dia.Po· 
sição do art. n. · 19, § 3~ do decreto o. 7~ 
de 2.'> de novembl'o do 1850, .o,; .deposlto3 nos 
armazens geraes o as operações sobre os ti~ 
tolos que as ·respclltivas ernJ)rezas emitti.rem 
e os coútractos do compra e venda a que se 
refere o art. n. 28. 

Art. ·:Jl. São nl)llns as convenções ou 
çi\l.ü~ulas qu~ d~minn':un óu restrioja.m as 
Qbrigaçlíes o re!;pnnsabHillades que, por esta 
lei, são impostns á.s emprezas de ar.!IlO.Zens 
geraeá e ii-OS que figurarem .JlOS tl t ulos que 
sUas erniit irem . 

Pa.ragrap~o unico. Ao eontr:11•io podem ~s 
armazena goraes se olirigar, por convonç.ao 
com ds depo3itar.tes e mediante a. taxa com· 
binada, a indemnizar os prejuízos aconteci
dos a mercadoria por u.varias, vicios intrin· 
aooos, falta de acondicionamento e mesmo 
pelos casos de forç~t ma.lor . . 
· . Esta convenção, par..t que tanba ofi'eitos 
pal'<l com terceiros, devtmJ. constar dos tltiU· 
los de que tt·aw, o art. 15. 

Art. 38. A pre3on te lei não modiflc.'l. as 
disposições do capitulo V, do tHulo lU, dll 
pa.rle 1 do Codigu Commorcial, que conti
nuam em intoirv vigor. 

At•t. 39. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala 1ias Commissões, 8 de outubro de 1903. 
Vqmirtgos Guimaraes.- Herr_nenegitdo de Mo· 
racs, 

N. 144 B ~ 1903 

~~dacçflo final do projecto n. 1.44, de!teanno, 
emendado pelo Senado; qu·e autori3a ·o Pre
sidente da Republica a abrir ao Miníste1·io 

' da · l•a.ienda o àedUo éiv·tl'aordinario · de 
· .'4:482$500, para abono de· .~e.vtas e· sel'{)es a 

que, teem di1·ei!o os opertwios · da Castt da 
Moeda 

(Vide projeclo n, 168, de i902) 

O Congresso Naciona:I rasol ve : . 

na conformida!le do ::.rt. lO do regulamento 
annexo ao dec1•eto n. 5.536, de 31 de janeiro 
de 1874, trabalharam além das horas do 
oxpediente nu serviço de recebimenGO das 
novas moedas UEl nikel, durante ~,;; mezes dCJ 
janeil·o a, abril de 1902 ; 1'i1zendo .a.s n~ces
saria.s operações a revogadas as diSposições 
em contrario. 

Sala. nas Commissõcs, 8 de outub1·o de I 903. 
- D~ming~s Guimantes.- HermelltgHdo de 
Momcs, 

N. 243 A-10)3 

Redacçt!o fit~al a~ prnjecto n. 243, déste 
a1uw, que autoriza o Preside~te da. ReJJII· 
bt:ca a ·mandar pagar a Jovel•na Rtbas do 
Albuqúet·que BeUo, Deolinda de L_a1·a Ribas 
, 111aria Augusta Ribas Flores a tmportan· 
cia do meio·so~do a qtte teem direi/o como 
filhas do {allecido C(rpitu? refo'=mado do c:»
m·cito Quirino de Letra 1-:ibas , l'e/euando 
para isso a pl·escripç.fo em q11B incorreram 

O Congre~so Nacional resolve: 

Art. 1.• E' o Presidente da. Republico. au
tol'izado a ml'lndar pagar a. Jovelina Riba.~ 
de Albnqual'<JUe Bcllo, Deolincta. do L'1ra. 
Ribas e Ma.ria Augusta. Ribas Flores a im· 
portu.ncia do mGio-soldo a q~e)eem direito 
por morte do seu pae, o capJta.o Nfot•mado 
tlo exercito Quir;no da L:wa Ribas, da$.ie 9 
de m:u·ço de l.:l8 1, épo~ \elo f<lllaoimen.to, a.té 
13 de novombro de 181}7, quundJ r.n l)xpe
dido o ti tulo de habilitação, fiou.ndo ellas 
assirn relevadas da prMcdpção em quo in-
correram; · 

Ar,, 2.° Fica.m revoJa,das M disposições 
em contrario. 

Sala das Commi~sõcs,8 do outubro de 1903. 
-Domingos Guimariíes. -Jiel·mmegildo àe 
Moraes. 

Vae u. imprimir o seguinte 

i'ROJEOTO 

N. 248 A-1903 

Parece1· da Oommisuro de Cimslituiçao, Legis
ld!"To e Jttsliça sobre o pt•o.fsct<> , tto · S!48, 
dejfe ant~o, do Se~~ado, que dcólara ·· ~e1· 
ápplicavel tt disposiçifo do o:rt • . 1° do de
ct·eto n. 938, de 29 de dezembro de 1902, 

· com · re(erencia ao art. 5 9 ns. 1. e 3 da 
Con~tituiç,To, só nos casos do .citado al·t, 59 
n . 1 e § :f• · 

Artigo único. Fica. o Presidente da. Repu
blica. autoriz,•do a: abrir a.o .Minhtorlo d:• A Com missão ·de Constituição, Legislação 
-Fa.zendao oredito exti•aord!n~~orio dc4:482$500, e Ju8tiça, á qual foi presente o • projecto 
~1'11: abon() de ~éata~~ o serões a. quG teem n. 15 do Sena.do; detol'mina.ndo que-o. dls
~!l'<J~t.() os o~rar10~ da ~S!J. qa. Moeda <lue, ·posição do a.rt. 1 o do decr~to n . ~38; de 2~ de 
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dezembro de 1902, com rcferencla. ~o art. 59 
ns. 1 e 3 da, ConstituiQ<"'ío, olló deve sor &Pl\li
ca.vel aos casos do citado artigo n. 1, atten
dendo que os m otivos, que aconselho.rnm 
a providencia ~doptada. pelo referido de~ 
cz:e~o, n i'io p roccdeiu, quan,dQ.Iil tra~~ da. \'G· 
v1sao_ de p_;oe~ssos crimes, q ue c:tig.) utna 
soluça,o na.o demr;>rada., é de parecei' que 
aquolle p l'ojooto seja .npprovatlo, 

. S~la da~ . CQmfl'.\issQe.s, 8 4o outubl'o de 
1~Q?."7CPar:<~nlio~ ·. Monlenegl'ó., presldcp~e (l 

r~la.wr ·=:Te#ceircx de Sá.-Lt+f4 Domi,1gu~t, 
...,.,_F'red~J.CO l!qrges. -... lfosan~~t~h de (jl(, 
';'8~1·tl~ :. 

N. 248- 1903 

i i 

.o Congresm Nacional decreta : · 
Al'tigo unico. A di~posiolio do art. l• do 

dJCl'~to fl, 93_~, \i~ 29 UC t!ezcmb:•o dO !9()~, 
aow. r ufatellc!l;!. ' ao art. 59, n~. 1 e B da 
C:P!l~,~ttuiÇã.o; ~~ é a:n"pljea?el nos caso~ do 
<!!~t!2 at•t. · 5!?; p ~ ! .e·~ r•; dm•ogada.s q.s' ,lls· 
J)OSIÇ.<J~S em e~~tL•!).po . 

. Senatlo Federal, !m). 30 de .setembro ~e 
lO~'i.-Joak.im d'O. Oalu~da, Pj•esitlentil ln" 
tot'!OO.-.il~t:1'IP · /o$e Çar1rqlves, ~o Sacra, 
•~rw .• . servwd_u do l•. -Hem••' que _(la .Silüa 
Coul.nho! H~I'VlQdo d!! ~o Secretru>io . ..,..Jos~ 
de 4/melda B(.lrreto, ao Secrctilorio intcL·ino. 
...,. .flP-111irf!. B an:e(los, ~arvind11 d~ 4• S·3CL'&· 
t:lrJ;). 

tados, compr,\ de lin·os, t'evista.s o outras 
~~~Y;e~~s &tt\Ilentcs áquelle ftm (2• discus-

Votação do prqjocto n. 250, de 1903, auto
i'i~a.ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis
t~río da. Jus tiça e . Negocios rntcrioros o cre
dlto de 25 :955$362 pat·a. attcn,lcr ao pttga.
ffi9nto dll vencimentos c custas do processo 
ao bffi~hl d ·\ brigada, policial Amel' ico .Au
gusto l},o· AZO Vedo Bcllo, em virLudc de ·scn: 
tOQÇ!!. 4o Sup1•emo Tl'ibunal Fo:iel'a.l (2" dis
cussã.o); 

Votacão do p1·ojecto n. 232, des te ;~nua, 
quo a utot•iza Q Poder Executivo a coilcci et• 
seis mozes de licença., çom ordenad,o, ao Dl'. 
Oscar Vi:1ona., p1·ocm·ado1' socciona.l no Es· 
til.!.~ o da. Ba.hia, em proroga~lo daqueHa. em 
c~o g~so se acba,, pa1•a. tmhl' uo sa.u4o 
(dLSCtlSBao unica}; 

P dise~ssão do projecto n. fd2ô A, do 1903, 
a.utoi·lzà.údo o Governo a C<)Otro.atat• · com 
quem ·n~ll.h va.utagens otl'et·eccit• a constru· 
c.;ltu de l1!Uil. estra.da. de ferro que entron· 
cQ.t1dP no I'a.tt)al do Timl.Jó, no Esto.d•J da, 
Eiu.l1itl., \Ttl tcrniln~r na cidade de Proprlá, no 
E;~tu.do deSar~:pe, e dll outrll.9 p••ovitloncias, 
êom substitutivo da. Commil>sll.o tlo ObJ·as 
P tibl~o;l.s o Coioni~llçã,o; · 

a• disoussã.o do proja~(;u n. 214, de 1903, 
ooocodendo ao mestr.1 ~a oinoina. do córto do 
Com: nis:~ariado Geru.l ~a At•ma.d<\ as Víl,nta.
~ll.~e.ns e, llil•oitos gosaqo:3 pl,li~M moJtl·G3 d.~ s 
otllcwaa de igual catogvria, nos Ars:1na.o~ lto 
Guerra. G Ma.llinha da. Capibal Federal; . 

· Q "f:l•~ ,. ~.resl~ent.e - Esbndo nde- . Cant iou1.çlí.o da. 2• diseussio do projeeto 
a.n~a<b jl. hol:il-1 designo p :i,ra. nm~nh' ~ se· n .. 38 t\., qe !903, reorga.nizaudo os ~erviçod 
gumte ot~dem qo (l ia · · . de hygione administrativa d;~, União; · 

J• p l r te {até ás 3 hci1•as ou antes) : · 2• parte (ãs 3 horas ou a.utes) ; 

Votação do projecw n. 245 A de 190.1 Co.Qtinua,cii,Q 4<~- 3a disctusão do projecto 
abriq•.'!Qao Ministorio da Jnstic ,~, à Nogocio~ · ~· 168, do 1897, provilenc!àndo sobre !LUXl· 
Jntoi1oreso credito Oltl!O.Ol'd.inal'ÍO ciG 30:0(}1)$ hos á lavoura. 
para, oc?~l'l,'ál'. á. doapez" com o desenv-olvi· Levanta·so a. s'ssão "ás 4 ltora.s e 40 rulnu-
meqto na. b1bhotheaa tla aa.ma.m dos Depu- ~9~ d~J, trt.r\!.f.l, · 
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'l.02a SESSÃO EM 9 DE OtTTUilRO DE 1903 

Prasidenci11 dos S1·s, Paul1~ Gui-maraes (Presidente),-Oli1!eira Figueiredo (fo Vice·Presi-. 
!ltmte) e Paula Guimaraes (Presidente). 

Ao meio-diu. procede-se á chamada a. que 
fespondem os Srs. Paula. Guimarãe~, Alencar 
Guimarães, Thomaz Accioly, Wanderley do 
MendotlÇ<t, Joaquim Pires, Eugenio Tourinho, 
Antero Botelho, Luiz Donüngucs, Anizio ile 
Abreu, Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Ta
vares de Lyra, Eloy de Souza, Fonseca e 
Silva, \Valfredo Leal, Abdon Milanez, Tei
xeira de Sá, Ermtrio Coutinho. Bricio Filho, 
Cornelio da Fonseca, Angelo Neto, Euzobio 
do Andrade, Arroxellas Galvão, H.odrigues 
Daria.,: Joviniauo de Carvalho, Felisbello 
Freire, Domingos Guímtu'ães, Satyro Dias, 
Pinto Danta,s, Alve11 Barbosa, ftodrigues 
Lima, Tolentiuo dos Santos, Para.nhos Mon
tenegro, Rodrigues Saldanha, Bernardo Horta, 
Moreira Gomes, Hereclia de Sá, Mello Mattos, 
Americo de Albuquerque, Galvã.o Baptista, 
Silva Castro, Lam•indo Pit.ta, Henrü~ue Su.lles, 
Mauricio de Abreu, Oliveit·a Fllo(Uolredo, 
Carlos Teix~ira Br,mdào, Bernardo Monteiro, 
Bueno de Paiva, Leonel Filho, Calogoras, 
Olegario Ma~iel, Wencesláo Bl'az, Rodolpho 
Paixão, Moreira da Silva, Jesuíno Cardoso, 
Francisco Romeiro, Rebouças de Carvalho, 
Eloy Chaves, Rodolpho Mirandt\1 Hermoue
gildo de Moraes Filho, Joaquim Teixeira 
Brandão, Bernardo Antonio, Ac1uiuo Ribeiro, 
Lamenha Lins, Bliseu Guilherme, Ge1•mano 
Hasslocher, Cassiano dq Nascimento, Vespa
siauo de Albuquerque, Dlogo Fortuna,, Ho
mem de Carvalho. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem debate a.pprovada a acta da. 
sesssã.o antecedente, 

Passa-se no &:xpediente. 

O Sr. Alencar Gni:lnarães (to 
Searetm·io) procede & leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 

Do Sr. Deputado Manoel Fnl•renoio Alves 
Pereira., rommunicando que, r7>rçado <I re~ 
tirar-se por incommodos de s:wdo em 
pes~oa do sua. fmnilia, solicita a neoessa.ri a. 
licença pa.ra deiltar de com)?::t.recet• á.s sessões 
durante o tempo de seu impedimento . -A' 
Commissiio de Petições e Poderes. 

Do. Sr. Deputado David Campista, com
mumea.ndo que, por motivo de forç-a maior, 

dei:x:a de comparecer por alguns dias .ás se_s. 
sõcs. -Intci1·ada. 

Do Sr. l 0.SecretariQ do Senado"; de 8 do 
corrente, transmittindo, devidamente sa.nc
cionado, um: do> autogru,phos da l'esolução 
à o (~ongresso Naciorúil, autori:locildo ' a·· con~ 
cessão, no corrente anno, de uma segunda 
êpoctt de cumes aos estudantes de pre
paratorios.~ In"teir<\da, archi ve-sc o autu· 
grapbo. 

Do Ministerio da Guerra, de 7 do corrente, 
envia.ndo a seguinte 

MENSAGEM 

S1·s. Membros do Congresso Nacional ~ 
Tl'n.nsmittindo-vos a incLusa exposição, que 
mo foi apresonttula. pelo Ministro de Esta~o 
da Gucrr:t, solJre a. llOCessidad.a do se 
u.bl'ir a.o respectivo minlstm•io o cred ito de 
792:008$875, s upp!emonta.r ao a.rt. 16, n.O, 
da. lo i n. 757, de 30 de de~ombro de 1902, 
rogo quo vos digneis habilit:tr o G0vor no 
com o rol'tlrido m•odito, em v ista. dos moti' 
vos comttautns do. mesma. exposição. 

Rio uo .Janoll'o, 7 do outubro do 1903.
l"t·anci.<co elo P aHfa l~od1•igw.1s Alt,es .- A' 
Comruissão do Ot'(~amonto . 

Do Gromio Adttaoeiro e Commot•cial do 
Mm·;uthão, r epresentando contra a. inter
pretação daua polo Poder Executivo á dis
posição contida no art . 15, da lei n. 7·U , de 
21 ue dezembro de 1900.- A' Commissã.(l de 
Orcam[mto. 

Requerimento: 
De D. Leopoldina Carolina Ca.misã.o de 

Albuquerque, pedindo relevacã.o do pl'escr i 
pção para. recebm' o meio-soldo a· q ue tem 
diroito pei<Js motivos que allega.-A' Com
missão da F~zenda e Industrias. 

O Sr. Ollv eh•a Figueiredo 
-S1·. Presidente, cabo-me a. tri<'te missão 
de, em nome da bancada fluminense , com
m unicar a V. Ex. c á casa. o passamento 
occoi'r•ido llojc; do nosso prestimoso e:t-col: 
lega., Sr. cor<:mel J oã.o Antonio Alves de 
Brito. 

Membro desta. Ca:la durante duas legisla
t uras, o illustrtJ e~tin cto dcm relevantes pi'O
vas de seu civismo, de seu elevado caracter 
de s~u pertinaz t rabalho c da independenci~ 
do seu proctldimcnto. (Apoiados .) 
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Ainda .na. ultima sess.'to da leghlatura pas
sada, S. EK. illltstrou a tribuna d1~ Cap1ara 
dos Deputados com brilhantes explanaçoes _a 
).•ospeito da. crise do café e da. pet•turbaçao 
do mercado monetario. Aquelles Srs. De
putados; quo llzeram parte da logisl~tut'a 
anterior a esta, hão de eata.r bem lembrados 
do substancial discurso do digno orador. 
(Mui to vem .) 

o Estadv do Rio de Janeiro, mais diro
ctamente ferido por esse f.~tal . acont~c.i
mento; partilha da dor que punge a fam1ha 
do distincto finado. . 

E eu, e m nome do me?-S collegas, v~nho 
pedir a v. Ex., Sr. PresHlonto .. que so d1g~e 
consult<lr á Casa sobre si pernnt to q uc SOJ<O 
Inserido na acta um vot~ de· :proftm~o Ilt>za.r 
por tão infausto acôntcctmen1io. (.Vuzto bem; 
m·uilo bem .) 

o 8r. President.e-0 Sr . Depu
tado Oliveira l<igueircdo requer que seja in
~erido na acta um voto ue p rofundo pezar 
pelo fu.Ue cimento do coronel Joã.o Antonio 
Alves de Brito, que nesta Cast\ do Congre~so 
rHpr·esentou o !!:atado do Rio de Jane1ro 
duran'o a.s duas logislatur:\s passallas . . 

Os ~enhores qun approva.m o requen· 
monto queiram se Ievanta.r. (Pausa.) 

Foi a.pprovado unauhnemente. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciado. a. continuação d.lt 2• discuS• 
são do projccto n. 38 A,. de Hl03, r.eorga:ni· 
zo.n~o . ?S serviços do hygrene admlmstratJva 
t.l.a. t::m:.to. 

Vom á. Mesa, é lido, apoiado c posto cou· 
junctamonto em discus~ão, o seguinte 

SUDSTITlJTl\'0 

Ao pt·ojecla n . 88 A, ele 1903 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I .o O Governo reorganizará os ser

viços fedel'a.es de saude publica, incorporau· 
do·lhcs os de policia sanita.ria, assistencia. 
nosocomial e isolamento c desin fecção na 
Ca.pittll da Repubtica, no~ termo~ do para
grapho unico do art. !18 da. lei n. 85, de 20 
do seteml.>t'O, observando as seguintes dispo
sições : 

a) Em cada porto principal dos Estados 
maritllílos e fluviaes, haverá um hospital de 
isolamento com desinfectorio annexo, clesti· 
nado ao t1•atamento dos eofermos de moles
tias transmis;íi veis e ao e3purgo dos objectos 
susceptíveis procedentes do navios infectados 
ou suspeitos ; 

b) De accordo com os governos estadun.c:s 
a. nova regulamentação promoverá. a substi
tuição do regimon qua.rentena.~io, . como 
medida systematica., pe1o da vigllauCia. me· 
dica dos dcsemba.rc<ldos c pelo 1sola.motHo 
dos eu formos; cumprindo aos mesmos gover· 

O 8r, Presidente - Nã.o havendo nos uniformizo. r os processos Mlministtoativos 
nuniero legal para se proceder :!.s votações de hygiono urbana., de modo a ficar as::egu~ 
das ma terias eonstantes da ordem dia., passa· rada. aquella vigílancia. ; 
se tL matoria-CI1J. discussão . . c) O serviço de sa.ade dos portossorá. regu· 

lamentado na conformillade das indicações 
. . PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA procedentes, attendendo·se á. convenioncia. 

ilo melhorar as condições do pessoal e <lo 
. E' aÓÍJUncia.da a 1 ~ discussão do projecto ma teria.! o do dxa.r-se a.s relações que os ru.ne~ 

n. 2~6. de '!'903, autorizando o Govcr'ao a. cionarios federa.ea ·ha.jam de man ter_ com os 
contracta.r coin quem mais vantagens olfe- e5taduans em épocas do epidemias a normaes; 
reeer .a construcção de uma estrada de ferro d) Haverá. um Codigo Federal de Saú.de, 
que,' ~ntroncando no J'a.ma.l do Timbó, no no qual se inclltam t odas as regra.s e prece1~s 
Estado da.. Bahia., vá. te~mina.J• na. cidade de do u.dministraçã.o sanita.ria, quer em relaçao 
P'ropriá, no Estado da Sergipe, o dá outras ao sorviço dos portos, quer no·tocante á hy· 
providencias , com substitutivo da Commis- giene da ·Capital da Republica; e nelle se 
são de Obras Publicas e Colonizaçã-o . esta.belecal'âo as condições · nocessarin.s pa.ra. 

Nioguem pedindo a palavra, é encerrada quo se realize a. intervenção dos Poderes da. 
a dlsflUssã.o e adiada a. vota.çüo. União c os actos da admioistra.çiio eaoitaria. 

local, sogundo a formula. do art . 5• da. Con· 
E' annunciada a 3• discussão do projecto stituição ; .. 

n . 214,' de 1903, concedendo ao mestre da e) No citado Codigo poderá. o Governo com
officinn. de córte do Commissnriado Gm~11 da. minar M penas da multa, de 50$ a 1:000$ e o 
Armada. as va.ntagens c d ireitos gos:J.dos dobt•o nas reincidencia.s 0 prisii.o de trcs dias 
:pelos mestt·es d<1s officioas de iguu.l ca.t()g'o- a. seis mezeil, pal'a. as inft•accões. 
ria nos Arsenaes de Guerra e :Marinha da. Art. 2.• o Governo submetterá á appro-
Capltal Federal. vacão do Cong1•esso Nacional , em sua. proxi· 

Ninguem pedindo. a. pa.lavra, ~encerrada a. roa secção, a. reforma. de que trata. esta lei, 
discnssã.o e adia.tla. a. votação, · , · e o Codigo Federal de S&úde, sem prejui~o 
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da. execução r'e3pectiTaj que deverá inicüi.P-so 
11. 1 de janeiro de W04, . _ 
, Ar~. s.o Emgl1anto por lei ordinari:t nao 
for~>m votado~ os fundos precisos -para o 
custGio dos novos S::!rviços, 11brirá_ o Govccno 
03 cre.litos n~cessa.rlos pel11 yerba de_ Soec?r
ros Publicas, tanto para as ws~a.lla9Qes, que 
houver ue deterrn'i.l1ar, como }la.t'a o rne~mo 
custeio. . . _ 

Art. 41" Ravogam-sa as disposiçocs om 
contrario• · 

dis~ussão Nsa.lttt daatlo logo impQnJo á. nossa. 
CI)Dscienci:l que não se dl!tenh:~ ant'3 a suo. 
realização. . 

·Assim ma exprimindo, aocentuando a 
confhonca. plena. que nos inspira o Oover·no da 
Republica, a.fina.nJ.o eo11mos~o nesse ~ntir, 
salientei. o meu prop!.lsHo de dar-lhe franêo 
o dc<.JididJ e.pJio. Nem pOi' i~tOdlOl'éW, ern. 
lici~o acceítar nos termos propostos o projecto 
do ilol,re Deputado por est~ Dlstricto,l.lú;la. v e~ 
que e!la fei'ia à. Coll.'ld&uicã,o, o que.<~liá.J não 
se impunha. pal·a se Cll(lgal' ao fim almo-

S:1la. das sessõ3s 9 dê outubro de 1903.
.UodJ··igues Lima.. 

ja.do. . 
Recordarei á Ca_mara. ond.e no projecto 

achei ataques â Constituição e que roere
o Sr. Pre~1dente'-Tom a pa!avta éaram a resposta que hontem dei a.o discurso 

o Sr. Germano Ha.sslochet•, de sou aut1>r. C.)ncordei que er~ legitima ~ 
encantt>ação do serviço de llygiene do. Capíto.l o 8r. Gel"ntfi.lio Rasl!llocb.é!'- pela Uniã.o a mesmo n·;cessarla.. Legitimà., 

Sr. Presidente, venho huje prosegUJr na. porque a Constituiçiio no al't.34, n. 30, didpõe 
discu~são que encetei, hontem, do projeoto que 0 c:Jongresso Na.cion:l.i legil!to.rá BJb1•e os 
que ·;.·reorganiza. o B3rviço do hygiene · Sou, serviços que nesta cidatle li. União reservar 
porém, força.di.J H.TJI-B~ da a.lJurd!lr a. th~so ca.· para si. . . . 
plt~l que mais intore3oe dMperta., Msto o.s-: ora., si nu. mesma. ConstHaição dsi.J:ou-se 
eumpta, a. resumir a. 1'88~(}5 t.a que del de monclono.r quaes os ij)rviços resonad<is 
hOntem a.o Ht"stre auwr do mesmo pro- para a União, nn. C~pital, é logico que se 
jacto. · . ioterprotn o texto citado oomo da.odo á Unii\o 

Puz em cvidoncia protimma.rmente o pro· a. competencia con iioul da cbama.r a. sl, 
posito em que estou <lo auxiliar o Governo semp1•e qulil julgar eM veriiente, quaesquer 
l:J.O vasto omprellBndimento de ~a.nea.r a ca.- dos seus servicos. r:• conveníonto qm~ assim 
pita!, empreheudiment~ que uao pode ser succeda com á hygien9 publtcn., pot't!UO, no 
a.díadu, vinculado oomo ostá. ao progros~o vasto pla.no do sanoa.man1io, é inil.ispcnsavel 
economico do paiz. · quo llaja uma. unida'd!!, ~aiiW na aJncepçiLo 

Lombrei que é atra.~z da. nomea.il.a dasta como na sua. oxocução; e o .Governo, que 
cidade qu(l ao ion~ Si! conhece ~> Brazil, émprahelido obraá colos3ttes, iliJinó a cJD.,tru· 
QUe ê a. febre a.ma.reUa.; Cl}mo se diz, . cçã.> e l•coonstruc\)ãn do porto, visando ·em 
A~signalei que no conceito de muitos eco· primoir·o log[!.l' o Sll1ea.m~nto, poderia ver 

nomista8 a-bygiene pnblica-~ um ra.mo da a su:1 accão perturblda, si existisse uma. au
el!onomt~~, publica.-porqua, dJ.Zem elles, a. toridtl.do quo puclesse, pelo menos, interferir 
hyaieue vóla pela. conservação do home~, n"O assiilnpto. Pl>r isto, a.éhan'do 1~gal a en· 
te~ por ohjectivo apcrtctcoa.r as condições ca.mpaçao e evidcn te a sua .coaven1encia, 
de · vida, defendei' as massas .Pl'odactora.:~, de coticor'dei cóm ísto,longc de âc!iàr tnéonati
modo que nenhuma regra da hygiaae deixe de .tucion!tl,comci q\J.erem al.g\iri.s ~ · ~ãó a.~si!ti, 
ter effeitos n11. vida eoonomica.. t~·<1ti.l.ndô-Se dós Estados, .. ' .. 

E nós hem Mnrpreherrdem~s isto,, s~ntindo · o projootô ·commette iguali1Hmte á União a. 
a. tod"a. hot•a os inoo.lcu.lavets pra3l1IZT)S do camp§'tencia. l al-a legislar sobr,'i hygiene pti
paiz c~m a fa.m:a da.s pessi:aas Ci?_Rdiçõcs bltca. dos E!:lta.doa, competahcia qU:e. a e~s 
sa.nita-t'H\S do R1o ·de ~anen•o • Sane:ü·o càbe nô que s~ l'e!eré aos seus ifiteres~e~ iil· 
não ê, pois, uma obra. somente rle bu- ternos. · · · 
lUauid"Lle, ~ ta.mbem e ~nhretudodar" impulso O illustré autor do pt'Ojecto, ortl éoêcorro 
a.o noliso progre(.l!O oconomioo, Esta. oi· de tal. prc~enç:io, rcco~reu a. 'tun argumento 
da:d·e, podendo sor a primeira da A~eriea. do fa-lho, que :presumo ha.ver r<~ba.~do plena-
Sul com o sau vasto porto franôD, 'dla. e noute manto. . 
aoc~ssivel aos m~iorea navios uo mtmd~, ~tá ómi eJteito, S. Ei:. süstentoü qué núhca. 

· eataciono.ria porquê todos lhe team ho.l'l.·rjr. os Estados poderiam logisli\1: com pr ôv!lito 
E na concurrcneia que lhe filE Buenos em ma~c:ria. de hygiene, por lhes faltar cli!h· 

Aires ~ êxaetamenta a. sua pessíma fama a petep.c1a pa·1·a dec~etar plloas contra as lO· 
arma da concurronte. E pelo .Rio da Janeiro f.raçoos de suas lms. 
julga:~~ o Brazii, coudemnado assim como Não _poilia.m, dizl~ S: ~Jt.J porqUtl ~_Isso 

· pa.iz funesto, p~i~ ·d~ mor·~e . . .

1 
se oppoom_ n:_ Constttmçao e o Codtgo Pen~_!.· 

Portanto, a. magnituíie do em.}ll'eh~ndl· A Constituw~.o, porqu~ res9rva. par~ a. Umao 
· lJlento a qua ~a refere o proJeclo em a competencJI\ -excluSlva para. legzslar em 
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m:1terio. de direito penll.l ; o o Codigo, por
'lU~'~ apenas menc10na. a compAtencia .con
stante do art. 410, e que se refere ás leis de 
regulamento de fa.zendo. e comme1'cio, aJmí
nistmçio e policia geral, re,simantl!s de au
ditorios, podendo deoret~r pana.s pecuniaria.s 
e digc!plinares. · 

Errou o nobre Deputado ; e si era essa a 
razão unica em que se fundava para dar a 
Uoiiio compet9ncia que cabe aos Estados, 
desa.ppa.recida esta razão, que é uma. con
cepcão da phantasia.de S, Ex.., :!llla de pé a 
compotenci:1 exolusi va dos E3tados de legis
larem sobre a su<tllygieno interna. 

A hygiene é um dos ramus da adminis
tração publica, o legislar sobre ella. nãLl é 
logisla.r sobre direito substa.ntivo. Legislar 
sobre direito pena.l,na fót·ma.da Constituici.to, 
é mais pt>opriamento definir o complexo sys· 
tema.~íco das disposições rel11ti vas a.os o rimes 
e ás penas, em um:t pa.llwN - decrot:U' o 
Codigo. Ora, não sondo i~to quo l'ltzom oll 
Estlldos (1uando dllcreta.m t•egulament·JS u.il
ministratl vos sobro hygiene, impondo pcmas 
a.os seu~ infr<lctoJ•os, po!'quu.nto dom·u!.u.r 
penas não ó o mesmo qtul logislzLr aobl'e di
reito penal, cla!'O ó quo om nu.ila sa attlngo 
:L CunstituiQão, 

Por outro l11tlo o Oocllgo Pon11l, lo\'uMutJ 
polo illustt•o collt!gtL, tão mal a pt·oposHll, 
oxpressamonto roollnhoco no Lilstu.Liu o t!lrollu 
1le docrotu.r ponas con~t'l\ os lni'J·uctiJros rlu.s 
suas lei~ do policia o oc<Jnomla n.dm!.llstl'll.· 
tiva., oomo alil.l'u.monto consigna o :u•t, 6", 
lo~L1•a c, do mesmo OoJigo. Vil-se po1• alllt]UO 
não se tt•u.tando do l!!gislal' sobro direito 
penal, não seodo prohi~i,lo polo Oodigo, U.lJS 
1!:3ta.1os, decretar penas plra a. def<:Jsl\ de 
Buas leis adminl~tra.tí vas e do policia., caha 
por terra. a ra.W:o invocada pelo autor do 
projecto, para entregar á União a l egislaçã.d 
sobre hyg ien.e em tudo o terrttorio da Re
publiea. Assignatei ainda a inconstituciona. ... 
lidade do projecto, quando olle autoi"íza ó 
Governo a regulamentar o ex.Clrcicio das 
proflssõe3 de IDJdico e pharmaceutico. 

O mesmo a.rt. 72, § 24. da Coustituicão diz 
que ê gai"antido o livre oxerciow de qualqUel; 
profissão, moral, intellactual e industrial. 

As~illl sendo, q11alquer regulamentação 
des.~as protlssões 'qlle teem o corrcctivo para 
os abusos e irregularh.bdes nas disp~sicõe~ 
de direito commum, imp:Jl'ta em uma. viola.; 
çã::~ do texto constitucional invocado. 

Mostrei ainda q u s é incon~tituc lo na.l o prll
jocto quando dosabriga. o direito de proprie
dade, a.mp:~ra.lo ps\a Constituição. Com 
elfeito, no projecto se permitte ao Governo 
apoderar-se da propriedade alheia, des tl'Uil·a 
summ:wiamente, ·t udo suspendendo-se, at~ 
mesmo os remedios de direito oommum, 
~ntre os qua.es o interdicto po~»e~sorio. Pelo 

projecto o Governo podará atacar os immo
veis discrociona.ria.mente e reserva para o 
seu proprietariu apeuas a fa,culdado de re· 
clamar posterjormente por pel'd::ts e damnos 
qu~ haJ1 sJft'ddo. Ora, a Constituição, no 
ar t. 72, § 17,dizque o direito de propr iedade 
mantem-se em toda a sua. plenitude, salva a 
desapropriação pJr necessida.de \)U ut~lidadl} 
publica. Co~JVenbamos que BXIgencW.S da. 
hygiene pas>a.m impôr, por nece.:!SLla.de pú· 
blica., o aiaque a uma propriedade. Mas, este 
ataque só será legitimo n os termos da Cónsti
tuicãQ, verificada. a. exigencía. da. condiQão que 
el!a impõe pa.ra o mesmo, poróm, mediante 
prévia. indemniz<Lç.-1.o. Vê·so. claramente que 
a Constituição só pot•nüt·~o o ataque á pro
pt•leda.do em de~ermin'l.dJs casos , sempre 
precedido da indorunizução, u que equivale a. 
dizet• quo, omqua.ato niLo i nd.emniza.do o 
prl1Prio~ario, 1.1. nece~slda. rle ou utlliJadê pu
blica. asta.ca dea.Dto de auo. p1·opricdade. 
O pt•ojocto t•ovoga. tudo is~o. aJ~põe a . pro· 
pl'lodado ao~ 1.1taque~ summa.rius da poder 
tmbllco, tira-lho o (lit•oito 11. ind.omniza.çã o 
provia, supprlmo o uHu do ln~ CJl'dicto pos
,~cssodo e !1t[M1J'S rosorvu. a.o lesi.ulo, depois 
do ml'l feito, o i.llroito do p!lJ'dll.s o dam nos. 

Nil.t> JLdm!m que uesl m se [l,ba.la.nQllhO a 
tn.nto o no bl'B De pu tudo, puis o. in ta ccl!oa.m 
nesta Castt ·lS pulu.vl'u~ pol' ~. Ex.. llNI'o· 
rld11~ elo quo, sl a Constituição fosso um 
(llll~lt'a.Qo rmm. o sou projacta, niio nos de
vot•lautos Llot~l' d1lanto disto o sim, oilsttda· 
mont.e, HaHar por c íma della. Ora, o caso 
niio é tii.o gmvo que reclamo tan to . 

g• s. Ex. que oxaggora. n.s difficuldn.dos, e 
oum o sou e:a:a.ggero natural mente impres
siona. a opinião publiCJ. quB se alarma com 
a. a.ppara.to do proje~to , e dahi as prevenções 
que elle vao levantando. 

o povo, que vê crcado 00 mesmo Pl'Ojecto 
um juizo especial, com magist rados e auxi
liares , pa.ra. julgaram uriicamente as i nfrac
cõeo do r egulamento que vam&s autoriiai' o 
Ooveruo a expedir, logicamente acreditará. 
qus s<wã.o tant:J.s as exigencias dess3 r egula
monto quo innumcros serão os procesSJS a 
que elle da,rli logar, que seriam insufilchm
tes us tri b una.es existen tes para conhecet• 
dos mesmos, sendo preoiso crear esse juizo 
especi&l par11. ta.l u~sumptQ, 
.. Pa.reco-me que era mais simples dispensa1' 
ta.nto ospalha.fato, tratando-se do assumi!to 
ntttnralmente, sem a taques á Constitlliça.o, 
o sem est<1. ensceoaç~o espectaculosa . 

S. Ex, foi mais longe : lembro\! a. necea
sid&de de se a.gg1'11.var aci penas pa.rli. puuir 
as infracções do regulamenM de hygiene, e 
a proposito ponderou que a i nsignificancía 
da.s que existem facilita.m a. snil. violação . 
Ponclel'OU que um pa.e que se vê arneaça~o 
de lhe a.rranc(l,rem dos bra~os o fllhó acc~m-
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miittido de molcstla. infecaiosa nãorOCltla.I'ia.· cumpre· e- autorlz~J-o a empreheudel' à obra., 
deante do risco do 30 ou 60 dias de prisão, e dutal-o dos meios impl'ascindiveis para. isso. 

· ~vi r,a.ndo a notiflcaçii.o, ao pn.sso que Jiorlendo Quanto ao regulamento inJispensavol, auto
ser puoltlo com dous ou trcs annos do cadeia. rizemol-o r. decr•eta.t-o, l'espeitadas as dispo
respeit~ria. mais a lei. E' que S. Ex. -mede sições constitucioll'1.eS 6 de direito commum. 
o amor paterno pelos mezes de pri-;ã.o a que Mostrei quo a hygiene intorilacioual, d<\ 
o pao se expõe, quando é cet·to que (ISSO amor oompetencia exclusivi.'l. du Govnroo ela. União, 
não póde ser medido e vao até o sacrilloio na.da t em que vel' com a hy,dene interna; 
da pro'pria. vida. ; · . . que esga hygione in tel'naciona.l apenas co-

Para qne tudo isto?-.• • Encaremos com gita de tl'es enfàrlllitl.a.d!ls, cuja pt·ophylaxia 
xuenos rigoi' o u-ssum.p :.o. . interessa. as relações internacionaes funda-

Respeitemos a Constituição, não alarme~ das em convencões: a pBste, o cholel'a e a febre 
mos o publico, não lhe lembremos as leis a·mareUa. 

:aucmã.i tão severas. As condiçõ~ aqui são As otlt1·as, como a varíola, que se pre
·muito diversas, a. vida., entre nós, não é, tlincle combater com um deCJ'eio deste con
·comll Lá, M.o intensiva., as nossas leis do ro· gt"l!t>'!O, iwpuwlu u. vaccittíl.çã.o o!Jriga.ío!"Í<L, 
press1o podem sor mais modo;•adas. Nt\ AL- siío·lhe inteiramente extr:\Dhnl! . 
lemanha, um furto de cem mn.l'co~ vt:.lo lL Ta.mbom a.taquoi, por inconstitucional, o 
jlena; o rh;co a quu so exponha o cl'iminoso subsLitu t i I' o i!o mou illu&tt•a collega o. Dr. 
devo sor maior <iquello a quo se OX}lOria. o T!!ixeiJ•a Bl'a.ndiio, a•1110m rendi o preito da. 
·ladrão entro nós . minha sincol'll. homan<Lgom por seu vasto 

Para purga1• 30 dias de pt•lsão 100 lllarcog t:t!ento e cultum quo tanto o dost~.tcn.:Jn no 
não componsrtm, em noss(l, tonn.. Sm·tl. o 8oio ut:l~ta Ass~mlJIM, cujo nível intellectmtl, 
mosmo n•~ Alleu1aollt~? i.li it\s, ê dos mais not•weis, sem que a.s As· 

N:lo on t.t•o om exame mrtis clotalh<tdo do~ to ~otnblo:•as do Imporío J'ossom-lho suporiorell uu 
ponto, quo i1pona~ cvoq11oi piLl'<t pôt' om ovl· Hiqnor lg-mLu~. 
donciL\ o u~tudo do a.nlmo 1lu iliustro autot• s. Ex., o Sl'. 01•. 'fo!:toira Bru.ndão, no 
elo pro.lacto. S: r~s:., dizia ou lwntom, chog-a NOU sub;,Lit.utlvo propnz qnB,qu:1.ndo uma epi· 
a sor loconsequonto comsigo mosrno, o Ot\he domiu. aro.eaçll.s~o todo ou parto do tort'i· 

· om -puipa.,·ois con\rud!cçõos qun.udo huaglna. torto da R.opublica, o os meios ele defe:l~ 
reb:ucr os conceito~ do meu pll-l'ocel' no fossem julgn.. to~ o J'eaonl\ocidos insutficientes, 
ponto em que nella me insur~i cou~ra. a. ia- o l'rost,lon to th~ Ropublica preSCl'oVorin. por 
vasrio c\o ~atll.do na ospltera elo dl••eito in,li- decJ•eto n. adopção das providencias neoe~
vidua!. Moslroi quo S. li:x., do plooo ;wcorrlo s.trin .. <~, o nomoa.ria o possoBl incumbido de 
com as mtnhas idéa!l, no pt•incipio do seu oxoautal-as. 
discurso a.~sim so manifestou: Esta. disposição violada o a.rt. 5• da Con-

.. W lJam de vor que a intervenção t utola.r siitniçã.o, em vil•tudo cio qua.L cada Esto.do 
·:lo Esta<;o não pódo lr no ponto do lho 'pôt• a. provê, a expensas propría.s, as neces$idades 

· ea.rgo os cuidados da saude de ca.da individuo, do ssu governo. . 
pois é direito de todo homem escolhe•· por Solicitttda, a. União -prestará socoorros ao 

·si 1'\lesnlO c seguir o toot• de vida. salubre Estado. · 
!J.UU l he convenha, adopt~tr !UI precauções qnn Prostarsocwrros,ontreta.o to,não é o mesmo 

·Julgue aptas para. evitar a.s perturbações d(l, quo o Presidente da Republioo dcerota.r mo
. sila. sa.udo, tomar os remedios que suppuzer didas para este Es';a<:to, o invadil-o com os 
~;apaze.!l de cura.l·o, o, portanto, a intal'Ven- seus fnnccionario~. 

· ção do Estado, neste_ ponto, importaria u~ur· Por ultimo entrei no ponto do projecto, 
·:paçã.o da libel'dade individual.) que repu Co capital, referente á vu-ccinacãu 

Mosti'ei que, depOi$ dli assim falla.r, o no- obrigatoria.. · 
br'\l Deputado terminou a. primeira p(lrte do Vou pois, orrtra.r no. discussão do assumpto, 

·seu discurso, pensando havel' demun~·tL'ado deseuvolvut•, com a nocossa.l'ia ampHtttdc, t1 
que non1mma razão. tinha eu em · Pl'etonder questão que lova.ntoi no meu voto em so· 

· que o Es~ado não pódo impor a nenhum cl· parado. 
' dadão regeas do hygiene privada, reguh~~ Prt•tendu deixat• bem cl:lro quo o projr.cto 
· ment,a.ndo-lho a all:istencia persona.lissimt\. envolveu. dispondo que a vaccioa~;lo serú. 

Sr. Presideow, quem confronte os dous obriga.toria no Brazil, uma gra.vo umeaçu a 
: enu#c_iados · do nobl'e Doputa •. lo perceberá direitos sobra os qlll\es assenta. totla. a ordom 
·claramente a fa.lta de segut•ança com· que so soeial. . . 
' conduz na. lllt\teria. do . -projeoto; ·Eu com- Tivo oppol'tunidade tlo levu.ntu.r uma -vre· 
· p:ooh'e.ndo o que é quo pl'acisa.mos resolver: liminar. no sentido de demonstrar gue a10d:1. 
·-'-o ·sa.neamôilto da. eidadc .-Si conftn.mos no assim a. intervenção do pader-da. União era. 
Govoi•no, no seu-critBl'io, m~ sua. hones~idado intempestin, porquanto não cabe á União 

"na.· gest..'\<1 dos · dinheiros publico.s, o que nos legislar sobre este ponto e sim a.<?s. Estado~, 
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e recorri como fonte a. paizes regidos pelo ·esse Estado SI.' houyesse colloca.do fóra d-. 
mesmo systema politico que o nosso. lei, legislando sobre mataria que não fosse 

CiJmecei pelos Esta.do3 Unidos da Amerlca. dt. smt c:lmpetencia. 
do Norte, onde a mat9ria é regulada., não Hoje existe alli uma lei de v~ccina. obriga
pela. União, mas pelos Esta.doe, como foi toria., decret~da p elo Estado, e não serão, 
decidido expressamente no Congrasso deWas· portanto, os Deput'ldos mineiros que hão de 
hiogton, em 1873, quando se suscitou a acompanhar o autor do projecto, dando ao 
questão no seu seio. ficando decidido que só Congl'esso coinpeten~ia. pa.1·a deeretat• m e
os Esta.dos da União Americana. p:xl.eriam dida. desta natureza., que cl)rnpJt ::J aos Es
decreta.t• a vaccinação obrigatoria, nos seus ta.dos, no exercício de p:Jderes plenos que 
respectivos tel'ritorios, notando-se que lhes -sfio dados pela. Constít uiçã.o. 
menhum desses E~tado.'l até hoje usou dessa. Como preliminar, Sr. Presidente, dove 
medida coercitiva, a titulo de socc)rrer a sel' decidido dosJe logo o a.s~ump1o, n!o se 
.saude publica, 11-cha.ndo que aclmn. disto admi tt indo esta. intempestiva. 10vasão da. 
estava. o principio inatac<~.vel, de aceordo Uoiã.o em materb que não ê de sul. alçada.. 
eom as leis americanas, que e ra. a liberdade Depois de citar isto, comi) exempla, invoco 
•individual respeitada integralmente. os paize!l cultos, onde nã.o existe vaccinaçã.o 

Esqueci -me então de referir out ra. repu- obl'igatoria. A Austria. apenas tem meios 
blica. federal, a. Suís~a.. onde da mesma fórma. indirectos de divulgar a vaccinação. Na 
o assumpto é regulada exclusivamente pelos fll)llanda. nã.o ha absolutamente obrigato
cantões, a.ccrescondo quo, em alguns, a. fegis- riedade, nem directa, nem indirecta, dn 
latura. local esta.bele~e a. vaecina.ção obriga- mesmo fórma. ![ue na. Belgica: T(:\mos a. 
toria., a.o pa.ssG que em outrJs ella não. foi França, que, pela lei de l889,estabeleceu só· 
estab~lecida,sendo esses cantões exacto.mente mente que, para. ~erem admit~idos á. fre
ss mais importantes da Confodera.çã.o. queucia da5 escolas, os alumnos deviam 

Disse que o numero dos pa.izos que accei- a.presenta.l' a.ttestado de vu.ccina., o qui'l não 
tam a vaccinacão obrigatoria. não é tlio gra.n- é o mesmo quo a. dect'ot ilção da. V<Lcci na.<;>.ão 
de que pudesse, pelo menos, pelas sua som· geral, porque alli nã.o ha o regimen allcmão 
ma influir em nosso animo para. que os imi· da obr1ga.toriedade da frequencia. tis escola.s, 
tn.ssemos, Pelo cont1•ario, o numero dos pa.l· e esta obrigat orieda.ile da va.ccina. C! su par<~ 
.zes onde edste & vaccínação obl'igatorla. é a. freiJ.uencia. ás escolas sustentadas polo Es· 
muito limi tado . E, mesmo quB.ndo todas a.s tado. 
DlÇÕes civilisada.s houvessem adopta.do se· Na. Ingla.te1•ra, Sr. Presidente, duas leis 
melhante medida. não seria isso razão pal'a estabeleceram a va.ccinaç.1o obriga.torla., uma. 
Jl i)S vermos forç.ados a a.compa.nha.t-as. d~ 1867 c ouh•a do 1871. 

A rula.çã.o que wnho, ex:, ra.hida. de obra Pa.iz Clil.SSÍCO da liberdade, pa.iz, que podo· 
competente, e, portanto, com todo o cunho se dizer, é o bereo do indiVidualismo, pl)rquc 
de authenUcida.de,indica os pe.izes onde existe é a. p1tria de Adam Smith, de Lok.e e t.'\ntos 
a vaccina.ção obriga.ioria, e são-a Allema· outros nota vais cultores das sciencüs SO· 
nha., a Sneeia., a. Dinamarca, a. Roumanla, a cia.es ; a. lnglatel'ra., depois do estal' em 
ltalia, a Hungria e a Russ!a. vigor e>ta. lei, que l)urigava. todvs os seus 

A Russia, porém, nunca cumprlu essa. le i; subditos á -vaccioa.çãó , recuou deante do 
nunca h.ouve na Russia. a. vaccinação.obriga- grande principil) que põe em salva-guarda o 
toria, existindo apenas no papel, como, aliás, individuo de todas as invasões do poder pu
entre nós exista, em vil'tude de decrilto do blico, om tudo que pôde dizer respeito á 
Governo Provisorio, que nunca foi cum- sua consci oncia., e pl)i' acto posterior deela.
prido. roulivre> ·da. vaccioaçãl) os c idadãos que, 

Su;tenLava. eu que, si fosse possivellegitl- p:Jr si ou por seus filhos, decla.t•asa:~m posi· 
mar a eltistencia. de semelhante dispositivo, tiva.mente que consideravam a vaccina pro
obrigando o cidadão a acceita.r a innocula- judicial á s!lude, que não acNditanm em 
.çio de um virus preventivo de detet•mina.da seus elfeitos ou qnc por rol)tivo de creoça.s a 
molestia, quando a isso não se oppuzessam ropelliam. 
principias positivos, só aos Es~adoe, e não 1!. Ora, Sr. Pt•e;;idente, isto equivalia. á. rc· 
União, competia leglslllL' a rospeito . Iodiquoi vogação da I oi de obt•iga.torlodade, J)Ot'quo, 
então, como exemplo, o.inJn. pt\1'0. corroborar de~de quo ella, decretando a. obt•lga.torieda.do, 
.o que eu sustentava.. o que ~e faz em patzes pot•miília. a. todo oida.tlii.o liiJertar-ao com 
a.deanta.dos, e o Estado de Minas legis· ta.os a.Uogaç1ies, era. o mesmo que 1'.1cultar :• 
~ou sobt•e o assmnpto, naturalmente por en- vaccina. á.quelles que esponhnoamento a. pro
tender que, tl•atanJo-se de ma.toria. rerereoto curassem. 
li. hygiene interna, ao Estado, eni o A União, A vaeeinação obrigatoria começou no a.nno 
ca.bia. decretar a. disposiç.1o. O e:l!:emplo de de 1807, no reinJ· da. Baviera, para depl)is 
.Minas é frisante, nem seria. admissivel que successiva.monte ser introduzida. no- Wur 

V~.VI V 
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tElmbeng, no Grão D:ucado-de·Baden·; -e .em cei.i&!Ll'é31!e-maiap~;eveutivo~ como quà:lquer> 
outros paizes a1lemã.es; de então:. ,. ··de nós muttasvezes.se•a_peg!\ a•:'um- perigo 

Pu. r a eis que conhe~om_ ma.i~. ou menos o. m:ais•remoto para sé salvat ·rie·" ·i:>u•tro":·!riai~
assumpto, não Jiôde ser jgnol'&ílo:qne á :v.ac· jpL"'«imo1. -sem no momento poder.; ea'lcuia·ras 
cinaçã.o PJr!JCeueu a -uh~lliada._-va.riohição., t:O· consequencias: que da.hi• !los-:possam- adv1r•.: 
nhecida dos.chinezes de atguns seculos- an· ' .. ne:niodo que, obedecendo,-a. ·este instinct(} 
tcs de,. Jesus Christo. que a empregavam •de consoovação, que. em nós é mais -ou mo-' 
em la.r.ga e~al<J: pela transmissão. do :pús :nos·,lnteriso, eu acceítei a· vaceinação para 
dos.vai'i9losos,para as pei~oas sans, ·afim de .mim;•para .os meus, para aquallas,v-ida.s qn~>. 
pro.-ocar por tal fórma. uma ma.n~fcsta.çã.<! 

1
mwe•Impr.egel'il•.e.polas-qua.cs. dcvo-~s.Pon-

atteauada da. Y<l-rwla; este expediente fo'L det\. . . . -
adoptado ptY.~teJ'lOl?mente- pelos povos_ do ' Assimj-não_ma podEWia colloea1~ nesta ter 
Caucaso, sobr,etudo.peloa circassianos, como: ;reno .como um antagonista. decidido da ':"ao
meio preveaLi vo dadiestruição da bellezo.. . :eina. para. vir pedir-á Ca.mara que negasse a. 

Foi no primeil•o, quaJ•tcl du seculo XVIII .súa obr.iga.toriedade por ser,ella u_J:l?.' methodo 
que lady Montogni .introduziu n:~ I•;uropa esse 'pernicioso para a. ~a.üde · humana,· porque
:;;ystema riA pl'Pser.'"ncão cDntr~. a vario la, :então a consequencia.logiea,,serla que -. mt 
que então g1•assa Ya. por tal fórma que sa h a· i pedisse desde logo á Cama.i·a; que probibi515<; 
vin. adoptado até .um l'iflio para signiftca.l\ 'o emprego ·da. vaceina no- Brazil.; mas, como
li ua.nto e lia era, c.ommum, r; tacando indis· eu tendo que. tal- n.ssumpto esca.p1 cQmpleta-· 
tinctame.nte a, todo~: dizia-se entã.o~que do mente á. nossa: competoocia, tenho de anel-
amor e (la val'iola ningueJu se livrava. 'ra.l-o·sob outr10 ponto de vista. · 

Por fim appareceram as descobct·hs. de : Li BQ])re o as~umpto muita cousfl.', disponho· 
.Jenner-descobertas que a Pl'inclplv foram de .preciosos elementos- de luta para dcmon· 
recebidas oom grnnde prooaução -, que strn.r, sempr11 que· for p reciso, que esta.mos 
1uaü t.arde alca.ncamm um extl'a.ordinario muito longe de· encontrar o consenso ·nna
exito, cahindo tlu nuvo em descra(lito 3.M nime, ou, pelo menos, um consenso sufflcien- · 
que, llJr fim, qu(l~i que no final d~ seculo .temel!te.autorizado, pa.t>a acceitarm':i ·<l. ':ac
passado, pelo menos nos sous ulttmos 40 :cinaçao sem os per 1gos que os antrvaccma·
annos, u.dquil'h'am (lo novo grande impulso dores pl'Oelamam. 
peln. sua adopr.ão ollicial om vista das esta- Deu-se commigo até o fa.cto interessante-· 
tistica.s quo, com PI!Cito, aprcseut[J,mm re· ,de eneontt•a.r o seguinte er:ri uma l)bra de OO·
~ultu!los ma.ra.vilhososqunnto ao p~aset•Yati-vo críptor allomão, que defende as vantag!lns: 
que havia neste systcma dll inoculação da vacctnacçlio e tra.vs. g rande luta. com· va
conh•a as opitlomias de variol<L. 'rios profe~sores de ·diversl\s universida[les-

Mais tardo, com.a. observação, dus fuctos, ·a.uemãs, atlmdo demonstvarquanto sã.o íru· 
fnrmou-se uma grande corJ'en te· de opinião ·mllnsaa ll>aa.s vanta.gellS. Em tal abt-a. encon· 
contl•a.rla1t va.ccin~\o?io. :tJ•ei eu,-comG'Iill'gumanto capital que u.pre· 

Acreditava-se que, si por nm ·lado ella. senta · o escl·iptol\ este facto: diz· elle que, 
:pod-ia até cer~o ponto immuoizar o indivl- Ilepois quo sa &.doptow a vaecina.eção animal,. 
duo e tornar attenuada. <t ma.nifastaçã:o da. üto é , a vaccinação do homem~com a. t rans· 
variqla,pmrhl7;ia pol' outl•ufado nu organismo- missãC:J -dll. lymphlt do bezerl'O, reduziu-se ex
humano .. as .mais - seriai! de•·a.stacões; a.Ltri-·. t.•aordlnaT-iamente o:nuroer() dos desastres'; 
buia·seâ v,•,ccinação·uma serie-intsrminavcl e as:itguala que na.Allemanhll. morrem a pe,· 
de males que iam tornando as condiçõe3- d e oa.s dez cit•eança.s victima.das pala vaccjna., · 
l'esistencia.do 'homem. como. animal, infe- pondora.ndo -então que o numer o dessasvi
rior~ ás qu~ · Bl'!_lill anteri~L'monte á desco- !ltimas é fortemente compensado pelo gra.nd~· 
berta e a:pplicaçan da.·.-Yaccma.. ·. .. illunoro das pessoas ar-rancadas á.•morto, por 

Nã'O.posso, nã.o;quero; nem devo eutrar na evitarem- a. va.riela, immunizando·SO com a . 
apreci11çã.o. do· assuniptu· pala fu.ce- por que. o VllOOina. · · ·.,. -
ac-.~;bei do· expor; mas·niio posso, niio devo, · ·Óz•a) ' eu nunca havia ti:do conh:!cim en to 
nem quero deixar de assigna.lar, invocando d.esse' facto --de poder uma- pessoa !!Uccumbir : 
:para. _isto o testeraunho de teehnico~ q,ue ~m oÇI~Silquencis.: oxolusiv-an;xonto da :v-a:cci··' 
compuem esta. assernb~lla, a cont1.1over~•a.. lll• nação ; a comprehendeMs~, ;o qu<~;nto lSJo. se· 
ca.ndesooute.qutt-sll.:J.g:lta ainda. hoje, jlue;se üeve· im)lôr •<Í pondor a.ção• d·e um pae que;te-
agit~L'Úi·PJl' lon~o ~r,mpo; no tsrre~o d:\ sei- nha; _· pol"V-&!lt!li'a, de entr.eg-a.r- sou filho ap-
oncla sobt·c os.pdrlgos.!l~ vMe,uaçao. ·y~~;ooui&dor :; .,_ · .·r 

Individuo.lmeute nã·~ s .. m. contra a. va.ccina}· -Da 1hcto; si • -:a~- oncontm em obl'a otlicit'.l,- ; 
ao c_ontr~ri~, acceito-a. . . , ·qe' u~~· opt~!Jlis~(de um dafensolkdl. v a.<r. • 

Na.o so1 Sl- p3lo tomou tia var1ola.,· 1mpe- qió~ça:o- obL'Jga.tol'ra i tla.B s uas.vantag.:ms, -d~
ro.ndo sobro.~~ .os osontros te~ores. q.ue-mo' •spus g~!ias·re.,sultn.do~. ;st. sa-.:cncontl'a. con
pa.recem maJ~ romotos, etl fu1 levado. a ac- sjgna~ que na. Alleinanllo. a.pe•~as 1JWr~~em , · 
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de.< c~··:iallças victi1hada.s pelá. vaceina.; é C!ISO detles convem mais, na. fórmula do Direito 
d·a .,recua,r. a gente, çlea.nk do remedlo :pre- Romano, qu~ diz que « quam quOl' o n1p.l, 
vantiYó, contra o' 01al.hypbtbetico, cont1•a. o quer - qui mavtcl!, vtclt. » 
mal que não é cm·to que nós . venhamos a Nós, acceitando um m é\l de proferencia .a 
ter ; ta.nto mais quanto não estamos . segu- outro mal, agin1os livremente, no uso da. 
ros de, que, na :proporÇão desses . que devem soberania da. nossa conscienci~, da. nu~a. 
ser Yictima.d9s pelo mesmo t•emedio preven- a.cção puramente individua.l. . 
t ivo, não se acham aquelles cujas vidas nos Nã.o pódo, pois, lei alguma ohrlga.r o iodi· 
são precio:>as . viduo a acceib r uma vaccina que e lle consi-

E ê mesmo da. nat u1•eza humana., preca.- dere prejudicial á sua. saude e que com 
vida, indagar snn;J.pre até· onde vae o perigo r epugnancia elle receberia., visto ter· a cou· 
a que se ext)õe na. accei.taçã.o de um medi· vicç~o plena, comple ta, a bsoluta, de q•.1e 
ca.mento .determinado : só doante da ccr- dâhi re:mHarã.o graves compromissos para 
tezi!. a.bsoluia., conipfeta, de q uo na.<la dé mão si, como para as goraçõos quo, porvcnturá, 
lhe po.de1·á. advir , é que a peosoa se sujeiti!. a tenha. de d~itar ao mundo. 
expôr-sc ao remedio. . .. Estou certo, certíssimo até, de que meus 

. Assim, a. vaccina., encontrou gro.nde nu- illustres collegas, que são medico3 a que de
mero de advers:uios, .sobretudo depois de fendem a. vaccina, jnlgam·rl\1 ut il á ltilma.· 
compr ovad.o, como ficou ,. que er a um tra.os· nida.dc e aasim procedem pol'que .tcem a. 
missor da sypbilis a vaccina. de braço o. bra· conv-icção iatima, cabctl, do que a. vac
ço, pDrqu~.com o mesmo germen :1nli·'l-'ario- cina é um bem; elles agem. então, em n1110 
lico, que era. recolhido em um individuo, de sua convicção indi\•idual, ma.~ bem diver
~e levava, na mnie,. o g~rmeo da sypbilis, so.mente procmlel'iam, si, po1·ventnra, ~l
como o de outras mo!estia~ que, porventut•o , vessem urna con vicçã.o contraria a. essa, po\s 
habitassem dentro do co1~po do qual é extr:1· então, em nome Lia mesma convicção intti
lüda a mes·ma. sanie, · \'idual, eUes haveriam do combatm· :1 iu:apo· 

Travou·SJ a campanha, com. g1•aode vohe· sição da vaccina, sendo o modo de pe nstLt' Llc 
meneia , pl'Ovocando aa mais sérias resisten· SS. Ell:x. fortalecido pelos conlwdnlt!ttt· .:; 
cias, dea.nte das estatísticas officiaes, das q ue t ive$Sem,por uma. consciencla ro:.1is oom · 
contestações das maiores nota.bilido.das : co· platt\ do quo a que temos nó.~. loigos, JWis 
nlwcemo.: todos um importante trabalho do te1·ia.m fo t·m<Ldo ossa. conscienciu. atr avC•s de 
DL', Rícot•d, especialista no t r atamento das seus es~udos e tle suas ob3urvações. 
moles~h\ssyphHitícas, em q ue ello denun· As.ohn, quoret' impót• n. vacoinaçü.o a. nm 
ciou {I França. a propa.ga.ção dn. sypbilis, por medico anti-vaccinn.dor, a. e lle, que se lc· 
fól'ma. espantosa., pela. va.ccin:J.ção de braço a vanta contra tal tra.ta.mento, com a ·SU2. cnn
hraÇ(}. sciencia plona.. · formada pelo estudo e pela. 

Essll.. va'Ccinnção fúi substitil:ida.· pola vacci- obser vação,. serh uma viuleocia. tiiv grandd 
na.çi'io a nimal ; m as nem por ' Isso· d.>ixaram. quanto essa, na. qu:ll se· quer collu.borar. cu
tle existir os perlgos •. porq.ue . a. vaccinação tendendo-se, por se achar que a Y:lctioa é' 
animal, po1• si só, é iosufficiente, o toda a conveniente, que se a deve impôt' a. todos os 
cultui~á de va.cciua só póde existü· sendo cidadãos, indlstinctamente; sem indagar :;i 
tl•tmsmitti~a novamente; depois de .corto· estão ou não.de:accoL"do com·isso. 
tempo, do hra.ço humano para o. bezer.l'O,. Sr. Presidente, nease: sentido vou de
pois si a~ inocul!loções se fizerem sempre e. monstra.:.: . que nã.o. póder o E~ta1o, em ,cnn
suc0essivamente de bezerro . . a bezerro, a, dição alguma,.,; invadir csphera;. de, seme
di.tfi. .YflCCina perderá. sua.intensida.de, que. só' lbante natureza, porque.eHa. escapa; com~le
póde ser renovada no corpo doe; homem pela. ta.mente â sue.· coropetencia.·. 
permuta da~ lymphas. . . . , . . Tive. occa~iã.o da escrever um parecol' a. 

Isto é fa.ta.l,. isto é verdadeirp,:isto.é sclen· e ste. , respeito, Sr. Presíden.te, . preveniutlo 
tifico, j~f.o é o .que se ob!)erva .. aqui e em desde logo o ataque do parti-pris , que•·un
tod~ a: parte, Visitei o InstH~tto .va:ccinico,. xerga em .todos eSS3S que so lflva.nW.tu co o · 
vi como sa vaccina.,; vi que se recehérri lrm· tra.a vaccina. . uns apaixonu.doa, U.L'ra.s t.adus 
phas de fóL'a, que essas lymPl!-3.$. cul~l:vada.s pelo espiri~o de seit<~o,. que pro t.Gntle imP.Õl' :L 
a p.t•incipio nos animaes, .. são reforçadas no sociedade uma...doutrln:J. que ella. nãe accuht~, 
corpo humano, .~a. depois s eren;t t11ansmit· e.qnB a ntes eUa.ropelle . . . 
lida~:· ao. animal ; e . daste .. nev.a.mente, cul\i·. . Quando fosse . verdade, Sr, Presidem~~. 
\a~O.S, S91'8ffi.l!aSf!a.das,{lal'O.,_o }tomem. ,. . que, eu. ~a.~lasse : nes~ hora, awi, ÍO;J\10a.'la 
, Como ·VC V~ Ex.,..Sr •.. P.t•,esuiente,. a vacctna. pelo espll'lto· de set\a,.eu, ainda. assim, ••.::>· 
otrerece seus JKl;cig~, o.fi'erece. A ~uestii.o toda tar:ia _d<:fend~ndO ilfn principio a.bstra..Ço!ft .<'• 
.so.· reduz. ao cr1ter10 de cada;. um de nós para. prmc1p1o da. mtegr tdude.. da . pessoa .huma.ua.; 
aeaeita.r ou · nã.o lloC<Jeit.ar. !J. vaccina,. :nara: e: ne.ssai.càndiqões, ca não,.p l·etendiwia. ,itliJ.I" l' 
ponderar entre os perigos c escolhe.r qua l<::ous\1, alguma a uma sociedü,de, pelo contl"ar 
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rio, eu prat)nderia prJp:tga.r o dh·e:to de 
cada um nn. sociedade, p:.os:~.r c a.;ir segundo 
seu modo. 

Não seria de minh1. pa;rte pretenção de 
tyra.nniz:w espirito 011 c.)nsc\encia. hum~ na.; 
seria ue mintn Pll'tJ autei a lll'ete.nçã.o ..te 
proclama.r bem ;~lt? o ulrei t? que t3m u. 
eonscienci:t e o e'pit•itJ lnmanos de livre
mente agiram dentl'o de s:r1. e3phera. 

Não fJ.llei, nJm podia fa l_lar em nome de 
positivismo, por•1ue .nã.o sou positivista.. nem 
nunca., Sr. Pre-;idente, tive a. somma de cs· 
tudos ind.ispensa.vei ; pa.rJ. p~dcr tornar- me 
eenbor de uma. doutrinl que, si tem soJfl'ido 
at aques, não sat".i. ta. 1to p~la su \ pa1·ez 1, 

quanto pelo mâ•J exel'<:icio ou fa.!sJ. propa
ganda. de seus principi·.ls, dílturp:uios por 
aquelles que se diz >m po3i ti vistas, ma~ que 
talvez nunca. l he tívessJm percebido ou com· 
prehendido os conceitos . 

Eu, arredado comp_leta.mente de uma me
thodização nos meus eJttJdos que mepudessem 
ter conduzido para. o tel'reno do pjsiti vis ruo, 
sou um incJmpetente pa.ra fallar desta dou
trina, que eu conheço muito pela l'n.ma, cujos 
prin~ipios si eu tenho a.dvoga.do, St• _ Pt•esi
dente , é porque os tenbo encontrado mais on 
menos nos methodos que segui no cstttd.o 
tanto da. sciench do dit•eit.o, c mo da> scieu· 
cías socia~s a, que sou obrígw!o, como t•epre
senta.nte da Naçio, para. mais o:1 monos 
ter um ct•iterio quo me pJssa. guilno oa. 
dhaus:lão de a.~sumpto~ que C• mesma intel'· 
essam. 

E sempl'e, em i.o!lns as occasíõe.<; em qu l 
tive opportuoidado du me nmnlfesta.r, Sr. 
Prepideute, os poucos rJue me toem onvltlo 
.hão do ter sentido que o gl'.lnlo nt 3Stl'e quo 
tem pa.utatJo a. minha Ol'ienta~,·ão é o sabit> 
_pr.1fessor n.llemã.o Blun t!Schti, a.nt:>r ramos o 
da tbeorl& do Estado, enjoa princípios mui tt~.s 
-vezes reprod.uzi a.qui, encontrando, é cer to, 
entre o modo de pensar dcsto escriptor, que 
é, como já disse, um producto perfeito e a.ca· 
bado da evolução da escola historica., que é 
o guia, poil.e-se dizer, mental da Allemanlw 
model'na, principias que se confundem per· 
feitamente, ca~am-se admiravelmente com 
principias préga.dos pela ese.ola. de Augusto 
Com te. 

Cital'ei de Bluotschili estes conceitos que 
em nada se afastam do comtismo, de quem, 
ali4s, elle não é adepto , p )rquo, quem ev
nhece ligeiramente a doutrina d" Comte 
sabe que o CJmtismo não proclama. a fórmula. 
do individn:\lismo, Pllo contrario, na. dou~ 
trina ele Com to o iodi viduo é co!Dpleta.mente 
11.bsorvido pela. aoelednde, desappa.rece don
tro delln.; a fórmula. do positivismo ~ do 
homem viver pnrll. outrem; a sociologia mcpe
rlmonta.l de Comto aetá muH.o d.st'lu'c da 

de Spencer, que é por exce!lenci~ a doutrina 
do individualismQ. 

Pois bem, Bluntschili, collocado no me5í:no 
ponto de vista, rGpresenta.nte de uma out·,·a. 
escola, a uos organismos, que con~iuara a 
sociedade como orga.nismo, sujeito ãs roe:;
m~<> leis do organi>mo humano, oonfundido 
ahí de alguma fó•·ma. com o SpE<ncerismo, 
Bluntschili, que não é tão pouco um tndivt
dni.l.lista, su~tenta esta. doutrina., que eu re
produzo, p .tlavra. por palavra, para mo3i ra.r 
á Cl\ m1.ra quo 1Hi.o se deve ella íasm•gir con
tl'a os que 'atac:~.m a nbrlgatoriedada d:1 vac· 
cioa. por ser uma. inf1•,w;ão rla. liberdade 
indi vidllal ou" um ataque á conscioncia ou (~ 
vida e~píritua.l , attribuindo-lhes o cspirito 
do ~eita, o dout'rina.rism o de Comte. 

Bluntschili, chc!e de uma. escola, repro
senta,nte da escola que fa.~ repousar wda a. 
sua. dou~rin1. -no prmcip!o de que o Estado 
é um organismo, diz: 

"O homem dcn deseovolvel' a. sua indi
vidualidade, as suas faculdades, o soa cara· 
cter, nos círculos harm;.JDÍC)S d 1 fõl.mUia., do 
pJvo, da hLtmt~.nidade. » 

Dcsperkl.r.1 isto, natura lm mte, em muitos, 
nma romini cencia da do ttt rina do Comte, 
q_nnndo a.lludo no circulo harmonico da fa· 
ml!it\ , tlr. patria c da llumanid:\.Je, dentro 
do qual o ludi l'iduo gradati vamente SG 
dasanYolve e &p::~!•leiçoa . 

0 SR. R OG ERIO DE ~Inu:,:r.A- E' o rc• 
ne~o. 

O SJL Otm:'tt.\NO 11.-.ssr.ocnr.n.- Porque diz 
V. Ex . lflll.! tl o reflexo I 

O Sn. Itoo~am DJ~ :'thR.\:'\0.\. - Pot•quc 
V. ü:1. professa essa do1ltriu.' 

O SR . Gr.n:.m.No JIASSJ,!lctn:Jt - Não est~u 
dizendo ninla. o que é que eu profeSSQ, 

Víco, por exemplo,que viyeu muitos annoe 
a.ntes de Augusw Comte, ta.mbam tinha. 
crettdo a. lei dos t:·es estados, distinguiu oa. 
llumaoídade tres períodos, o divino, o he
roico c o humano, c0mo Comte em theo
logico, me\a.physico c positivo. Seria. um o 
reflexo do outro ~ · · 

E' que a huma.nidu.de em Stla e volução está. 
acorrentada ao passado, delle pa.rte, segue 
a sua. fórmula, e cada. pensarlrw qt1e surge 
ê um novo êlo que se p1•ende á ca.deif!, inter
mina o'Jservando esta continuidade. 

Nõ3, o.J. his~oria. da. e ~·olução, que vom 
d('sde os tempos mais remotos a.t~ a a.ctuali
d,Lde, vemos que o pi'Ggt·.wu não é outra 
oou3a. sinão a tondcnch. pa.I·a o aperfetcoa· 
roento, melhor.\odo as condições da. vida.. 

Dabi o.;hs verdades abst.1·actas, apanhadas 
pol' varios pen~dores, que se julga que in
ven!.:lm, mas nao inven'tam cous1 alguma., 
11ão im•eola.m, definem a.~ Côrmula.s, de3co-
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brem, como se deàcobl'iu r. America., que tcncia do E$tado chc,;~ ao ponto de podo1• 
existia, e que um navega.dor encontruu par- invadil' semelhante cspll.ora . 
dida. no Oceano. Foi assim que o illustrado oollega, Sr. D1•. 

Assim é no mundo do pensamento; o cere· Teixch•a Brandã-o, para dízeL' que o Estado 
bro agitado preoccupa·se, medita e rasolv~ tem o direito de ir at~ ahi, de impôr ~o in· 
naturalmente as leis que regem a. evo dtvlduo um meio Lle prophylaxia , que res
luçã.o, leis que elle descobre no e:r:ame dos gu::u·da sua pessoa parll. resguarlhn' as demais, 
factos a.tra.v~s da historia, leis que elle de- soc;orreu-se da opinião ele Stuar t Mill, mas 
ftn 1, synthe,iz:J.. soccorreu-se da sua opiniãoincompletamcntr, 

Continua. Bluntschili: porque nunca poder-ia nella se apJiar. 
~:Pau. cumprit· esta tn.t•efa. a libe;·d,lde pri· Citou palavras que pretendeu fo;sem o 

vada , lhe é iodispensavel; ao Estado iocumbe apoio de sua opinião, pala.Vl'aS que pot' Ri 
pt·oteger esta. cc·n~ra. tolo ataque injusto ; sós, ann.lysndas frh mente, vinham esboro:~.r· 
é-lhe interdicto opprimil-a . O E.;;ía.do só tem todas as suas esperanças, parti!· o esteio do 
orgã.os par·a. as cousas exteriore3, não oe sua critica e que, seguidas de conceito: que 
possue para a vi·la interna dos principio!', lho completam a. expre$s[o, demonsk<\ffi :.~. 
em<tuanto não se man feste por palavras ou inft!l:cidar.le do recu!·so da que se ut ilizcu 
actos. E' inadmissiYcl que a sua acçiío se I<S· o meu illustre coll~go.. 
tenJa a todos os fins da YiLta individual, po;· S. Ex . cí\ou de Stu1ré 1-1ill o seguinte: 
Isso que muitos delles estõ,o oc.::uHos aos seus « Le tai/. se11l de vir;·e en sociétl\ irnp3se it 
olhos, aubh',thidos ao sou poder. Não ê ellc chacun ttnc· certaine ligno de conduite eu
que disirilJUe as aptidões ; elle n:io pódo verd autrtti. Ceí te conduite coosist~ i1 n;! 
curar o louco, dar vtlta ao cego, seguil• o pas nuire it causo iles in~rêt~ d'aut rui, qu l 
pensamento de ~a.bio, l'et'ut.ar os erros tradi· doivent ~tre considcrés ciJmme d()S droit~; i•· 
clonMs. O clomi,do da vida individual, sobre· prond1'C chacun sa, part dcs tmvaux et dos 
tudo a. da alma.. limita· lho o poJ.or. O E~· sa.critlees n~ccssa.it·~s p. ur dt!t'en<lrc l.l so· 
tado poderá. rogula.t' o ca.sa.me!Jto, o dit·eito ciétll tlc ses membros contr<? toat dommttg!l. 
dos co~ju.~cs- mas oão entra·.· na. fa.milia. La soei~ tê a. lo droit a.bsolu á. imposer se f: 
Punil• pot• exem,P,Io n heresia é uma ia,·asio obllgu.tiou~ it ceux qui voudro.ieo.t s·eu ex.)LL:· 
do tlircíto in(li ndnal. » ptcr'. • 

B' tib chtramonto exposto este principio, Pois com P.slu> mesmo; principios est(JU 
tüo logica a. limitaçãu feita pm• cst•' lnmom eu o eu é , ue 03 hwocv c a.pplico á. minh'l 
que ~ . oo cmtant.o, atlorndor da. f!lrma. de lhe;c . 
:rovorno do um palr. cumo todos sab!\mo> Nilo lhes p~rceb[u o alcance o iltustnulll 
cJue o~. o ImpcriJ Allomüo, onúo as ldéas collega.. que nã() pe~·cobou :1. dlst.incção r1uo 
c cmocro.tica.s nHll por ejam, iúéas que n:1uca raz o auõor. 
oncon~raram l'ampo alli ondo se pudoss:)m Não ~e it•a.t.a. de I))l'gunh t• si ·um hoo1om 
dellenwlvo:·. Entretanto, Blnnt~cldi , homem tem ou não o dil·cito ti~ lesat' a outecm; niiu 
que, pur assim dizer, coocaton:m tmlo· o é esta a hypothcse. 
~en ti l' do sec1tlo que rtnllou, que surgiu no E' claro que tuio repousa n:~ socíedull..l 
meio da luta das csc.:Jla.s philosophioas,cc>mba· sobre a r eciprocidade dos <lil'ei tos. A acçã:o 
tendo o espírito du seculo XVIII; Blunt.s~hili, d .. cada individuo se limita. com a. acção dos 
que estud()U os phenom-~nos sociaes como outt~os indivíduos: o em um cunceito ma.i~ 
q ualquor phyJologi:sta estuda o corpo hu- expres~ivo dil·ei que não somos só mente cida.· 
maoo no ~ ()u labor•at()r :o, individuo sem . dão, mas tn.m.bem, in.iíviduo . Como cida.Jão, 
preoonceitos religio~os nem preoccupaçõcs SJmos regulados pela lei; ma.s como iudivi· 
que de leve possam to~'na.r suspeitas as sua.s duo, somos r egulados pela mor a.l. A mol'al 
opiniões; Blunt~chili <i quem falla. por esse é quem pauta a. nJssl couducta. individual. 
modo. · Nenhtuna loi ma póde obrigar a Sei" geue-

Não é, portanto, um po3itivista que acaba raso, a. dar um ped1ço de pã:o a. um faminto 
de ser a.preseo,ado á. Camara, defen.Jcndo qtLe encontro na rua.; ma.s os preceito3 do. 
uma doutrina., em nome da. qual me insurjo moral toem a.cção tão forte solJl'O os rueull 
contra. a. pretencão do Estado de decretar sentimentos ..• 
medida pa1•a. a qna.l lbe falta competencia., o SR ÇrONÇ . .\.LO souTo-A moral e ~ !'()· 
por invadir uma espher.:~. onde não uttinge ligiã.o · 
seu pode1•. · . • 

Ma.s hã.o é. tão fa,eil .liquida.r estA questão. O SR. GER~aN() HA.SSLOCHER-A relig;ã.o 
como poderia. parecer. Aquelles mesmos que tem sua. funcção ID()ral ; unicamente a mo
se collocam··- no tert-eno opposto ao em que ral de determinada reli~íã.o póde ser a.ccoita 
me acho, buscam- soccorrer-se dos mesmos por uos ao passo -que na.o póde ser acceHa 
tbeori~tas. de .euja autor~dade eu me liOCCOrro por· outros. A mor~l varia segundQ .- o~ 
para pretenderem demonstrar que a compe• povos; a do mahometano não ·é igual ~~ <lo 
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christão ; muitas vezes as mora: s estão em conducta de um individuo, relativa sómento 
antagonismo com a lei. . á ·sua pe5soa, ou . mésmo' quando essa -stia_ 

conducta · póde -attingir ·âos outros, l.JOr_que 
O. Sa. GoNÇALO -SouTo-'0 direito 0 .a mo- esses assim o entendam., c n.dmiravélm~nte 

ral não--va1•iarn. desenvolVe o :'sétc conceito em· ·outras pa-
0 sa~ JA)IEs DARCY - Não apoiado. O di· ginàs , onde · diz que, si' ín'ós formos àdmittir 

rei to ê r~lativo. O d-ireito ·do Brazil não é o que · cada. homem possa. enxergar na con" 
direito ' cta ·. AllemanhtL. A morél.l do hoten- duc~a de outrem relativamente . á sua pesSO<L 
to te rião ê a moral do brazi!eiro. consequencias soéiaes para si, a. suppressão 

0 SR • . GERMANO HAssLocnER - .Poderia da liberJade seria completa, porquedetodos · 
os fa.ctos da v.ida humana.~ por mais indi-vi. 

sustentar que o -.dil.'eito deve. sempre fun- duaes que elles sejam, hão de , sempre ·re
da r-se na .IDOl'a.l, nus não posso negar que sultar conseqttencias sociaes •. ·· ' · '' . 
ha profundos antagonismos entre a moral e· Demonstremos o·enunciado com a ques-
.o direito.- t."í.o do alcool. 

O SR. GoNçALo SouTo - Apparentomente: Nos Estados Unidos houve a·Iei do 'Mai o e, 
0 SR. GERMANO HASSLOCHER-V. 'Ex.;· JlO.i ' cabida depois 'no Estado ·oride DàSceu. 

exeniplo, acceita a moral christã ; ·em nome A es~e respeito, a famosa ,<Alliança» cont1·a 
da moral christã. existem ordens moridícan- o alcool foi objeéto de -discussão · eritre o seu 
tes; entretanto, o nosso Codigo Penal·pune a secrétario e lord·Stanley, que entendia que 
mendicidade. nada era. mais absurdo que umn. legislação 

Dizia, S1•, Presidente, que nem mosmo que, por tal fórma, tolhia a liberdade llll
aquelles illustrcs collegas que recol'i'el'am mana. 
ás mesmas fontes onde fui lmscar elemento·::; Dizia então o secretario, quo el'a um espi · 
para apoio da disse1•tação que estóu fazendo rito culto, argumentando, appn.rentemeoto 
1oram felizes, porquanto tivera.m de decepar com muita razão, mostramlo o seu argu
as conceitos dos escriptores. menta, quo, de modo indubitabilissimo, pro· 

Quando do simples estutlo desses conc:-itos vadissimo, de toda condncta individual 
.iíL assim doccpa.dos ·eu não pudessn tiral' con- p Jdero resultar consoquoncias :.:ocla.os p:wa. 
clusões esmagadoras contra elles. bastaria os outros indiviuuós. Dizia. elte : . · 
completar a citação do meu illustre collag:l., . « E~ ~·cclamo, como cid((drTo, o rli1·ea,; r[,, 
do Stuart MUI, para patentear a injusta dou· fa::c>' uma. lei onde quer que o actl) social 
trina que imputatt este autor. de outrem violo o~ meus dh•eltos svaitws.. 

Pois bom, esse mesmo cscl'iptnr ci tado por Si · ha uma cansa quo nttcnto contra. ost>o;,: 
S. Ex., em continuaçfio a ostas idt~as por direitos sociaes, ê com cel'tezn. o commercio 
S. Ex. expo!.'ta:>, no poqneno texto invo<muo, de bollidas. Dcstróe meu clenwnt tl' dit•cito 
disse: de segurança, crea.ndo o C$tlmulu.n •.lo dcs· 

« Mas, cão· é t1dmissivel dcba.ter esta. ot•dons socia.es.» 
questão, qmLndo t\ condu1tu. individual re· N~J ha. a. menor tluvlda. Ningnem nega 
fere-se sórnentc aos int<wesses da. pessoa, ou qne ó o alcool 'o gerador, na l'tl.7.Ií.o de 50 "/ o, 
quando fere allloios interesses, porque asgim dos ct•imes commettidos no mundo, porque 
o quE\rem outros. Em tal caso seria essen· não é só 0 n.lcoJlico q_ue commette ct·itncs, 
chl a liberdade completa, legal c social, de mas 0 filho que nasceu epileptico, -vesanico 
fazer tudo a todo risco. » · · e que muitas vezes nuucn. bebeu, nã.o ·sendo 

Entenda-se bem o conceito de Mill, que não si não um producto do alcoolismo. 
precisava. deste esclarecimento. Que é « ne 
Jlas nttire á cev:J; des interêls d'autnti gui « · Attenta . .contra.. o meu direito deigual-
floi,e~1t êh·e conside·res com-ine des clroits ? » dade; 'esta.bele~endo nucl~o:; ae· mis orin.: par~~ . 
o nieu direito de· ;me vaccimt r ê tão. pleno , cujo sustento ~ soti ta.xado. como con tribuirüe _ . 
como 0,ue outreni-de não se vaccinar. E' isto Elle é o gerador da miseria, que fica a cargo 
que devo respeitar, e não pretenúer ·que 0 da sociedade e dos que trabalh~m . » . 
interesse alheio fere o meu·. Mill diz bem ;Logoi -vê-se que a socied<tde; pela. ·doutrina. 
claramente em outro logar: · ·dos membros da Alliançai teria o direito de 

«Sobre si, sobre o seu cort:o e sobre o:seti violar a .liberdade. ind~vldual :p.or .:conside-
ospirito. é o indiyiduo soberano. » .·. rar-lhe as conseque~cias: sobre_ a. socie_da.dt;. · 

Como V. Ex. vê, hu. limita~_ão complo~~ E~-t~eta.nto, o~ p1;~~r1o Stu~rt.Mdl; par.trdart-o 
ao ennnclu.do do illttstrado collcga., na. fórma d~ llberda4e mdtvrdual,, ~1z que ha c~ ·em 
pot• que ti'i.o accenf.uudamonte oste mesmo cs· que é ·poss1v:el;· é •. de dtrctt~: e uU3cêssax:IO q~
criptor, St!ltu•t :Mill, t•ofet•c-~e tllntervenoüo' a. ,-sopiedade ;intcr-v.enha ; -A qoondo \o aleo-
do EsttLdo. · ol1Bttt, alcoohzado,,commette;desoruens.:: · 

El.le propl'iJ ostn.bolecc qu :1 niio se cpóde Nestas condições,-ódil•eito de dtlfesasbaial 
sus~~.itat• 'esta questiio, qttt\ndo se tt•il.tn d,n. manda que se ·o •ponha · em' ctistod,'Ía ~rq'tt9 

_, ~ - ._ , · · · ·~ ·· · · '. i (H'1~· · . .- n ·:r; • ·: ~ ; ~1 1. ·."- 9'l0 f .': 
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-~lle é ·pel'igoso quan·do bebe;• -mas emquanto 
não, tem o direito de.-beber.,. • 

.Elle •.se. corrigirá .por si, ·_polo oxeroJ:Ho, mns 
a lei·não põde probtbirHhe •·de beber, como 
não lhe pó:le prohibh· 'di.l : mendiga1; e ser 
vagrubundo, desde .que," fazendo-o, não at
ten:te contrá. a · ol'Uem ·social. G-omo ·.diz, 
porém, Stua.rt MiU, no momento em' que ·eu 
me ~orne perigoso, a. mesma lei que g:wante 
todo~ os direi tos, in oi iisi v e e·. q uc . ou tehllo 
de-ser,vagabundo·o ebrio; ·mas qu!l.,ine-pr<l
llibe ·a.ttent:\r contra. ·m: d~mais, intervem. 

o ~R. RoaEnxo o~ MIRAxnA._:_E o jÓgador 
-da.rolo~·~·v~· Ex.mc·respôrida. ·- >- · 

O Sn.. GER~LUi'o. rLisstoiJHt::R - Ora; .cu 
oão 'discuto e::~>a.s thcse~ todas_ Quom tem 
·um ct•iterio nessas consas não póde ser sur
prehendido.por a.pat·tes dcs>a -natureza. 

O SR. ltuGJ-:mo DJ~ MmANbA =',-\·drniro que 
o meu aparte canse t~l surprsza." 

O SR. GER~!ANO 1-IA~SLOCHErt......:Nã:o ha tal; 
V. Ex. pergunta. sobre o direito que tem o 
individuo tle jogar n. l'Oiota, rrtas . quem ouve 
a exposição quo e:;tou faz<indo comprehendG 

· que as~as dispo~ições não são para o vaga
buiHlll, o cbrio o ·o rneodigo; mas, pa.t·~ J;odos 

·os uso~ quo·o individuo possa. fazer da sua 
libct•dade indívidnal. 

as relações dos indivíduos ontra si, a bom da 
ordem. , 

-DJzi-a a.indlt o secedario da ·Allian~.a: «O 
commercio de bebidas pa.ralysa o -mell di
reito ao livre desenvolvimento mot·al e intel
lectua.l, cercando-me depcrigos, enrt·a.que
cendG e dtlsmora.l>sando a sociedade, da qual 
tenho o direito de r cdltmn.r auxilio c. so~
corro.>; 

·Pois bem; .vou mo.~trar ·:qlle esto Stu~rt 
Mill,-invocado pelo rneu illus '1'il crillega, não 
é, como S·. g~.julga.,,um a.dversarind,t:c:>m
pleta e. ab~oluta liberd·lcle-individua!, no que 
se rel'erD :.w modo de gerir c.1.da qual a sua 
exisrencia, pata Iimitat:a, neste ponto, ao 
interesse alheio. Porque Bxa.ctamente· <1 t hese 
sustentada pDl' este •secretario da Allia.nç:t 
responde· Mil! pela fól'mil. quo vou expo1·. 

«'Este d.irei to ·social reduz-se, na theoria 
do secreb.dó d11 Allin.riça , ;~o di.r&ito ct~coluto 
de cada. indi'viduo e:dgil' \lue os ontt'os Pl'O
ceda.m mil tudo como dever íaw; quem. f'i1lt11 
ao de·,,er violtt o ll1Bu direito soci<tl o d<L-me 
o direito de p8clit• <í. higisla.t ura ~~ sa'tüfa;ã.o 
desta le~1iu. T 'To ·í iWn~lriW;"o princ ipio t; 
muito mais perig-oso do que qua.lquet• s.ttan
ta.(lo isolado á liberdade; níí." ha. violaçã.o 
desta. quo clle nrlo jttstitiquc , Neg ;L o dit•cit.o 
n. toda. li,bel•dade, , alvo o de profBSBa.t• opi
niões em' segredo sem llUtlcu, externai-as, 

O SR.Hoo.Emu JJE. ,:\JmA:'m.l. 4á. ·tim apa;rtc. porqüe, ·deSde que estas me pareçam nocivas, 
Q SR. GDRMANO ·HASSLOCIIER _ Qnal a l ei attGnta.m contra OS dü•eitos SOOÜl OS qne LnQ 

qtw podo det01•mimw. que o 'individuo-.a.ppU· rec~nhece a Alliauça .» 
qno o ~eu dinhe!t'o om cou~il.S nt~is 0u.não ? Ahi e.iltá! N'fio h n nenhum ca.tlwlico, por 
Todos sabem que, pot' occn.siiío"da di<cnsssão e:o.emplo, .. quo não julgue nma, le;fio ao seu 
do Cotligo .Civil,. lovantámos o debate . ·pe- direito eu combatet• o c:uholicismu. Estü 
tlinclo t\ Ol:tinc~ao da. intordiilçã() .por l1l'odi- claro que oiies negar-me-hiam esse clíreito, 
ga.lidado, ·pot• ~er contra.l'ia ao graudLJ prin- si pudessem; nHts;nasi~uaç3.oa.que clwgamos, 
cipio que tlellmdomos . , si1o forçados a reconllecor que eu tenho esLo 
... A l:Ji poderá. intervir nn·ll5ca liznqiio das direiGo. 
casas. de-j.ogo,· mas ~sto 'não·:qnel' dizer : que -Ent1•et:J,nto,. a.preciltdo o casD mtüto om 
.rBgnlamente·a liberdade do indi viduo.jogar .. rigo1•, indubitavelmente o meu dissentimento 
·Ella.-póde·fiscalii:at•, regulamental' ,as ·casas com elles é um ata,que ao s eu direito . 

· de espectacu~o.-mas não .... póde prohibit' que Argumento, Sr. Presidente, com a~ pro
se l'epllosentem a.ili, ·peças, :regulamentando pl'ia.o> palav ras de S tnJ.rt l\-!ill, GX.tl'ahidàs do 

·liberdada lit tGraria; . ,póde· •rcgubmontM• ris· seu livro,sobre a LiiJerdrrde , da mosma. ·eiição 
casas de dança, mas não póde pl'olübir. :que; cita.da. pelo· meu collega,traducção de-IJupont 

c.se -dance deste ou dn.quelle modo;·:-como ·,-não ·white, ·argumento com as ·propria.s ·pa.lavras 
deve-determinar o 'modo IJCJ.l\•que:iudividuo deste.cscriptor, pa.ra demonsi t·ar que a ci
, deve ·dispôr;do.seu dinheiro. ta.çao feit1. por s. Ex. é • umn. citação; a lêm 
,. ·P-óde, :entretanto, regula.ni.entar. •as. :t1as.-1.s: de :inclrin}lleta, nial' appticada; ·mal iuterpre
de:jogo, no'stmtido de fazer:.•c<m:J.-queieUaswi-· tada, porqua;nto Stnarn.nll é'e~ta.nionte 
varll i!lentro:da· ·ordem; •,;sem •comprometter' nm . dos '1'ttlttd-inos do 'Prlnclpio·•!rtM venho 
eer.tos·ín tere~se~. nã.o·ladmi ttir . a entradl\l ·de' . defAndendo,· p1d ncipi'o' •proti l<\111ado vencedor 
meMr~,.qiie:·podem,;nãQ porque a. letestaja por;.ma.1s d~· umn. escâta.,·~ qlie não· é, como 
•autorizada.•anpt·esidir ·ti.•· sua ed.ucaçõ:o; mas · enteMetrt -~ ·~not•anóes,- 'os aJp<ltiltonn.do'S ou 
.porque: podem;'· na. ausénc!a :•ffil·íigiioramc.ta! -OB;irleoirseieniesí--mU: · 'Pl'e<J6ntleito d13' \ seita, 
4~ •! pa.ês, :.:ser~ a~imahid~·· Pelas. ·casl.\9'\'d~ Jllbmo d'en?~inaiiln) ~ilc.)ltt do posit}\'isnio. · 

.: ·Jogo~cque .. \Sao; \fOntes ide :m·tmes. ' ''· ·. '·.i ·, · ·· ' · • · • S.tua.r hM-lllfina.lisa. essu.s 'Oboor.va:_oões com 
_,, .. Nestas ·tcendi!;iiea,·•·;nã;o:: sll• i:r.ata;u:J.qni:d~ M'Se~tintetttpala;'Vt•i.l s; rq,.te 'por'si ·s~· <eo~rdcn-
ragtthment~t· a líb~rda.de do individuo;•>'mns 'W.lll' tólla.• a:llna<theoi~Je~>:•· ,. . · ' 
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«E' despotismo tudo que destróe a indi· 
v'idua.lidade-qualquer que seja o nome que 
se lhe dê, protonda impôr a vontade de Deus 
ou as injuncções dos homem'! ». 

Não póde haver nadá mais completo do 
c1ue isto. 

O Sa. GoNçALO SouTo dá um aparte. 
o· SR. GERMANO HASSLOCI-IER-Não e:,tou, 

de fórma alguma, provucando questões l'illi
~odosa!l ; estou mostrando que meu collega, 
quando se quiz apoiar em Stuart Mill, fel·o 
mal, como ainda quando entendeu que a 
Convenção Fraoceza, da mesma fórma, ha
via. limitado o direito individual, não reco
nheeendo essa supremacia que venho mos
trando ter sido proclamada por outros. 

s. Ex. citou o art. 4o da Decretação dos 
Di1·eHo.s, mas citou incompleto: não deu o 
texto integral, porque era na. segu:.da pat·te 
qae S. Ex. havia de ver que a. gran·1e Con
venção reconhecia o mesmo preceito que 
estou defendendo . 

Citou S. Ex. apenas este trecho: 
«A lib~rd·\dC consiste em 80 poder fazer 

tulo que não é noch•o para. os outros"· 
Não quer dizer, aliás, que, com este texto 

freio, com este texto resumido, pudesse S.Ex. 
argumentar victoriosamente: quando, na 
decretação do~ direito.>, ~e limita. v a a liber
dade do individuo, até o ponto em que ella 
pudesse :;;er ncciva p:t.ra outrem, se t~nha. em 
vist:t lim'.tr1r r1 acç-ão individui1l, a acção dv 
cidadão no seio da sociedade, ncção que exis
til"i<1 restl'icta polo direito commum de todos 
nó.:.; mas a propri:~ Convenção, nesse mesmo 
artigo, ampliava da seguinte fórma o texto: 
«Assim. o exercício dos direitos naturaes de 
cada homem não tem out1·os limites sínão 
aquQlles que asseguram aos outros membros 
da socieda'le o goso dol me>mos direitos.» 

Quer dizer, interp ehdo isto e applicado 
ao caso, que, com o direito que naquella. de
claração da Convenção .~e me dava, de accei· 
ta. r a va.ccin:t, se me dava · tambem o de não 
a.eceihl-a. 

Essa é a interpretação; ainda mais: com o 
direito, que se me dava, de me poder eu 
vaccinar, não se me dava o direito de impor 
aos outros a vaccinação. 

Da va.-me a Con vençã.o Franceza, no art.4o 
da declaração de direitos, a faculdade de 
usa.r de meus direitos naturaes, dentro do 
limites que me seriam personalíssimos, sem 
poder eu attent:n· contra o direito de out1·em. 

E' esta a interpretação unica possível, 
unica.logica.; não é,como me ponJerava hon
tem meu collega, qae esse individualismo 
que prego se entenda pJlo direito que tenha. 
eu, por exemplo, de eliminar todo e qual
querindivHuo cuja. presença me sejr. de.>a· 
gradavel ou cuja existencia possa. contrariar 

aos meus interesses. Não, porque tudo isso
repousa. sobro o grande principio pl'oclama.do· 
por Horbort Speocer, principio tão desen
volvido no curso de todas as suas obras- O· 
direito do igual liberdade . 

. Não ~o comprehende doutrina alguma 
destas para o c11so absoluto do individuo ; 
entendem·so ossas dou trinas todas para o
caso do todos os in di viduos, encontrando 
elles, portanto, seus limites no limite do uso. 
indivillun.l quo cada um faça das mesmas. 

Não posso mn.to.1• po1·que começo por ter O· 
dil·eHo 11. vJdn., como individuo e sou uma fi. 
gura quo tlosa.pparece na. úmltidão dos ou
tros, llBl'tL iiO confundir com ellas todas. Esse
mof!mo tllr oito de viàa., ga1•antiúo a.o indivi
duo, o ó a todos indlstinchmen 'e; não se dio:/t 
tJUO ollo existo. ~·ó para o indivil1:1o A, pc.::.· 
exomplu, porque então desappareceria com
plotumontl.l ossu. noção. 

na. mesmo. f()rnu, tudo se comp:·ehende .. 
ntL rola ti\' ldndo dessa. mesma contingenci<J,, 
human&. ~&Lia se comprehende em absoluto, · 
ou pot• outr;L, só o que se deve comprehen-· 
dot· nb~tJluto ~ a. vida personali<sima do io
dlvldno, no fJUO diz res~oito a.o seu espiritor 
tl au:t cxlstoncia espiritual : ninguem .me
pót.lo lmpur uma. crença, absolutamente 
nlnguom, ~ou Hvre de cr~r como hem mfio 
p .roçu., svu o senhor do-3 meus destinos, o 
sou 1'11ctor. . 

E Isto pol'fl.llO o positivismo assim o pre- · 
guc? Nilo ; nao é o positivismo que o prega. 
H.epl•oduzit•cl de viva voz os conceitos 
c,h osculn. llhorll.l, dessa escola que conta 
dontru desta ca.~a. hlve2 80 %. talvez 
mesmo 90 ~~ do defensores, apaixonados p01r· 
ella, dosS!L eseola que foi, por assim dizer, a. 
quo encheu com todas as su~ s discussões o. 
seculo X VIII. 

Senhores, essa. questão vem de longe. 
desde tempos anteriores á civilização mo
derna. Já no espÍl'ito gregJ se agitava n.ssa 
tondencia pé~ra. a liberdade individual ; a 
itlade média ~e caracteriza pela luta inces
s::tnte do individuo, aspirando a sua indivi
dualizaçio, a affirmação de seu car·acter 
individual. 

Isto se terh conseguido, si, no momento· 
da. luta. extrema., a Igreja Catholica não ti-
ve~e vindo, a. titulo de defender o. cidadão 
contra. o feudalismo, offerecer-lhe o refugio, 
que dentl•o em pouco tempo ella transfor
mou em ca.rcert> onde encadeiou todas · as 
aspirações da. humanidade, q11e foi adorme
cida durante todo aquelle período, para por 
ftru despert!l.r na hora que conhecémos pelo 
nome de Renasceneia, hora. de crise, hora. em. 
que a bumaoldn.de de novo creou alento, de~ 
poí~ de passat• por aquelle a.dormacímento, f}' 
proseguir então nos seus ideaes de emanci
pação. 
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----------------------------------------~-----------~--
Com a. escola liberal e não com o JIOSitivis

mo,posso defendor a:> idéa~ que sustento, com a. 
escola libeml que tem dentro desta Casa 95% 
de a..!eptos; tem, po1•que os que não o são por 
t:ollvicção, os que não o são polo estudo, os 
que não o são por havcx•em doutrinado o 
seu etpil•ito, o são pJr iastincto ; por teu
dencia natural, po1·que nôs somos natural· 
mente fllho3 da nossa. <lpoca.; nascem_os, te· 
mos crescido e no~ desenvolvemos debaixo 
da agitil.çâo libcl'al do lmpol'lo, acompanha
mos todas aqucllas lutas, o nnturalmonte fo· 
mos obrigados D. som·er a lnlluoncia de tud" 
q ne a csco~a llb~rtd pr4/ga., 

P0is bem; Pst:l e~;colu. quo •! antagonica. 
com o posiUvismo, on~o.m osllonhol'eB como 
defende a liberda!lo !ndlvttlutL. 

Permitta a. Camara. que lhll leia o tl'ccho 
de meu pa,recel' a etla retercnto. 

E' este: 
«Para n, escola· lib·~t'<ll o dil•eHo pfsitivo 

só tem um :.<1 vo: assegurar ao individuo as 
lcgjtimas prerogatl~as que por natureza lhe 
.Per-tencem, as neees!!!idades e aspirações do 
seu ser. Dotado do üculdad1~s physicas in· 
tellectuaes e moraea, é seu dever utilizal·as, 
descnrolvol-a.s sob sua. responsaNlidJ.de e á 
sua vontadl) ; El uma. p;•erogativa. tão legi
tima quant:> a propriedade de sua pessoa : 
são o direito em si, de onde a f.>culd<..de de 
S~r Clf CID tudo qUQ diz L'espeito á. u,lrna., aO 
espírito e ao corpo, do cada. qua.l ti, a r de 
si proprio a direeção de su:L u. ~ tividade, pen· 
8ando livremente; óão direitos consideru.dos 
no seu exe• ·licio. 

P:ua os liberaes a justiç<L do Estado coo· 
siste nu. protocçii.o incth·idmtl, e a. dos i odi
viduos om respeital·a. A libcrdttde huma.nn. 
esca.pa ás limitações. O Estt~ao sú po\lc in
tervil' pa.ra -garantir o direito de c:Wa um. : 
:dêm disto começa. o domiolo da. liberd11de 
oecessarb. 
. Procln.mu. bem a.lto nstn. escola que o dcs

tmo do homem ~ duplo ; como individuo, de 
um lado. de outro corno ser' social e viventlo 
em !Oc1eda!l.e, isto é . como cidadão. 

A elle, n:1 sua ·iudcpondaucia absoluta, 
:~.sshte o direito do resolver o enigma do seu 
destino individual; o poder civil, pelo ca
racter e fim da sua instituição não conhece 
sinão o cidadão e nã.o tem for•ça sobro eU e 
sinão nu. medida indispens:wel 11u.ra que o 
direito de cada um sejn, compa.tivel com o da 
t odos.»· 

Hél. pouco eu assignalan qu~ o individuo 
tem seus actos pautados pola~ regras da 
n;toral, ao paaso ttue cvmo cldadíi.o ~ a lei que 
os r egula. 

Ahi estâ a. escola.libm·al oxactamonte atnr· 
rr:u.odo a. mesma doutrina. (Continua ale1·,) 
<~Quem se impõe e pretendo substituir-se 

ao livre osfo1 ç:o desconhece o pl;\no da 
Yol. VI 

crea{;ão que entregou o mundo á e~eroa c:;n
trover~ia. O emprego da. rol'C:t na ordem do:J 
factos iotellectuaes e moraes tl vão, perigoso 
o illegitimo.» 

Sim, não será, porventura, isto violar este 
preceito, o facto de uma. Camara., sem poder 
Justificar-se, sem poder demonstrar a justiç<L 
da. sua conducta, im:pôr á. sociedade, a t odos 
os individuos,qne se façam inocular com um 
llil-"us; não será isto umn. violencia. que nós 
fazemos em nome de uma. maioria., julgando
nos com autoridade para violar a consciencia. 
do individuo, atacai-o na .sua integrida.de 
physica, a!;igindo delle que. comprometta 
ess:t integridade, porque assun nós enten
demos que é conveniente, quando nós não.. 
podemos, siquer, pL'ovo.r que ess a. conve
niencia exbta ~ 

Porqne isto, mesmo ql1a.nrto se reluzisse 
a. uma simples questão mathamatica como. 
provar que duas vezes dous são quatro,. 
ainda nssim seria urna. violencia; pergl!nt()· 
cu: d..,ntru desta Casa. a. quasi unanimidade: 
accredita em neus; mas, porventura., podia. 
ba ve1· nm decreto, ainda que fosse firmado· 
por todos nós, que fosse p1·oducto da una-
nimidade deste Parlamento, impondo a todo. 
o cidadão a crença em um Deus ? 

EsarJ decreto seria legitimo Y A nos::a att;·i
buição iria até o ponto de violar a conscien
cia. de um individuo, para lhe iropôi' uma, 
crença, um culto I 
s~ru dttvida qn~ não. Pois é a situação em 

que collcco o caso da. vaccina; pa1oa. eu ae-· 
ceitar dentro do meu corpo a va.cci n~,. é pro
eLo que eu Cl'Oia nella, quo eu, livre e es
espontaneamente, me submetta aos s11us ef·· 
feitos, por mim procurados. 

Mas, si assim não fôr, viola tanto a mi
nha liberdade, quanto violada a lei que me 
obrigasse, coz:noatlleu, a render. preito a um 
Deus cuja existoncia cu ncg[\Sse . 

Eu não fallo como positivista; já. vos disse 
que não sou po5it.ivista; não sei llo po8it ivis· 
mo sinão o sufflciente para argumentar bal
buciando o as:mmpto; fallo em nome de uma. 
escola que tem siuo da generalidade dos .. 
nossos homens politicos indistincta mente, 
p~rque no tempo du Imp erio ara justamen
te no seio do partido conservador que os 
principias liberacs encontravam maior 
abrigo. A dist~ncção entre liberaes e conser-· 
vadores em nominal , porquo a.s r eformas 
mais liberaes eram fei tas pelo partido con
s8r vador . 

Era., porta11to, o libern.Hsmo o sentimento, 
dominante, como ainda. é da N(tção Brazi
leira, guiada pelos prio01pios da escola li
beral; e estes pMucipios são os que e~tou . . 
invocan~o para 'illuminar vossas conscicn
cias, para mostrar que estamos deante de. 
um perigo ·extraordinario, qne estamos. 

!.~ 
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:Pre·stes a dect•eta.i• uma medid:t .qué será. como se a. gema. o hra~.o do criminoso; seria. 
; t:J.lvez um do~ maiores attentadós q~e par- crear ·uml mundo de hypocritas revoltado!?, 

· tam de uma Cama,ra republic·ana, que antes mas nã:o fazer uma sociedade de homens li
de tudo d<J\"C re~peitar o cidadão, o indi- vres guiados pela suo. ··conscieilcia, pela sua 
viduo, a:ssagurando su::L plena libe1•dadG es- vontade · esclarecida. 
piritual. E'· pJr ist:.> . que Stuart Mill tanto se bate 

Diz ain.la essa escola: por esta liberdade, chegando a dizer quo 
«E' perigo5o, porque admittir a .liberdade quanto ~to mal simplesmente eventual ou 

·do verdadeiro e do bem e preten:de1· repellir constructivo, por assim dize1·, que pó.le uma 
a. do mal ou do ereo é, conscientemente ou pessoa cansar á soc;edade, smn violar rt3-
sem o querer, consag1•ar, contra a vontade nhum·dever pre'ciSo e sem ter ir visivelm'ente 
de todos, a supremacia d.c um :ponto de nenhum outro individuo sinão a si proprio, 
vista individual. E' illegítimo,' porque o deve a sociedade supportai' est_e inconve
valor subjectívo de uma opinião e o merito niente, pelo amor do lJein superior da iiber
intJ•inscco de um a:cto depantlem das:quali- dade hmnana. 
dades internas dessa: ·opin'ião ou desse acto, 0 SR. RoGERIO DE MIRANDA-Quanta he-

. isto .e, de clementos'oildeinàda póde a forca; resia em sclencia ! 
a verdade não é ve1•dade si não o ê meta-
physica.mcnte, 11ão illumina o espírito sem O Sn. GERliiAI.'i:o HAssLóénE:n-Quanta he-

. que este vá a ella, om um impulso proprio, rcsia em sciencía, diz o nob1·c Deptlt 1do! · 
como o m::~rito de uma a.cçã,o mede-se :pela. A C:.tmm·a dá testemunho que eu não tenuo 
intenção livre e esclarecida do seu agente, discutido sciencia medica ; sciencias saciam:, 

· de onde se conclue que não póde o Estado sim, presumo estar Uiscutindo ; dizer que é 
. substituir..;se á vontade individual, sob pre· heresia o que digo é muito simples ; mas é 
texto de impor a ·verdade ou o bem sem <ies- aqui na tribuna, ê actui na controversia; ê 
truir com isto o principio essencial de um e offerecendo argumento contra argumento, 

·{)Ut:·o. · · disputando a verdade, vendo onde ha con-
o emprego do constrangimento é 'Vã.o, vicção mahdirme, criterio mais seguro, qual 

· porque a força. não:doínina. o pensamento, de nós entra neste assunipto mais amparado 
nem a con ·ciencia ; obterá resultados exte- por uma convicção mais ·illuminn._da por al
l'iores, Eimplesmente apparentes, ·absoluta.- guma. instrucção ; isto ·é qno é. Eu não 
.mente sem virtude. A verdade demonstra.-se discuto . a vaccina, sou inteiramente incn.pn:z 
.Pela dia!ectica; r.conselha.-so o hem para disto, porque nós não vamo8 resolver neste 
chegar-se a elte. ·Como obrigar equitativa.- Congresso si a vaccina é boa ou má ; estamos 
mente o homem a. agir ou ahstel'·Se, po1•que discut.ind.o uma questão inteiramente alheia 
na opinüi.o de um individuo ou de todos os 1t vaccina em si. 

·outros 1tls3im sel'ia sabio ? A intm•venç-ão do E' um ~t these di I'Orsa, um ca.mpo <liffJ-
.Est:tdo nesse dominio constitue a intole- rente. , 
rancia. Venhn. para elle o nobre collcga, venha 

A's cont.roversias doutrina.es, ás lutas da contradict.lH'-mO, esmagar-mo, 'r<ifuta.l' O que 
opinião, á. propaganda e ao exemplo, á acçã:o digo, destruir os meus ar;:\umentos; Não 
da. sociedade 'Wbte· si mesma, em summa, discuto :t vaccina, si é boa, si é má.. Isto CiJ.bC 

· cabem forma.1• as idéas c os costumes e re.cti· a outros, mas em outro logar. Aqui o que 
fical-rnrqua.ndo ,se desviem ou corrompam. .estamos tr.ata.ndo de·. ,iniiagar ê si cada. 

Que diJ•eito tl3rnos nós nesse :terreno ~ ' Nós urri tem o (líreito ile se · vaceinar ou nt\o. Só 
p~Jtlemos ·instrtlh', podemos ser os propaga.n- devemos saber si nós, 212 Deputados: po
dtstas tia fê ; ·V. Ex. (dirigindo-se ao S1'. Gon· demos l'e;;olver o destine de dezeseis milhõJs 
çalo Souto) rept•osenta tii11a. religião que prc- ele índ.ividúós c ~ impô r à esses dezeseis 
gou a fé · pJr .toda a pa.t'te•. milhões um methollo prophylatico, porque 
:_O .SR. Gol':'lt1ALO 'SouTo _E eJtá Pl;egando nôs o considern.mos bom. 

runila · Isso nãcJ ê o mesmo que . decretar para 
.. · · · · · · · ·:J.uem mata uma pená severa, porque quem 

_ú ·St=v:' GER<'oiANo HASSLOCHER-Pergunto eu: ·mn.ta a:ttenta·cori.tra a ordem social. 
· nao é 'pa'la , pal·avra dos missionarios que· Diz-se, pol'ém: quem não se vaccina· faz 
procura.es transformal' o mundo inteil'o .•• . mal 'a si e póde 'fazei· ma-l aos l óut'ros. 
{LS.~ .. .\)oN~·.-~Lo ' sou.ro~Sem. dri~i.a~ .. · o eü'guinénto·e fàlsil, não' resisté ·á cri-

tica, é tolice ehapadã:; i'idíCulil., monstruosa, 
O •Stt;>Gm:R:MANo[!HKSSLOCIIER ~,;.em ho- que só póde entreter o espírito ode. um 

m<ens christiios, .M.oron:d·o IU:rn só Deus· ~ . Ma&; homem . tão obseéado que • saja ' precisb mos
se:rão,- · porventura; , tos pl'oce~soS facêis de trar"-ll:wa·cousa, pelo_ :Procésso de demons

. c~~gal' Ia Ie~te Tesnitá:do a''V:i1>lénci&.; lli ·impo- tr~~oÇãO e'om 'pausirthos" ire ·ci\h:a ilé pho ;pito~ 
:>tçao,? ··Sen.a.. alg'Efl'lf3Jr!•··o' ·espirittVlrumano ;ro'S. ' ·· · · . , ·. · · · · 
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N{] úsG de minha inteirt\ H1.Jerdade irrdfvi. 
dual·:eu me: v~cino, porquu ·acl'edioo que 
vou unmum1zar-me contra ·uma: molestia. 
po1•que. acredito que pod'el'Bi'altt'a.véssat' inco:. 
lume um meio-.dt~ ·v.aríolosos, inh•oduzindo 
no meu• organi~mo uma.~~·m;pha c1u('.fof cnlti
vada·sobre o lombo da um bazerrO' .. 

Deve s_el' es~a. a veNI.~de, porque ~i · não 
fos~e ass!m nao.se di~cutíria:si.:luer a. nocessi· 
'la.ue de llllpor•a. ·v<ro·ct·naçã:o. ·· . 

Que me importa., estando vacoinatlo <tuea 
men hdo exi,;ia .individuo nãli) -vaocin~rlo · ou 
~ue,mo co1n v:wiola. ~ Não estou ·.eu imm'u'UD 
com a vaecina;~ 

O SR, BA.RilOSA LmA E OL:TRos - Muito 
bem:. 

·o. Sn.: GEa.:.rA:-<o I·V ... ssLOUlER- Devemos 
in~truh· ·o po'l·o, guial-o , propagar o que 
achilJllos.bom, mas nada. í1npor . 

A,pei'SU<1são pude tudo: a vio lencia irrita., 
revolta. 

Em uma das colonias mais reconditas do 
lHo Gt'a.nde. .do Sul a])pa1·ecen a cpi.dE•mia d~ . 
vario Ia, ha. annos passado9: 

A Camal'a. vae julgar pelo cpisodio que 
vo.u nari·a.r quanto póde a. ·propag~mda, sobm 
tudo nesse as>umpto, em ulll .meio dominado 
pelo fanatismo reHgioso. 

O SR.. 'Goi'içALo'Souro--y • E.x. su esttuece Quem conliece a luta contl'a a vaccinação 
.de (l.Ue o homem não viv~ ~ó para si, mas obrísra.tm·in. na Allemanila sabe 'luo os Depn-
-:;aihbem para os outros. · · · · ~ ta.dos do centro, guiados pelo chefe do pa.t'-

0 Sa. GElmANo HAs~LOcneR- Peço a tido cat.holico, \Yindhorst, combat eram <i. 

·v. Ex. 9u~ l?ão me interrompa, porqtte o· vaccinac:ão obrigat~da, em nomo do seus 
meu t•acwcLOw ó longo o no cur:so do seu principios l'eligiosos. A cm•ia l'umana.sabe·o 
-deseuvolvime~to resol~CI'ei esta objocção. a Camat'a, S8 rev·olton .contra a vaccillação 

Eu me vaccmo ou nao ·me ··vMcino ; em obriga.toria por entendet· ClUe ella. a.mesq_ui
.ambos os casos procedo par minha-livre von- nha.va a indiv.idunlídadr- lluma.oa , feita. á. 
1iade ... Não me.v;,ecinando,·cDl·ro:o rbuo. de feição ue D~us, inocnJ.an tlo nella o virns do 
·.-;m• c.:>ntaminalo por· aq·uelles .que ·não ·se um nnimill. 
Y~cclh~l'am, ·mas . corro esse l'i~co porque Os protestrtntcs aftmtl'am com us c<t&ho-
nao qtnz- me vaccwa.r. licos e a. re~istencio. a lli foi quasi e ncon'-

E aq!le~les qu~ não se vac<;in-am só podo·m trancio <1 victol'ia., quo scl'ia conseguíua, si 
·tt•an~nuttlr a. var1ola aos out1•os que 'Uão se fo3se m a.iol' o numero de soclalishs quo se 
>'accmaram. . . , ligaram aos cathLJlicos e pt'.Jtesl.antes . 

Logo, a questão depsnde exclnsiv11.momte O$ s?eia!istus, commun isto.g, antU·ohísh~. 
da. nossa.. vont~tde, emfim, todns e1ga,s cseoln.s cnja tendonci11. ~ 

Ha pouco tempo .io..-entou·Se uma. vaccina. a de.>tnü~·i\o da ot•dem social ndnal. p<J.m 
contra. a poste bubonica.. No Sent~-do u. me· renO\'.:l.J.' JlOl' completo a. s1m feição no ftt· 
tade de seus memln•os se vaccina.ra.m: a tnro, ~e nvolta1•am l'.on tra n. vaccina~ão 
ontl'a m etade não quiz so sujeitar â inno- obt•iga toria. pol' cntcndcwem qnc at~ alli o 
cula~ão da. novn. lymph:~.. !tomem m•n. senhor (te• ~i c nã.o prcci.-;o a~sl 

Tcl!_los ahi a demonstração pt·ai.ica. da gnalar qn<: sochlismo a 0 contnt•io do in· 
quostao. Os que so va.ccimu·am · acretlitrL-. divhlna lismo. 
rarn no oxito· da vaccina, e proctwa.rarn .im-
munizar-sc contra a molo~tia., os outros re- ~las , U..izia. cu que mo achas a. c::.,;ualmGntc 
cus::tram-8e á vaccina.ção porquo não acredi- nu. cabeça da comarca, a qu<.l :pei't ll ttch a. 
ta-varn nesse meio propbylaticu. co\onia <1 qne mo rcfed, qna.ndo ti v o noti · 
.. Pot•tanto: os que nfi? se va.cciuamm .expu· cia i:Io quo se pctssa.Yrt nesse JJucleo anuo bo

zeram-se hvrc, eonscmntc 0 l'.e.signa.damente mons gm•D.ntitios flOr uma sa.udo do fort•o. 
a apo.nhar a pasto.; os outros, que so vaccina.- pm· uma \. ;da labJI'io~a. ro~plrand.o a.tm0s· 
ram, não queriam apanha1• a p~~te. Toda a phcra pnra, ca.hiaru ba.rua.J•amento dizima.Jus 
.questio rosumé,EIA niRso .· . p·J!l\ Val'ioh\. · 

Allega-se, pm•ém,.que·6-preciso instrllir 0 Fallou-me a autorülade municipal tio Iogar 
povo. ·Estou de ·perfeito. 1)-eeordo sobre esta soore a. cunveoioncla. de sç va.ccin:n·. aqueUa. 
necessidade . Não·; quero .. , q_ne . se. ,o.garra 0 ,!l'en~o; _mas, u~sdo Jog~ n mos (rue 1ssu et·a. 
pov:o Çl<)illO "<Se . agar ra.' um animal .p~ra a· l rnpOSSlVe l, poos que, ~~ nos aprosentassemo::1 
fem\1, dii..Ç~ndo:-o ;é·encostando-lhe odenXI .sem naquelloq_nucle~ co~omal co1~ o :fim de p l'oce
sa l~o :Üa.r: Q,c .-menor· satisfaçãO:;· Nã.o posso IIP.r!ilos a. \'acctnaç.ao, poderlaill09 Ser', ilpe~ 
a.dm1tbe que nos nos.~os set'tões, os n~.~~os .dr.eJados. 
()aipiras; igncraates,,. Sol'prehendidosr;deante ·;Pois bem,,lembrei unic .. alvit1•e o de -con
da.Jorç~. :~o;aJ?p<i.ra.to, ,da ,~llilreeta~ ',da; ilym - ·voCl\\' o po,;o par a discutir· so)}re 'a situação; 
Pkt,} se.~am :ubr Lgados. ·a,:d1>1mn "que se 1hes · ; e, ·eifecti varnente, -teu ni . o, ·em u m ·.ponto de
~rnanq~ezn:., ,911 .:fiiliDsp.para .. :•il&IHis :-.. :vnl-t;ta. ·.terminado,:em :Jocal .onde os · colános·am re
<~.~a.nili>hadO.s_, ·:eom. •PMnla.s"'4-''·' !lsso -oé ·'es·tn.,;.; siden·tes fn.zia.m suas >festas, e'expuz. com a 
J>Hlll.i :; .. " ' ': " ·· ,. , ., . ·'o: • ·' ",)'-' ' c·:>~ · d . ~ · :·lO ':I!'illa,iot' singelàz;a•o·que ara;a.:.-v<l.c'Cina. 
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Fiz isso com a habilidade necessat•ia para 
con>encer a.quelles homens que eram ellei 
que iam alcançar uma ._ conc1 nista. Con
venci-o~ de que elles é que iam fazer uma 
imposição, em vez de recebe1• imposição ; 
pedi que nomeassem uma coromissão dentre 
elles para. ir ao governo municipal descrever 
a desolação q_ue ia na colonia, patentear os 
e3~ragos causados pela varíola. e exigir do 
Governo, c.omo um rigoroso dever, um · soe
corro p1ra a população, peln. vaccina. 

E fomo!'. uma. c .mmissão de 15; fallei ao 
intendente, expuz a situação em ter-mol! 
ener0 icos e e{dpi que, oro nome ~aquelle 
povo, que trab:llhava, que pro:lnzt3., que 
fazia t\ ranrla do municipio, se obtivesse 
a vaccina. p:na pôr termo á epidemia. 

O intendente accedeu, e oito dias depois 
eram v<J.ccinn.da.s ma.is de 4.000 pessoas e, 
na hora drt vaccina, disputavam-se lagares e 
h.:..via empurrões. · 

Tenho, porém, a certeza de que, si entras
sem na colon ia com o decreto n. 38, deste 
anno, os agentes hariam do ser corridos a 
p<to ou lapidados. 

UM SR. D;,;PuTALO - E qual o resultado 
que teve íi. coloni!1? 

O Sa. <1EP.MANO HASSLOCllER-Admü•avel. 
V. Ex., si mo tivesse ouvido de começo, 

não me faria. essa. pergunta, porque a:si
gualei que pertenço ao 11\:mero dos que 
n.eredita.m na nntagelli da vaccina. 

Não comb:l.to a vacclna. 
Defendo o direito que tenho de não acre· 

ditar em sua.;; vantagens, porque ninguem 
me impuz essa conric<·ão, eu formei-a e, 
quando não a quizer, sacudo-a fõrtt. 

Citarei um cu.so grave, personalii!~imo. 
Tive, em minha f.mülia, minha mulher 

e dous filhos mordidos por mn cão damnado, 
e fui p:wa. o Instituto Pastem•, Jendo to ias 
as criticas do systnma, feitas por Vulpian 
e todos os a. taques de Peter. 

Cheguei a ler estatísticas q_uc diziam q_ue 
o Instituto tinha. inoculado a rn.iva em 157 
pessoas, tendo lido o caso de um francez, 
mordido na. Argelia, que, prendendo o cão, 
tocou-se para Paris :ttlm de SOl' tratado no 
lnstituto Pastem·, onde, com eifeito sub· 
metteu-se a um tratamento regular. 

Findo esto, regressou á. Argelia e com 
pasmo verificou que o cão quo o mordera lá 
estava. vivo e são. Pois bem. O indi"v.iduo 
que fôra mordido por e~se ·cão e que se sub
mettera. ao tratamento a.nti-rabico veiu a 
fallecer de hydrophobia, imput::\ndo-se esta 
ao methodo Pasteur. 

Ora, a despeito de tudo isto, eu recorri ao 
Instituto a.'!.ui, cheio de fé. Mas, imagine-se 
que eu seguisse as opiniões que conhecia 
contrarias ao tra.tamento referido. 

Logicamente, é de crer qu~ deante ~~ssas 
opiniões,eu não submettesso mmha.fam1ha. ao 
mesmo tratamento. Em qualquer dos dous 
casos agiria livremente, no uso de um di
reito que me é pe·.'sonalissimo. 

Admittamcs, porém, que uma lei tornas.se 
obrigatorio o tra.tamento Pasteur. Admlt
tamos ainda que eu fosse do numero daquel
les que entendem que o viru3 anti-rabico, 
que nesse instituto se inocula, como preven
tivo da hydrophobia, é exactamente um 
meio seguro de propagar o mal. 

P1•nso que uma lei que mo irupuzesse, 
cont,·a a minha convicção, estas inoculações 
fa.r-me-hil\ uma enorme violeocia, sujt!itar
mc-hia a horriveis torturas moraes. 

A este proposito lembrarei um facto que 
occorreu n.1 ILalia, no momento · mesmo em 
que eu tratna a minha família no Institut() 
Pasteur. 

Em uma. povoação daquelle p:~.iz, um cão 
damna.:o mordeu Yarias pessoas, o a muni- · 
cipalidadc dessa povoação, no intuito de lhes 
prestar soccorros, votou uma verlla para. 
que se fos~em tratar no Instituto Pastour, 
sem entrehnto pretender obrigai-as a isso. 

In tervciu o cura da localidade e aconselhou 
de preferencia uma romaria ao &a.ntuario de 
milagroso santo. 

Concordaram nisto as victlmas do cão e 
lá foram em piedosa romaria po.Ht• o milagre 
ao s~nto. 

O resultado, segundo os . ,jornaes, foi a 
morte de un::; quantos, nos quae.> se muni
fest.ou a hydrophobia. 

Livremente preferiram o milagro3o santo 
ao Instituto Pasteur, sahondo, aliás, da exis
tencia deste, no qual não confiaram. 

Não seria acaso uma violencía á ll•Jnsci· 
encia dc~sos homens, si o governo de sua. 
localidl\de os tivesse levado á força para o 
Instituto, vedando-lhes a romaria ao san
tuario? 

Assim, com a va.ccina. 
Quem nella crê1•, que a empregue, mas não. 

forcemos ninguem a adoptal-ü., porque nós 
as.>im o entendemos conveniente. 

Hoje é a vaccina cont1•a a. varíola. ama.
nM. tel-a-hemos contra o cholc.ira, a peste, a 
tuberculose e tantas outras molestias mais. 
Basta que se assignale o decrescimento de 
uma epidemia, o porque duranto clla se usou 
de uma vaccina, para attribuír a esta aquelle 
racto. No emtanto, na. historia das epidemias. 
vemos que todas ellas se exgotam com o-
tempo. . 

A mesma peste que devastou a Italia. & 
Marselha.,em seculos atrás, já hoje não appa
l'ece com o mesmo vigor. E não se diga qu~ 
dispomos de meios para lhe attenua1• os ef
feitos com tanta segura.nça .. Por que não ha.. 
vemos de legislar tambem sobre a propaga_ 
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cõ;o du. syphilis 1 O Estado, pela mesma ra- será. a deskuição de todas as conquistas que 
·iã.o, !leveria. arvorar-se em tutot> dos indi- M S le'l'aram até â a.ffirmaçã.o deste.;; pl'in
viduos e dicta.r-lhes l'egL'aS pru•a não a~a- o:pios. 
nha.re~n a .syphilis e impor-lhes re.striccoes E então ê Íl' ás ultimas consequenc:as. 
para nã0 a propagar.Jm. Fla.ge!Lo 1na.tor do Elimine o Esta<io o tuberculoso, pam o qual a 
que a syphilis não existe! sc\encia não tem rem3iio. Si elle ha de 

O Dr. Mentschükotf,cm obra recente, a.ttri· es~ar a. expectorar microbio3, mn.te-o para. 
'lme·lhe uma alta porcentagem no numero bem de todos. Retrogradaremos, -volveremos 
das ar ;erio-sclervses que são a destruição da aos tempos <le Sp·1rta em que se supprim1a 
Yida. os a.leijõ~, os ra.ehiticos. SeremQs com'-' os 

A verdade é a. da doutrin:t que eu sustento: · selvagens que comem os velhos quando !lâo 
89,ja. o homem o regula.do~· unico e S)bora- pelo.dos para a t1•ibu. E a civiliz1çã.o será. 
no de sem actos individuaes. apena s diversa na fórma, uo fundo etta.cio-

A minha. conservaç-ão em gt•ande p!n•Le naria.. Seremos o homem do pa~,;;:.do . a.pnna.~ 
-depende de mim oó:neote, sou eu que me mais formalistico, rey6stindo as oxteriori· 
{!evo acautelar, guiado pela minha razão. dades com out1•o appara.to. Escravi:remos o 
Ma.is precioso do que a liberda.de espiritual homem, dando por par.lilo todo o esforço 
nada existe. Saría preciso supprimH-a, si aeculn,;• par.t emancipai-o. 
t'ossemos psrmittir ao Est3.do a constanie io· Porque 83 fol'ffiB 11 coovicção de que todos 
terforencia nn. sua. ac<;~1i.o. temos a obrigaç.ã.o de contl'ibuir pa.1•a ;~ 

E valerá o sa.critlcio~ propagação da cspecie, pl'Oclamemos que uc-
As cstatistic<ls a.s~ignala,m quo a.nnual· nhmna donz;Ul. u.btuJtlonc a vida social e se 

mente perecem centenas de milhare3 de enca1·çel'il em um convento, prohiba.mos 0 
p3ssoas vietimad!ls por naufragios, pelos voto de castitbde. Sim, não res La a menor 
desn.strcs fel'ro·via.r~os, pela cit•Ctllação dos rlu vida que a sociod.ade soffl'e um Pl'('juizo 
vehiculos nas rlUI.s. com :L p~rdtL uv entes que PJde1•iam ~el' seus 

Tolas essas v:das podiam sOl' PJupada.s si :wxlliitrcs c que, no omtanto:se annulhtm D<L 
eupprimissemos a navegaçãn, as est.radas dCl vid,\ monacal. Temos o.ca.so o di reito de 
ferro, tudo emfl.m quo :pos~n. ser causa do decratu.r PJI' lei a abolição da liherdadc 
desnatres. quo c.\dt\ um de nós tem de assim Pl'O· 

Valerá. a pena esta suppressão, eotejn.ndo- ccclc1• -~ Po;,so prohibir a uma mu lhax de 
so o bem que nos trouxot'a.m os apo1'feico~- l'Ccus<tr-su á matcrnidn.de, posso impôr-lho 
roentos nos meiGS de tl'ansportJ o comnm· quo olforcça 0 seu ventre á fecundação? Para 
uicação CCJIU os desasti'OS que Llm são lnho· isto seria preciso extinguir-lhe a. individua
rentes ? lidada, rcdnzil-a. (l. uma serva da sociedade, 

E' o c;~.SU de perguntar si a liber.latle indi· contra. os seus iu;;tincto3, contra. o;; seus 
r,ri :ual, a indepondencia. da. conscloncia. hu- sentimentos, c.mtr.l :i sua coosciencia. 
mana., a sober .Uliu. do cadr~ um do nós, quanto 
·ao seu tlsstino, não valom as contingenclas a Assim com a vacJina . Po~sv impô~ a. um 
quo ficamos o~postos pelas diver.-lidã.dea no.; io tJ.ividuo uma inoculação que lho repugna, 
nossos modos do sootir c agir . que olle repolle, om que não acl·edita, que ô 

Teodemcs para 0 aporfoiçJamento m :..ral 0 umn 'Violcncia ao sm1 sentir, á sua coosci
-intellectua1, mas para isto 6 preciso que h:lja encía ·~ 
·~ individuli.Iidade moral <l intellectual. Sup- O sa. H~REDlA. DE SA-Entã.o nào so deve! 
primir essa i a di vidualidade é raze1· desapp:t- ~mbem obl'igar o cidadão a. ser soldado. 
-rccer todos os estimulas que nos agitam na. 0 S" . GERMA~o HASSLOCII"f!. _ E' u

1
· ..-... 

iuta pelas ideaes humanos. O homem a ssim ,.. "' uv 
euborJinadn ·a nm podP:l' que lhe enc.\Nara rente o caso aqui. O Est:J.do só or.iena em 
a aJDScienoia torna-se um ser inferior, nome dos s')trs dil·eit'Js. Assim o Estado tem 
apeado da sup3rioridade que 0 distingue no o dirE'ito de exist it· e de se desenvolver, do 
mundo animal. As prerogativt~_s da natureza defender a. sua integl'idade. Po~· isto impõB a 
devem ser nelle respeita.d(LS. Deve elle ser todos os memln•os da Bociedade polittcJ. uma 
senhor de desenvolver as suas faculda.dcs in- cJutribuiçlio para rea.li7.ar 03 seus fins, cvn· 
divldua.es. o Estado, quando ínterve1n como trihni,,ão que coosta. do impo3to, do set•viço 
autoridade na ordem intellectual, violo. a. milit:\1', etc · , e t e · 
e'\'olução, que é a fomte do progresso. A au· A differença. que convétn fazer ê e:>~a.c;a.-· 
tonomia do homem, a faculdade que elle tem mente a que faço a bem du pl'incipio que 
de traçar o seu destino ninguem lhe póde defendo. . · 
·conte3tar e o Estado abi está. pa,i'.l lhe asse- O homem civilizado, membro de um'l. com-
.gurar isto. munhão, tem dirditos e deveres que são 
~ma vez enveredado pelo caminho que o commuos, que interessam 1 communhã.o, 

:Pl"OJCCto abre para o Eshdo, a. consequenci'l . mas íom hmbem direitos que lhe são persa-
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nulissimos, de que ollc ~ô é senhor absoluto, 
sobel'ano. 

No primeil•o caso comprchende-se a con
tribuição que elle deve- á communhão em 
troca do que recebe e que afinal sa reduz 
á garantia de sun. individualidade, ele seu eu 
oro tudo que lhe dit. re.;;peito,de ser o guarda, 
-como diz.Stuu,rt MiU, da sua, .SQ,Ude physica,, 
moral ou inteltecttml, porque a especie. hu
mana só tem a lucrar deixando que cada um 
viva como eoten1er, em vez de imporclhe 
que vívn. como os outros querem. 
. Não se pôde mais defender. o antigo con
ceito de que o EsGado deve regalal' a con· 
du0t:.t privada com o seu poder, em nome do 
interesse publico. Impostt\ até certo ponto 
pela necessidade th tlefesa das tymnnias, 
esta doutrina, e.st::J pl'incipio, explicavam·se 
com o temor da reacção n~tura.l da. conscien
ci::t human[l, inev-itave!, destte r1ue ficasse en
tregue a si. O Estado moderno é cli verso: 
o seu-objectivo é hoje assegut'al' exaetamente 
aquillo que elle antes trattva de supprimir, 
a indiYidtmli da de. Hoje, a, smt funcção c a· 
llital é assegurar a justiça que resille no 
principio da igual liber,lade. Pagn.mos im
posto, somos solclULlos }lar:i isto, para este 
fim que assignalo e defendo. 

O SR. Il8REDIA DE SA dá um apaete. 
O Sa. GERMA.~o HA.sSLoCHER - O lwmcm 

usu, J.o sc11 direito. mas nüo pMe abusar, 
porque o abuso fere o üireib :tUteio. Suu 
livro lle pensar de outrem u cpto ontond.a.: \! u 
mctt dil'eito indh·iLlm\l. Mas ttbnsare.i üesso 
dil'eito externando-o de mudo a uJI'endor o!lto 
outwm, quo tom.o dü·eito ,[o sm· t·o~p:•itado. 

O JUOlL dil•eit.u é intangível, emq11anto nãu 
an·octu. a tot·ccit•o. Nesse caso C'u abuso o YOit 
al(•m Llo Jnuu U.ireitv. V. Ex.,: livro do vivor 
nú tHil sua ca.~a. ou Ollllc a :>u:~ nud<;z. n:"io 
ofl'endo O p11tl1Jl' UC outl'Olll, :>L'Il tÜUOil tu flUO 
üove s:~t• l'espoit~do. . 

v Su.. Hm:u.:DlA l>E SA.'- Eu quizCL'.t que 
v. Ex. me dis.>esso o que pensa do cnsiuo 
o ln·ig;ttorio. 

0 SR. GERiHAr-;o HASSLOCIIER- Eu não es· 
tou a.qui para. ensinar a V. Ex ..• 

O Sa. HEREDIA. DE SA'- M-as V. Ex. dis
cute com tauLa proficiencia ... 

O Sf!.. GER~IANO HAs.stocHER - Imagi
nemos o seg11inte caso : Santos Dnmont .deve 
fazer uma ascenção no Bt•azil <lentl'O de pou
co tempo. Si elle convidasse a todos nósindis
tinctamente para acompa.nhal-o, acredito 
que muitos accl:lita.riam o convite, mas tam
õem acredito qm~ muitos nem arra8tados ... 
(Ri·so.) 

O Sa. JAME'l DARCY - Este g1•apo seria o 
maior. 

0 SR. GERMANO,HA.SSLOH1m -Agora, por· 
g_ue ;? os-qu13 assim.· procedessem ·não seriam 
;levados poe . uro capricho, 1;0as .pela convi
cção do pet~igo a .q~e se expunham. 

O SR; HEREDIA DE SA' d~ um aparte. 
0 SR. GERMANO HASSLOCHER - Pelo amor 

de Deus ! Cito o facto, não pelo desejo de 
citar um ca~o gaiato, nias pol'quo quero que 
elle sirva ele termo de coropa.ração. 

O SR. JA'.\IES DARCY- E é muito apro
priado. 

0 SE. GER:IIA.NO HASSLOCI:U:R.-Agora, jm[l,-· 
ginem VV. EEx. qualquer DeputMo ao. Con
gres~o Nacional, qualquer membro desta 
casa que entenda; que avaccinn. é um- mal. 

Amanhã passa a lei que obriga-todos os 
cidadãos a se vaccinn.rem: esse Deputado, .. 
com·encido de que a vac~ino.. é~um perigo, 
não se submett!leá, como não terá. querido 
subil', pot' exemplo, no balão Sn.ntos Dumont; 
e quando a autoridade SLtnita,ria hate1•-lhe á 
porta., dil'(t: «Tenho immuuidades, sou Depu
tado; o senhOl' nã.o me entra em CQ,Sa, não 
mo toc[l, em uma só pess~a». 

E quando não for Deputado, resistirá com 
as ttrmas nc~ mão,porquo entenderá que é sou 
dever defender a in tegridado de sua pessoa, 
a do sua mulher, a de sous filhos, a d1l.que!Ies 
que lhe são pt•esos polos laços de sangue, ainda 
que para isso scj:t preciso sacrificai' inteira· 
mente sua llossoa:. jogar(~ sua vida, o assin1 
p1•ocodondo osso indiviJ.uo nponas se elevará, 
pol'quo sou da doutrina de Rudolf'vun Ihering, 
lle que a «acção mais d..igna que o homem 
pódo commetter na villa. é lut .r pelo di
l'<3ito». 

O li.omem quo renunc_ia. o son·dircJito .. pOl" 
fl'uqueza, por desprend1menb, pot• gencrosi·· 
dado, pul' complaconcia, ú um sel' inf{Jrior!. 
(M~tito ú~m.). 

Shylocl~, 'reclamando a ll.bra..do carne do. 
MerC[l,UOl" de.· Veneza., ropre~erita. 'para.Ru-. 
Llolf von Ihering a encarnação do typo da 
digJlidade huro<lina..-«Quero a libra de carne 
a que telílho direito.! »-,«Mas não pód~ der
r~mar o sangue.»-«E. tn 'devias ·saber que. 
na o m 1a; pi)J.ias· dar sem que ;so de1•ram:asse o 
Sítngue; raus não te peço: :sangue; quero
apenas a .libra de, carne,, corta,.a;. tu ·mesmo!. 
E' meu .d:it'eii'O, .defendo· o meu direito:!» 
.senh~res, ·~ esta a· situacão·creala· para. 

nos. Nao.nos·tlludamos penso.ndóquo·ê este .. 
um povo de carneiros. Não; :nós temos um 
p.o:vo ignorante; é .. verdade; ao. qual nós po-
demos ;impqr muitas• ;vilanias;.·. ao q.ual. pode.;. 
mos:fl.'eqpentomente tosquiar. até ao:sangue, 
arrancando-lhe _o. tributo, fructo de·: seu· tra
balho hon:·ado e de su:~s privações .. 
. Seq .. horos,. ·th:e· mome·ntos·,de 'Satisfa~ã-o .ha.~ 
be-m, p~UCQS• dia.s, d~pl)is;:do, viver·,ltentrõ. 
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<lesta ü.tmospl\~ta a,s:physiante, ouue só .se João Lni7~, . Q~stão.da Cu~ha, Ribei ro J uu
ouve o murmurlo da ca.lumnb •. ond.c só .sn quJü·a, ~eniQ.o Filho, IlBD_rJque Saltes, Car
assiste <~ campi.tollu. tla. dil:ramação, onde só vall1o Bri-to, . Nogueira, Padua Rezenue, Fer
hl\ suspiros de. desuJento, llt•aços que cu. hem nando P,re~tes, . Amar111 Casar, Ferreira 
inertes, dizen'do-se ql!-g <i~te P.~iz .cst~ per- Braga, J0~é.Lobo, Pí\ulino Cal'los, Alvaro d.c 
Jido, que esti1 tudo podt'e ... :VIcntu•a: Pet•- Cl\rvalho, Ca.ndid.o Rodrigues, Costa Netto, 
corrium peàa;·o do col'ação de Minas. e do Benedicto de Souza, Lind"lpho Sen<J., Can-
coraç-ão de S. Paulo c dpor toda a. pn·te o dido dCl Abreu, Juvenat MiHer, 1hrçil.l Es
tt'ab:tlho. a activldado ilos qué :po.ssum a sua coba.J', l3<l.l'bos<~. .. Lima., J.a.ll)QS D~~·cy, DJ
exi.~tencht fóra daqui, tuclo. isto a encher-me min~os Mas-!arenhas e Campos Ca.\·tiel', 
'~ alma de esperan-ça, como o ar daqttel!a.s Deixam d~ comparecer CO!D cau:~a parti
campinas me .enclliit os. pulmões de oxy- cipad:~. os Srs. Eaeas Martm<>, Raymundo 
genío! . . Ne1'y, Hosannalí de Oliveira., Ar thur Lemos, 

Vi por toda, a parto a terra exube!'ante Rodrigues FeL·nandes, G\ledellla Mourão, Dia~
pmdullindo ; vi og c::~.mpos.coal~ados de gado, Vieira, Raymundo Arthur, João lJayoso,. 
a locomotiva a gritar, t1legre, fendendo a Pereira Rei~, Trindade, Soares Nciva, Mo
garganta d<l.S montanhas, desa~par~ccndo reira Alves, Estl:\cio Coiml)til., Pedro Per
nos tu~nel3, para. ree,ppa.,•ecer. v1etor:_osa, a nambuco, E:pidio Figueiredo, EpallJinond'l.S 
conviuar com o sen silvo as populaço :s a.o Grllcindo, RaymuuLlo de M.iranda, LeoYc
tra.balho. "'ildo Fil<tlleira>, Milton. Bulcão Yiannu.. 

Temos este povo, senhores, que é quem Vergne ds Abreu, Cor~'êa Dutl'é~ , FideUs 
.tlz semp1·e o sacriticio por nós, qltem for- Alves, .. Beliso,rio de, s~~Zil., B oz~ma.t, Pm•eil:a. 
neco o tributo de seu sangue e o tributo do ·Lima, Pa.uUnode SOT).ZI!., E~to,vao L,obo, Oanú 
8eLt tr.:~balho; Inu.s eleyemol-o um pouco, campista, F!'<~,ncisco Berna.r(lino, João .Lui&
veja.mos em cada um· destes homeus um in- Alves. Antonio Zti.carias, Cmnillo. Soa.~os Fi
dividuo com direito a tet· uma conscioncia, lllo, Co.I'los O&~oni, Ma.noel F ulgc 1wiu, Ar tlm~ 
a tor sua li herdade espit•iluaí tão ga!'a.ntidt . Torres, Lindalpho Ct~etauo,. !Wn~tt•do P imGn· 
como a nossa. tol, Domingues de Cll.stro, V:\loh do Castl·o, 

Si somos mais competentes pela cultura, Azevedo ill<u•ques, Co.rlos Ca.vubu.nli , I<' m n
~i somos mais felil;es porque tiv:emos outl'_a. cisco Tolentino, Paultt R~J.mas, Autlon Ba.· 
edncação, sejt~.Il).OS os üles.tre,s delles ; ens1, ptista, Xavio~ do Va!LCl, An~elo Pinlmiro, 
neruos ao no~sp·patrlciç, que.e o no.sso amigo, Yictorino 1lontoil'O c :\ll'rodu Ya.t•ellt• . 
•!UO 1) o factor do nosso progresso, que é o g ~em Ci\llS::\, os Sl'S. Yil·~il iu Hl'igitl•J , 
operario dn. grandez~ nacional, on.sinomos o ."dfon:;o co~ta., oolso. tle s Ju-za, .Josú Mttl'cel
quc ó bom; eduqui:u;uos a sua. alma, o ~ou Uno. Pereiru.uo [,yl'a,l\l'~llm· O!'lantlo.Nuh-~. 
$00 ti monto ; ilesen vol va.mo.-; dcn ti' o dello l!:t•íco t:oc lho, Joõ.o B~~pLi~ta. , Yil•i;\to Masca
r.oú a.s as faculdades q~LO p,xlem s·er• provei- t'cnl\tt~. Astolpho !Jati'u., Cll.rnoil'i' tio Re· 
1osa.s pll.ra. tt prosperidndu da nossa commu- ~ ~ntlc•, Atlu.lbe~·t11 l•'<~l'l'tiZ, llct•nu.l'<lBs do F1u·i:t 
nhiio ; L-unounior Godort·o.Jo,Su.li ino 13:J.l.'l'osu, thloiiu 

g ns~im tel'omos da.do :t esm p1ttrla. a Cu.L'ral~al., Bemt\1·tto de c:~.mpu~ , Cost<~o 
e~usa unlc<t que o!la pútle ospi!!"ar. du nosso .JuntoJ~, A: nolpbo AZUV\lllo, Leite de Suuza, 
esforço sincero: tt nossa. d.eJicação intel!·a Fl'ttncisco Ma.\tt~ o Soal'es dos Stillt~s . 
pelo sou lll'Ogl:'osso, pola. sna. oi viliz~ ção ! 

Tenho dib. (J'd-ui/o bem: muilo liam, Palma-s O Sr. President.e - 1-Iol.vcndo nn
cwollwm as u?limas pala1m1s do Ol'ador. qu<J t! mm•o legal, vae-so pi•oc.)dO!' ás vóta~õos 
d~ame11!c felicitado.) das . ma.te1•las cw~ta.a~e~ ) !D. . . QI'Jem tl,o d)a e 

Oolllpa.l•nc~>m nl" __ .LS_Q• .. S.r_ ~. : _S,â P.e, ;Ko_ ~.o .• An_· d(l.s r1ÚP se :i_chu,t)~ ·~obre a ~Ie.su.. 
" - ~ ~ " " Em seguida s[ó successn~aments sem de~ 

reli() .Amorüu, Pa~s(,!s . Mi~'<l.!lq..a.,_ C!~-dos , ~~. lnte approva.~as a~ redacções finacs dos pro~· 
Novaes; Rogei'io._!ie !11ira.n,da, Inçii,o.d.o·~razi!, jectos ns. 146 A, de !901, !4-4 B, 203 €, 243 A 
Antonio Rastos, José Euse.bjo, U.l~bauo Santps,. e 244 A, de 1903, pa1·a 8e1·em enviadas a,o 
Chd stino éru:z;, Bazerr.i.l F9~tenelle, T(wma.z Senado.. . 
Cavalcanti, Frailciscq $â, I?,reder~qó Bo!~gElS, E' p. ost~ a votos, e t\Pl'l'ovado aro 2• d.is-
Joãq Lopes, Ed)l~.I'do Stt,id.a..l~h Pa,u~~ o Stl v:a, 
,JoãQ ·viei:ra .• ~ti.ltl.quit\S. G:..(f!plves, l!:sm[!r.J.l- cu~suu u .s)'lguiu.tu <.LL'~i go w;lico do 
d.ínQ .. Ba·ri.tleü·a,_ ,JUll··_o_. •_d(f.l\fe)l9, _O;i Ve.i,ra.. PROJECTO 
Vulludão, Ga8tl'o Rlilb'ello, Tosta , - Folí:x: 
Gil~pà.r, Augusta de FreHá~ .... ftq!l.~~J.o.R.,aru_o.3; N .' 245' A - 1003 
Marcolino Moura,_ JpJi,~. l\{O!:JJ!l.l'~un, Galc!f.no 
Lul'r.to. Atwusto de. Ynsr!onr.ellos, S:t F 1··~ J1'e , O Congfeil5p Na.~ioneJ eesotve: . 
Loü~·iliíç:o ,Ba~fiist_a,J:uup. Sàn.tt.is. ·cn;1vc~!o · AJ:tigq un~co • . E: al.l~~to aó tltini..s~~rio do. 
(~[l.:v;al~·ap.~ti Fran,cl>~~. VI}Jg!l, Jpse .. Bomfacw, Just.lça.é .Nc.go ~::ios I~+ieriot·cs o .c!'edtto ex-
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-~raordinario de 30:000$ pat•a oc~orrer á des· 
peza com a reorganização da bihliotheca. da. 
Ca.mara dos Deputados, compra de livros, 
·acquisição de revistas e jornaos e outras dos· 
pez~ts I·efere:Jtes ao desenvolvimento daquella 
·secção da mesma cama1•a; revogadas as c}is
posições em contra.rio. 

O Sr. Alencar Guhn.arães 
(pela m·dem) requer e obtem dispensa da in· 
tersticio para que o projecto, que acaba de 
·ser votado, entre na, proxima ordem do dia. 

São successivamente postos a votos e ap
provados em 2" discussão os seguintes arti
gos do 

PROJECTO 

N. 250 - 1903 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiores o c1•edito extraordinario de 
25:956$362 pa.i'a attender ao pagamento de 
vencimentos e custas do processJ ao offi.cial 
da Brigada Policial Americo Augusto de 
Azevedo Rello, em execução ao accordão do 
Supremo T!'ibuoal Federal n. 383, de 19 de 
setemlJro de 1900. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
•{lOn traria. 

O Sr. Deputado Augusto de Freitas olfo
receu emenda para que se a concedesse com 
todos os vencimentos. 

Consoante o seu parecer anterior, embúra 
a Camara dos Deputados, de outro modo te
nh·~ decidido casos a.nalogos, a Commissão de 
Orçamento opina pela conc{}ssão da licença 
com or.~enado. » 

Vou pôr a votos, em 11rimeiro loga.r a 
emenda do Sr. Augusto de Freitas. 

Em seguida é posta a. votos e approvadt\ a. 
seguinte emen:la do Sr. Augusto de Freitas: 

Onde se diz-com orJenado-diga-se:
com todos os vencimentos. 

E' o projacto n. 232, de 1903, assim emen
dado approvado em discussão unica e en
viado á Commissão de Redacção para redi
gil-o de accordo com o vencido. 

E' posto a votos e app1•ovado em 1" dis
cussão, o seguinte 

PRO.JECTO 

N. 226-1903 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o Fica o Governo autoriz:.~,do a con

tractar com quem mais vantagens o1ferece1· 
a con;trucção de uma. cst'·ada de ferro que, 
entroncando no mmal do Timbó, no Estado 
da Bahia, vá terminar na cidade de Propriá, 
margem direita do rio S. F1•ancísco, no Es
tado de Sergipe, ligando pelos pontos mah:l 

O Sr. Heredia de Sá (pela OJ'dem) convoniente3 a cidade. de Simão Dias á. de 
-requm· e obtem dispenFJa de interstício Arn.cajti, capital deste mesmo Estado. 
p:.tra que o projecto que acaba de ser vo· A1•t. 2°. Para indomnizar,.ão do custo da. 
tado, entre na proxima. ordem do dia. construcçtio da estada, inclusive editlcio~. 

E' anuunciada a votação do pr~jecto n. 28·!, ma.tcrial rodante e mai.,; uependcncias uoces
·deste anno, que autoriza o Poder Exetlntivo sa.rias, o GoYorno mui ttit•á titulos que ven
a conceder sois meze3 de licença, com orde· corã.o os jnNs de 6°[., t\O anno, resgatavcis 
nado, a.o Di'. Oscar Vianna, procut·adol' soe· dentt•o dn 50 anuos. 

· cional no Est:tdo da Bahia, em prot•ogação Paragrapho unico. Os titulos a que se 
·da,quella em cu,jo g.>so se a.chtt, para tt•at:\r reforo este artigo serão entregue.i ao contra· 
-de sua saude (discus:;ão unica). ctantes á. propot•ção dos kilometros quo fo-

O Sr. Pretddente- A este pro· rem sondo dados ao trafego. 
_J'ecto o Sr. Augusto de Freitas apresentou a. Art. So. Os Estados aos quaes aproveita a. 

linha ferre, a que se rafere o art. 1°, podem 
seguinte emenda: · adquirir o dominio do trecho que atravessar 

«Onde se diz- coni m•denado- diga-se : o seu territorio, substituindo·se em qualquer 
·-com todos os vencimentos.» tempo, no encargo de resgate dos títulos, 

o parecer da commissão de Orçamento_é 0 indemnizando a União das importa.ncias quo 
.seguinte : tiverem sido ou forem sendo p:~.gas. 

Art 4•. Serão de seis mezes os prazos para 
« O Dr. Oscar Vianna, procurador da Re· apresentação dos estudos para a construcção 

publica na secção da Bahia, solicita seis da. estrada. após a assignatura do contracto, 
mezes de licença, em prvro~ação da quo lhe e para 0 começo das obras após a approva
concedera o presidente do Supt•emo Tribunal ção dos mesmos estudos e de cinco annos 
para tratam:.mto de saude. p:tra a conclusão das obras. 

A Commissão de Petições e Poderes opinou Art. 5o, O Governo cederá ao contra-
.-pela concessão da licença com ordenado, e tanta as obras e materiaes que pertence
.neste sentido formulou um pro.jecto de lei. . ram á. Empreza. que tinha o pre'Vilegio da. 
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cunstrucç5.o da. v ia fcrt•ea. uo Arac<tj(t a 
Sim?í.o Dia.~ com nm !';.L'wtl pal'<t n. cap,11la. 

,i rt. 6°. Revogam-se as di~po~içõ:iS em 
contrario. 

O SI". Rodrigues Dori:•.
(pl:ila m-elem) requer <l obtem ltiSJli.HlS<.~ du Í.ll· 
·•er3ticio par,\ que o prvjcct.o quo ac<~lJ a. de 
~01' vot\\do em 1• discuss.':í.o sejt\ dado 
mt. proxiroa ordem do dia., pa.r<t. a. 2• dis
cu~si.í.•) . 

Pvstu a VÇ>tos, e a:pproV<Lclc em R· d is
CllS!lãú o enviado ú. Commi.ss5.o <lo R cdnoçlio, 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional dccrotn : 
Art . 1.• Ao mcstro da omcinn. r1e córtn do 

Commi~s<J.ria.<lo Gera 1 (h\ Arroad<~ ~ã,l) con
ccllirlas as v;rn t:l.!!ons c d il'Oi tos go~a.d us pelos 
mostl'e:> das uífrl! in :•~ rlo iguu.l cakgori<L nos 
Arsonaos du Guerra o Mar i uh<~. dcs~a. Capi t:Ll. 
tiO cunfm·mida.d.t! com n rlnr.rnto n. 240, rlo 
I a cl u dL•zuml.lrO de 180L 

Art. !::." lt·n·ogatlJ-S<.J as d i s!liJ.~ i ç,iJc.~ em 
contmt·io. 

O !!ia·. Pt•e~~Jiden.te-Esklo find <IS as 
llS Yot<\ÇÕCS. 

Contin í1a a 2" discu.~S.'io do pt'(•jecto n. 38 A, 
tio Wl!il, t•eot•g;wi;mndo os serviçOs de hy
gicnu arl111in b~mtiva d:t Uoiã.o; 
Cnutinti : ~ com o. paltlVt'a. o Sr. Oormann 

Jl;~~si<Jt:IHJ I', 

O Sa·. (.il-ea·nu\uo llas,;jlochet· 
cmillntllt.IIIIO, t•u !'et·o·~o t<nnbcm õ1 uut, t•a c i
t;L r,:ão fe ita n p<LI'OCCl' Jo Sr. Tcilwira. 
l:r<tnu:í.o, tl'<tuscroveodo parte <l:l Dc<:lurnç.ão 
dos Di t•cito~ do llornem. No~so mesmo do· 
cumcnto historiao est:t a r ef11taço.ão r los prin
cipias q110 o DI)I.H'O Deputado pc!o E:;;tndo do 
H lO üe J:tneiro sr t.~toatou . 

O flllO ha ahi sã(} os granrlM peindpics 1la 
tl;:!cola libcn·at a quo se fill:~m 95 °/o dos re
prestmtttntes dD. N<LÇ-'i.o, rtue for :un cre:J.dos 
sobre o seu inli mto . .J!;$S<I escola tl em rouito3 
pont os oppo31.a. M pnsitiVL'>mo; ID'lS com eUe 
csl/~ de accordo no combato á viuloncia. que 
o pt•ojccto consigna .• 

O .. ra.dor pugna. fúl' tcmentc pnh~ libcrJado 
in·.livirlu;tl, mo;tl':tn<lo que a. rcsi~t<'neia :l 
vac.cimt~:ii.o pódn ser 11m (·:r$n uc Ci;n!'cicnci:~. 
um c'v;o (lo •lon~~a. cht int.;\g-t·írll1.oc ptly;;ic:~ tl•J. 
pr.ssoa. Seria tão li<~ito dcct· et:~ l-a, como pt•r.
tnntl er iril.piJr, g1·n.ço.s a. urn decreto, a. ct• cmç:~ 
em Ocus, qno embora seja. o th~ 'Jtlasl unani
·mir.Lt•1e· iloJS merJ)brns 1lo Congro~so, uno pUile 
set• impu$t:l aos aUtelis. 

V oi, Vi 

Mostra que o não-vttccina.do só constitne 
mn pP.dgo pa.l'a. si mesmo . Si a vaocimt é o. 
prevenção sa.lvailot'<L, qnem não se quizer 
a.rri.>car ao Ci.lD"tagío, r ecort•a. a. ella. O nã.o
vaccina.do ~ó tl'a.nsmittirá. a molescia. a. 
outros tambem niio- vaccio<J.dos : cada um 
pn.g-f~l'<i. , portatlto, a sua imprudencla volun
ta.ria.. Com l~u u Esl<.ulo nada tem que ver. 

Mais nma ve1.: para pt·ovar que 11ão é 
pessoalmente iofonso á vaccina.. conta que, 
em uma colúllÜl. do Rio Gt•ando do Std , con
venceu os colotl<Jl que devütro , por oecasião 
úe uma epidemia lle va.l'iula, exigir a. vacr.i 
naçíio . Ellcs assim fizeram e det·a.m-so muito 
bem. Si a. medida lhes fusse impoat;~, r <J<Lgi· 
rin.ro. Voluntariamente, pediram e tlra.ra.m 
excol leu tcs t•o:;ultr.dos. 

O q UG o or adot• cst;i., portanto, deC~uuendo 
r"lll tn pr•iocipio: o principio da libsrdade in
clividna l. Acredita na vitalidade e na gran· 
d11za fu tur•1 rlo povo IJt•azileiro . (ilft~ito bem ; 
llutito be1n. J>atmas. O oro.do1· c muito compl'i · 
menladu .) 

O SP. J:le r edia de Sá confessa o 
o·ml constl\l,ngimento, t om<J.mlo ptn·tc na. dis~ 
cwJ~'J de assumpto tão t ranscendente, corno 
essa q_ue f•\z ob_jocto da. lH"oposiçTI.o ot·a. suh· 
mettid:t ao estudo da <.::a mara. 

H.c~on heMO<lo , embora., a su·t incompateaoia., 
(niio a)Joiados) é obrigado, entretanto, como 
I'CP!'Osoutan tc do Districto Federal, a oc
cup;w-so !la mataria em liebate, po.lindo para. 
as sttas ob3Dl'Vt~ções a. benevoln. <t r.tcnção da 
Camara.. 

lJ.::clar <t (lesdo logv, J..I LI>L'<~ l.ran<t uUltza.r os 
scu3 collcg.ls, qno nã.o <J.pt•cciiLl'<.~ a. parte 
scieutifica do pr oj:JCf,o. 

Puderia, ontretttuta, f<wal-a, baseado nas 
opiniões dos illustt·cs profcs3orcs Nuno <ic 
Andrade e Rocha. Fa.ria, mostrando li. Cam;wa. 
qun a thcoria a.met•icana a.in!la. rlão cstú. com
pletam m te n.cceit'l.. 

Sou objcctivo, por,!m, não é este, mtts 
mostr<w á Cnmar·:> que, por isso mesmo quo a. 
thcorit~ a.mel'ica,na. é con tr overtida, é tctno
rid . .:t,lCl ;~pplic~1~-so cxchu; iva.mon ta a. um fim 
uma qu~nt.in. tií.o ::wul tad<t: 5.500:000$000. 

Pensa <1ue est;1 ímpo1·tan te somroa. porlia 
ser a.pplica.!l;J. com muita. vantagem p:t.ra o 
sanca.mento da. Capik~l Federal, no auasteéi
roent.o de a,gua, n(l. ciren:tgem do sub-solo, 
uo. rudsilo Ú« 1·uJc de esgoto, em eonstl'll~ 
cçõ:>s hygienic<~·~, na llscalís,1.~><io da atimenta
çi\u ]Jitb!ica.. 

l':$tl'<l pL'ohlomas .l.r)\'Íi1llt SOl' l'P.sol r i.los 
pol:1. iltllllini.;tm<;ft,l pr thlica , do pr·ef\~roncia :1 
c:din<'r,:ã'J do·s mosq,nitos . 

Não pen:;o a Ctun; ~rtJ. (tno são ol'igin:\<JS 
esta~ ub;;or vaçõ-:.\'! . 

O notavol i.Jraúluir•J l'a.tifa Ctlll,Jido, um 
JS5'.i, tt·atànd.::t do SJ.Uc:~.merrto do Rio de J_,. 

~o 
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neir.:t, já. sustentava. a necessid<J.de de serem 
resolvidos t::t.es pl'ublemas. 

Discorda da .centralização de serviços que 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sl'. Rebouças de Cal'valho. 

o pl'ojecto consigna,p:~t•que a municipa.lida.de 
já tem o seu sm•viço rlo hygieno pcrfei ta
mente organizado e, além disso, porque tal 
disposição fel'O a Constituiçã,o da Republica,, 
entregando á administração federal um ser
viço oxclnsiva.mente municipal. (Apoiados.) 

Outro ponto do projecto .merece reparo: a 
autorização ao lT JVOrno para f~ ZCl' o Codigo 
Sanitario. 

Vem de longa. data-sempre com protesto 
sou, aliás--o veso do Congresso t1•a.nsferir 
a.o Poder gxecutivo attr,buiçõcs que lhe são 
proprias c privativas, o que tem concorrilo 
para. o !lesprestigio do PJder Legislativo. 

O ~k.l.'lebouças de Carvalho 
-Se. Prcsidenk, um lei."'o vir •í tribuna 
fallar <'~ mestr .Js é uma. ousa.dia ; arrastado, 
por·ém, pelo cmuprimento do um dever, na 
occas.ão em que se discuto um projecto quo 
mais de p1wto interessa á classe agricola, 
de que faço parte não posso deixar de fazol-o, 
sob pena de trahil' a minha consciencia pelo 
não climprimcnto de um uos meus mais 
sagrados deveres msta Casa • . 

Assim, ainda umn. vez protestacontea. este 
factJ, opp:mdo-se á. a.lludid.1. dispG.liçã.o do 
peojecto. . · 

Estando terminada a hom dedicada á pl'i· 
meira parte da sa.>são, o or,ldot• pcd., á. Mo:;a. 
para concluil' o seu discueso na sessão se
guinte. 

O §r. Pt•e,..i<lente- V. l~x. fica 
inscripto p:1.ra fu.lltw n.nnnhi'i. pola .-egunda. 
vez. 

Vem á Mem, é lirla, apolu.da e posta con· 
jnntr~mentc em dbcus,ão a !;egninte 

l~ENDA 

Ao ;n·ojevlo n, .')8 11, de 1903 

Onde convier: 

Para as vagM f! 11e occorrel'ern (il ajudan
tes do diroctor o pl1.l'a <lS nome•wõe..: cJTecti
v•ts ou em commissão serão pr·oforidos os 
actuaes funccionarirs ollecti v o~ ou em com
missão (la. Dircctoria. Gcl'al de Sttude Pu
blica., ha.b. !itatlos em concurao para o c:wgo 
de inspoctol' stu1itar·io do navio, do accordo 
com o decl'eto n. I. 0:31, de 22 de ;•,gosto de 
1889. 

Sa la. das sessões, g de outubro de 1903.
Joao Lopes.- He>·cdia de Sá .-- ;tngclo Neto. 
-Eloy de Souza.-Pe,·eira de Ly>·a.-Prede
?'ÍCO Borges ,..:._1'avm·es ele Lyl'a.- lionseca e 
Silva.- &lu ardo Ramos.- Castl·o Rebello.
Radrigue1 Saldanha.- Jose Jlionjal\lim. 

Fica a, discussão adiada pela hora. 

SP.GUNlJ.\ P1~RTE DA ORDEM DO DL\. 

Neste momento, Sr. Presidente, afigura-se· 
mo este recinto um vasto salão luxuosa· 
menta ornamentado, onde se realiza um 
grande conc•wt ), em que ha.beis artistas 
se succcdem no scenal'io, desferindo c~tda um 
em instrumento de sua pr-edilecção, notas 
harmoniosM em accórdes tiio sua vos que não 
se sabe a. quem mais aU..t~iru.r, si aquelle que 
s:tbo ou aquelle que entra. 

Esta duviJ.a, porém, V<le desapparecer com 
a, vez do leigo or3.dor que vem ao scenario 
empunhan!lo a. Vil)la do caboclo. 

E' o caso ue citar-s) esta quadra do caipira: 

«Senhores, não arroparcm 
De cu f(}lg<i. de pé no chão, 
Vinha vindo de viagem 
Não sa.bia. d<~. funcçã.o. » 

g assim é, Sr. Presidente ; venho do longa 
jornu.da e do regiões, onde passei gri1nde 
parte da minlm vida, talvez trinttt annos, e 
onde menos se a.pt'cnd(} o folhear de valiosos 
livros do que o manejat' duro, roas digni
ficantr, dos lnstrumanto,;; agr<J.rlos. 

Esü·~ intliccvlo, portanto, Sr. Presidente, 
quo vou occupar mo mais do la.do pratico do 
project.o, deixando a.os mt\ÍS competente; o 
os·.u :o \.lw()·,•ico do seu mecanismo. 

Sei quo a pratica som a theoriu. pôde leva.r 
o agricultor a resultados muitas vezes falsos, 
e que am\J[I,s devem se completar; pot·êm, 
no Bl'n.zil, onde a lavoura extensiva (! a pre
dominante pela uberdade <l<'. seu solo, os co
nhecimentos pratico;; são aquclles que mais 
con fianç~ ainda jn8piram á cfflc<J.cüt de quasi 
toda nossa cu !Cura. 

Ligeiras considerações apenas, Sr. Presi
dente, venho fuzer e não um discurso,porque 
não sou o!'a.dor; c, si o fosse, não deixaria esta. 
tribuna sem que primeiro vi:>se sahir deste 
recinto u. indi.fferença que se nota, quando 
se discute um assumpto, que ou considero 
o mais import;ante dos que teem vindo, na 
presente sos~o, ao estudo e á deliberação 

E' annunci;ula. a continuação d<t :3& clis
cussJ.o do pt•ojecl;o n. IG8, do 1897, provi· 
denciando sobt•e auxihos á. lavoura. 

lla Cama.ra; indilTeJ'ença. b:\rbara. o cruel que 
niio ouve o gemido do opprimido que luta ha 
longo tempo e qltG hoje, embora. com al
gumas forças para l'osístir, não vê esp~ran~ 
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ç IS de remedios promptos l' a.ra. seus males, 
sinio na. inlervençio govet•namenta.l. 

Sr. Presidente, alltes do ~ntra.r Pl'Opria.
mante no exame da.s ligeira.s considcra.cõcs 
q uo vonho fJ.zcr sobre o pt·ojocto em debate, 
cumpro-mo, desta. tl'i!Juua., dar a. V- gx,, não 
em meu nomo quo nada vale, mas no da. 
cla.ss(J agrícola a q tl~ pertonço, o:J, meu~ sin · 
coros agradecimentos por tcl' V .!•.L ,Sr. Pre
sidente, som solieit~.ão,dado para a. ordem uo 
dia. o projeeto o1•a. em discussão, e ter tra.zido 
ao nosao estudo e dclib;Jraç5.o tantos outros 
que tratam· de auxílios á. lavoura., e que dor-
11Jbm ha longos annos nos a.rcllivos das res
pectivas Com missões o somuo jtí. tão quaHfi· 
cldo d:~. indill'et•nnça. c-para. quanão dízel-o ~ 
-o das preter·tçõcs prop~si!,acs, por enten· 
df.lrom talve1. que ont1·os não rnenos.impot•
t.a.ntes deviam uo prefer•onch GccupaL' :1. 
esclare.cida atteoção da Casa . 

Embora. respeitando e.>s<~ oricntaç.ã.o, cum
pt·e-mc S.\licot.ar bem que todos os assnm_
l)tus importa.nt~s n.tfectos "o estuJo e deli
bora.ção da Ca.1na.ru teem m~r·ecido della. todo 
o ca.rinh-> c oo~husiasmo , fazendo vibrar for
temeot) o sou patriotismo ao passo qua este 
pi'ujeeto, que vom t razer a. normalização das 
fla<~.nças, a melhoria da vid<1 nconornicl\ do 
pa.i.z, não tem des11ertado o mesmo enthu
sia~mo, a masm" sol iciludo I 

o que noto, SL' . Pl'esi,lentu, ê rtuc, q1Pndo 
alguns dos Sr.i. D.Jjmta.(IO:l :;o l'OI(Jl'OIIl â. 1;.~
voura., o fazem ~o mJúo a u:to t1·adnz!L· 
exactamonto a attt.tudc rJUC ·~ CwHu·a tam 
mantido em relJ.~fl.o nos mterc;;sos dolla. 

Observei qno nm dia .. ~ do me2'. pas;;ulo assim 
se manifestou um rio$ ltúninarl!s •lc~t;t C<\S:\, 
a. cujo talento rendo as minhos rospoito3i\~ 
homena.guns o a. tJUOm po~·o v r:ni.a. para do
cllnar·lho o nomn. 

Rcth·o-me ao illusLt•c Dllputarlo mineiro , 
o SI'. Gastao tia Cunha. 

<lo voto a. descoberto, o Sr . Eoéos M;u•tins, 
rP.cr>.lJCli o segninto aparte, proferido, creio, 
pelo a.u toriza(lo Sr. Dr. Frao~isco Bornar
dino: «O voto a descoberto afugenta. a do· 
mocr'."teia rural das umas ». 

S. Ex. oro, uma tíro.da imaginosa, disse 
«Dc;no:!racia rural ! a quietação, o lago cs
t;lgnado oro cujo melo tJ"ctoquillo não pene
tram os ~o.lutarcs raios do nosso bri lhante 
sol, em cujas m argens lodoscrs brotam arbns· 
tos cnj..1s ll<>l"cs nem sempre exhalflm p er· 
fumes beneficos ! » 

Ora, Sr. Presidente. }Xl.ra quo estes does
tos injustos a uma classe que só t em con
corrido pa-ra a. tra.nqni llirladu c riqueza. do 
pa.iz ~ PMa que e;ta distincção de claSlies ~ 

S. Ex. o.cct•escentou: «Eu, como legislador, 
me occupo mai:3 da população urbana., por
que é o 1novimento, o mar coeapellado em 
c11jas onda~. recebendo os sa.lutares raios so
lares, c:J.valga o progro>so ~ , 

Pat•a que es:la dist incção desde que todos 
nó ; concorremos para a unida.de da Patí:ia. a 
seu progresso ~ 

Jiintla mais ; c, ao declarai-o, o faço com 
certo acanhamento e magoa. . 

ro:ntro os meus distinet ·Js companheiros de 
buncad:t, um dos mais compatentcs no as
sumpio voiu com a sn<L a:>Signa.tura. autori
z::ula., em um <los ptincipacs <li<~rio::; tlc~St~ Ca
pi tal. 1lcslo!'ir ~obr·c o nos::;o llrojo~ to golpe 
lH·ornndo. 

0 Sit. 
nome. 

PAU L I NO C.l.lu,os - De~la.re o 

0 SH. REr>OUnAS DE CARVALHO - 0 Sr. 
Go.lcã.o Curv<>lhai. 

S . l•:>t. ~\odia, na tribuua, na imprensa, em 
torta. :\ pat·t~. com seu nome, expor sua idél 
SJu t•e o pt·oblom:\ o sua sol ução, como en
tcnJesso, e ou a. t'eiipo.ltu.l'ia., pr·inoipa.lmcnte 
neste S:Jcttlo em quo t()(las as liberdades 
jus&as são pcrrnittidas c acatadt~s. 

Nã.o Pt'P.Cisa\·a., porém, S. gx_ lançar sobra 
a classe da lavoura um I'cmoque tão injnsto, 
o da. iaca.paei dade. 

S. E~c, quando funúa.mcntav~t um pl'.l
jecto que !l~taLelccia prumio; ~t dh-ersas in
dnst ·ias mine:alogica.s quo sn inici:tm no 
pa.1z, em sua. J)Cl'Ot'<tçoão, dissll ;t C:tmal'a, 
;~ssim pa.recau-me ouvir, que, <:~Ltcnt.a. ú s ua. 
ha.bitm~ l solicitude em tr.H<tr dos intct·es3es 
rla la.voum c das intlustrias, cun t W<l que 
ella. acceitasse o SJU pr()jel)to o o n.pprovasse. 

Ora, Sr. Presidente, não é isto o que tenho 
observado ; a uão ser o illustl'3 Deputado 
bD.hia.no o Sr. Tost:~., cuja. t<lnaciúado em 
taes assumptos tem despel'ta.do a admiração 
de todos, acompan!lado por um gt·upo de 
hrD.vos, que t eem tratado seriu o energica
mente da regeneração da agricultut·a brazi · 
leira, nau vejo que outrvs 8C llaj ~m occupaúo 
dclla com igual c:;fot·ço nes~ ... Canmrlt. 

Outt•o. illuStl'c Depu~11do, ut\o menos ta.liJn· 
t.oao, quando di~cu&ia. brllllantemcnte o lll'O
jecto de rerorma eleitol'al, 1itzendo a a.poiogh\ 

Pois essa classe podia. consentit• <{ue, em 
s~n seio, bravos que ca.!Jom no camilllw pos
s:~.m car regar a inda. umÓÁ classificação tão 
humilhante~ N1\o ; nessa cl<tsse uüo ha in
ca pa.c idade~. 

Respond:J. a S. Ex. o quo foi S. P aulo ha. 30 
a.nnos o o que ella 6 hoje. A cidade de São 
Paulo er:.~ urna pequena cidacle do ínteriol' 
coro l?O.OOO habit:t.utes, ali oncontl·a.va.m-s(l 
ainda. I"J.Uchos de t ropeiros; tropa~ que ent..'io 
por n.hi passavam, C!JIDlH'adas na fdl'a de 
Sorocab.~ ·c vintlo.s do P<u·<má., :;orvlam de 
(li ver,;iw <L ustudan tos. 

0 SR. MoHEIRA DA SILVA-Vindas de toda 
a. pnl'te. 
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0 SR. REBOUÇAS DE CARVA.LIIO-ReRponda 
a S. Ex. <~ cidade de S. Ptlulo, cuja. rendê 
municipal, entãJ, não passn.v,\ <le 8:000$,
que hujc, segundo o ultimo rchtol'io pu
lJiicado p:Jlo grande pa.triota que a admi 
iüstra actualmente; attingo a parto de 
4.000:000$; cuja t;enda estadual, naquella 
úpoca, não pass<1vil. de 3.000:000$, mttis 
ou menos, c que monta hoje a perto de 
40. 000: 000;)000. 

O Srt. MotwmA D.\. Srr.vA - Já excedeu 
de s:~ importancia. 

0 SR. l<'ERNAND:J PRESTES-A 55.000:000$. 

0 SR. R8BOUÇAS DE CARVALHO- Póde-SC 
dizer que ú hoje uma cidade em•opéa, bem 
policiada, saneada., com avenidas e com 
uiTia população de 2:30.000 habitao tcs. 

Responda a S. Ex:. a esteira enorme de 
ca.fez:.Lcs coinpostét de p3,·to de 700 milhões 
de pús de ca.fé, p••oduzindo lO milhões de 
sa.ccas. 

Respomla a S. Ex. a i'iHo de esteada~ de 
ferro quo se tec:n estendido pelo paiz, P<'Ül· 
cip:llmuntc em S. Paulo, f;1zcndo-se ouvir 
os silvos das locomotivas nos mais racon
ditos dos sertões. 

Respond:tm a S. Ex. as cidades modei·nas, 
que sui•girarri como por eíiçànto do seio d<t 
terra., no interior do S. Paulo, c bem assim 
o moviincnto enorme ria cidade de Santos, 
as docas des:3a ci,(aJe ondo S. Ex . reei de. 

Respnndam a S. Ex. as 16.000 propriedades 
de fazendeiros que alli existem com perto do 
:H10. 000 tl'ab:llho.t.lores, coostir.nint.lo cada 
uma t.letl:ts qu:1si uma :tldi~<\ pelo numm·o de 
c;Lsas, habita.c,!õcs de colonos, de tulhas, mct
chinismos, que h~ se oncon tmm. 

Diga-nos S. Ex. sobrequom pesou a aboli
ção de perto de 900.000 indivüluos: não será. 
isso uma obr:t nacional~ 

E o serviço enorme da. noss\ divida, quer 
no interior, quer no exterior '? . 

Sr. Pl'csidente; justos como devem ser os 
nolJl'es Deputados, espero r1ne SS. EEx. ve
nham, da trilmna ou <la, imprensa., rotit'al' 
essas expressões tão injustas atit•adas á face 
de uma classe respeita vel. (.-li' ;liados.) 

0 SR. FERNANDO PRESTLS ..-Ouvi do nosso 
collega, o Sr. Galeã,o Carva.lhal, que elle se 
referiu .á incapacidade tb fa.zendeiro sim
plesmeiito no pont;o tle vista pecunüwio, isto 
é, de lhe fatr.a.t• dinheiro e n~b no ponto de 
-vi;;t"' de ctlpa.cicladc ruoi·al. 

0 SH. H.EDOUÇAS DE CARV AWO - Folgo 
om ouvit· antceipauamentc a dccla.ração do 
11wn chnl'o e nu~so le!ule1·, Sr. Fernando 
l'l'o:!l, 1s. (l'mmt.) Entro a.got•a }ll'I)}Jl'iamonte 
nu es tudo tl•J objccto <lUO me t1•ouxe <L tri
}JUIHL. 

Honrado pelo:; meus companheiros de ba,n
cada para. fazer p ttrte de uma commbsão 
c1ue tinha de elaburar um projecto do auxi
h:.>s <:t lavoUl'a, para ser apresentado á deli· 
beração e estudo desta Casa, encontrei, para 
companheiros, mest ,·es, em relação ao leigo 
que falia. (Níio apoiados.) Confiado na com
petencia dclles, principalmente do illustre 
autor do projecto, incontestavelmento um 
dos homens publicas r1ue mais S::J tecm esfor
çado em pt•ol da causa di1 lavoura, o Sr. 
Candido IVdt·iguos (apoiadc,s), confiado nessas 
competencias, não formulei um projecto, vi 
o que S. Ex. elaborou e nem o quiz óstC\r 
importunando, procurando encaixar nelle 
idéas minhctS, talvez descabidas. (NeTo apoi
ados.) Acceitei-o desde logo em suas linhas 
geri.Les e em q uasi todos os seus detalhe::~; 
porém desejava que o art. Jo do projccto 
ti v-esse mais extensão, maior amplitude. 

Queri::t que esse art.igo do pt•ojecto,Sr. Pre
sidente,encerrasse tctmbem a idéu. do Governo 
tl'at:Lrda valorização elo cafô,iliio sú d ·~ accor
do com os Estados,porém de acco•·t.lo tambem 
com os prlncipaes pu.izes productores, c ainda 
que chegasse a regular a. sua cultura, ttf1m 
do que se pudesse manter sempre o equili
brio ontr·e a proéLucção e o consumo, purquo , 
tlaua a v ;~lor·iz<tçio agora., sinão se equilibrar 
a prvducçii.o, a !Jal'monia mais tarde ha t.le 
se1• rompid·1. E nem se diga, senhores, qrtc 
os outros p:i.ize.> prutluctores nã.u podem llcs
cnvolvor as suas culturas caféoira.s, ar.tent.o 
ao grande hpso de telltpo quo tiveráni pam 
fazul-o, con;ervando uuHt producçã.o em 
médi<t que nlí.o tom cxcoditb de 4 milhões tlo 
S<LCCUS. 

Mas, St•. Pt·e.3i•lcnb, :~questão <\gora mut.lt~ 
elo fc~occ. depois qne tm•minou a guer1·a entro 
<L ! lespa.nha. e Cubn,, quo está recebendo hoje 
o tnOnxo beneflt-.o do povo nunc-americ<tno, 
assim como Po1·to-H.ico, Hawai c outt'as 
11l1 s. Pos.,;o alfirmar isto, não sómentc p ;l' 
minha:~ pa.lavr.ls,m:ts tarribem pelas pa.lavi'US 
rio r elatorio do Ministro <1::1.. Agrienttnra dessa 
Repnbl ica,ci tadas por nm i Ilustre pti blicista., 
hoje infelizmen te fallecido, em artig-o com
mehtantlo a reunião ela SocitJciade Naciomll 
de Agricultura nestn. C Lpital. 

Peço licen ·~a p::i.t'à ler, poi'qüe {~ pouco e 
tellho crh vista. justific~tr a <~mplítudc.> que 
queria dar ao projecto. 

Diz elle : 
«Do mais impo1•üin t.e dos nossos consu

midores a conlttlista 1\lcente de CuiJa, Porto 
Rico e Fllippina.s ameaça-nos com cxtraot'<li· 
narl :t diminuição n:is entrarias dos l1l'·Jductas 
bra.zileiros. Ná. Memol'ia do "t>.Hniste1·io <ht 
Ag-ricultum dvs EstaLlos Unidos Oll rola torib 
ofliCiü.l de5La secretaria, publicaüo 0111 1800 
rio capitulo (<Tl'..>pic;t l impore.~» le-se ~ 
seguinte : (<Qua.si totlas a:3 importttções tl'v· 
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picar.s em bt•ovc se pmduzi1•ão em Cuba, 
Porto H,' co e li~ wa.i, dada.s não só as 'tpti
dões p.roductivn.s destas illuts, como os capi
ta.os de qu() dis_pomos e as inici:\tlvas. pro
ces~os e irt~tl·nmentos de nos~a inrlnstri;t. 
Al~m do ta.b:w> o do a.ssncar que já pro· 

dnzimos e qu(l estas ilhas darão em granJo 
qntl.ntido.do, poilnremos alli obter o cac~o. '~ 
ba,unillm, a gutt:J.pereha e o caoutchouc. f:;ó 
t•.tn gommas pagamos hoje 30 milhões de 
dullnt·s e cincJ milhões em cac:io; Porto 
Rico e Cub:t nos podem dar 65 milhões, qne 
consumimos em caré. assim como os cii1co 
mlllliir.~ flUe imprwtn.mos mn 11n.nann$.» 

J!;sta. amoaça. jd. se vae tra.duzini.lo em 
factos. Não só a lai pm1Jisional da Pol'to 
Uico, vota.lla em abril do anno pas,a.do pe:o 
Congre8so America.no, díspoz llm· systema. 
offi0az de rranq_uias e prot.ecção que fuvore· 
cem extr<)m:J.mcnte a cultura c producção 
do café, como diverso~ tn<~ts, entre os quaes 
só um com o r:npit~d de :10 milhõCJ; i.lc dol
l3.l'S, promovem naquella ilha o de,envolvi
mento da fa.rao~a rubiace<L. 

Ora, o· Mexieo e o Congo caminham no 
mesmo trilho o conseguint.amente ningu.~m 
11Hls se pooer;í. i!Ludir á.cerca, ua pouorosa e 
for~e concurrencia. que no~ aguarda. Sonws 
nm povo que tem lle rcrnzm· "" sua vida oco
l1DfllímL. Sem abandonarmos o que poa>uímo~. 
é mistm•, entr·etanto, que procuremo~ croar 
tcll'!Uas e producLos novo~.» 

Oru, Sr. p,.!J;idente, um elemento tão 
forte q\le cntr:t na pt·oilucção c:1feeira. de
vemos nós isolul~o 1 o.-eio que não, e ne>ta 
opini5.o não e~tou ~ó: ost;L tam!Jem o omi· 
mmLe urazileiru, o Sr. Assis B1•azil ; cs~á. a 
Socicdudc Paulista do Agt·icul turu.; esta um 
grande ocon,,mista venezuelano, o Sr. La
varria., quo cr!lío que 50 ontoni.lou com o 
Sr. Assis BL'azil o outros míni.~tros sobri! o 
assmnpto ~ esti esse moço, Augtrsto Ramos~ 
lente da Polytcchnlca, quo tanto se tem dis
tinguido SJbN q. laVOlll'lt do pil.lZ, dÓ C;J,fé 
principalmente. 

Nestas condições, isto não é uma. illé<~ i~o-
1u.da. 

Não proponho amenda, porqu!l não quero 
ombal'co.r só~inho nestu, jornada, mas a ídrla 
ahi fica. como semente. 

Eu queril que foss~ assim o a1•t. I. • : 
Fi~a o Goveri1D ml !orizad o a p1·ouwvJ1' a 

valwi.rração do caf'r?, p!'OCtWando estabelec~1· o 
equilib1·io entte a otferta e a p;·oeum do ge~ 
neJ"O nos diversos mercados e a regulm· n sua 
cultura, proctwamlo man!C1· o equiliol'io cntrq 
a Jli'D1l~tCÇ{{O e o co>1Wmo, adopfando, pro
pondo, accei!ando, concedendo p am isso , d~ 
accíinlq com os Estados e os p r incipaes 11ai zes 
prodHctores, as m~didas q~•e ,iulgar àc~;·taclas, 

Pq.ra o fim de sua immeqíata '!;1!/o;-izaçiio, 
a!t!m. de outto~ meios a-ue c0nsidert'l' ap!os, 

poderá de accô;·i7o com os Estados prorl r.tctOl·es 
d~ cufe... (se!;uindo-sc o QUO cslú no pm
jcdo.) 

0 SR.. C.u;nroo RODRIGUEB-A idéa. DOYlt Ú 
entrar em accôrJo eom os :paizes corr
cnrrentcs ?-

0 SR. R&nouç,\s nr: CAIWAL!Io-Sim, não 
só para a. v:tlol•ização, como para. regular a. 
cuHura. 

0 SR. Ar,VARO DE CARVALHO-O :pl•ojecto 
autol'iza o Govoeno a. ag·ir e não rostri nge. 

O Sn.. CANDmo RoULtrGU!ls-N.ktO ponto 
~iul!a.!Il'J~ de lu~a.t· jJ~t'<L íll'"- l'lllU~ unicos no 
mN'cado, e não cogitei dos p:1iws con
currente~. Pousava quo devhmos ficar 
unicus, para. o que c>tamos habilitil.dos. 

O Slt. R.EuuuçA.s DI, C<~.1tv A.J,Ho-A extonsU.o 
desh cultura, scfJlwres, i11mbcm Ylle se ftl.
zendo (pu.\'a. que nega.L-o ? ) nas oo>ta.8 afl'i
can 1S, na Abyssínía., como foi dito pelo il
lustre br;t~ileiro, Sr. Dr. Luiz Bi1rrato, em 
palemica qu<J susteoton com outr·o nã.o 
monos illustt·e bra.ziloiro, o 81•. Dr. !Uun.rdo 
Pmdo, de saudosa. memot•ia. . 

Tui.lo isto justHic:~ a. conveniencia. da. en~ 
trad<t de~scs 1mizes no uonveniu {lUe estamos 
fazendo. 

Passando a tnda1' das ca~-ts(ls da bairca do 
_qelle'l"o,considero duas principa.es: a. pr imeira. 
dellils ê incontestavolmente a. super-pro
duc~ã.o, e a segundlt, o vício do commcrcio, 
ou o abuso da. especul:J.ção comrnsrcial do 
gonm·o. . 

Creio que, considerados os faclos que cxi~ 
tem rcgi~tra.tlos p~ht ~ esla lisl.ica~ ~uultccirlas, 
nii.o se pôJ.c ncga.r CJ.Uc, desde 18\lQ, época. em 
que a pt•oi.lucçã.o CJTOeçou a. a.ug-menta1·, ox
CGllcndo a.o consumo, o~ preços começa.l·a.m a. 
diminuir. 

Aqui está cita.do este facto (mosll·ando um 
folhelo do Dr. Augusto Ramos); eu leio apenas 
as dua:; conclusô~s, pa.ra nã.o ca.nçar a. t~,tten
ção da CiJ,mara. 

«Pt•oducção de 1891) a. 1897 - 13.150 .000 
sa.w1s ; slock visi vel - 4 .01)0. 000 ; preços 
em fl·:1noos .. 13 a 70, 

ProlucçP,o de 1900 ~ 190( - 14 .07:i.OOO 
~acctL~i sttick visível 6.850.000 sa.ccu.s, p~eços 
,,5 a :J6-

De 1 OOl a. 1902 a. pPoducção dou ~1m S:l.lto, 
como sabemos a os preçqs ca.bir~m ta.mbeu1 
(lo um saLto, .• 

O SR. CA.LOGERAS- J<t nstivm•a.m mais 
~~~- . . 

Ü SR. REBOUÇAS DE CAR.VAL!IO- ••• já. 
'tendo estadO" mais b:tixos ainda, como diz o 
no)lr~ Deputado. 

· Jl;$tes Llctos fa.lla.m bom alto. Eu tenhO 
aqui Ul1la e>tat1stica. de:ite jornal- O Café 
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(mostmndo), distribniiio gt'atuit:1monte aos 
lavradores e que salienta bem este facto: 

«Stock vif;ivel ele 1901 a 1902 em junho: 
11.325.000 saccas.» Pt•eços .os actuaes! 

Portanto, a causa principal da b~üxa. do 
preço é a supsr-producção. 

Para a primeiracaus,t o projecb consigna 
rnedidas que, si forem pos0as em execução, 
farão com que o preço fique immediat::t
mente regulado. 

Vêm a ser estas medidas: uma, a delimi
tação da plantação pol' um pel'iodo de tempo 
determinado, e outra, um alto imposto em 
um typo baixo que será então determinado. 

Como· sabemos, temos diversos typos, do 
numero 1 ao numero 10, corrospondenio os 
typos classificados pJlos algarismos maiores 
os qualidades inferiores ; podemos retirar 
áos typos 9, 10 e escolha, um 3° para ser 
taxado. 

Penso que, não sendo expo1•tado este typo, 
podemos desfalcar o stock de I. 500. 000 
saccas. 

A segunda. causa d<~ baixa do preço do 
café é o vicio do conime1·cio ou o abuso da 
especulaçiío comm.cl·cia(.. H a entre productol'es 
e consumidores uma alluviiio consideravel 
de inte1•mediarios, no p:tiz o no e~trangeit•o. 

Entre nós só quem 1\ laVl'::tdor ó que pôtl.e 
calcular o numero o:-:tJ•n.ordinaJ•io de inter
mediarias; posso dizor I]UC depois que o fa.· 
z~ntleiro colho o sou. café, on:jacc:t-o, depo
Sita-o na sua maclunn, pcsa.1lo, come{:am a 
apparecor os intermediarias. Niin o.; quct•o 
m:~.t por isso. 

Em primeiro logar são os c~trc·oiroi!, por· 
q~e o ln,vrador .iil lia annos não tllm po· 
dtdo faze1• esso serviço, devido ú. falta de 
dinh~iro com que tem _lutado até para. o 
custeiO da lavoura o nao o tem tão pouco 
para comprar anima.es o car1•os para esse 
serviço, pelo qual os intermediarias cobram 
250 réis por arroba, ou 15 kilos. 

Ao chegar ás proximidades da. estação 
temos um outro grupo de intermejiario::~ 0 
dos q.ue <lesp:t~ham o café, cobrando por e;te 
serviço 150 ré1s. Temos depoi.; o fisco muni
cipal, que cobra 40 réis; o fiscJ estn,dua.l que 
cobra 700 réis; temos as ostra.das de fer{•o 0 
fina.lmento,,no Rio de.-Janeiro, além do co~p~ 
de ca.rroceJros daqui, os commissarios, os 
ensacca.dores e os exportadores. 

Preci:oa.mos regular este machinismo que 
fLmcciona assim, talvez, ha 40 annos. 

Uma c~usa ainda. ha que não sei como 
deva C?_lassrfica~; uma cau~a talvez engraçada, 
que nao tem siLlo <•ttend1da. pelo productor. 

O c::tfé é remettido para. a praça. do Rio 
(creio qu \ este facto que vou cital' não se 
dá em Santos), em saccas de 6!) kílos, a 15 
k.ilos por arroba; no emta.nto (não digo que 
isto se dê em toda.s as c1sas de commissã.o), 
os fazendeiros recebem a sua conta do.! venda. 
em arr,Jba, perder.do uma differença que, 
sommada no fim de poucos annos, constitue 
uma boa quantia, que não deve se1• despre
zadtt actualmento. 

Cousa mai::! engraçada ainda, dá-se com os 
cnsaccadures. Os comrnissarius recebem o 
café do produc&or e vendem-n'o aos en;:ac
eador·es, sem os ::;eus envolucros, os saccod, 
que são comprados por estes nas fabl'icas i"t 
razão de 600 réis, mais ou menos, e entre
gues aos export:~.dores aos preços do 1$200 
a l$600. 

Ha ahi uma differonçn, de oito a. dez tos
tões que sao do bolso do lavrador e que a 
elle devo pertencer. 

Ü SH.. CALOGERAS- Na questão do fisco 
tambem ha diminuições que são exigidas peltt 
situv.ção actual do mercado du café. 

_ 0 SR. l~rmouc,::\S DE 0ARVALIIo-Na ques· 
tau do fisco, a.s ta.xn.s podem c devem ser· 
reduzidas; mas nã.o devemos esquecer os 
fl'OtCS UrlS eS~l'/lUUS de forro, quo llã.O sã:J ba
ratos, como j:t o dcrnonstrou no S ·n 'do o 
üistinctu Son:ulor Ellis, um dos campeões d:t 
valorização do cn.fé. 

Aincl:L ha. uu t1·u l'uctu quo denomino tam· 
lnm de engi'U<,~ado, quo não tom sUo levado 
em conta. pelo procluctur, mas que deve 
fuzol o actmtlmonte. 
Tod~s gal.J.;mo:; quo o café é um gcnol'o do 

proprwthdes ltygrometricas, absorvendo em 
certo pe!'iodo de tompo a lmmidade do ar, 
a.ugmentando em quantidade, mas perdendo 
em qualidade, com prejuizo do productor. 
Não posso precisar exact:.\Inento a quantida(lc 
d~ste accrescimo, mas sei que hn: um acc:rcs
ctmo, que sn.e em varreduras, etc., etc. 

Vou mostrar aqui, como a proi.wia Cco
t:·at cobra um ft•ete exaggerado ; e, si 
ella estabeleca um ft·ete n:J. estação do 
Norte, lnratissimo, é porque os seus v:t
gões para lú vão e tet>iam de voltar vasios · 
para evitar isto é que a central estahelecet; 
o f~dte de 300 réis por 15 kilos naqul.llla es
taçao, afim de ver si os cafés do oe;:;te vi
nham para o merca1o do Rio. 

_Mas e1;te é um facto muito esp~cial que 
nao se dá. na~ estn,ções intermedias. 

Para não cansar a attenção da Camara., 
vou mostrar o que s& dá em Taubaté term 
da minha residencia. e em out1•as esta.ç,ões 
como se verá da lista. que passo a ler. 
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FRETES DE CAFf: PZLAS TARIFAS PR.Dill'IVh. E ACTUAL DA ESl'R,\DA T!E FERRO 
CBl\'l'IUL DO IlRAZil• 

;, !lA Tl'tE"'f05 CAI,CUI.O POtl. i O KH.G~, c_., LCUI.O PO!t AIU\O.nA 

"' ~ ~s . 1>1 ••• 
'd 0 » 

C):: . o Cll ~ ~ ~o o!.lO tt> c-J 
o "O :>"C.~ "'= ..,....-

ol ESTAÇÕES " '"' ó ;; o ,: ~ ~ 'J -=~ ~ -o . 
Oi .!: ";;; :.;~~~ 

::::~ -o 'O 
~ c ~ El"' .:s&: . "' "' 3 w'O '9 õ ... :§ 

... 
'd o s ~·~o 

• Jg " lil !:"! <) 

ª (~f~~ :; -<! <: O.;: ~~~E ·;::; q " i5 "' t-_.. .~ ~ p.., 

I C! ~ ~~~ I ., '2 c .::., ~o e 
!. ~ ,;, "' 

Norte . .. . . ...... $905 :o:;~Jo i $7!)6 18 t94 $~00 1.$19.1 

Gua.rarema; · ;;, ... 10 ... JO ... :i;921 $703' $'~~~ l $38ô 1.5!)34 $:B2 ;O " 
$6:J21 Jacarehy ........ lO ~~. lO c;. o 20 ~"Ó $005 $:103 1$'l57 $903 $•154 

S. JosédosCa.mpos 10 \lo lO % 15 ~'Ó $888 $6·?5 $26;; 18332 *():37 $J95 

úttÇapa.va •.•..... lO ~ ~ 10 '" ,, 5 ... ,, ~:864 865~ ~:BOô l 8~0G ~'\)87 8:30!) 

Tnubat~ ....... , lO % )() ~*' s-~,!3 S·H:J 8200 l :f;2G I S-0G4 s:m:J 

P i n d amonhan-
gaba •••••.... lO % lO 

~·· 882ll ~Glu $10ô 1 ~)2:!\J :,•J J:) $20·1 

noseiL•a .. . .... .. 1!1 % l O .. ·' $!.)r):J $13 17 :sI!)~ 1$213 sa25 ;)2HS 

Gu:.lra.tinguetá . . li) .. .. 1n f.' u s•as $í>O I 
I 

!)!87 I ':'o i S~ 89lli $2Sl 

Lot•ena. . . ...• . .. l O % lO % S1íi~ $-,.'l2 i SISO I 181·1:{ 8·37:) $2il) 

Cachorira . .... .. . 1_.,1 LS098 88l8 $ZôO lO % lO o · !)7:12 $5)0 !:? /.) ' .. 
Cru;?;eit·o . •.• ... . lO , . 10 ~é $700 S'í·l" slôô LS!I:SV 83!U $249 .. 
Lavrinha.s . . ..... 10 }; 10 ~é :I $>~0 ;i;W3 1.)03~ ~:70:; .82·13 

Qual uz ...•.•.... lO ~· I !O •. I .~50.!1 8154 :;v,H *i.~3 $231 .. 
..,;;;;.;;;:;; 

Nos ll •'CÇ03 acima es tão in.)lnl,las a ; 
pu r Ul'l'Oba do (Í(~SCilt'g'(~. 

qu<J.ntias ilfl 40 eéi~ }lOl' ! (} Jd log::; . e 130 r<? i~ 
ca1·ga. c 

Cu mo rse vê,dll Taulnt<!. q 11c C$1<1 i.lt~q ui : ~I p01•t anto •. ~e nu o vcrH!iúo a 7$ que sc.:ju., con· 
8 ho~·as,mais 011 mc~.>S,rl~viagcnt, J>:tgu.-so por stiluirá. tudo . cüt'C<I de tl'lnt:L o tn.ntos pot' 
15lul·.•!; de c<eft', Vti4 l'ét~. qun Súmmad·J :..o centú. O r a., tsL., 0 1n pabvt•as mnl s clat'Wl, 
ü•ansito do. rama.! pauli~t:1 e tal'.l do ;jtLc,~u.. r1uor dir.et· qu~ o pt•l).lucto.n'. d.~poi:~ do c o.fé 
podemos dtz!}r l$,ft•etc c.;t:J cx:L>-'1-l''·'l'auu pat':l collliuu o cn .. :accn.du, tc rA de ttl'<U' do c;Ld:t 

genero q uo 6 vcndiJo •qui n; Rio po t• O$SOO 100 saccas trinta c 1-a.nkL.-> pnt·n <'S:'laS do..,. 
a.a.rroln .. Sommado este f1·ct:J :t t ;Jda.s o _,Silll pl!zas. 
Píli' COlla.s Ci ta.da;; e a. outr .• s atú ~o r vend idü . Entro pt·oductot·c.> e consumidores !ta 

O Sa. CALOGERAs-Qnantos por ccnto1 

0 SR. , RESOUÇA.S DE Ü ARVALIIO - Mai ; do 
30 % ; somm a. tudo isto 2$3fJQ. O c u.fé, 

ainda os impot•tadore.<: o torradores uo OS· 
tra.ogciro, que, u nidos a.os exportadores 
da.qui, fazem de tu.l modo o monop ulio llo 
c:~.fé que, pagando preç.>s mtda vez ruai :> 
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baixos aos proJuctor·es, impedom os con
sumiuores de aproveitar rl:t b~Lixa, vcuam 
assim que o consumo se augmento nn. pro
porção da producçã.o. 

0 SR.. CALOGERAS-E' o ponto, realmente, 
onde se torn~ proficua a acçã.o tla inici<\tin 
particular e do Governo. 

O Sa. REnouçAS DE CARVALHO- Perfeita
mente. 

Eu poderia citar preços tlc caf,:~s com
prados aqui c vm1didos lá e mostrar que a 
dill'erença em fa.vor dos exportadores on 
dos importadol'eS e tormdores que consti
tuem as mesmas entidt1dcs,é tão grande que 
dá para espantar! 

Pois de tudo isso o productor nii.o pôde 
til;ar resultado ? ! 

Alü estão, consignad LS no projecéo, as me
didas que, poslas em execução, hão de com
bater este forte monopollo do c:tpital es
trangeiro, o qual impede que os liivr:\dores 
possam tirar resultado de seus esforços c 
que o consumo possa angmen tal'. 

Outras cause1s l1a, senhJres. 
O pror.es.:;o actual de cultura do gcnero 

é uma dellas. 
Pelo systema. do salario, que a rlopttí.mos, 

habituamos o elemento es&rangeit•o ;.t ganhar 
tanto, quo hoj;J, sob ponu. de vel-o emigrar, 
'lãO podemos abaixar• muito tal salal'io; e, 
pelo prilço que pagamos actuu.lmontc, é im
possiv.l! continuar a cultlll'a. 

PtLsso ler umu. tu.bollo. elo Sr. Angn.::to 
Ramos, com a qm\l concordo. 

Diz ello: «0 custo mêtlio de pl·oducc}ão Jo 
uma arroba, om S. P;m!o, divülc-so nas ~o
guintes verbas, admi!J.intlo-se unHt produ
cçl o média de 67 al'robas pot• mil ca
feeiros: 

Custo por arroba. : 
1 Tratamento do cafesal. ........ . 
2 Colheita ....................... . 
3 Transporte ao terreiro ...•.•.... 
4 Tratamento no toneil·o ••...••.. 
5 Beneficiamento ............• ••.. 
6 Transporte <i. estação .........•.. 
7 Frete a Santos ................ . 
8 Carretos em San&cs ............ . 
9 Com missões ......•............• 

10 Sacco (uso, extravios, etc.) .....• 
ll A·lministração (total) .....•..... 
12 Reparações, descontos, . g;1Stos 

gera.os .••....................• 
Imprevistos ...•.....•. , •.•••..• 

Total. •••..•...•.••.•....••..• 

1$200 
l$000 
$100 
$~0 
$350 
$ 150 

1$250 
$150 
$2:JO 
$050 
$600 

$600 
$200 

6$100 

0 Stt. CALOGERAS - Eslc imprevisto lÍ O 
q uc lla de mais c01·to. 

O Sa. RJênocçAs DE CARVALHO - Exq,cta
ment.e . Htt ainda dospczas pu.rticulal'e.'l do 
proprie·&<l.l'io, serviçJ da sua divida, quo não 
esti·LO n.qui incluídos . 

A somma, ontroümto, anda por 6$100. 
Concordemos om que o sa!ario tenha baix<tdo 
do l$ : teremos aiod<t 5$100. As coJntas de 
venda. d:1ndo aqui, como ern Santos, o pro
dueto liquido do 4$ lOU, é i1em certo, l.Jem 
c.lttro, pel:. linguagem dos al1ari:;mos, que 
hu. urn deficit tle 600 réis por <tnoha. 

0 SR. CALOGERAS- Mas o reg·imen do tl'a.
halho, não só om S. Paulo co mo em todo o 
Brnzil, é um ponto para o qual se devem 
voltttr os est :tdos meti::; euidaclus·JS . 

o SR. R~-:nu1 1 1.~~ -\s m~ CARVA~I!O.:;-Apqiq.uis
sirno, hei de ehe:.rar a. este ponto. 

Senhor·e~. nós devemos adopt c~l' a parceria, 
d13vemos tl'u.tar de incremnntar a coloniza
ç:i.o. E creio qne umct distincta prazileien., n. 
Exma .. Sra. u. Verldiana Prn.clo, j;t retalhou 
uma de sua~ grandes fazenda:l em pcquonos 
lotes, que esttí. vendendo em condições taos 
que o colonJ póJ.e a·lquiril-os e Q.hi P!311!na
lll3eer. 

O SH.. CAr.oGI·:RAs-V. Ex. srthe que h<t 
tcntativ<ts feitas neste sentido tlostle U:l83 on 
l Stli. 

O SR. RtmouçAs m: CARVALHo - Sim, 
por,im, sem r c!:1 11 lkLdo. Snnltorcs, um otttl\J 
dof'üir.o ~ o~tarmos ha longos annos pot':>u:uli
dos 1lo quo só o cale pútln faznr· a 11ossn. 
fúlieidado. 

Nã.o, Sl'. PI'Gsi1len to, nós devemo~ tra.Lar 
de incrr.montar lL polycultm•n; e neste sen
tido vem a. ot•;..ranizaçii.o .~yntlieatot•ia no paiz 
presta,t· relev<tllti~Simos sor·viços. vintio tam
bom, como conscquencia, as coopeeativa.s, a$ 
caixtLS regionaes, etc. 

Nós estuno~ vendo o exito que isto tevn 
aqui tão perto, ha poucos dias de viagem, 
na Allemanha, na Italia, na Hollanda, por
que não a havemos de adupbr? 

0 SR. PAULINO CARLOS-Lá. as estrauas de 
ferro não matam as pequenas indudtria.s, nii.o 
matam a pulycultm·n.. Em S. Paulo, em di
vm·sos districGos, jú. 1oi ten tad·J, com muito 
bom rosultaun, a polycnltura; mas os fretes 
das cstrt~das de ferro matara.m-q'a. 

0 SR. CALOGERAS- Não é sómente lú.: 
pontos lut-O isto foi referidO por co!lÓgas
onde é mais c)conoi1Üco transportar gonel'OS 
em c:.trros de bojs do que pela estrada de 
fon•o. Imprevistos! Medico, botica., conservação 

do prcdios, c_onstmc~ão _do casas para 0 SR. REBO UÇAS DE CARVALHO-A propo-
COIOUOS, n<~da dtsto cstét lHflll, sito disso vou ler uma comp:wação de preços 
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de fl'eto ti rad~1 de um al'ti go do S l'. A! v c;; 
Lima~ 

«L'RETP.S ~IARITDiuS (ao cambio ile 11 3/4) 
De Santos: 

Hn;n ;l (por ~acco tle 60 kilu~) .•..•.. 
llttm1nn·go. iJ.cm, idem, .... ..... . . . 
Lundrcs, diroctamcnte, idem, idem .. 
Lonrh·o~. trau;borJo em Hamburgo 

(por sacco de 50 l<ilos) .......... . . 
Amsterdam, idem, idem .. . . ... ••••. 
Idem, Rotcrdam .................. . 
lJcnova, iUf'm, idem .. .• ..... .. . , .. . 
11ucnos Aires . ... . ......... •••. . ..• 
Vnlparn.iso .... . .... . .• . • . .....• •... 
Nova. Yul'li . • • . •• . .. .. , • , ..•••.. .. . 

Do Rio: 

1$785 
1${)30 
1$930 

2$.190 
2$573 
2$0tl3 
l$';HS 
2$405 
2$89:; 
1$-'560 

Captown (sul da Afl'i ca.), vh Hnn. 
gria, em va.por (por saccos de 60 
Ktlos).... .. .... .. .. . ............. 4$504 

Ineru, Soutllampton . idem, iJ.en1 ..... 4$50·! 
IJom, dii'tlctamen te, em navio â vch\ 

idem, i<km...................... 2$100 
ft(1gistre agora o leitor os ft·etes cobrados 

pelo LloyJ. Brazilcil•o , ttmplu.montc subsi · 
di•t<lo polu nosso GoY()l'llO : 

Portos naciomws : 
Par:i (pur sacco de 60 k ilos) ..... .... 28500 
Manaus , idem, ülcm .... . ..... .... . • 68500 
M:.IJ':Ullt:Lo, idem, ülom. . . . . . . . • . . . . . :~$7UU 
Macnió. ide111, idem. .. . . . . . . . . . . . • . • 2:j;340 
S:~u ~=~ Ga t lHtrina, itlcm, id11rn........ $600 
Rio Or•n.rHlo ilu Sul, idem, i dom. . .... $ôOO 

N;lo admira. que cor•r•a já a noLicia que os 
Srs. A r· b~t~:J...lu & ll'lnilos estejam ,léL oxpot·· 
tanrlo cum ~IJ l'J'óLt lo úo.,; Estado:! Unidos par.l 
o ou r to do 13t'u)\i I». 

l·:sto dofeito ol<~. monocullnra tem servido 
atú para. (l uo as tin:tnças elo pn i 7. não so 
posS:Lon consorvar oq u i I i br•u.da.s . 

Basta ht nç--ar a vista polo rcgistJ•o elos ge. 
noras impor·tadus que porliamos pl'oiluzü• 
lle Jl)orte a. Sul do paiz. Só em milho impvr
ttm tt~ l vez uos dous riJilhões de saccos. 

Ar-roz vamos buscai-o á. Clün a., ao Japão, 
Jl<ltze~ nossos autlpoua~ u fuijiiu du Muxico 
e do Chile com escala. pol' New·York, r~~ll· 
do concurrencia em pt•eço com os daqui ! 

Pat•a. quo as tlnançe~.s se, mantenham não 
basta que a. nossa. oxporta.ç~o sej1. maior que 
n. importação, ~ '))r eciso tambQm que so equi· 
ltbr.~m. llelos menos, a. eutr·ada e a sabida 
de valores. 

ÜJ".l, muitos destes valores podiam ficat• 
no l)<Üz despendidos nas compri.U! desses ge
nnros qua importamos, sem fallnr em outros 
quo sah::nn a t itulo quasi gra.Lnito . 

Por idso fa:t. mui to bem o St•. Pl'csidentc 
da Repubtica, homem do acrysola.das virtu-

VoJ. VI. . 

des c de competoncia. ia.ntas vezes compro
vall<ts , em ~rata.1· do s•meamcnto desta ci
dacle, porque concorre com isto para. rJUQ o 
t'~tmngoiro p11ra aq•ti venlm cJ m os ·seus 
serviços c c 1pita.c,L. 

O problcmn é complexo, a. analy~e por
tàtl t O deve sCl' complexa t a.mllem ; mas 0 11 
ne0phyto da tribuna não quero com Jingu:L
I!Om rusLica cu.nçctr os ouvidos elos mt~stres, 
(.N:ro apoiados .) 

Portantu niío continuarei a citar tantas 
outras cauo~•s th crise do café. 

Vou tl•a.tar agora de justific:\r um a.ccresoh 
mo que trago para. a.presenta.r á considCl'<l.~·ão 
da. Camrn•a ao projecto do nobre D.1puLnd.o 
o Sr . Candido Rodrigues. 

O projecto consigna medi~as para a va.lo
r izaçilo do café c :indirootamente, não ret:~tt~ 
Juvida, para regular a sua culmra.. Est:~ 
cul&ut·u.. porém , só pódo ser rcgub.l!a. t~um 
emcacit\ principalmente sd não vingarem as 
idé<tS contidas no projP.cto- esperança qQO 
ainda vem tão longe-com as ot•gani!:açõas 
synd ica ta.rÜ\ s no puiz. 

Mas como se póde f•tzer isto em um meio 
onde es8as organiza.çõe3 são inteiramente 
tiesconhecidJ.s, onde as revi~tas, os jol'l]O.cS a 
livros quo tra.tam do assumpto sã.o t~o J.lOJ.!
r.os ? 

O Sn.. IIENRIQUB Bon.\.ms- Está se provantlo 
o contrario em S. Paulo ondo já h a. um 
gt'3.ndo fill!DOL'O d!l SyndiC<ÜOS. 

O Sn.. Rr.nou<"·As m; CAlWAT.no- Todos nós 
sa.IJc•Iws que a leideG do ja.neiro, aqui votad:~ 
gra~.a.s a.us osforços do talentoso e compe
ten\c Deputt11.lo bal)iano o St· . Tos~a. acom
panlt<~clo de um grupo d~ bt·a.vos em cujo 
numero poço liccn1,:a pa.1·a. me a.li sta.r qcsdo 
já., podia ne~ tc lapso do tempo •. talvez h~ )lOS 
oiiu m:·zes, ter despertado ma.tS ~t~epçaq du. 
clnsso ngricola. · 

o SR . ToST<~.-E' scmpre d.ssim, é preciso o 
esforço da. propaganda . 

Q Sn.. E,llBOUÇAS I!J;: CARYALliO.,-E' CX:).Ct(!.• 
mente pqr isso que t+•ago a. este proje~to t!ID 
uccresclinu . b uieio 6 tudo, o rríeio cthoico 
não influe, porém, o elemento ethnico-oco
nomicu tlcvc inflail' fl.ssim como o gr:l,o de 
tnstrncção ; o e<>ta, entrn ns campo!lOI,)S é 
qnasi nnlla. · · 
~esmo entro os a.gricultoro:> COJll alguma 

abundancia. de; S<\ber, e que revclu.m córppo. 
ie!lCÍil. em v4ríos outros ~ssumgtos, ê de>· 
<lO O llecida. essa. ol'ganizaçii.o . · 

Eu musnio não tcnlto acanhamento de di
zel-o, prcoccup,ado em rote:i.r o solo ha. ·til.n~ 
tGrnpo, n:\o coqhecia do pe~::_to es~as orglJ.Oi· 
znç-õc~ prestando tantos e tão rca.cs serviços 
qus pa.izes estrangeiros . 
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O meu acc1•escimo ao vrojecto vem exa
ctamente preencher e~sn. lacuna; preparar o 
meio, es&abelecendo premios aos syn ticatos 
que se organizem dentro de um determinado 
poriodo de tempo. 

Sei bem quo o nosso Instituto Nacional, 
passando P<Lra os Estados as torras, as inioas 
os impostos do exp-Jrtação o a autonomia nc· 
cessaria para legislarem sobl'e estes as· 
sumptos não deve contribuir tlircctamente 
para a organização da Javoum. 

Mas nã·1 recebJ a União os impostos de im
portação que dependem dos valores da expor
tação '? Não é demais portanto, que clla con
corra com a iosignitica.nte quantia, consi
gnad~\ no accrescimo. 

Os syndicatos centraes para organização 
dos quaes estabelece o projecto do Sr. Can· 
dido Rodrigues mediuas, pódem vir a receber 
premio::; tambem. Apresentei esta emeucla., 
sob minha. unica responsallilidado. Não ouvi 
pessoa alguma dn, bancada a respeito; si 
tiver occasião, voltarei ao assumpto para 
explicai-o e melhor fundamental-o. 

0 SR. MOREIRA DA SILVA- E' um meio 
a.nimador á fundação de syndicatos. 

0 SR.. REBOU('AS DE CARVALHO- Ahi tem 
um meio de se lançn.r mão da imprens::t. do 
interior, que vive, pôde S3 dizer,combatendo 
cada uma. para a satisfação dJ suas idéas.que 
nem semp1·e consuHam os interesses ua com
muniuade;a cuidar quasi que exclusivamente 
da política, e politica. doentia, que $epara a 
sociedade em gl'upos, que combatem para 
satisfação dos seus interesses pessoaes. 

di,gnus. Isto é: nada ha melh~r que a agri
cultura, n::tda mais_ p;·oductiv-o, mai~ agm
davel, ma.is digno do homem livre. 

Senhores, este conceito devia ser gra
vado no coração da mocidade actual, como 
um dos mais importantes factoi•es da nossa 
patria e par•a que não esteja ella a,qui ~ó · 
monte a procur·a.r a insLrucção superior, for
mando-se baclureis e guarJa-linot;, avolu
mando-se cada voz m11is a já tão volumosa 
phala.nge de caudidatus a empregos publicas. 

Tenho concluído. (Jlluilo bem; muito bem. 
O 01·ador cJ v-ivamente comp1·imentado.) 

Veem á Me~a, são lidas, apoiadas c postas 
conjuncta.mente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao·p!·ojecto rr. 168, de 1897 

Acc·,·escen te-se: 
§ 8. o O Governo poderá despender até a 

qu·1ntia. ue 600:000$ em auxílios aos syndi
catos agi•icui ,s já organizu.dus e aos que se 
organizarem no paiz. dentro dvs seis mozes, 
contados da data da. promulgaç._'í.o da pre
son&c lei. 

§ 9.• Estes auxílios serão distribuídos a 
titulo de pt·cmios, de l :OvO$ a 10:000$, a. 
caJa syndicu.to agricvla, Ol'ganizadu de ac
cor.lo com a loi em vigor e CJm o disposto 
no p:wagrapho ;wtcriot•, segundo a impol'
tancia d3 cada um. 

§ lO. Só teril. direito a premio o primeirJ 
syodlcat•l agricolu organizado em cada ci· 
dade ou v lia, cuja população urbana soja 
p~lo monos do 4.000 habitantes. 

Si não vingar a. idéa, fica. pelo menos 
como lembrança a. desr.ertar a imprensa do 
interim•, em favor desse grande arauto de 
-P:ogresso como é o caso da organização ~yn
diCataria, que virá trazer a união da classe 
que então forte e vigorosa fará não só r. sua 
pros_peridade como a da patria. - §_I l. -GaJa syndic!l-to agricola., par~ o re-
. Nao quero por mais tempo, Sr. Pre-l ceb1me~to do prem10 que lhe fot' destma.do, 

stdente, almsar da attenção da casa. Podia provara: 
me est_end~r longamente ; mas tratando-se, a) que funcciona regul::trmente, preen-
como Já disse, de um leigo na ma teria, estou chendo t>S fms <\que são dBstinados; 
cansando ouvidos dA mestres. (Nao apoiados.) 

O SR: ToS'l'A- Não pa1•ece leigo, parece 
ser perito. · 

0 SR. REBOUÇAS DE CARVALHo-E' bOiidade 
de V. Ex . 
. Sr. ~residente, para te1'minar cu quero 

mtar a.tnda um trecho dessJ eminente bt•azi
leiro, o Sr. A~s.s Brazil, que em um livro 
util, que devia :::er a.<optatlo nas oscohts pri. 
marias do Bra.zil, diz, citando trtmbem pa
lavras de Cícero, proferidas ha 18 seculos e 
co~stituindo ~~tão já. u~a verdade, que tti~da 
hoJe o é: Ntli~l est agl·tcultw·a m elius nihil 
t'b1m·ius; nihi~ <lulcis, nihil hominc' libe1·o 

b) quo subvenciona, pelo menos, um jormtl 
local diario ou não, que trate priilcipal
mente dos interesses da classe agricola, mos
ti·ando as vant .1geos que resultam pam elle 
da organização syndicata.rb no paiz. 

Ao § 5• a.ccrescente-s l: 

E pela mehde dos auxilias pecuniarios de 
que trata. o§ 8•.,iestina1os a titulo de pre
mias aos syndicato.> ag1•icolas. 

Sala das sessões, !) de outubro de 1903.
Reúouças de Carvalho. 

Fica o, discussão adiada pala hori\. 
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Fvram n,pJ·csentadas na sessão de 9 do ou-. 
tubro de 1903, ao Ol'çarne!lto rlo ln r.eriot•, 
pJ.ra o exerCicio da 1904, as seguiu tu~ 

EMENDAS 

Ao p1·ojecto 1L :/.51, de 1903 

lOrçaruenlo rln lnt•t•ior) 

Accrescente-sa onJe convier: 

Pnra o:.:ecucão da. lei n. 142, de 5 do julho 
p<> 1893, que creou em Minas-Grr ~~·s (Camp:~. 
nha) um Externato, modelado pelo Gy rnna !>io 
Na.cional, r 90:000$, deduzida. a quantia. t.lo 
30:000~ para a.; de,pcz;)~ da. in:;ta.llu.çõ.o . 

Sala. das sessões, 9 de oatnbro de 1~03 .
Leonel Filho .-Bernat·ilo i'áonteiro. 

Onde convie1·: 

O Governo dcspcnclcrá até a quantia de 
100:000$ com o rnstlmto da Ma.tet•ni,ta~o. 
ultima.mcmte fundauo ne.>ta. capital, sendo 
1>rate dessa verba destinada. á constt•ucção 
odu m pavilhão paru. a clini.ca. gynucvlogka 
boutl-a parte ú. ~ despezas do rel'm·ido est•~
oolacimento, no exol·ciaio de 1004, 

Sala. das scs~ões, 9 de outu bro de 1903.
Roct?·i!Juos L ima, - Satu1·o lJias. - AbdOíl 
.Hilcme.::.-J'i, lo Dantas. --Al..:os JJarhosa.
Don~:·ngos Guimm·,res . - Rocl,.,:gues Saldanha. 
-Igno.c io 1'o~ta.-t1H.IJI.IS!o d6 p ,·ei!as .-Jt•· 
mino Cctrdoso ,-'l'oteatino dos San!os- l'a.ra
nlw1 llfontener:J•o - Fettx Gaspa.t·. 

A' V(l1'1Ja.- Obras-acct•escente-se:46: 100$000 
pn.r(l os concer·to~ e roptlt'os urgcutcs no cJi
!lcio do ln5tituto Benjamin Constant, con
forme o orçamonto jã feito e a.pres~ntado 
polo enganhoiro 1!0 Minbterio do Iu terior. 

Sala. da.s ~essõe3, 9 de outu!Jrv uu 1903.
Jilrederico Brn·ges . 

Vão a imprimir os seguintes 

PRO.JF.CToS 

N. 237 A- 1903 

Pw·eceJ· sr>lwe as eme11clc!S offerecidas 1la,·a 
2 • discussieo do projeclo ~. 2 37 , deste anno, 
que fixa a. despo::a. do Ministe,·io dc• 1lúll'inlU1 
pm·tt n ex /J'I·cicio de 1.{)04 . 

.As em enrla.s offerecida» ao projecto n. 237 
encerram. em sua rna .ot>ía., dbpt~~ições de 
c:~.ra.ctcr pcrmaMu Le, tlue e~capam ue uma. 
lei aonua, e por•a.n to dovem ser destacadas 
em projectos ~cpara.dos, para sob1'C sJu me
recimento a Commissão de Orça.me nto se 
cxterna.r oppor1unamonte, sendo ella.~ a.s 
segnintes: · 

1" 

Pica o Ovv"ruo autOl' tZiJ,clo a r.stabelecor 
no Ho;pital de Marinha d<Jst'1 Ca.pitaluma 
enferm:u•ia para. o &rahmento homooopatico 
do~ uillciao.; c pra<;as que o preferirem, con
tr<tct<~ndo p:~.ra. tal fim um medico com os 
vencimcn tos de cirurg ião d!l s~ classe. 

S<lil\ ri <Ls :;;os~õe~. 28 de sotom!wo de i 003. 
Abdon Milane.s .-Mdlo J/attos . 

2• 

Al't . •. 
~-! - !Jtwr!el Giln81·at- (!;leve-se á. 5 :400S 

a g'l'.~ti fl.caç~o do sub-chefe do cstado-rua.io1• 
genet'<l.l, m~ v igencia desta lài. 

6 - Commis,•m·i{•rla Gera! - Eleve-se a. 
7:~00$ a gl'atitlcncão do chefe o u. .2:5.208; a 
do .~I?Cl'lltario, fir.a ndo n.,;s1 m el] lll pa.ra.do~. 
ostc u.o u.'l innto llo choro do gabinete da 
Inteudenr.ia. da. J uena. e aquclle ao io ten· 
dCtliO "'CI'al, nu. vigen cia. de:ita. lei. 

Sala."' dt~~ sessões, l de outub:·o de 1903; 
Otivcira Vtllladão. 

3• 

Ao artigo conl'et·indo autorizl çoes, accr()S· 
cento-se ~ ~ da. let ~ra : 

i) As runcçõcs do con.solho sorão de ca
racter cssencia.l :nente to~hnlc~. pas.l:l.ndo as 
de cat•actet• consultivo a. s<n· c:~.el·c idas 
p~lo Supremo Tribunal Militai', quan.to ver
s9ram s ... bt·n qucslÕ<'S de economia, disclplioa. 
dit·eitos e duvct·cs das J(;wço.s de mar e classes 
aonexas (Jeoreto l egislat ivo o . 149, do 18 de 
jull1o de 1893, art . 5•, § 5•) o pelo consultor 
geral t1n. Rt:' publica, quaoJo vet•sa.r em S?bro 
runccionarios civis do M!oistcrio da. Mar1nlla. 
e outros aesumptos conce;·oentes u.o mesmo 
mtntst(Jtio . 

Fict<ró. extincLo. l ogo que '\'aguc por quo.l
quer circum~tancia , u loga~ de Consulta,- .Ci
vit, pa.saando o de secr eta.r10 a ser exerctdo 
por um officia.l superior da armada., do 
quadro act ivo qu r eformado, com a gratifi
cação rneosal do 260$000. 

A gratifica ção dos omcta.es gcnera~3 con· 
sultivos, tcchoicos ou c1f~cl,l vos ser~: 1gual á. 
Jos ge!lar.tes de d ivisão, ministros do Su· 
prem() Tl'ibun,,l Militur .e a dos consultores 
cailitiies de rnat' e guerra á do sub-chefe do 
AS~ ;ldo maior gem~rn.!. · 

Sala. das se~sões, l de outubro de 1903,-
0liveí!'a Vallaclcío. 

Ao a rt . conferindo autoL·i:.~a.~.;i.u, nccres
ceotc·sG: 
· k) a. ot•ganizar o -E~tado-Maior da. Arma· 
da.- pelos moldes da Jai n . 403, de .24 do ou· 
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tuln•o de IR96, e dos reguhmentos appro
vados pelos decreto:~ ns. 3 .189, 3.1 93, 3. 198, 
3.205 e 3.220, de 6, 12, 19 e 2G de janeiro e 
7 de março de 1899, annexaudo·lhe, como 
directorias de serviços espociaes, o Conselho 
Naval, a Ropartição da Carta Marítima, o 
Commiss 1riado Geral, as Iuspectorias de 
Saude e de Engenharia o outeos se1•viços que 
o Governo enten,let·. 

Na organização de que se trata, poderá. o 
Governo, pat•a melhor llistribuição de ser
viço, crear, na Capittt! Federal e nos Esta
dos do Norte e do Sul que parecerem mais 
adequados, commando.; dos districtos navacs, 
á semelhança dos do districtos militares do 
que trata o decreto n. 3,199, do 19 de ja
neiro de 1899, não devendR, porém, exceder 
de cinco o numero de taes commandos. 

Sala daa ses~õeª, 1 d~ Q'!lt11bro 4o 1903 ....... 
Oliveira V r.llada:o. 

Accrescen te.,.so: 
Art. Os otficiaes e praças do corpo da. 

armada e <las classes annexas. ombat·caJas 
em navios de guerra ou que u. elles ~e dest.i
narem, l'ccebeJ·ão,durante u tempo de e~tada 
em pa.iz estrangeiro, seus vencimentos em 
ouro, ao cambio de 27; em viagem, porém, 
isto é, do dia em que partit•em do porto rto 
Rio do Janeiro até ú. vespera do em que che· 
garem ao primeiro porto estrangei!·o o, na 
volta. do dia seguinte ao em que partit•om 
do ultimo porto estra.ngeil•o com destino ao 
Brazil até á vespera do da chegada ao po1•to 
do Rio de Janeiro, taes vencimentos ser-lhes· 
~ão pagos ao cambio de 18. 

~ala. das se~sões, 1 de outubro do 1903~-
0liveirll Valfaçlão. · · ' ·· 

6& 

Accrescente,se : 
AÍ'~. :t{q ü~o da <\ntortzaçã.o que se lhe 

confere para. rrorgª'!li:ta.r e crpar serviço, 
do Ministerio da. Mlj.rinha, o Poder ],l:xecutivo 
attenderá não só á~ forç<J;s do o~'ça.r.nento, 
corpo tampem ao preceito do 'q,rt. 85 da 
Constit~ição, de sorte que os o[fici~es do 
Cqrpo da. :Armada e d<~,s classes aqJlexas não 
tep.ham maiores vantagens que os · do Exer
cito, 4e igu;~~ pftte:qte; em ç(l.rg0s de cate-
goria correspondente. .··. · · 

Sl1ola das sesspes, l de outubro d~ l903.-
0li1{eira Valléidéio. · ' · · · · · · · 

7 .. 

Accrescen te-se: 

a.inda não tiverem sido equiparados os ven
cimentos dos olllciaes das duu.s corporações
exercito e armu.da-os desta ultima, á vista 
do que preceitu::t o n.rt. 85 da Cons~ituição, 
passarão a perceber gra.tificações üe exerci· 
cio, de accordo com as instrucções e bbellas 
em vigor no exercito, como claramente de
termina a ob:>ervução 1 a Ja tabella n. 1 da 
lei n. 247, de 15 do dezembro de 1894. 

Sala das sesaões, l do outubro de 1903.-
0UvciJ·a Y aUaclao. 

8" 
Art. 6. o Fica sem vigor o disposto nas 

lettra.sa,becdoart.l6 da lein.560, do 
31 dn dezembro de 1898. 

§ 1. o Na. vigen~ia. dC'Sta lei será revisto o 
regulamento de praticagem do porto do Re~ 
cifo pelo director da. mesma praticagem, do 
accorclo com a r·cspecti v a as~ociaçã.o, sem 
creação ou au:~mento algum de despsza para 
os cofres fodcraCJ8, dependendo, porêm, sua. 
ex:ecuçao !la appl'Ovação do Ministet·io da. 
Marinha. 

§ 2. o Nu. revi~Ko do regulamento se atton
dcrá, entro outros ponto:;: 

a) :i a.rrcca.daçã.o da.s taxas da praticagem 
do <tcCO!'UO com o a.1·t. 20 e§§ 1°, f!-0 c 3° do 
rognlamonto de 8 do novembro de 18GO, de
ven(to <t~ hxtts sor cob1·adu.s pela ta.holla <tn
noxa. ao vig-onto regnlu.mento e mais dispo· 
siçõ es rel'eren tos; 

ú) á. divis:l.o das t'l.X(l.S arrocadada.s, que de
vorá. sm• fnHa do accordo com art .. 2G do 
regulamento de 8 du novembro de lSIJO ; 

c) á fixação das t<txa.s pJlo alu;;nel do ma
terial da praticagem o surviço do pessoal 
avulso dtt mesma., devido polu.s embarcações 
que demandarem o por.to e de accordo cprn. 
o art. l 0 do regulamento de 8 de novembro 
do 1854.» 
Sal~ das sessões, l de outubro de 1903,

Ermú·io Coutinho.-Celso de Souza.-Teixeira 
de Sá. -Joao Vieim. -Malaq11ias Gm1çalves. 
-Arthur Orlando. ~Julio de Jl:lello. -Jose 
1liaTcellino-Brido Filho .-Esme,·aldino Ban
deira.-Perei1·a ele Ly,·a. 

ga. 

Ao art. I•, p. ll-'depois das palavras
da Bahi;t, a.ccrescente-se:- e augm(3ntada. 
de 600$ de gratificação ao secl'etario do 
ArsenaJ desta Capital, na vigcncia desta lei 
- modificando· se· a ·verba. 

Sala.d;t~ sessões, 30 clg setem}Jro de WQ~.
Joff.o Lttiz Alves.- Carvalho Bl"itto.- Ber., 
nm·do Mo11tei1·o. . 

· Art. .1\.~ tabella.s d~ ns. l a 27, manda-
das rbserva1• pelo decreto n. · 389, de i3 de 
ju~hp de 1891, vigo~;:trão :>órp.ente at~ 30 de 
JUnho~~ 1904~ De l de julho em q~a!ltc, Si 

lQ3 

Ao art.. .....,.N. . . Hospital : 
Na. vigencia dn. presente lei fica o Governo 

autorizado a contratal' U1Jl rnedico especia~ 
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lista ele molestin. rl11 olho~. la.rynge e ouvido;; 
para o serviço do Hospital de Ma1·inh<L liesttJ. 
Capital, com os vcncimenLos correspondentes 
a. cirnrgião de 4~ classe. . 

S. H..-Carna.ra. dos Deputados, 2 de outubro 
do 1903.-J. ,1 , Neiu•L' 

ll• 
Onde convim• : 
Fica. o Poder Excntivo aulorizatlo, na. 

vigencia desta, lei , a esta\ielecer no~ na.vios 
<le &"u ; rra., corpos e estc'\bolecünentos de 
marmh!l. conselho~ ecunollli~.:u~ . com ns respe· 
cüvas caixas, .-~ ~cmclhança uo q ue se pr:~.
tica ilo exercito. 

S. R.- Sala das sossõos, 2 de outubro de 
1903.- Tkr.maz Cavalca11ti 

12" 
Onde convier: 
Na vigeocia desta. lei a gratifica.çií.o dos 

tenentes rncilicos da mat'inha, ainda. não 
fixada . em lei, sm·á de 20 •; • >upel'ior- a. úo:s 
2"' t.enP.ntr.s pha.rmace1HiCtB ria marinha. 

Sala du.s sessõJS, 2 de outubro de 1903. 
Percint de Ly1·a.. 

Tendo figur;ulo na propu8!a. tto Gov·m·no 
com 150 : O •o:> a vcrbu. ptu·a. pttgn.monLo~ das 
pensões dll montepio dos opcra rios dos ox
(inctos Arsonacs do. B;~hia. e de PeroamiJUro, 
e suppl'imida. pola Gornmis~fi.o, do tLCCOI' do 
uorn o Gvver•tiD, pol' oã.o estar aintl~\ eonho
citl:t a. m\turcza. dtt~ ubl'igaç:i'ills , do J!:stt\do, 
num <L quantia oxacta. dessas obdgt~ÇotJ~, !\do 
pttrecol' a. Commissão que st'j<~ l'i'joit<ul:t '-l 
soguinto eroemh~ : 

13~ 

Augmentew-sc 50:000$á. ruiJJ'ica ll"-At·so
na.os-do art. p:m1 pagamento dtl~ pensões 
do montepio do~ opomrios invalidos dos 
ext.inctos Ar~onaos do Porou.mbncu o Ui\ 
Ha.hiu.. 

Sa,ht das sessões, 20 de dezembro de 190::l.
Cc/..~o de So u:;a.-Nei~m.-l~l'ntil·io Vouliolho, 
-1'ei;~;eim de Sá . 

rologico de 13:000$ por o,nno, t ornanuo de 
48: 000$, em lc•gar de :l5: fJOO$, como foi 
votado para. o exercicio actm~l. 

Sala das sessõ~s. 2~ de setembro de 1903.
Pc,·eil·a Ri:i s. - I·i:-1-r-eif·a JJraga . - Rod1·igues 
Hwnar>des. 

I v• 
Ao artigo cour~rido a.utorizaçães, accrcs

cente-se : 
t) a rlespeildiH' até a quantia de lOO:tJO:l$, 

com a <W{tuisiçiío do um reboca:lor destinado 
ao serviço de «Soccorro na.va.IJ> na.s barras do 
& tadu lle Set•gipe, podeudo para isto a. bri,r o 
necessario credito . 

saltt tias seswes, l outuht·o do 19 03. 
Oliveira Vallad,io .-Rodl'ig toes DOI'ia .- Jovi
ni">tv de Can>alho .-Feli;·bello li!roi>·e , 

}()a 

Accro.:.cento·se onde convier: 
At•t. Fícn. o Governo a.utor izaJ o a clcs-

Penrlel' n. qnn.n !;i:~. nncesst~.ria. }Ja ra a ncqulsl 
ção de um rcbocaclot·, dos ~ln <Ldu ao serviço 
tie balis<un~nto o soccot•ro m~va l, nt\ Ci\pi· 
ta.nia. do PPrto do Pa ran!Lgtlil , Esta.·lo do 
Par a-ná, abrindo p:n•a. isso o Dllccssat·io em
dito. 

Sall~ das seS3õos, 2 de outubro tlo wn:L 
Ca1'fos Ctt1Ja{cwtli,-Cnnr.lidu tlhn·u. -/.m•IV· 
11ha /,üis.-Alvnc"'' Gt~illiCI.rtTO$ , 

17" 
Ao ad. - N. 24-0bt'a.ll : 
Accro.'!ccnto·so : o ma.is 1\ qunnUa. do 

2:J:OOO$ pal'll. :t ctm tinua•:iio tlas obras m·geo
te~ do c1uo c:trcce t\ doca. da. Cit[Jitnnla 1lo 
porto du Esta.do da. Ba ltia , noo tcrronos do 
extincto Ars ~na.l do Marinha. 

S. R.-J. A. Nciva.-Eugenho 1'ow ·inho , 
-llelún UasJ>m·. 

Algumas emoO<la.s verum sobre pha.róe.9, 
na. vet·d;:..lle ncce~sarios. 

A I~oparticão d<L Mar]nba. possue já. alguns, 
A ncecs:lid:ttlo momentosa. etc concontrar cujo a.ssenta.meuto pretende fazer no pro

as rendas pu.rn. o augmcoto d:1 força. nn.va.l ximo anuo, atteadcodo para. os pontos etu 
impõe a. obrigação de não sei' :1la.rg<1 dn. que elles sfl ta.zcm mais prcc.:lsos. Parece, 
nc:-:huma despeza., de reatringuir algumas c purtaoto, que esse seeviço devo ficar ao 
de a ilia.r as qtte não forem iruJ:lresciuuhets. critario dá. respectiva t•opa.rtição, afim de 
ASiim, enten do<\ Commissã o que potlcm s~r·l insta.lla.t' os pha.t•ócs colll os recur.;;os or ça. 
ad ia.llos o desenvo lvimento do sel'Viço me~ menta.ri os, e, como p11ra isso foi propl:ista. 
t i<I'Hologico, a a.cqaisiçiio de r eb.carlores p~mt uma verba de 150:000$, acredita aCommissão 
as hn.t·cas de Sergipe c abalizt\mento em Pa- que, a.ddicionando-se a esta. 70:000$, ficará o 
r·an q;nil, a c<~ntiuuaçã.o elas ulJras dct tloca tl!i. Governo habilitado p;tra attendet' ao serviço, 
ca.pio•~nia do pot•to do E>tarlo da B:tlti:t , ser- que re:l.lmentll é dado se fazer em nm anuo . 
vi~os a quo se rcfet•em t\S segliinws emendas: Deslie rnodu 6 a Ccwrais.sãv de parece1· tio'=' 

14, toda.s a.s emendas neste sentido se resolvam 
oro umn. sórnente- a.ugmen tada do 70:000$ a. 

On.:le con rie!·-,\ugmentat· tt venba desli- YCl'ba. da t~llclla. 1()•, :pa.rtt o desenvolvimento 
n<>da. u.o descnvulvimento do scrYiço metoJ-1 do sm·viço de pha.róos. 
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• 18"' I da Paz e mudança do do morro de João Dias 
, . , . . para a ponta do Sumjdouro, no Estado de 

Ar_t. I•1ca o Gove_rno au ,~rlzado, ~a. Vl· Santa Ca.tharina. 
genma da presente lo1, a abrtr o credtto de 
170:000$ para. a construcçã.o de tres phaJ'O
letes de 6' o:·dem na Lagoa Mirim, no Es
tado do Rio Grande do Sul, n.:>s loga.res 
denominados Pontas <lo Alegre, dJ Jagua1•ão 
e das Afogadas, e melhorar o b~lizamonto 
illumina.tivo U.a mesma lagoa, abrindo o 
preci.;o credito para o seu custeio e conser
vaç"iio. 

Nas actuaes cond 'çõcs, é imposs:vel a na
vegação, á noute, na. Ln.goa. Mil'im, com o 
que é graodememe prP.judicado o com
merciJ. Autoridades na matería conside
ram este balizamento i! iuminativo como 
uma necessidade indispensavel á nav~gação 
na referida lagoa, onde, no curto período 
de . seis annos, oito embarcações tec:n·sc 
perdido por falta de balizamento illumina
tivo. 

Sala dM sessões, 30 de setembro dJ 1903. 
-Socr.res dos Santos. -Diogo Fortww. -Jllar
çat Escobar,- Campos Cartier.- Homem de 
Can1all!o.-Vespasiano de Albuquer·que.-Do· 
mingos lllasca,·enhas .- Jo.mes Dm·cy.- Ba1·
uosa Lima .-Juvenal 1lfille1·. 

lga 

A' rubric:\ lô~ (Rcpt\rtiçií.o da, C:nta Mat•i
tima) rcsta.bcloça-so a dotaçlií.'' tlo 80:000$ 
para a. cons ~rucçã.o do duus pharóes de 
a" classe, um na costa do Alll:ml:i.o o outt·o 
em Pet•namlmquinho,no Estado uo Rio GJ•ande 
do Sul, nos te1•mos da. lei de orçamento em 
vigor. (Lei n. 057, de 30 de dozemtn·o de 
1902, art. 9°, n. 16.} 

Sala das sessões, 30 do setembro de 19.)3. 
-Diogo Fortuna.- Ba,-bos(l Limo..-Mo.rçal 
ftscobar.-Angelo Pinheiro.-llom:Jm de Çm·
valho. - Vespasicmo ele Allmque1·qzçe. - - !tt 
venal MiUe1·. Jamcs lJcwcy. - DomÍH!JOS 
jjfascarenhas. 

Ond.c convim• : 
Na vígencia desta lei, ftcil. o Governo n.uto

rizado a despender a quantia de cincoenGa 
co mos (50: 000$000) para a montagem dos 
pharócs: Simão Granlie, Machadinhas e Gai· 
votas, no Estado do Pará. 

Sala das sessões , I de outubro de I9J3.-
Cartos de Novaes. - Roge1·io de Jllil"anda.
llosanno.h de Oli1Jci1·a. - Indio do BrC!;;il.
Antonio Bastos. -Passos llbnmda. 

21" 

Art. Ficõl. o Governo autorizado a dl!S· 
pendor, no. vígoncia desta lei, a quantia de 
70:000$ com a installação do pharol da ilha 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1903. 
- Abrlon B(lptista. - Pattl(l Ramos. - Ji. 
Tolentino.-EliseH Guilherme. 

22" 

Onde convier: 
Art. Na. vigenci::\ desta lei, fica o Poder 

Executivo autorizado a despender até a 
quantia de 10:000$ para estabelecer um 
pharulete do 5• ordem m ilha de Ca.yobá, 
en ~rad<t do porto de Guara.tuba., Estado do 
Paraná. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1903.
Ctu·los Cavalcanti. - Corulido Abrau.-Lame
nha Lins.-Al1mco.r Guimariies, 

Onde cunvie1: 
Ni1 vigencia. desta loi, fica o Governo au

torizado a dospcndm• ~L qnanti:L do 20:000.'!; 
para a. construcç:ií.o o monta.gcm do um pha· 
rol na roz do rio Arary. 

S:tla. das seiilsües, 2 dn ontnbro do 190::!.
Inrlio do Bra ;íl. -- oi. Br.r.~lo.ç.- U. N Muws. 
- P11ssos J1fil'tmrla.- R. rltJ Mil"ltiUla,
lfosmtnrdt ({I) Oli,vcim. 

A emenda. quo tl'anslet•o o scH·vil;o !la pt'lL
tic:Lgom da bu•t·u. do lU o Gt•u.ndo do ~ulniio 
olleJ•eco iuconvoniontc om J>Ol' n.doptadtL, mas 
a.ltet•;u.la do seguinte modo: 

«Fica. o GovomiJ ;~uturizrtdo n. con~r:tetar o 
scr·viço tla. pmtic01g0m da. barra ao Rio 
G1':.wde do Sul com proponente brazilciro ou 
emprez<~. na.ciona.l, com os favot'03 e onus 
conferidos em illonticas concessões.» 

1•;' e;ta. a omcmla á qual a. commissão o1fe· 
roce suhstituti v o: 

24"' 

Art. Fica. o Governo a.utorizll.do, n<~. vi-
genda da presente lei, a tr;msferir o ser
viço úa Praticagem da Barra do Rio Grande 
do Sul ao governo daquelle Estado, ou me· 
diante concurroncía publica, a idoneo propo
ncnt.c brazilciro ou emprcza nacional, coro 
os f<~vorcs o unus co'oferidos a i1entica.s con· 
cessões. 

Sa.la. da.s sessões, l de outubro de 1903.
Vespas:·ano de Albuqr.tCl"fJilC.-B<ll'uosa Lima. 
-Mal'çal Escobcw .- Diogo Fo1·t1ma.- Soa1·es 
dos Santos.-Homcm de Cm·1Jalho.- Hasslo· 
cher .-Domingos liiascarcnlws .-Campos Ccw
tier.--Jamcs Darcy.- Angelo P.nheiro,-Ju· 
venal !1Iille1·, -R. Saldanha.-Leovigitclo''Fíl· 
gt~ei?·as. 
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Não convém despender quantia alguma. 
com obras no monitor ,lfm·"nhão, sem _ pri~ 
mclramente concluir o Pe~·nambuco pora. :;c 
v..rt•ítlcar ela. vantagem dessa consh•t~cção. 
Ass im, deve ser rejeit11da a omenrh qtHl 
cousigna a verl>a de 500:000$ para o ilfcrra
'!hao c acceit.a. a que consigna 300:000$ para 
os set:viços do monitor Pert~.[l_mbuco. 

25" 
Accrescente-~e onde convier : 
Sej .~ coosignadu. a verb.~ de 500:000$ para 

o proseguimen~o das obra:;; do JU(lllltol' Ma
ranhao . 

Sala das sessões, 2 l\c oubbro de 1903. 
Bricio Filho . 

26• 

Elove-sc a. 300:000$ a ve.-bl n. 2.)-At•ma· 
mento e equipamento-afi m de serem l\dqui· 
rido3 úS apparclhos elect.ricos para o movi
monto do t'lrres e pa. ;·<~. illuminaçã.o do mo· 
nitor Pe1·nr.mbt~co, bem como a artilharia. 
co.r·t·otas, mun;çõcs do guorra e mtl.is accesso 
r•i()S desl;in:tdos ao rnosmo oa.vio. , 

Sa.l~ da:J sessõas, 2 de outubro do 1 \JO~. 
At?.lcs !Jarliosa . 

A gr,.tifica.ção p·.,1posta p:m1. o dirc.c tor da 
Bil;líotheco. da Marinha. deve sor mantidt\ e 
l'ceu:-;ad:L a omonda s11ppressiva da verba, 
visto signilicat· rennmora~:ã.o tio sorvi~o> ox:~ 
tl':lrll'dinarios. 

27~ 

Supprima-sc o n . 17 tio artigo - E:>cola. 

Onde conviel': 

Art. Fica o GJvcrno autorizado <1 dcspen
tler a t~ a quantia de 15:000$ pa1·a o tlm de 
reeditar o t ratado de g.:odcsü~ do almil•aa~e 
JoM Canoido Guillobel. comhnto que por 
cs\e seja doada ao Estado a edição da mesma 
obra . 

Sala. ilas sessões, ,2 de outubro de 1903. -
[ndio do Bra::il.-H. de Olívei!'d, -R. de Mi· 
1·anda.-Passos Miranda.-C. Novaes. -A. 
Bastos. , 

A seguinte emenda, relativa a.o pagamento 
pot• rlitfer eoça. de voncimentos recla.roa.da em 
faYor dú finado almirante Jel·onymo Gonçal
ves, deve set• rejeitada. em vista. das decisões 
.ia. pronuneiad;\S a respeito. quel' pelo Poder 
Executivo, quer pelo Judiciario. 

30~ 

Cont imu om vi11ur a. autorização contida. 
na lei de 1.2 de dezembro de 1900, de a.ccordo 
com as inform;tções prestadas pelo Ministe
rio da Marinhn. no officio elo 28 itn setembr o 
do 1895. (Am~acs da Camal'a, voL 6•, pagina. 
11 9.) 

Su.ht da~ >Jessü <3~, 2R do se tom bro de 1903 . 
-EdHal'llo Rumos ,-lJw ·!Josa L ima , 

3 1• 

Accres~cnlo-sc oudo con vier : Na. vai , na pa.r te r elativa ao augmaoto. ào 
400$ de gratificação do dircctOl' da Biblio Continüa em vi~or o disposto no a r t . 13 

1903 . _ d<~ lei n . !.157 de 30 de dezembr o do 1002. lbeca. e Museu de Mar iu lia.. 
Sala. das sessõ.!S, 2 de outubro de 

Bricio Filhc. 

27A 
Se fo r rogeitao.l.<t a cmemlu ~uppt•os>iva tio 

M' t . li do artigo- l!:scolü. Naval- a.ccros
cente-sc tl.epois das ])aiavt·a.s « Musco de 
Mn.rinlia. » o segntnto: nn. vigencia. desta. lei. 

S1tla. das sesslies, 2 de Ontui.H·o de !9(1'.1 . -
Bricio Filho . 

Convelll que sejam approvadas as seguintes 
emendas: a que augmünta uo 0:000.~ a. verba 
para. o dcscn volvimcnto da collccção conchy
liologica do Mnscu Naval o a que <!Utoriza. o 
Oovcrno a. mandar t•ecditar o tratatlo de 
geodrsit\ do ai mirantn Gui llo bel. 

28& 

A' verb:\ 17"' acct•l'l:Jocn te-so : «aug mcn tatlo. 
•lo G:OOO$ par.:. o dcsenvulvimooto U(l. collee
ção conchylíologica do Museu Naval. 
Sal~ das seasões, 2 de olltnbro de 1003 .

Francisco Sd. 

Sala das scssõos,- P'elix Gaspar .- Eugenio 
7'ouri,.}&o. - J . rL 1'Vciva . 

A Com m issã.o é do pat•eccr (l ue na. ta. baila. 
n . I , rubrica-'Matcrial,se faça a sog-uin~ a l· 
tct•açiío: 

Impmssão do re latorio 10 :000$-; pa.pel, 
penna, o to., 5:000$- ; ;~sseio d tt casa l :500$ . 

Assim tambem cumpre rectificar o equi· 
voco na t-o.bolla ll-Arson•ies -, ~;upprimindo 
as p:\ i<LVra .. J: - na ruurica-l~~tabelecimeoto 
nt~,·n,[ de ltaqn i- ; c na t~bella 16 em que a 
diminuição ü d o 80 contos o não do 78:080$
supprimido.s as palavras-e pi3 l o aHqmento de 
·/:0:!08- conflwnw 11 obserrfl !'río {it;à& da ta· 
/Jc/{IJ. 

Sala ela.~ Connnissõo.s, O do sctcm bt•o do 
10U3,-Cassiano d o Nascirmm to, p1·e~idoote. 
-L" ul'indo Pilta, relator.-l;i·aucisco VeifJt: . 
- l •nmcisco Sd ,-C;;wnr;lio da Fmtseca.-Ani.:io 
de .4lll'eH.-Urballo Santos. 
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N. 253-1903 

;hrtoriza o Poder Executivo a. concedel· um 
anno de licença, com ordenado, ao 4o escri
pturario da ill{cmdega de Santos José Tlw
maz Carneiro dv Cunha., pa1·a tratamento de 
sHa satrcle 

A Commi.ssão de Pet.ição e Poderes sub
met to á. consideração da Cum:wa dos Depu
tados o pro,jccto i nfl'a., no qual, doL'rJrindo a 
petição do 4° escrLptur<tl'ÍO da AlfandJga do 
Santo; Jusó Thomaz ca,·neiro da C1:nlw., 
concedo I ho licença de um annu, com or
denado, ptH'n. tratamento do sua saud\1, em 
vista á. gravidade da rnolesti:1 J.o que soffr·e 
o p(lticionario, comprovaM\ por attesta.do 
medico. 

O Congt'csso Nacional resolve: 

J\1'1.. !. Ficn o Pudor Executivo autori
z:ulo :~ cunccdm• um anno !ltJ licorH;:t. com 
ortlnn:~do. a.o ''" n•ci'ilJl.lll':t.l'iu ela. A llhn<le~a 
tlo Snnto~ , .JI)só1, Thumaz Carneíl'O da. Cunhrt, 
llltl'lt ·td :ti.<Lln!•ilo de:· ua m1:!lt!, ando lho eun
v lei' ; I'OVogadas as t!l~JH ,si~•i'íes 0111 cun tra!'io. 

Hnl:L llltti CorumissiitJfl, :l doollliilJ!'o do J!JU:l. 
-1'rwa,·es rlo Lyro. pl't'Hidoui.o interino.
Ru:ehlo tf,• AJ1rlraclc, l'clator.- Josd l!.'u::.eúio. 

O ~··· Pre~idcnte- Estando atlo
ant:Lrla. :L hum, doslgno plLra. tLtn(tnhã tL se
guin~o o1·dom do dí:t: 

14 p:Lrto (:Lté 3 llol'<tS, uu antes): 

3n discussão <lo projecto n. 245 A, do 1903, 
abrindo a.o Ministerio da Ju .~til,:a. e Ncgocios 
Interiores o credito e:ttl'aol·dinario do 30:000$ 
partL occorrer á despeza com o desenvol
vimento da. lJibliotheca. !ltt Cttrrümt elos 

Depu&a•los, compra de livros, revista e ou
tras dcspezas àt&inen tes aquelle fim ; 

3a discussão do projecto n. 250, de 1903, 
autorizando o Puder Executivo <L a.brll' ao 
Minbterio da Justiça. e Negocias Interiores 
o credito de 25:906$362, pa.ra. attendel· ao 
pagamento do vencimentos c custas do pro
cesso ao oilici:ü da. bl':gada pJlicia.l Ame
rico Augusto de Azevedo Bcllo, em virf.ude 
de senteu(~tL do Supremo Tribunal Fodel'u.l; 

2"' diSCIISSfio do projecto n. 226 A, de 
1903, autorimodo o Governo a contracttn• 
com quem mais vantagens ufferoeer a con
strueção tle uma esn·a,da. de furl'o que, en
troncaod·.J no l'<Lmal do Timbó, no Estado 
lltL Btdl itL, vá tm·minar na cidado de Pro
Pl'i:i, no Bstado de Sergipe, c dá. outl'tLS 
prJvirlencia.s, com substitutivo da Commj~.:
são de Ohro.s Publicu.s e Colonizatão ; 

Discussão unica. do parecer n. 188 A, do 
1902, sul.Jrc as emendas oJI'orecida:-; 11a ga dis· 
cussfi.o do pt•ujecto n. 188, deste a.noo, qul 
<tUturizn o /'odor l~xocuti v o a abrir ao .Mi-
11 istnrio da FuzonJa o creuito cxtl'u.ul'dinat•io 
de I :!174$1i00 em ouru o do 4G2:U3:Z$.5:?.a ern 
papel, JW.l'a attenJoi' ao paganwnto das 
<li vidas do e~ot·cicios flndos constantes lia 
!'ela<_;ão que a.prêscnt~t; 

Continuação da 2"' discu~sii.o do JH'Oj~cto 
n. 88 A, elo 1903, rcorgttniza.ndo os sorvi~:os 
de hygieno admini:stmtiva d•~ União. 

2" parto (;ls 3 horas, ou antes) : 
Continuação da. 3" uiscnssfio rlo projecto 

n. lGB, de 1897, pt'vVidunciando sobre auxi
lias ;I lavoura. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas o 5 minutcs 
da. ta.rdo. 

lOSa SESSÃO E~t lO DE Ot7Tt1DRO DE 1903 

p,·csidci!Cia dos Srs. Z'aula G~timan7e.ç (i'!'esidcntc), OliPcil·a F!}Hcircdn (1° Vice·Prcsi· 
dente) c l'auln <hcimcmTcs (Pre.~iclcnlc) 

Ao mcio-dh proccde-f;c à <'!w.mada, a. qne Sih:1.. \V:tlrrcdo Lca.l, AMon :Milancz, Ee· 
respondem os Srs. Paula Guim:tJ'ãcs, OH- mirio Cont.inho, Cd:;o dJ Souz<~, Briciu Pilho, 
veira Figueiredo, Aleticál' Ouimarães, Tho- Angelo Neto, Euzehio de Ai1dratle, Mrbxella~ 
maz Accidly, Wanderley tlc Mendonç:a., Joa.- Gahão, Rodrigues Doria., Joviniand de Ca.r· 
quim Pires, Eugenio Tom'iliho, Anthe!'O valho, Folisbcllo Freire, Domingos Guima· 
Botelho, Lttit. D01tüngues, Eduardo Stndart, rães, Sti.tyro Dias, Pinto D:.tntas, . .Alves Ba'i'· 
Gonçalo Souto, Fonseca ê Silva, Paul~L u bosa, Rodrigues Lima, P<tranhos Monterregro: 
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nouri<>uea Su.ldanht\, B.Jrn'11'dü Ho:·t:1, Ho· 
redia. 7Je Sá, Mello Mattos, A1nerko .•.e :\ lúll 
qucrque, Silva Ca..<; tr·o~ Mam·iciv uu Ab\:cu. 
Carlos Teixeira. Bt·a.udao, Bm·n·ll'th> MúntEm'v, 
.João Luiz, RiiJelr() Jur1qucira, Bueno .do 
I1 t\iV<.~, Joã.o L\liZ Alves, Leoucl l'':!hv, La.
mouuiot' Godot're(lo, Henrique St~llos, ClW
Vtdho Brir.o , Nvgnoiru., O!ega.r·io M:;,ciel, Mv
l'Cira. cb Silva, Re\JollÇas do Can rn.lho, Eloy 
Cl1avos, Paulino Carlog, C:wtl irio H.oJriguos, 
Joa.qnim Teixeit'<t l:lt•a.mJ.ã.a, Bern:~rdo AU· 
Lonio, Aquino lWJciro, G<>ndi,lo do A.brar.t, 
C:n•Jos Cavalcll.n ti, Lamenl~et Lins, So:1re:J tios 
Santos, German o Has>lo<:h<:l\ C:ts:si ttno do 
Xasdmcn to, Vo~p::siano de AlbtH11ltwqnc o 
Homem tlo Cí.\rvn.lho. 

Abre-se a. sessõ.o. 
E' lida. e som de·b :~tu •~lJP L'vY<tdtl. tJ. •~·~t a. da. 

:;es~ão :ultC<:edon tfL 

Pass<1.-so ao expediente. 

O Sr. Alencaa• GuhnaJ."ães 
(I> SucJ·ct.l! l'io) llrocclle :l J oi ~lll'll. do seguinte 

Ofllcioa: 
Do Sr. Deputa.dn J, Soat•cs :\eiva, com· 

municundo t[UO. pel'~i:;t!wlo sons incommotlos 
rle s:LU\10, que não lllll pm·ml,totn tom:~l' 
jJa.rt.o nu~ tra.IJa l11o~ 1íu. Commi.i~ão Li<l Mrtt'i· 
nh:~ e Guol·t•a.. sollci t l\ o l!Oll podido do di!:i .. 
pon~n. tl: ~ mosma. Comut is.;ií.u. - Opp n'L\lnt\· 
lUtJnto ser;t sulJmo~ti1lO :t tlcc i~ão <la C..:!IJJllU':t 
O pl\UÍUO 00 ÜOlUi~sâ.O li qno BIJ l'Ol'lll'<l O 
81•. Deputado. · 

Do Sr. !0 Socrot:Lrio du Senadv, de O àu 
COL'l'entc, transmittindu a. e.;t:l Ca ma. ra o 
]lrojecto do Sonu.do, autorizundo o PudOL' 
i•:xecutivo a :1.oudil' ás populações de alg uns 
h;stados do norte, fL~gelltldos pela. socca, 
abl'iodo ,Para isso os nocessal'ios croditos.
A' Comm1ssão de Orça.mento. 

Do mosmo senhor , de igual Jatll., càm
municando 11uo nessa. de.ta o Sena.do enviou 
:~ sancçãu pt•csidencin.l !\ resol uçã.o do Con· 
gresso Naciooal, a.uwriza.ndo o credito de 
18 1~447 , pat'<\ pagamento da~ gt•atiftca.ções 
tlevitlas ao a.mn.nueose da Directoria. Gorai 
d.a !Esta t istíc~ 1\In noel tlo !HbtlllLWl''l uc Por to· 
ca.rrero .- lnteim du.. 

Do mesmo ~cnhor, (!e igul1.l dato., com
municando que DC6'Sa 1la l.a o Sonadt> on vlou 
:i sancção prG$1uenciul a resoln~U.o elo Con
gres.'IQ Na.ciom\l, antMiza.n•iCI I) Cl'o:li ~~' d~ 
~2:983$840, par<L pag:ll' ao engenheiro J~mi . 
lio Ode lereckt o:J vencimonto~ de sua n.pu
sontmloria. cJmo che fo de di:~trlcto da Re
p:wtiçã.o Geml oJo,, Tclogt•apltl)s, -:rn tcir~1l<1. , 

Y<>1. \'1 

Do mC!smo senllOl', de igual data, com
rnunicn.núo que o Senado U..Ppt·ovou, c nessa 
,l:lt 1 enviou à sa.ncçã.o do Exm. Sr. Pt·c· 
sHtmte da Republica,•t proposi~.ão desta. Ca.· 
ma.:'ih autorizi:L rlllf) a prorogitÇão, sem venci
mcntus e por se is mczes, da licença. em cujo 
goso ~e aclJit o Dt·. Pai!•;:, PEH'eira Chormont 
R:.~iol , juiz substituto feder:"~\ na. socçao do 
Pu. L·á. -Intcirat.l~t. 

. Do nw~mo mnhot•, <lo igua l data, transmit
tlndv com emenda fi pr·oposi(·llo desta Ca
ma.~a, [IUtoriza.nJ.o '" creação o r ognlamen" 
bçao de uma. ca.J)(<t l.lo:w/ícente na. l.orig:ula. 
policiai <lc:;h Ca.pit:tl, xcm onns pal'a os 
eofr•cs pubiicos. - A' Commissão de Orç..'l.
monto . 

Rul}llOJ'i mcntl.lS : 

Do 'l'L'(Ij<LilO 1h :S:tTUJm.ío tl llltf.;·o, }li'Opundo · 
Sl} l'uud:n-, nes ta Ca.pibl, uut:L sodotladc ano· 
nym<t sob·~ tJonom!uuçã.o do - Cooporativa 
Prmlial Ci v il- mcdii\ntn :I.S condições qun 
cstn.uolcco.-11.' Gornrni~sii:o 1k 01·çameuto. 

Da. Comp:~uhi;4 da Na.vogaç..'io a V<~por do 
M•u·n.nhio, potlinllo olov:u;-.i~u 1l:L ~ub,·onção 
quo percobll. - A' commiss:i.o do Orço.
nwuto. 

l•'lc• ~ sol.!1•o :1 mos:~.:ttt1 nl tet·lor dtlll bfll'ar'iio, 
O 8l!gtt i 1\tO • 

t•Ho.r~:c'l'tl 

O Co11g l'<J. ·~< v N:wi<m:d i.l r~< H'llfia: 
Al'L 1." !<it:<L u Govm•nu ;~lttol' Í7.<ulo a. 

tlcsponrlcr n nnnalmonto 2i> •f o d <L vorba. con· 
ct•d i tl<~ ;L ltr·p<ll'f,lç.'to Ooml rlo~ Tologl'ttphos , 
p:m~-con~ truc~'ões c roconst1·u~çõos-com a. 
coos&t·ucçi\o <h~ I in/In. nece~sa.ria a esta.llelecot• 
pcl:ls ma1·gon.,; ll o rio S. Fr:~.ncisco a lign.ção 
das cstaçõJs 1le C<.~ ri n ha.nh::t o J oazcíro . 

Art. 2 . o Fica tn l'evoga.das as disposições 
em contt•n.l'io. 

Stt la dn.s sessões, 10 (lo outubro de 1903.
Roclrigues Saldcmlta.-At~gusto de Freitas ._;. 
Rodl'igt<oes Lim(t.- 1'olentino dos Santos. 
Pal'l!t!M~ Mo1t(e!1Cg1·o . -Pinto Dant(!s ,-le· 
suino Cardoso.-Jgl!acio Tosla . 

o Sr. Hen~·ique S nlles - Sr. 
Presidente, o meu illustrl! colloga, Sr. Or. 
Wenccsláo Braz, clHtmn.do p.1r tologr(tmllla.. 
re;irou-sc de>.;;tn Czt}>it:ll p"r mot.ivo <lo mo· · 
lest.io. em pessoa. <le su:~. f<tmili •~, o quG com· 
munico 1\ V. Ji'x . e lt C:~rna.r:t. , :1 ~l'l! J)Qiiiúu 
n p::11'n. os dovlüos ~ffci to3. 

O Sr. P r eEti<lent é- A Me.:;;). fi<:a. 
i ntCi\' O.d(\. 
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I~' tl.nuunciiula. ;t 3" discnsslo rio IH'· oj~cto 
n. 245 A, de !903, u.bJ'Í!Hlo ao Mini steritJ íhl. 
JustiQa e Ncgocbs [n tct•iores o cmdito ~~xt t·a· 
ordinario de :lO:OOO~ para occot•rm• á. dcspr~~:t 
com O <lOI>UUfOlvimctÜO da. oii.>Eoé!Jeca. ~la Cil
mara. do3 Deputados, compra do livros. r~
'Vi~ta. o out!'M! despezas :t\tinont ··s ;tqucUo 
firo. 

Ningu"'m pedindu a l)nhv!'ll., é L> llCOt'l'a.il;l. a 
rliscns.>li.o e adi;~da a votação. 

F.' a.ununciallo. a ::~ di~cu~siio elo pr•)jocto 
n. ~O, do 190::, an torir.anilo o P01lct· l<:x:· 
ocutivo a. ~~brir n.o Ministeri!) d;_\ Justiça. c 
Negocias In~crioros o crodit.o <l.c :?5 :95ô~'l62 
para. :~.ttendcr a.o pag11mento de rcnd mt•atus 
e cu~tli.S do processo ao ofHci;d da brl ~;:t!h 
pollcia l Amcrico Augnst.:> rle 1\Ztwed0 Bollo, 
ern vil•tude lle santetlÇ:l. do Sup.·nmo TrilJuO~ll 
Fedoml. 

Níngncm pcdin<lo a. p:tb .\· ra, é cncorraJtl a 
diMCU.>Sà.o o <~.tli;uh :1. vot:l~ii.o . 

Sl:iP succll~siramento :ló!ll dtllnt.o nnL:m'r;~ . 
dos em 2a di$cussilo os 'lt· t~. l" , 2° e 3" llu 
proj c~to n. 226 A, uo l().);!, lltlf.orir.:.>TJ<hl o 
GOVCI'IJ O :1 CiJ!l.ti'll.~ La !' CJ;I( Qllt!rll m a.í,; \r:m. 
ta.gons t>ll'tJrocor 1\ con>h'uc~·.ã.o tlr1 nrn:t o.,. 
tt'Uil!' llC fl)J'I'O ((UI', llJIÜOitCU.tl•ltt llll l'lllh ü. l 
uo 'l'iluhú, Jll> l~sl;~tlo cl:l Ba1tl:;, v:~ t"t'll tÍiuu · 
na. ciil:,do dll P I'!JpPi:í., 1111 E~ ta!! o dit t':>l').(i]Jn, 
e tltt outras provídoncio.;;, ~orn ~ubs ~it11 4iV <J 
da Commissã.o do OJ:n·;.ts Pub!i l!il.~ o Cui <J tli· 
zo.çi\o, fic~llldo a.dbdt\ <t whç:iu. 

i!:' annuucia.da. a. di scus.~iio unir:;~ tln Jlat·c· 
Mr n . 188 A, de 1 (103, sobre as omcwb :'l 
oft'erecid<H na. 3• d iscu~são do pPoj..:t.'t<r nu
moro 188, deste anno, que autoriz;~ o Puder 
Executivo a abrir :.to i\ofioistel'io da Fazamla 
o credi.to ext.r&OJ'din.trio de l :974::;GOO 0 111 
out•o c de 462:032:$520 0111 papel. p~n-~~ a.tton· 
der a.o pagamento das dl.vtda.s do excroicio> 
:findos const;~nt!'s da rel,~çi\.o quo n.preson ta . 

Ninguem pedindo a. p:l.la.vra, é encerrad.1 
a discus:!ào e adiaátl. a vola.ção. 

E' annuciada a continuaÇ;ão da,. 2• d!scus:J~o 
do projecto n. 38 A, do W0.1, rcorw1.níza.ndo 

• os S<>rviços de hy).(leno (l.• lmltl(S ~t';\i,iva, (b 
União . 

() Sl·. l•••et·Ütlonl.c• - '1\·ut a pai : ~ 
1'l'il. n ::!t·. Ht!t'<!tl i:L ul' S;t. 

o. Sl•. llm·e~Ha. d .o ~ú (') - .'it•. 
P resHlentn, hu tttetn, d()vido :10 ;t~lou.u t.arlu •l:1 
hot•i.t, r•, pnl'r.antv, ;i. cxigttid:trl~ rl•J 1.ou1pu, 

rJão lll!} foi possivo1 c:1nclu ir as con.lidera 
··õll~ C!tlrl cncot(\va. sobro o Msump to, ora em 
diS.::tl,:.:'i() O q ue é S~ i t\ UUVioJa. da m a iS paJpJ · 
t:mtt:J n:1CO~SitLtde p<n'a o DistL'icCo itodornJ . 

Inlbliz 111cnto, Sl'. Prosidento, tive de J..ll'C·, 
c:1>itar OI! lntlU~ argumontos, de f0rmn. quo 
nf~o puJ.o gu:tt•dn.r nu nu.;u ,i\gcur;;o um ce1·to 
miJthorlo, o;rpondo com pro · l~ão o meu pcu· 
~a.mnoto sobJ•o o pr~iocto que ora se. dis;utu , 
o b3m as~im tornar cl:r ruo vow q11 Cl Pl'e
tr.ndo da1·, a:<mmíndo intcil'a. J•eSIJOllS:J. bili· 
da:io, com0 co~tnrov fazor, sempl'o (pm sou 
obrig<ltln :o Jl l'()Ouncíar-mo :;obl'o os iroportiln
tes pt•ublcmu.,; ~ubmcttiúos tlo estudo e d(:li· 
lJcração du, C;~ma.,•a . 

Com e<:el hont e n as mính:1s olJ:;cr va{:õos, 
fx?.on,lo ligeil•as rof:)roncitl.S no [llkHtm p to 
pri11dpa! dó 1H'v.ieeto, o quo vul l :J,l'lnonte S() 
cham•\--matnnr•< rle mnsguitos-. díYcrgindo 
chi i,[é(). ·; su.~t':!ot;uli!S ))Olo :>Oll illu5tl'O url tO I', 
o Sr. D(.'p!!t;ulo ~lu !lu ~ltd tos . a.p ktdo na 
opiniio ctu hotu<\US ;~o~Ht.;~ll,ls , tlc mcliico.'l 
q tte S~IJ) vcL'Jacloit•os O!' ll<LIOOntos ,iu. su:~ 
C:hSSC!. 

P r·ocurol il r. monst,t'i\!' c Jn t•nt:o-mn !jltn o 
fiz ca1J:t lmou t,H, a l'i;t ll llCnta.ll .u .:cu! :~3 upi
niiius o concnitos a C( HC J vou lto do t' tllll i'Í I'~ 
mo, ![tro ; ~ drHtH·in~ ;w wrlcuna , ou a.II L<.!~ , ;t 
<lnntl'i n;\ lt tY:tn t!za, ü ;Üil!l; ~ um;\ ([ t\Ci!tiiu 
cun ~ t'Ol'lJni ,l1t , ouju ro~u!h<lo n~lu O•t;l plu
n :.~.nwu Lt: lll '.lVaolu, •l ' f'.Jl 'llli~ '~ jn:;~ i !l<:;u- a 
i\Lll\c .·$siv ole nllt Cl't:<li lu t:'vJ avuii..:~J. '> · 

0S tt . !;J::inL\:\t> 11.\ ~, r ,, >r; l l l-:tt r.lol um ;.\]l:ll' tc:. 

O ~~~. llrmwn nt~ S.\ - \'. K~ . .l1tt':l os 
;ql;u-te:> •tllo ,mtondm·, p Ol''JlW 1111 cotJ tl!ttnt•ot. 

O Stt. G~:n~L\NO [L\:;st.o<:utm - Jo:(t h ml>om 
estou discutiotlu o a.-;sumpto. 

O Sr-t.. l:lt:\~IWl J\. Dl> S.\ - St' _ P l'ssit!Mta, 
ind1Juoi h m iJern lwntem IJ. t t<~t:J.l as nnl idtt'> 
quo, a. rnon ve;•, IJ na. opiniã:o llos mais c:Jln 
pct<?ntos , dev(a.rn ser po,;tas orn pPa.tica., de 
pi·ofel'cccia a cst;\S, con,;ignadas no pro· 
jec to em deba.t.c . 

O S R . G};RMAM HASS Locu~;It - O pl'Ojcdo 
não trata disso . 

O Srt. H EitEDI ,\ DE SA - Dis.">e qne de pl·e• 
fcroncia. devíamos ~uidar do ab3tecímento 
dü a.gua. á cidade , d a agm~ sufficicnte p!\t't\ 
l;w~\gom !las ga.lcrícts de c.sg.>tos e llad, 
i!r.l'OI11 po:>l<tS om (!XO~IIÇ'i(l n.s niodid:\S hy· 
gh\I JÍ\\:1.~ t}Un s;·io ;lctmsclh:ula.·1 cnnst;~n !•)llltm te. 
( 1'rol'LI1tl. ·.~t~ <!jlt!rfc.< '"'11'1:' <lS S t'.< . ar' l'lllr.Jltl 
/lus~( •ch·!t' 11 tr .. ·m·iq>•·' .'iH/Ie,, ) 
Ui~:;;:, t;~mbtlll\ q11 .; ~n 1lo ·>ia cn it!t\1' 1L\ d1·o 

J1;ti{Oil~ .tlll flt.li~S·~lu, ( . {pttl'l.ot;< , } ,, 
V .. kx : (tl-t l't!Ju'do .. ·:~· (.~ ·~ ,"-:, · . l i~Jt'l il (JHn l f fl::

,<l,lcÍI<'I') lzlllo11 o <1!1 <I oH• , , :•••:tJ'I,I)I)i tlo,;so m tltl•l. 
Tenho u tlit•ui!n tlu I!Xpuu&J,. ;~~ minh<l.S hléa,:;, 
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g11arda.ndo na exposição dt3ll~s o motho-lo 
qnu entendei'_ melll'Jr, <~-·>Sumindo o. rospJn
sabilid;vle das heresias quo, porventur11, pro 
ferir. 

O Sn . H~::NniQUE SALL!':S-V. Ex. devo col
Joc:tt· a. discussão no seu vel'dJ.deiro tOi'reno. 

O SR . HEREDlA o.r:: SA'-Oollocal-a-hai no 
tol'rono quo quizor e não pr~c.iso q_ no V. Ex. 
ínrlfque o meth'ldo flUO devo ~eguil• om m2u 
lliscn1·so o t~o qu~l d;trei a. oriont:~çã.o que 
entondel'. o npa.t· ~c do v. Ex. , é, p:.>t• Ga.nto, 
impertinente. 

O SH. JoXo L!JJz Ar,n:s - lmperl..inente, 
não ; ü o exerc.iciu de um dir!lito ( Tro~ 
cmn-se apw·lcs . Soa ;,1 os lymjlanos . ) 

· 0 Sn. ÜERMA.NO l!ASSLOCI!t::lt - 0 q Ue (! 
impertir.en te 1\ a.li:wma.r a. POllUL ·.ção, in r ou· 
l.MJClo o quo não c:~:isto. · 

O SR. H~-:ar:n r A JJI·: S.-\.-Basaando-mncomo 
tlis~<l, na opinião 1lo pes~ous qr16 !'Oputo do 
"t'ande au ·.ol•id;tde mt ruiJ.tcr·i;k, dec!ar·ci flUC 
p:11'0. o ~a.ne:J.montu completo tle:>tll. chl.ado ou 
pelu meL\os Jl<W<L múlhJl'<LI-a. coashlc!'avol
monl;u, 1LJVo-so de prc!'e;•cncia cogití>I': !••, 
t•opito,do ml'lhorn.r D~yst.cma. dca.b:tsl.edmon· 
to do a.!!mt tl<t CtLLJít'LL r~zonr}o com 'ltHl ;, po 
pul:lçil.o to·.1ha. t\~na. !lm ahutütnc.iu, provl
,tonoi.rntlo p;tra ttue l111ju. a).(ll<L sufficion ttl pa.L'iL 
11 l<J.vagnm •l:r.s :.çaloi'ÍM; .:!". qu() out1·u~ sot·
vic;o:; l.;trubl~lH Ütli' Íi.LIU ~Jr OltJCiiL:J.UOS, C'.OlllO, 
p:J!' t'xomp:o, a UI'Ctngom do sub-solo, u. 
rovi~ii.o du. loi .<·Jbr•e e.l illc :l~·i3vs, u. lbea\i~(\ÇÕ.O 
:t llli.IÍS rigol'u><a. sobt•e :t alimout.a.<;'w publicu, 
pl'Íill.:i p:Llmcn Lo ~obt'll gonm'O>S vontlldo!l n JS 
JHCl'e:~,dos o ma.is, S1· . Pr.J~iuento, a mmsm·· 
v:\~~io c HutJIOZ ~ do dezcn:rs do riu~ quo 
cort;tm quasi toda a. zou:~. llu. cill :.~ll t u qull 
a.té o prcsento momun~o nio pa:;s1nt do 
recepGa.culos de immundio:o, não J.l<lss:J.m de 
doposibs que, por ver.os, se torn•un muito 
p1·cjudlciaes á. :unde 11ublica . 

E, Sr. Presidente, eilsa'l opiniões, quo não 
são mais do quo a repetição das quo as 
autoritlades teem c!l1ittirlo em occo.sião op
pO!·tuna, como por exemplo as sustenhctos 
pelas dl.vcrsas commissões uomea.da~. qner 
pelo Governo da monarcltia, quer p:lJ,J do. 
Rl\:pttbliM, se Mh:ml exarada.3 em tt'<tbttlhos 
Y:tutajosamcnb conhocidos da Cam:tra . 

Hontrm'\ fiz refercuciJ.S ú. opinião do il 
lu~tl'O xncdico urar.tleiro, Dl'. P:wb Can· 
1\id o, quo, t•ntrl\ os pontus C[ttO i rHli~•n:t po.r.'l 
~e mclhor:w o cst;tilo s:1.nHario desla. C:t · 
pica!, cogit.wa , niio sô do ahas~ecimcnto 
elo a.gua., como, muito pt•iucipa.lmonto, uo. ro
-vi~ii.o lla l'l\(lc do e~gotos. 

Opiniãv itleut.ica expemlc1.1 o D:· . Pnrc;r a
llí!go, l.~at·ão do L:wr:W.io. 

Dizla esse illustro brazil6iro, cujJ nomo 
tr.lnda hoje ú cltad~ sempre que s~ discutem 
assumpto~ da hygiene desh Capital: «Da.s 
coo~idcraç.ões snpra coHige-se; q u 3 pouco 
oscrupulo hou vo d<1. partn da companhia na 
d~on.liza.çiio d<~.s obras indispensavois ao bom 
a.nthmcuto da.s opera.çõ~; do syd'oma 1le es
(l'vivs qne so propoz construir, comprvmet
ten•lo não só s3u~ interess9s, como o c1•edito 
do s y :Jf.(lll1<1., por confiar a execu~ã.o das o bras 
:} OIUj)l'CÍ .Oii\H, C]UC além de baldus dJS 
conh !cimentos nccJs9:trlos p:~.ra tacs cvn
Stl·ucç-.õca, sü [l.nh~!avam CJncluiL-a.s dClprossa. 
coro inGer e;so de lucros. ~ 

01'.\, si esta. era. i\ opiníiio do Ba.rã.o do La.
vro.dio, (LUO foi chofo da DlructoJ•ia Geral da 
[iy~iClne. igual opinião iam o Dr. Rocha. 
Fa.rit~, que, p t·inc;p:\liUonto, sobre aba:;toci
monto do ago;\ o rcvh'ão de osgotCIS, cla
nnv:>. no tcn1po do Impario pot• medidas 
ínadiM'ci3 o provi<kodas urgen tes. como 
sondo essas m~didas as ma.is impor~tant(l;l 
pt\t'<t quu pudasda ,Josappar<Jcor por COillpleto 
a fcbr.J a ma.t'olla. do Rio de Janeiro. 

Do facto, qnem coalwco CJS tlct.Jltos da rade 
tlo ,,ggo&o:; no~"'~ citia.de, sabe perfeitamente 
1!1-t '• <[1101' pulo sr~tcm;~ do; e ca.namentos 
emp•·cgados, qull sio manilhas de ba1•ro, 
actua\rnQn~e j:1cnnt!emnadu.s,qllCl' pelo prin
cipa.lmotivo de 11iio ser 11- rlescarga fei t<\ fót-:1. 
tl!~ lnt'l'a., llJIUO dol'i:t. sol-o, mas .sim don~ro 
dt\ bahia, infocclona.nd•>t\té as praias de ba· 
uhos, o quo se to m~ pl'ej ndicia.l 1>a.rn. as p~s
s ·J<t~ q lJJI muitas vezes torn tle usar deste 
tt'.~tt~tnentú, ttrgülas p~!a m oiestia, nio pode 
a que no gono1'0 existo m1ui deixa.r de ser 
condemnado, como <\lt!l.monto damnow ·pa~·i\ 
a. s;m,lo pu bllmL. · 

}-;' por i;so I(Ue onto:1úo que, como me
Jitlas mais urgontcs, ha. a revi~ã.o dos es· 
gotas e o ab \st2cimento de a.goua, medidas 
que deviam set• p;>sta.s em pratica., melflo· 
ra.udo immcrJi~nameute o estado saoitario da. 
cidade . 

Sr . P1•esi.dente, si me reti-ro a estes pontos, 
que reputo da. mais a.lta. imporlancLa, é tão 
Sómente parll justificar do certa. fórina a. 
rainha divorgencia. quauto ao modo de se 
despendJr a. somma. a mmt Yi:lr a.vultadis:
sima., de SJ:iOO l'Ontos. 

O Sa. l !lmMANO H.l.i;sr.ocJllm. -- v. Ex. 
diga qua.t o lltv.to. 

O Si<. lfl.:tu:!l lA m: S.\ ~ O quo é Pl'cciso 
nnstl~ momento t> pt\rtt~3ta.r contra a. usut·
par;:io que so ]ll'ctenclc. fazer, arra.ncamlo-se 
tia Municit>;tlid1tde o serviço da !Jygieoo para 
tt\\n:>fel'il-o á. Cuiã.o. 

Já tlidso houtom q_ne a. "fiiunicipa.lidade do 
Rio de Ja.neim es tá. convenien tem~.irt!l a.ppa.
relb<tdilo P.lrll. pce;:'a.t• as i;aniços !'eclama.dvs 
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em occa.siõr.-: de epidemias, Jpr ma.is fot•tes 
quo estas sejam. 

Além desse motivü, que deve iofiuit• no cs 
píl'ito da Garoara, convém tam !Jern s~r· a.tt.cn
dido (l argumento :;u;-;tentado peto Sr. D~l\U
tn.do Etoy Chaves, quando so discutiu ontro 
pl'Qjeçto :relativo ti. Muaí~ipa.Ud&<l.e. S. Ex:. 
:s:•ec~a.mava. }nra o St•. Pref0i to a. conside-
1'ação a , que ellc tio ha dü·cito, camo })e.ssoa. 
dealtn,c:>mp3~encia. , _,; 

O S<L EwY CuAVí':~- 6 caso m·a. diverso. 
O SR. HEP.EDIA DJ; SA.- JloaJmenl.o, o 

Prefeito é pesson. úe iut~ü·a. confia.n1,~<J. do 
President.e da Republica, <levenúo po: isso 
continuar <L frente <to servico municipal, 
tanto mais qua.m\o eUc não pódo dcixa.r do 
aJida.t• IÍC ' plena hal'I\10n!<t C.JI11 O ÜOV(\l'tlO, 
ví::ito sét• dcmissi'vel pGlo nwsmo G.wcrno. 

Alorâ U.a. competencia. que tmlos rcevnhe· 
cem no Prefeito, para qnc a Cil.mara niio 
tenha. J•eceio de conll.t r-lho OS$0 ~crviço ma
niéi.pat, devo lomb,•ar que, no rogirnon l\:1.'>· 
sado, os, .. D:. Pereira fJllS$OS fui no mordo 
pat·a, em c.)mmis,;lio com o ln<l.rech ti .ra.rdim 
e outro üistincto <mgonheiro, cujo nome u:l.o 
me ooaol'l'O agori1., cstudur os mei'IS do mJ· 
lhorar o estado ::~t~n lta1·io de.i>t.a. cidallo. 

.Dessa commlssão foi 1'-Jla to r o Sr. Dr. Pc·· 
l'eira Paa;oi.l, que assün om!Hiu a sua opi
ntão. (U.) 

E\s ,ahiaopiniãl> tl.o Sr. DI', Pa.srsos,n:t• 
que !lo. époctt. Não Jw., pJrt~ nta. moti \To para. 
quo não se lhe ·Qn1.I·ogue a. dü·ocção ues:; J 
serviço, lloh quo ü Pt·ctoíto, f;mcciunat·io da 
confiança, do OoveJ•no, em voz tlc tranforír· 
~e esl!a. attt•ibuiçã-J pa.t'a. o Governo ô:t Uuii\,l), 
feri!Jdv·Sc;.as dbposi.ções dos ar~s. 67 e 6& d:t 
Constituição. 

-·Ainda hontem lembrei que, quando C>B in
t~msses dús Estados t:ram ameaçados, os seus 
representlJ,ntes os oefcnd\.\\m, cit:J.ndo dis· 
pQsições daras d(l, Cons~ituiçào, lamentando 
tl!lO não se proceJossc da mesma. t'ôr·aw. 
quando e3tavam em jog~' os intcre~S(B do 
Uístrícto . Federal. . , · · -
. A p1•ova : dessa injustiça. es .~<l. no f>.wto ào 
iUu~tre Deputado lli3lo· Rio Gt·ande do Sul, 
em seu <liscur·so tle !wmem, enteuúm• q_tte u. 
l.Oi era inconstituéiona.l, pela npplica~·ã.v QU{) 
ia t~r nos \!::;ta.du~, achando, entt'<Jttw~o. jus 
tífiC<td<l ll ~ pa.r~o qlt(J uizl;~ l'C~J)<JÍ(v ao iJi:J
t!'icto Fole1·;d. 

Infelizmente, S. t~:c es·,aviJ. a.nsonto qnanlb 
l;uuentci que houvo;;sc daa.s OunstiGcciçõcs, 
uma para ser a.pp!icada: aos r:stalos c \.>Utt·a. 
ao Districto Fcieral. 

o Sn,. GP.lU{,\.l'W HASSI.OC!lER-AS diSllO
siçiícs varhm. 

O SR. HtmEPIA DE SÃ-D al't. 67, !li&. (Lê.) 
Que vcrn a ser a.ntoridad-J mnniciya.l? 

Tenho a.1ul .a. outra disposição do par:J.· 
gra.pho unico, que díz que as de~}leza.s de 
c:J.l'acter local, nu. Capita.t da Repubtica., in
cumhom e~clusi vamcn te á tmtol'idado local. 

O Sa . HENIIWE SALLES - E o art. 67 o 
quoüi:z 'I 

O SR. H~o;MDIA m1 SA. - Pergunto: a des
pez<t com tt hyt{'ícno c\ ou não de caractel' 
local ? Pois a llygicne uo qu} trattL o :pru
jecto nlío é il.a tocali,Ia.Je ?-

0 Srt. llENRlQUE:. SAr,r,Es dá. um a.pat te. 

o Sr~. liEm~nu Dl~ SA.- Nc~tc cél.so, dovo 
V. l•;x. cscla.l'.3cer o pens:tmento da Gonsti
t\liçã.<l, pot•quc então ou nã.o comprnhendo o 
fJ.IHl h>io e tlou umtl. ini>el'pt•ota.IJftO ilivovsa. 
cút de Y. J~~- Pot• is.so, peço que expliquo o 
pensO:men ~o tLl. Cunstitui~\il.O, Jl:1l'tl que eu não 
eonlioun a cita.l-a em mer1 favor. 

llhs o nobt•o Deputado não conseguiria 
oxplicn.r, porqu:1 tcl'ia. de esbarrar depois 
com o :~rt .• <i8. (Apartes.) 

Como disso, si ó vcr•,la.da qrw a. Gapi l;o.l Fc· 
dQra.l nií.o t~ um K;r.~.,do, é pelo menos um 
município a, como tal, autouoll)o. 

Cvmo ruunicipio autonomo, pódc fazor pot• 
:>U<~ couta o sorviço do hyg-ione, e todtL loi 
que tran;lcrir easu. Mtl'ihuição a. um poder 
oxtNnl1o ó inconstítucion :~l. (Jpm·tcs.) 

Vê se, po1• conseq_uencia.. Sr. Presidente, 
<liW, por OS.>O 111\JÜVO qtlO :\cabo do índic:U', 
por <!sso dofci to du quo so ro;ento, o projecto 
em discus.ão não pó.lo mel'eccr os meu:; n.p
plausos, e, como J'OPl'CSnutu.nt<l do Districto, 
dovi:t pronuncittr-mo o vir á. tl'ibnna pl'Otes
tu.r cJntríl. disposiçõ::J> quo ferem ~ suu. auto~ 
ooraia o que não podem tcl' appr.Yv<wão d<t 
blLoca.du. <J.e q_uc faço p:1rte. Não se entenda 
do.~ minha.<;; p·J.l<~vra.s que quel'O r~pudiar o 
(Jrojccto de saneamento da. Vapit<\', assumpto 
pelo (Iual tunto tonho comh1tirlo. 

Se\'Ül. um falso repeescntantc desta loca· 
liclade, sct'Ílt um rc;:ires-:mtantc desnaturado, 
si não defendesse os seu8 inte1•ess9s. Quero 
es611s melhoramentos tanto ou ffi<l.iS do c1ue 
muitJs que p1·opuguam pelo projocto, pol'\}Ue, 
como disse hontetn o illustre r·egresent.ante 
tlo Rio G1•anúe do Sul, repetindo o que rni
lh"'t'e,, do bocc:~s toem tl.ito, o cstl·a.ngeít·o 
jlllg<\ do BL•u.zil, não pel.'J. extensão do seu 
rCI·l'itor·iu, ma.:i polo que S3 pa~sa na Cttpit:d 
FcdO!'U.I, c, quando p;tl't3m ui~ll'IÍ tclcgt·a.m· 
m ~~ abrn\u.nt.<J,;, mcdi.las de fJUal•onten 1 são 
{JC>stas inlmaditttamonto em p1·:ttica, peoja
IHctl.mlQ altos inturosscs <lo paíz Qnnro, pois, 
qal\ se Ci<Ho do saneamento il ~ C:tpltitl tb 
nopublic:t., c n. mi oh a. dii•IJI'I{~~nei <L é ~·ô11wn I; o 
no quo diz l'OSl)~\t.o u. :;o tit'al' \lo municipin 
a.ttl'i!m ;çZJcs 1p\O s:io suas, f}\1 :\tHlo o\11\ ~.~~t:~ 
J..>JI'feítn.mento appMclhwlu pnra executar 11 

sel'VtÇ() e qu:~rtdo o P!'efeit,o llt~ lle rntu•clli\l' 
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na~essarhmante de n.ec)rdo com o Goveruobatida por simples apa1·~cs, embora clles 
úa União, uma vez flUO ó delegado desse venham do collega illustrndo, como o nobre 
mesmo Governo. repras3nta nte do Minas, presidente da Com· 

Já disse, Sr. Prcsillcnte, que merecem os missão encarregada do estudo do proj€cto. e 
meus n,pplausos as providencias quo o Go- flllC ainda na pouco me aparteava com tanta. 
vemo procura tomn.r em rol:~ção n.o Districto i nclcmencia, ubriganúo-rnc, embora scn1 
Fedei'J l i e mais urmt vez o confes:-:J : re- faltar á considerar;ã;> devida a S. E:<., a al
c:mhoço que o Sr. Prflsidento da, Rcpublica &r.:1r a ''OZ para poder concluir o meu pensa'-
procnm t<JrOal' nma realidade n,s prvmes::;as mento. · · 
quo fe7. ít Naç:'io no dia. em que apresentou Sr. Presidcnto, si o illnst!'ado presidente 
a, sua, mensn,gem, no toma.r conta d:u; re- da Com missão encart'egad 1 do parecel' sobra 
<lrn.s do GoV•Jroo. este projecto tivesse estudado o assumpto.: 

Vejo que o Sl'. Presidente dn. Repnblica como disse que o tez o ill;istre Deputà:do ·:a 
que!' tornar cll'ectivos os seus d!iS•\ios, quer I{UC ma I'etiro, certamente não teria dado 
ti'<lnsformar em pm•a. rm~li·:ade as sun.s in- um p<n·ccer em quatro linhas ... 
tenções i e, par·a falla.r com mais eloquen- · ~ , · . :- . , 
c ia, com mais verdade, citarei a.~ obi-as, em O SP. HhNRIQUE S.uu:s - N.uo fut r olator 
vespora de e:x:ocução, dos mellwramentos do do parecer· . 
JlOl'to do Rio de Janeit·o. · O Sit. H8REDIA DE SA- Estou dizendo...,. o 

Garn,nto qno, <t<> a.prceiar estes fa.ctos, ao Presidente da Comm:s ;ã.o .•. (apartes.) 
aplJl;Lnclil-o~. nüo sou como <Lquelles que Em primeiro lagar não estou censurttndo; 
admm consLanr. monto que tu,lo qmwtv apen"s estrauho quo v. Ex., qQe p:·ccura. 
cxü:;t.o no Um:t.il nilo lll'esta, que vivem dia- upat:tflar-me t:tnto, soj:t justamente o pt·esi
riamonte u. ciLtn• os embellnzamontos e os Jente do uma Commi:-;são quo ento:..dou que 
molhol'amentos dos capit:ws du. Europa., das o parecer svllt•e o.ssumpto de tantt~ impor
outras capittlCs snl-ame1·icanas e, muita.:; tancia UllVía SOL' tlu.do om quatro palavras. 
vezo~mesmo, IJI'azildra .. o.;, :\punt:t!ldocumu MuitocmboraV. l•:x. nãusej:1 rolu.tol•da. 
typo útt cltlu.de ideal <L ca.piGal úe S. Paulu, Commis~ii.u, é, Sr. Pro~itlenb, sulidariu com 
ttno é, nu. opinião úul'HOS que as::;im sr os sous col!ngas. 
~x~~~{~llll~?m, um mc;delo dn lH'<Jgros:::-J o de O Su.. Hr~~~w~uE SAJ,LJ,;s-Acho qtte o pro· 

Yo "· • jecto está muito hum pttra h:t-0 dn. discussão, 
O Stt. Ifl.:NRH~tm SALLE-;- ,\ melhur or- p:tl'<t WL' ~ml"nuu.do, e a.s:,; .gnoi u pa.roeOl' 

ga.nizaçiío sa.nita.r·ia. quo conheço é tt de • H}~·st..\ ~entído. 

S. Paulo. (Apoiados.) 'o Sn, lh:IUHJIA 1>" SA-0 nobre Daputarlo 
O Sit. H1mlmiA n~-: SA- E o.5scs quo t:.1-nt,, uã..1 pó1lo ustt·anh:tr que cu· venha. sobre o 

cla.m:tm, quo tttntos d~foitus ach:tm em tudv pl'ojecto ('lllittiJ• minhas opinlõos, omb lt':t 
fllla.nt.o é nosso, sfí.o muitas vozes os maiol'of ,(el!a.Htot•izu.da!l, l)Ol'tlUC devo sabor que tenho 
opposicionistas ás irl~as do Govoi'no, achando, tambom uma. p .r·ticula. llo rcsponsabillda.do, 
como no caso uo:> melhoramentos do pot·to, como ropt•csenta.ntc lia. Naçã.o, em todos os 
que rnelh0r elo quo om avenitlas poicrbm u,ctos cm:lOa•los do Congl'esso. 
llllr applicadus os dinheiros pu1>licos. 

Como representante do DL:;tricto Federal. O Sn. HI~NRIQUF. SAT,LES-Essa. insistencia 
só las ti mo que, em voz de uma, não sejam J.e V. Ex. agora. é que é uma verdadeira 
i'eita.s 10 ou lOO aveniúas ! 1mpertinencia. 

Vô a. Ca.mam quo quem se pronuncia com O SR. HEREDIA DE SA-A Com missão qui:z 
tal fra.nqueza em l'Claçio ao assumpto subl'J que a ques ~à.o fosse largamente deb:ttida. 
o qual deve. enüt&ír opinião, como 1'epro O SR. HENRJQUE SALT.Es-V. Ex. insistia 
sentn.nte do .Q1stricto FeJet•al,não quer cre:.ti' em dizer que o projecto só cuida.va de rnatâr 
emhi:l.raços ao projecto de s:tncamento ·ao mosquitos. · · 
contrario, üeseja que os rnelhot•a.me~tos o sa. H~>REDIA DF. SA-Não tlis>e tal. 
sejam introtluzidus o mais depres5a pOS$ivcl, 
porque, além do into!'es;;e flUC nelles tem 
~omo rcprescnta.:lte deste Distl'icto, tem o 
llll.nt•nsRo p:Js:;oal, por isso que aqul reside 
eom sua fu.mili:~. 

J\ ppla.utlo, pois, a i1l~t~, mas nli.o applauo.lo 
tt.ldo 'llll~n.to o p1•oj !eto r.onsign:~ e a minha 
dtVIll'gflllCii\, Subt•o 'd!HLS lliU'tCS, Ul'ÍllCipal
lliOI! to, nf~o púdo deix:u• do accêntu:Lr-so, 
apoHtdtt, como esttt, na opinião rlo homens 
compt\touto.~. opiuifw que nii.o púde s:Jr com· 

o SR. I-li'JNRTQUE SAr.LES-Tollos os cone. 
g .. s ouviram. 

O SR. CELso DB S<1V7.A- Disso p.1ra ri" 
dicnLLI'iza.r a questão. 

O S!t. Ih:NaiQUI·: SALr.ns- Sem duvida, 
que o projecto só cuida.va. de niatar mes
quitas. 

0 Sa. HEREDIA DI' SA.-Eu não disso quo o 
prnject.o só cuirl.ttvt\ <lo matar mosquitos; 
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nem. porlia. dizel-o, porque ainda. hontem 
c:ombati os principaos pontos do projecto. 
Si V. gx. estivesse aqui na occa~ião oro que 
Oll occupa.va a tribuna .•. 

Ú SR. HeNRIQUE 8ALLES-Estava,. 

0 SR. HEREDIA DE 8Á- Então deve lem
brar-se de qne, entro os ponto> po1• mim cJm
batidos, está aquolle q110 autoriza o Governo 
a fazer um CoJigo Sanit~trio. 

Or·a., si Ol1 combati essa autori·!ação dada 
ao Qoverno, si combati outras disposições, 
não. podia vir dizer que o pr·ojecto só cuL
dava de matar mosquitos. 

O SR. Barcro FILHo-Mas V. Ex., quando 
o diBsesae, não errava, como não errará 
nioguem affil'illando quo o flm pl'incipal do 
projecto é ma 1,at' mosquitos. (Ha outros 
apal'tes.) 

0 SR. HEREDIA DE SA-Eu appéllo pal'a o 
proprio honrado Deput<do, repro.>entttnto du 
Esta.,io de Minas: eu não podia. dizer quo o 
projecto só vizava matar mosquito3. 

0 SR. Ha:NI~IQUE SALLES-CillCO mil e tan· 
tos contos, um:t sommn. enorme, p:u·a matar 
mosquitos! Foi a phras.J de V. Ex. 

0 SR. liEREDIA DE SA. ·-Eu diSS3- uma 
somma onormo, principalmente (tome uot:.t 
do arlverbio) pal'a. mu.tar mosquitu~; o o llm 
princip:tl do projJcto ó incnntest:welmen t.o 
mntar mosquitos. Entretanto, não disso nom 
podia dizer quo o Jll'üjecto cuitlltva. oxdusl
vamonto desse ponto, o a pl'vva., 1'\lpito, ~ 
que comba.ti uma disposição impoL'~twte 
nolle consig.IU.da, qual a. quo dtl. ao Govot·no 
au•.or•ização para. fazm· o Cudigo Sa!lit~wiu. 

O Sa. HE:-ílUQUE SALr.r.s-Que é uma ne· 
cessidade. 

O Sa. HEa~:orA. DE SA-Que s.Jjct um:\ no· 
coasiüado, não contqsto; mas si ó necessi· 
dade, ella que soja su.iist'eit:.t pelo Poder Le· 
gislativo, que é o unico compJtento p ,J'a 
legi~lar. . 

Nós não poc!em1s abril· mão de aG!.l'ibui· 
çõe:> que no;; são cunferidrrs, n:i.o podemus 
<1bdic.\r da nossu p ,doi', ·pat';1 con[\!ril-o :•o 
Executivo, quo é encaJ•regado sóment.o de 
exe~utat• as leis om.HH\llas Llo podJL' com-
pJt9nte. , · 

Vê, pJis, o nohro Deputarto qu) niío tinha 
razão partt me aptwtour com tanta viu· 
lencia, desvi:tnlo-me U.o pun ';v pl'incipal J., 
meu dl:;cnr.:;o. 

0 SR. HENHIQ\JE SALLES- P .ll'd tO, SOU in
Capaz Llisso. 

O Stt. IIEREDIA. DE SÃ -Mas, Sr•. PeGsi
dente, espicito 03clarecid.o, com-:> é o d.u il
lustl'e rcpl'es mtanto do Minas, V. Ex, em 

consciencia é o primeiro a reconhecer que 
são c 1mptetamente pl'Occdentes as objecçõoS 
que procuro fazer neste momento. S. Ex., 
como presidente dos.;a Oommissão, e que 
ainih ha pouco foi pJr mim ligeiramente 
criticado, tinha certeza de que o ttssumpto não 
pOLtia. dei:<t\r de ser largament(} discutido, 
porque, comquanto um certo o determinado 
grupo tenha o mais completo empenho na 
approvaçã.o da lei, não pôde contar com a 
unanimidade da Camara, e que pelo monos, 
nós, representan1.os do Distrlct'l Federal, h;~
vhmos de d u• combato ao projecto, não 
quanto ao ponto doutrinaria em si, mas 
pl'incipalmente como o melhor meio de se 
S'-\llC'll' esta, cidade, arranc:mao-se attribui
ções da Municipalíd'.l.dB para dal-as ao podol' 
fe;eral. 

Si na hygiene publica tem havido b:\lbur
dia, si tem havido contlicto do autoridade.;, 
isto foi devido ao ft~.ctode, no governo do Sr. 
Campos Salles, at .ribuições qua cabiam á 
Municipa.lida.Jo terem sido avocttda.s pelo Mi
nisterio do lnGerior, o foi isto que fez com 
qm1 o serviço !'osso Pl'-.\,Íitdica.do, pn•quo as 
ordens em:111a.das do auLm•id:ttles di vm·sas se 
Jesencon tra v um. 

O ~It. HENlt!QUE SAt.LES-Nã.o apQittdo. 

O Sr-t. lfi·:rmorA nr; St.' - Apoiado; si a 
minha opinião niio cunvonco ·~ V. Ex., lu~ do 
convencol-o a de um mou collog1t do ba.nct1,da, 
quo 6 a.o mn:>mJ tompo mo lico o dolo;ado de 
h,;rg-ione do,t:t Ca.pital, cuja p1davra contt•a. 
pmhnttde V. l~x. 

USa. IfgNrtiQUE SALr,Ea-Faça a linha. dí· 
visor·ia o voja si o Govern) errou. 

0 5R.. AUGUSTO DE VASCONC8LLOS-Pot• 
isso mnsmo que nii.o se póJo f,tzel' a linln 
divisol'ia é que ~o temn dado estes inconve· 
niontes. 

O SR. HEIWDLI. DE SÃ-0 proprío Governo 
reconllec ·u c, si mo nã.o engano, o p.·oprio 
P_rcfoito na suo. mens:tgem d.cdal'Otl que con· 
litctos entl'e auto:id.odes municipacs c fc· 
de: aos tem havido em a3sumpto de hygicnf\, 
pol; desencontro d J ordnns dadas por n,lltO· 
ridadl3s divet•sas, chegando se até ao ponto 
Llc nãosabo!' a parto intimatla a tluem obJ
dec..:r, como se tom dtvlo em relação a ,·i
sikts d >miciliarías em fJIIe nma. a.utorid:~do 
dutermina uma certa pt•ovhhncia, mandu.nlo 
l'az.}r me!hortti11Cill tus pt'.:!Ciso8, c outl·a mu.ndt\ 
fazer· c• con tl'ttrio. 

l!;stes t'a,Ct'J' C3t[o llO d,)(njnj,) pnbl[c~:) O l.lS 
cllnicus desta. Capital p·lllt.H'Iiu cunfiJ•m:LI-os. 

O Srt. liE:\'RIQUE S,l.f,LE:s-0 ú•JVeL'Ilo J:tz 
i,udo isso, o ta1ta. l'(l,Zlo tinl1a o Gov .:rnt) [>:L~· 
sacio _que o actu:tl pel::> p:u·a cuncenkttt' o 
S8l'VlÇO. 
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O SR. HEREDIA DB SA- E •t<i no domínio 
publico que a anarchi:t que tem havido no 
serviço de hygiene é davida ao facto do 
!llinistcrio U.a .Justiça.r.or clramado a si este 
serviç,o, e clla de:;<tiJIJ'"L'ec.:el'á desde que o 
Go,·or·no geral se limil;c exclu.;ivamente á. 
llygiene intm·n,tciona.l ou proprhtmente lly
gienc dos porto>, como (i conhecid::t. Esta, 
sim, é que deve set• da competencin, da União 
e as medidas o regras que tenhamos do 
o-;talJelocer devem ser applicadas não Só
mentG á Cttpil.:tl, mas a qualquer pont,o <lo 
tet't'itorio hrazileiro,desde que assim entenda 
o Go,·erno. 

E~te sor•viço, sim, é que d.eve continu<tr a 
caego da União, pol'que deve ser um e unico 
e não .púde esttu• sujei to a mais de uma auto-
ridade. . 

O SR. Ht>NRIQm: SALLFS- Um U.e toern. o 
um de mar~ 

O SR. HEREDIA DE S.\- Exa.cta.mentc; não 
digo asneira algunHt, 

Ih o serviçu do i;on•:•,, Pl'úPI'ÜtmanGc local, 
ca.bcnuo à lVIunicipaliuado, e ha o serviço 
JlliLPitimo, a b~·giene úo mat•, dos portos ou 
in r.ernacional, devendo cstí1, sim, Ct~brn• ao 
Ministorio da .Justir.~n. 

N:t Municip:.tlilbtle trn,tamos de hygiono 
}W•>prittmonto nmllicipt\l como nos l·:~tn.ctos 
SS. l•~l~x. él'at \ffi da hygieno pt'uJH'iumonto 
esLnuu:ü. 

r;to !'oi SG111IJL'O a~sim; j:i. no éCJmpo da 
monarchia, o serviço do hygienc intc\l'na.· 
cionu.l ctthi:t tLO ontito Min istt}l'IO do Impel•io 
no dn hygione municipal cabia prupri:t· 
monte :L :tntol'iditde municipaL 

E, <losrie que nií•> so procm·o fazer o SC.l'

vi<,'o dostn. muwit•a, dat'·t~o-ha {ol·çosamontc 
osta anarchia. a. qno hi1 pouco me ret'el'i, e 
que f'oi ttugmentadn no Govm·no do Dt•.Cam
pos S:Llles, qu:tmio chefe da. hygieno o DL'. 
Nu no de Anrlrt\de. 

O SR. lfENRIQUE SALLEs-Niio a.poiu.do. 
O SR. l-IEREDIA. Dlc SA - V. Ex:. pó;ie dar 

os-não <ipoiado.>-·quc entender; é seu di
reito, mtts nã•J provará o contrario do que 
affirmo. 

O Sr•. HENrHQUE SALLBS ·- O Dr. Nuno de 
Andra•io ú urna. cumpetencia: peestou reaos 
Set'ViÇ·03. . 

O flrt. Hrmr~DL\ nJ' ~A- 1·:· cousiL tlirersn.; 
f) 110m neglln a C111llpetnll''ia do !Jr. Nn:1o do 
Alllil'a.Lo I (.lJJtll'/.!,,,) 

Niw pn:-;~n cuttti·:-<I,LU' :~ t~nmpoLnltcia do 
IH•. !'\uno 1l<i :\udL':uln <I a.:lt<J qtltl uill.crlil'll1 
I~Bg;~p;t 0:4 I'OillV/IIltl\.!1 SOl'VJI,'IlS jJl'lH~a.,Jo:-l lWl' 
S. l•.x, 
. Aintla. ltontrJm, mo :woL11i 0111 opinl!ios tlil 
i". l•:x .. pt•oetn•audn tit'Hl' Jlll'l,idn da~ :mas 

doutr·inas; como. pois, viria escul'ecer o me· 
ri to desse grande brazileiro ? 

Não teem, port1wto, cubimento o:; apartes 
do nopre Deputado; são improcedentes o me 
P~trece que, si não ptwtissc de pessoa tã.o in
dopeudonte e f'l'anca, :t sua. manitestação 
teria um certo ar de ca.rtlo de visita apre
sentado ao Dr. Nuno de Andrade. (Trocam· 
se apcwtes.) 

Vê, pois, V. Ex:., Sr. Presidente, quo o 
que pl'incipalmonte tem em vista a bancada 
da C<.~.pital FedOl'<tl não é sahel' si é ma,is 
acert:tdiJ o;;te ou aquelle meio a ser posto em 
ppatica para se chegar ao saneamento desta 
ci ade: muito embo?a. tivesse eu tratado 
ligeit•amente do ass«mpto, consegui, êntre
tanto, pôr e1n evidonciu. que o que visamos 
pl'incipalmente é reclama.r para. n. Munici
pallclade o direito, que ella tom, de fazer o 
seeviço de hygiene, impedindo nós qne, pelo 
menos neste ponto, possa o projecto ser a.p
provado p~lla Camara, o que certamtmte 
d.u·ilt logar a protestos, como j(t aconteceu 
por parto do Conselho Municipal, que, em 
mensagem que foi llirigidu. tL C11mara, ou quo 
o ser:.i l>J•evemente, porle a l'C(}Ui:la do pt•ojecto, 
porque elle ieee a autonomii.l., gar:tntida 
pel:t Constituição e pola lei or·ganica do 
Dhtrictu Federal. 

Tornadu claro essepensarneni;o, p:tLonteado. 
:t noss t opinião,· u. nossa uivcrgoncia pl'O • 
funda qu:tnto a ess~t dispo~ição do pr•oject.o, 
eu me ~ento, cm•to de qne a emenda, r1ue 
opportun:tmonte será apt•osentarla, sobt•o o 
a->Siltnp',o, niio ha, de ser recusttda. pclu. Cn.
,j.ara. 

E, assim, o pt•ojecto, cxpurwtdo do sons 
,Jcfoil.os, eonfecciomtdl) de fót·m 1, 11. ;,;a.tisfa.zer 
a toda.s as opiniõo~. poder(t ontã.•> sor o.ppro
vado nas dtl:.L:> l'a~a.s do Congresso, de modo 
a. se apparelitar o Governo de to !os os meios 
para. que, no mais curto prazo possível, 
cuido do s1nea.ltlento desta Capital, tão 
reclamado peiu população tão roc!anudo pcir 
todos os que toem amor a este ter•ritorio 
huttsileiro, que constitue questão que não 
póde SGr adiado, com a qual não nos é licito 
m:J.is contemporizar. VJúito bem; muito bem.) 

O Sr. Carlos Teixeira Bran· 
dão dizqu:~lhe corre o dever moral deatton
der tís obsm·vaçõcs que se dignar·am de fazer 
ao pat\;cel',qn:l emittiu, os d..;us illustres ora
dor.~s que o prece,lemm neste debate. 

Começará pelo no bec representantt~ do 
Dt:->tl'iet.o Füdm·al, o Sr. Mell0 Mattos. S.Ex:. 
nii:'l at:,in{;in bem o pensamento do orallor 
q u:tn•lo Ilw attrilmiu a idé:t dtt impl'aticabi· 
lid:tilo do pl'njt~do, oxp!'O~s<t no parecer. 

Cousi<loc.tv:t então, cnmo aindct consütora, 
inconi:lti tneion:ll o pr•oJecto. Vae provai-o. 
A C;tm:tl':t pretendo pot' ollc delegar ao 
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Podet• E&a~utivo o dil'cito de legislar sobl'e 
direito ioili vidual o do propl'ied[tdc ou,an te;;, 
sobre o !lireitr, pnblko em geral. 

Üt'a, nü.o se encontra na. Constif.uiç:'io texto 
a.Ignm que pfll'mitC<t ao Uungrc~so tétl delega.
çã.o. 

est:l. sempr.~ snbmettido á. acção de causas 
pa.tltolocricas : !'! certo, porem, tn.mb3m, qtul 
elle tem uo seu org.1nísmo def.!.sas n1turaes 
quH<tS dcS~!'OCJll. 

Dahi :1 conchr.~ão logica elo quo :1 !oi füita. 
pelo Exúcuti vu, em virtude dcss1 t.lulog<1C,:iLo, 
será. inconstituc~om\L 

Nem colhe o argumento de S. Ex. do qne 
todas as I ois referentes á. hygienc publica 
hajam partido do seio do Congres::;o. con
cluindo por citar leis fra.ncezas, hespanhoblS, 
ingleza.s o alh~mãs. 

Nesses paizes a. d,:~legação ó possi vel: lá 
existe a. sobm•ania parlamen lar_ Aqui temos 
uma. sobcl·anitt limitada. pela Constit.uiçã.o, 
quo nos veda legislar sobre dieeítos por ella. 
garanthlos. · 

A' vez p.rimeira. que occnpou a. tribuna, 
apresentou, em syntlwsc, a. sua. opJnião sobee 
a ma teria. em do bate. 

Agora, porcím, jnlga. de necessidade es
cuda.l'·se em autores competcn tes. 

Não cansará. á. Cama.ra com demorada lei
tura. desses a.utores: lirnit,tr-se-LHL a ler o 
que ellcs denominam-leis ioconstitucionaes 
--l'cferindo-se ao systema ft3(lera.tivo, tal 
como temos. 

Quanto ao modo por que considm•on o ar
tigo 34. n., 30 da Constituição Fcd<Jral, disso 
que havia usul'paQ:iO de a.tt1•ibuições mu
niaipaes por pat•te elo Poder Executivo, com 
se immi.scuir em quesLões pura.men ~o lo
caos. 

Retorquitt S. Ex. quo ít Ol'A'<inizacl7io do 
llistricto Federal sendo J'oitt~ llelo Cougres::;o, 
cumpria a este legislar sobec os in teroclses 
do Districto si os c1uizossu zelar. Que quer 
1liwr orga.niza.t·, pet•gunt.a o orn.rior. E' tor
n:w apto p:tríl. a vitla, é dae urg ~niilmo. O 
Congt'easo org.miza.t•:í. o Districto Fedfn><~l. 
diz a Constituir;ã.o, simplosmento. O Con
gresso cumpriu o Pl'eceito constit.uciona.l, 
es.se organismo est:i. funccionr.ndo. Hoje a.l
tera.r-lhe as funcçõJS é alterar-lhe o orga
nismo. E si formos cm•ceando-lho as attribui
ções, o quo fica.r<.'t desse organism J ~ 

A um apn.rte respondo ClUO as constitui
ções que regem o regimen federativo são 
inflexiveis, não pódern ser alterada.s sinã.o <lc 
accor·do com os principio!;! ncll:1s consagl'ados. 

Em seu substitntivo o ora.dor refel'iu-se (tS 
'luostõas gel'acs e q uostões loca.cs. 

Estas questões gera.es, t•ola.ttvas o.o dit·oito 
individmü G ao de pl'opriorlatle, só púdmn set• 
restringid:ts por l'ot'<:.a. de uma lei emanud:t 
do poder competente. 

Entt•a positiva.mentc nn. sub.;;tancia uo pro
jecto, que é a.pregoado como visando o sa
neamento desta Capital, embora o oradol' 
não perceba em que. E' certo que o jndivirluo 

O SR. GBID1ANO ITAssr.ocmm,-E' umn. lty
potltese. 

o SR. C,I.]U,QS TE!XE!lt!\. B!tANllÃO - Al.l'' 
hn. pouco ~o acr·eJitaVl\ n~t existone~a dos 
mi<~smas, no que agortt na o ha. raza.o em 
virtttt.le d:t theot'ía míeeJbií1na. 

o Sa. GERMANo HA.SSLocrrrca da nm lil)arto. 
0 SR. C.\RT.OS TEIXEIRA BRANDÃO dizia 

qtu o ind.ivHuo é scL!Jmettido á influencia de 
a.O'entes externos ou de agentes i nteruos g~
t·~dos no Pl'OlH'io ot•ganiflmo e que dã.o com
b:1G'3 par<t o seu ~.tniquillamento; que o orga
nismo, eni.rota.nto, tinha defes·.~s na.turae3 
que impossibilitavam o anirtuilla.mento por 
p<trte desses germens, e que, portanto, o 
dever do Estado neste pá.rticnla.r era au
xiliai' n.s üefe:>aS orga.nicas puritl~undo o t\1' 
exterior, modifican.Io-o elo maneira a. fazer 
com que esses "gontes não c.;nseguissem sup
planta.r o organismo, fu.zendo desapparecJr 
as Sll<LS energias vitaes. 

Si assim é, si so }H'ocura sane::w o meio 
ext.crno oa eosmico que, aduando sobre o 
in di viduJ, póde de terminal' o seu aniquilla· 
meuto, em que deve consistir o sanea
mento '? 

Sabe a. Camn.l•a. como foi fundn.do o Rio 'de 
.Taneil'o; construido em tet•reno üe alluviã.o, 
a.tot•t•ado com li:<:o, banha.du por littoral vasto 
ele va.sa put.l'ich~ o in!'octa; com uma cann.· 
li:r.:Lçã.o lle esgotos C]_IB deixa. passa.r por smts 
paredes os I iltuhlos cxcrement.icios, os q uaos 
nã.o só alteram por completo a natureza. dü 
sol.>, como n.incla víí.o contaminar as col't'en
tcs suhttWt'il.rwas que P<t,;sa.m junto das galA
riafl. ~a.uo ttind:1 qne es~a Ca.pitn.l nã.o tem 
agna o q rw rt agtm foL'necidn. 1! impura e, 
portaul.o, voctor dos gormens n ucivos. 

Aiud;t ha pouco teve occasiã.o lle manu
sear o roln.torio apresentado pelo barão do 
Ibituruna, medico de probid;tde inconcnsso.; 
referindo-se a.o l'escrvMol·io de Tres l$,ios, 
diz in. este !tomem de sclencia q no as pare
des de tal rcservatorio lltc recordavam as 
galerias de cHgoto do Londres. A com missão 
presidida pelo Vt·. Manoel Victorin:> .demon· 
strou qno a. agua. apanhruln. nos cncana.men
toi: <le Macn,cos tinha. maior quant.ida.de do 
ma. terias ot•ga.nic<tS quo a a.gua. do.> esgotos. 

De:wtü MstttS cn.nsa..~ <leteJ•mina.ntr.s <lo 
molestia, como cuid:w do policia sa.nita.ril~ '? 

Não ú mais naturál cuidar primeiro de 
modíllcar o meio externo de moúo a. poder 
mantE'r em cada individuo o equilibrio phy
siologlco1 
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A um aparte do Sr. Germano I-Iasslocher 
1•esponde o oradoe que, apeza1• do grande 
re.~peito que tem pel.os talentos do nobre 
Deputa to e, sobretudo, pela granrlc eleva
ção em que manteve o deba.to, em um ponto, 
porüm, não está rle acC t)rrlo com S. Ex., é 
na coherencia. 

Por que S. Ex. que tn.n t.o so bateu pol:\ 
libci·da.de indivülnal uà no Gonmw ti'io im
portanto somma p[tJ'a olle agir cJmo en
tender sem audiencia do Poder Legislativo? 
O nobre Deputado deixa de parto o pro
jecto, não querendo se m:tnifestar sobt·a 
elln e, no emt<~n to, concedn a verba. pedida 
p:vra o Govm•no dal' a upplicação ftltC en
tender! 

Não póde comprehenrler o motivo su
perior de ordem Illtblic:~ qne leva. o Governo 
a avocat' a si os serviço~; municipaes. O 
c1ue 5e tem verificn.do em l'elução aos ser· 
viços sa.nitarios federal e municipal é o 
que vae referü• á Camara com toda fran
queza. 

Ha annos, não so l'ucorda da data, ir
rompeu em S. Paulo uma epcdimia de 
cholera, exteudondo·se pelo trajecto da Es
trada de Ferro do Norte. l<'ui daqui des
tacada uma commissão municipal par[t im
pedir a invasão da rnole:>tia nesta Capital o 
o cholera aqui nãu entrou. 

Depois app;u•eccu tambem em S. P<tulo 
a. epedemüt da püstc bubonica e foi igual· 
mente destacada uma commissão municipal 
para. imped ir a entrada dessa mulestia 
no Rio e a peste aqui não entrou. En
tretanto, entrou a peste pelo porto e aqui 
pet•siste ! · 

SupiJonhu.-se quo o projecto é appeovn.do 
pelo Congresso c quo o Govm•no chama a si 
o serviço sa.nitario municipal ; desapparecc 
por isso a. autoridade municipal 1 Ni\.o, por
que os fuucdonarios são vita.licios. Acctesce 
que em consequonchl. das relações irnme
diatas que tem a hygionc com todo o com
merci:) uinguem poder(~ maí i$ abrir uma 
casa, nem estabelecer uma industria sein 
licença da autoridade fedoral. 

Qual S3l'á. a posição d:1 Jn[l,is alta autori· 
da.(le do Districto Federal 'I · 

O que hoje se procura evitar, os continuas 
conflictos de jurisdlcção, os vexames á. po
pulação, tudo isso continuarâ. em maior 
escaia. 

O a.rt. 1 o do projecto se refere â. policia 
sa.nitaria, á inspecc;ão dos logradouros publi
eos. Ora, quem conhece o 'lue é policia sa
nitaria sabe quo olln se limita á inspecçã() 
üas regras hygionicas proscriptas pel<t au
toridade e á. verifica<;ão do comprimento 
dess;ts regras. 

Si por inn lado .i<t o orador demonstrou que 
sem se cuid:tr dos meios externos. a vida 

Vol, Vl 

ha de est:tl' sompt•o om dcseqnilibt•io iosta.
vel ; si lw. no i'JUb·.•olo desta. cidade ama 
camadu. put1·íúa. om rm·mentaçã.o conünua e 
immcll>ttttmonto sub estu. ca.mada o lençol 
do ag:ua, qno cont Lmin:t essa. parte mais m
porftcia.l 1lo :-:olo. tlo\.llt'minath> t~s fürmenta.
ções; si está. tlomon:~trado pela observação e 
experienciu. l[u:,; compotcmtns que os alicerces 
d:Ls lmbita(:.i•l~S viit> c .nt Lminar-so pol.' estas 
ma terias ot·ganic:~s mn n.mnentação ; si (I 
sabiú.o que, por capillru•idn.·lo, todas estas 
substancia.s voem, tLI.t·ttv(·s 1la:; p:trmles, de.>
prcnder-so dnntl·o du.H e:1.~as ; si, pot• outro 
lado em relnçii.o :i. r.omp:r.nhia do esgotos, as 
crmdiç~õcs s:to posslma.s ; si não ha. se
paraç:'lo entt•o o otwrtnnmon to ger;tl e os d1s 
c:tsas particulat'<' . ..: f!lltJ llc:tm sendo por osta. 
ra.zã.o uma. (•svor.lo tio chamln6 do cscapação 
dos g[l.r.es; ~~ nã.o hrt ng-uu. pa.ra. as necessida
des da. populn,::i.o dnstr~ Cuplhl. pois são des
tl'ibuidus com li ~t·o~. qn:wdo as cxigencias 
ma~s urgontos pc,tom tt•osontos ---como fazer 
polwil~ SttnU.al'l:~ f 

Como oshbolocm• h:tuitaçiíes llyglenlcas ? 
Como ost:~bolooor cníxtt~ u.u~omt•,ticas de des
carga~ continua~ 'I Como, pois, cuida1' do 
todas estas coll!'!ltB ú:LK ttU ~I'J S as outras são 
simples consr.quontos '? 

Rosulttt dm;t as considerações, quo não fo· 
ram, nem podom r-:et• contestadas, que o 
art. I o do prujocl;o ó n.bsolutamente inefficn.z, 
não pó rio satislhzm• os intuitos de seu hon
mdo autol', 

Acredita o nobl'o Deputado que na ques
tão de prophylaxla o gcrmcn não deve te1• 
um valor primor•rlinl ; ,1 um equivoco e essa 
doutrlnn j<t ü eonsllloi'Uila obsoleta, posto que 
venha. ilo Pastou!'. 

Já so rcfel'iu :i.q ,lofes:~s organicas c não 
precisa rcpctil-ns. Iosisl.o, porém, na. ques· 
tão dns influencias oxtot·/or•os, que podem 
de termina!' n. dinli111tlt;':"w tl :t nüssa rosisten
cia. oeganic:t, porlot• vit•lllal que temos em 
nós contra. <t acçfi.o dos di\'rlr:;os germens 
conductorcs. Út\ molest.ius. 

Deanto destes f,lc1.os ó logico a.ndal' â. cata 
do germen, deixando d.e p1wto absoluta.· 
monte o terreno, as condições externas, cos
roicas, topogra:phicas ? 

O orador sente-se fatigado e vae terminar 
respondendo ainda ao illustre Deputado pelo 
R.io Grande. 

S. Ex. rufel'indo-so á. intervenção doEs· 
t.ado em relação á. hygiene publica, demon
strou r eceios oxtrn.ordina.rios dessa. inter
venção quanto á liberdade individual e 
quanto á violação do domicilio. 

O pm•igo " 111 rnn.torh\ d1' hygion& é levan· 
tar -so ;laltnra do um príncipio sciontifico 
J'l'oposicõn.-~ cnntt>si.nvols. Sornpre que uma 
vel'dado scienLillc;' l'ot• tlomonstrada. e que 
tlcs .. ~:t Vl3rdnrlo Sll dot.l uzn.m beneficios pam a 

S% 
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collectivida4e, o Estado deve impor esta me
dida. Não se trata de violação do d ,micJw, 
trata-se do um beneficio superior. 

A propJsito dc~b inviobbilirlade de domi· 
eilio t•eeorda o orado): n. l'a.mo:;a pcror.1<;:.ào do 
W. Pitt: 

<<A ctt"a do cidadão ingler. é inviohtvel, 
seja um casebre, de :paeedes a.rrnina\lu.~. 
t:Jcto abatido ; po Iom ahi penett·<lr impu
nemente o vento c a chuva, mas não pôde 
ahi entrar o rüi do Iug la torra.» 

Onde nlio póde entrar o poderoso rei da 
Inglatel'l'<t., cnt1·on a. hygione pub1icn. lm
soa.d<\ nos princípios dn. scicncia .. (Jlt!ito vem; 
nwito beu1.. O on!dOl' ô fe/.icitaclo.) 

Comparecem mais os Srs. S<í. Peixoto, 
Aurelio Amorim, . Hos<tnuah de Oliveira, 
Passos Mir:mda, C<ll'los de Nuva.u~, Rogerio 
de Miranda, Ind i o do !3r"zil, Antonio Bastos, 
Christino Cruz, Aniüo do Abreu, Bezel'ril 
Foutcnelle, Tllom:kz Cav:Llcanti, Fra.nd~co 
S~t, F1·ederico Borges, Sol'gio Sa!Joytt, Tn,va.· 
re::; do LyJ'a, 81oy de Souza, Teixeira. de Sá, 
.Jo.~(~ Mu.rcellino, João Vieira., M~tlaquia.s 
Gonçalves, E:>met·a~dino Bo.nU.cirJ., Corncli.J 
d<t Fonseca, Ar,.llm· Orbndo, Olh-eira. Val · 
ladão, Tosta, Fl'lix Gaspar , Tolentino d"s 
Santos, Eduardo lbmos, José Munjn.rclim. 
Galdino .Lo;·eto, Angusto de Freitas, S(t 
Froiro, E1·ico Coelbo . . G<tlvão Bap~ista, L<tu
rindo Pittu., .ltilio S<tutl's, Honrique Borges, 
F1'ancisco Veiga:, J.•sé l3oniütcio, Gastão da. 
Cunha, Penülo Filho, Francisco Bernardino, 
Adalberto Fm·r<v, CaL geras, Pmlua Rezen· 
d.e, Josuioo Oa.1·doso, I?ri1nCi3co Romeit o, 
Am\).l'al CcSi1l', Ferreil\t Bl'agct, Jo ,.ó Lobo, 
Hermenegi!do de 11Iorn.cs Filho, Cosh Neto. 
Bene,lic ~o de Souza, L'lnpolphc Scrl'a, Elysen 
Guilhe:·mo, Juveoal rvliller, Ma.rç,al Escobar, 
Domingos l\Iascarcnlws, Diogo ForLuna. o 
Campos Ca.rtioP. 

DJixa.m de compa.rccer com caus;\ pa.r·ti· 
cipada os Srs. Julio de l\lcllo, En(hs Mar· 
tins, Raymun\lo Ncry, Arthm· Lemos, Jo:;!'~. 
Euzeuio, Urbano Santus, Rothigues Fcl'l1::tn
des, Gueddha - Moul'ito, Dias Vioiz•a, Ra,y
mundo Artt1m•, .João Gayoso, Pereira l\cis, 
Tl'ind~de, S·Jares Noiv:t, Moreil'a. Alves, 
Estacio Coimbt a, Pedl'o Pm·namuuco, Elpidio 
Fig-ucirolo, Eptnninondas G!'acindo, Ray· 
mundo do Miranda, I.covi;.d h!o Filguciras, 
Milton. Bu :cã.o Vianna, Vcr;.;no uo Abl'CU, 
Marcolino ~loura, Currb Dut1'U, Fül~li;; 
Alves, Ho!isrtl'iu ,_c Snzza., Uc:~a.mat, Pcroil·a. 
Lima, Paulino de Souz:.t., Estevam Lobo, 
I>n;"l'itl Camp1sta, Antonio Z<lCal·ias, CM11il!o 
Soares Filho, Carlos Otlonl. l\!anccl Ful
goncio, Arthut' Tor ·cs, Línd•Jlpho Cac·~a.nv. 
Ellmtr<lo Pim entel, RodolpllO Paixão, Won
eosláo Braz, Domin;.::ucs ele Castro. Vulo.s 
~le Ct\stro, Azuvcdo 1hrqne~. Rouolllllo 

Mir.1rtda, Francisco Tolentino, Paula Ramos, 
AbJon Baptista, Bal'bosa Lima., Xa.viet· do 
Va.lle, Angelo Pinheiro, Victol'ino Monteiro c 
Alfredo V<LI'Cll1. 

E sem causa os St•s. Viz•g-ilio Bri.~·ido, Juiio 
Lopt):'J, Afl'onso Co:-;ta, POL•t!ira tle Lyr<L , 
Nuiva. Ca~t.ro Ilcbclb, "\u ~nsto tlc Freitas, 
Moreii•a Gume~':, Joli.o lhpi.lsta, Lourenço 
Bapl.i~ta, Cruvcllo Ca\·:~!ca.nti, Virin.to l\fas
carcnhas, Al':tolphu Dntl•a, Ca· nciro de 
Rezende. Bern.:wrlos de Faria, Sabino Bar
l'JSO. Galeã·J Cat'l'tdh1tl. Bcrna.t·do de Cam
pos, Cco~;t<L .Tnnínr, ,\rnolplz·J AzcvodJ, Fer
nando Pl'L\S t,os. L oi ~e de S.;!l:t.<h, Franci:;;co 
Ma,! ta, Alvn.t•v do C<H'ntllw o .James Da.l'cy. 

O S1·. P••csideute- Con :.iním. a 
2" ulscu ~si'í.o do pt•.;jec to n. 38 A, de 1003, 
reol'ga.nimncl-J us se:rdc~ . .;s de hygiene a.dmi
nistl'tl.tivt\ da Unii'w. 

Tem a. palavl':t o Sr. Sá. Fl'eirc. 

O Sr.Sá F1•eirc diz que, tendo a. sig· 
nado o parecet• üo honmdo Deputado do Rio 
de Jan .. ·iro. n :~ qualidade de membm da. Com
missão de Santle Pnb!ica, e sendo represen
tante do Uistricto Federal, julgn.-se no 
devol' de <liscutir o pl'ojocto em debate, o 
qtwJ, lhe parece, ni'io dt:JVJ sor a.pprovado 
pela C<tffiUI'<l.. : . 

Pondera. o Ol'iHlor . quo so ost;t tornanclo 
habitu;.tl, na iltici;ttiva cl<~s l(•ÍS, o ataque á 
Constitui c; :tu c, o rpte é mais cvidcn !.c , o ata
C[Ue ~i. autonomia do Dist~·icto quo tem a. 
h·mra dn l'cpz·es:mta.1'. liontom, no inicio d11 
rn·e$Cili.e sm~sã.o h>gisia.tiv{l, ori1. o pru,jDcto 
que onfoixa.va nas mãos do Prefeit .. } todos os 
poderes do Gvvcz·no loc:tl; hoje ê o r1ne tira. 
por sun vez'~ essa autoriclarle toilas tts at
t ·ibulçõos quo lho competem por lei. 

I:<'elizmentc o projccto qne vae combater 
não fcl 'C sómcnte o Districto Fedo:ml; abea. 
tambcm <t autonomia dos Estados c do~ seus 
municipios, ·C por isto, o ura.dor c:;per .\ ter 
êt seu hclo rh.; rcpJ'eston tan tcs desses Esta.rlo;;, 
n:t dot'esa da. Const.ituição e <Üt iotegL'idade 
política da. Repuhlica. 

Combatendo o projJcto, nã.o tem o intuito 
de impedir a acção benefica. do Governo, 
obstuodo a approv<tçã.o dos meios de que 
clle c:wncc par:.~ levar a. cffeilo os melhora
mcn1.o.~ da Capital Fedem!; não, o qne quer 
é collahor:1r pa.ra ([UC CS $f1S olemcn~os lhe 
,.cj<tm ,[,dos som dft! nsa. á ld , ao,; interesses 
pnblicos c à libcrrl:tde índivUna.l. 

No!ia quo lla uma certa tnndencia ulr.irna
rnenl' tl pat•a guvermll'·sc com aiJsoluti;;mo.'fo· 
das a:; vezes qm~ um cidadü.o, cercttrl.tl de pre
:Higio, de compctcncia e valo;· C! investido de 
'[Ualqr.lül' parcclltt do po.lec publico, pural'le
lamer.te se faz um movimon to p:tra o con-
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stituir em arbitro inconlr<tsta vel d 1 esphora 
em que d lVe gyrar. !!; o melhor é que o im
pulso inicial ue;:;se movimento parte do Con
gro.;so! 

G JVel'nar assim, sem n tt.cmler ás nornus, 
som so snb:m10ttet' <tu.; pl'incipi ,,s esta.beleci
dos em lei, é a cc us:1 mais facil do mundo; 
mas a essa especi e de govoeno sô :se resign:1.1n 
os povo:; desfibrados e inconscientes. 0,; povos 
cultos e vii·is não se submettem a isso o no 
seio delles não ha noccs . .;hl.ado de.:>sas inves· 
ti.Juras supl'cmas de todos os poderés em um 
só homoru. 

A pruva. é o pPop.•io actual Pl'Gfoito, do 
quom se üizh que olto podcl'in. re:.1liza1· as 
refornws quo planejara, som se lhe onl'.lixa
rem plévütmente JUS mãos tJdos os poderes, 
o que, não obstante, sam isso, tem feito uma. 
admioistra.ç-ã.o brillmntissima.. 

Allüdindo ás idéas que, desde o tempo da 
monaechia,, toem feito cmminho n:~ convi
cção dos homens publicas lmtzileiro.>, o 
ora!lor demonstra que :1 víetnuc politicu, 
do rcgimcn federa ti v o, consiste jns ~amcnte 
nc3•s:t porfeit:L • intlcpondcncía, h;trmonic<1 
tlos podere; e no respc tto com que,uns 9 em 
fa.ce elos ontros. n.gem simnltttneamnntn o.> 
governos municipacs, esta lua'3s o l'et.lern.l. 

O art. 1° do prujecto é um a.taquG dieccto, 
insophismn.vel a essa ha.rmmitt con-;titu
cional da Republictt; vuo examinai-o detida
monto, cornquanto niio fio JH\ força conven
citiv<~ de scu.i argumentos, prrjnJicn.dos por 
su i iosufficiünc'.n.. (Ntio ltJ?oiarlos !Je1·acs.) 

O art. 1° dispõe: 
~ 8' roorganizadn. a Dil•oc!ol'ia Gm'al 

de S:.tULle Publica, ftc>tmlo sob sua com
pctencia, além das attribuiçõe.> ac tues, 
tuuo que dü resp!lito <i. hygiene domi
·cil iu.ria., á policia sanita da. dos domi
cilio~, logar•e; e logradouros publicas, o 
twlo quunto se robcion<'t á p:ophylaxia 
gt:3ml e osp~ci!ica. uas nulo:;:.i:l.s infe
ct:losa.s, potlcnilo o Govcmo fazet• as 
in:;tallações que julga.t• ncccss:tri:Ls c põe 
em pr·a&ica <ts p ; ;sLura:~ municip:ws llUO 
se rolaciun<tm cum tt hygiene. » 

O houJ•ado l'eprcsontanb do Districto F;;
do1·al tlue tez a defesa do proj3dJ <~i,.,se quo 
o Cong,·esso :tssím Iegi~hndo estava lnsc~do 
em di~ posição t<Lxatl v:t tla Cons~ünição, p::>r
que ao Congl'es~o compet~ legcslat' l:loure 
direito ci v ll, carntnci·cial o Ct'i mill<tl. 

O tlil't~ito rli vide-, e em . u!dico c pt'tV<ttlo. 
:1\ã > sendo 110 dil'ei.tt> privado, que ;;o su \.J. 
diviuo em civil, c:iminal c cumme1·dal, que 
sJ possu.enquu.di'ar a disposiçii.o do ar•. 1", o 
orador pructn'oJU cuid<dosament .l n<l Con
s;Luiçiio e ahi não oncont1·ou o J.i .;posi· 
tivo qnc dê compctencitt ao Poder Ex-

231 

ecuti v o Federal para cxccuhr p ::,:;turas mu. 
nicip!1es. 

O qireit:J a:Jmiuistl'aíí v o, que faz P'Wte do 
direito pul)lico, em uma Repuhlica como o 
Brazil, tle Estado.; fe. 'cmdos, n em que ha, 
em quu predominu, u. descen ~l'<tl:zaçã.o atlmi- · 
nistt•utiva, a mais completu. autonomia mu· 
nicipa.l, não póde dar ao Governo Federal ou 
á nutoridade que dollc emane essa att1·i· 
buiçã.o contida. no tl.l't. lo d J p1·ojecto. Com
prehende·sc que o contrario seria um 
uhsm·do. 

·O Congl'e;so, portanto, discutindo e vo· 
ta.ndo o a.rt. Jo elo pt'oj ~cto, não c.;;ttí dis
ctHinr!o c votando matoria relativa ao di· 
rJito civil, criminal Otl commereial: estft 
invadindo a cspllera da ontr·o pollcr. 

Qu<tnto ::1. direito a.dministrn.tivo o oru.dor 
clt<t Dato:; c, consiJcrttndo que nos gover· 
no:> desccntntlizari·.>S a pl'incipal dü;tincção a 
ru.zor consbtc em dbceroir entre ttdminis· 
tl'açii:> gcr.tl. c ttdmini:>r.rn.çio local, coodue 
quo o proj Jcto tLtie dá autoriz:tçiio ao Go· 
vel'O.J Federal, P<Ll'tt cxeeutttr ou fazer exc
cut:.tr pos .m·as municipa,cs, é incJnstitu
ciomtl. 

Conhoco, re~onhDCC c arlmim o:; gra.ndcs 
talentos do <Wtor Jo pl'ojocto; mtts percebo 
ti1mbnm quo S. Ex. 1;cyo gn1nclos difficuldn,des 
l):tru. dn.r ao Gover-no Fe~lcral tts attl'ibuiçõos 
consubsttt :Iciad<LS no art. 1 o, om ütco dtt 
compctencia dos go,-et·nos loc<tCB, que t~tas 
disposi(;ÕC., não po lcm ttnnnlla,r, porque e>S:t 
Cv!IIP :ten;·i<t é constitucional. 

Exn,mimtndo cuidallusttmonte a. dmtlidu.do 
qne o prvjecto cstu.bolcce, o orador figura hy
puthoso~ no sentido de (LGmostr<tl' quo, tenJo 
<ts rounieipa.lida.clcs comp(·.toncitL pam la.nçar 
e rovogat• posturas, se pótlc dn.l' o en.so do 
fic<Ll' o G.werno Federa,l ntt CJntingcncia de, 
ou não tm• pc·stur;ts munieipaos para ex.e
cutn.l', ou ter tle dccrJta.r pusturas munici· 
paos, o quo tol'i:t gr<tçr>, c scri;t ·J cnmnlo do 
con tmsonso; 

Discutinuo a que.~ t'io ~ob OJSC aspect::>, o 
omdoi' não alludc ,ónwntc a.o que pode: á. 
;tcoutecot• nu DlstJ'ictJ Fu.1cral mu.s nos mu-
n ici pios tLe todo:> os E:-;' <tdos. . 

Ouvi11 um no!Jl'il Dcputculo em diseurt:o 
profel'iclo twntcm dizot· que as ·prc.,;cripções 
do u.:Ligo são intqlplictl.\-ols aos Estados o prn·
tiüt<tmcn LC a.plltic<LVeis H·;J Dis ~ric~·J Fe;ierat. 

E' a thcor,a de dous pezos c dutM moúidas. 
Niio insls~int Jl'Jl' cmqnanto nes to ponto. 

flofol'intlu-se ao briih.Lntist:imo Jiscm·so do 
iUus~re Deputttcio qtw o precoJeu, indaga 
como S. Ex.: om q1te posiçio fi. e~Ll'á o Pr~
feito do Di:;;tricto Federal, uméL vez appl'O· 
vado o prujecr.u 'I E' a OCiHsiã.o dJ dof.mdet• 
S, l!:x. do e.:>huUI() q uc se q uol' Lzot• tle sua. 
autol'ido.de. IJef'oml~-u com o Ulesmo e:::pi
l'ito de justiça c 1-J.tlda.de com que hontem 
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atacou o projecto que o queria investir do· disctwso e (iw com a palavra pw·a faltar 
poderes dictn.toriaes, sob pretexto de que segnnda vc;; na prooúnct sessao.) 

peltt 

S . .Ex. pa.ra go_vernar bem pr~cisava desse::: Fica a diseussão adiada peta hora. 
po:leres dJscre(!JOnarros. O projecto qlle reol'-
ganiza a hygiene e o projecto que rcorga

·niza o Districto FederaL, repellem-so, contra
dizem-se. Este dá todos os poderes ao Pr,)
feito, aquelle tira -os todos, collocando-o em 
posição sub.~Herna perante o dil'ector geraL 
de Sauclc PubLica! 

Julga ter domon:<:trado sufficiontemento a 
inconsl.itucionalida.de do projecto; entee
ta.nto vae estudai-o particula.rmente em f,,,ce 
do art. 63 da Constituição, p.tra demonstrar 
ainda que as disposições do art. 1 o cJntra
riam a lettra constitucion<tl e o espirito do 
regimen federativo. que assenta sob a per
feita descontt•alização administrativa. Es
tuda paro, isto a corrente descentralisadora 
que agiu na constituinte c que, em emenda 
do Sr. Nina Ribeiro, incluiu no texto da 
Constituição o art. 63,cuja lettra, na la parte, 
é de claraeimmediata comprehensão: «Cada. 
Estado reger-se-ha pela Constituição o petas 
leis quo adoptat' ... » 

E' o principio da descentra.lização admi
nistrativa. 

Este principio choca-se com o art. 1 o do 
pro.jecto, que dá ao poder centml todos os 
poderes, até o de regular as construcçõJs das 
habitações, a liml.Jeza dos logradouros pu
blicos, i~to é_, postura~ municipaes. 

Passa agora tL ~>egunc.la par-te do art. 63 da 
Constituição, que diz :-t'espeitados os prin• 
cipios constitucionaes ·da. União. 

Estes principias indubitwelmente silo a 
liberdade e a garantia individuaes, a demo
cracia como fót'ma de Governo, a temporie
dade das funcçõJs pr.li~ica::J, a responsabili
dade politica e civil llos seus gestores, a 
igualdade e aut•'nomia politica dos Estados, 
a divisão dos poderes politicos em tres r:tmos 
e a faculdade de emendar a Consti tuiçã.o. 

Em virLude, poi~. dessa outra parte do 
art. 63 da Constituição, o art. lo do projecto 
é inconstitucional. 

Outros artigos da Constituição ainda são 
feridos pelo projectn, com<', por exemplo, o 
art. 62. 

Apezar de tudo isto, a Commissão de Saude 
Publica não julgou necc~sario pedir que fosse 
ouvida a Commissio de Constituição, Le
gislação e Justiça, o quo e<tuivale diZ'}l' que 
julgou o projecto constit.ucional, na opinião 
da maioria de seus membros, porque um 
houve, por exemplo, o Sr. Teixeira Brandão, 
que o declarou inconstitucional, o que equi
vale dizer que na Commissão esta ques~ão foi 
levantada. 

(Avisado pelo Sr. P1·esidente de que a h01·a 
estava esgotwla, o Ol'nrio1· inter1·01npe o seu 

Passa-se <t 

SEGUNDA P,\RTJ•; DA ORDEM DO DIA 

E' a.nnuneiad:t a continuação da. 3a di~:
cussão do prnjecto n. 168, de 1897, pt·ovi· 
denciando sobro auxílios [L lavoura. 

O Sr. Presidente-Tem a p 1laVJ'a 
o Sr. Frederico Boi•gcs. 

O S1·. Frederico Borges p.)de 
aos seus dignos colleg:;ts lho pcrmitt:tm en
trar no debate, que tem sido illustrado por 
oradores de nota. 

E' incompet mte no assumpto, mas sentiu 
de perto, em uma tentativa em que ~e em
penhou de dedicar parte de sua acti vübdc á 
lavoura, todos os to:mentos e difficultiades 
com que lutn. e·,;s~t classe importante do paiz, 
fa.ctol' pl'imal'io da rique7;i1 publica. Está 
convencido de que o u.ssumpto em debato 
não é de interesse exclusivo dos Estados pro
Juctor·es do café, é um caso de intct·c~sc na
cional, pehs con~equencias quo delle re
sultam, reiTectindo-se em tod11 a economia do 
paiz. Pelo que tem lido e ouvido, entendo 
quo a questii.u osM. deslocad:t do seu eixo. 
Por ossos alvHt•es nada do positivo e immo· 
diato se conseguü·â, porque est;amos fól'a do 
terreno em quo devemos assestar as nossas 
batm·.ias. 

A clnmad<1 crise da lavoura, cl'ise cco
nomica, crise de producção, não ti m<~is um~t 
simples, lon:;a o profund& cri::;e commercial, 
crise qne só commct:cialmonte púdo ser l'c
solvicla. A la vom·a, produz, isto é um f.. c to 
positivo, tanto que se diz haver supm•pro· 
ducçã.o. O producto tem consumo, é outro 
facto positivo, attest<L<.io pela cxp::Jrtaçiio. 
Fatta apenas p~·cço compens:tdor para o pro· 
dueto, e só se púde valorizar a mercadoria, 
operando commercialmente com os recursos 
do capitü.l e das praticas mais intell.igento
mente commerciaes. Si ha excesso de mer· 
cadoria, é <hO commercio que compete re
gulal'-lhe a offerta. O elemento commercittl 
não so póde supprimir nunca, nom no re
gimen dos syndicatos, nem no chs coope
l'i.ltivas. NãQ se pódo snpprimir um orgfio 
qua integraliza um org;wismo. 

Parece c1ue a fé d.eposit[l,ua. nos syndicato·J 
e nas cooperativas é tão g1•ande no seio da, 
C;tmara, que faz acreditar e pensw que so 
cogita em fazer desapp<trecor do nosso me·io 
e;se factor sociaL Qual é o paiz que vi v e 
sem o commercio, que constitue o apparellw 
circulatorio da nação? pergunta o ~ra,rlor; 
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? o commercio que distribue as riquazêtS o 
vi vi fica o organi~mo economieJ dos povos. 

Não pensemos em eliminai-o do numero 
dos f•,c iores que constituem a potencia de 
um ,, na.ç:'\o. 

E' na reu.cçã.o commcrcial que est(t o re
medi:J e a sJlução para o ca::.o que nos 
preoccupn. a falta de preço.,; compensadores 
pat•a, os nossos prductJs. 

Não fují1mos de reconhecm• a verclade, 
porrpie isso C'll nada. nos aproveita; ao con
trario, p:ttentcemol-a, em toda sua nudez:
a nossa producçiío n{ío tem p1·eço, o nosso paiz 
nc1o se e1·gue do abatimento em que payece 
exlwla1· o ttltimo olenlo, a nossa moeda niío se 
valori:;a, pela mesma c uoictL causa por que 
o commcrcio nacional externo não existe e 
em seu logat• ha t1. liherdade rle nw.ta.r •J 

Rrazil, quo aildam a chi1mar• de liberdade 
comm~Ircial, p:H•quo ha um munopotio quo 
impoiic a. uo~s:t peosperidacte em todos os 
ramos dl1. n.ctividadc humana o esse mono-
poUo é-o camlJio. . • 

E' essa potestade que a vil ta todos os nossos 
valores. Para evidenc;at-o b:tsta figur .. 1rmos 
duas tra.nsacções do mesmo valor ao cambio 
de 24 e ao de 12 dinheiros. Estas taxas são 
pt•ef'el'ida,s nesta. exemplificação, porquJ o 
valor da libra é 20$ no primeil'o cuso e 108 
no segundo. Poi.i bem, imaginemos que fi
zemos uma comprJ. de mercadorias estra.n· 
geiras uo valor elo duas libras esterlinas e 
<1uo ao mesmo tempo vendemos 20$ em cat'é 
p.ll':J. o ox.tel'ior. Como a lib1•a vale 10$, 
temos de pa.gar pelas uuas libl'aS esterlinas 
20.';, o o estrangé\iro tem do pagat•-nos pelos 
20$ de ca.lü duas libr,ts ost~Jrli~as. Imagi
n3mos n.got·a as mesmas transacçoes ao cam
bio do 12, om c1ue a. lib;·a vale 20$. Compra.
mos-lhes as mesmas tlUt\S libras em merca· 
(lorias e vondemos-lhes os mesmos 20:'; em 
cul'é. · 

Vej,~mos agora a liquilação. Pelas dua.s 
libras temos quepagttr 40.S em moeda p!tpel 
e polos nosdos 20~ de c:\fé vendid•J vamos re
t'eber apenas uma libra esterlinu,s, va.lendu 
e;tn. 20:'\000. 

O que no primeiro e<tso pa.gn,m-nos com 
duas libJ'<t~ . pagam-nos agora com urn só. E 
nós o que pagttyamos com 20;~ do nosso 
p<tpjl temo:; de embJl8ar agora 40$. MttS· 
eJmo quem recebo este~ _40$ é o banco es
tmngoiro, represcntu.nú.o o commercio exte
riOJ', segue-se que de todct a ma.nobra da 
b:tixn. carnhial1•esnltoü que, deduzindo-se 20$ 
dtt lihra que recebemos, a mesma tranli'acção 
nus custou um prejuizo de 20$ em P<tpel, ao 
mesmo tempo que o estrn.ngciro ficou com 
uma libr<t em sua. caixa, pois nos sugou os 
20;) do cM..i com um;t Hhra apen<t:>. 

U prejuízo foi exu.ctu.mente do 50 % • O 
B·,·azil, porem, não compra mercatl•Jria.s 

estrangeiras no v;J.lol' de d uo.s li lmts. E~n 
HJOl a somma dus nos:;as compras no ex
tel'ior atGingiu a. 20 milhões de libras, pelas 
quaes devíamos ter pa.go 200.000 contos em 
p<t pel moeda. a. cambio de 24 o pelas quaes 
viemos a paga. r effecti vamen ~o ma.is do 
400.000 ! Pi1gamos mais de 200.000 alem do 
que devemos! E' es~e papel que vac engur
gitar as cai:ms dos bttncus estrangeiros, des· 
faleando o nosso commercio importador 
dcs~e instrumento de permutas, perturbando 
a ciJ·culn.çào mone~arit~., provocando as cri
ses do commorcio, arruinando o paiz, espo· 
liando emfim tt Nação, para enriquecer, sem 
O<tU::l!l. justifiettda, o:; que nos exploram! 

O Brazil não vende tambem po,ra o exte
rior so mente 208 de café. O Beazil vendeu 
em 1901, 8 0.000 contos de seus pt•oductos 
agricolas, que foi o valor rea.l da nossa pro· 
duc;ã.o exp:n ·tada, mtlculado com todas êtS 
dcspuZi1S de direitos, carretos, fretes de 
ostra.da de ferro, etc. quo foi emfim, o cus
to rea.t das mercadorias postt~.s a borJo. Pois 
·bem,-csscs 860.000 contos que a cambio de 
24 deveria.rp. produzil• 86 milhões de libt•as 
estGrlinas , não chegam a produzir 43 milhões 
esterlinos, porque o cambio esteve, em 
ri1edia nesse anno abaixo de 12 d. 

São esses 43 milhões esterlinos, subtrahtdos 
capcios.tmente á nossa bolsa, que deviam 
entrar para o paiz, a fecundae a,c; nossas 
industrias, a dessnvolver a no~sa. potencia. 
economica, militar, commercin.l, agt·icola e 
indust.l'ia,l, qua ficarão nas arcas dvs argen
tarios estrangeiros, fu1•ta.ndo-nos no confor
tavel, no goso uLil, no bem estat• a. que 
teem direito u. nossa. actividi1de productiva. 
e o nosso trabalho. 

E' preciso que o B1·azil abra os olhos e não 
se perca por. falsos caminhos e atalhos tor
tuosos que o desviam da luz. 

E' dessa maneira que não ha nnmeru.rio, 
é assim que nos obrigam a emissões, a em· 
prestimos externos, e depois dizem que não 
tom interesso na. baixa ea.mbial, e ao con
trario dis3o, todo o seu into:·esse está na 
alh, escarnecendo ainda. da nossa simplici
dade, allegando que a baixa d ·J cambio é 
devida ás grandes emissões e obrigando-nos 
a queimar papel-moeda ! . . . . 

Mas quem não sabe que a materia que 
favorece e3sencialmwte a ruína do paiz é 
exactament·3 aqualla, que deveria constHuir 
toda a sua grandez(l. 1 

Basta de mystifieação! 
Ataquemos o problema. resolutamente e 

confiemos na acção do commercio, para. re
para!' a economia do paiz, exhausto pelo 
pa,t'asHn. insaciavel que nos tem devorado. 

A solução para a crise é restabelecer, com 
modir}.M ga.ra.ntidoras, a. supremacia do com
mercio nacional exportador e á sombra do 
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roglmen protector que instituirmos, a.té que 
rcpal'cmo; as forças pl'rdídas em uma luLa 
s~m treguas, peito a. peHo, de in .>tantc a 
instn.nte, possamos csta,belecer normas es
ta.veis o delinitivtw p .m\. l'l~gel' os negocioa 
externos da. naçiio. (Muito bem; muito bem. 
O orado1· é felicitado par vm·ios S1·s. Depu · 
tados presentes.) 

Verp (i, TvicJa, é lido, apJütdo e posto con
junq tttJ~lente om discussão o :;cgninte 

- SUBSTITUTIVO 

Ao p1'ojecti n. 168, ele 1897 

O Cungees>o Nacional de~rett\ : 

Art. J.o Ficam acc.;it:t'! a.s ol1riga.ções c 
condições constantes (l;t propo;;ta aprcsen
tn.il.a em sessão tle ll de ~ctembro do cJJ'ron te 
anno. para valoriz.aç.ã.o do café e solução do. 
ci'ise da referida la vourn. ct>m n. ;>ltera.<;.fio 
seguinte: · · 

Paragl'n.pho unico. O Pl'~ço UlSiúJ para. o 
typo 7, SCl'á do 8$ por arl'oba. no segundo 
ann.o o de ~l$ no to1·coh·o e ne.>sas basm; pa.1•a. 
on outros ty pos, cmq ua.ntu o m lJio pormtta 
sr.cm• entro lO e 14 ((. c !•e!<1Uv:tmento p:u·a 
osca.mbius :.tb:lixo d<J lO c acima d1\ 14 d., 
do conl'urnli.la.uo eom as ücmail! condição.~ 
estabelecida 11a pt.-opost<L 

Art. 2.• Fict1 o Governo ü.utol'iz ;t~lo 1~ lit'· 
maL· o contt•acto com aqucllos pi'Ollvucntes, 
no pl'ttzo mLtis hl'e\'o po$si voL 

Sttla. d:\ssossõ0s, lO üo outubt·o <lo HJO:l.
lil'cdedco Bo1·gcs. 

DOCU~mN1'0 A QU~ Sl·; REl•' I-:RE O Slt, FRE
I_li;;l't!CO llO!WilS 

l 11'0lcjJSe }l!s!íficatiua da 1WOJlosta apresentada 
ti Gamai'Lt dos Deputados, em i'cssrío de O 
ele setemb1·o co1'1·ente, e assirJnnda Jl01' l'e·r
?tando 1lfachw.lo da 8imas c Maw·icio 8inh.e. 

Exmos. Srs. P1·esidente e mai;; membros 
da. CommL;são de Agricultura da. Ca.ma.t•a. dos 
Deputados. 

A valorização do café, sem restringir· 
se a liberdade commercíal, 1! nm . problema 
a.bsnrdo. 

E' preciso a.ttomlm·-so ao moclo por que ê 
feito o negocio desse artigo para cumpre· 
heudeNe toda a utilidade das modida.s quo 
tenham por fim valorizal-o, ~em golpear u1.é 
certo ponto a chamada lilJOl'ualle do com
mcrcio, que C•, neste ca,::;o, "' liberdad c do 
anniquilar o 13ea.z.ll. 

E' inutil, ê pueril, é irdsol'lo cogitu.r de 
valorizar a nossa producção, quer se tr,,te 
de ca.m ou de Lot·racha.. emquanto os com· 
p1·adores tiverem a libe1·da.de de llxar o 

c:tmbio o tlcss'artc impor o preço â nosso 
moeda. 

S .mlwr'~S da pPüdllcçKo atlJlUirida o senho
res tio ou;•o que nus vendom ao preço que 
lhes apl'az, é gyra,r em um ci.culo yicioso 
pretend,w Ja1• valor a um.a. merca.dorw. que 
é tran~(brmada em outl'a.-ouro-quando a 
esta dii.o o valo!' quo bmn lhes pat·cce. 

Essa contingenci:.t,, qu;) é legitima., quandv 
as noss::~.s necCJ:>sidttdos do ouro, no exterior, 
oxceJ.:~m á i m uort.a.ncia. dos va.lo1·cs e ct•e:l.i
t·Js dé qu .) po~:nmos lá .iispJr, é de to.lo o 
ponto d.cspeopo$i&a<ln, inju~Wicavet, espolia· 
tiYa, (jiH1lHlO OS Y<~IOl'O:::l tlC llOS.:l:J,il Cl!.pol'Lt1.
ções são supeeiot'C" a.o nosso deblto, e, m<tiil 
ai nela • :;ii.o supot·iores ao nusw debito arid i
ciona.do da so:ntiHI ele toJo o ::>eL·viçu da di· 
,·itla publica. extct·n~t ! 

Donos o senhores dessa rool'ca.düi'Ía, im
põem-no~ u p1•r.ço de:b, l~ ·seu talante; ao 
p~ts~ o que nós, nã.o sem-lo .~enil..>rns ncmtlo· 
aos dtl nos.-;;:1 proilucção porc1uo. não IQJemos 
vcndel·<t pelo prc~·o qutl clb vn.lc, ma)'l pelo 
)H'OC}v l}lE) l\lil·lt flllCI'OlU pag 11', S~gUC·Se quo, 
pa!'a z·e.s.ll vm• o pl'Jbloma, pt•Jclsam(,s tor· 
n·u·-nos elo nos o senhores da. mrwca. !ol'ia, 
pa.1·a poúer vtJrtr!nl-11 pelo que cLI.t va.le e 
11üo polu ttll(j no!-:~ <1 ueJ•cm pagar. 

NnuhunHL medida. sc:ü. etn~.:iorll.o p::Lrtt con
soguít· o.;::;c rosulta(l_,, sinão a que decorre 
llUL!O~s:u·ialllontu tlu ;sas rn·emis:sas : asscnho· 
reat•mo- n1JS da pt•oducç.ã.o. 

Como podl:ll'lllllt>::l con .>eguil-o 1 
Com auxilias á l<wout·a. ~ 
Mas e~ Los, sejam q_u cs forem, não alteram 

ab~olut.J.monto a :;itmwão cnt1•o us vende· 
l!oros c os compt•atlot\;s, nom tão pouco ell
milmm o mecanismo mercantil i:! tornacio· 
lltÜ, cousa. primaria c unica do mal quB 
pt•eteutlt~mo.; remotliat·. 

Scnhot·cs do out•o, pot• olto nos fa.1•ã.o 
paga.P sompl'O o que lhe$ aprouver ; ~e 
tuutlo que, cmboen. mesmo pagando ma1s 
pelod nos~os procluctos, eUes voem a pagar 
eJfectivamento S;}!Dpl'e o mesmo ou menos 
esterlinos put' mciu de umo. simpies cot,1ção 
g~apllica, sem corl'ecUvo e sem contraste . 

Nós compramos em libras esterlinas e em 
em libras pa.ga.mo.s as nossas importações; 
ellcs compram-nos as oxporLaçõJs em papel 
e pag:1m-nos- om om·o, dando n. esse ouro o 
valor n.rbitr;wio que lhes convém. 

Bom se vê que elles não nos di'i.o o ouro 
em especie, }la.gam-nos ·em p.:Lpcl-mueda. na
cional, ma.s esse panel ~ o resulta1lo de uma 
tra.nsacção sobre um cheque ouro, contra si 
propl'ios, raprescnbdos por ba.nque\ros no 
exterior e q_ue é convertido em p<~pel á. taxu. 
sempre depreciativa para o pa.iz e favora.vel 
:;empro aos seus interesses ! . 
· Senúo esse o mecanismo dos negocios in
tornaeionaos,não se precisa de~rpender grande 
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esfo!'ÇO para. compmhende1' quo o proulemtt míseravol contingencia de prodnct;i'io, é inad
não enconr.L'<~rá. solução sa.tisü:t'to1·i:1 o cúm- mis:>i vol, pois nã,o oxp1·ime sin5,o a. mais 
pleta. sinão quebvando-se dü uma. vez as tm·pG, inJigna o cundemnavol explot·ação. 
,,,nuas com quo jog11m contr.t nó.s, E' vara oppor-se a c:;so e::;bulho contra n 

O mal prov<;m S<i e exclusivamente do de- ~adio que o nosso gsta.tuto fundamental 
feituoso systorna das no::;sas r2litções mm·- investiu o Congresso Federal 11<1 attribuiçio 
eu.ntis intcrnacionaes. de rega lar o eommcr·cio internacional. 

Entretanto, são ess:.ts relações que a nossa Acr.so <levo umtt n:tçfio fica1' â mercê do 
Constituição dHforíu ao Cong11Ho N<wíonal eapit<tUsmo oxotico, como qun.lquor op8l'D.rio 
a attribuiçho do 1'egnhw; (\ de;;sa provi·icn- de fabrica, snbmisso ao su.lario que lhe ubi
cial arma de defos<t que deve lançar mfio o tea o imptie o seu patt·ão? 
Governo, sem dernor·a nem hesitações. Reagir, re;tabelecBl' a norma.lidadc indis-

E' no.turn.l, allmis:\ivel, que om um pa.iz ven~<wel a.o l'Cgular !unccionamento do suas 
do ch·culação fi(lucial'ia o valor de stm moed<t rel:tçõ.ls com o exterior, sa..lvaguaedando os 
solfl'a, o.;c.lla.ções, baixe ou su!Ja, cunfm·me a interesses m11teriaes da. commuuhão sochl, 
smt situaç·.ão economica, confurmc tt surt ri- amparaudo o trab:1lllo interno, protegendo 
queza convortivel o n ouro, em confe0nto as clltsses produdol'a~. factot•es de sua ri
com ad nocessi<bde.:; de seus ~upprimentos e qnr,z:1 agl'icola. e indusr,rinJ, em summ<t li
gasto.,; no exte1·iot·; ma.s o que nenhum pa.iz ber&andJ a n:.1ção da pre~são oxtornu., é rleveL' 
pôde tolera1· e nenhum p<tiz o blel',JU ,ittmltis pi'im,n·,lbl q_uc ni'ío póJc pt•ovocat• siuãj os 
é que essa depreciação v<t além de eOl.'Los applau~os do munrlo o elcv:tr o nome doses
limítc;. t~Lclista.s que o tentem, promovam o real i· 

Tudo quanto se pMe razoavelmente coa- zem. 
cedet·, nes:>c s3ntido, é que es>l1 depreciaçào Tendo nós nma producção extraorJinaria, 
jamttis desça ab:üx J de um tJPço, o que dovemvs consentir que tudo se pet•ca em 
equivale, entre nó.s, l\ 18 d. pt·oveito dus·qun nos devort<.m o tt•ab:tllw e 

Pur maü:J n.val'iada"J que estej:t,m cts finan- as ronda;, e eom o tn~obal!w c as rendas o 
ças. de uma riaçãu, niio é toloravel, não pólle credit·J e a. homa, colloca.ndo-uos ern posiçi'i/l 
ser licita. nem permittidtt qualquer depre- subiLttcrna e humilhante em f'aée rlos mel·ca-
ciaçã') que exceda u.guello limite. úos rno11ot<Hios d<~ Btll'optt ? 

Em ultimo t',,Ctll'SJ,para ovHat• as funestas (~ua.nto nos i;om siLI.o extol'quiLlo por c:>~os 
consequoncia::~ de semellmuto p!wnomeuo, pt•uco:>sos teneb1·osoa, nos pagamentos que 
jamais hesitaram o~ Gov<n·nos om obvial-lts, temu::l f'eiLus 10m do pniz, em s;tti:;f.l{lii.o <tos 
aind<t la.nçl.:tnilo mão d,> rocurso dos em- nossos cumpr·lrui:>so.>, ·~unto de divitla. puiJlictL 
p restimoil externoil, que foi aliás :t pu!iLica. cu mo do rela~·õJs pl'i vadas ? 
1inanceira. do lmpcl'ío, o que não permittin Si consider;wlOs e111 popcl moeda Tn·aziltJiro 
que o cu.mbio descosso daqu131le limi~o sinão o valor. úas no8sa:> tJ•;tusacçi'Lls inceruacio
duranto a guer'l'i.L do l'a.l'.'tgutty c por pouco naos, com cam!Ji•J utto, o custo du qnc expor
tempo. tamos pcrwancco o me.3mo, poi:4 4 J milllücs 

Acahamos de contrahir um grande em- de arrobas de ca.fé, poe cxemjlo, a 7$000 
prestimo exte1·no e o camuiu pet·mane~e es- são sempre 280.000:000$; mas o vttlot· Llo 
tacionaeío, com um:t cxpol'G(l.çtto do valor que i.mporbmos diminue, portple pJ.gctmos 
supel'ior à importação, no pleno gozo de paz pelo Yêtlor em ouro das importnções menos 
in tema e externa e em plena fio :esc:mc1:.1, papel muedil. ; donue rosult<tno balanço um 
de toda a. c~tplori.Lçiio agt•icola.! augmeuto de papP.l a nos~o favor. 

Como explicat· scmelhaute anoma.lia e jus- Considerando-se, porém, as mesmas trans-
tificar semelhante depl'ecla.ção que excede acções a. camúio úaixo, os elfertos são inver
de 50 o f o a.ctualmente, tondo já, no Govorno so:;, os nossos saldos ou üifl"erenç ts a nosso 
do D1·. Prudente de Mora.es, attingido a favor diminuem e revertem em proveito dos 
75 o f o ! nossos exploradoras. 

I,;' preciso reconhecer que tal abeJ'ra.ç1o D:thi resulh \).guerra infrene que soífl'c a 
é brutal, inqualificwel, in"udita c fóra. de nossa producção, em luta com o caml:io; a 
todo o limito razoavel, admissivel ou tole- depresslo de nossa vita.!idado economica, a 
r·avel. no;;sa pobt'eza, a miseria geral da Nação. 

A libcrdn.,.lc de commcrcio, o jogo sobro o A convcniencia pois do tt•ansformar o in-
papel do E:>ta.do, as depreciações consequen- verter as posições respectivas entre a Ntt<;ão 
te::; ás grandes emi"s:>ões, tudo é legitimo e e o cxtm•iln•, em suas l'Olações commerciaes. 
pôde e deve todo o Govorno supportar, como e o objcctivo da, proposta que oil'erecemos ao 
uma consequencia U<1t:n•al de sua politica Congre.,so. 
ecunomic:t ou d;t situação ren.l ela ccunomia 

1 

Não são os proventos que possamos indi
l!acioual:, u~na depreciação, po~ém, ab~ixo vi~~Ia~mente aufm·h· do emprchen~i~n~n_to, 
uaquelle lumte, mesmo na mais pmcana. o abas JU:>ttt recompenm ao estor.;o e<~ tmcta-
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tiva particular, que nos ab.:;orve e impelle: 
é antes o empenho de proporcionar o bem 
get•al e collectivo, do qual indii ectamente 
gozat·emos tambem, que nos oncoraj,_t c re
tempera as energias. 

Na campanbo em que ha quatro annos 
vimos empenhado, a maior Iucta e o maior 
perigo não consistem na vencid.a ao a.·lve!'sa.
rio que nos lilxplora, e arruína. ; é, sim, a re 
luctancia c1ue temos a. vencer dos que deve
l'iam acconer pressurosos em nosso auxilio, 
reforçando as nossas arRlas c animando a 
nossa. tentn.tiva. 

A maio1• lucta, a lucta que nos cança e 
exhaure, porque nos entristece c mortifica, é 
a de vencer a indiHlwença dos poderes a que 
incumb:.~ resolVe!', approvar c 8ané!ciona.r o 
nosso trabalho. ~· esse tremendo esforço, de 
quo é mister para. captar-lhes a attenção e 
chamal-os â consciencia do perigo e d.o 
n.bysmo sobre quo se libra e alcamlor:t nossa 
1)atria ... 

l~s:ms. St'S, ! O nosso objoctivo, ao ela· 
hora.r o projecto que vo.s apresentámos, visou 
simplesmente, na urgencia do momento, 
crear uma. situação tal, que ü, sua somln·a, se 
possam nutrir, jâ.. e j<l, as actlvidades pr·o· 
ductívas do paiz, que mol'rem tL miogoa,não 
em conséquencia de uma crise propriamente 
agrícola ou intrinsecamente <io prvducçiio, 
mas em virtude de crise do cummerci-v na
cional. 

E' isso que nem todos comprchendem. 
Po1• mais desorganizado que esteja, entro 

n(IS, o sp;tcma protector d<ts clu.sses agrí
colas e industriaes prJpriamente dit<t~. par 
mais desr1mparado que esteja. o paii dos 
orgãos imlispensa.ve;s ao regular des0nvul
vimento do trabalho, ainda assim a nossa 
producção -a»Jombru.. e abastece os mercados 
consumidores. 

Claro é que mesmo desamparado de todo 
o auxilio, indíspcnsavel a todas as socie
dades, em paiz regularmente orgrmizado, a 
laToura tem exercitado plenamente a sua. 
fun·cção e, ainda. que onerada, ainda que 
oberada de difficulda.dcs a~ mais temerosas, a 
producção _ahi está desafiando o commel'cio 
para entregal-a :>,o conssumo do mundo. 

A crise é, pois, antes de commercio na· 
cional, que, não podendo approximar o pr•o
ducto do consumidor, s·upporta. o esbulho 
contra. o product01• e assiste impassivel á 
llropri<t impotencia para a resistencíl1. 

Uma forte e victoriosa organização dos ele
mentos productores, a con~tituição dos syn
dicatos agricolas o commorciaes, tã.o es
tl•anhos ao nosso espirHo de associação,entre 
nós, sení, sem duvida, a fôrma futm•<:~. c pcr
manento que ha. de reger definitivamente os 
interesse:; nào :;6 agricoltts como industrü.ies 
do paii, 

Mas, lJem o sttl.Jeis, esse processo definitivo 
não se alca.nça de um só golpe, nem em um 
momento da,lo; elle so crea, lentamente, ás 
caricias repetidas de uma propaganda inces
sante c pertinaz. 

Foi para a urgeacüt do momento, fJi para 
a crise do nosso instante agrícola, foi para 
a bituação pungente de miserüt, deHconforto 
e desanimo presente, que viemos oJfereccr o 
nosso remeJio. 

E' t \lnbem ao seu influxo que poderemos 
cimentar e concluir a obra que venha dar 
foição definitiva ao nosso commercio com o 
oxteriol'. 

De passngem cumpre-nos a3signalar que o 
p!'Ojecto da bancadtt p<mli~ta, apresentado á 
C<1mara. dos Deputados, pu.ra ha;;e de estudo:3, 
incide i:l<t impraticabiliLlé~de ma.id absoluta, 
c·Jnsiderado commercülmente. 

Todos os f1:J.Yores ahi condensados est5.n 
préviarnente condemnados ao silencio dos ar· 
chivos legislativos, :t faHa de quem o;; ac
ccite; maiores fossem elles o ainda assim niio 
conseguiriam despertar o menor interes;:;e aos 
capitacs. 

Como gi.1rautit• um JWeço fixo para o ca,fé, 
afim do goza,r tacs ftworc>, com a instabili· 
dado do ca.mbio c a concurrencia dos pode
rosos t1·Hsts baixist<~s que domin:..m na Eu· 
ropa o na America do Norte ·t 

Para se torna1'em ~~cecita,vcis o tental'em 
cu.pHaes S!WÜt preciso que o Governo pudesso, 
por sua, voz, assegurar tt e:>tabílicladu do 
cambio, som o que só a mai~ temm·al'i:t 
ignorancia ou m<t fé poderia. t\rt'lscar~so em 
tn.l cmpreza. 

No uso pleno do s:m l'azão c com animo 
leal de bem servir o pa.iz, ninguem ceda
mente obrigar-se-lia a p.tgar por preço certo 
e determinado umtt 11,ercadoria, om concur
rencia livre com os lntsts .baixista<> e monJ
})Olisto,s de caro h i o . . 

Desenganemo-nos: a salvação da lavoura e 
com ella. a das finanças nacionaes consiste 
unica e simplesmente na rep1•essão ao abuso 
de manipular-se o credito do pai'. nos escl'i
ptoi.'ios dos cambistas ao se.u sabor e ao seu 
arbitrio. 

E' essa faculdade quo pretendemos con
quistar para o paiz, emquanto a lima situação 
lh'o permitü~. isto é, emquanto a sua real 
situação cconomica o colloca a cavalleiro de 
deficits internacionaes. 

A a.cçã.o do Congresso e do Governo não se 
deve f<LZer esperar em tempà algum contra 
semelhante a.ttentado á nossa autonomia 
economica, sempre que as taxas ca.mbiaes 
depreciurem a nos.~a moeda a mais de 1 ;J do 
par, isto é, sempre que essas attingh•em 
a l8d. 

Nesse caso, a l'csposta uo Governo á cspe· 
culação devo i:iel' indefuctivelmente, inv:t-
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riavolmente a mesma.: a regu!a.menta:;ão rlo 
commercio internacional, vasada nos mol·:es 
mais conveoieotes <~ enorrnidarlo do abuso 
que pretende reprimir. 

A chave do problema ropous1, pois, ncces
s::Lriarnente, na l'estrwção á liberdtvle de 
commercio, isto é, na sua regulamontaç:io. 

Para exprimir todo o vigor da nossa con· 
vicçio a este J'espeito, pcrmitti, senhores, 
que vos digamos : Não se rouba im}Juue
mente uma Nação! 

.Tâ vimos, no cot•rcr <lesta oxposi~·ão, que o 
direito de regulamentar o commcrcio intcl'
nacional ü attríbuiçno CX}1rcss:tmente coul' :
rida. ao Congresso Nttciomtl pelo art. 35, 
§ 5° da Constttuição. 

Não lhe é ob:st:wulo o direito do lH'Opt•ic
dn.de, pela propria nal;ut•ezu. desse direito. 
Com e!feito, diz o g.ande economista Cour
cclle Set•neil : 

« Lc droi t do propt·ioté ost uno crcation 
do la loi civile: c'est la loi civile qui a ga
ranti clw.que dctentcur do richcssos contl'o 
l'ttbus de la force, contra ltt viulcncc ct la 
~polia.tion ; c·csL la !oi c i vil o qui donno do 
h~ !'orce aux contract:~, qui Jldt l'OOpocLm· lca 
tlispositions tcst:unontail•(>s. 

C'e~t SllUS Sa protoctiull que l:t pPupl'it~Li'· a 
gt•andi, qtt'cllo a u.e•Juis des gal'e.ntít!S non
vellos a ehaquo nouvoau progt'i.\S social. 

L:L !oi civi:e <t crt1<1 lo d1·oit t.lc pt·opt•it'•tt\: 
ce drolt est donc soumis <L la, lui civilo ; 
elle peut te modifim·, 

La pt•opriétt\ pl'iVtlo n'est. q11'11n motle de 
dest"L·iuuition dos richessos plus ou nwins 
convcn:Lble, plu~ ou ruoinscon!'ormo ú t'~JquitJ 
et a l'utilité p~tblíqua. ' 

Si cetto pl'opo~Hion pa!·aiss::tit étrango, 
nous rapellions l'11rt. 554 du Code Civiie: 
La. propriété est Ie droit de jouir ct disposer 
úes choses de la maniero ia plus absolue, 
pourvu qu'on n'en (asse un usage prohibé pm· 
las lois ou les 1·eglements. 

L'artícle 537 cst cJnçu cn ces termes : 
Les particuliers ont lfl. libre disposition dos 
biens qui leur appartiennent, sous los modifi· 
cations établies par les lois. 

Puisque les lois peuvent modifier les 
droits des particuliers et que la puissa.nce 
du pouvoil• legislatif n'a. point de limites, il 
est visible qu'aux termes même du Code 
Cívile la plenitudo de la propriété n'appar· 
tient qu'au pouvoir leglsla.tif, á l'autorité 
souveraine. » 

A libCirdade de commercio, que não é mais 
do que o exercício do direito de propriedade, 
tem, pois, o seu limite onde o emquanto não 
olfende a liberdade de commercio alheia e 
I!Stá sujeitl.\ l1 restricçõGs impostJ.s pela 
lei. 

!.;'a mesma noção do direito civil qae ;;.m
p:tra. o protege o 1!So do dil'eito de propric

Yol. VI 

dade c ao mesmo tcm}lo cond.emnn. o abuso 
dcSS'} tU rei to, 

Ora, ni1o se póde ar.lmHtir que o com· 
prador tenha o pleno ox:crcicio des~n. liber
dade e o vondcdor estej.t dellc pl'ivado. 

Como, porém, é esse o phenomeno que se 
d<í no jogo de nossas permutas com o exte
l'ior, InéLllifesta é a neces~idade da inter
venção do Poder Legislativo para garantir 
a liberdade de commer0ío, cohibindo-lhe os 
abusos, que tão desastntdam:mte fctzom l'C· 
tloctit· seus eflüitos sobre a economia na
cional, 

Reskingindo, a. lei não fará. mais do que 
l'Cstabclcccr e garanti r o uso legitimo desse 
dieeito, de que so aelm pl'ivatlo o nosso com
murcio oxpor·tadot'. 

Os monopol ios só so le.:.dtimam pela utili
dn,de publica, pelo in terosso collecUvo, me
diante conces;ão do poder competente: o 
monopolio dos ttusts é a liberdade do com
prador em deteimento da. liberdade do ven
dedor, o não tem sa.ncçã.:~ legítima de 
nenhum poder para exwcita.r-se contra a. 
Nação. 

E' esse monopolio odioso, condemnado por 
totlo~ os economistas, que pretendemos sup· 
pl'ímír, om pról dos gt•andes interesses sa· 
crificu.tlos a essa potestade incoutrastavel o 
tenebrosa. ! 

Monopolio ! Ex.cluma.m, horro1•ísados, os 
soi·discmt partida.rios da lillerdt1de de corn
mercio. 

Arrepiam·so-lhes as ca1•nos o os cabellos 
á simples pronuncil~ de tal vocabulo, como 
si os nomes, por si sóa, pude~>sem ínspíru.r 
hOI'l'Ol'! 

Entl>etant.o, todos n.cceitam c se submettem 
D.O mn.i~ pernicioso monopolio que se im
plantou na nossa terra e cujos benetici.os só 
aproveíta.m aos monopolistas de cambi,.~, o 
mais atroz e iniquo monopolio que se pôde 
exercer contra um paiz, porque deprime-l.he 
o valor de todo o ~eu trabalho e abate todo 
o vigo1• do suas forç<.ts economicas. 

Para modera1•, porém, o furordo::; ico· 
noclastas de termos e expres;,õss, vejamos o 
que diz Bouillet no seu Diccionario Uni
vet·sa.l: 

«Monopole-(du grec monos, seul, e pole.,. 
vendre), privilcge que possedo un índividu, 
une compagnie, un gouvernemeut de vendre 
ou d'exploiter seul, ã l'exclnsion de tons los 
autres, une chose determinée. Le monopole 
exercé par un individu, sans l'autorisatíon 
a~~ pott·voi1·, ost un crime. Lo monopole de
víent legallorsqu'il est exercê dans t'intm·ilt 
comnwn et en ve1·tu d't.tM loi, soit pm· l'Etat .• 
soit par des prwticulie1·s. Ainsi. en FPance 
l'Eht a in monopole de la poste aux lettt•es, 
rle la 15cnte dlt tal1ac, des poudres à fen, des 
m~nnni~s rlt.'fj sn,line:>, etc. Eu E8pagne l'Etat 

~a 
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a. celui des mines de mercz,we; en Prusse, dos 
rnessageries ; en Russie, des eaux-de-vi~J». 

Ora, pa.ra reguLar o commerci.o intorna.
cional, segundo os termos da nos.;;a. Oonsti· 
-tuicão, é forçoso rest .. iogir ou amplia.l' o 
direito do propriedade, ou antes o uso Jesse 
direito-a. liberdade commerci>ü-sem o que. 
deixaria de haver regulação ou regulamen-
tação. · 

Segue-se que uma syncope neces;:;aria, 
maia ou menos levo. ma i,; ou menos pro
longada na. liberdade absoluta de commercio, 
ê um~ providencia re<lonhacida. Pl'Gvista a 
preconisadn. no no.;so Est<ttuto, tã.o util 
quanto necessaria antn a suprema lei de 
.salvaguardar a nossa pt•opriedade agl'icola. 
o industrial, a nossa. pl'vspet'id<J.de economíco. 
c commercia.l. 

Nií.o é ella. acaso llOt' dom1.is jul!ti tlca.vol 
ante a. ostupenü1\ dopreci:tcão dos UO$SOS 
productos o dtt nossa mooda. I 

Não é olln. reclu.m<Lli:t pela opiniito, pelos 
pt•oprios interessu.dos, p;1ra. ga.l'antir a vi&a
btliilada da nos~:\ uxtPaOI'dinMil1, l"lll'OZ e as
somhrost\ protiucção? 

Não é olla. c:1p:1z dor·csoi\'Cl' o pt•obloma da 
nossa emanclpa~.ii-o uconomiCl\ o quiçá pl'J· 
pt~r·:n a. llllHStL twtonomia. !!nanc:cira. 1 

Por quo hositar em lançar mií.o uella, por 
um pol'iouo dcmt•mlnn.úo o llmit.u.do ontre os 
cu.mi.Jios lO o 18 d. 'f. 

Vamos terminar ; mas nnto,:; lle faz ll·o, 
ouçamos ainda. o gra.ndtJ Courcnllo-Senou·t : 

« Lo~; monopole::l sout a.ujourd'hui l'Clprou· 
vés pa.r l' opinion, ot lo nom do monopole 
est odioux. Cependaot, H y a dJs monopoles 
utiles et t1•es justifia.bles, :pa.rmi ceux quo 
naus venons d'indiquer et nous croyons 
qu'il sera. tres peu sage de s'<Lbandonner 
sans reserves aux :premesses de Ia coacur
rence : elle aussi tr-ouve le,; moyons de con
:itituer de:; monopoles. Que lo monopole, 
alias, la liberté soit la régie e te monopolo 
l'exception, rien de plus juste ; mais ce 
serait ·· folie d'aller, sous l'intluence de la 
haine qu'inspire un nom, reuversel' dos lois 
ot des institutions necesso.íres á noh·e prospe
rite comme1·cíale et industriella. » 

Entretanto, não se trata aqui de um mo
nopolio, porque, como bom :pondera. um pu
blicista. de nota : 
. ' « QU«ndo um p1•í..,ilegia é tempe1·ada pela 

rtcçtio dos pode>·cs 1Jublicos e quando todos 
pm·tilltam e se nsscciam aos fJeneficios da 
obra, a {o.1la1' com prorn·iedarle, deixa esse 
privilegio de conslitt.!ÍI" monop(J(io. » 

De fa.cto; vamo:~ fazer entrttt• a. Nu,ção no 
goso de uteis set'\'iços e grandes proventos : 
assim não nos falhe a con:IL.LOÇHl. dos seus l'B
presentantl3s, Dllffi nos abandone a propria. 
coNgem pat•a. ompreza llc t<~m:mlw, magni
tude. 

Ahl csl;â a solução completa. do problema. 
qull pee0ccupa. o espírito publico e a.lllPma 
o senti.mento do conservação das classes 
actuacs. 

Eis a stn synthese: 
to, eliro.ina. o regimen de monopolio do 

exportaç-.ão que avassalao 11a.íz e domina. os 
nossos negocias com o extel'io1' ; 

2o, Nsta.1Jelece a. lib:lrdado de comm~rcio 
(la que cs~á pl'lvado o nosw oommercio ex· 
port<td·n· ; 

3°, valoriza. immcdia.bmente a Pl'oducção; 
4°, Augmonta a renda u;s Estados ca

feeiros ; 
5°, Hbcr~a. a nossa. moeda das tans de de· 

pt'ec.iução ; 
6~, npproxirna. o produc ~or do consumidor, 

levan1lo o nosso Cll't3 ao;;; merc1Jo:3 coosn· 
midore> ; 

·;o, crea. os apl)arelhos de pt•otecção neccOJ
sarios ás clttssos actnaos ; 

8°, l'it•ma o cl'elito l)UlJiico pela. vu.iol'iz:t• 
çã.o da. riquaza oxpurta.vel ; 

9•, e!bbelece o systcma. b~tnca.t'ÍO na.cionctl 
ua oxtol'iur; 

!Oo, nenhum oJns pa.t'<\ o E$tado. 

Rio tle Ja.ncit'o, 21 desctcmbro deHlOJ.
l•'e.1'1tcendo JI. de Sinws. 

O Sr. Derna.rdo I:Iortt\ (pela 
orclcm)-Sr. Presidente, a hora csttt ade:.tn
tada e parece me quen a. inscripção dos ora
dores o meu nome segue-se immeiiatamcntc 
a.o do S1·. Fraderico Borges. 

A id~a. qua S. Ex. a.cliba. de aventar no 
seio do P<trla.mento ê nova. em especíe, trans
foema. :~ cdse da lavoura oro Dl'ise do com
tuercio, muda completamente o~ termos da 
questão, e, portanto, o modo de discutü· o 
assumpto. 

O substitutivo apresentado ao projocto 
ba.sea-se em uma. exposiçiio de dous cidadãos, 
que m(} :pa.t•ecc longa e fun(,iamentada ; e 
como tenho de discutir o projecto e :prova
velmente o substitutivo, pelo a.dea.ntado da 
hora, não me sendo ahsolutamento possivel 
díscutü·, quet• osta. nova questão, si julgar 
con-veniente, quer tomar conhecimento da 
exposição que foi a.presenta(la e que muda a 
crise em m•ise do commercio u não da h
vulll'a., eu requereria a V. Ex. que, pelo · 
adeantuda da hora. e cansaço em que se 
acham os meus col!egas pela longa Jiscussão 
havida, · com sua bondade mais que reconhe
cida., não infringindo o Re,;imento, adiasse a 
discussão para. a proxima. sessão. Si jsto, 
pol'ém, nã.o fvr parmittido, falla.rot. 
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O Sr. Presidente-At~endendo ás 
considera(,·Ões feitas pelo nobre Deputaú.o, 
declaro a discussão n,diada pela hora.. 

Foram apt•esontn,das na sessão de 10 do ou
tubr•o de 1903, ao Orçamento do Interior, 
pam o exercício de 1904, as seguintes 

EMENDAS 

Ao ptojecto n. 251, de 1903 

(Orçamento do rnterior) 

Onde convier: 
Aos escrivães da Camara Criminal (tees) a 

3:600$. 

Vã') a imprimir os seguinte~ 

PROJECTOS 

N. lOS A-190:3 

A~tlol'iza o Poder E:xiecutivo a snúvencionm· 
com a quantia de 20:000$ o Dr. Vitat Bl·a
:;i/ Minei1·o da Crxmpanha pm·a, no estran
geil·o, tomm· conhecido o tratamento do en
vene~amento ophidico, e dâ out1·as ·provi
denc~as, com os pa1·eceres das Gommissões 
de Inst1·ucçao e Saitde Pttblica e de Orça-
mento · 

Requeiro que o prQjecto· n. 108, d& coe• 
renb anno, que me fvi distl•ibuido para re
latar, vá em pl'imeit•o logar á Commissã.o de 
Sattde Publica para dar seu. p:\recer, visto 

Sala das sessões, lO de outubro de 1903.- como, contc'?du clle tres partes :propaganda 
Sd 1<'1·ei1·e .-Jluguslo de Vasconcellos.- A.me- no, es~ra.ngmro pelo Dr. Vital Brazil Mi· 
1·ico 1-e Albuqteel·qHe. ·1 netro da Campanh:J. do trat·.J.mento do enve· 

nenamento ophídico, aperfeiçoamen~o de 
Na verba-pessoal-constante da tabella. s~us ~studos sobt·e, SBI'U;mtherapia e auto

do Governo sob n. 21-Saúde Publica-Ala· riZ!1çao a•J Püder Executtvo para o subven· 
gôas-em vez de quateo l'emadores din·a-se: oíonar com a quantia de 2:):000$, a primoil'a 
seis remadores, vencendo cada um '75$

0
men· e segunda p:J.rtes e::capa.m â comJetencia da 

saes-total, 5:400$000. Commissiio de Orçamento. · 
Sala das ses;ÕL):J, 10 de outubro drl 1903.- Desde que S3 t ·ata d·.~o prop:tganda de um 

Wanderley de Jiendo1~ça _ Euzeúio de medicamento no estt•a.ngoiro, só depois do 
.1ndrade-ilrroxellas Gatvao. parecot' tlaquolla c:>mmissão podet•á eJta dar 

sou pa.rocer sobrJ o podido da autoriza~ã.o. 
Sem se ter cunhecimento si osso medica
mento foi approvado pelo podot• comp<3teoto, 
jtilgí.Ldo u~il e olfi .~a.z o, bem assim, sobro o 
v1~1or dos estudos quo se deseja aperruiçoar, 
não so J>Jt1orá decidlr a ro~polto da a.utori-

A' verba-matel'ial-constanto díl. mesma 
tabelln. sob n. 21-Alagõas - aMre~cente·se 
30:000$ para a compra de uma la.nch:L, com
bustivel o lubt•iftcantes. 

Sa.la. das sossões, 10 do outubt•o do 1903.- saçiio peLUda. 
Wanderley de Jiendonça -- EtwJbio de An-
drade-ill'l'oxellas Gal'tliTo. A CommissiLO de Saudo Publica 6 a. compe· 

~ente ~:.t.ra conhecet• desses as~umptos. Esto 
procodrmento vem em f.1vur dos nossos era-

A' verba.- Pessoal-sob o mesm'l n. 31- iHt_os scientiftcos, jti. con.hecidos no e:;tran· 
accrescente-se: geuo. 

1 mestre de lanohl, 150$ mensaes l: 800$000 
l macl1inista. 150$, mensaes,..... l :800~000 
l fogutsta, 100$ idem........... 1:200$000 

Sala das ses~õJs, lO do outubro de 1903.::..:.. 
Wande1·ley de Mendonça.-El6:ebio de An
drç!de. -A1·1·oxellar Gal"ão. 

A' verba-Obras-sob n. 37, da t:J.balla e 
constante do mesmo n. 37 do pl'ojecto ac· 
ct•cscente-so ondo convier: · ' 

l5:000S para concol'tos o reparos do La· 
zareto denominado Po1•to do Francez, em 
Alagoas. 

Sala das sessões, 10 de outubro de 1903.--
"'flanderle!l de o de An- JJfendonça.-Euzebi· 
t<rade.-A1-roxell(!S Galuã·u, 

·Sala. da3 CommisJõss, 31 de julho de 1903. 
-:-Francisco Veiga, presid.ente.-CoJ·neUo da 
F'ons_eca. 

PARECER DA COMMISSÃO DE INSTRUCÇÃO E 
SA.U~E PUBLICA 

;\. Commissão ~e Instt•ucção e Saud.l Pu
bhcl, a q!lem fo1 proaente o projecto dfl lei 
que autoriza. o Po1lor E:ocutivo a subven
cia.r ~om _a _qu:tntia de 20!000~ o Dr. Vital 
Brazll Mmeu·o da. Campanha. para. tornar 
conheci..l.o no estrangeiro o tr~ta.rnento do 
envenena.mo.lto ophidico e aperfeiçoar os 
seus estudus sobre sorotllera.pla. : 

Consideeàndo que os factos experimentaes 
attesta.m o valor sclentifico do tratamento 
das. moed~duras de cobras pelo sô1•o anti· 
toxtco vbt1do pol' immunizttção de anima.es ; 
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Considerando C[UO O Dr. Vital Brazil de·l PARECER DA COMIIIISSÃO DE ORÇAMENTO 
monstrou. em numerosas expcriencias, pe-
J'ante o 5° Congresso de Medicina reunido Polo prl>jecto n. l 08, do corrente anno, foi 
nesta Capital, om junl~o proximo p~ssa~o, o 1 o Poder Executivo autorizado a subvencionar 
grande alcance scwntzfico e lwmamtarJ!).fle{c~m;_L quantia de 20:000$ o Dr. V1tal Brazil 
seus estudüs sobre o ·assumpto do refendo J Mmotro de Campanha p:wa, nu estrangeiro, 
p.rojocto ;. . . tornar conlt&cido o tratamento do euvenena-
Con~id?rando que. um premiu de .vi~gel? a monto ophidico e aperfeiçoar scn estudo 

este dtstlncto experJmentador bra:nll·Iro JUS· sobl'e serumthorapi~. 
tiftca.-se po:as va.ntt~gons que eUe co!ner<i. _ 
vendo àe parto todos os p1·ocessos de tech- E8se projecto veiu ti Commissão de 0l'Ci1· 
:ilicu. nos !aboratorios europeut:, principal- mente pant dai' parecer. 
mente no do Or. Calmette, de LiHe, hoje !'e- Precisando esta Commissão de ser infol'
putado o investigador mais notavel e co;np> roada a respeito do assumpto, pediu fosse 
@nte em taes estudos; ouvida a. Commissão de instr-ução e Saude 

Considerando que as experiencias foitas Pablic'L e esta deu seu p:1recer, assicrnado 
pelo Dr. V1tal Hrazii com o sóro onti.veni· c~m algumas restrições, que não fo•·am in
rneux do Dr. Calmot·c deram re~ultallo nc~ dlCa.uas; tenúo o membro de.'Jsa illustro Com
gativo ·nos animam! subroottidos á mordedura. misslio, DJ'. Teixeim Br·andão, concordada 
de cobras do nosso pâiz, o que parece provar com o pedido como premio pela descober· · 
que a, acção do sôro é Vêl.ria.vel conforme a ta. 
diversidade de serpentes; 

Considerando por isso que é da. maior 
irnportancia o estn(lo da relação de espe· 
cincidade entre. os vari.o!! v<Jnenos opb.idicú's 
o os sóros ortundos de animaes immuni
zadoi;; 

No l'.:ferido parecer se conclue em f<wor 
da, a.atotizat;:ão. 

. Considerando que os sôros antHaxicas 
contl'a outl'as mole.;tiits, como por exotnp\o o 
'-:l"Oltp e a pe3te, podem vir da Europa }?rc· 
parados e aqni applicallo::~ com exita, &.D 
pasEo.qu.J isto se não dá c;,m o sôro a.nt;i
ophidico, pois, os eôr-.~s de outras procedcn
cias não teem efflcacia con ti•a. as znor(leàura.9 
ele serpentes brazUeiras ; 

Contia.rla a. Commis.são de Orç1mento na 
prudf!ncin. e justi~a. cotn que o Poder Executí· 
vo usa d<1s autorizllç5o.:;, nada tom. a oppol' 
a.D poà iào no pt-ojwcto. · 

SJ.Ia das Cornmissões, !G de sotemoJ'O do 
IOo:_l,-l<'l'rmcisco Veiga, pl'Clsidento.~Co!•JW· 
tio da Fonseca, t•oltttor .-E'aulrt Ramos.~ 
Ft·cmcisco 8d.-Ua!et7o Co.nJallwl. - U1·ba1to 
SaHtos.-Ani;;io de :lb1·eu,-Laudndo Pilta. 

N. 103- HJ03 
Considerando que é perfeitamente ju$ti· 

cavei, sob o ponto do vist:L da. seienci.a. e d~ 
hum:~nidade, a drspeza exigiua pelo projocto 
pa.ra que possa o Ur. Vital Bl'azil aperfei- b Congre.1so Nticiona.l r0solv0 : 
çoar .na Europ:\ os seu> estudos sobt:e esta. 
questão, que tanto interessa o bem esta1• e a 
vida das nos:ns populações ruraes; sendo 
certo que as suas experiencias, ,já connooi· 
das, foram coroada1 de. inconstestavel re· 
sul1.ado quanto ã acção curtüiva dos 1 óro~ 
por ello empregados, e que noras pesquhas 
e mai.> completas invest.igações podem pro
duzit· maiol'es vantagens em relação aos pro
cessos de preparo e â applicação dos súro.s 
anti-toxicos: 

A Commissã.) é de pal'ecer que o aHud.i.lo 
Pl'ojecto s.:j'1 suhmelti .'o á consideração da. 
Cama.rt\ e }>Ol' o\\a. upp·:ov tttlo. 

Sala das Commissõ..ls, 2ô do ago,;t,o ,:o 190R . 
-Bricio Filho, pre~hlente ínterir.o, eam 1YJ· 

stricções . ...,...,.8.alyro Dias, rebtor.- .Tosé Bo
nifacio.~ Valois.de Cast1·o.- Teixeira Bl·mt
dqo, c!)ncedo os 2J:000$000 cJma. promio 
pela. su:1 do.;;coberta . .,.- ""'ldaqu·i((s Gonçalves. 
-'- Germano Hassloche1·, com l'estricçõeB.
Sâ Fn:ire, com re.:;l,ricçõe:. 

At•Ligv unico. Fica o Poder Executivo au
torizado a subvencionar com a quantia. de 
20:000$ o Dr. Vi'al Bl'azil Mineiro da Cam
panha parn., no estrangeiro, tornar conhecido 
a tzw,ta.mento do envenenamento ophidico e 
aperfeiçoar os seus estudos sobre seruin
therapía; revogam-se as disposiÇões em con~ 
tn2rio. 

Sula das sessão.~. 20 de jnlho de 1903.
Fnmcisco Romei1·o.- ,V, Bra; .-Fernando 
P1•estes .-H·ancisco Jlolta.- Valois de Casll·o. 
-Domingues de Cast1·o.-JosJ Lobo.-Ril· 
boHçns de Cm·valho. - Pmrlino Cai'los. -
. ·l~etledo Mttl'ques.-Jesttino Om·iü;so,-Eloy 
L'JzmJes.-AmtJ'al Cega/',-fio/e,7o Ccwvalhal, 
-Pel·eil'a lltog((.-.\. MOI'CÍI'a ela Sílna. 
-Berna1·do de Campos.-.[, l!antlido Ro-
4ri!Jues.-Calogera.~.- '·i·ancisco lltJI'YWI'il i no. 
--..Jo;lo .Luiz. - 8. . Bar1·oso .Twtírn•. - jo.~t! 
B.na(acto. - .:lntenor Botelho. - JAndr.lplw 
Cada .. ·, o, 
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N. 1;4? A--!903 

Redacção )JU!'a sa cli$WSsãrJ clrxs emenda.~ rla Cw;uo·a elo: DepuladtN f.! O {J1'Djccto il. 802' 
de 190:!, do Senado qtte dá nova OI'{Jr.tnizaç(To á Ca.~~~ da Moeda 

PESSOAL DA CASA DA MOEDA 

Ordenado GralificHçíío Tu tal 

I director ••..•.••... , ..••...•.....•.....•• B:OG0$000 4:000$000 12:000$000 
l contador, substituto do director ........ .. 5:600$000 2:800$000 8:400$000 
l chefe da. secção central .•.....•.•...... :. 4:800$000 2:4'0$'10::> 7:200$000 
2 1 as escriptura.rios ..................... ! •• 3:800.~000 1:900$000 11:400$000 
3 2°• escripturarios ...•............... ; .•.. 2:800$000 1:500$000 12:900$000 
3 3o• escriptura.rios ...•.• , ............... .. l :900$000 900$00J 8:400$000 
3 4os e.:>criptnra.rios ....................... . 1:600$000 800$000 7:200$000 
1 thosoureiro .•••..•••.•........•..••.••... 4:800$000 2:400$000 7:200$000 
2 fi ois ...•....•..•....•.................•.. 2:800$000 1 :200:$00J 8:000$000 
l fiscal das b::tlanças e do sello ........• ~ ... 
1 fiel do fiscal das bal::tnç~\S e do sello ....• 

almoxarife ...................•.•........ 
fiel do almoxarife •..•......•.....•. : .•... 
archivista ••. ,,,,,,., .... ,,, .......... : .. 

l porteiro ...•....... ~ •...... , .........•.•. 
2 contínuos .... , .. , ..•.•.................. 

25 

4:000$1)00 
2:000$000 
2:700$000 
2:000$000 
2:000$000 
2:400$1)00 
1:300$000 

2:000$000 6:000$000 
I :00 $0::l:.l 3:000$000 
1.300~(}00 4:000$000 
I :OOJ$000 3:000$900 
I :000$000 3:000$000 
l :200$000 3:600$0:'>0 

700$000 . 4: 000$0.00 
------
109:300$000 

Ao Ul't. 2o- Depois da p::tlavra.-dircctor 
-:wcrcscen te-so: -o contado r. 

Ao at·t. 4"- Dopois úns palavl'as- Casa 
da. Moeda. que-accrescente-so:-tive~·em n,s 
precisas ha!Jilitaçõps- e o m ·.is como está. 

Art. 6. 0 Publica lo o regulamento e na 
insuffioioncia. da vcrb::t votatla para cuateio 
da Ca.sa. du. Mo.lda, o Govt:Jt•no abrirá o cre· 
ctit 1 necedstwio pa1•a. completar a quantia. 
precisa â execução desta lei. 

Ao mesmo art. 4°- Depois do pel'iolo que 
termina pelas p:llavras - comportamentJ 
ex em piar- accrescen te- se: - ExceptUtt·se o 
lagar de contador, que Eerâ provido por um 
empregado de Fazenda. com a. neccssarin. 
idoneidade. 

Aos arts. 5° e 6°, Sub3tituam-se pelos se· 
guintcs: 

At·t. 5. 0 No regulamento que expedir para 
boa exDcução de,Jta lei, o Governo consol.idaeá 
todas as disposições vigentes rclat.iv;1s á 
Casa da Moela; determinará quaes os em· 
pregados que devem compor a c.>ntadoria e 
a secção central, aquelb sob a dirocçã·J e 
fiscalização do contador e esta sob a. direcção 

' do respccti v o cb.ofo; dcscriminHá. os valores 
que tlcvem tlcar a ca.r·go e sob a rcsponsa.bi· 
lidado do thesourcir•o dos que, pot• sua na· 
tm•oza., caibam á guarda. o mspons;~bilida.tlc 
do tdllluXIU'ilil, CI'O!tOJo os livt•os naco -~m·ios 
Jl!Ll'IL lllÍIIU.:iUSU. O Oll.ll'OL OiiCI'ÍJltUl'tt(}àO C COU· 
111!Jl lltltLiiiJ do ll'iLILI.Hiirll.!illlnl!to, 

Sala d<lS COJ,nmissõO$ G de outubro do 1903. 
Cassiano do Nascimento, pl'OSidente. - Fran
cisco Veiga, relator.- Da'Vicl Campisto;. -
Franc sco s~i.- La.u1·inclo Pita.- Aniz{o d1 
Abreu.- Cornelío ela FonsJca. 

N. 39.2-190.2 

(Do Sena :o) 

O Congresso Nacional deceet.a: · 
Art. 1. 0 O numero. categ01•ia e· venci

meu tos dos empregados da Cas \ da Moeda. 
s:iu fixados nt\ tabella quo acompanha. esta, 
lfli, o, bem assim. o numm•v de· ófficinas 
oporal'ios e aprendizes e seus respectivos 
s~lari~. · 

Art. 2. o Serão nomeados por dem•eto do. 
Govern .•: ·o director, o chefe da secção cen· 
trai, os escripturarios, o ~>hesoueeiro, o fiscal 
das b:tlanç••s Q llv sello o· os chefes das utn· 
c in a~;. 
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Os ouhos empregados seeãa nomeados por 
portaria do Ministro da Fazendo.. 

Os operarias e aprenJizes serão admittidos 
pelo diroctor. 

Paraq-1•apho unico. Os estranhos á repar
tição serão nomeados meliante concm•so, 
presidido pelo director, seo.dl) os examina
dores nomeado3 pelJ Ministl'o da Fazenda. 

Art. 5. o B:sta lei entrará immeliamente 
em execução, abrindo o Governo os creditas 
neces~a.rios, si no orçamento nã~ houver 
todas as vet>b.ts ou consignações indispen
sa v eis pa l'a isso. 

Art. 3. 0 A primeiea investidura será feita. 
som pro por concurso. 

Paragrapho uni co. As nomeações por 
a.ccesso serão feitas, ou vldo o director e re· 
s:peltados a. hiera.t•chia., a antiguidade e o 
marito dos empregados. 

Al't. 4. o Para os novos logaros croados por 
essa lei, em que não pJssa te1•loga.r a no
meação por accesso, serão <\proveitados os 
actuaes empregados da Casa. da Moeh que 
se recommendarem por sua assiduida.de, prct.
tica de serviço e comp.)rta.mento exemplar. 

Art. 6. 0 Emquanto não fur expedido o 
regulamento necessario p::tra boa execução 
de~ta lei, continual'á em vigor o regula
mento de 31 de janeiro de 1874, e, ao que for 
appliMvel, o da. Imprensa. Nacional, man
dado executar pelo decreto n. l.54l C, de 31 
de agosto dJ 1893. 

Art. 7. • R•wogam-so M disposições em 
contrario. 

Tabella 

CASA DA MOEDA 

Pessoal 

Director ••••..••.••••..••.....•..••• 
1 chefe de secção central, substituto do 

director .•...• , ••.••...•....••••... 
1 primeiro escripturario .•......•.•... 
2 segundos ditos; .................... . 
2 terceiros ditos •.•..••.•.•.•.•.•..... 
2 quartos ditos ...................... . 
l thesoureil'o ........••....•.....•..•. 
3 fieis do dito. , ..................... . 
l fiscal4a.s balanças do sello ..••.••...• 
l . ~lmoxarife ............. , .•••.•.. ~ ..• 
l. porteiro ..•.•.•••••••.•.•..•••.....•• 
2 contiilnos ..........•....••.•••...... 

1'7 

Laboratorio ClÜmico : 
1 chefe .•....•••.•••••...•.•.••.•••••• 
4 ensaia.lores ......................... . 
1 aprendiz de 3• classe a .....•.. 3$100 
l » » 2a » » .. ., .... 2~000 
l » » 3• » » ........ I$O:lQ 
1 sorven te a. ! • • • • •. • • • • .. • • • • • • • 4$000 

Otficioa de Fuadiçao : 
I :.cl\efe . , , ... , ..•••••..•..••.•.•...... 
1 ajud~~$e •.•.•.••• , ..••... : .•...•••.• 

, 6 ,operM•ios d<l l'\ classe a. • • . . • 8$000 
3 .. » 2~ ». )I>.. .. • • 7$000 
4 » )) 3• » )) ••• ; • • 6$000 
4 » )) 4& )) )) • .. • • • 5$000 
6 ., 11. . . ~ 5" » »...... 4$000 
8 á.prehdizes _. ta » 3$000 
s )) » 2& )) »...... :.'$000 
3 SOI'Vimto.i n. ........ .,........ 4$000 

Ordenado 

8:0~0$000 

4:800~000 
3:800f000 
2:800~000 
I :900!jiOQO 
1:500$000 
4:800$000 
2:800$000 
4:0.0$000 
2:700$000 
2:400$000 
1:300$000 

Olficinas 

3:600~000 
2:700$100 

il :fi 0.~000 
2:700~iJOJ 

Gratificação Somma 

4:000$000" 12:000$000 

2:400~000 
1:900$000 
1:500$000 

9001(000 
soo$ooJ 

2:400$000 
l :200$000 
2:000~000 
I :300.~000 
1:200~000 
700~000 

1:800$030 
1:300$000 

9J0$•)00 
ôootuoo 3oo ·o,o 

I :200$' 00 

I :8110$0 lO 
1:311!1~'100 
2:400.~1)(}() 

"' ""{"" l :HIIO, 111111 
I: fiOIJ. 'llflll 
1: ~Ofl,'l)l)il 

!JDO$fl0fl 
(\00.$000 

I :20fl$000 

7:200$000 
5:700$000 
8:600$000 
5:600$000 
4:eooluoo 
7:200.~00:.> 

12:000$000 
6:000$000 
4:000$000 
3:600$000 
4:ooo.;;ooo 

5:400$000 
16:000$000 

900$000 
600$00() 
300$000 

1:200$0)0 

5:40[)$000 
4:000f000 

1·1:40Ur00 
0::11)0, ·()~)') 
7:.,1):1, '1}00 
O:llflii~Oilll 
7:l.WI),''lll() 
7:'.! lUi;i lilfl 
1 :~illl:j;Uflfl 
3:(~00$000 
-~---~- ... 

Total 

80:500$0JO 

24:400*oo0 

02: ÜII0$0():) 
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Ofi!cina de laminação e cunhagom : 
l 
1 c~1efo ••.•.•••••.••.•••••••..••••••.•. 
3 nJrzJ::m~e •...•.....•.........•....... 
4 o_peranos de !L classe a. .. ... 8$0\JO 
ü » . » 2" » ».. .. . • 7:\)000 
7 » l> 3' )> ». . .. • . 6$000 
') )> » 4• » » .. .. .. • 5$000 1 serventes a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4$000 

th.spensauo do ponto a.. . .. . . . . 4$6M 

Ot!lcina de .Macllinas : 

I chefe .•....•.........•......•.••..•• 
I ajudante .....•.. ; ....•...•.•....•.• 
2 OJJere.rios especiaes a........ !J$UUO 
3 » do la classe a. • • . • • 8$000 
4 » .g 2~ » :; • 7$000 
5 · » » 3" » ». ôi'OOO 
9 » » 4a » ~ 5 ·ooo 
s » » 5a » » 4 ·ooo 
5 aprcndizos do r• » » 3$000 
3 » « z· » » 23;ooo. 
2 » » :~.. » » I$000 
4 « ~ 4~ » )) $500 
2 serventes a..... .. . . .. . . .. . . . 4$000 

OfHcina do gro.vnrn. : 

1 chefe ........••......•••..•........• 
2 gravadoras •.•.•.•••••.. , •••..••...• 
1 opol':\rio especial a.......... 9~000 
2 opel·arios d~ _ta classe a. s::;ooo 
2 » » 2" 1> » • • 7~000 
I » » aa » » • , GsOOO 
l » » 4" l) , • • 5$000 
r , )> s~ » » . . 4$000 
2 <1pl·cndizes ,. 1~ » » 3$000 
2 » »2a » » .. 2.')000 
2 ~ » 3" » ~ • • 1$000 
2 » » 4.. ». » • ' $500 
1 servento a•................. 4$000 

Offidna de estampada: 

I chefe . . •..•. . .•••....... . ........•.. 
l ajudante ...•• . .. , ..... . ..•........ . . 
2 ope.rttrlos de I ~ classe a. •••••• 8$00J 
2 l> l) 2~ )) » • • • • . . 7$000 
5 » » 3"' » » ...... 8$000 
5 » » 4• l> ~ 5$000 
-~ )) » 5 .. » ,,., .. .. 4$000 
4 aprendizes de l .. chssc a ....... 3$UUO 
4 )) » 2~ )) » .. .. • • ~'$000 
4 » » 3• » » 1$ JUO 
13 » )) 4• c )) • . • .. • ~500 
I S ")l'Y(~nte a. ....... " · .. .. .. . .. . 4$000 

3:600$000 
2:700$000 

3:600$000 
2:700$000 

3:G00$000 
2:700$000 

l :800$000 
I :300;>000 
2:400$000 
2: W0$000 
1 :800:íiOOO 
l :500$000 
l :200$000 
1:400$000 

1:800$000 
1:3G0$000 
2:700.$000 
2:400$000 
2:100$000 
l :800$000 
1:500$000 
l :200$000 

900$000 
G00$000 
300$000 
150~00 

! :200.~000 

1:800~000 
!:300~000 
2:700~000 
2:400$000 
2: 1\JO;()OOO 
1 : sorlf,'"Qoo 
L :500$()00 
!:20W.;IJOO 

~oo:l;ooo 
600$000 
300$000 
150$000 

1:20()$000 

5:400$000 
4:000$000 
7:2.00$000 
8:400$000 

10:800$000 
10 : 500~000 
2:400:;>000 
1:400$000 50:100$000 

5:400$0GO 
4:000~000 

5: 400.1'000 7:200. 000 
8:400,•'000 
9: 000, 000 

13:500 000 
9: 6005;000 
4:500$000 
1:80()$000 

600$000 
600$000 

2:400$000 72 :400$000 

5:400$000 
S:OOg$000 
2 :700$000 
4:80~000 
4 : 200~000 
~ :800.;;000 
1:500:1;000 
1 =·2ou:i;uoo 
l :800$000 
l :200.fo'OOO 

600 · 00 
soo ·ooo 

1:200$000 34:700$000 

Orde11ado GraWlcação Somm~ Total 

3:600$000 
2:700$000 

I :800$000 
1:300$000 
2:4!!0$()00 
2:100$000 
1:800$000 
I :500$000 
1 :.2Du$uoo 

\XJIJ:;;uuo 
!300SOOO 
H00$000 
150$000 

1: 200~000 

5:400$000 
4:000$000 
<l.: t!OU$000 
4:200$000 
9:000$000 
7:5ooe;ooo 
3:60il$000 
3:6U~OOO 
2:400~0'0 
1:200$000 

900$000 
1:200$000 47:800$000 
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Offi.cina de xylographia: 
1 cllafe .•...•..•.••...•.•.••.........• 
1 ajudante-xylogrn.plw ...•.....•....... 
2 opéll'arios l)spectaes a.. . . . • • • . • . 9$000 
4 operarias de 1" classe a . . . • • . 8$0:10 
5 » » 2"' » )) .. • • . . 7$000 
ô » >> 3"' » » G$000 
6 » )) 4a » >> 5$000 
6 » » 5" )) » 4$000 
B aprendizes (te l" classe a 3$000 
ô » » 2"' » » 2:SOOO 
6 » » 3" » » 1 :j;ooo 
6 :. " 4• » » 500 
2 serventes a ................... 4$0'JO 

3:600:~000 
2:700$000 

1:800$000 
1:300$000 
2:700$000 
2:400.$000 
2:100$000 
1:800$000 
1 :500$000 
1:200:!;000 

900$000 
600$00;) 
:-l00.$000 
150.~000 

1:200$000 

5:400$000 
4:000$000 
5:400$000 
9:600$000 

10:500$000 
!0:800$000 
9:000:1;000 
7:200$000 
5:400$000 
3:600~000 
l :800$000 

900$000 
2:400.$000 
----- 76:000$000 

Secção de reparos e tl•ab::tlhos diversos ...•...•............•••.••... .'....... 28:500$<l00 

Senado Federal, 18 dn dezemln•J d~ 1902.-Jose Gomes Pinheiro Machado, Vice-Presi· 
dent~ do S mado. -Alberto Jose Gonçalves, lo Se.~reheío. -Henrique da Sitva Coutinho, 
4° Sccl'eta;rio, set•viudo do 2".-Antonio A:re1·ed.?, sorvinlo u0 3" Secret:trio. -Jose F1·eú·e 
Be:re1·ril Fontenelle, supplente, servindo de 4a Secretttrio. 

O !!!!it•. Presidente-Estando adean
tada. a hora, designo p~wa. t3rça-feira, L:l do 
corrente, a seguinte ordem do dia: 

1"' parte (uM ás 3 hOl'as, on anGClS): 
Votação do projecto n. 245 A, de 1903, 

n.brindo ao Míní:>tel'io dit .Justiça e Negocios 
InteriO!'CS o ct•edHo ox:t1'aordinttrio de 30:000$ 
par;~ oecJrrer á despeza. com o desen vul vi
menta da bibliothectt da Camara dos Depu
tados, compra do livros, revisbs e out.l'a8 
despezas attinontos aquelle fim (3a discussão); 

Vota.ção do pt•ojectJ n. 250, de !903, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Mí
nistel'io da Justiça o Negocios Interio!·es o 
credito de 25:95'3$362 para att.ender ao pa
gamento de vencimentos e custas do pro· 
cesso ao offichtl da beigada polic;al Amerieo 
Augusto de Azevedo Betlo, em virtude de 
sentonça. do Supremo Tribunal F "derttl (3• dis
cussão); 

Votação do pt•ojocLo n. 2213 A, de 1903, 
n.utoriztLndo o Govei'Oo :L contl'ada.t• com 
qnom ma.i~ VU.Ilt'tgom; olforccor a. const.t·H· 
eção de uma cst.rada. úo t'ot•t•o que, ontron
<·.twdo no ramn.l do Timhó, no l~stt1d.o da 
Bahia., vã terminar na eída.do !lo Propri:i., 
no Estado de Sel'gipe, o dá outras provhten· 
cias, com substitutivo da Commissã•J (le Obrns 
Pnblícas e Culonízação (2"' discussão) ; 

Votação do pro,iecto n. 188, de 1903, qu() 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao l\Ii-

nis~erio da Fazenda o credito extr 1ordinario 
de. 1 ~974~600 em om•o e Je 462:032$529 em 
papel, pira attender ao pagamento dM di· 
vidn.s de exercicios findos constantes da rc· 
laçà,o que apresenta (3 .. discuõsão); 

DlscussKo unica do proj::Jcto n. 253, de 
t90:3, autorizando o Poder Executivo a con
ceder u1n anno de licenca, com ordenado, ao 
4° escriptlll'ario da Alfa.ndega de Santos 
José Thomaz Carneiro da Cunha, para tra
tamento de sua sa.ude; 

2" discussão do projecto n. 248 A, deste 
n.nno, do Senado, quo decla1•a. sm· applica,vet 
a disposiç:io J.o art. la do decreto u. 938, de 
29 de Jezemhro de 190!, com r•oferencia ao 
art. 59, ns. 1 e 3 da Constituição, só nos 
casos do citado art. 59, n. 1 e§ Jo; 

2"' discus;;ão do projecto n. 237 A, do l 903, 
com o parecer sobl'e a.s emendas offerecida.s 
para. 2 · dkcussão do projecto n. 237, deste 
anuo, que fixa a despeza do Ministerio da. 
l\Iarinh<t pat'i.l. o oxcrcicio de 1904 ; 

CunLmnucão da 2" discussã.o do projecto 
n. :l8 A, do 1\)03, t•coJ•ganizando os Sl'rVi<cos 
dli hyginno n.dminist.rn,l.iva. <lu. União. 

:2" p<tt•tn (tts :1 hot•tts, ou antors): 
ContínnaC)ã.o <l:t ;{" uiscnAsii.o cl.o projocto 

n. !88, do IR07, provideneiiHHio sobre an· 
xiliol! ú. lavout•a.. 

LeYanta.-se a sessã.o á.s 3 hor·as e 45 minu
tos da. tal'd ~. 
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l04:J. SESSAO EM 13 DE OUTUBRO DE 1903 

Presidencía do S1·. Pattla Guimanles 

Ao m:,io-tlia procede-se á c1ntmada, a 
que respontlcm ·os S1·~.>. Pttuht Guirrml'ã.es, 
Alencm· Guim:tl'ã.es, Thomaz Accioly, Jattquim 
Pires, Eugenio Tourinho, Anthero Botelho, 
Sà Peixoto, Aurelio Amorim, Antonio 
Bttstos, lndio do Bmzil, José Enzebio. Luiz 
Domingucs, Anisio de Ahl'eu, Vil•gilio Bri· 
gtlo, Frnnc:sco Sá, E(tUttrdo SLudm·t, Sergio 
Saboya., Gonçalo Souto, Tava.res ele Lyl'a, 
Eloy de Svuzn., Fonseca. e Silva, Pu.ulu. e 
Silva., Ablon Mila.nez, Teixeírtt tle Sá, Er· 
mil'io Coutinho, Celso de Souztt, Júsê Ma.rcol
lino, Bricio Filho, Mtthtquias Gonçalves, 
.Angelo Neto, Euzebio de Andrade, Al'l'oxclltLs 
GtLlvão, Rod1•igues Dor.tL, .Joviniu.no dJ Cu.r
Yttlho, FelisbJll-J Freire, Oliveira VtLlladão, 
Domingos Guitn<l.l'ãos, Neivn., FeliK Gn.spar, 
Satyro Dias, Pinto Dn.ntu.s, Alves Ba.r· 
hustt, Tolentín> dos Sa,ntos, Pamnhus Mon· 
tenegro, Rodl''iguos Sa.lJa.nha, Bernarrlo 
Horta, Cort'êu. Dtrtra, Sá Freire, Americv 
de Albuquerque, Silva. C:tstro, Lauríndo Pitta, 
.Tulio Sn.ntos, Oliveü•a Figueirado, C<trlos 
Toixeira. Brtmdão, Francisco Veiga, Bernardo 
J\Iónteiro, José Bonifitcio, João Lniz, Gastão 
d:L Cunha, Ribeiro Junqucil'<l., Penitlo FUito, 
Bueno llc P<l.iva., João Luiz Alves, Hern·ique 
Salies, Calogc1•as, Cat•v:L!ho I3l'ito, Nogueit·:t, 
Olegario .Maciel, P:t ltm Rezende, Moreira du 
Silva, D,Jiningues tle Cast1·o, L?rttncisco Ro
Illeiro, Fem<l.ndo P1•estes, Eloy Chaves, Pau· 
Iino Carlos, Alvrtro de Cu.rvn.lho, CtLndido Ro
drigues, Rodolpho .Miranda, Hermenegilúo de 
Moraes FHho, Joaquim Teixeira Bru.ndã.o, 
Bernardo Antonio, Aquino Ribei:·o, Costa 
Netto, Lindolpho Sana, Ca.ndido de Abreu, 
Ca.l'los CavaLcanti, Soares dos Santos, 
Germt~no Has~locher, Angelo Pinheiro, Cas
siano do Na->cimento, Vespasiauo do Al· 
buquerque, Alf!'tlLlo Varella, Campos Cartier 
c Homem de Carvalho. 

Deixam de comp:t.r•ecer com cansa partici· 
pada os Srs. J~néa" Martins, Rayroundo 
Nery, Hosanna.h de Oliveiea, Arthur Lemos, 
Carlos de Novu.e:J, Urlnmo s,tntos, Rodrigues 
Fernandes, Guedelha- Mourão, Dias Viei1•a, 
Ra.ymundo Arthur, JoKo Gayoso, João Lopes, 
Pet·eira Rois, Triudttd '• Soares Neiva., Mo· 
reira. Alvos, Esta.cio Coimbra, Podro Pernam· 
buco, Elpidio Figueiredo, Epaminondas G1·a· 
ciudo, Raymnndo de Miranda, L·~ovigildo 
Filgueiras, Tosta., Milton, B11lcã.o Vianna, 
Vergne do Abreu, Marcolino Moui'a, Fidelis 
Alves, Belisario do Souza, GJ.lvão Baptista, 
l~oza.mat, Pereira. Lhtl.a, Mauricio de Abreu, 

Vol. VI 

Paulino do Souza, Viriato Mascarenhas, Es
ttvã.o Lobo, D.Lvid Cam}lista, Fl'ancisco Ber
nardino, Leonel Filho, Antonio Zacarias, Ca
millo Soares Filho, Carlos Ottoni, Manoel 
Fulgencio, Lindo!pho Caetano, Edua.ruo Pi· 
mente!, \>Vonceslâo Braz, Rodolpho Paíx?í.o, 
Jesuíno Cardoso, Valois de Castro, Azevedo 
Mar.:.tues, Lamenha Lins, Francisco Tolea· 
tino, Pauh Ramos, Abdon Baptista, Barbosa 
Limg., Xavier do Valle, Víctoríno Monteiro 
DJmingos Mascarenhas. 

E sem causa os Srs. Passos Miranda, Ro
gqrio dl' Miranda, Christino Cruz, Bezerril 
Fontenelle, Thomaz Cavalcanti, Frederico 
Borges, Walf'redo Leal, Affonso Costa, Pa· 
reira de Lyra, João Vieira, Esmeraldino 
Bandeira, Arthm• Orlando, Castro Rabello, 
Augusto de Freitas,Rodrigues Lima, Eduardo 
Ramos, Morciea Gomes, Joaé Monjardim, 
Galdino Lor•eto, Hel'edia do Sá, Mello Mu.ttos, 
Augu::~to de Vasconcellos, Erieo Coelh•>, João 
Bapti::;ta, Lourenço BaJ_)tisl.a, Henrique BJr· 
ges, Cruvollo Cavalcanti, Astolpllo Dutra, 
Carneieo de Rezende, Adalbert.o Ferraz, 
Bernardos de F:J.ria, Lamounier Godofl'edo, 
Sabino Barroso, Galdí.o Carvalhal, Bernardo 
de Cttmpos, Rebouças de Carvalho, Costa Ju-· 
nioe, Arnolpho Azevedo, Ama1·al Ccsar Fer
t•eir<t Bt·u.ga, José Lobo, Leite de Souza, Fra1;1· 
cisco Malta, Benetlicto de Souza, Elizeu Gul
lherme, Juvena.l .Millar, Marçal Escob:~i', 
Ja.mes Darcy e Diogo Fortuuu.. 

Abro-se a sessão. 

E' lida e sem de1Jtüe approvada, a acta. da. 
sessão antecedente. 

O Sr. João Luiz Alves- Sr. 
Presidentl~. a. bancada mineira está de luto. 
Chega-nos a infausta uoticla do fztllecimenr,o 
do nosso companheiro de ba.ncada, o Sr. 
Deputado Arthul' Torres, cujo nome ha de 
ser sempre lembrado com saudade, nã.t• ~:ô 
pot· seus collegas de representação, como por 
todos aquelles que por tiio longo espaço de 
tempo com elle conviveram nesta Cama.ra. 
(Apoiados; muito bem.) 

Filho do proprio esforço, de uma tenaci~ 
dn.tle, vontade e capacidade de tt•aba.lho a.d.· 
mír.~veis, elevou-se ás mais altas posições 
SJciae~, só por seus meritos, sem outro au
xilio que não a sua iute!ligencia. o o sou ca-
racter. (Apoiados.) _ 

Industrial; commerciante, ligado ao alto 
mundo das finanças, prestou sempre reaes 

34 
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SCl.''llÇOS, não SÓ ao S9U E-;ta'io na. ta.!, C;:> lU O a 
outros. 

Membro do Congres~o, a sua. lealdmlo e de" 
dic :.~ção aos intora~se~ publico.> fol'<\ln sempre 
postos <i prova, com van ;;agom •.• 

O S~. BmciO Fu,no- Apoiado. E' uma 
verdade. 

· O Sn . .JoÃo Lurz Ar,vl':s- ... e o Estado de 
Minas deveAlH3 in:>lvídaveis serviços. 

Foi por isso que o distt•icto que uma vez o 
mn.ndou a'}ni com:> seu rept•Jscnt'-Lnt3, reno-. 
vou const,lntemente o m·wda&o (1110 elle 
soube prestigiar c h ,m•a.r, pre,ncup_\do sem
pre em b3neficíar a zmn. que representava. 
(Apoiados). . 

Lamentando o acontecimento, a bancada 
mineira. pede que S:l lança na aota de h.;jo 
um vsta de profundo p3z:tr e que, mn signal 
de sentimento, se levante a sessão. (Mtlito 
liem; muito bem.) 

O Sr. Pt•esid~nt,e -A Mesa. re
cebeu aom pozar o tNnsmitte á. Ca.mara., a 
communica.çtí.u, que lhe acaba. do so1· feita, 
:pelo nobre Daputatlo Sr . .João Lttiz Alvns, do 
infausto pa:;s;1ment:o do iHustr<J cullcga. 
Sl'. Art!lUr Torres, reprosentu.n J;e de Minas 
Geraes. 

D" accordo com os nstylos a consoante com 
. o que •1caba do pe~ü· o nobre Deputado vou 
con~ultttr á Cttm;tra, si consente quo se in· 
~ira. na. acta um vo~o do pr•ofundo pozar polo 
fa.llocimcnto do í!~ustre cüla<ião o q_tHI S\) ll.l
va.nto a sessão em homonagüm <1 :>u<~ me· 
mo ria. 

Consultada. a Ca.ma.ra., é approvado unani
memente o requerimento do Sr. Deputado 
;João Luiz Alves. 

Viio a imprimir a.s si3guint~s 

nEDACÇÕES 

N. 21·1 A-HI03 

RedacçrTo final do p1·ojcclo 11, fJJ-1, dr.'.~!a a11no, 
gue conceda ao mestre da officina dr: cotte 
do OommissaYiaclo Ge1·al da Al'mada tls 1lUit· 

tli_qens e di,·eilos go:;ados pelos masll'I!S das 
alficinas de igual cotego1·ia no,: Arscnaas de 
Gucl'rll e MM·-:nh c! da Oapilc1 l Fede1·at 

O CongPeBJ N'aeionaJ rasolve: 
Art. I.o Ao mcs~re da officina, de có!'te do 

Commissn.ríituo Geml da. Aern=.tda são conce
didas as vanca.l?atls c ·dít'citos go ;a<iospalos 
.mcsf.t'e::t das ofiJCinas de igual c.ttogor,a nos 
AI'.~Cn11o<J'l do Guct't'a, c M<tt•inh~ tl'J;t:l. CJ.pi-

tal, de conformidade com o decreto n. 240, 
de 13 de dezombro de 1894. 

Art. 2. 0 Re>ogam-se as dísposiçõa;, em 
contrario. 

Sala. das Commissões, 13 do outubro do 
J 903 .-Dom~Hgos Gotimc!r l!es. -IIermeneg_ildo 
de •lim·aes. 

N. 232 B-1003 

Reclacçito fi>tal do p1·o_iecto n. 23Z, deste anno, 
que tw.tol'izet o Presidente ria Republica a 
conceder seis me.:;es de licença, com totlos os 
vencimentos, ao D1·. Oscar Vianna, PI'O
cu>·ador seccional no Estado da Bahia, em. 
p1·orogaçüo daquena em cujo goso se acha, 
para tra~a1· de sua saude 

O Congresso Na.cionall'esolve: 
Artigo unico. E' o _presidente d(l. Repu

blica. u.uto1·izado a. conceder sels mezes de 
licença., com todo.s os vencimentos, ao D1•. 
0dcar Via.nna., procurador seccional no Es
tado da Bu.hin., em prorpgação daquel!a em 
cujo gusa se acha., para tratar de sua sa.ude 
ontle julgar conveniente; revogadas as dis· 
p.>siçôes em. contrario. 

S:üa. da, Commissões, 13 de outubro de 
1903. -Dom in uos Gniman!es .-li e1·me'fi,C9 ildo 
de J!ovaes. 

O !Sr. PJ•esidente-Vou suspenuct• 
a. sessão (pmtsa). Designo p!lra :tmanltã a 
mesma ordem do dia de lwj~. isto é : 

l"' parl;o, u,f.é 3 hor•~S on antes: 
Vocação do projncto n. 2-15 A, de l903, 

abrindo n.o Miuistol'iu da Just>i~a. e Negucios 
Illteriorcs o credito e~traordioa.rio de ::>0:000$ 
para occorNr á dOSl)eza com o dese-nvolvi
mento d·•, bilJUothecu. da Cttma.ra. dos Depu
tados, com)?ra de livros, revistas e outra.s 
despezas attinentes ú.quolle fim çga discussão); 

Votação do projecto n. 250, de 1903, auto· 
rlza.ndo o Poder Execu~\vo a. abrir a.o Mi
nisterio d<t .lus!.iça. e Negocias Interiores o 
cre 1 ito ue 25:956$-302 11a.ra. attonder ao pa.· 
ga.mun to de vencíment.os e custas do pro· 
oosso ao ofllchtl da bJ•igada policial Americo 
Angu~to do Azevedo BeUo, em virtude de 
senten(:o. elo Supremo Trihunal FcLicral (3" dis· 
cus::;ão); 

Vota.çfio do pl'ojecto n. 2:6 A, de 1903, 
au-ts-ftza.ndo o Guvorno a. contract::tl' com 
quem m 1ís v:.lnt-~geas olf.;rccel' a constru
cção de nma. edtra.da. de rert•o que, cmron
can(\o no ramai do Timbó, no E,;tado dt~ 
B:thia, Yi1 tel'mina.r na. cidade de Propriá, no 
E:stadJ de Sergipu, e dá outt·as providencias, 
com substitutivo de\ Commissão de Obt•as Pu
blicas e ColoB ização (2" discussão); " 
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Votação do projeoto n. 188, do 1903. que 
autot'iza o Poder Executivo a abri!' ao Minis
teria U.a Fazenda o credito extrao~·dina.rí0 de 
1:974$600 em ouro e de 462:032$5~0 em p 1pel 
para attender ao pagamento llas dividas de 
exercicios findus constantes da rctu.ção que 
apresenta, em 3a disc.Issão ; 

Discussão uni c a do parecer n. 25:3, de 1903, 
r;,utorizando o Poder Executivo a conceder 
nm anuo de liccnçn. com ordenado ao 4° cs
crípturario da Alfa.ndega de S~;ntos Josê 
Thomaz Cltrneil'o da Cunh:t, :Para trat[l,nl.entfJ 
de sna saude ; 

2"' di-cussão do projacto n. 248 A, deste 
anno, do s.mado, \}ue decl:tra ser applicavel 
a disposição do art. I o do deCl'eto n. 938, do 
29 tle dezembro de 1902, com referencin. ao 

art. 5'J, ns. l e 3 da Constituição, só nos 
casos do citado a1•t. 59, n. 1 o§ to; 

2"' discussão do projecto n .. 237 A, de 1903, 
çom o p:tracer sobro as emendas oiiwecidê\S 
para 2"' dis ~ussã.o do projecto n. 2:)7, deste 
anno, que fixa. a despeza. do Ministerio da 
Marinha para o exercício J.e. 1904 ; 

Continuação dll. 2" discuss5.o do p1•ojeeto 
n. 38 A, de 1903, roorg miz:wdo os sorviços 
do hygLme <dministrativa d·.t União. 

2~ pal'Go (ás 3 hor:J.s ou antes) : 
Contínuac:ão da 3" discussão do projeoto 

n. 163, dü 1807, providencla.ndo sobre auxí
lios á lavoUt·a. 

Suspende-se a sosslo n,., 12 horas e 35 mi· 
nutos da tarde. 

l05a SESSÃO :E:M 14 :01il OUT'O':SRO DE 1903 

P1·esiderwia elos S1·s. Pat1la Guimw·(Tes (rwesiden!e), 0/il)cim Figueiredo (1° Vice·PI·esi
dente) e Paula GuimaJ'(ies ( P1'csHe1de.) 

Ao moio ditt, pt•ocedo.se á chamn.da a quo 
l'esponJ.em os SJ•s. P;tula. Guímal'<i.os, Alen
cn.t• Guimarães, Thomaz Accioly, W<lnderloy 
•lo Mendonça., Joaquim Piros. Eugenio Ttlll· 
l'inlw, Anthom Botelho, Luiz Domingnos, 
Anizio de Abreu, ViL•gUio Br•igi,Jo, L•:uua.1·do 
Stutlart, Gonç:tlo Souto, Ta.va.ros do Lyt•a, 
l!:loy de Souza, Fonseca e Silva, Pa~tla. e 
Silva, Teixeira. de Sá, Ermirio Coutinho, 
Ccl:Jo de SoJza, Bricio Filho, Comelio da 
Fonseca, Angd;.~ Neto, Euzebio de Andrade, 
ArroxeJ!as Galvão, Rodrigues Dol'ia, Jovi
niano de Carvalho, Felisbello Freire, Oli
veira V<tlludão, Domingos Ouimu-ãos, Vel'· 
gnc de Abl'eu, Pinto Da.ntas, Alvos Barbosa, 
Tolontino dos S1rltos, Paranhos Montenegro, 
Rodrigues S<tldanha, Ma~·colino Mout'a, Ber
nardo Horta.; Morcir<1 Gom s, Hl3redia de Sá, 
Coreê:1 Outra., Mollo Mattos, Sá Freire. Ame
rico de Albuquerque, .To'i.o Ba.:PList::t, Ua.lvão 
B;~.ptista; Sll v a. CastrJ, C<irlos TeíxGíra Biln
dão, Bernardo Monteiro, Gas~ão da Cunln, 
Bueno do Pu.iva, Antonio Zac!larias,C:~.rv;Llho 
Bl'ito, Nugueim, :\lo;·ei.·a da. Silva, Domiri
gttes do Castl'o, Francisc 1 Romcil'ú, Rebon
\M de Cttrva.llto, Fornu.ndo Pr<J,tes. E'oy 
C lia r os, Pauliu0 Carlos. H twmenegildo do 
~1ol'nos Filho, Joll.I[Uim Teix:oíra Brandão, 
Bet'IHtt'clo Anl.onlo, J\qnino !Uheit•o, Bonct!icl;o 
rln Sonr.a, Llndolj•ho SPJ','a,t'anrlldo elo Aht•ou, 

Carlos CíLvalc wti, La.menhu. Lins, Mal'C!.ll 
E:seubar.Gorrmwu !Ia.sslochm•, Domingo~ Mas
carcnlw~, Casslano du Nasoimonto o Vcspa.
si:tno de Albuqucl'qno. 

Abl'e·so a sossiio. 

E' li.la e sem deb:tte a.pprova<lt\ a act:L da 
sessão antooodont.o. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não h.wcntlo 
numero legal p:1r.1. se proceder ás vot[tções 
das mlttel'hs constantes du. ordem do dia, 
p:tSs::t se á m:.tterla em discussão. 

PRIMD;IRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' :-.nn·m3iad[t :1. discus~ão untca. do Pl'Oje· 
c to n. 253, de 1903, autJrizanllo o Poder 
Execlltivo n. conc~ler urtí: :1.nao do licença., 
co.n oi·don.:t'.lo, ao 4" escri}Jhiru.rio dn. Alfitn
deg •, do S:tnto.~ JOJQ ThcimJ.z Cal'neh·o dit 
Cunha, pat•._t t:tttamen\o d::l sna, ::l.1ude. 

Ni·,1gu3m po:líndo :t p:ti:Wl'ct, ó 3llCOl'l'.1•]i1 a 
di.scus3\ll c tt·lia.la. a vutação. 

E' sem uebttc en<iOL'l'n..lo em 2" lliscus;ã.o · 
o segnidtc :1rtigo titücJ d.J pl'vjed:> h. 248 A,, 
tln:-!tl'l ~11110, rl•l Snn:-vlo, qnr~ 1le:0Ltrn. sw a.p-
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plica.vel a uisposição do art. 1° do decreto 
n. 938, de 29 de tlezembro de 1902, com refe
l'encia ao art. 59, ns. 1 c 3 da Constituição, 
só no~ casos do citado art-. 59, n. 1 e § lo ; 
ficando adi atla. a votn.ção. 

E' annunci:ula a 2a. discussão do projocto 
n. 237 A, de 1901, com o pa.reccl' sobro as 
emendas olferecid[~S pa.r:t 2" discussão do 
projecto n. 237, deste anno, que fixa. a dos
pezn <lo Mioi:>terio <ltt Míl,rlnhu. p:t.ra o oxcr
cicio J.e I !JO L 

O Sr. Presidente-Tem a. palwru. 
o Sr. Oliveira. Va.!hdã.o. 

O Sr. Oliveira Valladão
Sr. Presidente, dentro as Com;missões per
manentes instituidas pelo nosso Regimento 
é, sem duvida nenhuma, a de Orçamento 
a mais importante pela ainplitude de sua 
acção sobro to ;_~os os ramos da despeza pu
blica. 

Esta Commissão é a balizQ., o guia de 
nós outros,autores de pro.iectos tendentes a 
augmontar a despeza publica, é, releve-me 
o illustr0 l'ept•esontante do Rio Grande do 
Sul, presidente desta Commissão, uma 
especie da uoia. do sino collocc~da â entrada 
da barra. do seu Estado. 

Em cada um dos membros dessa Commis
são, habituei-me a distinguir um zelado!' 
dos dinheiros publicos, atalaia vigilante do 
erario nacional, auscuB~do do organismo 
do thesouró uma autoridade financeil'a, em 
summa. 

Sendo assim, compmhende a Camara o 
meu constl'angimento, dü·ei mesmo o mou 
receio ao ter do oppor algumas cunsidui'a
ções ao parecer da illustrc Commissã.o sobt·e 
as emendas que tive a honra de apresentar 
ao Orçamento da Marinha. 

A primeira dessas emendas é a que manda 
augmentar a gratificação do sub-chefe do 
estado-maior general e do chefe e secreta
rio do commissal'iadogeral da. armada.,er!ui
:parando-os, assim, aos funccionarios simi
lares do Ministerio ·da Guerra, do <tccordo 
com o pt•eceito do art. 85 da Constituiç-ão. 
A Commissão achou que essa emenda cltlve 
constituir projecto om separado. 

·Estou de pleno accordo. 
Trata-se de disposição permanente e tem 

sido este o criterio ultimamente adoptado 
em relação {ts leis annua8. 

A segunda emenda rMere-sc .ao Conselho 
Naval. 

O Ministerio da Marinha. pediu autoriza
ção para reorganizar o Co.nselho Naval. 

Eu apresentei a seguinte emenda: 
«As funcções do Conselho Naval serão de 

caracte1· e6!>encialmente teclmico, passando 

as de caracter consultivo par,t o Sup:emo 
Tribunal 1\Hlitar, quando vorsare~n sobre 
questões de cconomi<t, disciplina, dil•eit'ls e 
deveres uas forças de mar c c1asoes u.noexas 
(decl'eto legislativo n. 149, de 18 de julho de 
IR93, art. 5o,§ 5') e pelo consultor goz·al da. 
Repuhlica , quando versarem sobro funcciona. 
rios civis do Ministorio da 1Ia.rinha. e outros 
a•sumptos concernentes ao mesmo Minis
teria.» 

E' qnc, Sr . Presidente, nã.o compl'ehendo 
o <Jonsclho Na vu.l teu do funcçães consultivas 
sobre assumptos que csca]am á sua compc
teocin. e a do pl'oprio Ministro. Com p;·o
hcndo-o com funcções technicas, para. tratar 
da organização de typos dus navios do sys
tema de ar .. ilharia, etc., etc. dttr-1llc capaci· 
dadc consultiva sobre outl•as questões é anar
chizal' a legislação do piiiZ, cum<.~ pa,sso a 
dcmonstrat· com as pt•oprias r.on~ultas anne· 
xas ao rolatorio da Marinha. 

Sobre coD3ultas do Conselho Naval, o Mi
nistro decidiu sem a. intervenção do Presi
dente rla RepulJJit'a., q uestõcs de rcfvrma, 
antiguidade, ,jubilação c sobre onti'~JS casos 
que, pelo decre~o n. 149, são da a.tti'ibuição 
do Supremo TribunaL Militar c até do Podot• 
Legislativo. Ct•cou-se ultimamente um con· 
sultor geral da Republica e não sei como 
bto se faz, como s:J u.nnuUa assim, peta a.b. 
surdo, <liSllJsiçõ!JS legaes. Eu clu~mo u. attcn
ç·ã.o d[t Camai·a sobre as consulti1S Llo Con::~e
lho Naval appensas aos rola.tol'ios c, mui o;
pecialmente, para os numcros 8.686, 8.üa7, 
~.701, 8.705, 8.707, 8.709, 8.7l:i, H.7l7, 
8.728, H.72n, 8.739, 8.750, s.7GJ, s.77D, 
7. 780, etc.~. que, nu. sua maioria, onvol vem 
materht da comlJBtencüt do Congrosgo, 

A Commissão acceitou a emenda, dizendo 
tu.m bem que elln. devo constituir• :projecto 
em separado. Ainda estou de pleno accordo 
com a Commissã.o. 

A outra emenda, sob1•e a organização do 
serviço do estado-maior, a Comrnis~ão ac· 
ceita. pa.r·a constituir projecto em separado, 
e a me:>ma solução offerece para aquella que 
se refere a.o receblmr;nto dos vencimen·cos em 
ouro por parte dos o:fflciaes e praças do corpo 
da ürmada e das classes annexas. 

A Commissão acceíta igualmente a emenda 
- e nem outra podia ser u. sua opinião
em que digo que, no uso da autorização que 
se lhe confere para reorganizar e crear ser
viços do Ministerio da Marinhil, o Poder 
Executivo attenilerá não só ás forças do or
çamento, cumo também ao preceito do art. 85 
da Constituição, de sorte que os ofllciaes do 
corpo da armad:t o das clas::::es <>nnexas não 
tenham moiores vantagens q_ue os do exer· 
cito de igual patente, em cargos de catego
ria correspondente. 
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Tenho ainda nma outra emendo,, Sr. Pro-~ tempo elles não tinham etapn,s, incluiu-as 
Hid3nte, para cujo assumpto peço especial nas gr::tt! ficaç?es. 
attenção da Casa, é a segumte: ·· Até aht, mUlto bem ; houve abuso, l!las, 

«Art. A::; w.bellas de ns. l a i,:,7, man- em fim, tolera-se, sendo, entretanto, d1gno 
dt~das observar :pelo dect•eto n. 389, de 13 de d!:l nota que o Minist.ro signatar-io das ta
junho de 181:!1, vigorarão. sôment9 até 30 d~ b~llas nã~ attendeu <ts _diversas dcnomjna
junho d~ 1!)04. De _1 de Ju_llw em deante, st çoes que_ tmham os vcncimen~os do~ offic1aes 
:tinrb, nao ttverem sulo eqmparados os ven- do exerc1to, para fazer a OCJ.Ulparaçao. 
cimentos uos officiaos dt\S dtms corp::>rações- «Fica o Governo autorizfÍ.do a revel' as 
exercito e arm:<dn.-os desta ultima,. á :'i~ ta t:J.bellas das grati ticações dos officia.es da 
do qu~ pl'eceltua o art._ 85 d~ Constttmça?, armada o classes annexas, de modo que fi
passarao a perceber gra_tificaçoey de exerc1- qumn equiparadas ás dos officiaes do ex
cio, de accorJo cor?- as mstrucçoes e tabcllas ercito.» 
em vigor no exercito, como claramente de- Não tenham os officiaes de marinha, até 
termina a observação 1 a da tabella n. l da então nem etapa nem o-ratificações para 
lei n. 247, de 15 de_tlezerr~bro do 1894.» _ cread~. a cita•la 'lei de l894, que lhes deu 

I~'.o é uma questao séria ; é uma questao t·Joes vencimentos na observação p1•imeira 
ma1s gravo talvez d_o que ~areco. . da ta.bella n. I, estabeleceu positivamente: 

No ca;so da eqm~araçao dos venctmentos «que as etapas <los officiaes de marinha seriam 
elos officiaes do exe;Cito_ a?s_ da <:rmada, 8.0 tiradas das suas gr;.1tificações, devendo estas 
d~ve observ_ar a Const1tmçao ; Sl as c~nd1- ser equipatadas ás dos officiaes do ex
çoes precar1as do Thesouro, po:ém, nao 0 'Jrcito que exercerom funcçõe1 equiva· 
permittem, elevando-se os ven01mentos rl•~- lentes » 
quelles, então reduzam-se os vencimentos · 
destes, contanto quo se cumpt•a o preceito . Como voem, V. Ex. e a Çamara, Sr. Pre 
constitucional. strlente, o Congresso cumprm o seu ~ever :-

Passa.rei a mostt•nr a closigunldado quo man~ou CJ.uo a etapn: dada aos offimaes de 
rxist.e, !hzanL!O antes um Jigcil•o hisi.orieo d;t r~;~rin !1:1 i osso deduzi~a das s'!-as g~a.tific~: 
qncstilo. çuos. lazonl~o-~o depm~ a_ aqmpar~çao. St 

No art, 85 da Constituição ficou esta- ~~: ftzesso _1sto, a _questao estal'Ia resol
LC'lecido qno os oHlcin.os do quadro o das vt!la . ~ nao SC:I term dad~,como desde 1894, 

' classes 11nnexas da at•mada terão as mesmas lt do~_ugu 1l<lado dos ven01mentos entre as 
patentes e va.ntagens que os do exm•cito nos duas classes_. . 
cal'g-os do ctL&egol'ia corrc•spondonto. ~la,,;, nc>gltgo~clOu-se, ficou d,e lado. o cnm-

A' vís&tt doss:t dispos.ção o Poder• Exc- prunenl.o ~:t l01 e ao Po~ot• Execut.tvo, aos 
cuLivo, em data de 13 dejunlw de 1891, dous d<t p:~.sh titulares <111: !llltrtnha, de 94 para 
dias antos, nota so bem, d<~ n.bertura do cá, cabo a responsabliicade do facto. 
CongrP.~so,que estava pela Constituição m.1l' Nesta questão me considero muito á von· 
c:td<t para. 15 do junho, pelo orgão do então tn.de e posso tliscutil-a com imparciabilidade 
Ministro da Marinha, o Sr. Foster Vidal, I com. o qua.lqu()r• dus meuscullegas civis desta 
uxpodiu o seguinLe decr·eto: Casa: suu reformado, a equipar ,ção não 

«Decreto n. 389, de 13 de junho de 1891- rne aproveita. Tratando della, não faço mais 
O Presidente de:~. Republica dos Estados do que defender um direito; si o contrario 
Unidos do J:lrazil, at.tendendo a que o art. 85 so desse, si fossem os officiaes de marinha os 
da Con tituição Federal determina que os pt·ejudicauos, o meu modo de proceder seria 
olfichvJs da armad11 e das classes annex11s o mesmo. 
tenham as mesmas pat.ente::; e rantngens que Poderia ainda, Sr. Pres:den·te,para cor· 
us do exorciGo nos cargos de categoria cor- robo1·ar o que tenho dito, ter o que sobre 
respondente; e3te assumpto disse o honrado ex-ministro 

Decreta que sejam observadas as tabellas da Guerra marechal Mallet, em seu relatorio 
r1ue a este acompanham, regulando ns gra- do anno de 1903; fal-o-hei, hlvoz, na 3" dis
tificações dos ofliciaecl do corpo da al'mada e cus~ão. 
das chtsses annexas pelas commi.,;sões quo Uma outra emenda que tive a honra de 
desempenham do serviço que lhes cabo, revo- apresentar é a que consigna a verba de cem 
gadas as quo baixat•am com o decreto contos, pal'a a compra de um rebocador des
u. 1.310, de 17 de janeiro deste a.nno.» tlnado ao serviço naval do scccorro nas 

Julg-c~u-se, pois, o Poder .Executivo coll} o barra::; do Estado de Sergipe. 
direito de, rlous dias antes da ahertuN do A Commissão entendeu <·Ue esta despeza. é 
Congres3u, resc•lver a alludida. questão dest.a adittvel, como si se pod~sse adiar uma me
gravidade, o expeditt com o decreto Yinte dida que entende com a salvação publica, 
t! SJte tabellas augmentando a g1•atificação com a fortuna publica e com a propria ar:
tlos o!lici<.ws tla tu·mad't; e, cumo IJessu lllttdo necional, quJ muito jci. tem :;o1frido 
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com a d(lSidia 1lo Governo em rcla\;'-ão â este 
as:mmpto. 

Nadét mcno> de dou3 nados da armaila já 
na.uft·agal·am . 111s pl'oümülu,des da l!i;trra 
de Scrgipc : a. col'vot:J. Ypyranga, ::unda. 
no tempo da monarehia, navio qtle havia. 
p1·estado serviços impor·tantissimos na bata
m~ do Ria.chuelo; e, não ha muito, o bl'igue 
Pir(]jà. A c:LpHania do porto de Aracajtt não 
pôào Sê!ccorror nom a um em a outro como 
fora para desejar, PJl' falta. d l meio. 

P~rtanto, esta desp3za não é de cat'.1.ctor 
adiavel; ao con >rario é do caJ•actcr urgente, 
por isso que entende com o soccorro naval 
nas !Jarras dos E~tados. 

Demais, Sl'. Pre~idente, como jt'í. tíve occa
sí~o de dizer, si do Estado de Sergipe. so 
exige um contingente muitas vezes superior 
ao de outros Estados, como o Pnr.:t, Pemam
buco, Rio Gl'ande do Sul, Ceará, pol'que não 
S3 lhe hl de fornoem' <'Sto pequenino re
curso? 

Pois ú pos:>ivcl que Sorgipc-a chamn par~\ 
isto (l. atteoção du Ministro <la Mat•inha-é 
possivnl quo:~ capit 1nia do po1·to do Sot•gipc 
ma.tdcu!o mn.ior nnrnoro do humens quo o 
Coará, o Rlo Gl'a.nda, u P:trâ '? 

Compt•ohondo quo o hont•ado Minístt·o ti· 
V03S.) ot•ganiz:id.o o BUli quo.J.t•u OIU f<~CC Ul\1:1 
du.los quo tinha; mtl.S <l:ihi so sogtw quo a.~ 
caplian!as do::; pot·Los nil.o tom l'olLo reg11· 
1at·man1.u osi.'3 sm•viço do tn:\tricult~s ..• 

O SR. HoSANNAlf DE Or.rvt::mA-V. Ex. 
tom l'i1zão nos~o ponto. 

O Sn. OLtVGIRA VAr.LADÃo-Diz o Sr•. Mi· 
nls ,ro ll<t Marinha no sou l'olatm•lo- o con
gra.tulo-mo com S .. ll:x. pelo do~assombro 
com quo doscobriu as misol'ias da nossa. ma.· 
rinh<t ~quo tomos ollndo monos pa.ra o mar 
do que para. terru,. 

A CámarJ. vae ver que S. Ex. não tom 
muita razão. 

Os or!,)amentos da Marinha., para os exer~ 
cicios de 1892 para cá, temn cousig!lado, fór·a 
os creditas extraordinarios al> seguintes 
verbas: o de 1892 a de \4.208:703$999; o de 
1893, a dê 17.'846:199$015; o de 1894, a 
mesma; o de 1895, pouco menos, isto é, de 
l7.826:354$l97;o de l896,a do25.~83:782$M::l, 
ou mS\is sete mil e tantos cvnéos '; o dq 
1897, a. de. 26.873::158$143; () dÚ 1898, a de 
24.578:296$828; o de l8'J9.a de23,l20:215$544; 
o de 1&00. a de 23.07q:977$75l; o da 1901, a de 
23.200:337$754; o de l902,a de 24.379:297$254; 
o dG l903, a de ~6.700:6!1$517. 

Para. 1004 pede o Sr, Ministro da Marinha 
;;t somma de 2i1.017:260$2ll. 

Vê-se, pois, qnc de 1892 a 1904 os orç:t 
mentos da. Marinha dobl'a.T'am, passando de 
\4.208:000$ ~29.017:000$000. 

Om, úe um pn.iz quo de::>penllo tue.s vcrb:ts 
00n1 a smt marinha, nfio se llólc dizet• ClU'J 
descur·a do assurnpto. Si não tem h:tvldo 
boa applicação,. talvez a culpa seja das Pl'O· 
prias autoridades da mal'inha.. olhando mais 
para. a terra elo que para o mar ... 

Ha ainda um pont) para o qual peço a at
tenção da Cu.sa; é o set·viço de praticagem, 
quo em rdação él, Sergipe attcst•~ o movi
mento das smts bJ.rrJ.s, G CJn.,eguintemenr.c 
a necessilia.de de propot•cionar-lhes o pc · 
quf•no auxilio que poço c que a. Conuniesào 
de Orçamento julga adia vol. 

Vê-se, do relatol'io da marinha, quo 
a rendtt da praticagem f•li, no Pttrá, de 
258:460$3,12, havemlo um fundo do soc
CJrro ou de l'eserva-c não comprehendo 
bem : um:\ hora. é cha.m:~.do fundo de rJ
~erva, e outl'a hol'a é chu.mo.d0 fundo de soe
corro-de 25: 154$289; no Maranhão, a. renda 
foi de 40:036$797, havendo um fundo de 
:l:83il$JRI; no Coará., rentla, 91 :427$1011 e 
fundo, 29:3 ,7$3:>8; nr> Rio Grande d 'J Norte, 
l'enda., 3i:556$505 e f,mdo, 2l:550$924; no 
''~:>pirita Sa.nto, renda., 33:588$i:l00 e fundo, 
•1:382$068; no Paraná, renda, 56:528$300 e 
fundo, 28:748$'317; no Rio Grande do Sul, 
ronda, ll2:8l6$0;)0 c fundo, 23:340$722. 

Em Sorgipo, a reoclt~ fJi de 60:491$803 e 
o fundo de res(}rva é de 4:-!:830$!5?; isto é, 
ma.ior q uc o de todos os outros I<;-;tadJs, sendo 
aluda dn not:tr quo em relação ao do Rio 
Gmnde d.> Sul o St•. ~inistro da Marinha 
no seu l'elatorio diz qne ess~ é «mtis a.ppa.
Pento ào que rMl visco qun na despeza não 
ost<i, contemplada a imporcancia despendida 
com o pessua.l d;L machina do Jaguo.1·ão, nom 
eom a. consel'Vação do navio.» 

Disponso-mo, Sr. Pre.>idente, de ontra.r 
em ana.ly.;e maior, porque o iHustra Ministro 
Sr. almirante Noronha explanou-se bas
tante, disse com desas3ombro adniiravel em 
que esta.do se acha a nossa. marinha. de guer
ra. Muitos o teem criticado por isso ; eu o 
applaudo, porque, ao menos, S. Ex. expJZ 
~em rebuço a.o pa.iz as condições missel'l'ima,.; 
em que so encontra a marinl1a. (Muito 
bem.) 

FaçJ votos pa.1'a que S. l~x., na pasta que 
tão dignamcnce dit•ije., consiga. aquillo que 
tem em vista., isto é, coltoca.r nossa a.rrna.da 
no pé em que deve ficar, capaz de, dada. a 
eventmtlidade de a.lgum dia. a.ttenta.rmn 
CJntr/1 a nossa so bera.nia, poder, si não ex· 
ceder as jornada; glot•iosas de Ria.chuelo, de 
Cuevas, de Merccdes e de Huma.ytá. ao menos 
dal··nos jol'na.dtts iguaos. (Jfu~to bem ; mm!o 
bem, O oratlo1· é coiii]JI'imentcdo·.) 
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O §t'. Celso<le §ouza('J-Se. PJ•e.' 
sidoute, ao projecto de Ol'ÇéLmcnto, que fixa. a 
tlespeza do Mi11isterio dtt M<~rlnha, apresen
tei com alguns collogas uma ernonrh cotui
gnando a vorb:J. de 50:~00~, para P<.t?an~ento 
<las pensões do montepto dos oper::rws lii v::t
lidos dos extínctos arsena.es do M<~rinha. de 
Pernambuco c Bahia. 

Como se deu a rc:speito de quasi todas a<> 
emendas apresentad 1s ao projecto, cn tendeu 
a Commissão de Orçamento que s3rü1 melhor 
deixar de lado a. omen•ia que <tpr·esentoi, 
para ser tt•atada em projecto espc :~ial, uma 
vez que cogit:wa de dc~peza. de caracter per · 
manente. 

v. Ex., Sr. Presidente, é testemunb<t. de 
que por d~versas voz·2S, tenho, p~r occasiiiu 
da discussao do Orçamento da Mat'mha, apre
sentado emendas nosto mesmo sentido. 

Os pareceres dadns pohs Com:nis~ões, por 
essas occa.siÕJS, teem sido mais ou menos no 
seottdo do que acaha de ernittir a actual 
Commissão de Orçamento. . 

A despeito, porém, de pai'eceres em ~on
trario, esta Cama.ra, compenetrada da JU-l· 
tiça da causa que eu tenb.o pleiteado, tom 
sempl'e approvarlo minhas emendas. 

Já. em l90l a Commissão de Orçamento. 
elttborando o ~eu parecer sobl'e as emenda:; 
apresentadas ao project.o do Ül'çamento da 
1la.rinha, parecer do qm~l foi V. Ex., Sr. 
Presidente, o relator, dizia o :;ogni nt.c: 

...: Extinctos os arsenaes da Bahia o 
Pernambuco, impe!li<.las, }li.H'ianto. as 
contribllições pJ.r<~ os fundo~ dus monto· 
pios, exgo ·;a.dos estes por fa.lttt do ront!tt 
que compense a dnspllza com o pag:t
mento U.as pensões em vigot•, suspensos 
em consequencia o~ montepios dos opo
rarios e servnntos d:tquollGs a"S[)naos, é 
justo que a Naçã.o deixe opel'at'ios ínva.
liuos c 1\.l.lnilias úo opct'al'ios fallecidos 
na. peuuria que nã.o lhes é possível evi
tar, l'esultante exclusivamente de um 
acto que lhes foi pl'ejudicial, com a ex
tincção dós ditos arseoaes?. 

A disposição regulamentar que deter
mina que «as pen.sões om geral, ficam 
sujeitas a desconto o rateio, sem direito 
a posterior indemnização, desde . que_ a 
in~ufficiencia de fundos do montepw nao 
permitta pagal-as intcgmlmeuto~> (artigo 
L) do regulamento de 2:3 do fevereiro 
dal898), reprodazindo o pensamento que 
ditou o§ 5° do art. 5° do decreto n. 127, 
dl:l ~g de novorob;·o de 1892, quando 
manda que «no ca.so de in.suffi.ciencia 
dos mews provenientes dos rendimentos 
das quôtas já. deduzidas e da quota. do 

anno seja o de(lcit quo houver rateiado 
propol'cionalmentc », annullam dil'eitos 
e compt·omissos (11ltllrlorcs que consti~ 
tnem as b:1se~ do um ·.1 instituiçiio quo •t 
Na.ção ceeon, regulamentJu e <Lillp<trou? 

Tondo :;ido n.t·remvhdo dma.nte tantos 
annoil, pelo desconto obrigatorio dos 
jornaes, parte do sala rio de\·ido tL s ·,us 
scrvHorcs, do3de muito antes da bi de 
1892, quo creOil 03 montepios para con
stituir os meió3 de abrigal·os, qnn.ndo 
invalidos ou a suas fu.milias, si falle· 
cidos, é licil;o que ao3 poderes publicus 
qu<l.ntlo hes meios falt.am em conse
llUencia de ilma deltberação sua, fugir a 
e .. ;sa. ospecie de cont.racto decorrente das 
obrigações assumiLlr.ts ~ » 

gsto parecer Sr. Presilcntc, do qual eu 
quiz ler este.~ topicos 6. Camara, conclue, 
não impugmmclo a emenda. entãu a.pros:mta
da, mas sim, pela obsm•vuçii.o do quo set•itt 
conveniente que o assumpto COllStituisse 
um pro,jecto à pal'to, dovcmdo sobl'o este 
haver discus~iio espoci.ll, ouvida }H'JVÜtmon
te a Commii:isli.o de Coniltituiçfio Legislação 
o .Justiça. 

L~nndado nesse pwocot•, o <tnno 11:t s:ulo, 
tive a hülll'<t tl~J suhmeLtor li ctJnsi,[ol'aÇ\;-to 
do:> '.a Camttl'lt o })J'ojc!cto que tomun o 
n. l:JG o so!H'O ollo ouridn a Uommís::;;·w elo 
Constilniçiio, Log-i:;ll\çho o .lu .tlça, niio lho 
po1lüt·ül lawJ· mulhot· o ac 1lhirnonr.o • 

Pormitt .t-rno V. l~x. quo tHI t:tmbom le~ia. 
alguns tJ'Ot:lto~ tlosLo lHLI'IlCOl', em ttbr no ou 
pttr:t mclhol' >lll~t :Jn1.:~c}:·~o tl 1 UIIIOlldu. 'illO tw
tualmon tu mo acho tli .;euti lltll>. 

Disso lt Commi.~•ão elo t ~~Jn.;t.Huiçã.u, Lo
g-islo.çãu o J u:i·tiç:t: 

«Conshlct•atuliJ que •. ~um o montupio, 
i:1stitnldo 0 111 f'avot• uos opet•ttl'ios inva
lidos do:; At•sen;te~ dn Mtn•inha (lei 
n. l2i, de ~g J.o novembro d.o 1892, re
gulamento n. 2.001, de l9 de setembro 
de 1805), o legislador o teve como pro
videncia adequada a a;segur<tr o bom 
regimen · daquo!las eshbolecimentos e 
meio do attra.hir os bons operarios, pro
mottond•J-lb.es a subsist0ncia, o amparo 
de suas fa.milias, c:tso fa.llecessom ou se 
inha.bilitassem. Que os oporarios inva.
liclos c1ue cum(}0a.ra.m a. receber as pen
sões do montepio adquirirão direito <t 
ellas emqu:.tnto existirem, pelo solemne 
compromisso da lei, que o instituiu por 
interesse publiL\o; 

Consüleramlo que a extincção dos Ar
senaes de Mar·inha da Ba,llia. e Permtm
bueo nü.o podia. prejut.liear o direito dos 
pensiouistail in validos desses o.r .. ;enees a.o 
tempo da. extincção; 
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Que o Ul'gtrmento em contrario do 
que, sendo por . .i~IJOsição da lei rateauas 
:113 pen;õos, quo elle> roeebiam, de 
accordo e em conformidade curo os 
fundos do montepio, dalü se segue qu~, 
uão eldstinr!o esto, a~ peusões 1amllem 
perimum, é falBo e improcedonto, atten· 
t:wdo. se qu:" é nesse mesmo facto de, 
com a. oxtincçCi.o dos a1·aonaos, se tcl' 
!'cito cessat' o montepio, quo está a es
poliação, que sofft•cra.m os operartos 
pensionistas, ~upprimido como fui o seu 
dil'eito ao arbítrio de qn;1m dependia 
a condiçi'i.o delle ser exGrcido, e q_ue era 
o rcsponsavcl da obrígaç.ão. » 

Neste pareceJ.' ['oi sustentado, do modo 
mais claro e evidente, o diroito que assiste a. 
essl:ls oper<~.l'ios :á. pensão do montepio, 
cuja. verba po1• essu omendo, solicitei. O pt•o
jecto a que me refiro transitou com a maior 
ra:pidell por asta Camara, snm snffror a mo
no:r impugn~ç.ão. 

Infelizmente, po1•êm, remettido pa.t'l\ o 
Senado, em ago.>to do anuo passado, se bem 
me ]ombro, lá. se acha oncalhudo ; 6 possível 
me.smo que se esgote o tempo dúS no::sos tl'a· 
bathos legisl~.tivos c quo não o vejr~mos cun · 
vortiílo em loi , 

peíluu~o : por csto faoto podem ou Jcvom 
Set' IH'ivados os operaria::;, no fHturo exot·ci· 
'lio, da ponoão de seu 111ontopío ! Pen;o <JUO 
is~o seria urna. iniq:ddoAe. Conhoçu [tS con
dições em quo 3e acham e,.:a:!s pobl'c~ homens; 
eUes ~stlio in vaJi,lados para o set•viço o nã.o 
t(lndo outros recut·sus p'~l'lt ~ua sui.Jsbtcncb, 
penosissimo SBl'ii!. quo llm~s~em primdos 
desta pensao, por um e:>ecessivo zelo tia bon· 
ra.da Comrni::;sã,o de Orçamento. 

Liquidado assim o direito tlesses oporarios 
a pensão, o qus ;Lliás era dtspcnsa.vel,pol·que 
essa direito já. foi reconhecido peln. C<J.ma!'a. 
quando acceitou o projecto a. que ha pouco 
me referi e que recebeu nesta Casa o n.l::lô, 
resta apenas indagar ·da opportunidt~de da 
cons ignação da, referida. verba . 

A opportunidade creio que não pode sor 
outra senão osta, om que votamos as verbas 
necessarias pa.1•a as despeza.s do Ministerio 
da. Mu.rinha. E, não sendo o ürçamento do
tado com a. rererida. verba., temo quo c~~es 
oper<\rlos, no p1·oxímo exercicio, fi quem 
privados do au:LS pensões . 

E' po1• isso IJ.U9 ousei tomar a palavra, 
p:~.ra. , mais uma vez, ergue1· a minha voz 
em favor dosses infelizes opm'm·ios . •• pc· 
dindo a os ta. i!l ustre Camara. Q. ue, cu heren t e 
com os sous 9rinci pios ,,e jastic;:t om rli
-vm·sas vezes ma.nifostados por occ~;;â.i.o de 
votaçõe~ de , orça ment o; a.nt()doros, dô seu 
vo~o a ll~8'~ emenda, u.firu do que o proltimo 

orç:trnonto do Minister-io da. Marinlw. con
signe V(l!'ba pctnl. esse pa.g<.~o~nento. 

Cre.lo, Sr. Pro;idento, ter d ito o quant o 
ó lJast:mte para. jus>ificar a emenda que t ive 
a hont•n. de <Lpresentar d. Gamara., cujJ. ap
pl'uva.ção, cunfia.ntc, sulicito . (J.Iuito bom ; 
mu ito bem.) 

O Sr. Bricio Filhn diz que n ilo 
Y<\O discutir o Orçame11to drt M<winha com a 
a.mplitudc com fJ.IlO o tom fei to de outra.~ 
vezes. 

LimitCl.l'· ~e-ha a tratar rapidamun~e u.u.s 
t1•.1s emendas que apresentou . 

Uma, ostranuando o avgmon to de 400$ na 
gr<.~-tificaç,ão ao dü·ector da. Bibliotlwcu. c 
MusBu de Marinha, manda. supprimil· os.~~ 
vcrha. 

PNvcndo o. hypotltoso do que a. ememh 
s:rppr·essivl1 pudn:;Ke nao sel' approvatla 
propuz, no caso do sua l'ejeiçã.o, outra. dc
clar11.nd() (lUO '~ gnt.ti!lua.<f;j.o ~erlt\ llu.da no. 
dgencia d ~ lei orçu.montariil. . ~utt•ol.a.ntu, 
YCl'itica., examin;~ndo o avulso, quo u. omentlll 
não figura entr·o ;~s outras , 

0 SR. PRESIJ>ENTt,-Qil<l.l l~ crnendu. li. (!ll\l 
~u rufOt·CJ <1. f'()Clamtv;i1o cln no i.Jt•iJ ])opu
t:u.lo'l 

O St~. fllltCJU JIJ t,l trJ - A •1uc eun~lgna !I 
vm·IJa. ~úmontn prll'IL o oxm·~iclo ([O 11)04. 

O S11, Ptu~sw~:;o;·n: - A •JmorHiu. SOI'Ü au!J. 
lll<Jttida ll VO~iLÇfio. 

o ~H. llR!C!O FW!O-A o\ocbtra~lftl) di ~ Mom 
Sit.t!~f,l;.: o vem mo~tr<l.l' Cllto o ot•n•.lOl' tem 
!,ocl:L a rnzfl.o, 

O })<lof OCC!' cstrl. bnralha.llo, Aehu. ntLturnl 
que a Commid;ií.o não tivesso lormula.,lo p :~
l'ecei' sobr•o a. maclida propoSJ;<L p !)l' qnelll 
occupa a. t ribuna, dGsde qu e se tr·ai;av;J. do 
uma providencilL semelhante á ou~1·a sobr•e [L 

quu.l emittít·a. opinião. Mas o que se não 
comprehondr. é a sua exclusã,o, 

Nilo quer accus;n· o reta to r c os seus 
cOIDJlll.Uheiros de Commissão. Pódo bem ser 
que a omís8ão corra pm• cont. lL d to, paginacão 
do jornil.l d<~. casa. Em tDdo o caso o oraelor 
não podia. deix<u• em silencio o Í<>cto da. 
~uppressã.o, t anto mai~ (1ua.nto ospel'a quo <L 
sua proposta seja. app1·ova.da pela. Ca.ma.ra, 
-visto que o Regimon ~u uão permitte dis~ 
posições de caracter p!lrma.neute em lul 
annua. 

Ainda, como 1'esult[l,do d~. confusão no dis
tribuir as materias, verifica, que sobre a 
su<1 primitiva. emenda. acercu da. gratifica
çii.o :10 direct~l' da. Bib.líothcca. e Museu do 
M<J.l'inha está. da.do o pa.n.:cer, dizendo quo 
deve ser appro-v;:llo o augm~nto du 6 :Uo0~ 
ua. verba, :pax:1 o dc5envoh·imento da col
!ecçno coocl1yliolllgica rl o Musen Na.vn.l, o 
que m.rla tem lp.1c YCl' com o caso. 
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O SR.· PRESJIJENTE - Não lHL eoga.no ; o 
parecer é antel'ior lt emenda. 

O Srt. Bnrcro FlLIIo-E' isso mesmo o que 
alfinmL ; os pareceres não estão nos logarc~ 
pl'oprios. 

Espe:a que a Ca.mar~ approve sua pro
posta, porque uma disposição rle_ c;ll'acter 
perma.ncnte não póde figurar em lei t\e orça
monto. 

0 SR. PRESIDENTE-A emenda desde que 
esteja ne sas c~ndições será, de ac~or~o com 
0 Regimento, 110stacada p~Lra constrtmr pro
jacto em sopat•ado. 

Pitta, Hemique Borges,Cruvello Ca.vulcanti, 
Oliveira F1gneirudo, Francisco Veig<~. Es
tevão Lobo, .Tosé BJrlifacio, .João Luiz, Ri-
1Jeiro .1unqueira, Fr·ancisco Burnnrdino, João 
Luiz Alves, J,eonel Filho, AdallJerto Ferraz, 
La.mounior GOttufredo, Calogcl'aS, Sabino 
Barroso, Olegu.rio Mtlciel, Padua Rezende, 
.Jesuino Cardoso, Amaral Cesar, Ferreira. 
B,·a,ga, .To~é Lobo, Alva ·o de C;~rváJho, Can
dido Rodrigues, Ruclolpho IIIiranda, Eliseu. 
Guilh ;Jrme, Barbo:a Lima, Angdo Pinheiro, 
James Darcy, Diogo Fortuna, Campos Car
tier e Homem de Carvalho. 

0 SR. BRICIO FILHO vae por ultimo tra
t;u• da emenda que consigna a verba, no 
500:000$ para. u pro~eguimento das obras do 
monitot• h!o1·anhao. 

Rocorda quo foi o autor da tlispo~ição coo
si"n<tndo verba par;~ a construcção desto vaso 
n ~lo p, ,-namúuco. Grac;as a essa proposta o 
Pannmb1.t.eo est.:í. ((lll\St construido o a Com
missão acccit.ou a inrlic11çiio du St•. Alves 
ll:u·ho~a, lH'oponuo a wmma de 200:000$ para. 
:L ae<lUI~I,:Tto dm:l app<tro!hos t·~cctJ~icos p .'l'a o 
n;ovlmonto 1lo tot•t•es o llhnuuutçao do ctütdo 
ual'lo, IJom eomo uJ•tillu.1t'ia, c:wrcttt~, muni
l'iitJH do gtlCll'l'U, o te. 
' O oJ•atlut• uão duvidttr<L t•etil•ar a sua 
IJIIlOJHlrt llítt'iL ]'ell!'Otlu?.ll-:t mais ktt'do qnu.n
du ol'Jti vot• cnncluill:L t~ construc,;i\o do mo
nltot• /'er·nwrdmcn; )()mhJ'an IO·Iio tlesso alvi
tm niiu ~~ om al.tnn<;ii.o :t ll'lS,:t. ::;itttar.~{w 
111111110 !it•a, como a.in1.b poln. delldcncítL úo 
lltlll!lu pm::;o li cuu~tl'llctut• uccupado com o 
andalllfllltO !1;1::! ollt'lt~ du I 'ei'Yiamútwo. 

Gutu•ot•tl:u•;L t~om a. l'Otimdu. da. umontla por 
o~m motl v o o niio polo apon tatlu })Clll Com
mi~~i\tl, quo ontontlo quo so tlm•o vo_:ifkar 
pt·imoit•u u. vantn.gcrn dtt constl'lwçtw elo 
/'cnzmnúuco pant. rio pois eonstrnir o ou ~r o. 

Vtu1ttL"·cm IHL, <tttcndcnlLo a qnc prodsa
IIIOS de"'monitorcs p~t·a o :;t\t'VÍ\'O fluvial, 
pl'indpa.lmcnto no A<~t·e, st:ntlo, altim tli>t~o. Jà 
conhecidos o provados os typos em con· 
5tl'ncçã.ci. · 

Rendendo homenagens ao illustrarlo r·elatOP 
rlo parecer, exbrnn. es"tas divergencias, dieta
das co·m a preoccupação de proceder com 
acerto. (1liuito bem; muito bern. O oradot- e 
comprimcntado.) 

CompLtl'ccom mais os Srs .. Enéas Martins, 
AUl'elio Amorim, Hosannall 'de Oli\'cira, Ro
I!Crio de J\IirandcL, Antonio Rast.o3, .Tostí 
l·:uzeb;o, Cltt·bt.ino Cruz, Bewnil Ftlllf.cnnlk, 
Pranci~co S;l, Frotlmico Borgc~ •. loúo Lnpo~, 
Sc1·gio Sa.boya, A bdon Milanez. José l\lar
collino, Pereira tlc Lyra, i\[alaquia:; Gon
çalves, Esrncmldino Bnndeit'a,.Julio <lc l\lello, 
_\t•t:Qurürla.ndo, Neiva, Tosta, Felit GaspaP, 
::l;ttyro Dias, Augusto de l?reita~. Ua.ldíno 
Loreto, · Augusto de Yascoqcúllos, L<~tH'iudo 

Yol, Vl .. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada. o~ Srs. Raymundo Nel'y, Arthm• Le
mos, Carlos do Novaes, Urbano Santos, Ro
dr·igttcs l•'ornandes, Gnedclha Mourão, · Dias 
Vieira, Ra.ymunrlo Arthur, João Ga.yo:;o, Pe
r·cira Reis, Trlnchtde, Soares Nelvtt, Moreira. 
Al YC::;, Estacio Coimbra, Pedro Pernambuco, 
ElpiJio Figueiredo, Epaminondas Gracindo, 
R:Lymundo do Mil'anda, Lrovegiluo Filguei
rtt~. l\lilton, Bulcão Vianna, Fidolis Alves, 
Bclisurio de Souzt~, Bezamu.t, Pereira. Lima., 
Pauli.no de Souza, l\Iauricio de Abreu, Vi· 
riu.to Mascai·onhtiS, Dt~vid Campista, Hen
rique StLiles. Camillo Sottt'es Filho, Carlos 
01.toni, l\Ianocl Fttlgendo, Lindolpho C:w· 
iano, Eduardo Pimcntol, Woncesláo Braz, 
Rodolpho Paixlí.o, Va.lois de Ctt~tro, Azevedo 
~1a.t'qucs, Fl'a.ncisco Tolentinu, Paula. Ramos, 
Abdon Baptista, X:wicl' do Valle o Victorino 
Mun~ciro. 

g sem ca11s:: os S1·s. Passos ?llira.nlla, Tllo-
JIIaz CtLvalea.nti, \Va.lrt•cdo Leu.!, Alfonso 
Costa, Castt•o RoiJcllo, Rolil'igues Lima, Josó 
Monjar!lim, Et'ico Coelho, Julio S<tntos, As
tolphu Dltt.ra, Ctt\·neiro elo Rezende, Uornar
dcs do Fal'ia, Galeão Carva.lhal, Bcroa.t·uo de 
Campos, Costt\ Juniol', ArnolrJhu Azcvor.lu, 
Leito do Souztt, Frttnciscu Mt1lttL, ~oal'os do:; 
St~ntos c Juvonal Millct•. 

O Sa~. Presidente ·- L·IlLVonclo nu
met'O le~n.l, vae-se proeerlor ás vota.ções das 
m;J.terirLS in,1icfldas na. ordem .do lli<t e das 
que so acham sobro a Me~a. 

E' lido. julgado objectp do deliberação e 
enviado <t Commissão de Orçamento, o se
guinte 

PROJECTO 

N. 255- 1903 
;lutori.;;a o Govm:no a despende1· 25 °/0 da 

1:crb(( co11cedida d Repm·ti,~cio Ge;·al dos Tc
lr.[Jl'((Phn.~, pw·rt - Const.rucçõcs e recanstnt· 
CÇÜI!S -, t'0/l1. rt COIISti'IICÇtiO da lin/w neCCS• 

sm·ia ('. cslt!bclcce;· U[Jaçao cmt1·,; C'arinhtrrt11a 
e Jon~cJÍI'o 

O f'ongt•esso Nacional docrota: 
Ar·t. L" Fiel\· o Guverno autul'izado a dcs• 

pender apnu<.~ll~ientc 25 "/u th \crba conce ... 
35 
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dida :!. Repartiçã.o Geral dos Telegraphos , I ord inario de 30:000$, para occorrcr á. despeza, 
par <\ - Coost.r ucções e reconstruc.ções-, com com o. r eorganização da bibliotheca. da. Ca
a constt·ucção do liolla neces3n.rin. a. est·J.be- mal'[!. do~ Dupu tados, compra de liY1'os, 
lccer, pelas margens do l'io S. Francisco, a 

1 

acquisiç:::\o do revistas e jornacs c outras dos
! igaçií.o das cs taçõcs de Ca·dnhanha. c Joa.· pozas refel'cn tcs ao tlese11 volviroen to da.:tuclla 
zeiro . sccçii.o d<l me:nu:~ Caruat•a; l'c vog<tdas a.s Llis-

Al·t. 2 . " Fict'lm rcvogada.s ns disposições posicücs em contrario. 
~ro contrario. 

S:~.la das sessões, U !lo outubro de 1003.
A . SaldC!nhc .• - ~h<gt'-'to de l'i·eitas.- RodJ•i· 
gttes Lima. - Tolent ino dos Santos. - Para· 
nho.• Montcncgro. - Pinto Dantas.- J~ .<ttino 
Cw·doso.- Igno.oio 2'ost,,. 

São successivamcntc, sem debate, appt·o· 
va<la.s nll rcuaçõcs fi oae:, dos projec ~os 
ns. 2 t4 A e 23·~ H. flr. 191)3, para sorom ~n
Yi:ttlos Ml Senatlo. 

Pm;to a vust.os. e. <lPlll'OVado em 3' clis· 
cns~ão, c onvi:.\<lo á. Gomml~::~:io de Rctlacção. 
o sngnin t o 

P P.O.I t-:C1'>1 

N . ~47> A - 1 903 

() Oon~J:t'csgo Ntlcional rc.lolvo : 
At•tig>J. nnico. E' ab01·to U<> Mlnistcrio d:t 

.lu~t[~,:~ u ~og.;cias lntCI'iOl'c1N ·o Cl'Otlito o:<· 
tl'<~Ul'tlillal'iU llo c!O:OOO$. pM'a \lOCul't•or iÍ UC8· 
}lll~;1 r.om 11 t•,,org:~ni;r,açü.o tlu. bibltot hccu. (la 
1;nmu.1·a 1h.1s nopllt:Ldo~, compt•a. de Hn·us, 
:u!lpusi~,Jiu do J•ovistu.s o jorm1os o ou1.ras 
do:ipcztLB l'~J I'ol'fi JHes tw ll osenvolvirnonto da
<! uult :~ sccvil.o da rnu~ma Camara ; t·ovogtlthVJ 
14B dl~po~içõcs om con war.io. · 

O 8J.• , Alencnl• Guianarãe~~ 
1° Sccl'cLD.rio (fJera o1·dcm)-Sr . Pt•osidantc, 
acba.ndo·.~c sobrn a. me~Ll. a rcun.cçü.o definí
tiv<t d.o pro,jer·b qnn :tcn.h:1 ele :;or appro· 
vado. pcçrJ :~ V. t~: x. q no aon~ulto a Ca.~a 
sobro si crm~cnte na. di!lllrlU.;a da. impt·o~são, 
a.ftm tiP. ser a. mosmu. immedil\t!.l.mento posi.:J. 
a. votos. ·· 

CoosuHatla a C:<trn~1·~- 6 conced i1la ;t uis-
pens.1. peui!la . · 

Em soguitla ti sem dcba.te approv<~da a. se
~uinto 

REDACÇÃ.O 

N. 245 B-1903 

RedC!cç•To flnul do Jlro}ealu H, 2-1.:;, deste an~IO 
~11c cdJre 1.10 Mi11istel'io da Ju.~l:!çc1 a NctJO
éios b 1lor io1·cs o CJ'Ci tilo e:ctr ao!·dii10.J·io d e 
30: 000:), ] ll!TCI (I{.'COI'• l'C I' 1! dCI'l lt) :i(l t'r»n tJ 

d c.<CIIt:>r>l v imcnto ela. 1> iMirr lhc<'a d ll ( 'wuaJ•a 
do.~ Dcp lll <lllos, compr a de /i t•J·os, l 'eui~los " 
rm( ;·a :: dc·'l"' :;".~ rJ II i n cui C$ li tp rcllc fim 

O Congresso Naciónal resolve: 
Artigo uuico. E' ab01·to ao Ministerio d:J. 

Justiça, ll Negocias Io teriores o CNllito extra.· 

Sala da.s Commi<-sões. 14 de outubro de 
1903. - lJominrtos Guim!O'ÜtJ$.- IIcrmonegildo 
tle Jlfor aes. 

1~' o projecto eav ia do ao Senado. 
Posto a votes, é tlpprovado om S• discussão 

!I enviado ;í Commi:l~ão dn Rcd!icçã.o use
guinte 

J•ROJEOTO 

N. 250-190;~ 

O Congt'es~ Nacional decreta.: 
Art. 1.° Fica o Poder Execnttvo au&ol'i· 

zado a n.ht·lr a.o Ministe rio da Just iç.a. e Nc
~ol'ios In teriol'cs o credito extraordinu.rio de 
:.!5:9508302, pal'l\ o.ttoudcr ao pagamento de 
voncim~ntos o c.nsttlS r'.o processo ao officiat 
da bl'i;tada polieial A111ori•·-o Augusto 1lo Az~
vedo Bollo, em cx()l.'-ução do aeeor·diio do Su· 
pt·cmo TL'ibunal Fodct·;ü, n . :JS~l, tlc 1~) de se· 
tembro de lüuo. 

1\rt .. 2 ,o H.ovog-<~.m-so M disposições out 
eontt'<l.l' lo. 

Jo:' a.nnunciada a. vot:lçãu do pl'ojedo 
n . 2 :?G A, do lUO~l , u.utorizando o O o ver no a 
(lOntmct<~l' com quem mais V(\nt agens o!fc· 
t•eeer 11 con~tl·ucçào tle uma e>trada. de l'en·o 
quo, enkonca.mio no ra. rnal do T!mbó, no g:;. 
t.lo thl Bi.i.h ia, vá tormina.r na cidatlo do Pt·o
prh~. no E~tad o do ~epg[pe , c d<L out1•a.s p t',J· 
viiiMdus, com snbsti ~utivo da O:lmmissii.o de 
rlhi'!\S Ptl blie:J.S c Coloni7..a~.fLO (2~ d Henssã.o); 

O S r. Celso d e S o uza (t•cla o-r
dem)-Sr. Presidente , V. Ex. vae submette r 
á vot açã o o projento n. 2.26, uc 1903. 

A este projccto a Oommis;!âo de Obras 
Pnbl1cas offerecen um substitutivo, sob nn
me 1'<1 220 .>\ , de 1 003, e eu peço a V. Io::t. 
pre ferenciu. pi.lm clle na. vo tação. 

Consultada. a Cm11a ra., é concedida n. prc
fereMia lJodírln.. 

Em seguitb. (Í posto a. votos o o.pprovt~d •> 
om 3~ d.isc!ls:;f\o o ou\'iado tL ('.DrnllliRSfio rle 
ltoilacr;ã o o snguinto substitnl.iyo ;~o 

l'RO.I f!C'l'O 

N . 226 A · 1\K):l 

O Cung1·c~so Nttclorml t· •·~ot \'u: 

Art. !.• E' autorizado o lt•JVOrno.a cons· 
truir uma estrada. de ferro quo, partindo 
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do Timbó, no Estado da Bahia, vá terminar 
na cidade do Propr.iá, no Estado !lo Sergipe, 
ligando-se a essa estrada as citlades de Ara.
cajú e de Simã') Dias, directamerito ou por 
meio de ram11es. conforme fol' julgado mais 
conveniente, observando as seguintes dispo
sições: 

§ 1. 0 O Governo mandará organizar os 
planos o orçament:1s por pessoal dc sua con
fiança, abrindo para isso o necossario Cl'C· 
dito, e contractará a construcção com quem 
mais vantagens oJferecer em concurrencia 
publica. 

§ 2. 0 O contractanto so obrigará a iniciar 
as obras dentro do prazo de um anno e t~ 
termin~:~l-as dentro de cinco annos, a cont:tr 
da data da assignatura do contracto. 

§ 3. 0 O pagamento das obras da estrttda 
seril e!fectua.do por meio de títulos, que o 
Governo emittirá., vencendo os juros do 5 % 
ao a.nno, em moeda corrente, ou 4 "/o em 
ouro, com a amortização de l/2 °/o ao anno. 

§ 4. o Os tHulos a que se rcfdro esta lei 
scriio entregues ao contractante á. proporção 
que forem recebidas as secções de e;:;ti·adu. 
concluidas, com o material fixo e rodante 
correspondente. 

Art. 2. o O Governo proviJenciará. sobl'e 
o trafego da esteada. pelo modo quo julg:1r 
mais conveniente. 

Art. 3, 0 Revogam-se as disposi<;ões em 
contrario. 

E' annunciad:t a votação do projooto 
n. 188, de H:lU3, que autoriza o Podor gx
ccutivo a abrir ao Mini3terio da. Fa.zenLb o 
credito oxtra.ordinario do l :974$600,orn ouro, 
e de 46.~:032$520, em p:tpel. p:tra 1üt.onder 
ao p3.gamento das dividas do OXOI'<~icios lin
dos constantes de\ roh~ção qno a.prostmtn. em 
sa di~cussão. 

E' annunciada a 'votação da Hoguinto 
emenda do Sr. Noiva: 

«Supprimam-se os §§}o e 2" do al't. 1° 
do referido projeeto n. 188, de W03. 

O Sr. Neiva (pela OJYlem)-Sr. Pre
sidenGc, no murmurio natural nas g1•andes 
a"gremiações, seria possível, si se não leva.n
tas::;e algum orador para ch:unar a attenção 
da Casa, que passasse despel'cAbida a votação 
da emenda que apre:>entei ao presente pro
jacto, que se refere ú. malsinada questão do 
exercícios findos. 

o p:tiz inteiro sabe pcrfoitamoni.e, sabe a 
Ca.mara o principalmente sabem 0s St·s. 
Deputados quo tuem tido a Infelicidade de 
lhhu· com isto quo so clmmn tP•,n·ciéios ji11dos, 
o que ó e:Jto aby:;mo d:t nossa bur·ocl'<tcia, 
in:~ccessivel, foito pu.m t'atlg:Lr as pacioncias 
mais resistentes, durn)lte mezes u aunos ill· 
ilefinidt~mente, 

O que sKo diYidas por exercícios findos~ 
São as dividas eternas. Ser crelor dellos 

(! ser pobre como Joh. PossuiJ.as é ser dono 
do zeros. Elias existem apenas na papeln.dt~ 
das secretarias. Podor-se-hia.m chamai-as di
vida.s para ingle:; ver. Conseguir cobrar 
uma. cbllas é fazer jus a dous pr·imeiros 
prcmios-o da p.1.ciencia o o da fclicül.adc. 

Algucm conheço, o por signal é um mem· 
brJ do Governo actual, quo, se serve della.s 
para 1·ogm· JWa,r;as aos seus desn.Jfectos : Os 
excrcicius findos te pcr,;igam ! 

B esse blasp!Jemo da burocrn.cb as~im 
falta, mesmo perante o Presidt>nte da corôft 
(1·íso) .•. quero dizm•, o Presidente da llcpu
blictt. 

E é um sincero que fctlltt com a convi
cção de que pede para os seus inimigos o 
peior dos castigos e dos martyrios. 

A minhtt emenda tem, pois, a pretenç"iio 
de ser um balsamo a que se possam socot•:cl' 
os míseros que teem o infurtunio de ser cre
dores do Governo, com o qual já se cheg-a a 
contl'actar por• preço mais elevado, pol'llUO 
,;c conhec:nn as delongas quo pa.t•:t :ts co
branças são necessarias. 

A Commissão dn Orcarnonto acalm, de fa.zd 
essa innovação, uo que ost,:l no snu direito, 
o eu apenas pr•oponho qus isso nã.o srja para 
sempt•o. nem om dosfavot· desse:; pobros cre
dores dn Governo, que na. ocM-;iil.o em quo 
julgarom chogat• 1t t,m•r:t do Ohanat~n, no 
momento mesmo em quo p:m~ai'Olll rocobrw o 
sou <linhcit•v, tnrão do ver• do~app:t ·ecor as 
csp li'!1DÇ:LS do quo iam cholos o dn qno vol
tal·ào vazios, j)CJl'<pto lhes :·mhl;·á pela t'ronte 
tt t:tl in nova~~ ·w, cujo uni co IIm col' tamonto é 
rlifTlcultal'·IIHl.-! ain<l:t m:~ill os meios do 
hu.verem o quo lhns <1. rl(lvido. 

Hem sei quo ostnn J'allamlo p:tl:wra.:; lnu· 
teia, porquo p:~.rtiJ!n Llo mim o porque t~ 
Ca.mar<~ ha do votar do n.ccorJo com a. ro
commondação que o Sr, Prcsidcnto acaba. do 
lot•-omenda cum pn.l'ecer contrario da Com
missão de Orçamento. 

Isto é o que se dará; mas ha de m ler tam
bcm nos Annaes s , por acaso, se leem esses 
livros quo são espalhados até dez mezos 
depois de se pronunclal'em os discursos
que houvo Deputado que, em nome dos inte
resses dos seus concidadãos, voiu protestar 
contra a innovação, que elle discutiu aqui, 
em largas sessões, e em orações ainda mais 
longas, s::wrificando, tal vez, o estylo, tt 

rhotorica, (muitos não apoiados), mas dizendo 
a verdade, com a.ngumontos muito positivos 
o apresentando essa cmend<t que se -vac ..• 
rojoita.r. 

Não peço, sonhares, a extincção d<~ me
dida nova; paç•o apooas quo como tal st•ja, 
constHuid<t em sop:Lra.tlo p:m1 ter antlamen to 
preciso c sot• res11llit:~do o ltl'gimonto, 
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E' o que peço á Camara.. Esta votará. como 
lhe aprouver; ou, p:.~r mim, jü. th t.udo 
q1In.oto plldu. llieUora (uci1mt potentes! (il:luilo 
vem; muito bem.) 

Posta a. votos, é 1'Cjeitrvla a rcrerlLla 
emenda do Sr. Noiva. 

O Sr. Neiva (pela ordem) l'Cf1110r ve
rificação da vor.ação. 

Procedon[lo-so á vorlfic:wão, l'.1c.mhcco-so 
torom votado a favor :36 Sl'S. Deputados o 
contl'a 50-tot<d 86. 

O Sr. Presidente- Não ha nu
mero. 

Vao-sc pl'Occtler á ch<.unada.. 
Procedendo-se <.i cltamaila, vm·ific<.~··SC te

l'i~m-su ausen·~a.do os Srs. TaY:tr·cs ele Lyr;~. 
Abdon Milancz, Tosta, Tolentino dos Santos, 
Par<.mhos Montenegro, Ju"ti.o B~tptisla, Cru
vcllo C:l.vn,lca.nti, l?rancisco Voigtt, Anthero 
Botelho, Antonio Z1.chari:ts c Patlua Rezond.o. 

O Sa•. Presidente- Rcsponllct';l,m 
ti. eh<tnl<l,\h 1 17 SI'S. lkpu1.:c,tlo:; . 

Yac-:,:c pl'o~egnit· na votac,:i~o. 

Posht novameo te avo t;os ;t ,·c ler ida. omunda 
do S1•. Noiva, rccuulwce se terem votado a 
l';WOl' 35 St•:>. Dcput;ulos c eoutl't~ G::- tobl 
!18. 

O Sr. Pa·csidentc- Não ha nu
mo:·o. 

Vltt!-SC procedor a. no v<~ chnmada. 
Pt•occdondo-se ú clttunu.r.l;.t, verific<l-se te

rem-se ausen L;tdo os Srs. Bezo!'ril l<'ontcnellc 
Fr·aneis·.!O Sü, Frcrlorico Boi·gcs, Tavares elo 
Lyra, l•'onseca. o Silv;,, Pauht c f.:clv<t, Oli· 
vulJ·<~ Va.l!;Ldftu, Neiva., Tu~ta, Vergno do 
A.bL'OII, Pinto Dantas, Tnlenlino tllis Stlnto.;, 
l\-lai'eolino i\tum·:·\ , llnl'nat·ei·J llorf.;t, S;t I"I't!i L'O 
,lo~ o fl:l.pti~J.a, G:il v:"w ll:tpl.ista. Ct•uvP.IIo C;l,

ntn1.i, Ga.st5.o 1!:,, Cllnlut, Pa.dna. Rc:~.und•', 
FePn;wdo Preste:>, 1\l ra1·o tlr. Carvallio c 
Elyseu Guilhel'mo. 

O Sr. Presidente- Re;;ponderam 
á clíamada 09 ~rs. Deputados. 

Não ha numero. 

Fica adiada a voh(â.O. 

Comparoccm ;tinr.h os Srs. flú. Peixoto, 
Indio rio Rr·;tzil, .Jorto Vieira,l~'l.u::trrlo Rn.nws, 
Lonwmço · Ba.pt.istlt, l'nn i elo Filho, Gosta 
Net.t0 c Alfredo . Varela. 

O St·- I'~>••e:5iden-te- Continú:t n. 2" 
di,;cu~siio do prujocto 11- 2:n A, de l\JO:J, eom 
o pa.1·ecer sobre as emendas oll'oL'ec[J.ll.s pura 
2" dücussão do pL'rjecto n. 237, deste a.nno, 

qull fixa. a despcza. do Ministorio da Marinha. 
para o exercício de I 9J4. 

Tem a P'.tlavra o Sr. Noiva. 

O Sr. João Neiva começa po1• a.s
signala.r que de entre todos os orçamentos 
fi,i sempre o da Marinha um dos que mais 
prenderam a. a.ttent,:ão dos Srs. Deputados. 
Nos a.nnos anteriores, pl'incipalmcnte de 
1893 prmt c;.i, gmndes debates so tmva1·am 
na Camara a proposito deste orçamento e 
innumeras foram as emendas apresentadas 
por diversos Deputados, tc;das tendentes a 
rnelhora,t• SOl'viços tfto importantes quanto o 
são esses que se prendem á marinha. na· 
cional. Isso demonst1·a. que o Pn.rlamento 
sempre consagrou o ID (tior interessa ao O~· 
tudo de.~se ramo ela. publica administração. 

Entretanto, as economias, que constituí
ram o progra.mma do pa~sado Governo, Jo
ram lagar <i cxtincção do arsenar.s, não só 
de mMinha como de ~-:·uerra, reconheecndo
sc, ombo1·a,a constante neec~sida.clc de se dat· 
i.mpot'ktncic~ <.l Mar[ultn., m :\s l'a.llandu·~o 
sernpl'e em uoruJ dt1 ecunumia impt•osciudl· 
Ycl, ullegandu-se o pl'ocario estado do Tlw-
c:onJ'O Ngcion:tl. · 

l~nteudia.-se, ktlvez , que de (;LI sot·te me
lhor se servi<t a caustt da. cabotagem nado· 
nal c FJí obcdecendo-w a esse escopo que 
foi'am dcspcJidos ao~ contos,-mais do que 
isso, aos milhares, opct•a.J·io.> dos ar~onacs 
Llcsta C;tpi t.a.l c comcommitautcmoutc la· 
vrada tt oxtincç-ão toktl !lus arsenae:; tl<t 
!3<dlia e d;~ Pcz·nambueo .. 

Ali<ls, durante anno~ o orador dulm pro· 
t.c:st.a.ndo onorgiüa.m~nte contra a.s tenLativns 
11esse s :~n tidu, o a ba.f H•ad:~ bn.hittna, for talo· 
dd;t Jll':o po1lc.l'uso a.poio da h:tnc:uia 1101'· 
JJ:1111i•ttc .n:L '' apui:td:t :dnrhL por outr<t:':i 
IJ<;zwadas de divu!':;us Li:~Latlos, conseguiu 
n•!ICI\1' (I O hsf.:t,l' ;~ IJ UH Stl I~Ull VP.l'til;,;sn (llll 
I'n:!.lid;Ld'' 0sso ti1I'l'LI'CL go!pn clnsrln 18!l4 
trmt:t.d '·- 11 <l"' nxtincçií.o dn.qucllrs eshllO· 
lncinwntos pu1Jlicos do t.r .l,l,alhJ. 

Um dia, pol·ém,- em 18!17 - um gol}JO ue 
sm•preza., um movimento de flanco do estra.
tagia p<1rhtmental', protegido por um na.tu
ra,l cqnivoco de um collcga tle bancll.da, 
rctirand.o na oceasião ela votação uma, emen· 
da sna., que tornava a extincç>ão dos arsenaes 
dependente d:t a.pprovação do Coog• esso ; 
flüando a. emenda do o1·ador absolnt.amcntc 
rmpprirnitt a lnt.trn. elo n.t·l.igo dó orçamento 
d ,,tcrminador::i. ela extsn c~:ii.o dos . arsona~s, 
consummou~so o fact.o ; c {iJi c~se o pre· 
s.;nte üo Anno Bom que tiveram por essa 
oec;t~ifio os opcra1'iu~ dos arsenaes ; foi a 
noticia, de chort·o caltilht, qual um~'illminaute 
ru.io, sohl'\~ as duas ünp01·tantes capitaes do 
norte, de que os arsemws tinham sido extin· 
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ctos, sem que o;;; seu~ povoadoreR, os opom
rios, tivcs,;em antro direito sinão á misel'ia, 
ú fome, á pcoul'iu. e :l morto. 

E' essa infelizmente n. vorda.àc; u-sai
lJam-n'o os que ardentemente souh,tvam com 
a. Ilepub!ica,-saiham que toem rnorrl<lo ;t 
fome, á forno positivamente, muitos opera
rios na Bahia o talvez em Porn:tmbuco, po
dendo o orador precisar entro aqucllcs al
guns nomes do operarias quo <t p:ttria con
s:tgl'aram os sons scrv.ços por dezenas ue 
annos ! ( Sensaç(ío. ) 

A um aiJarte de adhesão, o orador, <~gra
decondo, lembra qne ante a <lctun.l :psy~ho· 
logia da C<unara. se sente inteiramente des· 
animado. Outl''CH'll., quando OUVÍlt um Depu· 
tt~da de tll.lento, cheio de valor o de pt•e:;;tigio, 
emittir um o.poiado a sem favor, sentia-se 
rovigoru.r o receber nova. n.nirnaç:iio; era. esse 
um incentivo pa.r.1 com mais m•dot· empe
rihâr-se na.luct;:t. Pol' esses tempos, por mais 
de uma. vez, anxilüulo por seus compa· 
nheit·os <lo bancada, Vt:nr:cu muibs p11gnas, 
c não raro a contragosto da Commissiio de 
Orçuncnto, dos luaders, do proprio Go 
verno ; nem p:.>r isso, entretanto, o Guvorno 
desmeJ;eccu tlo conceito om quo ora tido; 
nem por í~so os leadurs pn:;saram a. set· 
menos a.catados (muito f,cm); nem por isso n. 
C'ommis!>ãO ilo Ot•c;:uncn to deixou dll goz:u· 
1!11. mrsma. considernçii.o (all'Jiados). E1•a u. 
C:t11nl'<1 quo in. vencendo, c vonci[l. porque 
Commissõcs, leadas o governos cn·endiu.m, 
o cntcntlid.ra jus~ament 1, que n. Cama,rn 
tinha. o direito do ncst:.L ou naq uclla. questão, 
não oslrictamento política, discurdar c t.or 
uma. opinião cnntt•aric~ ;t opinião úcllcs ... 
(wuiío (Jem). 

Nos tempos que cort·om ,)á não li assim. 
A verdade é que bojo qwtsi não ha esperança 
de se alcançar nnstn. Casa, u. acquiescencüt 
ainda a mtd$ singela desde que o illu .;ti-e 
relator d:~ Commissã.o de Orçnniento emitta 
parecer desfLLYOravel; porque em ap.Jlo 
deste vccm os :-;cus collegas, o ü. frente e ao 
lado destes se colloca. o lwdm·. para o qual 
unicamente se dirigem os olhares. E a um 
signal delle:...era um dia. uma emenda. (Ri so .) 

Já um dia a iliustre Depntaclu, de reconho· 
cido e applaudido o~piri.to c de aguda ven;e, 
oocorrcu propor <:iue se reduzisse o Par
lamento a uma Commissão unic11, I!OID 
posta de nove mom b1·os. Nã.o ser:l. pa tt·io· 
tico ; mas no momento que a.travessamr.};, 
quando marchamos p:.Lt\\ a a!llrmu.~ão 
ilc principiv politico quo nilo a.ullliLto os 
Parlamentos, da. escola quo 1úo blora 
as dis·:ussõcs nem acccit:l. o rq~imon das 
Camarn.s sinão como mo~as Yota.dotas tlt~ 
orça.mentós, m<l.s de orçu:mentos em quo não 
collabore n. autonomia, da collcctivída.do 
eleita pelo povo, nem se refilcta. o sou di· 

rei to de inicin.ti v a.- documentos de dospezas 
determinadas lú elo alto c que as Canu~ras 
nã.o tcom siniio que vot:n-noste mom1\nto é 
po.>sivcl :mppor quo UlJIICIIC principio vingue 
e venha conS<~"Tu.do na irl611 de revisão que 
vae abrindo l~~·go :;;ulco nú SGÍO do espírito 
publico K;sa idéo. do rovisã.o levantou-se no 
paiz; porc1uc é impússh"el clllO este continue na 
sa.da. modorea em quo vive, scrn luctas e sem 
ideaes; no diu. mn q nc os partidos se constl
tuam e su b :r~am n" t ,·ibuna c na imprensa, 
<~ idl'la da rcv bã.o viogarU., ta.lvez,pol•que clla 
j ;1 va.i miuando <t nõtçã:->, propugua.la pol' 
vult•ls preponderantes e esclareeidos, o é bem 
])llssivel que se fu.ç~\ então a revisão nosso 
ponto :-<~ (L:\ oxtincç5.o lle um Pal'l:1mento 
cujtt acção se limít:J. a. votar sempre com o 
Governo, sem c1uc poss:\ a.qui vingar n. mínima 
iU.én.. :1 me(liü:.t de :-;omeoos imporGancia, em
bora. tratlur,a ét aspimç;ã.o ele uma. b:J.Ucadtt, éL 
ucccssitlado J'uela.inad<L por um l~stt\tlo, cuja.::~ 
nccossidu.dc~ tlovem ser ~tttcnuidé~s, cujos di.
t·cl tos devem ser• acabdos. (AJloiarlos.) 

Quo ningtwm oxti·;tnltc a sua lingu:tgem ro
pas~atln. de acel'lJJ );UO Urnento,por ver tal opi
nifío cons;tgradn. na peçtt li ttct·a.ria. o p..ili
tic:t rLtln é o rn l t~torio tio ort:runcnto om dis
cussfi,>, a cuj<t !eituJ'a acuratl<t procedeu, 
aclmiraudo o t:den tq sem ,iaçtt 1lc seu illustL·e 
t•cla.tGr, talonto 1Jt•ilhallt.n, j;t conhecido c Mtl· 
radd no L'ttl'l:wwnt-.J t! .J Estu(lo <lu t[lHl é <ligno 
llllt<> c quo no~ta. CU.$U. se rovclun, de p:tl' 
com o elegante oscl'lpf.ol', o or•adot• otuquL•.nto 
qno ;t tollu,; cnc.,ntou JlOl' occasilio de sua. no
tavol e;LL'l\a.. (A1Joiarlo:: .) 

H.cntlcntlo est'L homcntogcm ao clcva.do 
cspidt'J do rohttur, ~cu illnstm colleg;l, não 
se oximil'ii ao uwor Llc ttcompanhar S. Ex.. 
na. analy.;c quo l'ez tla.s cmcu<las pelo oradot· 
apr·cscnJ.adtts :w Orçamento 1h :'\l<H'inhn.. 

Autes de tudo <J.ccl'fttut\ que nada pediu 
ao relator desse orçamento, r el:.üivamcúto ás 
cdlulidus emendas. Outr'ora procedia do ~i; 
verso modo, ú b9m certo. Procurava cada. 
um dos membros da i.llustl'G Commissã.o de 
Ol'çamcnto, e muitas vezes, mesmo n_? seio 
dms :. Cornmissão, conseguia a acceitn.çao ele 
emendas cuja ,·ictoriu. contavtt por certa na 
occa.~ião de serem votadas, reservando-se 
paJ•a l.Jatct·-se em prul de outras no momentO, 
decisivo, conseguindo assim vel-as triurnphar 
cnt1·o seus co!legas. 

Pc1•deu, porém, pouco a pouco osso habito, 
t <tnto mais c1uanto verificou <1uo ~~. ndb!e 
Commissão do Orça,monto timbt·:.wa. em n:J.o 
se <IQ:::viu.t• unw. linlt:~ d t~ ot•innt:M;iio politíc:L 
o,; t a.bolucitl<L ontt-c cll:L o o t:iuvot•no, com 
lJ 11om se on tL~tHI i<L eonst:•,n tcmen tl.l p:t.l':t. li. 
t:Ottft!cç;\o tlus OJ•ç:Lmulltül. Então, }Wol'eri11 
subit' <'L trilJUllt1., tl i~cutir o jusliiflc:t.t' tL;:I suas 
emenda~ ; pal'ticuhl' n intltVitlmtlmDnt•l.l tt'l\· 
tcw<t Ct;•llVencer sous collc,!a ~ d:t conveuicndtt 
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das medidas que propugna.va,exaradas nessas 
emendas, o 1bí assi.m que muitos vezes, a 
c:mtra, gosto das Cornmissões e com o voto 
até de memb1·os d:ts proprias Commissõel, 
que não se envorgonlw.vam doJSJ. amende 
hon (Wable • 

O anuo p~ssauo, seu illustro c,)llega do 
bancada, o St•. Eugenio Tom•1nho; apresentou 
umt~. omeoda. consignando a quani;la de 
50:000$ pal'a a realização de obras impor
tantes no eacs do antigo Arsenal do Marinha 
do seu Estado que se a.clw. em cumplota 
ruina., t Jftlfludo-se a.lll uillicíl \)desembarque 
uos dias tlH tempestade, t11l como tom sido 
obsol'vn.du Jlül' illustros Doput<tdos do norte. 
(Apoiculos de diootsos Srs. DepHt"dos .) 

Essa emenda., que o ora.dor assjgnou e po;a 
qual muito se esforçou, Fvi approvada e o 
Governo para. logo -pt•ovidenciou a. respeito, 
honra. lhe seja. feita. 

E' uma homenagem que rende ao illustre 
Sr. Minis~ro da Marinha. e o orador con
corda com os encomios que a S. Ex. tece o 
digno relator deste or·ça.monto; fazendo-o 
com tanto mn.is sinceridade, quanto du mes
mo modo lhe t'at•á. uma al'guiçi1o si S. Ex. <\ 
lUOl'CCCl', 

Hoje o que vem p:xlit• ,; uma. verba iusigoi 
ftct~n1.c p:ll~a. a. conctusão tlaque!l~s obras 
reclamadas pclu ost<tdo ruinoso om •1ue se 
acha o caes do uesembu.rquo no Arsenal da 
capital do seu E~hdo, o que tanto se IJL•osttt 
;~o servil},> da. Alfantlega; o pcza.-lhe vm· quo 
o illu:>tro rolator, de um su gotpo,nogasso to· 
das a'> medidas pedidas o ontre eltu.s a. insi· 
l!nificaute verba }Ulo ora.úor solicltada,reln.
ti Vtt u. esaa nocosshla.rle, por todos roconho
cida, do porto tlncluolla capital, onde om 
torni>OI:I p:t:st\dos s'~ vitt fundt\dí\ uma. OSilUI\,· 
dra, dopoi.s uma e.~qu:\llrillm, n llojo nem si
que!' ~~bdg:~ um lnüolii.o (l;t at'lWttllt nttclonall 
(Riso,) 

São os f't•uctos fia aontrath!:<lçi'í.o. outr'ol'a. o 
ponto suscoptivol do ataquo às instituições 
monarchicas, qnando muito poior do que a 
centl•a.lização daqnena. epoca é c:;sa c3ntra
lização desta. no·va Côrte. 

São apenas 25:000$ que pede p~~ora. as obr·as 
estudadas, c foi esse pedido repelliclo pelo 
íl!ustre1·elatqr; e si S. Ex., como lembra 
um seu colloga em aparte, podia ter sido um 
vencido e nio um convencido, deveria tee 
praticado o quo o orado!' já fez om idontica. 
situação : deu um -parecJr, um sou collega 
da Commissão de Fazenda, com seu gt:ande 
talento e seu enorme va.lol', emittí.u parecer 
contrario e al'rastou comsigo seis votos dos 
membros d:Lquolla Commi•são; o omdor 
ficou só, :porém !oi vencedor, a.final. 

Ficou só, mas nno so preoccupou com isso. 
Tambem, como uma vez o lombrou o Wustro 
Deputado Eduardo l.tétruos, em um rasgo de 

eloquoncía, por occa.~ião do uma dofJsa po· 
rante o tribunal do jury - Colomho esteve 
só a principio, cUe, o descobl'idor de um 
mundJ novo ; tambem só os~ava Galíleu 
quando &.f!iemava. o seu p:incipio do e pu1· se 
JJPHJve, que é hoje uma a.ffirma.çKo scientiflca. 
indisautíveJ. (1lfuito bem.) · 

Não quer que por uma slmples economia 
do 30:00::>$ so pe:'ca. um pN!,lri.O, nacíona.i 
que tem consumido ma.ís de 300:000$ e qno 
sem e>sas verbas virá.. esboroar-se, prejudi· 
caudo bmbem o ocliftcio da gua.t•da-mor·ia, 
quo lhe 11c::L contíguo o que ca.rece, como 
~tg uelle, de repares urgentes e in adio. vei~. 

Representante do gra.nde Estado da Bahia, 
orgulhoso {lc set·o. não supplictt, podo apenas 
ao illustt'o leade1· que corri a sua palavra 
decisiva, pdo cunho official que se lhe vê 
impresso, não fulmine a em·mda.em pt•ol do 
Arscnat de Marinha dn. Bahia.. A pro:posito 
do edificio da. guarda-moria, lembt•a que a 
alfandega. da.quelle E:stado dá á. União uma 
1•enda. de cerca. de dez mil conto:-;, livre:; do 
üospnzas, titulo es:>a que julga sutncicnto 
para que se não l'ega.teíe uma diminuta. 
verba p :ra. os concel'tos du.qnelle propl'Ío 
nacional. Nutre algulll'i espomnça âo ql;!O 
as suas palttvras oncontrr.m echo no cot•aça.o 
generoso úo nobt•e leade1· o se não percn.m 
no abysmo das desillusues. Deseja quo para. 
a sua omenda atwa. a Ulustre Commiss~o a. 
me::ma excepçã.o benefica quo a.b1•iu em f'avol' 
do duas outral que tl'<\ztam como pt~ra.
uymphos, um~t, o nome respeita.vol do Sr. 
trrancísco Sá, digno m·ua.mentudaquello. Com· 
missão, out1•a, o do illustro le((dtw e llignos 
collegas da. bancaua para.enso. Essa oqui· 
dn.de rodundaria. em bcnufteío á propria Com· 
misr~fío, -porquo não se dh•in. qtm lilssom O}( 

sous momiJros Oil felizes eleitos üa oscl'iptm•tt 
-os ogoistas consut'avoís. 

nem vü que nã.o tom talento pa.ra. a.~ con
quistas pal'larnenta.ros; fallam-!ho om l!ól', :si 
tosse f:lô1', scl·o ·hí.a. f'an<\da, sem o aroma <tno 
onehria.; mas comsigo ost.ão todos os t~ous 
dignos ooUegas de representação, entt•e os 
qua.es nomeia. Eugenio Tourinho, Felíx Gas
par, signa.ta.rios da emenda e outros que, 
flôres mais vivas, uatura.lment~ attrahirão 
os bons desejos da Ca.mara. 

Nem colhe o argumento de que essa oco~ 
nomia. seja exigida a bern da. força do pa.iz; 
la,r.nonta que tão f~·tlCtt Sej'\ OSSa. força que 
sem esses vinte c cinco~continhos deixe de ser 
força! (Riso.) 

A um aparte do Sr. Eduard•) Ramos res· 
pJndo que S. Ex. vê as cousa~ pelo enfuma
ç:tdo dos oculos, não ha luz nem brilho na. 
sua palavra, os votos nã.o vit•ão; :;ã.o como 
os fogos fatuos que queima.rn, mMmento 
qmmuo dardejado::~ pelo braço oucrgico do 
íllustre leade1·. 
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Infelizmente a hora o interrompo, antes 
que houvesse expsndiuo todos os a1·gumentos 
em favor das ideas que- concretizou em 
emendas ; pede se lhe ga1·anta. o direito do 
proseguir em seu discurso, ainda que se o 
considere como falando pela segund<t vez, de 
accor,lo com a 'l)irga ferrea da inteep1•etação 
regimental c conclue assegurando que alen
ta o a esperança de que a sua emenda ha de 
vingar, menos pelo advogado que a defende 
(nao apoiados) do que pelos altos interesses 
que ella representa, quer fe auscultem os 
desses opet•arios dignos que, reduzido:> <L pc
nuria, vcom dcSIJeda~~n.dos os direitos que 
durante annos o annos n.ccumuhtram li. gTa· 
tidiio nacional, c1uer se c•msidercm os do ge
neroso Estado da Ba.bia que a e::1se at•.>enal 
vinculavam ta.mbem uma. parto de sua vid:L 
cconomica; quet' so attondam aos da União, 
que j<imais viu mal compensados os sacriti
cios quo c_mpenha.va em favot' daquellc es
ta.belecimento, onde, a troco de innumeros 
sa.crilicios, despendia moia. duzia de dinheiros 
om favor <lesses opera.rio.;; do bem. (Muito 
bem ; muito úem.) 

Fica a discussão a.diad11 pola hora. 

O St•. Alvaro de Carvalho
Peço a. palu.vm para uma explicação pessoal 

O !!i1tt•. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Dcput:J.do. 

O St•. Alvaro deOarvalh.o(pw·a 
W11tt e:,plicv.çcio pessoal) 1liz quo sua quali
u;ulo de l'Oprcsoutante de S. Paulo obriga-o 
•~ explicar um aparto que deu a. um dos to
píeos do uiSCUL'SO do SOU i!l11stre collega, O 
St•. Calog-oras, com o qnal aiiirmava. quo o 
E,;L~tdo de S. Ptutlo repcllira. um projccr.o do 
Sr . .Alexanclro Siciliano. Foi por isso gt'a.I'C· 
ml)ntc o1l'ondido por osso :>enhot•, quo em 
entl'elinhado hoje publicado no Jonwl (lo 
l'ommen:io , diz qtto S. Ex. faltava. á ver
dado. Foi sou intuito to!'llar bem p:ttonto 
ctue o Estado de S. Paulo nào accoitara pro. 
jecto algum; os seus m:mdatarios autorizam 
o Governo a adopta1' o alvitre que julgar 
mais conveniente á solução desse gt'<We pro
bleml na~ional. 

A um aparte do Sr. C<\logoras, que estra
nha responder S. Ex. a. ta.l u.ccu~ação, d:} 
clara que nfio se defende, mas culloc:l. a 
questão no pé em que a collocou quando 
discu~iu. 

Afllrma que S. Paulo não se preoccupou 
com este ou aquelle projocto. Respondo dosta 
arte ao signa.tat•io deste, o na.&ur:tlmente de 
muito3 outros pl'ojoctos, com que occupará a 
attonção do Governo e do Congt•es~o. (Muito 
bem ; nw::to bem.) 

Pas:-Ja.-su à 

SgGUNDA PARTI~ DA OlWl~M DO DIA ·~ 

E' annunciada a continuação da 3a di-::
cus,;iio do projecto n. lti8, de 1897, provi~ 
denchndo sobre au:ülios á lavoura.. 

O Sr . Presidente- Tem n. pa.
laVl'a. o Sr. Bernar.io Horta. 

O Sr·. Det•nat~do l-lo r tu. -
Sr. Presidente, sct·-mc-ha dusculpada. a. 
onsl\dia. do occupar a attcnc;ão da Casa. em 
projocto de t:tnt.a mn.gniGwlo, talvez o de 
maior, na presente sessão lng ista.tiva. 

O SR. Jo:\o Lmz ALVEs-Com certeza o de 
maior. 

0 SR. BERNARDO HORTA- Mas, sa.b::.mdo 
que as banca.das uo S. Paulo, r.rinas Goraes o 
Rio de Janoü•o reuniram-se em commissão 
ext.l'a-parlu.mcnt:tr para resolvc :'em sobre a 
apresentação de um pl'ojocto que. estudando, 
resolvesse a crise agt•icola, principa.lmonte a. 
do cat'é, compareci, creio fll!C à ultim:t ou 
penultima. renniã.o desan commissão c tive 
occa.~ião, depois uc ouvir a. leitura do pro
jacto f;Jrmulado, por nirnia. bondatlc rlJ m• 'u 
nobre collega Sr. Cn.ndido Ru<h'iguo3, do cx
pcn .ler <LS minhas opiniões, como rcJH'cson~ 
t<mte de um Estado principalmente caf<Jeil'o, 
que sente de muito pet•tu as nocossid:des 
dessa Ia.vout•a; tivo a folicithde uo cons lg'IIÍI'. 
naturnlmcnto pela. oxposição fcancm o leal 
quo ft:r. aos coUogas ontil.·' pt•o,;outes, llliO o 
pt•ojecto consignass.J 0111 sott § 7•• 1lo al't. 1°: 

«0 Govnrno podct•;l. si julgat• conveniente, 
creat• o l'Ogulamont<LL' a liol~a do e.d'é, bJtil 
<.:O li lO Cl'OlLl' t.ypus lHLCiOl1i1C::l tlO Ctd'ú. » 

A minha. 1wesonca. na. tribuna ú motivaua 
em gra.nüo p<tt•to pat'<L a dofestt do.>se p:tt'<t· 
gm}Jho do PL'ojeeto substit.utivo. 

Ohs:wvarei dll passu.gom, sem 11uo ni::.:.->o os 
meus illustres colloga$ que fizol'am p<tt•to 
dessa commis~ão vcj<.tm a minimu. Vttidade 
de minha parto, poi:l qu:J não suu o chefe, 
como se diz, üu. I.J;wc:tdu., e sim o meu ilius
tre collega e amigo Sl'. José i\lonj<tl'dim, que 
se tives3em esquecido de convidar o pequeno 
Estado do Espil'ito Santo pa.ra collaborar 
·nes 'c projecto. 

O Sa. HENRIQUE BoRGES- As commissõ3s 
do bancadas se formn.ram osp:mtane:\mente; 
não houve c:mvite, ao que me consta., e.>· 
peclal. 

O Sa. · BERNARDO HoRTA.- O meu nobro 
collega e a.migo Sr. HcnriqtlO 13orges explica. 
quo as bancadas rouniru.rn-so som convito, 
mclho1• ainda para o pt•ocotlimon to quo ti v o. 
UecltLL'Oi quo pela. minha llt\l'te rui llC·Jlhid<J 
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com toda a. consitler:H;ão, merecendo a inclu
sito de iuêas extemauas _ 

Não tenho, portanto, razão alguma de 
queh.a. 

Acreditando quo o convite tivcss~ sido 
feito ;J.s b:>ncadas de Estados c~.r.~eil'OS , sonti 
a f<llta do mesmo á do Espil'ito Santo, que, 
como de pr(l.xc, deveria S()r feito ao Sl'. José 
Monja t•cl ím. 

A cris:l da lavom'tl., senllorc8, quo pólle se t• 
syn"theti:l:alla nu, ct'ise do café, p u;·que du 
crise do café depende a crise de~ la.voura , a 
c1•ise do comnicl'cio c igualmente os exis
tentes ell'eito~ fhmnceil'OS e economicos do 
paiz, trotixe roa.!cs e trouxe beneficios . 

Os males são cbrvnioo3 c ~gora. foram 
postos em evidencia ; dependem de causas di
vr.rsn.s . 

A ·cultura é uma dess~ causas. Ella é 
{~[ta. l'UUÍfUI3lltartUente, ~(llll lL l!SC.:UJIIU, UO 
terreno; sem mesmo, póde-se diznr, o collhe· 
cimento de sua compo;;ição, dt\o zona. a.pro
priadu. â especiu tb caf'úeiros, si em tarr·eno 
noruega ou soalhei1·o, como se diz no inte
rior. 

A falta. de iostrucção tcchnic:.t. do lnvrndor 
(\ outro mal, que está tamll<'m hojo em av1-
dcncia. 

Depois, ha o syslemn. da colhcih. ; o la
-vrador, em gertLI, colhe indill'erontamooto o 
café, seja qual fôt• a qtHtli.hdo, a cst>cctc do 
ca.roeiro, a.o passo quo, con fol'mo se tt'a.t<l da 
caté di\ Liberia., cnm tltt 1\l'.thia, ou mesmo de 
Mnt•a.gogipo, variam complota.monto o sy~· 
temo. e éprcas rle colhei ta. O modo de MIJHir 
\tsua l mistura. a.$ ~omnnl.cs om COl't•ju. ás 
verJes, r osultando dis~o incou\·ooiont1'~ no 
prepa.ro c ma.im• difflculti:LIIe parn. aar obtido 
um pro<lucto suporiu1•, o quo J•:LI' t\lll tltÜtl ó 
conseguido, pui~ sii.n lncotnplltivois o cnll! jd. 
sazonado, porfoita.rn~n to apto pat•a sor co· 
l hido, e o ca.fé a.ind 1 em ~nda.mento })~l'a. sua 
matura çã o . 

Outt•o ma.l tloscobc!'to com a. criso ó o dn. 
care~tin. do c;wrl!tos e 1.ru.nspcn·tes, ou \to
vicio á falt.'t d•; boas estt•ada~ no interiOI', ou, 
o que é mnis C()tnlllum nos Estn.dos de São 
!'nulo e Minas Ge1•a.os, aoa e:<:cess1vos fretes, 
ás axorbitant3s tuas de ira.Mpor tes fcr;·o
vit>rios. 

projndict~m nas viagens em ma.is elo 20 ~ • cl•• 
S(lu roü va.br o nosso pr incilXÜ prcduct'J, 

Muito rara,' vezes, ou om ·pequenas pat·
tidas ou em embarcacões que to11ham tra.ns· 
purtadu ft~rinlla ela tl•,go, é qne poLierá SIJC· 
cüiler nh~gt~r u e<~ie Jio l.lxteriur culi1 us quali· 
dadas ilu. occa.siã.o de se t· expor la{hJ; mas em 
vapores conduzindo diversos -~•meros de irn
por t aç·ãf) o exportação, o ~a. fé chego. ao pot•to 
de destino muito desmorecido. 

E o Brasil no a.nno 1\ndJ, pelo l'Gla.tol'iu dJ 
Sl'. Minis~r.J da. Fazencla., exp-Jrtou ca;(~ 1>a.ra 
l 3B pvrtos, o que mostra o augmentJ de se u 
consumo. 

Qn1.nto aos beneficios (la. cri::;e, temos Olll 

pl'imeit•o logar-a grande producçã.o . 
Póde parecer UJil contt·a.~en~a; pois si a 

ba.ixa., causa d~\ ct>ise, é u:n rewltado da. 
g·,'ll.nde pN ducção, como considera.l·a um 
bent!flcio 1 

Con.-;idero urn bencôeio a grande prollu· 
cQã.o, pol'qno será o u oico maio U.e ser mt~n
tida a. suprem<1cia do Brazil, como pair. c:~
feei ro . 
Al~m disso, esse excesso do protlucçã u veiu 

do.r Jogar ao estudo maig lucido suiJro os 
moios de serem oliminC~das d11 oifurta as 
quo.litla,des inrcrioro~. 

E' um:~ ru.cu l!!Uitu impol'taate da quostão 
cafooir~~. ess:L do a.proveita.;nGnto das qua.li
t!ades inreriot'O$. 

E~ istom divol'sos meios quo nos silo intll
co.•lus pola. chimica, aproveHtwoí.s 6. "inclns
tl' la., d. medicina. o at~ }lll l' ·~ se1·em tingitl.os 
os saccos nti :lz:ulos para u. ox~l)rtação do 
cu.fé, rttu·u.u tinclo o mel hor possrvol a. con
SIJl'\'aç;io elo 1woducto Ú\ll'a.nto u. t1-aves~i:l 
tLti'! o [llll'to i[c dest ino . 

So;.mo·so quo t.!Oll~e benollcio resultar;!. r.slo 
outro: o U1•azll torna.t•-so-ha. ex pori.Q.dot· da 
bom c;LrcL 
Ma.~. tt~ l conscquencia. nllo será uma rc~t 

lidnúo com o mal actua.lrncnte cxístaoto da.s 
corupr~IS no interior, pois, pela.~ cotaçiío~. 
acompa.nhando-so o m ovimento do cafú na 
Pl'aça, voriHca..se, além da ft•aca. i'esistoneh 
dos possuidores do producto neste centro, 
que a. diffe rencn. do en.fó superior p~ra. .o in
rerior ê diminuta, não iricHanU.o o fa,zon
deil·o .a, produzir bom ca.fé. 

Outro ma.l 1'econhecido é o do acondiciona.
monto do 1\::Lf~ a. ~xport;tr. 

O caf~. conforme o logn.r mil que esteja. 
depositado, pl'lncipalmente em cmllarcacõcs 
de transporto do gei:teros de dift'ercotes 
qua.lidades,pcrde ns suas p ropr:cdades aroma
ticas, a.Htna u seu paladat· (lllólu ilu pJ•t•pa
rlido, pelo que dcs!>::erece no.~ centros consu· 
1nidorea. 

Os tralmlhos c muitos cuidados exlgltlo~ 
para ser obtido um boin café ilão são corn· 
pensados pelas oJtertus no int eriür; assim 
como o proç~ que venha a. obter n ésta praça 
pela. pequ ena dift'erença elos typos 5, 6, i 
o 8. 

Ex]Jiicam: a. exportação do cafl! infoJ•io•·· 
ou mesmo eScol ha, nevo ter preço nas contM 
tlo vtnch; C8Sc prcr;o •. que iem ·de ser l'oi to 
pelo intormediario, commissat•io ou Cl tJCtl'
tador, sacrificará. n.s cota<;.ões elos bon~ pro
ductoo. 

Não h:~. no nosso paiz oma. uoica compa . 
nbia de navegação que dispoolla de ' 'apol·es 
a{Jr<Jpl'iauus au kanspot·w do cu.ré; todo~el!c :; 

f 
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Assim, as boQS qualidades são sacrificadas 
po1• inferior<ls quo não romuuera,m nem o 
custo de producçao,nern as despezas de tl·ans
porte, nem o imposto ad-valvrem, 

E' de osperal' que, eliminadas as quali
dades inferiores, venham a lucrar os bons 
productos em suas co~ações, 11ois deverã.o 
ter seus prcçJs muito augmcntados, purque 
serão retirados ua. olferta, ma;is de dous mi
lhõus de saccas. 

Accusa-Be om geral o li1vrado1' de café 
pelos productos iaferior~s quo dn. muioria 
dos Esta.dos vêm dos merca(\os naciona.es 
para :1. exportação. 

Antes de teutar a defesa, tenho de dividir 
o Bra.zil eri:J. duus zonas principaos c distin
ctas productoras do café: a do norte, que 
produz o café chamado acl'.) ou fo :te, e a do 
snl, a quH produz o denominado doce. 

Todo o café de S . . Paulo ou Sn.ntos é o que 
se presta pura. a mistura. ao acre, consti
tuindo o lypo preferido ao pa.lttdar estra.n
geü•o_ 

Sendo as.,iru, os cafés, nüo tendo o mesmo 
aspecto, nen1 igun,l perfume, não pJdem ser 
julgu.dos em igualdado de condições, visto 
que o forte é muito mais feio, mas sem elle 
não oxistirin. a base para a fo1•mação do typo 
agradavel ao palaclal' ma.l habituado do es
t1•angúlro que coasome café. 

Além de~se moti\·o, existem para o lavra
dor- de ctd'é n.s seguintes causa.::; . tio pouco 
esmero: faltiJ. do braçJs, caroncia de credito 
n preços não compen~a tores. 

Não lm., pot•ém, no Brazil lavoura ou in
dustria. quo i1iio seja digna da mesma n.ccu~a
çã,o, tão genera.lizada. ao pl'oductot' de café. 

Do extremo norte ao extremo sul encon· 
ü·aremàs, desde a boi·racha., o cacáo, o al
godão, o a.::~sucal', o álcool, os cm·~a.es, até 
o gado, sem o cuidadoso preparo e selecção 
q uc se lhos possa. da1·. 

A oxpo1·taçã.o do algodão tom ultírnamento 
crescido de valor, mas tão mistul'Udo, tão 
:;ujo vem elle ao mm·cado que, apezar uo 
nosso prolucto SOl' muito superior ao estl'<tn
geiro em extensão e resistencia, está coiu
ptetamen te desval01·izado pela f..~ h a de 
cuidado no seu preparo. 
. O . .cacáo não é Ii:lelhorádo para. tJr boa 
coloração,)oro aspectq; . elle G exportado tal 
qual a natureza o produz. . . . 
. o alco -.~1 ê, qüasi sempre, de inferior qua
lidade, quer Pela pi·oducção . com o fim espe
culativo, quer pelo vasilhame, tanto assim 
que se o enc.;ntrà. completamente amarello, 
do paladar dotcstavel, irnproprio para qual
quer uso. l~spcremos os resultados do gl':tn
llo . ccrta.mon q no v ao 1;er toga r por estes 
dw.s e quo dello pt•oyenham beneficios para 
essa industria. 

Vo\ , VI 

O assucar n_ão é obtido na Pl'OPOl'ÇÜo total 
em que póde ser fornecido, e peta falta. de 
uma. refinação typo no paiz submettem-se 
os productores às qwilidades preferidas pelos 
Estados Uoidos p::wa as :;nas refinações. 

A lavoul'a. de ca.nna merece auxilias para 
seu maior incremento, c melhor o dcmons
t.mrão os seguintc:J dados, quanto á sua pro
ducção em assucar : 

De 1844-1849, cinco annos, lll. 602 tone
ladas. 

De 1879-1882, cinco annos, 203.153 tone
ladas. 

De 1902-1903, um anuo, 224.760 tone
ladas. 

Nesta safra. a exportação para. o ext()rior 
foi de 39_000 toneladas, ~endo o excedont.e 
da prodncção consumido no paiz. 

O Brazil produz 250.000 toneladas, sendo 
o sexto do mundo. 

A producção mundial é de 3.500,000 tono- · 
ladas de a.so;ucal' de cn.nna e do 6. 500.000 O. o 
do beter raba. 

Poderia. amtlysar os coroaes, o fumo, a 
borracha., a inuustr·ia. de cl'ia.ção o os :pro
duetos üo outras industrias bmzileüa.s, mas 
não oisponho de tempo. 

Pu.m a valorização do café teom siuo a.v<3n
tados varias meios : bancos, cooperativas, 
caixas, syndieatos, fixa.ção do p·l·oço, qucitmt 
do prutlucto infol'ior, p1·ohibiçii.o do novas 
plantações, etc. 

O estuüo de b:1ncos, cooperativa.s ou do 
credito agL'icola seria longo. 

A fixação do }H'OQO minimo tlo café, como 
de qualquer outro pt•ot.l.ucto, !Í uma. heresi:t 
oeononüe:t, eomo mui~o bem o disSt) o il
lustt•o colleg-tt St·. Ctdogems ; como tu.mbem 
considm·o her<lsia o tt•a.bu.llw da colheitn e 
pt·optwo tlo ca.l'é lKWa. <t sua. queimn. em 
segúi!la.. 

Prohlbir novtts plantações merece mais 
domorttüo estudo. 

Pehts estati:;ticas verifictt-s~ que o Estado 
do Espirito Santo, que mais U.irecta.mente 
represento, não tem augmentu.do em excesso 
a: sua producçã.o. 

De 400.000 saccas em 1897 passou a 700.000 
na ultima. safra. · 

Ess:1 idéa da prohibição de n<>vas planta
ções c~tâ ronsignada no sub.3titutivo, mr,s no 
propt•io Estado do s. Paul') encont1•a oppo
siç;ão . 

Parece-me que a zona do norte desse Es
tado não U.cceita a. prohibiÇão de plantn.ções 
r:ova.s, pa.1·a ser cvitaua a desvalorização das 
propr•icdn.des n.gl'icola.s. A zona .do oeste snnt 
a unictt capaz de experimental' a appllc:wão 
de tal medida. 

Creio que •) Rio de ,Taneil•o o a l~ahia, já. 
se tendo manifest:J.do Minas, não accedeJU 

3ü 
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nos~a oxignncitL em accoruo geral, como Es- exigencias do SJ.hrio, que será provn.vel-
ta.Ju:.~ c:Lt\lu!t•os. mente a. ultima. cousa. a se modificn,r. 

tJuun1.o ao EHta.do do Espil·ito Santo, ba- O consumo do café at ·: o presente não 
Sr!ltdu rms esta.tistic<Ls que demonstram não deixa ma1·gem alguma p:n'a es.~e alarg:l
tm' ollu concol'l'i<lo para a. supBr-producção, mento da pl•oJucçã,o; c si attcndermos á 
muil.o uo cuntl'ario tem progredllo gl'ttda· concurrencta que nos offerecem outros povos 
tlva.monto, existindo até menor producção o a que a cobnização curopéa tende a fazer 
comparada :l. s:tfra do 190:2-1903 com a de cada vez mais das suas possessões, podemos 
JUIII-IIJ1t: posso a.ffi.rmal' que o Estado não ft\Zet'umailléa dequa,l venha a sora. noss:.t 
IL'!t:oii.!Wtl. accordo para. a prollibíção do non1s situa,ção quando nos erwon trarmos, D_Ó$ sós, 
plan ~ar:ões. · com uma. producção superior á procura 

l~nu:u·o a. gne>tào d; v~lorização do café, univers.d. 
nu l:lPp-ulnto axioma: reduzir u. proclucí·ão, Inspiradus na 1011xinm do !JUO a mn.ior vir· 
tLllgnwnt:tndo o consumo. tude dos guverna.nteli é provm· de \ong~ os 

g• oss:l u. neee~sidade, no meu modo de males pu.m prevoniJ-us a tom pu, us govornos 
onl.orHhn•, p<tra a solução da CI'ise. do:-; cinco Esta.uos, por beus üclogu.dvs, fir· 

Si ufi.~ purloz•mos augmentar o consumo, mar;~m u. 3 de m<trço tlndu om Petl'vPulis, 
ÜH'onw:t (lj,ÇO faclo diminnido a Jlroducção, ou capital do Estado tlu Rio tio Janoil·u, 0 con
oqullllwatlo n olforta com a procut·a. venio qtw tenlw a. lwum do sulwto~tcr hoje á 

Pam l~so temos a propag<1ndtt e qtnnto a vossa delibel'a,ção.» 
O.'!SO moto, rua set·<t permittido reLembrar 
IJliO om IH\ltl o pt·esidente do Estado do Es· O convenio Pl1rtt o. pl•opagtLndtt destinada. a. 
pit•lto Santo rlil'igiu uma mensagem cta Con- desenvolver o consumo tlo cttfú na Europa., 
g'J'I'SI'It> Logislativo daq_uel!e Estttdo d<1 qual Asitt e America f<Ji ttppl•uvado pela lei 
cic:~t·ttl us Ke~uintcs pontos: o. li2, de l de maio de ISVG. 
. « ,\ llí tloj:u:wiro do col'rente anno, achn.u- Portn.nto, desde 1806 o K;tttdo do Espidto 
do·JIIo nn c~}mal do Estado ~c S. P.w~o, e Santo previu a crise, desde que a super
dnJWI~ tlo dtverila~ confm•enctas com o_Jllu~- p1'oducção e a falta de consumo fazem ptwte 
tlon.tlo }H'ositlonf.e daqnelle Estado, t1ve a da e$~encia desse convenio provocado pelos 
ltoll!'lt, 1lu ::~ubscl'ever com elle uma. c<1rta, l Estados de S. Paulo e EspiriGo Santo. 
dll'll(lt!tt uos nossos collegas de Minas Geeaes, , . . . , _ . 
ll'o do ,1 1tnei1·o 0 Bahia, convidando-os para. E_YIGar as 1al:>Ihcaçoe.~ serm um outro 
nrrm ounf'o 1•oncit~ de~tinada a assentarmos as mew de. a~gmenc:u o. ci)nsumo, mas me 
h1um~ tln um:1 acção conjuncta dofl noss.Js parece d1fficll a sua prai;Imt. 
cln,ut> i':st.tLdos, principaes product·)t'es de Sei que nes~a Capit:.\J, sendo exa1~1~nadas 
emiti, p:mt um tPabalho methodico e demo· 22 amostras de cafe pelo Sr. capltao de 
1'1~ lu do propaganda, com o fim de con· mar e guerra José Carlos de Carvalho, ollo 
Cilllstat• 11/k l•:uropa novos marcados de cun· não encontrou ·uma. unica pura. . . 
~:~umo )l:\1'1\ osso importa.nts producto. Deaute de facb tal, to1'na.-se evtdentP; t\ 

G>IIIPI'Illwn.lois perfeitamente o alcance da difficuldade em ser evitada. a falsificação, 
tont.atlvtL !!IIO lomiJravamos c a opportuni- quando ella. existe desde este principal mer-
dado !.lnss1t lnldu.tiva. · cado do café. 

O tlnsonvl)lvimcnto da cultura e das novas Diz-se que a lavoura do café não pólio 
planta.•;tio.~tlo oafú tem sido tão grande ncst3s merecer um auxilio cel'to, officaz o continuo 
ultimoR ttnnoH, dovitlo ao a.lto p'l'eço a que por parte do Governo dn. União, porq_uo é 
a.ttingiu ossLt mct•cadorht, quo não será sor·- uma planta vivaz. 
preza, si dunLL'o de um quinquennio mais, a Vivazes são tambem a videira. o o chá, no 
sua. actu:tl pt•od.ucçoão estiver duplicadn: em tanto os govoruos uos paizes productores 
Toúoi! v!Js po!IOl'eis julgal-o pelo nosso })C- de vinho e chá. pt•otogem essas culturas o 
quono E:>:tado, q_ue omboru. pouco possa in- sou~ productos, com favoros cspcciaes do 
floü• na balauç:J., si:Jfft•eria, entreta.nto mt~is exportll.ção e do premios. 
do que qua.lqucr ouko si a sua unk1 'fonte Temos um exemplo mouelo das conse· 
do riqueza viesse a ser atac:.tda. de des- quencias da falta da auxilias por parte do 
animo. Govemo na producção do clu't na China, na. 

A pequen'\ propriedade, alimentada. pelo sua. exportação p:1ra a Europa, nos seguiu
esforço ínúividual do productor, poderá de- tcs dados cstatisticos : 
ba.tet'-S!3 contra as correntes, esgotando todo Exportaçãode chá em libt·n.s ingleza.s de 
o set~ v1gor; mo.s a outra que se apoia hoje, 453 grammas: 
quast get'alm~nta no sul, sobro o braço do · 
cultívador e.str·angeiro, COl'l'S o risco de ncaJ' 1891 - Indin. .............. . 
em abandono desue ~ momento P.m que o ceyliio ............ . 
-preço J.o IJl'o<lucto nao -put!er sustentar as China ............. . 

109.1337.790 
6t.000.075 
57.023.986. 
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!893 - India ........ .. ... . 
Coylão ............ . 
China. ..........••. , 

123.361.870 
83.447.792 
34.329.42[ 

A transformação dD. ~oltut'<l. do cafeeiro 
vit·á. naturalmente, caso se torne uma. neces
sidado, som a. intervenção dos governos, pelo 
iotcrcsse dos particulares, como o domons· 
tra a llistol'ia do café no nos>o pa.i z. 

O cultivo do cafeeiro começou no nort2, 
nos E:lt:tdos do Pará e Ama.zouas ; hoje es:>es 
Estados não produzem ca.fé c, ao coutral'io, 
im;:orLam es;:;e pro,lucto do sul do Bt•azil e 
em regulat• quantidade de Nova. York. 

Pelas notas que aqui tenho vel'ifica-se que 
os pl'imoll'OS cafeeiros chagaram a.o Pará oro 
174:3 vindos de Cayenna.. 

Em 1748 o Senado da Ca.mara. do Pará re
. quisítavn ao Go,'erno: 

«Que venha.m mús navios buscar carga, 
porque é grande a qua.ntidade de generos, 
e se estâ perdendo muito cacáu, cravo, café, 
etc.». 

Declarava mo.is haver em cultivo: 
<< Mais de 700 pés de cacáo e 17 mil pés 

de café.». 
Em 1757, dH-o um roanuscript.o do jesuíta 

João Daniel: 
« Co.fé, grande genero do Amazonas ; se 

vão estendendo tanto os ca.fezaes, que de 
aqui a alguns annos será. uma. das principaes 
riquezas de aquelle rio, pois já manda para 
a Europa muitas mil arrobas». 

Em 1768 dizia o viajante inglez Cook que 
o Brazil consumia., referlnuo-se a Rio 1lc Ja
neil•o especialmente : 

« O seu café c clwcolate de Lisb::>a.~>. 
Em 1770 teve principio a cultura do café 

no Rio de Janeiro, vindo as plantas do norte, 
ou 35, mttis on menos, depois do Pal'à e 
Ama.zona.s. 

S. Paulo até 1850 era um dos rn n. iores pro
ductores de assucaP e de entã:l em cteunte 
deu prefcrencia ao caré, íguala.ndo em 1865 
a. sua produção á de Minas Gerao3. 

No Espirito S<Lnto as primeiras sementes 
foram distribuídas a lavradoi·es U.o norte do 
E~tado em 1815, e no sul cinco annos depois. 

O va.lor economico actualmento do café já. 
foí tlemonstrn.do nesta ca.sa. pelo il.l.ustra col
lega, meu amigo, Sr. Felisbello Freü•c, pela 
c~tatistica de 190!. 

Pe! '!. de 190~. que vou ler: «a. producçi.ío 
agrícola. se caracteriza ainda, :pelo predomi· 
nio do café. · 

Exportaçtío em 1902 dos p1·incipaes 
p1·oductos 

Café..................... 410.000 000$000 
Borracha................ 147.000 000$000 
Fumo • . • . . . • . . . • • • • . • • • . • 2-l. OCO 000$000 

Algodão ..•.•........•... 
Couros .................. . 
Matte .................... . 
Cacá.o .....•...........•.• 
Assucar ••......••......• 
Ouro .........••...•....• 
PeLlíca .............•.... 
Manganez ••••••..••••.••• 
P•Jllf's ...•.•...•.•••••.•. 
Pedras pl'eci:>sa.s ........• 

24.000 000$000 
22. 000 Qf)0$00(:) 
2l . 000 000.~000 
20. 000 OJ0$000 
19. 000 000$000 
8.000 000$000 
8 . 000 000.~000 
4.000 000$000 
3 . 000 000$001) 
~.000 OJ(.$000 

Reanieei ainda os seguia tos dauos, que dão 
incuntesta.vel supremacia á lavoura. do ca.Ic, 
tomando-a. credora ele todos os cnida.dos por 
parto dos poderes pub!icos. 

Exportaçiío cspecictl de S. l'at1lo em 1902 

Café ...... , .•........•.•• 
Tecidôs de lã ... . ........ . 
Auit~gcm ................. . 
Cei'veja .....••••.••.•..•. 
Chapé<is .....•..........• 

231. 70,J:50J$809 
2,{3!)8:2!8$170 

523:218$0 )0 
38G: 995$00) 
213 :926$000 

Na propria. índustria p:mlista, encarada. 
em seu coojuncto, ainda. ü. lavoura de ca.fé 
pertence o primeir·o logar o com enorme 
dHferença., em mais de 80 % do ca.pihl 
geral. 

O Sr. Francisca Ramos a. pcdjdo do nossa 
illustre collega Sr. c ~mdido Rodrigue.>, 
quando SMretario de agricultura., :pelo es
tmlo o e:;h~istica do elpital minímo empre
gado na índustl'ía paulista, encontrou o se· 
guinte: 

Ca.fé ............•...... 
Outras industria ...... . 
Mehes usuaes. etc .•... 
Vestimentas, etc ...... . 
Alo.íamonto e asseio ... . 
lodustrias satisfazendo 

nec.:lssidades intoros-
ta.duil.es ............. . 

1.770.000:000$000 
lll. 600: OOO$!JOO 
lô. 000: 000$000 
47.000:000$000 
37.800:000$000 

ll :000: 0'}0$000 

].995.400:000$000 

Pela. desva,loriza.çã.o do café, que forçou o 
abatimento nas tu.rifas e pela. menor expot·
tação, são not<~das differonças no movimento 
financeiro das c0mp:whias de QSbttlas tlo 
ferro de S. Pauto. 

Balanços elas companhias 

1901--Receita ............. 34.688:488$530 
Dcspeza. ............. 36.851:21~$059 

4 7. 834 :264$871 
l902--Rcceita ...••..••.••• 78.785:843$258 

Dc3peza . . •••.••••.•• 38.556:590$15! 

40.227 :283$!04 
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Refiro-me de prefercncia. a. S. Paulo, não 
só por ser de justiça. como o primeiro Es
tado cafeeiro, como tn.mbem por ser a.quelle 
que mantem o melhor sm•viço de ef!tatistica, 
guia seguro do seu patriotico governo. 

Na medida. do pos>i vel, com a deficiencia. de 
exacto.:; dados de estat.istica, vou aprésent:~.r 
os que pelo estudo pude reunit· sobee a pro
ducção e consumo do café no Brn.zil o no ex
terior, em épocas diversas. 

EXPORTAÇÃO EM: 1897 

B1·azil 

S. Paulo .......... . 
·Minas ...••.....•..• 

Rio de hneiro .•.... 
Espírito Stmto ..•... 
Bahia .•.•.•.....•.• 
Ceará .........••• ;. 

Saccas 

5.2ôl.385 
2.105.553 
1.380.499 

426.325 
323.030 
58.000 

9.554. 792 

Dous torças da producção mdndlal, como 
vamos vel': 

America Central o Antilhas ..•• 
Asii1 ..................... ; ••• ;. 
Africa ••..••...••••••.•••••...• 

Snccas 

3.150.000 
858.000 
249;000 

190.2 2.968.697 !:lace as no 
83.3131:074$940. 

Espi1·ito Santo 

1901-2 695.001 saccas 
20.850:030$000. 

1902-3 681.711 saccn.s 
20. 451 ; 3.30$000. 

Rio d~ .la11eiJ·o 

1902, 2.23!.580 saccas. 

Bahitt 

1902, ~50.000 saccas. 

no 

no 

valor de 

valor de 

valor uc 

Consumo do Ctt(J- 1897 

E~ta.U.os Uniuos .•.............. 
Alleruanha .•.....•............ 
l!!'anç:1 ....................... . 
Hollandn.; ................... .. 
Austria ........... · ........... . 
Belgica . ; .... ; ............... . 
[ta lia ........................ . 
Ioglatorra .....•.............. 
Suissa ........................ . 
Rus:;ia ................. . ..... . 
Outros paizes ................ . 

Saccas 

!'),302.830 
2.273.160 
1.288.500 

795.000 
616.700 
4!6.700 
2113.450 
207.000 
169.500 

. 133.400 
200.000 

Brazil ....•••..•.•.•••.••••...•• 
4.257.000 Total ll.6l9.240 
9 .5:J4. 792 

Prvducção inundial. . . • • •....• 
----- Calculo p:-tr.~ o consumo mundial em 1903' 
13.811.792 w.noo.ooo de sacc11s. 

O calculo para a pt•oducção mundiu.l de 
1903 é de 14.515.000 saccas; 

Qüanto ~t exportação d<J nosso paiz póde 
ser resumtda do seguinte modo, nos ultinios 
a.nnos: 

EXPORTAÇÃO E~! GERAL 

ByazU 

1901-2 14.179.895 saccas no valor de 24 
mi.lhões de libt•as. 
1902~3 12.393.0'25 sacc:\s no vaiot' de Í9 

milhões de libras, 

Collsumo pai· ho.bilailte em 1897 

Estados Unidos ........ . ......•...•.. 
(Ca!ifornia 5 k. 30) 
HoHanda ........................... . 
Belgica ............................. . 
Suissa .•...........................• 
Allemanha ......................... . 
França ............... : ............. . 
Dinamarca •••.....•...•••...••.•.••• 
Inglatér1'a. .......................... . 
ltalia .........•..............•...... 

Kilos 
4.37 

4.00 
3.80 
3.53 
2.55 
2.00 
1.50 
L 20 

40 

No Brazil o movimento _de e~pc:n't.a.ção p~wa 
consumo de uns p:1rn. outros E~<tados foi em 

. l90l por Santos, . 9.64~.529 sa.cca.s no l90l de 250.886 saccas, e . em 1902 de 375.219, 
và1or de 13 1/2 milhões d~.Ubras. o que prova o augmento . 

S. Paulo 

. 1902 pQr Santos, 8.668.9.28 sa.ccas no 
valor de ll l / 2 milhões de Libra.s. Os ~:ta.dos m:J.iores consumidores são: 

1901 3 . .144.974 
98.542 i53l$722. 

sa.ccas no valor 

Pa.1•á, Pernainbuco; Rio Grande do Sul, Ama· 
zonas o Maranhão. 

Na Capital Fedei•<i.l . o consumo por habi
do tanto pó de ser aetei·ininci.do em 1. 200 

granimas. • 
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Resumindo e tendo em vista o stock visi-' O SR. CALOGERA.S - Qua.l o correclivo 
nl, vamos encontrar o excesso tlo productll, que V. Ex. apresenta.~ 
por accumulação soure as necessidades do o SR. BERNARDo HoRTA_ Não t~presento 
consumo. cor-rectivo algum ; pelo coutn~oz·io, penso 

Consumo Saccas que devemos continuar com es~as ü:wifas, 

P d 
- 18n 7 ,

1
.vQ.Rl_l_ •• 192 m<J,S que o espirito <l.e justiça e do razão 

ro u~çao em "" · · • · · • · • · · 
11

.6
19

.240 nos obriga tambem a estender a protecção 
Consumo. • . . . . . • . . . . . . . . • . . . ao café. . 

Excesso ...•........... · .. 
----- A ve.rdade é q~e o café só póde ter con-

2·192·552 sumo pela ext1·ema prod.ucção no exterior e 
14.515.000 que todos esses outro.> productos eneontl·am 
13 · 163 -100 mercado no Brazil. 

Producção em l 903 .........• 
Bxistencia em 1902 ......... . 

Consumo em !903 ........... . 

27~67s~ÕÕ Portanto, si esses productos mel'ecem au-
16_000.000 xilios e favores, porque o café não ha de 

tel-os ~ 

Excesso para 1904 ...... ; 
Deixo de parte outras observações e pro

ll.6i8.l00 curarei fundamentar o § 7° do art. 1° do ::mb

E~se excesso é uma das razões da, baixa. 

Quanto á, iniciativa dos Estados que a 
muitos se · afigura resolvei' o problema, me 
utilizarei das palavi·as pt>uferldas pelo il
lusliro Sr. Senador Rosa e Silva a dez do mcz 
finda. 

~<Quaes são os recursos de q~e dispõe um 
Estado exçlusivamente assuca1·eiro para de
bellar a crise do assucar? 

Póde o Estado de Pernambuco ü1zer con
venios com o estrangeiro ~ 

P6Je um Estado impedir que outros Es
tados da União tributem o assucar e o 
alcool ? 

Póde o Estado de Pernambuco evitar a 
superproducção do assucar no Brazil '?» 

Applic1ue-se ao café e podemi perguntar: 
é justo que a iuiciativa. dos Esta<los, sem o 
amparo da União, sejl lembrada, como 
meio pratico de valorizar o café ~ 

Notemos que é muito differente n. situação 
dos Estados cafeeiros dos que o não são, e 
para. esse ponto chamo a <n,tenção dos i llus-
1-l•ns cullegas. 

O:s Esbdos cafeeiros só pódcm exportar, 
genericamente ftdl~udo, e 03 não cafeeiros 
teem as suas producções, quasi que na 
maioria, com o consumo garantido na pro
pria União. 

Não recebem elles favores directos, es
pcciaos, tmme<liatos que agem sobre a crise 
economica e financeira do pa.iz ?. . 

H.ecE~beJp.. Temos as tarifas protectoras 
11a.ra todas as pruducções, menos para o café, 
desde que essas tarilas, em muitos casos, 
veem subrecarregn.r de impostos o café nos 
paizes consumidores. 

Tl!-ritàs proti!ccionistas .existem pa.ra o 
gado, ttlgudão, cereMs, vinho; otc. 

Só o gado importado em 1901, :por nota que 
devo ao digno director do serviéo de Esta
tística Commercial, attingiu o valor de 
5.600:000$, apezar da ta1·ifa proteccionisttt, 

stitutivo. 
Trouxe, pela fr·aqueza da minha impor

tancia no assumpto (n.ao apoiados),as opiniões 
de outros que considero · comJ.eLentes. 

O ma.l do nosso commcrcio do exportação 
denunciado c· reconhecido pelo St·. Felisbello 
Freire, quando brilhantemente fundamentou 
o sen p:ujecto sobre cooperativas, já im1 
enunciado pelo Sr. Dr. s~bn.stião I<'erreira 
Soa.t>es, nos Elementos de Estatística; publi-
cação de 1865, deste modo: · 

«A sup :}l'abundt~ncia da protlucção anlma 
a cxportn,ção: como, pois, em lSGO e 18()1 o 
cambio ba.ixou a. 24 1/2 e 26 5/8 tendo sido 
a. colheita. de café a ma.is a.bundttnte que 
até então teve o Brazil, c qu;~osi que se ba
lanceando a importaçiio com a exportação 1! 

A exportação de ca.fé foi de 14.585.258 
arl'obas, ou 3.646.314 saccas. 

Em 1857 o cambio esteve a 24 ; em 1858 a 
27 e em 1859 a. 2:3 1/B. 

Eis tt explicação do Dr. Soares: 
«Qmtnto aos eam bios pen::;o que Sll pó:le 

explie<tr pela falta. elo exporttt.dorns rw.cio
nacs de no:;sos p!'otluctos n.gricoln.s, os .qmtes 
no g ::>ral siio comprados por negociantes es
trangeiros que saccn.m sobi'e esses valores 
que remettem; assim fazendo concurrencia 
os seus saques com productos exportados 
contribuindo isso para lpixar os cambiaes. 

Poderei estar em erro, mas não encontro 
out.ra explteaçã.o possível para semelhantes 
mcrvizneu&os <lo baixu.s e subidas das cam~ 
biaes; porquanto, si o negocio extei-ior de 
longo curso fosso etfec&u:tdo ein sua maxim;r 
pàrte por rmcionaes, as remessas de nossos 
productos trn.ziam em retorno mei·cadorias 
para consumo do pil.iz, e não ~eria.m cffe
ctuadas, como actuaJmente, e por meios de 
saques.» 

o Sr. capitão de mar e guerra José Carlos 
de Carvalho em conferencia dbse em 1901, 
o que se segue, e que eu iutei'preto coniQ 
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um valioso auxilio paraa cxistencia de 
typos nacion:ws. 

«Uma das causas mais necessarias para se 
obter a valorização do café, é o seu benefi 
ci 1mento no pl1.iz. 

Por um sem numero de circumstancias,que 
não vêm ao caso recordar, pois estão na con
sciencia de todos, o Brazil, por mais esforços 
que tenha. feito para mandar o seu producto 
bem preparado e bom acondicionado, não o 
tem comeguido, c não o tem conseguido, não 
por falta de esforços dos lavradores, mas sim 
pelas necessidades do commercio especula
tivo da. formação dos typos. 

Do que 11erve ter um fazendeiro capitaes 
empatados em machinas o nos apel·feiçoa
mentos mais recommendaveis, para mandar 
ao me:l'cado exportador um producto que 
deve valer dez, quando este proJucto é for
çado a ser incorporado com outros para 
formar_ um certo typo inferior, exigido pela 
especulação commercial?! 

Este typo vae para o estrangeiro, onde o 
café é separado, revelando-se então o pro
dueto bom, mas sem poder, desgraçadamente, 
dizer qual a sua origem. 

Parece uo orador que, desde que o Bra'lil 
pr·ocurasse, pol' proces.w regular, fn,zer elle 
proprio a solução dos typos, do maneim a 
não ser exportado café tlO typos inferiores, 
c muito menos todos os resíduos, da que até 
hoje se faz propositalmente acquisiçiio IJa!·a 
prejudicar os productos bons na composição 
do typ0 e pam servir de vehiculo ao tt•a.os
porte do café do Bra.zil, já se toria conse· 
guido alguma cousa.» 

São tambem de S. S. as seguintes pr~.· 
lavms que I'Opl'oduzo, como defesa á existen
clada bJlsa do cn.f(l: 

«Comprehentle-so que quem consegue ox
pol'tar 7.!90, 300 ou 400 mil saccas de café 
que já vêm com a vantagem da acquisição 
feí ta directamente na.· porta dos fazendeiros 
e da reducção de despezas, porque o producto 
é beneficiado, é preparado oro armazens pt•o
prios do outro lado da ba.hin. do Rio Janeiro, 
economizando-se, pOI'tanto, todas estas de::;
pezas de inliermedial'ios; quem consegue isto, 
exportando, além de tudu, maior quantidade 
do producto, é um concurrente terrível para 
os que estão trabalh:itndo de boa fé, pelos 
meios I'egulares, e que com elle não podem 
competir.» 
. Para defesa ainda da bolsa e de typos na
cionaes, tenho os seguintes periodos do ame
rito batalhador dos syndicatos agrícolas o 
Sr. Dr. João Baptista de Castro, em a1·tigo 
intitulado «A crise agricola» . . 

«0 nosso café acha-se, pelos defeitos do 
nosso commercio, entregue absolutamente 
aos intermediarias estrangeiros, os quaes nos 
~mpõem seus preços, -viswndo sempr~ luc~·o~ 

maiores, impondo-nos igualmente na venda 
do ouro, cum o qual terão do pagar-nos, o 
mai:~ alto preço po:qsivel. 

Esp:cula.m e concorrem pa.ra b:tratear o 
café quanto podem ; especulam e conconem 
para a elevação do preço do ouro. 

Isto parece evidente; os factos ahi estã. 
demonstrando diariunente estes manejos .. o 

Deixando de parte a necessidade que temos 
de caprichar no cultivo, preparo, otc. elo 
café, em sens typos natw·aes, sem a. mistura 
para a constituição de typos que inconscien
temente forgicamos, cont1·a nús, i>to é, que 
o lavrador tolera que os int1wmedicwios in
tenws fa-çam com os seus productos, va· 
mos direito ao alvo, confessando quo temos 
errado., que os nossos methodos :;ão vicia· 
dos, onel'osissimos, a trasadissimos. » 

P:tra a creação de typos nacionaes é in
discutível o que const:t de um dos ultimas 
numeras do Dicw-io Popular de S. Paulo. 

Noticia percorrer o interior do· Estado, 
fazendo compras directas aos productores, 
um representante de cu.s;1 importadora esta
lnlecida no I-lavre, e que tem com.12ru.do mais 
de 5. 000 s:~ccas. 

Perguntado porque não fazia transacçõt>s 
em Santos, declttrou : 

«Ter pago muito mais do que lhe haviam 
pedido nac1uella praça, mas que o .gencr·o 
que adquirira não se parecia com o que na 
Eu!'opa so recebo como café do B1•azil ou de 
Santos.)) . 

Si o nosso café fosse exportado, ou pelo 
menos vemlido em bolsa, em leilão, em typos 
na,cionae:~. essa Olliniã.o seria a de· todos os 
paizes consumidores. 

Tenho ainda o parecer da Sociedade Ntt
cional de Agricultura, formul:t<lo pelo :sr. 
Dr. \Vencosláo Bello, que indica a centrali· 
znr:-ão pelo syndicato, o quo não prohibe a 
oxistencia da bols:~. 

Esse parecer é de 19 de agosto de 1902 
o diz: 

«A concentração do producto oro mi':íos de 
syndicatos centraes, reduzindo o numero de 
offel'tantes e a intensidade da ofl'urta, que 
são i'actores poderosos de baixa, constituirá 
um elemento· de for\'11., adquirido pelo pro
ductor, e que se manifestará na valorização 
do producto. . . . . . . . . . . . . . . 

Os exportadores serão desse modo repel
lídos dos centros ruraes e terão de se con
centrar nas praças de exporJ.ação, onde 
exercerão a procu1·a no escriptorio dos syn
dica.tos centraes, o que equivale dizer no 
escriptorio do productor robustecido.» 

Posso t:.unbem rocorrer ao «Centro do 
Commercio de Café do Rio de Janeiro», que é 
uma associação de futuro garantido, tendo 
começado a í'u,pccional' com a inauguração 
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de seu predio a 3 do findo mez c que tem 
como fim :principal defender o commercio 
de café. 

Para execução desssa complexa tentativa. 
o «Centro» empregará como meios prin
cipa.es: 

Arrew:lar prcdios para funccionar; 
Ter escriptor ... os para exposição do lotes 

á venda; 
Mesas para o mesmo fim; 
Ter amostras dos typos e qualidades, sua 

cotação nesta praça e nos mercados produ
ctores e consumidores; 

l"romover a alJertura de novos mercados e 
o alargamento do consumo; 

Melhorar a actual situação do commercio 
e da lavoura. de ca.fe no Br<tzil. 

Todos esses meios conllrmam a nocessida
do de typos nacionaes e da bolsa.. 

A representação uo «Centro Commorcial do 
Rio de Jü.neÜ'O>> ao Governo da Republica em 
HlOI, é mais um valioso testemunho da con
veniencia em ser praticado o § 7o do art. 1° 
do substitutivo, em todo o seu texto, do qual 
mencionm·ei os seguln&es trechos: 

«0 abatimento gradual do commercio do 
commissões e do do ensaque, operado na 
razão invm•sa da accumulação do l'ecursus 
concentrados om poucas mãos, do de expor
tação, uuico que reststc, como um chrouista 
commcrcial algures jl\ nssigna.lou c gra~'a.s ;i 
seiva que lho cmpt•esta o elemento impor· 
tatlor ostrangoir.J, do que é simples ma.nda
tario, dispondo folgadamente em centros con
sumidoros do forças alliaclas entre si na luta. 
do intot·c~scs, em quo o commcrcio interno ê 
a. pt~rto fr•aco. c ollo~ ta.os e tã.o poderosos, 
tlUO t'ol'a insa.nil\ disputar-lhos a victoriu. 
u.travt;s da s!'• inici:Lti\'ct particnh\I'. 

E, como pt•ova do;;sa J'Osist.c.mcia., a.hi estão 
os preços impostos ao producto, que não obc
docOJn ás leis da o !Torta e procnra. c a ino
vação, que não discutiremos, ma::; mencio
naremos, quo se ensaia ha. meia duzi<L ele 
annos, com quobt•a. 1le tradições rcspeitaveis 
o dmnnos cxtraordinarios, da compra directa 
do café á porta do lavra.dor. » 

Agora vuu rept•otluzir alguma.s das innu
mer<ts joias do relatorio do illnstre Sr. Can . 
dido Rodrigues quando secretario :ia agri
cultura de S. Paulo. 

Constituem um bello c pratico prograrnma, 
no qual tarnbe)n se evidencia a razão de ser 
da disposição que defendo do seu substitu
tivo. 

«Não se podendo contar com urna satisfa
ctol'ia, rcducção do onus ainda existente sobre 
a entt·ada do café naEuropa, é indispcnsavel 
cuidar-se quanto antes de garantir um lucro 
sufficiente ao pl'oductor. » 

«O problema é muito grave e em maior 
;parte depende, par:1. sua solução, da inicia~ 

tiva particular, i:;to é, dcs proprios produ
ctores». 

«Reducção das tarifas de transporte no.s 
estradas de ferro». 

«Roducção gradual até a cx-tincçã.o do im~ 
posto absurdo e n,nti-economico da expor
tação». 

«Os productores organizaram a defesa do 
producto, actualmente entregue quasi sem 
recur.;os á especulação». Meio.;; : 

Bancos de Credito Move!. 
Synilicatos agricolas. 
Caixas rumos. 
«Ser reduzida. ao minimo o custo de pro· 

ducção». . 
«E' na fórmrt cooperatint quo o credito 

agrícola encontrará as condições que lhe são 
incli.spcnsavcis para viver o desenvolver-se». 

Mn.s, o bservn. S. Ex . : 
«Acredito que as instituições cooperativas, 

a.ttentas ;.t indole e costumes do povo bra.
zileiro, dificilmente se acclimatarão entro 
nós». 

E mais parbicularmento sobre typos diz 
S. Ex.: 

«Parece impôr-se como um:1 necessidade a 
rt>acção contra o expediente commei'Cictl, já 
ratlicatlo entre DÚ3, da lorma.ção 'do typos do 
cafü por meio de mistur 1 do culúeação; IJOis 
parece demonstrado quo essa operação, sú 
bcneficianuo o intorwedütrio, pl'Pjudica no 
estrangoil'o a. reputação do nol38o producto 
e no paiz vs interesses do productor. 

Essas ligas ou caldeaçõcs quo aqui se 
fazem p:tra formação dos dtlforontes typos 
para. exvortaçii.o são dosfci tas nos paizus im
portarlot·es, que separam as divor.:us quali
tlades, ;las quaes as melhot·cs ~ão entregues 
ao3 mot·crtrlos como procedentes tle outros 
paizr.s prodnctoros, vantojm:tmonte conhe
cidos, sendo ns inferiores classítlcadas como 
caf'ós do Bl'azil. 

Havendo o necessarJo apm·o e cap1•icho no 
beneficio c proparo do cafú, c veudülo este 
tal como sue dtt usina do productor, parece 
incontestavol qu11 elle tomará o l.ogar de 
honra que lho compete no mercado do mun
do, combatendo a especulação pela climi
na;ç·ão de alguns dos muitos intermetlial'ios 
entro o productor e o consumidor, as duas 
victimas da especulação.» 

Finalmente na. propria mensagem de S.Ex., 
o Sr. Pre~idente da. RepulJiica., que repro
duzirei no meu discurso,cocontro o seguinte, 
ainda em prol do § 7° do art. 6° do substi
tutivo. 

(( Já me referi, em termos geraos, â ncccs· 
sidade de organizar a defesa contrri a irregu
laridade dos mercados e os processos de q1~o 
se servem os íntermediarios no cornmerc1o 
de café.» 
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Resumindo, S1·. Presidente, pelo adeanta,do 
da hora, só encontro, para ser evitàdo o mo.:. 
nopolio, combatida a especui<Lçio e justa 
procura do nosso producto, estes recursos: 
existencia do Ministerio da Agricultura que 
se interesse e est.ude mais partict!larmente 
a~ condições lla, hvoura; bolsa de mtfé com 
as ·vendas em leiLão e typos nacionaes, 
pouco nos incommodando com as misturas 
até agora em uso. 

0 Sa. CALOGERAS - V, Ex. está reprodu
zindo um grande erro. que originou a luta 
entre a Inglaterra e a Allemanha e deu a 
victoria a esta. 

Yasta. extensão terrltoúal, o nosso está. na 
dependencht do capital, que não é bastttnte 
pttm fecun.iar o tl'n.buJlio, de bl'aços que o 
procura1u com desconfiança e desanimo c de 
vias de cowmunicação que preeisa.l1l ser 
abundantes para turnar facil a circulação 
dos productos. · · 

Devem se empenhar os poderes publicas 
pu.ra que estes grandes Jhctores da vida 
economica sr:.jam estimulados e :possam ou~ 
tmr em activüiade no paiz. 

Comprimida pelas furtes exigeneias· do 
uma crise llnanceira. pl'ulongada, cujos etrei
tos se dzoram sentir por toda a parte, 
affectando a producção, enfmquecendo ou 

O SR. BERNARDO Hoa•rA- V. ElC. não quasi eliminanúo o credito o perturbando 
póde conte.>tar que os nossos typos 5 o 6 sensivctmonto us fonte:J do renda dus Es
sejam triados, isto é, separados no exterior tados, a situação economica. tornou-se cada 
e vendidos como cafés nKo provenientes do vez mais grave com a baixa dos preços dos 
Bra.zil. · , · generos de exportação, principalmente a do 

Cóntra essn mal a luta será a nosso favor. café, baso fmidamcntal de nossa. riqueza. 
o SR. EDUARDO RAMOS--.,.. v. Ex. acha que :Mostl'~\m-se ali:;s vigilante.> as classes agri-

0 Governo póde intervit· na selecção dos !lafés colas e os Estados so esforç:.tm com solicitude 
J;lOS mercp,dos de consumo? para attcnder ttos seus a.rdentes reclames. 

Desde qne a cl'iso do café provém, como 
O SR. BERNARDo Hr·R.TA-SOl'<L attt•lbulç~ão !!era.lrnonto se acredita, do excesso de pro

do commercio. Ao Governo compet.e regular ducção, Herão efflcazes pn.ra combn.tel-a a.s 
o commerci.o de café por disposiçã; cousti· mo .• idns que convergüem pn.r<~ t~ valorização 
tucional. do gcnero nos Lliflei'ontes mercados. 

Si pelo pr prio direii;o in tcrmtcionitl a im- E', c!fccttvu.mente, ni\ frttcu. rcsistcncia 
portução e expor1.a~ão tln um paiz ficam dos intet·meúiarios lllHl repousa. o m~1ior 
suhmett.l1las á economia. politicu., como nog<U' omba.t·aço pat•a a rrgulariza.ção do commel'cio 
ao Governo o tltreito de declarar quo a nu~Bit do c!Lfé o conse;tuento muvimento de sous 
principal pro .ucçiio sorá export.adtt om typus p!'cços, obsot•va.ndo-se com certo destLlento, 
mdonnes ~ · tJUO, a rlo.>p13tto da grande baixa no pa.iz, o 

Não temos o exemplo d11 vtu•iu.ção dus producto continlia u. ser bem vemlido nos 
typos americn.no::; do a.uno para. a.uno 'f. morcadoil de consumo. 

Concluindo, Sr. Prosidenl.o, repem·oi: ty- Nos p11ir.es ricos, <le forte or:;a.nizaçã.o 
pos mtciooaes, bolsa de c<J.fé com vendas em ncunumic:t o commcrcial, estas. crises são 
loílão do lote::; existentes, eis o quo ncce::J- l'a.eilmcnte combtLti<lrts pcltt acção cummor
sita.mos. . cial Ü•JS illtoresstLllus pttra l'Cguhtr as cou-

Desse moclo snrâ estabeleeid;t a lhLnea con- üiçõe::; da offertit e da circulapãu dos Pl'O
curroneia, l!Psa.pparoconrlo o rnonopolio n a. duetos. 
especulação. · Os qne, onf.rcta.nto, P. essa é a nossa sitUtt· 

Reduzirei ainda ma.i~ a minlm opinião: ção, não dispõem de bons elementos üe de
sem typJs ·nacionaes e venda.s em leilão na fez;J., si podem contrariar os effeitos da. crise 
bolsa., nunca poderemos valorizar o ca.fé ; diminuindo o volume dos stocks pel[t elimi
excepto si se quizel' esvasiar os cofres na- nação das impurezas e qualidades baixa.s do 
cionaes, produzam elles o que pl'oduzirem, cat'é, beneficiando melhor o que se destina á 
de::~baratar as . economip.g 'particulares sem exportação e reduzindo ao mínimo os gastos 
c?nseguil<se aliás o mínimo resultn.do pra· pi.i.l'U. produzil-o, não pode-m prescindir 
ttco. do concursv tlos poderes publlcos para r.uxi-

Teuho c~mcluido, (Múito bem; muito bem. lial' qs lavradores na ol'gn.nização d::tquella 
O orado1· ri comp1:imentarlo · po1· muitos do.~ resistericia e remover os. embarh.ços • que . en
Deputaclo~JJI·esentc.~.) · · · · torpeccm o desenvolvimento dn; ·grande in

dustria, on snbmettcnJo-a. a um regiméri 
Tl'echos ela mensagem do Exm.. SI'. p 1·esidente fiscal atroph'iantc Ott sobrecat;regando o pro-

da Re1mblica dtictor de o nus exaggerados. · 

«A::l linanças não podem prospui'<\1' siuão ........ ; . ;", ......... : ..........••....... ·:: 
com o desenvolvimento da. producção e da. A situação economica, apezar da críse ·que 
riqueza.. Como toclos os paize> novo:> e de affiige a lil.vour<~ de café e da ba.ixà ~e pre· 
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ços dos nos3o.3 priocipaes prvductoJ de cxpol'
ta.ç.ão, não é desanimadora. 

A crisG com que luta a lay-oUL'a tem r oal
menteacarretrdo grandes prejuízos a alguns 
Estados. Não podia, entretanto, surprclten
der aos que acompanham o movimenta eco
nomico desde que se viu a producção do café 
elevar-se em 12 annos, de 1892 ~~ 1902, 
de 4 a 15.000.000 de sa.ccas o o consumo 
não_ crescer na. mesma ex:traordinaria. pro
porção. 

Coincidindo este augmento de offerta. oom 
a valorização do papel-moeda., manifestada 
na alta do cambio, era natural que a si
tuação dos productores se tornasse muito 
melindr9sa • 

A grande offerta do genero tom sido o 
maior facto1• do lamentavel phenomeno. 

Outros, porém, teem cooperado para a 
situação, actuan.do lentamente como effeitos 
necessarios de leis na~uraes, que a ninguem 
é Jici to contra ri ar em um meio . ·que so:ffre 
a influencia da moeda tiduciaria. inconvar-
sivel. ·· ~ . :: . . . . 

O capital representado pela terra e pelas 
machínas não podia contar com a remune
ração de outros tempos em que menos one-
roso era o tra.ba.lho. . . . 

O sala.rio, reflectindo as condições geraes 
do . paiz, é tanto mais ex.igen~e quanto 
maiores são os gastos da. subsistencia. · 

O credito tem sido quasi nullo, não se sen
tindo o etl'eito de sua grande funcçã.o pro
tectol'&; só o que se · fundar sob o penhor 
das safras poderá. fornecer ao productor· os 
moios de esperar, sem impa.ciencias, a co
lheita ·e de entrega.l-a ao consumidor sem 
precipitações. 

Já me referi, em termos geraes, á necessi
dade de organizar a defesa co1ür•a a ü•t•egu
laridade dos mercados e os processos de 'que 
se servem os intermedíarios no commercio 
do .café;. _ 

E' lisonjeiro assignalar que os lavraJ.ores 
se congregam em syndica.tos agrícolas pai•a 
promoverem os seus interesses. 

Com relação ao credito, sabe o Congresso 
que falta'nos, por completo, ins:itutos qtte 
satisfaçam ás necessidades e~onomicas do 
paiz o admira como, sem olles, teem-se mo.3• 
trad.o resistentes as suas industrias. · 

Outros proJuctos de menor importa.ncia 
manifest:Lt·am fl'anca. melhora, l'OPl'esen
tando seu va.lor !J. 7 % da exportação em 
l9;J2 contra 6.7 °/o em. 1( 01. ,; (ir!u.ito bem; o 
orado1· é compl"imentado.) 

O Sr. ·Presidente- Fica a dis· 
cussão adiada pela hot•a. 

Passa-se á hora dest!nada ao expediente. 
O Sr. Alencar Guimarães 

(f• Secretario) procede á leitura ·do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. Deputado Mauricio de Abreu, com

municando que, por força maior, deixará de 
comparecer ás sessões da 13, 14 e 15 do cor
rante.-:Inteirad.a. 

Do· Sr. 1° Secretario do Senado, de 10 do 
corrente, enviando o projecto desta Camara, 
autorizando a prorogação,' com o respectivo 
ordenado e pelo iirazo de tres roeres, da. 
licença em cujo goso se acha o Dt•. Luiz 
Cruls, director do Observatorio Astrónomico 
do Rio de Janeiro e lente dt~ Escola Militar 
do BrazU . .,....A' Comtriissão de Peticões .e Po-
lares. · 

Do mesm,o senhor, de 13 do corrente, com· 
municando que o Senado approvoti; e nessa 
data. enviou á sancção presidencial, a p'ropo· 
sição desta Camara, au~orizando a. concessão 
de dous annos do licença, com vencimentos, 
ao a.lfJres Paulino Julio de Almeida Nm•o. 
-Inteirada. · 

Do mesmo sonhot•,e de igu:~.l da.ta.; commlt· 
nica.ndo que, nesta da.ta, o Seo:1do enviou á 
sa.ncç1í.o prosidencia.l a. resolução do Congtesso 
Nacional concedendo ao conductor do trom 
de 1• classe da Estrada de Ferro. Central do 
Bra.zil Bento Jo:ié da. Silva um anno de Ji ·· 
ceoça, com ordenado, para· trataménto do 
saude. -Inteirada. . . 

Do. mesmo senhor, do igual data, comip.uni
can .. lo que o Senado a.doptou, e nessa. data, 
enviou a s:J.ncção presidencial a. prop;)siçãó 
dosia Camara, autorizanclo a cooces~ão de 
um allno de licença, c,qm . ordenado;. ao .,ba
charel José Nabuco. Nefvà,':í.tidiGor: de. guerra 
do t• districto militar:....:.. lnteihi.d1lo. ,~ · · 

•· · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · • · · "· · · · Do me;mo setihor,de igual data; cori:nímni-
Nota:se, a despeito do tudo, que vae se- cando a esta Caroara que pelo . Sr; ·Fr.esi

guindo melhor direcção a, actividade na- dente da. Repuhlica foi sancciona.da. .a re&o
cional; JllOilopolizada . até agora pelas cha- lução d.o Congt•esso NaciorüiJ, dà. ·qual re
madas «gr•andes industrü.\s». mette um dos respectivos autographos ,' ll.úto-

0 cafó, a borracha., o fumo c o assuca.r rizando a. a.bertur~ do ct•edit.o oxtra.ordinario 
renderam, .em 1902, na exportação, menos de 514:043$200, para. occo<·ror ás· de~p~zas 
do que no anterior; a herva-matte, o cn.cào e con1 o custeio da Estra.da de. F'«lrro S ... Fran
!! algodão fo1·am, po1·ém, m<üs favorecidos •. cisco Xavier; incorporada á. Estl'a# de'Ferro 

Yol. yi . . . . .. ·. 97 
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Central do Bru.zil.- Inteirada; archive-se o numeru do nossos patricios q_u·J, a esta ho1•a, 
autogt·apho. · descem irnpnllidús poh~ necessldttde, dos altos 

Do Ministcl1o da Faz.;nda,, de 13 do cor- set•Lões do norte do paiz, em procura de meios 
que possam mitigat• um púuco suns tl'istis

ronte, enviando o requerimento do machi· simns condiçõed de vidtt. 
nistn. ele 1 a classe, reformado, capitão tenente Assim; Sl'. Presiden 10, venho, embora, r~e 
honorario Manoel Dias dos S;wtos, pcuiildo um modo humdle 0 sem valime. nto alaum, 
melhol'ia. do reforma · '- A' Commissão de ~ {não apoiados), mas a.n irmulo pela comp:tnhia. 
Marinha e Guerra. • de meus illu.;tt•es cwllogas de banc:~da., dal' 

Do·Mlnlstorlo da Guerra; de 1.1.do corrente, o meu fcaco e insignificante concurs.> p:w. ~ 
~nviando.ps papels.omque o ca.pitão ajudante quç se levo a c1f~ito css:l grande obro. de 
do (3ó lJatalhii.J do infant:trüt ~lauoul de philantl'Oi.Jitt o humanidade, q_ual. a de a.mria
Aguiar peJe que se ~orno extensivo aos de- I'ar-se a família brazilolra, elo p~dor e du mais 
mais postos do oxorcito o dis}Josto no decreto terrivel de todos os nnles - <t fDmB ·c a 
n. 98l, .de 7 de ,janeiro ultimo, etc. etc.- miseria.! 
A' Commissão de Marinha o Guerra. Sr; Presidonte, existe nesta Casa uni pro-

Do St• .. Ant:mio Paes do Ba1'rvs, cJmtnuiii
éando que, nessa. data, i>l'ustou o compro
misso legal p~1·ante a Ct~m::.it'i1 Municipal e 
assumiu o exercicio do carg<J do prosidonté 
do Estado de Matto Grusso 11a.ra .. o qu J foi 
eleito a 19 de fevereiro do corrente aono
Iuteirn.da, ag•·adeça-so. 

Requerimento : 

jecto de lei apre~entado pelo digno · repre
sen;ante do Cearü., Sr. Thomaz Ca.va.terunti, 
nome g ue declino com a.devida vania·, o tt ual 
trata de pr·ovidencia.s que devem ser posta:; 
em acção no intuito de atteauar os e!leito 
da secca. 

Este projecto, cuja. relev:ancia :resalta. logo 
á primeira vista. e de um modo indisétitivel, 
afigura-se, Sr. Presidente, que encerra tlm 
smúntegra.; por assim dizer, qunsi toda~ as 

De Jor~qtiim Coutinho da Sílva. Imbú, au- medidas que devem ser tomadas a • re.Spcito 
xiliàr dé pharmacoutico do Hospital deldo ussumptocm q_uestão;· · · ·' .. 
S. Sebastião desta Capital, pedindo eq_iiipa~, Assim, entre outra.s pl'Ovidencias de nota, 
l'ação do seus vencimentos aos do pharma- lembra o§ 4" do projecto, o seguinte:· 
ceutico do mesmo Hcspihl- A' Commlsi'Jão « Fica o Governo autol'lzu.,lo a construir 
de Orça.inento. outra~ vias' ferreas que liguem os ·pontos 

Tologrammas : 

Parahyba; 12 do outubrJ uc l!JO:-l - Pre· 
sidonte Cama.ra l~os Deputauo~- !tio -Uon' 
gr,atulações .memoravul uata Jti~torict~ nosso 
~optinento.- Cordea.os ;-:muda.~{íes- .losd l'e
'.:egrino,Presidente do Esta.<l.v.--A~l't~deçtL·so. 

Bello Hoi'izouto, 12 do outub ~·o de 100:~
Presidente Carhara dos DeputadoS-'-- Rlo
Qlleita y, Ex. à.caeitàr íninh::tscohgra.tülà
çõe:f'rii(nuói·avélllàta de hoje.-'-'- l 'i-tuiéisdo 
SaUes. - Agradeça-se. · · 

Araêajtí, ·12 de óUtubro de I 903' "- Cüngra
túlàÇoos :data h:>je; - .lezuíno Jl:Icnczes, 
Pro~i'dente de Sergipé. ~ Agraucç,l-sc; 

ó !!!U·; Dridti I;..ilhti --- Sr; Presi
dente; o Sr. liànriqué S.üles não compareceu 
á sessão de hoje por motivo de molestiii, 
pOO.,tndo-me que fizesse á Cama.ra esta com
municação. 

0 SR~ PRESIDENTE:-'- A Mesa fica . intei-
·ràda~ ,. · · · 

.. O Sl·. Arroxellas Galvão.-: 
Representante e filho de um dos EstaJ.ós do 
Norte da Repubiica, ni'j,o posso, Sr. Presidente, 
tol'na.r~me ·· indt.tteren te á _sorte dó gr<~.ridê 

ma.is alfoctados pela secca aos centros pro
ductoz·os o do fa.cil commuuica.ção com os 
mell1 ores mercados.» 
. Pois bom; o projocto quo .tenho a honra 
do a.prusontat• ;i. Cam:~ra <los Srs. Doput.o.do~ 
nada. mais li do qno um complumonGo dosstt 
moclit.ht de quo wata. o !i; -1" cl tu.tlo ; ou, 
antes, li a. Ul·)tllt'rnin:~çiio do um do11 pOI\t!)s 
111ais alfect:.ttLos <la secc&, quo elevem sot· li
gáelos a. u~ centro IH'Ouuctar o de i'.tcll 
cómmumca.çao c um os. molhore:s mer~ados. 

Refiro·me, Sr. Presidentu, a. dous -itnpot·· 
tantos muoiciJ)ios do Estado de Alagôas• 
tambetn a..ttingidof) . pelo . terrível Jlagollo 
da secca., Paulo . Alfonso e Agua. . Bmnca.; os 
quacs devem ser .ligados por um ramal á 
Estl'ada de Fol·ro do Püulo Affonso, que tem 
o seu ponto iniciil.l.na ciJ.ade de Piranhas que· 
é um contro product!)r e do muito facil 
communícação com toJos os ·mercauos · do 
Brazil. 

O SR. A<WINO RIBEIRO- .Apoiado, 

O .. SR. ARROXET.LAS GAÚÃQ - ' Agu:t 
B1•ancn. e Paul~ Affonso, apez;tr de .pouco. ,diJ, 
tan tes do , J?n.t~o . S. Francisco, são., coro
tudo, fortemente atacado::~ d<t secoa; e, o que 
mais é; já por súa.s .c .. >Ildições topogi't't.l1h~ca.s, 
já. . pol' éaustt mesmo des:?n. pouc11.. distau.cià . !3 
já, ainda, pela tlspanto,3a feJ1Widadé d~ süã:; 
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terras, são o principal rcducto dos sertanejo:; 
emigrantes ·que descem dos altos sertões do 
Ceará., Rio Grande do Norte, oes~e da P~
rahyba. e Pernambuco, .em uma Clrcumscrl· 
pção de 40 ou 50 leguas. · 

verdaue do;> factos que todos os annos se re
petem com uma. insistencia. digna de nota i 

Entretanto, Sr. Presidente, si houvesse 
um ramal que ligasse a cidade de Paulo Af
fonso á estrada. de fe1•ro do mesmo nome 
pass~ndo pelo .municipio de Agua Brança: 
fica.rlílm refu.oVldos todos essscs inconvenien
tes ; ficai'iam ligados áqueiles IUunicipios 
não só os mercarloi:! do b.tixo e do alto S. 
Francisco, como tambem os mercados do 
Uttoea.l , c não seria difflcil affirmarmos que 
naqucll~s FJgiões cessal'iam,_por completo, 
os tort'1Ye1s effeHos des::;a crlsa climatarica, 
populal'mente denominada- scc~a dó Norte. 

O SR. AQUINO RIBEIRO- E' a expressão da 
verdade. 

o Sa. Aarl:oxELLAs GALVÃo -'-sua. popu
lação, . conforme o ultimo recenseamento 
feito em 'Alagoas, ha tres annos passado9, é 
de 25.000 habitantes approximadaJt1onte ; 
mas esl!a cifra eleva-se a..lOO. 000 ha lJitantes 
nos periodosmais agudos · do ilagclo: t<tl é a 
força da ·corrente immigrato1•ia quo para 
lá amue de ·um. modo extraordiiiario. 

Por ahi já se deixa ver q uc sua producção, 
por mais abundante que seja nas épocas 
·nornia.es .. . se torna absoluta.mcnie insufll· 
ciente einca.paz de acudü• ás grandes neces
sidadó& , ql!~ adv.em à esses mu~.icipios c!!~ o 
a.ccumulo enorme da populaçao advent1c1a. 

Vou ler, 81•. Presidente; o que a respeito 
diz uma obra. de a.lto va.lor'e relevancia, im
pressa sob a iniciativa do E~m. Sr. Dr ~ Eu
clides Malta.; chefe do pa.rttdo repub!lcano 
de Alagoas, meu illustre amigo, ob1•a. que 
muito honra aos seus colla.bol'll.dot•es e edi· 
toros, e que~. por assim dizm•, o repositorio 
de muitos dados estatietlcos e do Informa· 
ções· as mais minuciosas sobre o Estado das 
Alagoas. 

Refiro ao ItuUcado!" Aln.goano. Eis o quo a 
respeito de!sos dou$ municípios diz o noti
cioso liv!'o: 

cMünlciplo do Paulo Alfonso-f~' Paulo Af· 
fonso o munlciplo mais occidcutal do J!:starlo, 
tllll pleno so1•tii.o, e, por isso mosmo, multo 
sujoito tto llagollo dás soccas, atnuindo ontiio 
}l:tra. clle, em gt•ande ·massa, emigrantes de 
diversa.> partos do cen~ro de Pernambuco e 
outros sertões. (Vide.) . 

Municipio de Agua Branca-TC>m sido; em 
diversas épóóae, um dos pontos mâis ftagel..; 
ladós pelo . açoite . das grandes si:iccas, não 
porque lhe 'falte. tiberdadb de sólo para pro
duzir ·abundantemente generos alinienticios, 
mas por· ·ser a primeira esta.ncia. que se. do
para aós emigrados dos Sel•tõcs, quan.do, 
acossados · pcil' ta.es calanüdádos, demandam 
as ferteis pjá:rgóns do.,.S . Francisco em busca 
de refrigetio. Então, fazendo os retirantes 
sua~ jornadas por oste municipio, nelle esta." 
cionam e demt;Jram-se, dando logar ao au
gmento tempó'ra.rio da população, e, · conse
quentemente, á es·casscz e ca1·estia dos vi
veres:~ .· · 

Ja vê; ; y. Ex., 81•. Presid.cnte, que não 
são meras ' pha.iltasias as infol'màções que 
Mabo dê ' dar so·bre os dous municípios supra
inllicado's, mas sim a pura expressão da 

0 SR. EUZEBIO DE ANDRADE- Apoiado. 
o· SR. ARROXEI,LAS GALVÃO- Organizei, 

Sr. Presidente, um trabalho escripto, em qu
exponho com mais clareza. e maiores de' 
talhes as vantagens que se devem auferir da 
construcçã.o deste ramal. 

Enr o numero dessas vantagens incluo, 
nem só a que acabo de mencion~r. isto é a 
quo.diz respeito á. attenuação e extincÇão dos 
e!fe1tos da secca,_sen_do es.ta, por si só, sum
Ciento para a JUStificativa do ramal eni 
questão, como a de concorrer poderosamente 
para melhorar as conJições financeiras da. 
Estrada de Ferro de Paulo Affonso. 

Esta estrada, como todos sabem, nunca 
pôde bem prosperar como roer ece, devido ao 
seu máo traçado. 

E', entretanto, de um valo1• inestimavel, 
em . virtude dos grandes serviços que está 
pt•esta.ndo ao ba.ixo S. l<~ra.ncisco. 

Pois bem; o ramal em questão, trazéndo 
enol'me.-; beneficios ti. Estt•ada. de Forro de 
Paulo Affonso, vem dar-1110 novt~s fontes de 
l'CICeita,. 

Não some ,·euha dizol', Sr. Presidente, 
quo o Governo não ê mais interessado na 
prospdridade desta.cátl'àda, nerrr, na dà ou
tras qtie já foram por elle arrendadas. Não, 
Sr. Pt-esidimtê, Governo e . companhias ar~ 
i'endatarias, sãp, ambos, igualmente interàs
sados na floréscencia dessas cstr~das ; é, si é 
poss.ivel . ., o Governo muito mais, por isso 
mesino que o contràcto do arrendáment·o, 
não transferindo o dominio, continuam ellàs 
a. ser propriedade àa União, ·d!:mirido passar 
para sua. posse o administração, com todos 
os accessorios e bemfeitorias,logo que finde 
o prazo do ar1;énda.mento. (Apoiados;) 

Demais: quanto .maior :fOr a l'onda. das 
estradas ai'rendadas, tanto maior serâ ó 
quantum que o Governo tem a reéeber, poi'
quanto a porcentagem, preço do arrenda• 
mento, ê deduzida dessa musma renda. 
(Apoiados.) 

Ha ain~a um. outro argumento de. grande 
relev~nc1a e ~rtt:a o qual Ghamo !L ·e.ttencão 
da, Caml.\r<~ ; e ~-seguinte: o preço do arl'f.ln~ 
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da.mento da. · Estrada de Ferro do Paulo 
Affonso é de 5°/o a contar do l de janeiro 
d9 1911 . em d.oante ; entretanto. não só o 
dest.a; c.) mo qs l).e, todas as outras arrendadas, 
set;ã~ de 15 °/o, ' Si a renda bl'ula .de todas 
cll~.~ttiggi.r,a. so.m_n;mde 6 . 000:000$000. 
· Ta.l-,é a ,disposlçao .da clausula. 4" do con
-Ú"actq q1.1e a. ... companhia. . G1·eat vYestem a.s
sigf:\qp.',c.:om o Go\"erno em 6deagosto dG190l: 
.-, «0 preço da Paulo Affonso .é de 5°/a da 
rendU. b,rtita de , 1 do janeiro de 1911 em de
ante ; fica . enteudid·J . quo, si a sonuna total 
das ~en[li),s brutas de tJdas . as es :,ra,das a.i·ren
d<i.du.s.- exceder a sei3 mil contos de réis 

. (6,000:000$). a companhia. ~ca.rá. pa,ga.ndo 
então ao Governo Federal qumze por cento, 
(15 . ~/o) dessa,s rendas bruta~ de ~pd.as a.s es-
tradas . » _ : . . . · 

;(Vide clausula_. 4" do contr~cto). . : 
. .. Ora, . Sr ... P.res~dente, si .é . -v~rJa,de, como 
:ficou dito, que o t•amal em q!]estã.o vem .tra.· 
zer. á, ,Esti:adade. Fer1•o d.e Ptt~lo Affonso be
ricfiêi~~ ' i.n~àlcúlt\Y, ei.s, melhonnc,l? conside~a.· 
velmento suas condições ftna.ncmras, é tora 
a~ :duvida que sua. Í'<la.lização é um grande 
fa.ctor dà. ~le-va.çM de~sa.. renda. .. bt·uta. a 
6:opó:ODO.$ e, .con~equentemeota, um dos ele· 
1nclit"ós para -que o Governo possa. ' auferir 
CSSf\ prOlUQSsa. .de 15 °/0 , do qUe tra.ta a claU· 
sula. 4a. do' contracto, cuja· .lcitul'a a.cabo de 
(.zói·. 

O Sn. AqulNO RIDEIRO- A'poiado; é de 
grande -vantagem : ·. 
·a· Srt~ ARllOXE:t .. LAS GALVÃO- Ha. ainda. 

lllai~: .como vimos, o preço do at•t•enda.mento 
do. Es.trada .de .Paulo Affonso é de 5 •/o, ma;; 
a coot~t· tlQ 1 de ja.noil·o de 1911 em dea.ntc. 
Pois bem; o Governo, em troca. dos beneficios 
quo . e ramal vem dar áq uollà. estrada., po
d.ert!.' fú.zer . com .. a companhia arrendataria 
um,. SHP:yori.tfac.to;,no . qual. ' ftqu~ estipulada 
qualquer, , das. ;11y~o,t\1e~4:1s ~egu~ntes : ou a 
r~'d'gç:Çã'á,d,'o .• iirâzo para'a' .exig~iicia dfl. por
~-e~tp.g~n)., , \)U.: a ~t(f1cçã,o .dos~~ m_e.Smo prazo' 
OU, firililm·eote, .a e!ova,ção da. .ta.xa da P.Orcen~ 
,t11.ge'q). Qu~lquor • ;dessaá hY;potheses . ·o ·. Oó
ve~liQ. ppde "realizá. i• cJJJi :t (i/·eo.t, w estem, 
oTii ,'vi.st'iL:. i'!:o~ .'ênot·mes' he.netlcios tra.zidos 
.á~i,lotla, Cst~~âp~.. . , ·· · · .. · · 

Mello Netto, quando foi director da Estrada. 
de Forro do Paulo Affonso: o que quer dizer 
que S. Ex. quan;lo o confecéionou, . não só 
lhe imprimlu o saber d~ sua competenciil. 
profissional, mas aitrda as luzes da su;~. ex
periencia pessoal. (ilflâto bem.) Eil·o: 

i\S despezas attingein apenas a. 1.452:000$, 
inclusive as despezas com os es~udos preli
minares,vindo a sahir o kilomctrp do ramal 
a 27:000$ approximadamente, VÍE$to se~· com
plet ·.mente plano o ~erreno e não haver 
obra de arte a fazer-se. 

Entretanto, S1·. Presidente, ha. alguma 
causa a. deduzir-se dessa quantia, o é: não só 
a.importa.ncia. dasde~~propriações de . tm·ra.s 
por onde o traçado tem de passar, como a de 
made:ras que devem servir pa.ra a constl•u
cção deste ramal; 

Estou informado por pessoa. idoaea e mo·. 
radora em um da(tUel\es . inunicipios, . quo 
muitos dos S3us · proprietariós :se•• prompti
fl cam a · ceda r, · s~m indemriização · lllg:titâa, ' as 
tel'l'as pó r . onde ó -ll'açado téin'- dê . se fazer. 
como a consentir -que se tirem, nas mattas, 
madeiras destinadas· á construcção do mesmo 
r<\mal. · . · 

Deduzindo-se essas duas verbas da cifra. 
calculada. no or~aménto, vemos que o . custo 
do ramal vem attingir a pouco mais de mil 
contos de réis; 

Bem sei, Sr. Presidente, que o . momento 
a.ctua.l não comporh ·grandes despezas; ma11, 
tambem s9i que, si o pro_gramma ·do Go· 
verno é de economias, o quo ê muito louva.
vel, não dovc sor ·isso razão par~ que se po
nham de lado serviços como esses, cuja ne
ces:3idnde se impõe Jogo á primeira . vista. 
(Apoiados.) E, demais, não conheço, Sr. Pre
sidento, serviço que mais desafie o patri· 
otismo dos poderes publicas do rsue esse que 
entende com a vida da. familia b~·azileira ·! 
(Apoiados.) . ·· , - . · .· 

Vou concluir, Sr. Presidente:. pra.za aos 
céus . que essas minhas llun:iildos 'e despre~en · 
çiosas consi\ieraçõcs (não ajwiad,os) não. ti· 
quem sepultadas neste ·recinto ; mas 
que, atravessando a pouca. distancia que 
daqu\ vae â. roo~a.da do Ulust~ . · Chefe do 
Estado, possam incutir-lhe no . espírito a. 
convicçã.o de quo o mmal em questão se 
~mpõe, como uma necessidade . de . ordem 
economica, financeira o industrial. (Jlluito 
bem ; muito bem., 0 Ot'ado>• e muito éOm]l!'i• 
711 e1~tado. ) · 

O SR•. EuzEmo· DE ANDRADE '- Apoiado: 
' 0 SJ.L ''ARRÓXELLAS Gli.vlQ ,,..- 81•. Presi

~ento, tudo issóJov'Zl a, um fim, o é mostra.:e 
que; . sób q U\)olq u(lr aspecto: por· que sj _eoca1~e 
essa Q.ttestãp, ~ União t JJJ1 gra'nJcs iritereases O Congresso Na.cion1l decreta: 
n& flQi'esriencia das estradas arrendadas. Art •. 1.° Fica. o Gov:erno a.u'torbado . a. 
. Tel).hó.a'qui entre mãos um bem elaborado realizat•, por administraçiio ou por contt'acto, 
oi.•Çamento 'dás' despezâs qúe ·se devem fa.zo1• eom quem melhores vantagens olferecer, a 
com a coostruç~ã.o do ramal. constt·ucção de um ra.mal, que partindo do 

E:>tE;J ,orQarpento M .feito por· um dqs mais kilometro . 54 da. Estrada. de Fer'ro de Paulo 
ill~stt'es . ~nge_nhef~?s · brazil~it'vs, q.Sr.: Dr. Affonso, no Estado da Alagoas, pa$se pai~ 
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}lovoaçã.o da Va.rzea. dos Picos, encostas da 
serra. do mummp10 de Agua Branca, em 
demandá da viU a do mesmo nome, e vá ter
minar na cidade de Paulo Aifons~. 

Art. 2. 0 O Governo mandará proceder aos 
estudos que julgar necess:trios e, de accordo 
com eUes, poderá f'u.zer as modiftcaçõas quo 
entender no traçado constante do artigo an· 
tecedonte. 

Art. 3. 0 Para os estudos e construcção 
deste ramttl, o Governo fará. as necessa.rias 
operações de credito. 

Art. 4.o Ficam revogadas a.> leis e dispo· 
siçõ::Js em· contrario. 

Sala das sessões, 14 de ot1tubro de 1903.
ArToxettas Galr!I/O. --'-En-;;0bio de .Andrc1de • .;_ 
Wande1·ley de Mendonça. 

ORÇA;!\íENTO PARA mr RAMAL NA :S:STRADA. DE FERRO PAULO Ar'FOJSSO, PAitTINDO D,A E.Sl;.o\QÃO 
DA PEDRA., NO Kz"LOMETRO 54, PARA O MUNIÓIPÍO. DE pAULO AFFONilo, PAS~ANDO PELO DE 
AGUA BRANCA, COM.. bES~NVOLVIMBNTO DE 55 KlLOMET.R.OS APPROXDIADÁMENTEl, . 

Quantidade de 
ohras Preço da unidàde E~peeificaçio Total 

Despezas com os estudos. . . • . . • . . . . • . . • 55 kilometros 
Exca.vação em terra. e pedra solta;..... 150.000ma,oo 
Edificíós e depeadencias. . • • . • . . • . • . . . • 6 

500$000 
l$000 

5:000$000 
.500$000 

27:509$000 
150:000$000 
30:oO'O$OOO 
50 :_OOO$bOO Obras de arte: · boeiros e pontilhões..... 100 

Idem idem: pontes de madeira, sobre 
encontros e pilares de alvenaria. .•..• 

Dormentes de madeira, com pn,so sobra 
Qm,l4 X· Om, l6.o ••••• •· •. •;;. ~ ••.• · ••• 

Trilhos typo Vignollo, aço Bessemer cor.u 
20 kilos <Jlól'· metru corrente .••••.••• 

Talàs de juncçã.o. ·.o •. ; •••• :. • • · ••••••••••• 
Grampos, parafusos e·porcas.- ••..••.•.• · 
Apparelhos completos para desvios; .•.• 
Assentamento da. via permanente ..•.••• 
SobreSa.li.mtes para reparos das locomo-

ti'vas·da ·Paulo· Affonso que se a.chão 
encostadas,· pa1·a serem empregadas no 
projt>Ctado ramal. •••.•.••••..••. o ••• 

VagõJs de carga ••••••••••••.••.•••••.• 
Ditos de lastro ..• ; o ••••••••• o ••••••••• 

Tanque .de ferro para agua •• ;. o ••••••• 

Trolys •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total. •••••••.•.•••.•.• o •••• 

Ajuntem-se·20 °/o para. eventuaes ..•••. o 

Somma ........ , ... ..........• 

CONSIDERAÇÕES FEITAS PELO DEPUTADO AR· 
ROOELLA.S GAL VÃO EM JUSTIFICATIVA .. i>O 
PROJECTO POR. ELLE APRESENTADO 

A Estt•ada de Fereo de Paulo Affonso, tem, 
como é sabido, seu ponto inicial na 'Villa de 
Piranha.>, pertencente ao Estado de Alagoas, 
e va.e terminar na villa. de Jatobá., em Per
nambuco, percorrendo uma oxtonsão de 116 
kilometros. ·. . 

Este tra.ça.do não consultou de fórma. al
guma. as conveniencia.s das zonas qtie lhe 
poderiam offe1•cer melhores rendas, ~onas 

3 

- 90.000 
T 

2.000,000 
10,000 
5,000 

6 
55.ooom,oo 

lO 
10 
l 

10 

~0:000$000 

1$000 

3oo~·ooo 
5oo$ooo 
700$000 
500$000 

2$000 

3:000$ü00 
2:000$000 
5~000$000 

G00$000 

30:000$090 

90:000$000 

6Q0:000$000 
5:000$900 
3:500$000 
3:000$000 

110,: 000$000 

50:0~0$000 
30:000~000 
20:000$000 
5:000$000 
6:000$000 

I. 21 o; 000$000 
' 242: 000$000 

1. 452': 000$000 

Engenheiro Mello. Neto. ' 

que foram completamente desp1•ezádá.s pela 
preoccupação de se ligar o alto com ~o··baixo 
S. Francisco, sem se cuidar da desol:istt'uc~ão 
dos trechos comprehendidos entre Jatobá. e 
Joazeiro, condição indispensavel á sua. pros" 
paridade. · 

No numero das zonas abandonadas avultam 
pela su11 importancia em população, · coni 
Tiremo, producções agl'icolas e pastoris, as, 
que comprehentlem os dous municípios de 
Agua Branca e Paulo Affonso, oudo (l muito 
considet•a.vel a cultura de algodão e cereaes 
e a. da indu~tria; pastoril quo, nossas pa-



Câmara dos Deputados - Impresso em 22105/2015 12:31- Página 35 de 42 

2\H ;\.NNAES DA CAMARA 

------------------.. ------~----~------------------------~~·~.-~--
r a.gens,. constitue uma das . principaes ri . 
quezas. 

O não aproveitamento de semelhantes mu
nicípios tem trazido, como está no dominio 
publico, innumeras diffiétildades á floresceo- · 
cia. da estrada, para cujo custeio' a União 
tem sempre despendido dezenas de contos de 
réis todos os annos. 

Sem embargo, porém, de todas essas incon
veniencias, a Estrada de Ferro de Pau lo 
Affonso com esses erros e vícios do seu tra
çado, é uma. das que mais extraordinarirs 
serviços prestam ao paiz, por isso mesmo 
que é, por intermedio della, que as popu
htções do alto sertão de Pernambuco, Bahia, 
Sul dQ Ceará e Oeste da Parahyba vão 
procurar recursos de vida. nos mercados 
do ba,ixo S. Francisco, principalmente nas 
tarrivei!! ·crises de secca que assolam aquel
las regiões. 

E' exactamente por occa~ião dessas crises 
que se podem bem apreciar esses ine8ti
ma veis serviços que presta a referida est1•ada; 
serviços que viriam a se tornar muito mais
abundan~~s e considaraveis si houvesse um 
ramal que ligasse · qualquer dos pontos ·desta 
estrada com a vil! a de Agua Branca e a. ci. 
<la.de de Panlo Affoii&O. 
. . Nos períodos agudO,!! da sccca, a cor1•ente 
im:~Digra.toria dos altos sertões do Piauhy, 
Cea.rá, ?arahyba, Rio Grande do Norte e 
Pernambuco, para. as mattas de Agua Branca 
o Paula Affonso, torna-se grande e bastante 
volumosa: os pobres s-ertanejos, pacientes do 
terrível ilagelio, procuram essas mattas, não 
não só pela sua fertilidade, como porquo são 
01. m?ois proximos lagares de refugio ! 

Mal! a vida que, ao pl'incipio da secca., é, 
nossas regiões, facil e accessivel a todos, 
vae se tornando difficil pelo accumulo da. 
popullltção; os recursos, apezar de abundan
tes, sãq insufficientes para ~cudir ás neces
sid~d~s @ população immigratoria que, dia 
~ dia, .va.e augmentando da um modo assom
brvso! 

·Por occasião das grandes seccas que, nos 
Estados do Norte, tem . h~vido em annos 
anteriores, foi calculado em mais de cem 
mil o numero de immigrantes que se rofu
giar~m U!>B mmlicipios acim~ . menctonat:lps 
e q11tros .quo lbes são Iimitrophes. 
~Agor~ :mesmo os talegramma.s vindo.s do 

Norte ~caba,.m de nos annunciar que se 
acham al!)jados em Paulo Affonso, Agua. 
Branca, Ipanema, Aguas Bella.s, Tacaratú 
o adjacencias numero consideravel de réti· 
ra.ntes tangidos dos mais altos sertões do 
Ceará e R.io Grande do Norte. 

Nessas condições, no momento actQal em 
que estamos atravessando crise igual á dos 
jtnnos anteriores, e tel-a-emas de ·. atrav~ssar 
POl' muito tempó, visto como ó tlagello sere-

peta com uma insistencia .desanimadora ; 
agora que se ~ogita dP- providenciar no -Bei?-· 
tido de debellar o mal, chegou a opportqm
dade, mos mo a urgencia., de . fazer o Go
verno da União alguma cousa de bom e utíl 
á.quella estrada, ou melhor, áquellas r~giões 
-oasis a.menissimo dos nossos IP..iserps pa
trícios ! 

O ram(l.l a construir-se partirá da estação 
da Pedra,no kilometro 54, conforme um im~ 
portante estudo publicado. p~lo ill~str~ en
genheiro Dr. Mello Neto, dtrector que fOI_ por 
longos annos daquella estrada ; . c, segumdo 
por terrenos qua.si planos ou mui pou~ ac
cidentados terá. de passar pela povoaçao da 
Vm·zea d~s Picos no município de Agua. 
Branca e irá terminar no riquíssimo muni
cípio de Paulo Affon~o até ~ cidaQ.e q.ue tem 
este mesmo nome. 

Todo o percurso dJ ramal não terá mais 
de 55 lülometros e apanhará oa melhores 
campos de criação desses dous fm•tilissimos 
municípios, bem como os apropriados á la
voura. da ca.nna, do algodão, café: e toda .qua
lidade de cereaes que ahi abundam de. um 
modo exLra.ordínarío. • · • .. 

A construcção desse ramal, aléq1 de se ' im· 
por como uma medida. inadia.v~l ·e ' intlispen
avel á debellacão das oonat antes :seco~ff · qu'3 
opprimem o nor.te do pai~, a.ccresoe qu.e é 
perfeita e cabalmente justificada pelo ~r~e 
incremento quo viria da. r ao desenvolvJmonto 
material e moral üaquella.s tão extensas 
quão ferteis zonas, desenvolvimento de que 
se apt•oveitariam quatro ou cinco Esta.4os da 
Republica. 

Encarado so'Q outro ponto do vista, ainda 
traria um tn.l melhoramento a importante 
vantagem de o.pproximn.1• os sertões de Aln.
góa.s e Pernambuco do littoral, porquanto 
da. cidade de Paulo Affonso a · Oara.nhuns, a 
Pesqueira, a Viçosa, que-são pontos termi· 
naes de estradas de ferro, a. distancia é apJ· 
nas de .200 kilometros approxiriiadamente, 
isto é, mais ou menos trinta e poucas leguas. 

Essa approximação, por si só, seria suffi. · 
ciente para plenamente justificar a necessi· 
da.de da construcção do j'amal acima indi· 
cado, por isso mesmo que, :QQS momentos de 
grande ~~occ~1mulo de immigr!l.ntes naqueUes 
municípios, est13s melhor se abasteceriam nos 
mercados do litto~·a!, acudindo dess'arte, de 
prompto, ií.S imperiosas exigenaias da po· 
pulltção enormementeaccrescida. . 

Os m'unicipios de Agua ·Branca. e Paulo 
Affonso em 1895, tempo em que · foi : feito o 
trabalho do illustre engenheiro Dr. Mello 
Noto, tinham uma população de 15.042 ha
bitantes; hoje, porém, sua. populaç~o sóbe a 
23.000 almas, conforme o ~ltimo r~censea· 
:w.ento feito no annÇ! de l900. 
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Pois bem: por occ().Sião das tres grii,Uilcs 
seecas des~es ul~imos tempQs, a 11,f!luencia do~ 
immigrantes foi ta,l qiie CX/\edAU .1ÍUCO VCZOS 
o numero uo habitantes dos dons municípios: 
o qu~ quer dizer-uqn pormlaç;.ío auvcu
ticia do mais de 100. 00~ habitantes I 

Sam que importe uma. exa.ggot•ac1io, po
domos alfit•mur tlu~. no momento agudo da 
secca, nen)lt.un outro ponto do :rmiz· ma.is 
n.ttrahc u. cnnigt•aÇ>5.o do que 1\gua, Hr•uuca, c 
P11.uh Alfcmso, po1· isso mostno q\lo, ,jlt po1· 
suas con1lições topograpllica>,já por sua pr.l· 
digio>a fertllidõ\de e já pela· visinhança da 
cauJaloso S. Fi'.lllCbco. são esSO$ dou~ mu
nicípios e EUI\S ~~:djar.êncins o prlncipC).lredudo 
dos sertay;Jej-J~ t·e~iJeo.t~s em uJP,a ciravm
scripção de 5Q a 60 ~pgua.s. 

Ih~ oito O]l dez annos pa.sslldos, ~ípoc:J. e,m 
que :J.(]uella illnstre engónlleiro fez um tra.
b,~iho jusüticando o. ro.mnl em queetiío, a 
pl'Qduccào doa dous muoicipios, Mru;o nrajlca 
e Paulo Aífon~o. rnontava a lO milhões de 
kl!ogramm·.ts, compreheadendo algodão, c~
roços J.e o.lgodiio, milho, farinha,, fcijii.o, m~~o
mon:t, pelles., couro, ()afó, etc. 

Dc,;sr~ Hr· milhões foram apeuqs üxporh
dos pela Estrada. da Ferro da Paulo A!lonso 
5, 7!2.000, permanecendo nos calleil•os, por 
falta r!e t'a oil meio rle transpol'te, uns lO mi-
lhões! · · 

Actu1lmente, seg~lndo os ©dos estatlsticos, 
a pl•oduc('li;o elevou-se a 20 milhões, com
prellcndcndo os gcncros acima mencionados e 
tamb<iJ!l-fumo, ça.nna, mel e muitos cereé\CS. 

Ora, si em 1895, ficavllm ooridomna.dps aos 
colleíros, vor falta tl,c transporte, dous terços 
da Pl'Otiucção, i~to ú, 10 milhões tio l~ilo
gr·<tmrna,s, havetHio p:1ra !\ Estrada. de Forro 
de Paulo Affonso um grande prejuizo d~col'· 
rente de:>$e stock nos cellcirus !los SO!'lões, 
hoje o dcsperJicio dos generos torna-se muito 
mniol' porque l~Ugrp.ootou a producção no;ses 
ui ti mos anrJ03. 

Tudo isso leyu a um fim, ~;~ ê mostra,r o 
seguinte: _ · 

Si nos te ''l'lOS dtJ secca., pot.> ma~ól' e 211ai· 
a.lnmd.autü •:tue sejfl. a protlúccão desses dons 
muuicipios1 ~odn. ella !fca. absorvida. pelu. po
Plllação adventícia que pam. cllcs affhta,sopdo 
rnuitns vezes na cessa r.o l'ecorror n.tó aos n1o1'· 
ados do littoral pa r u. acudi!· :ls ricco~sída.de~· 
que augmen tam extt·aortliunrianwutc lia pm· 
dol·ç\o do .J1lai; da 2JO ~• ; no~ kmpo~ nor· 
rna.os, ia~u ó, nos tempo H em q tW uií.u ha. 
secc:J., o sxcodonte do cn·n~umo int~l'iJl' fit~a 
absolutamente condemmido á dcstt•uiçiio 1: ;l, 
pord.1 tJt •I pela. faHa 4o Ul1l meio regula. L" 
de transporte. · · · 

Na pricnoirt). liypo-t;he$), a construcclio !lo 
l'ama.l se i mpõe éomo umq, necessidadtJ de 
ordom inat~rial, qual a. de soccorrer· aps 
infelizes acossados IJClo flagello da sec~a.-o 

que só ·se póJo fazer pela ünpol'taoã.o im
mocUata de mercadoria~ do littora.l; nu. se
gunda, alla se impõfl como uma )leces~ida.de 
de ordem ·econo:qüca ~ industri ti,l, pol'quanto 
nã.o é li c i to que c1' uzemq~ os lwa,ços con • 
sontindo qne esses l}ons riqui&~imo~ Wli!JÍ· 
cipios fiquem entregues ao ~baiJdono e :t 
i[lacf.ivjdad,e, llorn a~sim todos os qutros que 
lhes fic<l,m limttropltos, como os d~ B~irl\ll'!. 
Ta.oa.rat\Í, Aguas lhllD.s, Ip:LI!~I]l!l, , q~'l~i 
sempre attiogidos pola secc<~,~ 

Si, mais de parto, encararmos .as va.n
ens inca.\oulaveíll quo irá. dí!>l' á Est-eradagt. 
de Ferro de Paulo Affonso o ramal pl!oj!l~tp.. 
rlo, então su.a constl'Ucçã.o torna-s~, si :é POil· 
sivfll, a.\n(i[l, mais recomrnendc~,vel e a!Js~lli;. 
taml11lLB ju~ti flca v e L O fleficil que todos Q.~ 
a.nnoa · onera o ousteio dosta estrada, do 
maneira. a ter-se tol'nado uma fonte de dei· 
pczas para o Governo; desappa.I•acerrá por 
completo. 

Tomando-m por ba.ge :1 cifra. d!3 cinco a. 
seis T!ill toneladas de productos que ftoam nos 
cclloil·os dos sel'tõ3~ ante a irnpossibíhdaile 
de facU tt•ansporte, deve·s~ calcula.t· ll]ll 
40:000$, conta. rcdünda, o pr.!ljuizo, ou o.ntes, 
t~ díminuícü.o da. renda. que advoll} para. 
a.q u(Jlla estt• a da ; e s~ addiciüpa.rmas a. esse
calclllO a importação :presumivíll; para. e~ses 
municipios, do sal, mercador ias nacionaes 
e estrangeh•as, p.\S~âgeiros, ba.gagen~. aui
mll.e;, etc., teremos uma respejta\•el somma., 
que por certo entt'll.l'á para a rellait:t da. re
ferlua E;tt·a.da de P:.tn!o Aft'unqo Cím a rea.-
1iza.,·ão do l'amul i n(!lcado.· 

Nem se uiga. qur3 semelhantea VM!tagons 
hojo om mtda. 11provoU~u·iam á. União, pela. 
coosidct•açã.o de que a.quella. Esti·ada. se ac~a. 
a.ncncl~da, a uma. companhia ingleza., unica.. 
na. actualida.de, intereS~lHla na sua pl'Osp_ori
d;rda. E' ab~oJutamente falso esse modo 
de p.cnsar . · · · · · 

A União e a companhia arrenda.ta.ri~ sií.o 
am\m.s igualn:umt!l interes~adu.s ila uro~peri
dade dlt F~tl'ada em questãJ, bein .· eailJ.o 
na. de to-Ja.s a.s mai3! objocto do arre~da· 
manto. · 

AÍitos de tudo, a. Unilto podaria en~ra.1· em 
aCCOftlO com :~11Uella émpreza no S\3Dt ido de 
negocirw o quaHtum de interos>cs que a cada 
nm:L tlovol'lam c.tbm•. As~itn, pel~ Glauoula. 
XXV 1! ,) ll!Jiltrl~ntn pela. Grea! · Wcslct·n as· 
filgnnclo, DBL'l oli:L obl'i~ada. a m:tnter nm 
t,J'll!'t!f)U mulno l'tllll « lmlas rts lir1has C01t• 

dut:nHI•J' d11 .~l!a•, ,,,, do·l/!1.1 l'tl i' rl ull lros pol<tos ;:o 
( Viílu), 

Em vi1'tntl\J, )l'•ls, tl!il11L oliLUsula, o Go· 
Vet•no })Úl[ll ll!l\.n\l~l!Jt11ll' 1111\ 11\ff<( LU VilJOiltii, 
a.pura.udo-~o ne~~n. u~l!llsillo ~~~ lllJ•ult.us iln. 
Plli&o e ua hl~IW~~~oti oJUil pnw~11m duooi'rc1· 
d:J. conslt•ueçli.o do l'll.lllli( 0111 ~UOit~u. 
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Depois, findo o prazo do arrendamento, da Parabyba e Pernambuco em procura dos 
co;mo é sabido, cessa por completo o direito municipios acima mencionados o dos q~e 
da. Great Weste1·n sobre todas as estradas ar- ficam pouco distantes do baixo S. Francisco. 
rendadas; passando ellas para a posse e do- 2. 0 Acudir, pela. facilidade de transporte 
mini o da União com .todas as suas bemfei- de vi veres a mercadorias, ás necessidadeB 
torias e 'm;elhoramentos, conforme se vê d'll impei"iosas e urgentes daquelles sertões nos 
'clausula'XI do contracto. períodos agudos do horrível ilagello da 
. Ha. ainda um outro argumento do grande secca. 

relevancia, que vem provar o alto interesse 3. 0 Dar vasão, nos tempos normaes, ao ex· 
qu·e decorre para a União da prosperidade cesso das producções dos dous municípios de 
das estradas arrendadas : O preço do arren~ Agua Branca. e Paulo Affonso e de tres ou 
damento da Estrada de Ferro Paulo Affonso quatros outros limitropbes. 
é de 5 o/~ de sua renda bruta, a contar de 1 4. o Approximar o porto de Piranhas aos 
de j!Lneiro de 1911, cõnformc se acha esti· centros de Pernambuco, comarca de Villa 
·pulado na primeira parte da. clausula IV do Bella, Triumpho, Buiquc, ate. 
a,U.udJdo contracto; entretanto, não só o 5. o Beneficiai' consideravelmente uma es
,desta, ·como os de todas as estradas arren· trada de ferro de :propriedade nacional, tar
dadas serão de 15 %, si a som ma total das nando-a. fonte abundante de renda.. 
rendas brutas daquellas estradas attingirem 6. ~O ramal em questão será tal voz o ponto 
a. 6.000:000$000. inicial da. projectada estrada de ferro, que de 

·Ora, o ramal acima projetltado, trazendo futuro partirá de Mossoró, nó Rio .GrandE' 
vantagens indiscutíveis a uma das estradas do Norte, Estado da Parahyba. e Pernam
al'rendádas, será incontestavelmente mn dos buco e virá alcançar o porto de Piranhas, 
elementos da elevtc.çãoda renda bruta áquella em Alagoas. 
somma de 6.000:000$000; logo, tem concor- Na. enumeração das vantagens acima das
rido;. ipso {4cto,com o seu contingente para a scriptasnão vaG. de modo algum, a confissão 
elevaçã.odopreço do arrendamento de 5 para. de que são ellas as unica.s existentes ; 
15°/0 , na formada 2a.partedaclausula IV do muitas outras ha, embora de menor rale
mesmo contracto. (Vide.) vancia, que déixamos de mencion<~or por 

Ha mais: os 5 °/o da renda bruta da amor a.o tempo e á concisão. 
· Paulo Affonso que constituem o preço do Conforme o consciencioso estudo· feito 

seu arrendamento, a União só terá de re- pelo digno engenheiro a que me tenho re
ceber de 1 de janeiro de 1911 em deante, ferido, o orçamento calculado para a con
ex-vi da clausula IV do contracto; o que struéção deste ramal attinge apenas á 
quer dizez• que a G1·eat Western, durante somma de 1.452:000$000, vjndo cada ldlo· 
estes oito annos, até 1911, poderá dispor da metro custar 26:400$000,mais ou menos . 

. E$trada sem que seja obrigada a dar á União De bitola igual á da Estrada. de Ferro de 
qualquer quantia. Pois bem, por occasião Paulo Affonso, evit!mdo-se dessa, arte o in
de se assenta.rem as bases para o trafego conveniente das baldeações, coro um per
mutuo de que trata a clausula XXV do curso de 55 k.ilomotros, o custo do ramal é 
con'tracto, ao qual nos referimos acima, Yisivelmente muito barato, em comparação 
poderá o Governo chegar a um accordo com com. os beneficios relevantissimos que a 
a Companhia,no sentido de, ou tornar, me- a realização desse emprehendimento vem 
diante as vantagens accrescidas, exigível trazer a muitos Estados da Republica. 
desde logo o pagamento dos 5°/o, ou a en- Ha. ainda mais a considerar o seguinte: 

_ curtar o prazo para esse pagamento,ouelevnr Os fazendeiros proprie;arios de terras 
a taxa da porcen !agem. por onde ha de passar o traçado dó ramal, 

Tudo isso está a indicar que o cootracto do estamos informados, se promptiftcarão a 
arrendamento não tir..~o ao Governo o interes- cedel-as sem indemnização alguma, bem 
1e que lhe assisto de ver prosperas e :florse- assim nada exigirão pelo córte de madoi
centes todas as estradas de ferro que foram. ras tiradas em suas vastas o ímp;:,rtantes 
objecto daquelle contracto, por isso mesmo mattas. 
que, p,lém do mais, o estado de florescencia Ora, essa.s dual! concessões trazem enorme 
dessas estradas concorre directamente para reducção no calculo do orçamento acima 
a elevação da porcentagem, preço do ar- mencionado. SOmente a verba para dor-
rendamento. · . mentes figura em uma cifra do 90:000$000. 
Pode~os reduzir ao numero de seis as Dedl).zindo-se, pois, esta quantia e a das·' 

principaes vantagens resultantes da. con- desappropriacões da cifra total daquelle 
strucção do ramal projectado: orçamento, teremos que o custo do ramal 
· l. o Soccorrer os sertanejos emigrantes virá a ficar reduzido apenas a mil e duzen
que·, impellidos pela fome, descem do Ceará, tos contos (l.200:000$000)., inclusive as dos
altos s.~rtõos do Rio Grande do Norte, oeste pezas com os estudos preliminares. 
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Outrosim, tendo sido aquelle orçamento 
calculado em uma. época oro: que o cambio 
relativamente estava. muito mais baixo que 
11.0 momento actua.l, .é de presumir que fôra 
infig,enciado pela. carestia relativa daquella 
mesma época. Hoje, porêm, o cambio está 
em condições muito melhores, e ninguem po~ 
derá contestar que essa alta. deixe de intluir 
no preço da importação, mesmo no das 
producções nacionaes e· principalmente no 
salario dos jornaleiros. 

A :inão de obra, que na.quelles tempos custa
va dez, hoje póde custar seis ou oito; e essa 
differença pa.ra. menos faz·se sentir. princi
palmente fóra das capitaes dos Estados, no 
centro <lo paiz, onde a viaa. é muito mais 
simples e muito menos cercada de necessi
dades: o sa.lario dos simples tra.ba.lha.dores 
das nossas ma.ttas e sertões raras vezes 
attioge a mil 1·eis diarios, ao pas3o que, 
nas cidades, muitas vezes passa de 4$ a 
5$000! . 

Explica-se a sua presença na tl•ibuna, por
que na sua ausencia um Senador tomou · a 
liberdade de referir-se ao seu nome como 
ao de um intrigante do exercito, em pro
veito da politica que inaugurara no · Pa-
ra.mí.. . 

Um ca. valheíro da ordem do orador não us:t 
destes processos, tanto assim que, emqua.nto 
S. Ex:. o injuria v a daq uella fórma.; o orador 
não ia intrigat·, e sim o covardão que, insi
nuando-se no p:~.lacio do Cattete . pelos meios 
mais condemnaveis, alli maldizia per1,1.nte o 
Governo a.s primeiras figuras da guà;rnição 
do Paraná. 

Foi isto sabendo, que o oradqr resolveu 
vir embaraçar a marcha do conhecido poli
tíqueh•o. 

O O Sa. LAMENHA LINs- E queni · .é o 
cova.rdão? 

O Sa.. ALFREDO V ARE LLA ·..;.... E' o· Sr, Se· 
nador Vicente Machado. 

( Apa1·tes e protestos "ehementes. SoamJ : os . 
tynpanos.) 

O Sa., PRESID'RNTE (com fm•Ça) -.Convido o 
orador a retirar a expres~o, que não ~ 
digna do decoro desta Cam:~ra. 

Nessas condições não é falta de logica con
cluir-seque a alta relativa doca.mbio,nomo
mento actual, vem, si é possível, ainda mais 
reduzir o orçamento do ramal em que3tão 
feito, como ficou dito, ao tempo em que 
havia. grande depressão no valor da· moeda 
nacional. O Sa.. ALJ<'REDO VARELLA. - Foi nésta 

Todos. esses dados ou elementos aqui por occasiã.o que escreveu naquella terra o ar-
nós tra7idos para justificar nossas atHrma- tigo que vae ler, , 
çães foram colhidos de fonte offlci:ll: muitos · (Du1·ante tocla a ~eittwa feita pelo o1·ado1·, 
extrahidos dos relatorios do Ministerio da tt·ocam-se vehementes apa1·tes. O s,.. P.re
Viar.ã.o, outros do importante estudo do digno sidente chama -1·epetidas ~e.zes ·á Oi"deni o 
engenheiro Dr. Mello Neto a respeito desse orador.) · 
l'!l-1'1?-al, outro~ ainda. de ~ivers!l.S fontes esta- Por este artigo quo aca.ba de lor, a é:).
ttsttcas relat1va.s ao. ~tad~ de Ala.go~J;s no- ma.ra verá o que p·ans{l. o o1•a.dor sobre a. 
meadamente o utiltBSiffiO hvro <( Indtca.dor política do Paraná ; e, vendo-o sahir do seu 
Geral do Estado de Alagoas.» . , . silencio, que durou mais ele . tres annos, ima~ 

Pa_ra comple_mento_ dessas desp~et~nc1o~as e ginará. cert·:lroente os a.bysmoa de miseria 
humtldes constdaraçoes, quo a.qut vem dttas, que alle terá observri.io, para. sentir na alma. 
apresentamosa.quellerelev:antetr•a.balhodoDr. a coraaem para uma. sceua desta. ordem. 
Mello Neto a. quo tantas vezes nos temos o _ • 
referido. Ve~ desobrtg~r-se do compr_omtsso -que 

Melhor do que tudo quanto }loderia.mos assumm, annunc1ando_ d~sta. tr1buna. o JUl· 
dizer, esse trabalho, lido e meditado sem gamento do grande ~r1mmoso, quq começará 
prevenções, estamos certos, trará aos ma.is logo q_ue. tenha. obtido um documento que 
exigentes a. convicção do que o ramal proje· lhe é md~spensavel. . . _ .. 
ctado impõe-se como uma necessidade de ordem . Desde .Já, porép, dmt quaes sao os ca~ 
material, economica., ftnu.ncoh•a. e iniustrial. pltulos da a.ccusaçao. 

Rio, 14 do outubrí> de l9J3, - Al'l'O:»ellas (8mquanto 8, E.v, enumera os capit11los da 
Gatvao. acwsnçao, h a tumtt/.to no recinto, soam os 

o @.r. A.lrredo Varella pede a 
benevolencia dos seus illustt•es collegas, por
que não é or-tdor. E' arrasta.•lo á. tribuna 
pelas lagrima.s, pelas angustias, pelos cla
mores de um povo inteiro. 

Falla em seu nome e n'i.o sa.ba si alguem 
o acom~anb.a.; e3ta.rã.o, pJré;n, ao sau lado, 
todJs os opprimiüs do Bra.zil, isto é; qua.si a 
Na.çã.ó inteira. 

Vo\, VI 

tympanos, tl·ocam·so apa1·tcs 11ehemcntes, O 
81•. P1·esidente 1·eclama attençifo c chama o 
or-ado1' d ordem,convtdando·o a ntTo continua,· 
o seu disclti'SO no tel'l'eno ent que o estd le
vando, por isso que ntTO se pode refel·ir nos 
ttwmos de qHe estd usa11do a um Senador da 
Rept<bl~ca. Intima o orador a 1·etirar todas as 
expressões de que se tem servido contra um 
Senado?' da Republica e um . seu collega . da 
Camara, as quaes ntTo figurarão t~os Annaes.) 

ss 
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O orador admira-se da vohemencia dos 
prot.estos e da. intolera.ncia com que o 
querem esmagar, em um paiz ropublic1no 
e em uma Camara onde se chamou ladrão 
ao Ba1·ão de Ootegipe, on<le se injuriava dia
riamente o Imperador, velho que parece ter 
levado comsigo p:rra. fóra do nrazit. .. uma 
cnilsa que não dirá, para não denunciar de 
uma. vez poP todas a~ sua.s maguas ele .re
publicano. 

Nada valem os protesto3 espa.lhara.tosos; ? 
que. lhe podem pedir é provas do que esta 
atHPmando. Provas dara.. 

Já. disse o bastante para que se saiba o que 
ê a. Republica no Paraná.. 

Si ella é assim no resto do paiz, é preciso 
botal~a a.baixo,purque ~uma causa hedionda, 
miserrima, ultrajante, ·a vol'gonha desta 
nação. 

Voltará á tribuna com as provas do que 
disse, e para completai-as fa.lta.-lhe apenas 
um documento, que em poucos dias lho virá 
ás mãos. 

:m· inoapa.z de ioj ~n·iar um mell!bro do 
Co11gresso Nacíol)al; annunciou apellas a ver
dad.e de uma situação politica. 

. Não é injuria; é hhtpl'ia. (T1·ocam-se apal'· 
te.L Ha tumulto. Soam os tympanos. [)w·ant.e 
lodo o · discw·so o orador d inten·ompi(io pelo 
:Sr. Presidente, gue o chama â o1·dt,nn.) 

O 8r. Lamenha Lln~- Sr. Pre
sidente, sabe V. Ex., como antigo Depuh~o 
~~sta. Casa, e sabj'IJ.U 0dos ps meus illustl·es 
p~rçs, que nesta C_q.mara teem assento _ha 
<nto annos, durante os qu~es tenho exerc1do 
o mandato de representante do Paraná, qual 
tem · ~ido a minha l:lvrma de cJq.ducta.. o 
re~pei~o absoluto 1t individualidade dos meus 
illustrês cpmpanhoiros (àpoiados), o acata
mento áquellcs cujas idéas, cujas doutrinas 
eu ,comba.to, e a maior tolerancia para com 
a expo~iç."ío do pi:m~c.un;e.nto do todos os ora
dores de quem divirjo. (;lpoiado s ,) 

Mas, V. Ex. vin, e toda a Camara q.ssistiu, 
si não cglll a.~sontb:o, pelo menos cJm senti
mento de pezar, a. aggrf)ssão insolitn. que 
sotl'l•eu, sem pt•ova.s, não só o illu~tt'.l 8e
n'ador ' Vicente Machado, chofe pol1tico do 
Paraná, desde a proclarnacão dn, Ropublicí\, 
o com cu,ja pJlitica folgo do dizllL' que é 
inteiramente solidaria a .bancada paranaense 
de3ta Camara (apoiados dos Srs. Candido de 
Abl'eu, Cal·los Cavalcanti e Alencar GuirnC!· 
~·ites) , nias tambem que fomos f~ t'idos na 
pessoa de um dos nossos mais dilectos com
panheiros, o illustre Sr. Dr. Alencar Gui
m~rães , que nesta . ses:>ão acaba do ser 4is
tinguido com o posto do lo Secretari.o da 
ca.ma:ra.. · 

·-----
Declaro fra.nca.mente quo o Sr.. Depu

tado . Alfredo VaPella não correspondeu á 
minha e.specta.tiva. 

o s.a. ALFREDJ v A.RELLA.- Como diz o 
;~.nügo 1 

O SR. LA~IENHA LrNs--Qne não corrcspon. 
dou á minha ospectativa. 

08~. ALFREDO VARELLA-E' natural. 

O Sn.L..-nrENHA LINS-Largamente tt.nnun
ciada sua. vinda pelos ,jornaes e pelos tele
grammas; eu suppunha que S. Ex. viesse 
munido do provas esmagador as. 

0 Sa. ALFREDO VARELTu\.-Pl'ometto-a~; 
pl(l.i~ que eS!l'\l\ogadqras~ : ·. 

O SR. LAMENJIA LINS- Ness:~. occ,\sião é 
que S. Ex. devia fa.Uar. 

0 SR. A L FitE DO V ARELT.A ....:. ISSO cabe t1. 
mim a. escolha do momento cte ataque. 

0 SR. LAUENIIA. LINS-Eu · e3tou dizendo 
que esperava,e não que V .ll:x. dcvesile fazcl'; 
que espeFa.va qu0 V. Ex., pelo mon<Js, trou
xesse novos argumentos e nov;ts a.ccu::ações 
além das qno tinha. formulado na imprensa.. 

E' pJé esta mzão que digo que V. Ex • 
não corres pondeu á minlm especta ti v a. 
Aguardava que V. Ex. formula~sl3 - seu li
bollo, devidamente fundamentado, para cal
mamente apresentar a· defesa. que ·estivesse 
nas minhas fracas forças fazer. 

Entre•.anto t.lennte da linguagem insolita 
om}wogada. por S. Ex., .devo . confessar que 
estive a ponto de pol'del' a calma e abando
nar est!J recjnto para. não ouvil~ os doestos 
tão cruelmente atirados a um amigo 
dilecto. 

O SR. CARLOS-CAVALCANTI- A nós todo3, 
O SR. LAMENHA. LrNs-,-Felizmeute, V. Ex. 

em· cumprimento do Regim~nto, interrom
p:m o Sr. _Deputado e, tal vez, devülo a es s_a 
interrupçao é que eu tenllo a hoam. de dll't
gir a. · pala. vra aos meus P!l.l'es, nesLQ mo
mento. 

De longa da.ta as paixões politica.s foram 
más conselheiras. 
Poueo.~ fora.m os cara.ctol'es do Imporio 

que não so/f!•oz·am ataques á sua reputação e 
honesLidade. 

Cotogipo, l crnuL'OU S.Ex., foi aqui accusadv 
de cJZHl'<.tbilnJ.ista. 

VM SR. DEPUTADO- E defendeu-se admi
ravelmente bem. 

0 Sn.. LA~nO:NllA. L1t\S- Sinimbú t l\mbem 
foi accusado na faltencia do Ban~o Nacional 
e o mais illustt'.J do tolos os brazileiros, o 
voaérando visconde do Rio Branco, tambmn 
não foi poupa.da e foi accusa.do no negocio 
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daa. oam:bi~es do B;~.nco Ma;u~ •. e o sr, vi~· 
conde de Ouro Preto na qu!lBt,àQ do syndicato 
do café. · . · · 

Si passa.rrnos a Reptiblica, o ~eÚM !'!UCP~r 
tz·a.t•emos-os membre~ do fJovorno PL•ovi~o· 
rio fúra,m a.cQusa.dos da pa.rtiaipaç~o em ne· 
goctoo dQ, en~l~!i-I!leQto. . , . . . 

Um dos mais disnnctos dos estadistas que 
teem gerido a. p11.8ta. da. Fazenda., o benell)erito 
Sr. Jo:1qutm Murttnho, fol ·· loilgamento 
a.ceu.~o n.e8ta. Casa. a a historia. ha de fa.zar
lb,e juatiça. e \reduzir. ás . suas ve1·dad~iras 
pr.ep.>rções as aocnsações q11e lhe a.~a.caram. 

Mas, senhorc~, h a. a.tnda tim facto que ma.is 
deve sorprende:l': àinda hoiitem, om artigo 
eJitoria.l d'O Paiz, vi acon~ad.o ·em tre s CO· 
lumrio.s o ·eminente Sr. Senador Rosa e Silva 
paio in'ima de ter sido feliz em sua exis· 
tencla. e hab\1 na. política. 

Passemos agora ao caso yer~ente. 
O que disse ·s.Ex:. d<).Sl;. Senador Vic(lrile 

M&cha.d,o 'I=· Que era · advogado ! . 
Eu ·docln:ro que; quaudo' fui po;ro. o Para., 

ná,. nomeado promotol' da comarca de' Pou ~ 
G:roasa, om 'IB87, já. encontrei alli o Sr. 
Vicente Machado estabeleç:idci com escrlpm. 
rio. d~ aq:voqaofa, ondtt e,stevc po1! muitos 
a.nnos e · a. Rcpuolica. o enc1Jntl'ou ·coiu .s(lu 
escrip_tol'ío, · · · · · · 

0 81\'. Al.PREilO VARE'LL~-Eü nao··.d{Sse 
~~l)'iplii~ril~ntf .'â.'dvo~~~o; · · · , . ,· . ' ··' 

o SR, ', LA~EJ'!ll4, :.l..;lNS;-I:!i~$tllflU~ Ql'llo l,lfU 
e.dvogado crlm\n<;>&o, lU!}.s não pNvoq. . 

0 SR; ALFREDO VARELLA-Hei de tt•;~p;~r 
a.s p~y~s: , .. , . . 

O Sn. LAMP.NliA. LJNs-Pois q~oqo tl.'<lu· 
xer, a de lesa não se fa.l'á. espe1~tl'. 

0 SR. ALFREDO . VAn.Ef,J,A-0 que Peo<l ll. 
V. Ex. 6 quo obtenha do Sr. Pmsidante-da 
Ca.mat•a. a neaessarla. toler•a.ncia. 

o.sn: Píi~~Q~N'fEl (~,ritM·(l~· SIJ ao s_,., 4~· 
(rfldo Var-(!lla)-y .. ,~x;. -'te.v~ d~ M~ t.Qd~ ~ 
. ~ 18)'1\nma., ( ~11~ada.~, . M1.1•tn benl.) · . 

0 SR.. AIJRBDO VARELLA-Mio me ret1110 
ao pa~llQi J4 lloilr.IH&n$,('1! 11o v.]!;:~. ps mpus 
ag~'M6CUli!3Utos pa~~ lf9ll~lleza. 1\r:!firp-me lj.O 
futuro. 

O Sa. LI.UENUA LtNs-Sou um ahnples 
Deputado o nã.o ostá. em mnu poder ga.ramir 
tolerancia., · mas confio que ella. sará, eo·mo 
tem sido sem:pl'e; garantida. pelo Sr. Prosi· 
dMte. · · 
· Mas a·que se reduz a accusação do Sr. 
DDputa.do ~ S. Ex. a.ta.cou a. Senador ·Vicet1te 
Machado, dizenJ.o que elle pers~guia. a. roa• 
gislõ)'a~urllj do P~ranã., , . . . 

Mas, sanbot•es, que accusação <i esta 1 

A ma.gistratu~:a do P.ar~ná. quo (l.graileça. ·a 
~l. E:r;., porque o maior culpa.d,o é o·juiz que 
se subriJ.ette á preisão d~ que a.quelle que a. 
exerce. · · ···· · · 

. o SR. ~I.FRE(\0 VA~EIM.~CJhn.ma-sa a isto 
sa.P.gra.r na veia ~~ !koUd\l. 

O ·SR. AL~:NCA~ GuiMARÃES- V, Ex. co. 
nhece t\ mágistra.tura. 'do P~ran·á. 1 

o SR· ALtt~<:r~o VARfl~r.A.,.-.Co1J:IO conheço 
!). y. E~. e áquellea a q~cro me vou referir. 
· O Sn, ALE!IlOAR GutMARiES dá um t~plrte. 

O S1~ . ALFREDO VAREI,LA-Hei de trazer 
a. prova.. 

O Sa. LA) IENUA. LINS-S. Jb.. disse que o 
81'. Vicente ·Machado tem perseguido juizes, 
w.as n~o çito~ no.mes e, .si a.s amrlliMÕes de 
S, E,., fos~fi!U · c~a.ctas, l)i:i~ ter·itt 'pe!•dido 
~a.~~~-~o .fôrQ.do Paraná, q11er ~a LA quer na . 
<:~ lDS ... OOlíj,. 
- creio, Sr. Pf~dq~ta. ~f)lor hoje r~~pon
d tdo ao allegl!.do ·e ·nada. ma!S' preciso accres
cenbr. 

O SR. ALFll.EDO VA.ttELJ,\-Não ha a.lle· 
~~o. .. •· , 
. Q ~~' ~,I.)!J;JN!jj\ f~rK$--8~ V. - ~· W~ dO: 
A~lll6!1WS que d~ll!Q~j~.3m . qu~ \lill .cid~dã.P,, 
~qiJj) !lo po~~çãD, qll~ ~\iP.~~~ 11 v..m ço.o..~ra. · 
ll~ndis.t,\. ~- PAAUIJ!.AA~i9. ' fl p~J~ei\'d 4ev.~_r de 
V. Ex. ~ deput~<;l~l:o pera.n~ os ~:rt~unaes 
oornpetentes vara. que a acção da lel S(lbl'e 
eU& ·c·ai~. sólenine ·e' in:tiexivel' . . 

Antes disso tenbo o direíto de dizer que 
tudo q,í.tanto a.qut 'se u.mi•moit ~ão pas:m da 
invenções e pha.nta.slas. ( Mllito liem; •mdlo 
be~.) · . . . 

EMENDAS 

·.Ao Pl'ojecto n. 251, de 1903 · 

( Or~.Jmento do Interior) 

Acer~ote-se onde oonviar: 
A • verba destinada á. Secreta.ria. de Policia. 

do Oistrioto Pedet•al ma.is S .~~ }Iara Pl!l'a
mento de uma d iaria de 10$ pa~<\ oltolll
ciae~ da. Inspeotot•ia de J?olieia. elo P.9r~Q; 

S11.ia. ·das sessões, 14 da outubro de 1903.-
8<1 P1•eiro.-Augusto de Va.,r.mtce~los.--Ame· 
J•iao do Albw·guwgt~e. 

No Orçam~nto da (orça polfcia.l, em rela.-
ção ao pi),S>o&l, o.ccresaen te-se: . 

Fina. restabelecido o logu.r de tenente o1· 
rul'gião deothta. com os vencimentos inclu
~~o~ ,u.a, ~be~la a.ntel'iQr. 

Sn.la.: das ~eS!lões, 14 !le outu):lro de l \l03.
sa li'reíre,- Amr.r.&011 <fc AlbllQttet•que .• ~M· 
tiil.! da:·ou,.~ ...... ~rr&t -INti·a. . · 
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---------------------------------------------------~----------------Ao n. lO, accrescente-ae: . 
El~ve-se a 6:000$ .a··consignação de 4:000$ 

destinada ao pagamento de quatro empre
gados da Secretaria do E:;taJo, da ditferençi\ 
entl'e os vencimentos que· recebiam na qua
Edade de 2"" officiaés e os que pa.ssaram·a 
perceber na de 3•• otfic1aes, afi..m de sor .paga 
tambem a urn ex,l• o:tficial a.d,ifferença entre 
os vencimentos deste icigar e os dé 3• o:ffl.ciàl 
eni . Cl}jo ea.racter fôi r~vertido ao serviço 
acti vo d,t se·crotaria, por · ter ficado sem 
effeito a sua aposentadoria no logar de l•otll
cial. 

Sala das sessõos, 14 de outubro de 1903.-,
August{J de Vast;oncellos,-Sa Frei1·e.-Ame
,.ico de Albuquel'que. 

Na .rubHc~J. n .. 28-:Gymnasio 'Nacionàl.:.:.. 
In terriato-accrescente-se : 2:000$ .. ·para gra
tificação ao lente que rege interi'naménto a 
cadeira de m~thematica .elementar no fmps" 
dimén.to do respectivo doéent'e. . . 

Sala das sess'õe;; 14 de outubro do i903.
Heredia de Sd. 

Fica o Govemo autorizado a mandar for
necer á. gnardéÍ nacion'al desta. Capital pela 
Int(mdencia da: 1· Guérra ou· pox· concurrencia. 
publicâ o fardamento necessario~ em substi• 
tuiç~.ao qU:ó'élla -inuttlizóu•·no :serviço da. 
revolta ·de 6 de setembro de 1893. ·. · 
. Fica o· Governo auto~izado a. fazer recÔl~er 

.ao cofr~ ,da guarda nacional desta. Capital a 
quantia. de.26:468$7:60, que se ach~ çm, depo.~ 
sito no The:Jouro Federal, provemef\te, de 
consignaçõos feitas por patriotas com rela
ção á defesa da campanha a favor da. lega
lidade. 

A mesma quantia devorá ser empregada 
no fornecimento de fardamentos aos corpos 
da milicia cívica. 

Sala das sessões, 14 de oütubrQ de 1903.
!Ieredia de Sá. 

Gu;J.tid:t,Naci_on:tl: 

ElevE>"se á/ quantia de ·200:000$ a quota 
para.gtaticaçã.o. do comma.nJ.ante ,superior, 
chefe do estado-maior, socretario geral, ama
n:.tense e para as despe.~:as com. o: material, 
continuo e servente, objectos de expediente, 
aluguel de casa, gaz, livros, asseio e conser
vação, a.ssignatm·a do DiadoO!ficial;e outras 
indispensa.vois á milícia ciyica desta. Ca~ 
pita!. 

Adifferença_entra a quantia corisign'ada rià 
proposta do Governo e a quantia pedida. será 
deduzida da importa.ncia. proveniente' do 
imposto do sello da.s patentes dos cifflciaes 

arrecadado pela União e que tem attingido á 
I ~ooO:OOO$ annúaes. 

Sala das. sessões, 14 de outubro de 1903.
Heredia de Sà. ' • . 

Supprima-se á verba 17" do· art. }o, 

Sala das sessões, 14 de outubri) dé 1903.
Gel-mano Hassloche1· • 

. On\le convier: 
Augmente-se•de 6:000$ a verba•destinada 

aos gabinetes e lab'lratot•ios da Escola Poly
technica, ftcarido, portlnto; essa verba ele-
vada a 30:000$000. . . , . , 

Sala das sei!sões, 14 de outubro de-1903. 
-Ferreira Braga.- Wandet·ley de Mendonça. 
---,Angelo. Neto .. -Indio do B"t"asil.-Carlos 
de NoMes.-Hosannah de Oliveira.-Rodri· 
gues Saldanha.-Celso da Sou.::a. 

A' rubrica 37-bb.ras: 
Em vez de-10:000$ para. pin.tura e outros 

reparos no .. palacio do Gnverno-,-diga·se: 
50:000$, incluída nessa quantia a. verba na
cessaria a. acq uisiçã.o de. uma batel'ia de ac· 
cumula.dores1 lampadas e accessorios. 
- Sala das sessões, 14 de outubro 'de 1903:
Pereirà de Lyra~ · 

, A: r,ub~·ica, 37-0bras~d~ppis ~ pà.lavra. 
-Policlinica do Rio, de }anEILrq, <W~tes!)eQ.: 
te-se : mais 80:000$ para. construcça.o das 
obras do qü.artel central do Corpo 'do • Bom
beiros, no Districto Federal, destinaia dessa 
importal}ci~. a que for nec.essaria para ~er 
abmada a cada um:t das praças do r~fer1do 
coL•po empt•egadas na execução das mesmas 
obras a gratificaÇão diaria de 303 rêis a 
1$000. 

Sala elas ses&ões; l4 da outubro ,de 1903.
Mello 11Iattos. 

A' rubrica 8" do art. 1• _.:: Secretaria da 
Camara dos Deputados- accrescente-se: a 
cohsignacãO de 23:067$000 para ser :ap'pli· 
cada aos reparos· e . concertos mais urgentes
de que carece o edifl.cio da Camara. 

' Sala das- sessões, 14 de outubro de 1903. -
Paulâ ·Guimaraes. -"Alencar Guimm·aes·;
Thomaz Accioly. - Wanderley de Mendonça. 
- Joaquim Pires. 

· À' . ru_b~ica . 38 ___; Corpo. de B<:~mbeir~s : 
augm(lnta.da de 600$000 para pagamento .. a 
um cirurgião dentista .que cont1•acte o~ . s~r~ 
v~ços.da :;ua profissão, preferido o que já 
tenha. prestado gratuitamente os· seus .~er-
viços_. ' 

Sala das sessões, 14 de outubro de 1903r
Sil1>a ·castro. 
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Accre5cente-se ao :1.1•t. 14
, n. 27 : augmen- Onde convier : 

to.da de .~: 400$000 p:na !lo ~Ç>nservação e Fica o Governo autot•izado a adquirir o 
desenvolVIm.<mto do lab.oratorro. du phi~ica., quo.dro .hlstorico-A Aurora da. Republlco.
e !le ,3:6oo$00D pa.r~, re~un~rat' melhor () do pintor bra.zileiro Auralio de Figueiredo, 
~~s~oal sem n.o~caça.;<> ---'- 2 .tJi700$000. . · abrindo para esse fim o· necessa.r·io creii~o. 
d~~t.;. ~~-g;_s sess'C(ç,~, ~ 4 de ou~uln·o: de 1903·;.... · . Sala ~ae sessões, :14 de qu~u bro de l 903. -

Aõdo" Mllanez.~f>a«Ia e ·silv(l, . 

ACcre'ce6t'e-sô ao art. '1ôn '. 2i : a.ugtnen- Accri)SCEÍnte~so: 
tadn. de 29:000$ (~end~ 10:000$ para pessOD.l · · ·. ·. · · · 
c 10:000$ para·matmu.l) 'p:lra estender até Art • . , Por conta .da vet·ba ri . . 42- Even· 
d:s 9 ·horáif da no\lt.e u limHo 'p;mi.' a. · visita.: tu4es - o Governo ma.ndal'á. pagar .a, quem 
sanitaria dos navios entrados no porto do de direito a. nuantia. devida. a o. finado .lente 
Rio do Ja':leir~- 1.852:859$(!00. da E_scola_de Minas, Dr. Paulo Forraud, por 

Sala das·8W!Oe3; 14 de outubro'de 1903 . _ gratülcaçao extraurdioaria :1Io gabinoto, .do 
Oalooar~. · 1891 a.l8dejulho de 1895 (art. l9,' n . . IS,do 

regulamento de 10 de ja.oeiro·, de 1·891), 
Diminuam-se, · no art. 1•, n. 37, as ver· Sa1a.dassessões, 14•- deoutnbru 'de 1903.-

bas propostas de : ·' ·. · Calof!aras. · · ·· 
-IOO:OOO$pa.ra o·Laza.reto Tama.nd&ro; · 
500:000$ para a adaptação do Palacio da Ao·n, 33 do art. 1•: Em vez de- augmeu-

Justiça.; · · tada de 12:000$ -, digQ."_;re: - augmenta.da 
80:000$ para. o terceiro pavimento . da. de 11?,;00~, sendo.3:poo:;; J>ara. ·um ipspector 

E•eola. ,Polytechnica..,.... total 680:000$, O. que. ~hnlco_'das omcu'la_!! de.encaderoaçaQ . e ty
dd. para. a. ver,b;Liota~ .o valor de. 935:531$468·. , pog!'~I>h~a.. ·~o mais para remuii"ril~·ã~ a 

Sala. das sessões; H de outubro· de 1903•"- a.mnhu.rcs, etc; -'como está no pr?>je~~-· 
Calogerat: · Sal<~. das sessões, 14 de outubro de 19Ó3.-

· ' · losd Ewr~bio , · 
Ao árt.l•,n .37 .Accrescente·se: 100:000$000 

P.~r~ inioia.r-se ~- oonstr.ucQllo do .cdi1icio da, Rubrica.. ll - Gabinete do consulto1• geral 
Esc.ola. de Minas, em: Bello Horizonte. <da Repubi*-Material- Em vez de 3:000$, 
. Salas· daá fleSSÕes,14 de outubro de 1003,.:.._. diga-se: 6:000$000. · 
Jo1io Luü Ahiés. - Anlhero ·saeelh.o. - Es· · Sala. das sessões, 14-de ou1ubro de 1903.
teuam Lobo, Auflusto de. Vascom;ellos- Americo de Allm· 

({IICI'(l11C, 

Fic'a: o Gov~rno ~uto11iza.do a. adquirir a 
grande tela de Aurelio Figueiredo, .oomme· R~brica 15-PqJiç~a.. dp; [!istria.to Federal-
morativa do advento da. Republica., prece· -Em .vez . de 3. 7S3: 2H$383, diga-se : 
dando de' uma. avaliação e r e1a.torlo ·sobre o 7-552:87i$72G. . · 
seu merito como obra. de arte, por p~soas 8:~-la. dali sessões, 14 de outubro de 1903.
competentes indicada,; pelo mesmo Governo, -Augusto de Vc.ISco,u:ellos.- Sd Freire.-
a.'brindo par a. isso o necessario credito. Ame1·ico de i1lb«querque~-Oorl·éa Dutra , 

Sala. das sessões, 14 de outubro ile 19J3.- Vae a. imprimir o seguinte 
Germano !Tassloche1·. 

PROJECTO 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica. o Poder Executi-vo ~ntorlzado::a . .. N. 226 B- 1903 

' manda;,· imprimir na Impréns'l~ Nnclooal, pÕr R edacçiíõ :P~ i'IL aa discum 1o do lli'Ojecto n.226 
conta da. Ucião, em numeL'O de 3.000 exetn· dc~tc armo, que autm·i:-:a o Governo a con.~· 
plares, a. · obra. do. Dl', J oão Marcondes de .t1·.~c i1· !1ma estrada de (e!'I 'O qua , partindo d il 
Moura Romeiro, in titulada - Dicciona1·io do Tmdm , no Estado da Bahia, t'<i te1·niina1' 
Dit•eito Penal - abrindo para. esse fim 0 ne- na cidade de P1·opr id, no Estado d e Se1·· 
ceasa.rio credito. . gipe, liga11do-se a ossa estnzda as cidado6 

Sala. das sessões, .14 de outubro de 1903.-.- de A1:acajt~ a de 8inu7o Dias, direc;tamente 
li'er.nando frss, ils .• -:- A'!1161·al Cesat· .• - Paltl~tlO Ott ptir ' meio . de n~moes, de ccccordo · com as 
Cat·l.Qs~-J~c Lobq.-:- Re7Jou.çau:le Carvalho. · c?~1~ç~~s due estabelece · · ' ' · ., , 
"'"' · Eloy , Chaves,.-:---- Jesu.inn Cardoso·,.;_ .lii:w- O Congresso Nacional-resolve: 
!'eira .Braga .-.. Moreil'l~ da 8.ilfla,-Pranâsco Ar-t.. L 0

. E' autorizado o Goveroo a .. con-
Ro~ro.:- .l),omittgues d~ .Oas_tf'o •. ~ Candido -strui_i' .uma .. estrada. de. ferro· que; pa.r~iodo 
RGdrtgues,- Roà,o,lj:Jho Abr·a.nda.-:-·Al'llal'Q· de de 'r.tmbó, uo Estado. da. Ba.hia, vá. terminar 
~r.ooi/IQ, na ·cidadG de Propriá, no F.llle.do dG·Sergipe, 
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ligando-se a e3sa estrada as cidadós de Ara- 1 • parte (ás 3 horas o a ao tes): 
cajú e de Simão Dias, directamento ou por Continuação da votação do projecto n.l88, 
meio de ramaes, conforme for -julgado mais de W03, qúe autoriza q Poder Executivo 
conveniente, observando-se as seguintes dis- á abrir ao Minísterio da . Fazenda o cre
PJSi.;ões: · ~ito ex#a.oi:'d\ilar.io , d~ }:074$,60,0 em ouro 

§ l.o o Gover.no manda.rá orgl}.nizar os e de 462:0~.2$529 em :papél, p:1ra . ~ttonder 
planos e orça.molitos por pessoal de sua coli- ao pagamento das dividas de exercícios findos 
fiança, ab1•indo para is>o 0 necessa.rio cre- constantes da relação que apres(luta. (3a dis-
dito, e contractará a consti'Uêçãci êói:h quem cus~ão); . . . 
mais va.ntagans offerecor em concut•rencia :Votação .do projecto o. 2.."5:( d9 1903, a.ute-
publica. . . · rizando o Poder Executivo . a c.onceder um 

§ 2.0 O contractante se obrigará llo-iniciar ánno de licença., . com ordenado, ao 4° as
as·· obras dentro do pràzo dé um anno e a.. cripturario da Alfandega de Su.J;Ltos José Tho
termlna.l•as dentro de cinco annos, a contar maz Carneirq da Cunha, para. tratamento de 
d\! data da assignaturà. do cont.racto. sua saude (dis~:ussão unica); 

§ 3.<> O pagamento das obras da estradil Votação do projecto n. 248 A, deste anuo, 
será. elfectuado . ,pol' meio. de títulos, que o do Senadó, que decla.ra ser applicavel a 
Governo omittirá, vencendo os juros de 5 % disposição do art. 1° do decreto n~ 938, de 
ao anno, em moeda. corrente, ou 4 % em 29 de dezembro de 1902, . com referencia 
ouro, com a amortização de 1/2 °/t. ao anno. ao a.rt. 59, ns. 1 e 3 da Constituição, só 

§ 4-o Os. títulos a _ que se refere esta lei nos casos do citado art. 59, n. 1 e§ .l0 (2a 
serão ~Iitreglles ao contractànta á. proporção discussão); ·. . 
que_toretrt recebidas as seeÇõe.s de est~ad.à. , Cohtinuàçã.o d~ 2• di$clissão do prójéoto 
concluidas, com o mate1·ia;t fixo e i•ódante n. · 237 A, de 1903, com o parecer sobre as 
correspondente. · emendas o1fereoida.s pa.ra 2" discussão do 

Art. !. 0 O Governo provldenc'l&rá ·sobre projec&o n. 237, desGe annQ, que fixa a des-
o kafego da. e.stra.da pelo modo que julg~r peza do Ministerio da Ma.l'inha para o 
mais conveniente. exel'éicio de 1904 ; 

Art. 3. o Rovoga.m-se as disposições etn Continua~·ão dá. 2& di~.cus~o do PL'ojzbto 
contrario. n .38 A, dô HJ03, reôrgatiizaridó os ser~lços do 

sala dae cornmissões
1 21 do outubl'o de hygione administrativa da União. 

WOJ • ...-.Domi!lgos Gui~JWI'(Tes.- Het·me,tegilào 2" parte (ás 3 hora's ou antes): 
de MoJ·aes. Continuação da 3~ discussão <lo projecto 

n. 168, de ·1897, prov1dcnciMdo sobre a.uxi· 
liós do ltWOUt'tl. O S~. 1-"real.dehté- Não havendo 

nada. tibüs a tra.tàr; designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia: , Leva.n\a-se a sessão á$ 5 hOl'l\S da. tl~l'du. 

· 10Ca SESSÃO El.t 1S D:B OV'rUD:RO. D!i 1903 

Présiâertcia ilos S1·s. Paula GuiliW?'ães (Presidente) OU,eira Fi[ruei1·edo (1° Více-P1'e· 
sidente) e Paula Guimar{tes (Presidente)' 

Aô .meio-dia procei~-se á ellatn.a~a, a que ll!eca e Silva, T.ehoira de Sá; Erinirio · Cou
respondem ~s Srs. Paula. ~~imarã,e~, Alen- tipho, Cels~ de Souz~, Briclo _t.i'flho, J.till.() ~u 
ca.r Gu!maraes, Thomaz AcCioly, Wanderley M~Uo, Angelo Neto; Eúz~blo de Andrade, 
de Mendooca, Joaquin1Píres, Eugunio Tou- Arroxel_las Gá.lvão; Rt>driguos Doria., Jovi· 
rinho, Anthero Botelho, Hosa.n!uh de Oli- niano ·de Carvalho, Felisbello Freire, Oli· 
veira:,.:Pa;ssoa Miranda.; Lniz Domingues; Vir· veira Valla.dão; Domingos Quiiíl.arães; ~eiva, 

· gilio · Bi'igido; · Eduardo ·. Stu.lart, Oonça.Ío Pinto Dhntas·, Alves Bll.rbo~a-, Tolehtilio dos 
Souto, Tavares·de Lyra; Eloy de Sollta, Fon- Santos, Paranhos Montenegro, Bor~~rdo 
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HorLa, Corr&a. ·ou ti·;~. Americo dG Allmquer-j vota~ão, até que se reconl1oceu não haver 
que, João Baptist:L, Galvão BaptbtD, Silva numer·o. 
C<L>tro, Ln.urinclo Pi tLa,. Carlos Teixeira · 
Il•·andão, .luão Luiz, Pcniclo Filho, Bueno de O Sr. Oliveh•a Valladii.o- g,., 
Pn.ivu, Nogueira, lludolpho Paixão, lvloroira Presltlente, tenho por norma, em occasião 
1la Silva., Jesuino Carduzo, Dvmingues de lle votação nestt Ca~a, não retira.r-me s:
c lSt\'0, Franciseo Romeiro, Rebouças de quer da, minha. uancada, qüanto mu.i~ du rs
Cat·valho, Panlino Curlus,Candido Roiirigues. cint0. 
Hcrmem~giklo tle Mornos Filho, Joaquim Hontcm, por oct·a.<ião da votaç'üo da 
Teixeira Bra.ndãiJ, Bel'uardo Antonio, Cun~ emooila. do nobra Dopatadv pela Bahia.. 
di<lu do~ Abrcn, C<tt•los Cavalea.or.i, tamenh:\ votei na.s duas vezes em q~te fui cou>ulta.da 
Lins, Fru.ncisco TLih~ntino, Juvooul .. Millsr, l1 Ctui1at'tt sobre e.~su, emenda. t.:n1do rJ~pon
Soare;; dos Santos, Gc1·mano Ha.-;sloch21', ditlo ás ch<tmadas fcittts para. se verificar si 
Cassiano 1lo Nascimento, Vesp,i-ia.no de Al- h<Lviot numero no I'ecin~o. 
lmquerquo e Homem de G(ll'V<>lllO. Ft>l, l)OÍS, com grantie sorprcza quo ví 

hujo . meu nome figurando entro os .dos 
DGpui:ttlos qne se tinhtun re1;ira.do • A'\Jrc se a sessão. 

1•;• llda. c posta em di~cussã.o a ::1.ctn.. 

O Sr. Galvão BaplH!!la (sobre a 
acta)-Sr. Pr~silien~c.:pedi li. po.lavm porque 
lwntem estive presente <ls votações, assisti 
a sessão c, ontretanto, o mrm nome figUra 
entro os que se ausontM•a.m d~pois da v-o
ta\·ào. . . ·· 

Peçó, pois, a V. l~x. f~zm· o favUi' ele 
mandar rcctificar o. acta. 

O Sr. Neivn (soúre a ada)-Sl'. Pre
sldonte, nilo costumo fu:.:ol' rocWlcuçii.o· :!obre 
o.s actas; coruprehendo oil nn.&umcs onghods 
t1uc so possa.tn tla.P, ma.xirnt\ mn scss6ns em 
qull o ospi1•ito dos collcga.q ost!\ ~lwio de! 
lh'OOCC!llpaí;'Õos. . 

A n.ctá.. r;tlln ó h •jo publlcarb trttt;~; pu)'~rn. 
d;t votil'çãti ·rl(, tllnil. omnndil. sobt•o ll qrml cu 
li:wia l'tll}llf.ll'iúo voriflotLçiio tl:1 vutaçi1u o, 
.:vmprohcndcim \'. ll:c o a C11d:L qun toJos os 
JJupu~t~tlr)~ llO'IiHm .l'•Jtiml'· ~n. lllonus cu. 

Acct•csrJrl ;~lutla, ~··· l'rll~hh•nt~ , quo ~unilo 
lHll' co~tumo l'O>IHl!Jdei· nn.!Jnellu tom costu· 
mr~do o ful'~e om que dlgo-«pl'Omp~o»; hon
tcm estava preuccupado o, t<ll vez, não tive:>.:;c 
J'espondirlo ·nesse tom e, por isso, talvez, 
tivcs:w passado despal'couida a minha. t•es
posta. 

Aproveitarei ta.mhem a occasião para 
dizer que posso chegar ta.l'de e ainda. hontem 
não teria, si não fosse a nimia bondade e 
gon tileza do meu honrado mnigo.o S!·.Bricio 
Filho, discutido o Orçamento da IIIarinba, 
tiio iocommodatlu estava em. . 

Pela razão de q uc mous achaq uos me 
ataca.m sempre p()la manhã, po~so demorar 
o meu ingresso no sa.lão, mail, qu<~ndo aqui 
me <tcho, sou o geneNl Glycerio dos tempos 
actuaes..csou o ultimo q_u<l sae. 

Póde h·wer algnma.rlifficnlrlade ou tlmnm:a. 
á entrada; ma.s depois que entro não tenho 
pressa em retiril.l'·me. 

Pút;o, pois, a. V. 1·~~. a rcctificação pa.ra 
q,ue t'tl.ça consta!' que eu e~;tivo presente ;i, 

. Tendo, o-viJcotcmcute, havido equivoco 
ltoSr. l•Seceetario, peço u. V. Ex. que se 
digne mu.nda.r fazer <t devid::t rect ifieaçã..o nw 
act;~.. · 

O Sr. Prel!lidente ~ Q 81'. Secre-
tario nem sempre ouve a. resposta. que :por 
.occttsiii.u das c!utmadas dão os Srs. D~pu
tados, que muitas vez~~s não reepoodem·, de 
modo claro, ,da.ado isso logar ás recla
mações. 

Em seguiila. é a.pprova.da. a aata. da. sessão 
a.ntecedentQ. · 

ORDEM DO DIA. 

O Sr. Alencar Guimarães
Pnço a. pala na plu·a uma. el!pHcuçiio peS.loa[. 

o Sr. Presidente-Tom a pa.la.vra. 
o nobro Dcpur.ado • 

O l!iL·. Alen<.~a1· Guima.••àe~t 
(pan~ tt·I/Ul explicaçao Jles.<oe~l) - SI' . .Pt'llsi· 
dente, o meu i..lever, tl minha honra grl\ve
monto o1fendida, <l.l'l"as tam- mo a. esta. tri
f.Juna, 

Não venho leva.otar dcsto tapete o foi:~;o 
da d.oestos, injurias, insultos o calumnia.s, e, 
porque não dizer? de infarnias, que, no Stlll 
d.esoguiliin'io monta!, o Sl'. DBputado Alfredo 
YMeHn. julgotl conveniente atirar sobre o 
meu emiutmto amigo, honrado chefe e illus· 
tre Senador da !{publica, o Sr. Vicrmte Ma
chado. 

0 SR. PRESIDENTE -A Masa niio póJe 
consett~ir que o nobre Deputado use de taes 
expressões. 

Hontem, quaQdo orava o Sr. Deputado 
p3lo Rio Gr~\nde do Sul, o . illustro ropre
sonta.ntG do Paraná l'Acla.mnn contra as ox:
pros$ões Injuriosas de que se ellé servia. o a. 
Mesa não consentiu que llgurá.lbütn m~ a.cLa. 
boo e~pressii as. E' dever da. Mesa fi\Zllr ao 
nobre Depntado a~k~ observa,.ão, 
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0 81•. ALENCAR GUIMARÃES-Perdoe V. Ex. 
O que a bancada do Paranil ouviu hontem 
nestn. Cas·.\, o que a Nação Bl'<~Zileira ouviu 
hontem estupefacta. não pódc a~l .;olutamente 
ser recebido por nós outro.;;, J'Cpresentantes 
do Paraná, cJm indifferença e pusilanimi
dade; entretanto, obedecendo a V. Ex., re
tiro as expressões que incorrem na censura 
. que me.acaba de fazer. 

Não venho renovar o tristíssimo especta
culo do hontem; deixo a gloria dessa. missão 
ao protogonidta. do incidente. Demais, não 
precim.va fazer aqui a defesa do Senador 
Vicente Machado. Essa defesa concentra-se, 
eloquente e brilhantemente no silencio tu
mular com que a Camara ouviu as ultimas 
1 alavras do famoso a.ccusador. 

As accusações foram vagas e indefinidas, 
aguardamo!! as provas do famoso libello 
IJara confundir, IJat'a. corr6r ' de:;te recinto 
quem não teve ..• 

Quero cumprir as determinações de V. Ex., 
Sr; 'Presidente, não usando · de expressões 
qua possam envolver injuria, muito embora 
·sejamos os offtmdidos e possamos a.Uega.r a 
defesa quo o Codig<l Penal pcrmi tte-as in
jlú'ias compensam-se. Agua.rd(tmos a prova 
dessa famoso libello para confundir o accusa
dor .em face da. Nação. 

Não faço, portanto, a defesa do Senador 
Vicente Machado, olla não é necessaria 
p;.>l' OI'!\, 

Venho, sim, Sr. Prositlonto, repellir a 
injuria. n.corlJli o cruel quo me foi n.tirada, o 
tol-o-hlu. falto hontom immcdlatamcnto si 
o l\cu das palavras do Deputado pelo Rio 
Ot•a.ndo do Sul me tlvesso chegado aos ou
vido$. Só tlndo. a sossão foi quo soube, 
quo amigos mo disseram, quo o Deputado 
'rl'- ~srandensc, oh I Sr. Presidente, qua.nt:l 
me custo., quanto mo vexa ta•• do dar ao 
mou a.ccusadur a qualidade de Deputado 
dessa tão grande e gloriosa terra! ..•• 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER - Elle é 
Deputado da Naoã.o, como todos nós o 
somos. 

0 SR. ALE:>:CAR GUIMARÃES--.- assim 
se havia pronunciado a meu respeito. Teria. 
repellido immedia.tamente, Sr. Presidente, 
·o. ·o!Iema com a altivez que a. minha hon1'a 
exige. 
·· O 1° Secretario da. Camara é um advogado 
admioistrativo, disso esse Sr. Deputado. 
Advogado administrativo, eu, Sr. Pre
sidente ~; 

. 0 SR. PRESIDENTE -V. Ex~ pot•mitta.-me: 
a. Mesa immediatamcnte · repclliu essa. as
serção, nã.o :permittindo que continuasse. 

O SE. ALENc'A.a GmMAl~ÃES- Advogado 
administrativo, eu I · 

Volte-se a Cam:.1.ra toda pa.ra. mim, fite
me a Naçã.o Brazileil'a c veja sí em minha 
face, om meu rosto ha um vestígio siquer, 
um indicio. por mais leve que seja, que de
nuncie que me sinto perturbado com a ac
cusação. Exerço, Sr. Presidente, a. advo
cacia ha 17 anncs. 

UM SR. DEPUTADO- Com muita honra . 
0 SR. ALE:-ICAR GUIMAR:\Es-Não conheço 

outra profissão, e é dessa. que tiro os moios 
de suhsistencia para minha família, para 
viver com honra na sociedade, que me re
cebeu em :;ou seio, e na Camara dos Depu
tados nestes 10 ultimos annos. (Apoiados; 
muito bem.) 

Advogado administrativo ... é possivel que 
o seja quando requeiro uo juizo do orpbãos, 
quando . requeiro no juizo de falleucias, . 
quando requeiro perante qualquer autori
dade administrativa. do meu pa.iz o reconhe
cimento de um direito violado, o cumpri
mento de uma sentença judiciariii. Si isto é 
ser advogado administrativo, o sou, Sr. Pl·e
sidente, e confesso-o á fa.ce da Nação ; mas 
não foi isto o que o meu aécusador veio 
dizer-me em ro~to. Elle atirou essa expressão 
no recinto da Camara com . a. significação 
vulgar- advogado de interesses inconfos
savei::;, Foi o que quiz dizer. 

Ah ! Sr. Presidente, tenho 17 ano os de 
vida publica, já o disse, tenho-a passado 
qun.si toda, 14 desses 17 annos, pl~iteu.ndo no 
fo•·o do Estado do Pa.rami. Ha tres a.nnos 
pleiteio to.mbom no foro desta Capital. 

Pois bem, Sr. Presidente. Abram a maior 
devassa que for possível sobro a minha 
vida, relmsquem em todos os carto1•ios, em 
todas as repn.r&ições publicas do Estado quo 
tanto me tem honrado, mandando·me por 
quatro vezes a esta Camara., e desta Capital, 
e.aquelles que me attribuem essa ignobil 
profissão que tragam as provas porque 
quero confundil-os. 

Não as encontrarão. 
A minha consciencia está tra.nquilla. na.d<~ 

tenho em minha. vida que me possa. enver
gonh:J.r e humilhar, e, devo dizer com orgu
lho para mim : desde o primeiro dia. em 
quo me atirei á vida publica. até hoje a 
confiança dos meus amigos, a confiança dos 
meus patrícios tem sido sempre crescente, 
nunca foi diminuída.. 

Nunca. foi diminuída, nem o será, espero 
em Deus, Sr. Presidente. 

O nome que formei, o nome quo recebi 
dos meus antepassados, este nome hei do 
legal-o honrado, querido e a.pl'eciado '\)01' 
todos aquelles quo me conhecerem a minha. 
famili&, a. minha. filha., a. todos aquelles que 
se sentem satisfeitos coq1 a, minha appro\1-
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mação ou qtln ml'l (lispensa.m uma parcelJa 
da sua C3iima. ! 

EmCJ.uanto,Sr. Presidente, as provas não 
>ierem, Oill(1Uanto, artícnlados os ft~ctos, não 
pu(lel' destrull-cs um por um para mostrar 
:i Camara dos Depatados que o humilde ro
pres~utauLe liu Estado do P~.u·anll, que a. ~ua 
generosidade, a. sua gra.mte sympa~l1ia fez 
8entar M b.do dirDito de V. Itx., 6 um llo
mem digno do tão elevado l)Osto, eu nKo 
posso, f1r. Prr.~idento, p~.T'man~~Bl' por mai1; 
um instante ne~te lagar que tanto mo hon
rava e que tanto procurei honl'J.l', 

Dcp::mho, portanto, Sr. Pt'esidcnte, nas 
mãos de V. Ex. o loga 1' (]C lo St>.cret'wio d:J. 
Camara. 

Tendo scmolbantc conducta, Sr. Presi
dente, d!lvo (lizer, não rrovocJ absoluta
mente uma manffestn,çiio cl8. Cn.ma.ra em men 
fa.Yor; o que en quero, o quo Pt'Oüii!O, o que 
desejo é que a Garoara me dei:"~:e no obscuro 
logar de representante do Para.ntt, •. 

0 Sr... GARL0S 0A\",\T.CAi'\Tl- Que occttpa 
1n•il1la.ntemcnte. 

O Sa. SrL n. CASTRO - Que tem honmtlo 
dignarnonte. 

o Sn.. fu.E::\G,\ n. nm~f.UtÃFS- •• - p.wr.. quo 
o meu julgamento, qm10uo a :1-ccusação for 
precisada, qurlndo olla for positivada, ~oja 
f()i r a estn.nrlo nós dou~, o mou accusador 
on, rm mesma sit1 mção. 

Qw.l a. Can1a.ra. 11~0 me olhe com :1. ~u:L 
Bympathh; r1ue mo vejrL como h:L do ver 
cl'bmente o mou accus:tdor. 

Tenho dit:J. (Muito l!cm; liHtilo hc;;1. O o;·,~· 
C!.lo;· r! m r! f/o compl'imcnlc!da.) 

O Sr. Presidente- Em tempo op 
I)O\'tnno snbmcttcroi à consíclcmçli.o da C(tSa 
o pc:lido de r enuncü que do seu lagar aco,lnt 
r1e Ül.ZG1' o honmdo c dig-no representante do 
Ptwanü., o Sr. Alctlc<w Guimarlics, que, na 
ca.deir~.t de 1 o Secretario, tem prestado e con
cinuar.á. a 1west.ar, espero, os maiores serYi
ços a. ost<t Casa. 

O 8~- Presidente - Não havendo 
numero IcgnJ pa.ra se procedet• âs ' 'otaçues 
das materias constantes U<\ ordem do tliu., 
:passa·se 1t ma teria em discussão. 

I'RIMEnu. I'Al~'rE DA. 01\llE!ú DO DIA 

E' o.nnunc io.da. a continuação da 2• discus
s1io do pro,jecto 11. 237 A, do 1903, com o p:t· 
recm· sob1•o a~ emenda-s oiTerccidas para. 
2" discussão do projceto n. 237, deste anno, 
que fixa <e llespeza do Minist(lrlo da Marinha. 
]_)~l'it o o~crcicio de Jü04. 

YuJ. Yl 

O Sr. Presidente- Tem a. p:tl:t
na. o Sr. Noivo. . 

O §r. Neiva diz qn(O deixllil hontem 
a trilmn:t alentaà.o pcl<~ doce persuasão de 
que não emm tão iuuteis, como pensava, a~ 
p;,.ln.YJ'~S fJ.l10 tín hrt. p rofr rirlo ; il11rn.m -lh(• 
esta :perauas'to varius collegas, principal
mente u:; dus Estados do llOl'to que couheccm 
o estado a que se acham reduzidas as doca:> 
do <1.ntigo ArBenal de Mnrinll::t th. Bahia. 
Confi<~ em lllW c;;t;., u8jlOl'MJ'·'-' se l1·ac!uza. Cl:! 
franco apoio no momento OPlJortuno, 

Agradece mais um::t vez a SS. EE.x, e 
tambem ao i!lustre Deputado po1' Minas. 
S:. Galogel'<t~. que em expressivo o. parte 
dera pubtico wstcmun l1o ckt veracülado d ;;. 
a8;erção contida nn, emenda que hontcm 
justific"va. 

An tcs do prv,cg'nil' n:~ defesa ,!e on tra ~ 
emnnda.s flr\~o ora1lnr on· ·T'r.chl:J.s ~.1 pl'oj~ck 
em debato, J.ll'ccis:t oschtreccr nm pouto qnc 
não est:\ bem cla.ro no r esumo du son diô· 
cm·so- aliás muito hem elJ.bomdo- om l'n· 
l::tçtío ao llistorico doss:\ cmend<L 

EiSa Cll1üllÚl~ não Slll'gilt ILU <lllllú 11'1-~~<l.'.lt.l: 
ltn. tros anuo~, o sm1 itlu ~tm c.;llllg:L uo ban
cadiJ. Sr. 1n;:;·cniD Tom·lnho, com o ol'rl tll•: 
a com o a1txilio prccillu do il l nstre Prc.;hlo::· 
t.c, ~r. Pauln. Gulm<\l'~i t'.<, 11 :qwin 110 , di·. no· 
comp:~nhob•o . .; <lu t·opl·r;,; rmk: ·;:"uJ tem tt•: 1l.t:1-
llwd<J p:n·:~ rp1c us.,a 11 JC1 lld:1 :;.-. (QL' L\ l! un::t 
r c. a! iiladü. 

l•'nib o.,t(l, lm:ro l'<•e t. i11c:~':ilo, o Ol'ittlor Jll.".l l' 
pel'rn i~s:w r~ Ca:n:u·a 11a t'<L Olltún;tot• "' sou• 
a:;t·:•decimolll •J~ ao 1.lic;no /.', ~ , /.-) ·, CJ IIfl u d i:;· 
Lin:ntil! t:1o ;!l!lltilrnen Ln , u ll \"itltlu-u, l' ;1.0' 
~c!n~ dHtind.o-; c''llcg;~~ do lJ;we:vht , 'lllf~ 
tluram com :• ~na pt·o~ ·nç:L cllll'ant 1 a ~u :t 
lun~a ot'<'l·Ito, um[). delic:.ul:t p rova tld ~Jli
lb.rioclado no sentido de cu ftlar no> i11turc:>so• 
uu. tcnv. qum·id(t. Des vanece-se dcsto apoio. 
mesmo que as su:.ts i<l tlu.s 11i o Sl·.jam Yerrce· 
àora.s ; àosvanocc-se desse n_pi)io, porque cllc 
tr:~duz decbiva. acqu icsccncico ús hléas que 
s5o suas porc1ne s"iio delle:~, e que sii.o deUe.• 
pot·qne são suas. Ap 'ada:vel harmonia. e 
lountvcl homogenei dade do Yisbs. 

De ha. lUuito propug-na por e;;:;a idéa.; e 
deve riizer que as victorias ctne ha. mts gn.u
des banca.das, como a do seu Pl'Czado col!eg:t. 
e o,migo s~,. Rollolph o P<1L~ão, >eem, na sua 
opinião, jusktmcnte dcss:~. solic!u.riedade de 
que é um exemplo a bancada mineira . Soli
dariedadr, n1io do nnm3ro, mas da harmonh 
e homogoncidado de sen timentos no amor á 
e altiva terN de Tiradentes. 

R' ainda grato qun sn m ror1b. no n.11nio r1m' 
esta. benemerita. ha.nca.da p1'0stou cl .qnedtli'-' 
dos t>Xe :·cícios findos, tumulo do.> dil'eiios.dos 
infelizes que to3m negocio~ no The:souro In~ 
cioual l 
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Si não lhe falham os calculo3, baseados no Pois bem, falla neste momento do sacra-
conhecimento que tem do.> seus distinctos tissimo direito á vida. 
collcgas, principalmente dos antigos, póde Póde uma C<tmara republicana nega1• 
dar aos companheiros de b:tnca.da a grata 50:000$ quando o GJVerno pediu 150:000$, e 
nova de qn3 <t cmend~t tlue hont!:!m sug~cn. negar pJla razão de que a Commissão de 
tou seL'á venc2dora. Orçamento deu p::~.reco1• contrario ~ Não 

Apeza1• desta g;•ai,a expectativa, precisa ac1•e:lita. 
aind<.\ cllarrHn·a. a.tt:mçfio dn. Cam:-.ra para a Tem dito muitn,s vezes neste recinto que 
proYidencia que vem a_t vogando. Si as obra.s n:'i.o lG livroé', mas lê os relatorios das 
nfLo forem l'JparatlaS om t:Jmpo, o prejuízo vari<lil repartições pubHcas, <tfim de co· 
serü. ma.io1• c m·.lior <tindtt a qnanCi<l, a tll'S- nh:!CP.r as questões de intGl'CS$C publico que 
'tJr:nuer-sc. no lle3 se agitam. Si hontem subiu ;1 tribuno 
- E nào Eómonta as docas so·:ã.o destrui- som o relatorio do Ministerio da M;winha e a. 
drrs; soffl','l'ztO os e1Teitos desta tle.sidia aguar- p.tt'Ccl'r tlo illustre relator, quo nclle cono 
da morüL n oult•as depcndencias da al!'andega. firmou o b:Jllo talento d.o illustru lel!de1· d-

Passar~L agora a ju~tificar as outras cmen- Con:>tituinte fluminenMJ, f',ji poe motivos da 
d(l:". odem partícula!'. :Na. ga discussão tal vez 

Fui impugnada a cmonila do quo é signa- mude de itviso. 
t:.1.1'io com o nolH'll Deputn.do Sr. Celso de Oppol'tunamonte dirá algumas palavras 
Souza., erncnlla. que augmen\a.. de 50:080$ motiva.das pelo aparte do nobre Deputa.do 
~·~ rubl'ica. ll para. 11agamento do montepio Sr. Hosa.nnah de O li v eira sob1•c os opera rios 
d.Js opcl'arios e inva.lic.l.os dos cxtinctos at'SC- hontem despedido:~ do Al'Senal de Marinha 
n<Les de Pern •mbuco e Bahia. desta Capital. 

:\.cita e.>tr.'l.nho este procedimento uo nobre Lembra que no anno passadJ foi accla· 
rel~ttot' ; estranho pJrque 0 Governo, para 0 matlo prusidcnte do Centro das Clas.>cs Opa
qual snmpt•e S3 appél!l[~ ltuanrlo se quer mn.tar ra.rios dr.stt cidade o, talvez por isso, corl'eu 
a ioicia.t[ va do Poder Legislativo, 0 Govemo, a noticia de 1[110 o omdoJ' seria o candidato 
n~ sn:t pt'•-'P~:;ta, cnviadtt á camarn., pede das classes oper:tritts, porque lhos chegou 
15'):000,-;:par:t estes p:.tgamentos; c,cntt·ct<tnto, o b:.~ato do que swia oxcluidJ th chapa do 
0 noln·e'rdatH•, SJb pretexto de« nã.o estar scuparti.lo na Bahi:1. Declarou pommpto
aind<t conhcci.h a natureza d<ts obrigações l'iamento que nii·J tinh:t proton~~õos de ül'
Jo Estado, tum a quantia exacta dc8S<ts obri- dom ttlgmna, ilil'·~ct:l, ou indirecta, nesta ca
ga.ç0es », 11Có'ét o seu assentimento ú. emenda pita!, o que no tli<t om quo o seu Estttllo, n..o 
que twt.or•iz·t o dispendio do um te!'I,'O da qu:\1 am:t do l;odo t:oro~.çii.o o put• cttjos di-
qnanti:t pedttht pelo Pouer ExccuLivo. reitos se tom Ü:t.Lido LliH':mto 10 annos, sin:to 

_ . com talento, :w monos t:om l.en:wi•ltulc fJlW 
P01: qu:l o nohr·c rola ~o r m~o tntbgon da a cam:tt'a p ;tio a t.tc.;ta·,·, (nnrilos tiJioimlos) 

exactrdao t1:1 somma precrsa? l•,ntre o~ lllCitt- no tlitt em cpw a!! i se lhe rccusu unm c:L
l'Jt'os do governo a~mal ha. um, o Ill.ustro tluim no seio 11<1. reprcsent<l~~liu nacionttl, 
Sr. Scabm, .que aw.la no tLnno pass:t,lo 'c, ot'a•.lOI', on1ão se -rr.colh13ria ao sr.ío dtt t'a
p~Igno~, no s.mo .•los ta. Camara, por os '•tL pro· milia p:tl't\ oll:t ,·i vendo CX•)lu.;iv:tmonte, 
v1dencw. Cfllllta.tl~'a. , . damlo-lho os cuidu.t.los do qno oll:.t ó ct·a-

Que solft• .. tm a.tnda mats os nuseros ope- dora. 
rari~s, anaucados do choi'ro ao tr~ballw Não tem pro~encõos junto ao operariado 
de:tJOts de. dezanas .de annos do sel'Vlços ao fluminense, scrl'indo-o, potlendo dar arrhas 
pat~! ~ue mclcmenct~ ! . aoH seus compu.nh<:'il'o~, aos seus velhos e 

DIVIda s~grad<\, dtz mn1t? _bem. o_ nobre dedicados amigos da Bahia., dtt sinceridade 
Deputado St•. Rudolpho PaiXaQ, d1v1la sa- cJm que Qspós~\ as suas caus,ts, com que se 
grada, repete ;;> orador, pa~a. com estes desvela pelos intel'esscs dos perll!Orios, dos 
pobr.~s que e~ta~ mo~·rendo <L fome, e u~ operarias, dJ peoleta,riado, do povo, omfim, 
delles, p:w com01dencra notavel, mot'l'eu as como não vacilla em defuntlee-lhes os c.l.irei
portas do arsenal onde trabalhou 32 annos ... tos, seren0, calmo, sempra quo elles e>tive-

Pede á Camaea permissão para lemti·ar rem abrigado3 á sombra do lab:1ro cuj'> 1om
que os motivos allegados na parece1• d<t nobre ma deve ser cons~antemcnte vizad 1, porque 
Commi:3são se· parecem um pouco com os sem ordom não póde haver progt',:sw, e este 
processos de certos indi viduos que não cos- é imprescinilivel para o bem estar ua patria. 
tumam solvet• o:; seus compromissos. Dizem ser est'J o lemma c.l.c uma seita : 

:B.' precisJ que os altos dignit:trios da não <t conhece, como não conh.Jce nem 
Ropublic~t ~o l't)Corc.l.em de que o decr.1t~ tla cogita do socialismo, o que não obsta a que 
sua proclanmç.iio decla1•ou o novo l'<Jgimen- impertcrri to defcmda a C1USJ. justa dos ope
regimcn de igualdade e regimen r•espcitador rar·ios, ao lado dos quaes est·:wá sempre que 
de todos os dit•citos. lhC's assista razão. 
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Tem um. grauúe a.mor aos pequenos, mór· 
.mente depoi~ que ~e tornou republica~O,llvr
.quo não comprellent.le .. uma ReJ.l~bhca dn 
maglmt.[t', d: med;1lhoes, de arlstocr<ttas ; 
comp:·oltencic o. Rcpnblicn. d~ igna.ld~Mlo, da 
ft·~ttcl'nidade. 

:-~ã.o sonhou a rtepulJ!lcn. (hilc.ll·idacle) .. , IUlW 
quet• act•editn.l' que ontra nao po:lia tür sido 
·a do s:>nllo dos prQpugandisla~ . 

O S•·· Pre"!irlent.4'1- Ha numero 
para as vota~;ões ; peçJ a V. Ex. o fa Yo;· de 
intl•rrompc;• o seu discu t·so. · 
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E sem causa os Sr$. Affonso Costa, r..smc
ra.ldino Bandeira.. Rodrigues Lím11., 11-foroil•a. 
Gome~, José '\[onj<\l'dim, Erico Coelho, Julio 
Santos, Astolpho Dlltra, Carneiro ele Ro· 
zenue, Arlalbel'to Fcr:a.z, Gale~o C<t.t'''alhal, 
Bcrna.nlo de campus, Costa. luniol', Arnolpho 
AzevP.Iia, Amn.l'a.l Ce.>,ll', Lolto do B;,u:ta o 
Ft·~w ciaco Malta . 

O St·. Pa·e!!.iden.te-Pcço a.os Srs. 
Deputados que occupcm s:>u~ Io~are.; . 
(Pausa . ) 

V ou subme~~er f'lll primcii'O 1o2'ar á cou~i
Jm·a.ç.io d'\ Casa o pedido de Nnuncia <(Ue 
do cargo úc 1• ;;ecretar-i\J fez o distincto e 
hl)nmdo Dr.pn tarlo pc lo Pttran:~ Sr. Aleuc!l.l" 
Gtümar5:es . 

o SR. NmvA-,\tt endv ao pedido de V . E.'C . 

Comp:wecer:~.m m<ü~ o:> Srl5. Oliveil•<~ F i· 
. gueirodu, Cados de Nova.cs, Rogerio de ~fi-
rand.l, Jusü Ettscbio, Chl'ist ino Cruz, Ho.y - Tem 11. '()3.la.vra. }mia. ordem oS;· . Ctl.oÜ.\IlO 
mundo Art hul', Anisio de Abt•eu, Hczonil do Na~cimcnl.~ . 
Fontincl!e. Thomaz Gil.valcanti, Fraocisr..o S<t, 
'Sergio Saboya, Paula. o Silvr~, Abdon ?lllla- O !!h·. Cassian.o <lo Nasci
no~. Josó ~fl\l'cellino. Pereira d.e Lyra .. loão rnento (,~<:l.:o or dem-) (movim•!n l o a,~ atlcn
Vlcit·a, Malaquias Gonçal1•c3, Cor·n clio ·.a' :;;cio)-St•. Presidente, depois tios t!cplor;wci~ 
Fonseca, Arthnr Ol'lan<lo, TvsUt, Fclix G<lS- incidentes t!a t!cp iOl'<Lbili~-~i!IHJ. sesslio de 
pm•, S·.l.tyrv Di.a~. Augosr.o üo Pl'<?.i ta.s, Rntlri- ltoutem n,sta Ca>a, tiío dos tonntc.:; dos es
;::uo~ S:lld<tnha, Mtwcolino ~Iouru., G~tltlino tylos pa!'lamentarc~ (apoiados) e, o quo ~ 
·Lorcto, Hm·o•.lin. ela S<.l., Mello Z>Ia.t-to~. S<'L mais, 'k'io contl'.'l.õ'ics ao füeundo tralmlho le
Fl'l,)iL'oJ, Honriqtto Borgo.::, Cruvnllo Cav:ll· g~s lu.ti I' O deste anno, (!ffi que <t Ca.mara, c um 
-c--n i.\ , Ft•a.n•>l&co V(\igr\, Estcv:\o Lul>o, Bel' - n. maior clcvaçlo ele vi~ta.s, tem cogita.rlo 
nrnJn Monteii'O. G:ts&ào dn. CltniJa, RibeiL'v ti o;: mais gl'aves probl emas du aclminis&ra.ç..'io 
.fiii\I(ttdt•:l, Fr:tncb;co Bol'nardino, .lri~o Lnlz public<~. o movimcntJ dlj h'Jnl'"-do Deputallo 
.\Ivo.;, L•J.)nel Filho, IJ,n•no.t·dcs !lo ii'ari:t, L:t- pelo P<u'<IO(L,dígno 1" Soct•ot:\t'io, se impnnh[~ 
Jll fJi lllÍl! l' 1 ;o:loft·o [o), Antonio Zacal·i:Ls. c .. lo- a. S . Ex:., como a qual•tllet• homem elo !Jt•io . 
gl!l'a>, S:doi lltl ll<tl·roso, Ca.r vallw lll'it:), Olc- A C<trn:t~•a., portanto, não o8t t•a nhou, não 
:.:;Lt'iv M•L • ·i,~l, . l' .~dua n._m::Jntlo, Fm·na.ntlu poJia cstranlmr a. t'i!so!uç.no, que o !la. j<l devia 
l't···~tn.s, furrcH·a. llmga, Eloy Cllan:s , .Jusé uspCl'(l.l', tio honra.t!o i •• Secl' <ita.J•io, vindo 1la.t• 
Lobo, , \[ 1'1\l'O de CM'mlho, _ R~Jolpuo :\Imtn· :1 sua reonncia do cargo com que o horll'vii 
.h~. Gu~~a ~utLo, A_qmno H1bett'o, L\~l~olpho a cun tlança. •lo todos nós • 
. ~ol 'i'il· , I~ I z.~om Gmlherru?, 1.Ia.t'<,•.a.l E::.~oba.t·, PonEo porém S1·. Pre··iJcntc quo si 6 
lht'uJ.;:~ _Ltm:. An~clo f'lU~Jen:o. Ju.~l~S D<W- cc!'fo q1;e o hom!:~.do Jo sec~etario'da. C~ma.t•a 
c.~ , Uot~H~g.~~ ~Ias"aron ha.~. DJOg-o Fut t una e fui vict ima. de um<.~ incropação gravíssima, 
C a lUpos c.u ·101 · nlio é menos certo que CSS<\ inct•epa.çã.o nã.o 

Deixam de comparecoJ' com caus.1. p<ti''Í- fo i o.lc mod;.o :1.lgum p t•ova<la (muitos ajJoiadtlS) 
-cipada os St''!-. EnCM Ma rtins, ltaymnudo c, pol'tanto, julgo que interpreto os sonti
NCl·v, ArtllUJ' Lemo~, Urb~tno S:.mto:!, Ra- mentos da Camara, que metam honl'::tllO e 
àrigucs FllrnandP.s, Gucdelha i\1om·ã.o. Dias t!i::;tinguido com a. sua. confia.n.;.a .•• 
Vieira. João Ga~oso, Peroit'a. Rois, _Walfro1lo o Sa.. Etor GnaY.tS--~Iuito bem! 
Leal, Tnndade, Son.t•es :-.llHvn., Mot•mra Alve>, 
.Esta.cio CoimbJ•a , Pedro Pornambuco, El · 
·pidio Figueiredo, gpaminonda.s Gracinclo, 
.Rtl.,yroundo de Miranda, Lcovigildo Filgueil'as, 
Milton, Bulclio Vianna, Yergno de Abc•eu, 
Fiuott; Alves, Belís<J.rio de Souz~. Bezamrt.t, 
.Pereira Lima, !\fanri~io de Abreu, Paulioo 
de Sottl.·,\, Vh·io.to Mu.sc.ll'Cnho.s, David C;\m
pista, Honl'iquo Sales, C;tmillo So:wes Filllo, 
i'Jm•l oe Ott.oni, ~ranofll Pnlgcncio, Linrlolplw 
Caeta no, Eduardo Pimun tcl, \Vcncos!tlo 
Hl' tlz, Vtdois de Cash•o, Azevedo Mut·qu.1s, 
Paul:~ Ramos. Abt.!on Du.pti~ta , Xnviet• do 
Vai lo o Victorino Montoiro, 

0 SR. CASSIANO DO NASCIU'"N'l'O- .• • pe
dindo aos mons dignos collegas que nã.o i\.C
ocitcm ,,, ranunoía apreserüa.da pelo hon
r;,do Deputado pelo Paraná . (il-iuit <J li<"ll! ; 
muito belll l) 

Esl.a. demonstr·açiio tht Cu.rna.ru <lovel';\ hus· 
t:w a S . Ex. como nm:• prvYa de que !!OS:\ 
1h1 conflanç·:1 o ti<L con •idm•,tç:iu tlil tot!os os 
sr.tts C.lllo~:Ls . ( .. t p:,imlh..: , lnuif'-• ú.:ur ! ) 

Sou daqnellcs (jlle !HLtomlom, S1· . Pr'C· 
s idento, I[UC tudo homoltl 1\ honr:vlo o tli).(no 
a.t<! o momento em quo se prorc u c.m
t l'" r io ( Hpoittclos, 11!!1i( tJ !Jem ! ) 
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As accusaçõcs contrl~ o honrado Deputado 
pelo Parami ainda não foram provadas 
( Apoicrdos.) 

S. Ex:. merece r, minlw. inteira confiança; 
e, o que é mais, o que Y::tlo muito mais, mo
re~o, a confiança de toàa a Cn,mal'a dos 
Deputados ( Muitos C(poiodos.) 

.E com estas pal[tuas, Sr. Presidente, eu 
peço a S. Ex., peço ao honmdo Deputado 
:pelo Parami, que, caso a Camara em sua 
totalidade se manífeo;te de accordo com os 
meus sentimentos, como esporo, S. Ex. não 
insista no incidente que Yeilt p:;rturlnr a 
noss:t vida lrlgishl,i,.iva, tã.o fecunda dura.nte 
esta sessão (JJI!ito !.Je;;l; muito bem!) 

Padna Rezende, :.rvreira da Silva, Jesuíno 
Cardoso, Domingue.s de Castro, Pernando 
Prestes, Rebouças de Carntlho, Ferreirn. 
Braga, Eloy Chaves, .José Lobo, Paulino 
Carlos. Alvaro de Carvalho. Candido Rodri~· 
gues, Rodolpllo Miranda, Hormenegildo do 
Moraes Filho, Joa.quim Teixeira Bradão, 
Be1•nardo Antonio, Costa Netto, Aquino Ri
b3iro, Lindolpho Serra, Elisen Guilhm;me, 
Soares dos Sa.ntos, .Juvenal J:vii!Ier, R1rbos:1 
Lima, Germano Haslocbct·, Angelo Pinheiro, 
James Darcy, Domingos Mascarenhas, Cas
siano doNascimcnto, Vespasiano de Albu
querque, Diogo Fortuna, Cam})OS Carticr e 
Homem ele Carvalho ( 113). 

O Sr. Presidente-A renuncüa foi 
O ~r. Presi~lent.e docla.r<~, que va.e unanimemtmte rejeitada por 113 votc1s dos 

pl'Oceder <i votação d.o pedido de renuncia. Srs. Deputados presentes. 

O §ã.~. Jesuiuo Cardoso (pela E'. lido, jnlgacl~ o_!ljecto L1c deliberação c 
o1·dcm) requer e o1Jtcm que a Yotação seja envHt~o á_ Comm1s~a~ de Obr::ts Publicas c 
r1.:müna.l. I Colomzaçao o sogmnue 

O St~. Presideu.te-Vae se proce
der <i chamada. 

Proceucndu-sc :t \"(JÍ~tt;ã'J re$poutlom 
H·'·o, isto é·, rejeitam a rcnunda J'uita pelo 
f:: r. Alencar Guim~tl'ã.u:; ilo c:.ct'!M dC' lo SCCl'C· 
t·J,i':.o o~ Sr·s. lfosann:tlt c1;; Oih·cit\~, Passus 
~•Ii1·n.ndn., Ottrlus do X oYao.s, Ro;;1 u•i o r.! c .\!i
l'anrla, .lo~ti Euzobio, Luiz Dumingnos, Clll'iS· 
tino l'l'UZ, Itaymnndo Al'thur, Anizio de 
Ahren, Jur>C)Ililn Pires, Buzcnil Funlcnollc, 
Y:1·;_;ilio llJ'ig·i1lo, Thomaz Ccwalc<tnti, Fran
l'i~ÚJ Sü, Edu:n-.lo Stmhu·i:, Ser·gio SiLI•o.m, 
I_,.Jnçalo Souto, Tavm·e,; dn Lyl':t, E!oy de 
::i•)IJZ~t, FGn~oca c Silva, Pa1tl:1 e Silnt, "\lJriun 
:.!ila.noz, ToixoiJ·a rlo S:i, l':t·mil'io Cantinho, 
CIJ!so ilrJ Souza., .lostj ).!at•colliuo, Bt'ldu Filho, 
Pot•eir:t do LyPa, Jn:to Vieira, ~Iulaqaias 
l;on.;<tlvcs, Julio d · J.\Iol!o, \Vandorloy do 
~Iundon,;a, Euzebio lle Audl'aUIJ, Ar1•oxellas 
•.!alvõ.o, RoLlrigues Doria, .Jovini,mo de Car
valho, Follsbello l<reire, 01ivolrn. Valladão, 
Domingos Guimn.r·ãc>, :ích·a, Tosta., Fclix 
Gaspar, Eugenio Tourinho, Satyro Dias, Au
gusto de Fr•eitas, Pinto Dantas, Alves Bar
])osa., Tolentino dos Santos, Paranhos ·Monte· 
negro, Rodrigues Saldanha, Marcolino l\-Iom·a, 
Bernardo Horta., I-lere dia de S<t, Correia Dutra., 
?IIelloMattos, Sá Freire, Americo de Albuquer
que, .João Baptista, GalYã.o Baptista, Silva Ca.s
uo,L:turindo Pitta,I-Innrique Borges, Crnvcllo 
Cavalca.nti, O li YCÍ)'a Figueiredo, Carlos Tci
xeil'a Brandão, Francisco Veiga, Estevão 
Lobo, Bcrna1·do ?.Iontciro, João Luiz, Gastão 
da. Cunha,, Ribeiro ,1unq ucira, Penido Fi
l!JO, Fmncisco Bet·nal'dino, Antero Botelho, 
.loU.o Luiz Alves, l.uouel Filho. Anl.onio Z·1-
<::Lrias, Su.bino Hart·o.;o, C:J.l'V:tlllO Britto, No· 
;:ul'.'im, Ologal'i._, :\!:.teiP!, Ro.l<.Jlplw Paixilu, 

rRO.TECTO 

N' o 236 - 1903 

iltlloriza o Govenw a ;·eal i ~(!i', por aâminis·· 
fraç(To ou pai' COHiracto, cJm quem mai:: 
vanta.!f<.ms oJJel·ccci·, (( construcçti'o de t!m 
wwwl que, pai'li;;do do hilomel1·o :;,;, ria 
Es11'aclct de Ji'erro de Paulo Af!'onso, no Es
l<.ulo de rllagoas, vá tcrminw· na cidade dJJ 
Paulo Alfonso 

A EsiiraLla de Ferro de Paulo AITonso, tem, 
como 1l Habido, sen ponto inicial na vi!l~t de 
Piranha., pet·tcnccnto :to E.,taJo de Alagoas, 
ll vao tm·min~tr na villa ele Jatob:l, om Per
nambuco, pcrcorl'Pndo nma oxtonl:'ão de l !() 
ki lome:tt•c•s. 

Este tr:tçn.tlo ni\o consultou do fól'm:.t al
/!lllTI::t ns convonicnci:Ls dn.s zonas quo lhe 
pJrlerütm olfercer melhores rendas, zonas 
quo l'or.:tm completamente despt•ezadas pela. 
preoccupação de se liga1• o alto com o baixo 
S. Fr(l.ncisco, sem se cuidar da desobstrucção 
dos trechos comprehendidos eotee Jatohá, e· 
Jo~tzeiro, condit;ão indis_pensavel á su:i. pros
peridaue. 

No numero das zonas abandonadn.s avultam 
pela su:1 importa.ncia em população, com 
Tiremo, producções ag1'icolas e pastoris, as,. 
que comprehendem os dons municípios de 
Agua Bt•anca. e Paulo Affonso, onde é muito 
consideravel a cultura de algodão e ccreaes. 
c a ela indu;;tria pasto1•il que, nessas pa
ra.gens constitue uma dus principae,; ri-. 
quezas. 

u nfto a.proveita.mento do semelhantes mn
nicipios tem trazido. como está no domínio 
publico, immmera:> difilculdadcs â J!ot•escen
eb da estratb, para, cujo custeio á Uniãó. 
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· tem scmpt•c clespen,liüo ~lezenas da contos de 
réis todos os annos. 

Sem embargo, porém, de toda.s es~:cs in
convcuicncüts, a Es~ra'.la do Fon·o de Paula 
"\ft'onw. com e;:ses ert•os e vícios do seu Lra.
çado, ú. uma das que ma.is c:ürao!·din<1orioa 
serviço;; p1•est'tm ao p:tí?., por isso mosrno 
c1ue é, J):Jr íntet•melio (lclla, que as popu
\açõeo do alto stwtií0 de Pet•ua.mlmco. B~blüa., 
~:>ul elo Cea.l·~~ e Oo~te da P,u•allyb:J. vão 
procut•ar rccnrs0s de Yida nus mercados do 
IJaixo S. Francisco, pl'inc1palmcntc nas ter
riveis crises de s2ccn. que a.>solmn aquo!las 
rog1õ~>. 

E' cxa.ctamentc poc· occaaiUo dossas cl'iscs 
r1uc se podem lJcm a.pt•ccil1.l' es~es io3sti
maveis sc1·viços. quL' presta. •~ refel'iu:~o es
tl'3,tla; seeviçcs c1uc Yirhm a se tOl·nttl' muito 
mais abnnlhtntos c consíderaveis ~l hou
vu~sc um ramal qua líg<t~sc qun.lqucr do," 
uontos d·Jsta. estrada. com a villa de Agua 
Êranca c tt cidade de Paulo AITaso. 

Nus perloàos agudos da. secca., n. conente 
immigratoria dos :.t!tos se1•tões do Pianhy, 
Coare~, Parabyba,Rio Grande do Norte e Per
nambuco. para as m.-ttta~ do :\.gua. Brr~nca o 
Paulo 1\..ITon~o. tol'n[l.-se grande e bastante 
volumosa: os pobres .se1·f.<~nejos, pacientes du 
'terrivcl flagcllo, ])l'Ocnnun essas ma.ttaa, não 
~ó pela. sun. fertilidade, como llorq1.1B são os 
mais proximos lagares ,!e refugio ~ 

!\Ias n. vida que, M Pl'incipio dt\ seccll., é, 
. nos~as l'Cgiõcs, facil o n.ccessivel 11 todos, 
-vac se tol'nanJo difficil pelo accumnlo da. 
}10lllll<1('ri.o; of\ recmso~. apezar ((C a.bando.n
"es, ~li.tJ insnfficiente~ par~t acudil• :'is neces
s idttrlc> <b pop!Ilaçiio immil'mtori<1 qtw. di:t 
;t dia, vac augmcn•ando tle am modo assom
broso! 

Pur uccctsião thi.s ;:;1',\D(les seccas crnn, nos 
Est<vlos do Norte, tem lt!tYitlo mn ttnnl!S ant.u
l'iot•os, foi cnJcul:tdo em mai.> de cem mil o 
numero do immig•·autcs •1uc sn mCngi:1.ram 
nos municípios u.c.ima mencionados e otÜl'OS 
que lhes são limíwophes. 
· ,\gora. mesmo as tckgrammas ;•inclos do 
?\orle u.cn.b:tm de nos annunciar que se acham 
alojados em Paulo AJI\Jnso, Ag-an Br<uHJu,, 
Ipaumna, Aguas Bella.s, T~caratu c adja.cen-

. cias numero consirlcr<'tvcl de retirante~ bn
gidos dos mu.is [).!tos se1·~ões do Ceará e Hio 

· nl'aUdB do. ::\'ort e. 

-oasis amcni~simo dos no.JõOS míseros p"'
tricius! 

O ramuJ a constntit•-sc p .trtit•á rl ct csf; ;\ ç;: o 
dt\ Pedra., no kilom~tl'o :,±, conformo um in :
portu.ntc esLuclo publicado pelo illmt.l•c C'n
gcnlleiro Dr .liiello Neto. t!il·ectoL' •1ue fui r•<·t 
longos annos d<VlUella c~tt-ad: L ; c, seguindo 
por terrenos qnasi p lanos ou mui po ucc> 
accidontll.das, tClt';í rio r:t ssa1· p r.la lJOYOaç:Io 
da Vw·,zca dos Picos no município de Ag-n.l. 
8r(1.nca. e ir<L terminar no !'i([llÍS:Ji mo muni
cípio de P<1.u!u AITon,;o <L tê a, cillotdo que t em 
este mesmo nome. 

Todo o pcecnt':;o tlD ranHtl rüo tcd~ m1cÍi' 
de 55 kilom::tl'OS c il.panh:4r(~ os melh•)l'C> 
ca.mpos de criação de~ses duns fcr t ilissimo' 
munld))io~. b;m como os aproprhtdos á l éc
voura. da cann[l., do (1.[god!í.o,ca.t'é c toda. qnrv 
lílhldo de cm·ea.e;; que al!1 abundam de um 
modo •:xh'i<o;·dino.rio. 

A cunstrucção d2s-::e l'IUTl.~- 1 , '-t l~·In (~C ~c iru~ 
por como uma. medida incLdiavcl e inJi~;;c:1-
.:mv2l ;'~ dclnllação das const.antes scccas quo 
oppl'llll(Jln O TIOJ.'t:) tlO pÜZ, :tCCl'CSC C q ue é 
pcrfoi~a. c ca.k~o!mentc justifi~ ~~d:t pelo grande 
inct•cmcnto CiUC \'iria thw a o ,!e3cnvolvimcnto 
nntel'ia.l e mora.! darlu·.'lhc> tã.o cxtema ~ 
quão fBl'Lui'l zon'IS, i!e., envol rí mcnto do cr u~ 
se apt'ovo!tat·i<~m r1u:.ttr.; ou cinco Estatlug •la 
RepniJlica. 

Enc:n•aJ.o S•Jl> oatro ponto llll vis ta, n.i!k~L 
~raria. um t al m~JLo1'aa1en to a illlpol'lan~c 
vantagem de appl'oximat· os SOl 'LÕcs de Al:l
goa~ c PCl'nlmLuco lio li tto1•a.!, porCJ.uanto 
tla citladc rlc !'alllo :\.!fo u,J a G:tl'aulmns , ::t. 
I'c.>qncil'<t, lt \' iç~~:t , ClllC ~\Lo 1)0n to ~ t crmi
natJ> de cstPa.<hs de l'.;t• t•u, ~ cli<> •~t nci a. ú nne
uo.s de .~VI ldlomokos approx. imatlt.nncntll , 
istu é, m<\i~ 011 menos Ü'! ll&a G ponc~ts lognao , 

E~sn. n.ppt'úxirna•;âo, por si sú, sol'ia sufll
ciont.~ pttl''' plcua.meuto just ificar a nccc'si
dadu tlu. cun~tmcçilo do ramal acim<t indi
cado, por h;;o mesmo r1ae , nog momentos tlc 
grande accnmulo do i mmigr8,utcs naCJ.uGlles 
municípios, este3 mell10r St:l Rbastcceria.m no~ 
me1·cadas do litto1'al, a.cuJimlo d ost'arto, Lle 
prompto, :ts imporíoa:u~ cxifo:onoía.s da popu
lação enormemente accrcacida . 

Nessas condições, no momento acttn\l om 
que esta.mos at.raves~anclo crise igual iÍ. rios 

. nnnos antel'iol'es, c tel-a-!J.emos de atravessar 
por mui to .tempo, visto como o tla.gello sere
poio com nmn. insistencja cle~a.nimadora.; 
t\gOl'a. quo se cogita. de providencial' no sen
tido de delJellar o mal, chegou a oppor t uni

. tln.•le, mesmo :1, m•gencia., de fazer o Go
v erno da Un1ão alguma causa de bom e util 
.áqnell"' esLJ'"da , ou J!lelhuJ', á.ctuellas regjões 

Os municípios do Agun. Bt•anc;t a P anlo 
Affonso em 1S95, t empo em c1ue Coi feito o 
tl'abalho d.o illusb•e c ngen lleiro Dr. Melto 
Neto, tinham uma população de 15 .0421H
b\tt\ntcs ; hoje, porém, S ela população sóbe ~ 
23.UOO ;J,[mas, coníbrme o u ltimo rcc ::m~&<
mento, feito no au no de 1900. 

Pois bem ; por acca sião das 'Gt•es grandes 
scccas desses ultimas tempos, n. affiuoncil1. 
dos hnrnigrantes foi tal quo excedeu cin c~> 
Yezes o numero de lla.bit11.ntes dos <lous mu-
utcipios: o que quer dize1•- uma populaç1i.o 
adventício, uo llliloi~ de 100. 0~1:) halJHantcs! 
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Sem que imro:·te uma exaggeraç•ão po· cruo esses dous ri11uissimos municípios fiquem.' 
demo:; affirmar que no momento agudo da ·entregues ao abandono e á inactividade, b3m 
secca nenhum outro ponto do paiz mais assim todos os outros que lhes ficam limitro
:.tttrahe a emigração do qno Agua Bl'anca e phos, como os do Buittue, T<tc<1l'<1tú, Aguas. 
Paulo AJronso, po1· isso mesmo que, já por BCJllas, Ipan0ma, quasi :>omprc ttttingidos peLl. 
suas condições topographicas, já por sua pro- secc:J.. 
digiosa fertilidade c já pela visinhaoç11 do Si, mais do pJrto, oncar::mnos r..s vant::tgcn& 
caudalcso S. Francisco. são esses dou;; mu- incalculan~is 'lllG irá. dar á Est1·ada de J.<\_,rro. 
nicipios e suas adjacencias o principal rcdn- de Paulo Afl'onso o ram~tl pl·ojcctatlo, ontão 
c to dos sertanejos re~idente3 em uma circum- sua construcção torna-se. si é pos:::i nl, ainch 
;;cri})Ção de Eli a 60 leguas. rrw.is rncommendavol e absolutr .. mentc• justi-

Ha oito ou dez annos :prtss:~.dos.p~poca em tlcavcl. O cleflcit <lll0 todos os annos onct·tl. o 
'IUG aqncllo illns:.re nngenheiro fez um trtt- custeio dest:t e::;tmda, dJ mannira tt tc:t·-~c' 
ball10 justificando o rttm<1l em questfio. a to1·nado nm<t funte do dJspeza>; rar:. o Goyer
lll'Odttcção dos dons municípios. Agnn, Br·anca no, desap11arccm•á por completo. 
e Paulo Affonso. monl::wa a. lu milhões do Tomando-se por b:toc a cift·a ele cinco a.. 
kilolr<Lmmas, comprehendendo algüdão. c.a- ,;oi:; mil toneladas de pt•oductos qtt•3 ficam nos 
roços de a:lgo.Jão, milho, f<trinha, f•)ijào. ,na- celleit·os dos sertões ante a impos5ii>ilitla.de
mona, pellcs, courJ, café, etc. de fac i l tt'a.n:>porte, deve-se caleula.t· em 

Desses !tJ milhões foram apen[l.S oxporb- 40:00U$, conta t·edonda, o pr~;jui~o. c.)llantef!, 
dos }Wla Es~t·adn. do Fot'l'o do Po.ulo Affonso :t diminuição dtt r,md~l. quo a.Lvom p:u'EI. 
5.712.UUII, pe1•rnanel'~ndo no> colloil'li.3. por a'JLWlltt ~)~trada; o si aildicionaemoa n. o.;;so 
f::tlta de facil meio du tl·aui;p•Jrto. wu lilmi- ecdculo a impH·tação presumiYel. para es~Ds 
lhõJs! municípios, do sal, mercadorias nacion<10S 

Actun.lmente. segundo o.> d::tLlos o~hti-;ticus, o estl'mg-aira.;,. passageiros, lJagagcns. ani
a prollucção u!c.-ou-sc a ;2,1 milh:)cs, com- mac:;;, et·~ .• tCl'l•mos un.tt rospeit:w,·l summa. 
prehendemlo o.-; go.)ncn·o·; acima. rnoncion:.tdos que por cul'to entrar:l pam a l'CCJita d.t\ rc· 
e tambcm -fumo, cn.nna, mel c muito~l co- J'eJ·ü.Ia E:;tt·ada de Pttulo All'o!lso com a ro<t· 
retw.;:. lizaç·iio do ramal in,licarlo. 

Ora, ;;i mn 1893 fic;wam cGn·lenH1<Lilos aos Nem so digtt que semelltante;; vantagens 
celleiros, por f<tl'.a di! tr;cn~pot•te. dous r, n·ços hoje em nada ap1·ovcitariam á l:nião, peltt 
d~t producção, is".o t1, 10 milhões 1le I\ i lo- cunsidoraçfi.o de que a.quel!aestra.U.:•. ~;!ack~\·a. 
grammas, han~ndo para a E->tr[l.d;~ de Ferro :.tt'l'Ondada a urna cump:whia inglez·1, uniea, 
de Paulo Alfons·J um gmndo prP,inizo decor- na a•:tualitltvle, intoressa.ll<\ IHL StHL pt·o,;peri
l'en te dessa .<toe/; nos cellci :·os do~ se!'tõe,,;, dado. E' abw!utamon te falso e~s. · 11101lu 
hoje o despet•dicio dos gener,Js tot·n:t-se muito elo pC'tBar. 
mélior po1·que angment•J\1 a lH'<JLluc~ií.o nesst•s A Uniã.o e a c:nnpanhia ~Ll't\•ndatiHÍ<L s;io 
tlliiino::; annos. ambas igualmnnte interossa.dn.::; na. prowut•i-

Tudo ÍS$0 le,·a <t um fim, e,-. mostrat• o 'Ll:.trlc da eJtt•a,l:L ('lll quoll.uo, Lt~Ill Cdlll•• 
seguinte: ll<L de t•,dtts as mais, ubjoct0 <lo ;•,rren-

~,i nos tempos do sccca., pol' mliot• o mais mento. 
<dJUnda.ute que ::;cjtt a produc1;ão ([cs~o., dou::; :\11tes tle tu.Jo, a UniãJ pod<.!l'ia enl·a1· em 
municípios, tada el1<11ica a.bsol'vida, pela po· accordo c"m .tquolla empreza no sentido LlL~ 
pulação adventícia rtue para ellc.s allltw,scndo negor:iar o qwmt1nn Jc inttn·essos que a c~ttla 
muitas vezes necess1.rio recorre:' até r. os mer- 11111<1 deveehtm ca bce. Assim, pela clallsul<'· 
cados do littoral pal't1 acudir ás necessidades, XXV do cJnteacto p:l<t G;·ccli Wedorn as
que augmentam extnordiuariamente m1.pro- signadu, está clla obl'iga.da, <\ m~tnlor um 
porção de mais ele .200 °/o ; nos tempJs no!'- t1•11f'ego nmtuo com « todas as linhas co;1-· 
JU<1es, isto é, nos tempo> em que niio ha dMcentes d3 suas, ou deltas pD·a outros ponbs.» 
secca, o excedente do comumo interio;· fic11 (Vide). 
ab:;olutamente con.lemnailo ü destruição e ú Em virtude,. pois, desta clausula, o Go
perda total pela falta dG um meio regular • ~-cl·no lJóde estabelecer um modtts vivem/i, 
ele transporte. apnrando-se nessa occasião os clireitos d::t 

Na primeira ltypothese, a constl'n<::ção do União o os intereõse~ que possa,m decorrer 
ramal se impõe Cllmo uma. necessidade de da constl'ucção do ramal om questão. 
?rde~n material, qual a de soccorrer acs Depois, findo o prazo do arrendamento, 
mfel1zes acossados polo lhgello d ~ secca- o como é sabido, cessa pol' completo o direito
que só se póde l'azer pela importação immc- da G;-eat 1Yeslem sobt•c todas as estradas ar
úiata do ~'!lct·cad.Jt•ta.< 1lo littoml ; na sogun- rendad;ts, passando ollas para a posse o do
da, dia sa tmpõe tomo um1t m·~essidatl1 de minio da Uniiio, com toda:> a.s suas lJemfei
Ol'dum ccouotuien o indn,;tri:tl, Jllll''JUIU11o 1üo toria:> o mt~lhoru.montos, conforme se vé d::t. 
6 licito !!Ue ct·uzomos os !Jt•ao:o.~ cun~tJnLin ·.o cl:\usul<1 XI do contr<~ctv. 
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Hu. ainda 11m outro argumento ce granàc 
relcvancia, que vau provar o alto interesse 
que dcco1'rc para a União· da pros.Peridade 
das e~tradas ancnda.das: o preço do al'rcn
dament.o da. Estrada de Ferr·o Paulo Atronm 
t' [lc 5% de !ua.rcnua bl'nla, a con t::w do 1 
de janeiro do I 911. confL··rme se acha esti
pulado na primr-ira rartr. da rlnusuh IV ào 
alludido contr·aclo ; entretanto, não .só o 
rll'sla, corno cs de lodt\S as cstrad;\~ arren
dadas SAl' no do 13 %, si a somm a total llas 
rendas bJ•ntas duquclht8 estradas a&tingirGm 
a 6.000:000.)00J. 

Ora. o ramal acima, prokctado. trazendo 
vantagens indiseutiveis é~ uma Jas cst1·ada;:, 
anonda.J.as, ser:i incontestavelmente um dos 
elementos da o!Gvação 'h renda brnt<t <i<tuolla 
~omma de õ.OOO:üOC$000; logo. "em cO!lCOt'
rido, ipso f(w/o, com o seu contingente r ara. 
l1 etova<·iio do p1·c~o do aLTomJamento de 5 
PJ.m 15 ~;.na iól'ma da 2~ pal'te tla clau-
8ula IV do mesmo ccntracto. (Vir!&). 

Ha mais: ~s 5 •/" !la renda bt•uta da 
Paulo .Aflonm que consliLucm o p;·cço tlo 
sen ;trrendunwnto, :t l:ni:lO >ó tcr<i d;J rc
cCJlHH' de 1 ([C j<LOcit·o de l'Jll em doantc, 
~-,·-vi da. c[ansnln. IV J.o contro.cto ; o quo 
(ll!Or dizl>r que a G;·,·<"•t 1Ycstent, durl1.ntc 
e:>tcs oito anno.~, n.\1í !DI!, poderá dispôt• ela 
CSÍl':.ltltt ~0!11 qu~ SC,j<t oo!'igõtd<t u. <lar li Cui1ío 
qutllquer (jnantia. Poi~ lmm; pot· occa$ltiu 
lle su as;:ontarom as hasl\s p:l.l'a o t1•a('cgo 
mutno de que tt•at:t <t cla•"nh XXV Llo 
eontracto, a.u f(lt<ll n1JS rel'e1·imo~ ncima, 
}IOÚC!';l I) (;u\'lll'Jlu Chü;.(:ll' i\ l!lll :i~COL'd() Clllll 
a cumJnnllia, uu :;cnthlo do, on tot•n:v·. H\C· 
uian te aS V<~lltag-:JJI;\ ILCI!l';•snÍII;~~. uxi;;ivel 
tll•SU(l ]111{0 O pa;.m ntr.nto u•JS J; 0

; .,. 011 <\ en
tl!l'ti11' LI pt'.\~.o llal'a l's'e p:tgil.rll(·ltto, ou 
clcnw :1 1,:~,,~ M\ pot•eclt1,~i.!Olll. 

Tw!o b;ú n,:t:t aintlic:n·quc o contl·acto de 
art•ondnmuu Lu nf\o tir:\ n.u Governo o inte
re..,sv qnn ll!c a~sistotlc vo1· prospl)l'D.S e !lu
rescentos to,b.s as c~t1·a·las tlc ferro que f<J
ram oiJjiJcio do.qucllo con tr'ado, por is:;o 
mesmo que, :~111m tio mais, o c.,tado ele flo. 
r·esconcia dessas estratlas concort'e directa
mcnte p::u'a a elevação da porccntttgcm, 
preço do arrendnmcnto. 

Pod.emos rednzit' a.o numero de seis as 
pt'ineipa.es v:tntagcn5 r<Jsultantcs da con
s tt•ucção do ramal projcct,Hlo: 

l. o Soccor;·er os sm·tauejos emigrantes 
que., impeltidos pela fome, descem do Ceará, 
altos sertões do Rio Gra.nde do Norte, oeste 
da. Pa.' 'ahyba o l:'crnambuco em pt·ocm·a dos 
municípios acima mencion 'ld,_s e dos que 
ílcam pouco di$t::wtes flo baixo S. Fra.nci~co. 

2 . • AcLHlir, Jlcln. fu.cilida.dc de transporte 
de yiveres e mercadoria~, tis necessidades 
imperiosas e UJ'gcntes da.quolles sertões nos 

poriodos agudos do ltorr ivel fl~gello (] ·. 
secca.. 

3. o Dar va~ão, nos tempos nm·macs, ao C:7.
C(HO das producções dos deus municípios th 
Agua. Ilraocct e Paulo Affonso c do wc;~ :.i cl 

quatro a u trus limi tro1Jhcs. 
4. o A:pprúximar o porto do Piranhas avs 

contrus de Porna.mb·:co, comarca. ilc V!íh 
Bcllu, Trlumpho, Buiqno, etc. 

5. 0 • Bcucficbl' considoravolmento uma e~
tl'atb de f~-:rro de propi' iBdadn n<eciona.l, t J:
nanclo-a funto abundante de 1 endo.. 

O. o O l'<lnJal em questão :.orá t<tlvez o }lO IÜ.l 
inicial da projcchda calrad:t de ferro, IJ ne Ju 
futuro p·.u~itá de I\ío.,sot•ü, no Rio Gl·~udi~ 
du ?íurlc. Estado dé~ P amhyba e Pcrr:<m:
uuco c Yir<'~ alcançar o pol't•J do P ir'atlll:.L:o. 
em A1ago:~~. 

N~~ enumeração d:ts va.ntagcns acim" .Ju.,
Cl'ipt·.\s náo Vt\e, de mollo algum, a cou fis~:c.; 
do que óão ellas a.s unicus existentes; muí G:1.~ 
outl'as ha, embora. do mcnol' r clen \.llcilt , q 1<0 
dei:;amoB de moncianat' por tt mol' ao tem p., 
o ;i conci~1\o. 

Cunfvrrou o consciencioso estudo re it o pe:•) 
digno ongm1hciro a l[Ue me t onho J.•,_\I'JJ'i '.l u. u 
orça mont,J ctclcn!ado par<t <t con~tt·uc·ç ;j ,, 
de~IP. r:J.m<tl nttiu~c npen:'s :i ~ ,mm:t •!! 
1. -l'>2:001J$, Y indo · cnd:1. k ílom ctl'D ct•~ ;:\ :' 
2(Hut:::-, mais uH monos. 

Do blt.ull\ i~ual ti da Estt•:r.tl:J. d~ ForrJ .:,) 
Paulo Alfon.;o, c v itando-sa tleS>:1. (].r to o i r1-
com·on ~ente das bttldoaçCíes, co1n um Jll.'l'
cm·.~o de :;,;::, I\ ilvmút!'vS, o c11,;to dli l'·llna l <' 
Yi~il·dml:nt,) m11llo ktt· . ..to, em rompal': tt;·".o 
CIJI\l C·!:l lHIIlCiiclo~ l 'C]OVi\11 ~i ~s i moo qc<: !i. 

re:llit.aç:io d . ·iô\1 emJll'(jhcntlimen Lu yem t ~' -.l
~ •l' :t muitu~ Jl::;(<Hlo~ d:;, ll1!J)11hli ~:l. 

l!;t ain<l;.~. m;Lio :t. c:on,;itlol·:u· o .~egu in te : 
ÜR !Ur. •.!Tll.k~l'C~ jll'Ojll'Ít i\ ai' ÍOS de l.el'J'(l,-; d •1 l' 

ontlo !ta. 1l1\ j)a.~mt• o ~ra•;a tl o ilo r:lii i:\L, ü>' c.1.
nw.~ iilful'lll<Hios, ~o Jl i'Ontp l,illc:u•.'") :1. l'~•ld
:u; sem incl•..:llllliza~fto algum:\, k m a,:- :m 
n:~.tla oxigirJo pelo <' llt•tr• de madci J•as !it'<t•i.d 
~m sua::; vo.sta~ c impJl'tant .•s rn:tUas. 

O .-a, r.s~:t~ t_lnas concessões tramm ouo r· n:e 
Paducçfro uo c::~.lctllo elo orça:ueu ~o l~C í lli~\ ill( a
cionado. Só mente a verba. p;na J.ormen t :s 
ligur-a. em tnl1:1. c i (i·il. do 00: OOuSOúU. 

Deiluzinuu·s·3, poi<:l, esLa. qua.uL[:.t e a d:1~ 
desapropriações da cifm total duquollc 
orça.liumto, tsremos quo o ousto (lo t'.~rr.:d 
YinLa. ficcwreJuzitlo a penas a. mil e d11z"n
t os contos (l.~OO:OUO$) , inclnsi,·c despe<. :~ 
coUl os cs!.udas prJliminares. 

Outrosiru, tendo MJ.o aquello orçamcn;J 
calllulado etU unw. ~poca em qttB o "a.m 'no 
relativamente est!l.VU. 1nuho J1J<J.i ll baixo ' l'''l 
no momento actua.l, ó do pl' t)Slllllir que f ,"I::L 
inDuencia1o pela cal'ostia rol~ tiva uaquo\\:t 
mesma <\poca. Hnjo, porém, o cambio c,t:i 
em conúiçõos muito melllot•es , o ning tiem po · 
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t"!crá contestar quo essa a. lttt deixe de influir I ções, f?ram collüdcs do. fonte ofli?i~l rn!-litos 
no preço da importação, mesmo no das extraludos dos relatorws do l\ltmstcrl<_> dLt 
producções nacionaes e principalmente no 

1 
Viação, outros d. o impol'lante estudo do digno 

salario dos jornaleiros. engonheü·o Dr. Mello Neto a re;;peit') desse 
A inão do obra, que DélCluelles tompos custa- ramal, outros ainda de divcr;;as fontes esb

va de:;, hoje pôde custar seis ou oito ; e r.1ssa tisticas relativas ao Estado de Aln;goas, DD· 
diiTcrença, pam menos faz-se sentir princi- men.damente o utilis.;imo livro Indicador 
palmente fór<:t das cn,pitaüs dos Estados, no geral do Estado ele .Alc!goc!s. 
c~ntro do paiz, onde ::t vida ê muito mai; • , . ~ . , 
~1mplcs e muito menos cercacht do neces~i- Pam. comp!P.n~ento ~e:ssas clespr_e~encws~s 
dados: o sahtrio elos simples tra.ballutdocos e humlldes cons1~eraçoJs, que <tqm veem di
das nosass mattn.s e sertões l'aras vezes tas, apresentamos aquelle relevante trab::tlho 
attinge a mil nJis dia rios, ao passo que, do Dr. l\~el.lo Neto, a que i;anhs vozss nos 
nas cidades, muitas vozes passa ele 4S a temos re10r1do. 
5~000 ! .. :Melhor do que tudo quanto potlm•iamos 
·~es:::as condições não é ftüta de logicn, con- dizer, esse tra.balho, lido e medita.do sem 

clml·-se quo a. alta. relativa rio ca.mbio.no mo- prevenções, estamos certos, tra1•;i, aos· mlLiS 
mento actua1, vem, si é possível, ::tincía. m<ÜS exigentes a convicção de quo o ramal proje-.. 
::c.duzir o orçamento _do ramal em questão, ctado impõe-se como uma necessidvle de 
~mt~, como ficou d_!to, ao tempo em que ordem material, economica, financeira o 
navw, gl'ancle depressao no v::tlor da moccLa inllustrial. 
mtcionn.l. 

To .Los esses •.laclos ou elementos, aqui pm• Rio, 14 ela outubro do 1908. - A;ToJ;ellas 
nós trazido,; ptt ;•n, just.lficar nos~as afiirm::t- Galvao. 

I)ocu.n-:~.ento :n. 1 

O:t<:'A:IIE:\T•) PARA. UJ[ RA:IUL NA ESTRADA DE FERRO PAULO AFFO:\SO, PARTINDO DA E:S.T.I..ÇÃO 
DA. Pl-:DIU, :'\u EILQ)lETRO · 5!, PAl'.\. O )!C:\ICIPIO DB PAULO AFF0:\;30, PASSA:'\DO I' ELO DD 
AGI:.\. B!U:\CA, ClHI DESE:\VOLV!)IE:-;TO Dl> 55 KLLOUI-:TIWS .\Pl'IWXDUDA:\IE:\TE 

Q.unnlicla(le de 
Especiucar:Xo obras 

:Je>pczas com os c3tndos •.....•...•••.• ;,:i kilometros 
I~X~<LV?ção Clll tOl'l':J. O pcdl'(L solta....... ]51J.Üi)Om3,(J•) 
Edttlctos o cbpc:ltlcnchts............... O 
1:1bms.de a1·Lc: boeit•os o p.mtilhõo;..... 100 
Idum Hlem: ponte.,; elo malloir<t, s:Jbt•c 

oncont1·o3 o pilal'es de a.h·en<tri:J. ....• 
:Jormentes de ma.dcira, cJm 1'",80 sobre 

Ü"',l'1 X 0111 ,IG .•..............••..... 
Tl'ilhos typo Vignollo, a';o Bessomot• co:ú 

20 kilos p01• mctr0 coerente ....•...• 
Tttlas de jur1cç-.ã.o .•.......•...•......... 
G1•ampos, pa.rafnsos e porcas .......... . 
:i..pparelhos completos. p:1ra àesvios .... . 
_-i..ssent<tmento dtt via perma.nenta ......• 
Sob_resttlentes para reparo; da·; locomo-

tivas da Paulo Afi'ons;) que se achflo 
encosta.das, pa.ra serem empregadas no 
projectaclo ramal. .•......•.......... 

VagõJs de carga ....••...•........•.•.• 
Ditos de las+.ro ..•....•..•.• , •..••...•. 
Tanque de ferro para agua ...••.....•. 
Tt•olys .•........••••.•.••.•.....•..••• 

Total. •..•......•...•.••.••. 
.-\junten-se 20 ú/o p:.tra oventun.ns ....•.• 

Somma ..•.•.••.•••••..•...• 

9(1.000 
T 

:2.00),00:1 
10,000 
5,000 

(i 
5j.Ooom,oo 

lO 
10 

I 
10 

Pl'eço dn. unidade 
5''osnoo 

l$000 
5:()'10$000 

;)')0;3000 

lo:() 1ll8'J:10 

18000 

:wosooo 
:100$00J 
i00$00:J 
5\J:J$000 

2$oJOO 

3:000$000 
2:000$000 
5:000SOOO 

680$000 

Total 
27: 000$0./J 

Elo: ooo.~oo 1J 
30:r:OrJSoOil 
::iO:UlOSoOIJ 

:lO: O ~YI.?OO'J 

IJIJ: 000$000 

G~JO: 00i1$0il\J 
;·,:oou . ..:;ooo 
:3:5oosooo 
:·l: ( woáoo: 1 

110: o:.~oso:Jo 

50: 0.10$00:) 
30:000$000 
20:000$000 
5:000.~000 
6:000$000 

I . 210: 000.$000 
~42:000.$000 

I • -152:000$000 

Engc nhciro Mello ~;Jto. 
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O Congresso Na•:ional decreta, : 

Art. 1.° Fica o Governo autorizado a 
L'ealizar, por administração ou por contracto, 
com quem melhores va.ntagc>.ns offerccer, a 
,•.onstrucção de um ramal, Cll10, partindo do 
ldlomotl·o 5! d[t Estrada do Ferro de Paulo 
Alfonso, no Estado de Alagoas, passe pela 
povoação da Varzca dos Pico,, encostn,s da 
serra do município de Agua Bl'anca, em 
uomandtt da villa do mesmo nome, e vá ter
minar na cidade de P,wlo AffGns?. 

Art. 2. 0 O Governo mandará pl'Oeeder aos 
estudos que julgar necess:trios e, de accordo 
com clles, potler~L fazer as modificaçõ:s quo 
entender no h•açado constante do artigo an· 
~ecedontc. 

Art. 3. o Para os estudos e construcção 
,[este ramal, o Govemo ümi. as nee2s~müs 
operações de Cl'edito. 

Jl.rt. 4.° Ficam revogadas as leis e dispo
sições em contrario. 

Saln. das sessões, l4 de outubro dd 003. -
.bToxcllas GalvtYo.-Euzcuio de Andi·c:dc.
\V((}ldel·Zcy de Jfcndor;ça, 

O S1·. Alenca1• Guiniari"te!!!
St•. Pr·esldente, depois da. solenmLsima o 
excepcional mn.nife.~taçiio no sympêttllin. c 
confin.nç;t que 11. C<tmn.m, dos Dr~putados n.caba 
tle rhtl' ao mtti~ humilde •los Pcpresen
ütnte;~ da, Nação (,;,;o UJIOiudo::); apezrtl' rln. 
minha declamção fin:t!, qwtndo hét pouc.1 
l.irc de occupm· :1, atton<:1io d:t Co.mar<t, de 
'[UC prech:tY<L pal':l, minll:4 doft'.'<L eslat• em 
igualtlatl:) do cund[.:iic.~ nc.sto I'-~einto com 
o meu <tccu8atlo:·; thpois do appollo flliC me 
fui feito pelo ill;;stl·ü [,•i!rlc;· t.tt llltÜoi·b ... 

O Srt. ::-.roimin.\ DA. SrLYA-L·.:.t,·~· tlct Cn.
rn:u,~t. 

O Srt. ALE:\C,\R Gcm.l.rt.\1::>-... appcllo 
q uc vciu de onYol t:t com gcne1·osa,,; expt•os
ões, que muito mo lwm·u.m, ni'io tenho o 
tlit•eito mais, Sr. Pt•csidento, do insistir em 
meu pedido do dispensa do ctu·g.J tle lo Se
cretario. 

Submetto-me, pL·ofunJ.amen t9 l'Ccanhecido, 
~•o voto SJberano da Camara. Continuarei no 
meu posto, procurando honrar essa confiança 
c honrando-me a mim proprio. (Jiuito bem; 
muito bem.) 

O St•. Presidente (d::J'i[!indo-se 
ao 81·. Alencw· Guiman!es)-Convido o nobre 
Deputado a oceupar a sua cadeira do lo se
cretario, que tanto tem honr<1.do. 

(O 8;·. Alencc;· Guimcwaes deb:a a bancada 
e occupa a cadei1·a de 1'' .':-'ec;·etm·io. PC!lmas 
"1o ;·e c in to,) 

Vol, VJ 

E' annuncia.da a continuação ll<1 vutação do 
projccto n. l~S, do 190_:~, q_uc ::u~t~riza_o 
Poder Executryo a ab·n· ao ?.ltmstcrw 
da Fazenda 0 credito extraJr,iinal i o de 
1:974$600, · em ouro, c do 462:0328520, 01~1 
p::tpel, ptna attender ao pagamento dtts clL
vid:os de ex·.wcicios findos constante~ dét re-
lar;ão que apresenta em 3" d~-<cussão. . 

E' :cnnunciada a yotaç·ao cl:1 sogmntc 
emenda do Sr. Neivtt: 

«Snpprimam-se os§§ 1° o 2° do art. 1° do 
rcfGrido projccto n. 188, de Hl03.» 

O Sr. N'eiva (pela onlc:n1)-Sr. Presi· 
dente, este - pela ordem--:- é lllll grito de 
alarmtt . .Apenas é 1m1 111010 do que me 
prevaleço lXtm nni~ um[l, vez cltamal' a [l,t
tent;3,o dos meu.-; co!lcgas para a emenda, c 
pn.rtt explicar que n5:o peço a extincçilo rla 
medida, mas a. penas o sou n,rlia.mcn Lo neste 
momento em que ella vac fol'il' os interesse_s 
darruolles r1ue estão peestcs a receber sen dt
nheiL·o c cujos pa.peis já pe1•correram todos 
o::; tramito:3 da bm•ocracia. 

0 Sn. C.\~SIAi'\0 DO XASCDIEXTO- P<Ll'<t OS 
out1·os a Ino..tid:• servo, P<tr;:l. e.sscs ntí.?. 

O SR. N~:;rrA- Pat•a. o:;; outro.s, tl<t~tni pol' 
dcanto. Istu t; um<t l;~.i rüko:tctiv~t para os 
que osL<w:wl pt·ostcs ~L recQIJcr. 

() S!L CAS::lL\:'\0 Dll XASCDIE='TO li:\ Ulll 
ap:u·to. 

O Sn, :'{E:rA- Nilo l::t desigu:t'tlado, ha 
igmthbtdt•, Foi, Jllnll cttl'O chefe, o GuYorno 
quo pctlill i:-: to }JOL' nm:.~ mon~agcm. (.-tpul'les,) 
Isto .-, u:n meio tic r1ue me sir-vo para 
d~etmat• :t attençfío tl:L Canmra, aflm uc 
nu1J ma i.--: prul'nntlo nilo sojn. o som no 'l ue 
dol'JllDlll O.~ p;tplli.~ Üt~S jl:)bl'nS ylctill1<tS Cl'C· 
üora::; tl<L União. · 

Em seguida (\ postt ::t votos c appt•ovad<L a 
rclut'ida omo:Hl:1 dos:.·. Neh·n., }lOL' 58 votos 
cuntt·~t -!D-totu.l 107. 

E' <tnnunciadtt a yot:tçiio da seguinte 
cmontla do Sr. Gltlvi'ío l:la}Jtista : 

« Onde convier : 
Art. As dividas de cxercicios finclos 

q_ue representam serviços t\utorizados ~órn. 
das previsões orçamenta.I·üts ou elos cr·echtos 
a que ueviam subordimtr-se quando cor
rentes só serão relacionadas parêl. S3rem 
presentes ao Congres;,:o Nacional depois 
que o Tribunal do Contas exa.minal-as, v-e
rificando-se igualmente si estão comprehen
didas no art. 31, § 2° da lei n. ,HJO, do 16 de 
dezembro do 1897. » 

O Sr. Galvão Baptista ( pcltl 
ol'clcm ) requer e obtem a ratiru.da da SU<\ 
emenda. 
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E' o projacto, assim emendado, a])J>t'ovado 
em 3• di~cussão e envia<.lo â Commissã.o do 
Rcdacçã.o. 

Comparecem aintla. os Srs. Sá Polx.oto, 
Aurolio Amorim, In<.lio <lo Brazil, Antonio 
Basto;, Frederico B01·gos, Joüo Lopes, Castro 
Rcl>ello, Edu:tJ•do Ra.mos, Augusto <lo V<1~
conccllos, Luuren;,'o Baptista, José BJnifa.cio, 
Bcnc.Jictu de Souza. c All'L'cdo V,~rella. 

Pust.o a. votos, <3 approva.do em àiscussiio 
unlm• n enviado(~ Commis.>'\o de Redacção 
o ~cguinte 

N. 253- 1903 

offerecidas p:.wa 2" discussão do projecto 
n. 237, dest.e anno, que fix:J. a despeza do 
Mini.,;terio da. M<winha pa1·a o exercício de 
1904. 

Tem a palavra o Sr. Neivn.. 

O Sr. Ne1va (contimwndo)-Dizia lw 
pouco que o proprio Governo, na propost:~ 
enYiada ao Pa.rla.mento, pedü'a a verba de 
J50:ooo;:; para occor1'cr <to pagamento d:t 
dcspezll. de ctU) tt•uta a emencla, o iUustl'C: 
Deputado Sr. CclsJ d0 Souz1, da qual é 
tamhem sigoatario, entretanto, pediu apena~ 
50:0008, um terc.;J daqnella quantia, c nem 
as.3im á Commissão de 0J'ç~mento o attendeu. 

. E::>!JCra, porém, do espirHo de justiça da 
O Congresso Nactonalresolye : Ca.ma.t'a que os operarias não ficarão pri-
Art. J.o Fica 0 Poder Executivo autori- Y~dos desse recm·ao, q_ue llles é devido e que 

zl\do a conceder um n.nno tle licença, com nao ~lws p~.le ab.:;ulutamente se·,• negado, po t' 
ordenado, ao 4" escripturacio da Alf<w:!oga con~ldcrn.çao de ordem alguma. 
de Santos José Thvmaz Ct~rneiro dtt Cunha, l Não figura entre as emendas a que, com os 
para trat~tmento de sua. saude. om{e lhe Srs. Pelix Gt1spar e Eugenio Tourinho, teve 
convi<~J'; revogadas as disp;j8ições em con· a honra de apreseutar , mandando que fossem 
traria. resti tu idas aos o:peearios que não toem di-

E' po:;to a voto3 e apprOY:.\do ~m 2' lliscus· reito á~ peu:;ões <tS quantias com que en-
são 0 seguinte at·tig.) unico do traram par«. o montepio. 

l.>ROJEC'l'O 

N. 248 A- 1003 

(DJ f:;en::do) 

O Congresso Nacional decreta. 

O Sr. F0lix G<1.spa1· dá. um. apai'te, o:-:::
plicando ao ot•adot' qu~ o rehttor do -pa
recei' teve a fineza de dizer-Jlle que ti f~vo
ravel á aUuiiJ.a cmenc\a, a qnn.l, só por des
cuido, não foi incluída. na publicação feita. 

PreYil'a, diz o orador, oss[l. attitnde do 
nobre l'jlato;·, a. cujo eS})irito esclarecido não 

.Artigo unico. A di.:>})OSição Llo art. 1° do I poderia se1• indilterontc a. importr.ncia. e n 
decretJ n. 1)38. de 29 d.e dezcmlll'O de 1902, just iça. de ta[ medida, cous[l.grada o anuo 
com roferencía ao az·t. 59, 12s. 1 o 3, da pass<tdo por enorme ;-otaç-ão n ·~s duas Casas 
Consti t.niçiio, só é applica vol no:; ca.sos tlo do Congt·csso . 
cítp.do aPt. 50, u. 1 e § lo ; der ógadas as dí::l· Otttra emenda. a. quo autoriza o Governo 
po.>ições em contrario. a con tractar nm med.ico especialista nas mo

les lias tlus olhos. da. larynge e dos ouvidos 
para. o Hospita l de Marinha, não foi repellida 
pela. Commissão, quo opina pela. convenien- . 
cia. de ser hl assum:p t.o reduzido a projecto 
especi>t!. 

O Sr. Angelo Neto (iieia o;·dem)
Se. Presidente, pJdi a palavra pela ol'dem 
pa.ra doclaral' simplesmente a V. Ex. que si 
estivesse presente á sessão na, o·.:casião em 
que foi posto a votos o pedido de renuncia 
do ca.1'go de lo S3crctario, feito pelo meu 
illustre amigo Se. Alcuca.r Gtrim;u·ãas. 
terii1 votado-nao-isto l~, contr·:J. n. renuncia. 

Neste sen tido mando á Mesa., nos termos 
do Regimento, a Juinha. declamçJ.o de voto. 

O Sr. Ant;onio Bastos (pera 
o1·clem) - Sr. P1·esidente, façv dochr.ação 
identica â que acabou de set' feita pelo 
illustre Deputado Sr. Angelo Noto. 

O S1.~. Presidente-E;tão fwuas a.s 
'Votações. · 

Continua a2" discu.>~ão do projecto n.237 A, 
de 1903, com o parecel' sobt>e n.s emenda.·; 

AlludinJo ás conveniencin.s de percepç-ão 
immediata CilW doterminai'am a approyação 
de tal idéa, historiando o que ,jà ha anoos 
foi a respeito adoptaclo pelo Governo, o 
o1·adJr pet'gunta si não será. o caso de, atten
deodo á oppJrtunida•le e á necessidade de um 
tal serviço, approva.r-s(} a emenda, deixando 
para depois, com mais vagar, creal-o defini· 
tivamente ~ 

Ha ainda outra emenda apresentada peloS· 
illnstr•es Deputados Barbos:t Lima e Eduardo 
Ramos: é a que manda continua.l' em vigot• 
a autori'z.ar;ão contida ua lei de 12 de dezem· 
bro de 1900, de accordo com as informações 
pl'e3tadas pelo Ministerio da Marinha no offi
cio n. 28, de setembro de 1895. 
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Trata-se <lo -pagamento dos vencimentos 
reclamados pela viuva do bravo almr.tnte 
.ieronymo Gonçalves. 

Comquanto não seja signt1tario da. emenda 
o saib:t CJUe ~cus illustrcs a.utoi'es a defende
rio brilhantemente, julga-se no devi·r de 
w declamr SJlidario com SS. EEx., espo· 
rctudo que a. CMnara faça justiç<t, não o~qul3· 
cendo os dir-eitos e serviços !lo beroico mal'i
nl!eirv, adquiridos em seus í1ltos feitos da. 
defesa d:t Patl'ia, na gLWPrã do ParagurLy, e 
tb ltopublic::t, em uma lucta entre irmãos. 

Leu c m ;di · ou, com o cuitlatlo o carinho 
rtuc lhe mel'e~em as obras tios homens a.ffeito~ 
a d H'cm de s:!us ta.lontos c illustração as 
m::tis alta:> pt·ovas, a exposição do illustre 
l'elator Lb Orçanwnt-J cll~ Marinha. 

Em alguns ponto:s, é mister dccl<nar, di:>· 
~ente elo ~- Ex:.; no;:sc dissentimnnto, pc
~'''lll. n':io ll::t menospreço a.o "';ralnlho de 
S. Ex. e. até quando dcllo di;,;corda e o diz, 
aillrma o cuidado com que lhe cstuuou as 
opiniões. 

~. Ex. expoz o estado deplot'O. vel da mal'i
l!ln o Iou.-on o respectivo titular por tel', 
:t oxemplo do quo Cez o digno Ministro da 
,l u~tiça , cowrid.ado a Commissão ds Orça· 
menta para de 'l)l:st! apreciar o estado dos 
e1llftcios pert<?ncentes ao mesmo ministerio. 

Acompanha S. Ex. nesses louvores e sente 
:.cpena.~ que es"o ex<tme não se pudesse es· 
tc·n!ler aos Est·lllos, ondo certamente os il
lnstres membros daquella Commiss'io ve· 
J'Ütm a lastimavel rui na em que se acham 
os oLlíficios nacionacs, o qne ru.rilt ver a 
SS. EI•:x. q ne nüo lhos é pos:li vcl con tin uat• a 
negar verbas para os rcstaurn.1•. 

Faz an<J.ty.-se do trabalho do illustrc rcla
tur. cujas opiniões sobre o modo por que vu.e 
a. Ca.rnat•a tudo vot:l.ndo e acquiescendo 
~ompt•e a qnan t o pr.:~cet\e do Govet•no ae
c~ntüa. 

Faz de.-:~e.~ argumentos, des:;a.s pltrascs, 
cujo O$tylo ln·ilhante salienta., arma pn.ea. 
comlnter . es~e moclv systematico de vot:J.r, 
e í1 necessidade de uma, ot•icntação mai~ pa· 
tl'iotica, embora. menos acquiescente. 

Prestan.lo humcna.gam ao illustrc rela.tor 
c :tg·eadecendo a attençáo que <t Cv.mam vem 
de di.~pensar·lhe, ouvindo, com banevolencia, 
as suas conside .·ações, sent:t-se, certo de que 
as ~mendas que apresentou e funJ.amen-cou 
:;eeao afinal :.Lpprovad,\s. (MHi/o bem; muito 
bem .) 

O Sr. Ca1•1os de No~-aes diz 
l[Ue a. deputa.cã.o ptwa.ense apresentou tres 
emeudas ao projecto de orçamento em do: 
IJ:~.tc . Umas dellas, a.pona.~. a que autoriza a. 
reedicção do tratado do geodesia. do Sr. almi .. 
rn,nte Guillobel, mereceu pa.rocer f<J.vora.vel 
dtt Commis .ão d.J Orça.n en to. 

As duas restu.nt~s. que e';ta.h~lecia.m verbtt 
p:wa. a construcção de pllaróes na. costa do 
Pará, fot•a.m englobadas em uma sub·emcnda. 
que a Commissio offoro ~,u á. <tpprovação d(l]. 
U<~ma.ra. 

Chama. a attenção do illnstra.do relatm~ 
pa.l'a u. l'Cdacção das duas emendas: a pri-· 
mcirn. n.utorizavtt o Govm·no a despender· 
50:000$ com a. montagem dos phttróes de• 
Simão Gt·ande, Mnchailinhas c Gaivotas ; <t 
segunda. a.utorimva, a despeza. de 20:000$: 
co m a co;lst?·ucçao e montaycm de um plmroL 
na, foz do rio Ava.ry. 

AntJs de a.peescnt<tr essas emenrlag en
t ':lndcu-se, pot• deleg;tção do:; seus coltcga.s 
<le ba.nc<tda, com o ltonr<tdo St•. Mini:~tro d<t 
Mttrinlm, quo ma.ndun <t ropa.rti<:ã.o compe
tente orçttr a despcza. com a mo:tta.gem da.
quelles pllaró3s. 

A Repartição da. Cart<t :1-hl'itima. 01\0U n, 
despem em 45:0 :Q$000. O orador, cntiio, 
t~pr<':sentou a emenda. a,ncJondando a. vel'ba: 
50:000$000. 

Estos pharóes já cxist('m e fllram adquiei
dos com outro~,quc, aliá. :: , já est5.o monta~los 
pelo gover:w do Est::tlo do Pa.rá. . 

Já em lDOl assim se manifestara. o então 
rcln.tol' do Orçamento da Mn.rinha.,:t respeito 
de um:1. cmen;la do Sr. liosanna.h do Oli
veit•tt, disponLl<J vcel.Ja par.1. a collocaçã.o dos
plmróes dc Gurupy e Tatnóca, cujas obras.. 
tarminaram om d ~zemb!'O do n.nno findo: 
,tO 11harol de Gnrupy t eve vct•ba. no ol'Çê1·· 
men o passado, mas, devido á demora na. ex
pedição do credito, o serviço só começou em· 
setembro o não podcni estal' termin:ülo em 
dezembro, cahindo a maio1· parte da verba. 
votada em exercícios findos, razib por que tt 
Cornmissão entende que devo sct• con~ignada 
no >•igente orçn.mento o, ne 30:000$, pa.ro. 
conclu::;ã.o d<.L montagem do ral'er.ido pharol. 

O governador do Pa.rá. mandou vir o m a 
terial p1.ra montagem dos pequenos pha.ró3.3· 
de Simão Gr<tnllc, Illta. das Ma.chadinh:ts .. das 
Flcclns o ponta. do Caethé,nns esse material, 
dcposita.do no Arsen:ü de M:.winha e C!UO im· 
portou em 20J:OOO$, se estL'<tga.l'á si nã.o fõ.r 
convenientemente •~Pt'oveitatl.o, e por isso 
julga a Commissão que é p~·eforivel dospcn
det• o necessario para montagem desses pha· 
róos a pc!'der o material. 

Entendu, pois, que deve ser dada a vorb\ 
do 40:000$ para e.se intuito, visto como a 
verln. que o Estado do Pal•{t generosamente 
destinara a auxilias <.\, União teve fim di
verso.» 

A ontl'ada do porto d..> P a.râ é mnito diffi
cil e per;gvsa, em vir tude l:os bancos de 
areia., podt·<~s c ilh:t~ quo ahi formam um
verda<loiro a.rchitelago. 

Tom sido preôccupação con~tante do go
verno do Pará e dos represent:tntes do Estado.· 
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nesta Casa f'acilit·.,r o accesso âquelle pol't:J, 
removendo os perigo.> que ame::tçam a na-· 
·vegação. 

O accrescimo de 70:000$ que a Com~ 
missão propõe á rubrica-Pharóes- não é 

-sufficiente para a conclusão das obras inicia
das-na vasta costa do Brazil, si no computo 
geral forem incluídas as montagens e con
~trucções de que cogitam a.s emendas u.pre
sentaclas pelc1 bancada pamense. 

Assim, pensa o orador que o nobre relator 
modificarei o seu parecer, concordando na 
approvação das emendas ·e prestando, por 
essa forma, relevante serviço ao paiz, em 
geral, e ao Estado do Parct, em particular. 
(Jiuito bem; muito bem.) 

O Sr. Calogeras- Meu tl'iJ.balho, 
Sr. Pre.>idente, ao entrar na amlyse elo Or
çamento da Marinha, é mais collaborar com 
a digna Commissão, do que propriamente 
fazer a critica elo conjtmcto de disposições 
que sujeitou á considera~ão ela. Casa. 

Vou me referir tão sómente á technica 
s?guida na organização desse orçamento, e 
-.não discutirei os negoci,os que correm pela 
iPa.sta. da l\1'a.rin h a. . 

Si tiver de me occupar deste assumpto, 
fal-o-hei por occasião da. 3a discussão. Já vae 
longa a 2a discussão, urge que a encerremos, 
·e não quero cooperar p:t.ra que por mais 
t:êmpo demore o debate deste assnmpto. 

Desde 1897, Sr. Presidente, tem sido minlu, 
<'!neta nesta Casa procurar fazer com que os 
orçamentos repre:>entem fielmente a ve1·~ 

. dade, no que diz re:,:pe.ito ás previsões ela 

.receita c á fixação dos maximos ela dJs
,peza •. 

E' hem de ver, portanto que, ne3te ponto, 
· somprJ toHlw procurado pugnar para que, 
ao lado do orçamento propriamente dito, 
não figm'G outro corpo cc despezas supplo· 
mentares, qúe veem a ser junto ao orça
mento propriamente dito o rosario das au· 
tol'izações para abertura de creditas. 

Mais ele uma vez, nos discursos que ti
vemos occasião de ouvir, sobre organização 
de projGctos do despezas p::tr J, o exercício 
vi.ndouro, tesm ci. porfia os varias oradores 
repetido que a Commissão ele Orçamento 
sempre pautou SGU trabalho pelo estabeleci
,mento o proclamação da verda.1o.-

Muito estimo que assim seja, e, si estas 
-são as intenções, não ha remedio, annotamlo 
<i margem, sinão dizer que os factos não cor
respondem sempre a tão justo proposito. 

Assim é, Sr. Presidente, que no trabalho 
sobre o qual a Camara. tem quo pronun
ciar-se ha um a.ppendice, pór assim dizer, 

. do computo geral da despeza a fazer-se pela 
past<1 da Marinha, um orçamento supple-
_mcntar nos artigos adclitivos. 

Tive o cnitbdo de reler este trabalho e do 
marcar a que rubricas_ orçamentarias se re
forem as despozas computadas nesses mesmos 
artigos. 

Assim é que, logo no art. lo, lettra B, en
contra-se uma autorização dada ·ao Governo, 
autorização que, aliás, acho muito razoavel, 
para despender determinada quantia com 
acquisição de apparelhos e Inachinismos que 
habilitem o laboratorio do hospital naval a 
prestar os serviços que é natural que esse 
estabelecimento venha a prestar. No corpo 
do orçamento encontro no n. 15-Hospitaes, 
379 contos e tanto. 

Não seria, portanto, ma.is natural que 
sS3:1 despeza ele 19:000$, cuja utlllclade não 
desconheço, figurasse augmentando a ru~ 
brica do· orçamento prop1•iamcmte dito ? 

D9 mesmo modo, quando mais tarde na 
lettra E, autoriza a, Co:mnissão e, portanto, 
a, Ca.ma,ra, a. que o Governo de;,penda uma 
cletenuinacla quanti2c, de 700:000$ no ma
ximo, para o s.>tuclo, construcção e expo
riencias de b:trcos submarinos, quando ella 
a,ssim dispõe, curioso é que no orçamento 
propriamente dito cncontrem,se duas VRrbas 
pelas quaes a m3sma clespeza é natural que 
corra. 

Refieo-me ás rubricas 23 e 24, que versam 
a.o materbl de construcçã"o. naval e obras. 

Mais razoavel, 'portanto, e mais curial 
~el'ia, em lJOa technica or<;>amentaria, que 
esta autorização supplementar viesse ao
crescer á verba col'l'espondente no computo 
geral elas despezas a serem feitas pela pasta 
da 'Mtw.lnha. ~. 

A mesma _observação, o esta então é mais 
feisantementc topica, se applicaria ao que e 
determinado na lettra H do mesmo artigo, 
quB autoriza o Governo a a.lwir um credito 
de 650:000$ para occorrcr ás despezas de 
viagem para p::tizes estrabgeÍl'vS, pa;t•a que 
barcos sejam mandados pa.ra lá, ou em re
tribuição de comprimentos, deveres ele cor
tezia internacional, viagens de instrucçào do 
guarda,s-marinhas confirmados, etc. 

Para esta classe de despeza existe na con
signação 28, isto é-Commissões em pa.izes 
estrangeiros-uma verba, oui·o, 97:000$000. 

Não seria mais natural que esta verba,com 
a qual concordo,porque não posso comprehen
clet· marinha pa.l'ada em um porto, que ella 
fo;>so compu.tada no corpo geral do orça
mento? 

A mesma. observação eu teria de fazer em 
relação ao ultimo artigo n.present~do na lista 
dos additivos ao projecto do orçamento: a 
verba que autoriza o Governo a a.pplicar o 
saldo das verbas dos artig0s tantos e tantos 
do orçamento vigente a serviços de qualicla
de3 di versas, como sejam: acq uisição de ma
tm·ial naval, etc. 
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A principiO isto impressionou-mo como 
sendo uma tentativa de applicar-se ao nosso 
mecanismo de cont<~bilidade a perigosíssima 
pratica do3 · virements de vei•bas por via 
admini;;trativa. 

Depois de examinar melhor este artigo, 
pareceu-me entretanto que era até certo 
ponto razoçwel, porque só poderia applicar-se 
ao saldo que ella visa empregar em determi
nadas obras, acquisição de material, etc., 
depois de apurados os mesmos saldos e de en
ceerado, portanto, o exerciclo, por conse
guinte a partir do mez de julho vin
douro. 

Quer me parecer pcrtanto que, não :;:ó pela 
estreiteza do prazo que fica para a constru
cção das obras, como pela difficuldade de se 
apurarem os saldos logo ao encerrar o 
exercício, não terá g·rande alcance pratico 
est<t medida. 

Uma cousa, porém, me impressionou sob o 
ponto de vista orçamentario, e é que· a Com
missão mandou, em artigo quo não está nu
merado mas que é o penultimo da lista dos 
additívos, continuar em vigor. (Lê.) 

Urna medida desta ordem é, em sua essen
cia, perrnaneJ;tte; e, dada a orientação (com a 
qual aliâs não estou de pleno accordo, sob o 
ponto de vista pratico) não só da Mesa como 
dos diversos relatores de orçamentos, elh 
deveria ser destacada para constituir pro
jecto em separado, tanto mais quanto se 
trata de alargamento de favor, de que a lei 
até agora não cogitou. 

Resta-me ainda. solicitar do illnstre rel:.t
tor do orçamento um esclarecimento so.bre o 
que a Commissão propoz n~ lettra D do orça 
monto em debate. . 

Tem sido até agora praxe desta Casa, não 
sei si com razão ou sem ella, estabelecl;ll' na 
lei de fixação de forças de ·~ei'ra ou de mar D 
numero de officiaes e praças que corres
pondem aos quadros actualmonte existentes; 
e, entratanto, em desaccordo com essa 
inesm'l. lei, porém attendendo a necessid:1de 
de ordem fin:.mceira, fazer figural' no orça
monto sómente a Yerba necessaria para um 
numero de praças inferior áquelle que as re
feridas leis .consignam. 

Claro está que em caso de saltts populi, 
qnando houver per~urbação interna ou 
guerra que exija da Nação desenvolvimento 
intensivo de sun.s forças,o.ffensiva e defensiva, 
claro está que esses maximos estabelecidos 
não só no orçamento como na lei de fixação 
de forças serão ambos excedidos, sem que 
p;:wa isso haja necessidade de autorizução 
espeoial. 

De modo que não vejo até que ponto possa 
tor proposito a !ettra D do art. 1° uo addi
tivo em que o Governo é autorizado a alwir 
os croditos supplem8nt:tre3 nrcessarios p1ra 

o pagamento de vencimentos e Yantagons, c, 
medida que se fnr augmentando o nume1'o ,[o 
praç<J.s. 

Todos esses artigos, sendo observados, só 
visarão um fim-estabelecer uma como que 
contabilidade occulta no Orçamento dct i\Itt
rinha. 

E, entretanto, no equilíbrio orçamen ta rio, 
si se tiver ele computar o rnaximo esGabel.e
cido no art. 1° ela proposta ela Commissão, 
eifectivamente ha de haver um excesso sobre 
as despezas, camado por todos os creditas que· 
o Governo ha de abrir, em virtuJe desse or
çamento a latere. Não apresentei emendas, o 
minhas observações visam dirigir á Com
missão de Orçamento, por intermedio do 
digno relator, uma pergunta: si não achal'ia 
conveniente transferir para o corpo proprü~
mente dito do orçamento todas as autori
zações que a.qui figmam e que, em vuz de· 
cooperarem no trabalho ingente em que 
todos estamos empenhados, qual o ele estabe
lecer o equilibrio orçamentario, voem re
petir um mão precedente, uma pratica or
çamentaria que não devemos continnar a 
manter. Acharia, portanto, conveniente, e 
era isto que desejava dizer á Commis,ão de 
Orçamento, solicitando a attenção do nobre 
relator para este ponto, f.~zer que essas au
torizações todas venham figurar no corpo do 
proprio orçamento, o que não acontece no 
parecer que acabo de analysar, e não consti
tuai:n como quo um orçamento a latere, fal
seando os 1unites maximos que figuram no 
art. 1° do projecto que acab3 de estudar. 

Tenho concluído. (lliuito bem ; muito bem.) 

O Sr. B•·icio 1!:-<'ilho diz que na 
sessão passada reclamou contra a omissão ele 
uma das duas emenJ.as que apresentou reJa,. 
tivamente~á gratific wão do direc.tor da Bi
bliotheca e Museu de Marinha. 

Uma das emendas manda supprimir a gra
tificação; outra manda accrescentar, caso . 
não seja approvada a emenda suppressiva, 
o seguinte na rúbrica que concede a grati
ficação: -na vigencia desta lei. 

No Diario do Cong1·esso de hoje figura uma 
corrige o da que não satisfaz. 

E' necess:trio publicar as duas emendas. 
Como estct feita a cJrrecção, tudo continüa 

baralhado, fica até peor a emsnda que o 
soneto. (Jiuito bem.) 

Ningurnn mais peiindo a palavra, é encer
rado em 2• discusoão o art. l" e snccessiva-
mente os demais artigos do projecto n. 2:37, 
do 1903, ficando adiada a vot::tção. 
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Passa se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DL-\. 

E' annunciada, a continuação da 3"- discus· 
-são do pr{\jecto n. 168. de 1897, provílen
cíando sob_·e auxílios á lavoura. 

O S1'. Presidente- Tem a pa-
1::wr<t o Sr. Tosta. 

O Sr. Tosta- O Brazil t'\ um paiz 
.essencialmente agticGla. 

Esb p1·oposição, que, em outros tempos, 
despertava o humorism.o du certos político::;, 
cgtando algucm a affirm:.l:va., carece de se1· 
lembraria aos poderes publicas, ás classes di
rigentes, aos que toem a. re.sponsa.bilidarle da 
<lírecção dos nego~ios publicas. 

Os timoneil'úS da não do Estado devem 
.seguir o rumo do resurgimento da agricul
tura, envidando todus os osforços no sentülo 
de se reanimarem as cbs:Jes agric0l~~s o se 
desenvolvcrmn forçJ.s productoras tlo paiz. 
Os que se afascurcm desse l'umo atir<erão a 
não nus escoUws da miseria e da bauca1'rotu., 
J;Jem que para isso S3 desencadeiem sobra o 
131':.tzil os furacõc~ revolucionarias. 

B' uma lei lüstorica., a que os povos não 
esca.pam, a cvo:ução gradativa do es~ado 
pastoril ao agricJla, e du agcicola ao indus
trial. 

A RepulJlica, esquecenilo-sc de que somos 
um paiz ag1•icoUt,i.>to é, de gmnde to r r.itorio, 
-com zonas apropriada.; a todas as cultma.s, 
climas Vétt'L~do~, de ubol'd:ule e::cepcional, 
com port.os ü•ancos pal'a exporta~· os seus 
productus, q uiz furça.r a. evolução natuml, 
ti•anslól'd ando DJS em uma naçãu industriaL 

Supprimiu das cogitações miJJisteriaes o 
J?roblom:~ agricola. e envel'edou pelo campo 
industrial, concadendo filovores á~ velhas e 
novas in<lustl'ias, muitas das quaes, mera
mente artifi.ciaes, sul'giram e desappal·e
cCt·am com as especulações tla. Bolsa. conlle· 
·cidas sob <~ denomina.ção d() ensilhamento, 
n.ssumpto que inspirou um bollo l'Omance a 
um üos nossos mais distinctollliteratos. 

Por essa occasião, a agitação que reinn.va 
no pa.iz, abalado de quando em vez por t·;n
tativas revoluciomtrias, as espei'a.nça.s de 
melhor futuro nutridas pelos brn.zileil•oa, o 
convenio americano que promettin. es
coadouro segu1•o para. a,lguns dos nossos pro· 
dnctos, a. elevaoã.o do preço do café, nosso 
_principa.I pl'üducto de expor~ação, e a con· 
· sequente valol'iza.ção da$ fazeDdas do ca
feeiros, a, intern:~.çã.o elos capibes no Estado 
de S. Paulo em procura do F't.w- West bra
.zileiro, a. prospel'iib.(le appa.ratosa dt la
voura, a. de3peito da abJlição immediata. un. 
·~.scraviJão, t0da.s e:>tas cil'cumstancias reu-

uitla.;; contribuira.m pa''a. ílludir os e~pí
ritos. 

o,~ politicos dirigentes, ou POl'élUO consi
del'a.ssem a. la.voun. fol'tetnc:mte ''l'Dal·olhath 
paea todos os embates das crises cconomicas, 
ou porque enxergasJem no desenvolvimento 
!Ddustrlal do paiz um elemento tln indCl1Cll· 
deucia c da força 1t contrapJr ás cxigencias 
tLa.s velha::! nG.çõcs da EtH'OlXt, ou lX>rquo ''· 
1'20l'ganiz;_;,ção politica do Bl'.tzil, Scigundo os 
novo.; moldes instituciona.es alJSOt'vesse a su<L 
a,ttenção ; os políticos dirigentes não cogi· 
ta1•a.ro. s•~rimnente tlo problema agrícola. 

Acreditando que proteger a agricn!tm•.), 
nacional é sómente auxitml-<t com llinllcir.J. 
distribuir empeestimos a p1·azos longos c jmo 
modico aos agricultores, e pon<lel'o,ndo que os 
etnpl'cstimos directos á l:wonra, a11ós a abo· 
lição da escl'avi\tura, foram de.3a.strosos e 
aproveitara.m antes aos intel'medütr·ios Jo 
que aos l:wr<~.dores, o::J nossos osta1ista.s não 
cuid~~l<::tm de e;;tudal' os meios índircctos de 
anim<w a la.vour<t, não prcpai\U'am, a 
exemplo do estadista frn,ncez Mélinc, a& lei\ 
org.:-.nicas do. agl'icuUttra., que são tts rcla
tiva.s u,çs syndicu.tos ::~,gl'ieola.s c cls coopm·u
tivas de todo o genoro-de credito, d~ con· 
sumo, de producção, de segaras, de a.ssí~· 
tencia. mutna, leis que de lw. nnHo Ylgoram 
nos p~dzlls cultos, na Fl'ançn., Allem;,nii<t, 
Il;aliit, Belgica., Suecia, Inglatenct, etc. 

Os ageicultores, p:Jr S!l[l. voz, cml)i11arlus 
pelas illusões fa.·~ueiras dos <ÜG·Js pl'eço3 dM 
seuS productos, acreJitando qttC C'J:'" ph;w: 
de p1•usperitlacle seria. tlura.doura, encon· 
tra.ndo facilidade em vender os seu.~ prodn
ctos c obter o capital necessal'ir, p;wa. movi· 
meot:.tl' as suas fazend<J.s, não cogitltt'<:\111 fiilul· 
br.m dos processo:; commerda.e,; mnprQg,túü,;, 
não se as;ociaram, não p1•ovit·am a. cz·i.~o 
proxima p(J,ra Sfl proverem dos meios úe de· 
beliaL-a.. . 

Eis rn.pirlamento esboça.da a nossa siln:t
ção. 

A Iavonr<t está. em crise, não porque a 
tena., mãe carinhosa, H1e tenha negatlo o 
seu concurso v;1lioso. Os protluctos &upct·· 
abundam; mas uãoha pre<:.os compeusadot·es, 
não h:J meios de resiiltencia, não lla. creu i tos, 
não h a dinheiro. 

Os gov·ecnos sentem-sa mal, por·q uo a Ia
vom·a é que lhes fornece o melhor de SLI<t 
receita com o imposto de expJet:tç·ão. A 
baixa uos preços reduz a l'eml<t do imposto, 
que é ad val01·em. 

Portanto, o problema agricola. impõe-se 
com a inexorabílidade lle urna nec.Jssiuade 
ínadiavel ao estudo e á de~isã.orlos podet·cs 
publicos. _ 

O projecto em discuss'io c.lgita da soluçao 
da questão agrícola por meio rlo ha.ncO$ rc· 
gionaes fundados nos Estados pat'a propot•cio· 
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na.rem ca.pitaos aos agricultores. Não trata dentro de certos limites, a iniciativa parti· 
da c reação do credito agricoht poe meio ela cu lar. 
·coopel'ação. Luzza.ti, o grande cst:J.dist::t ihliano, em-

A este projccto o illnstrado D011utado pOl' um b3llo discurso pronunciado no CtJngre:>so 
S. Paulo off1rece um substitutivo autori- fie Ct•edito Popula.t• de Angoulême em 1898, 
zando o Govm•no da Republica a entr.u· em fl.ffit•mou com gmnde verdaú.e a missão Jo 
accor,lo com o~ governos dm: Eshdos para Estatlo nos momentos de. cri:~e agud:.~ pat·a 
ot•ganizarem a tlefesa da lavoura. caf'écir;~ as class:Js productoras, nos soguintes termos: 
valoriza.ndo o cale, por meio de auxílios do <d~u cJnsidcro o meti pn.iz como um gmnde 
garantia do ,juros, subvenção, isenção de exercito. 
direitos a synuica.tos ag-ricolas ou emprez:ts · gm primeira, em scgnnd:;, e em terceira. 
commercia.es idonen.s. linha lw. os homens armados do seu tra.b,,ll\0 

O illustrado Deput:J.do por Sergipe Si·. o do sua pl'evilLcncia, quo comb.ttem os c m
Folisbello F1·eire, c1ue semprv cstud<t as ques- bates dLt vida. O Estado não é sinão u, re
tões pelo lado pmtico, collo:::ando-se no ponto serv:t. 
de vista da concentração das foe;;as agi'icv- Algum<ts vezes aconteca que p :wa. ga.nltar 
Ias, até agora violadas, por moio de asso· a bata.lha :::e é obrigado a. fazer pa~s~tr o 
ciações coop3rativas, propoz tambem ·um cx•.•rcito de reserva parn. a primeira l intn ; 
substitutivo creando nest·t C<tp:tal uma mas, dcscmpenhadtt a sua. mi:'-sã.o, o exercito 
cooperatiYa de c1·edito cent.ral, á. c1ual o The- de rescl'Va so retira. e deixa. om pl'imeir~t li
souro empecstará. 25.000:000S, em parcellas nha. a na.<;ão livre. 
trímostracs, vencendo o juro de 3 °/on.nnuu.l- Eis o papel do EstadJ: fol'tific:tr a lihet'
mento, pagos no prazo de 25 annos, dClvendu dade in<lividual, i'Jrtifi.car o pod.er d.t a>so
a. primeüa. amortização comec·w no quiur.o ciação livro o nunca. a.mosqninlutl-a..» 
anno do funccionamento da coopar:\tíva.. O Ul'·'·dor pectcn<le que o Cvngl'<~sso ~a!!io-

Nos Est,tdos poúerão se constituit· tcunbem m\1 nü.o pó .lo ~m· in·lilfcPente ú. sitwu;Ü.I) ;•!Hi
cuoperativas de credito n.gricola com o lim ctiva em <!UC so acl111 a lavoup;~; duve l~<~bi
exclu~ivo do auxiliar a. lavoul'a, nas mesmas lltil.t' o Govet•no com os meios de auxilia.1· o.~ 
condiçõe.;, a.~ quaos func.::ionarão como sue- l:tn'<tdot·e;; na. del'es<t dos seus mtct'l'S" ·s, 
cm·sae::l Ja. Coop~ra.UntCcntra.l. \leve <Lt'mar o P!'.•sidento dtt Republica. cum 

O orad.~r cxaminar•L opportunamonto o o:; potlct•c•s nccc:;sarios pa1•;~ iu .ervü• tt t'a.vot· 
projccto do illu:;tl'ttdo l'CJH'oscnta.nlo tlu Sii.o U<L l<tVtllii'<L. 
Paulo, quo t1·at11 tle l'omediltl' :.i Cl'.SO ca- .\ntcs do oxn.minrtl' pt•opt·in.mentc <t sir.un.
!'éeira, tjl!O n.s~uhot•ba o pa.iz, vi~to SOl.' o ç-iio Ü!L l:~vot!l'U. <~o cr~íé o o, t11uu o pt·oJ:cto 
nos;o priudpttl pt•odncto tio oxportar,ã.o. ~ub ·:tltnt.tvo d:t lllusLra.•ltt hancacl<.t p;tultsr,:t, 

. .· .. t. . tl· , , ... •I . t , ~ 1 1 :•, cuj;t ft•ont.o :>o a·:h:1. u:~ c·lmp:tnh:t tle de
.\. Cll::IO 10111~ 1~ _.t,_al:en.t. ~Jit. (o ~·~.<- .<-I r .... ~~L :;anta •\:~ l<tVOitl'lt dl) CiLfll, o muii.O hon

nm f,tcto qno se uupuo •L to1lus os odputto:s. 1 r"'<lo tl t"'<Jrnpctotltl) "' ·· C·tll'tl l' .I •1·,. 11 .• o . , q o l .. l ' I •. {'I 'l ou l . " . "'I. . ' I l ( () 'IJU ,., :s, , JlLl\O . n o a.:-:r,u ;~l lo cu.,. c Ice., ~ po 0 1 u 1)1'ado1• v:w ocwpnl'-so da. Ol'iont,açii.o <!110 
~~n lHOf~tJCto 6 tu.? >Jl f1 11~ n.to.:- 001,10S,\lu.n<lo :t lavoura t!ovo seguir de ur·a. 0111 dt·U.IJit', tlo.'3 
.c, dcspezn.s do ousLn tlc _pt o<iu~f,u.o c ~ux.t ti meíos do quo devem la.nc:w m: 0 0 ,.1 ... 1 L
pt·o~uctot• na dura cont10gcnc.m do nn.o. ter o loros para t•r.movct·cm as .jfll~~llt!~d~~ 1~1~0 . 
md~spensavcl pa~a occ~n·ret• as ncce~stt!a~los sontcs 0 80 apparclharom ll'H" . s ,· .0 . r_ 
ma1s urgentes .o lmptmosa:> (le SU<\ lamllta,. tUI'a.s na. sua. humilde úp· 1'~- .t. Cll~. s t ':U 

J:?oantc ~la. crtse ttsso.la<.lol'<t, ~e~nto ,d:t ~~~~~ apeo~s 0 va.lot• de uma 0 ,11/~i~~~/0 ~~:{~m·~ 0 
sorw. que bate á. pot~a. do lavrador, alJ,~~ dee<apa.ixonad·t. 
a~sentudo sobre montoe> tlc café dosvalot'l· , ' 
zado, quttl deve sat• a a.ttitulle do Governo, O~ agl'icultoros toem vividú isobtdos a.té 
-qual a missão que incumbe aos Estados 1 agora, sem nnifio, sem soli<laried:~de, sum 

Cruzar os bruços, deixar que as leis eco· ngremiação, lutando pela vida., a.tit·undo-so 
nomica.s ajam fatalmente, que os mais un::; contrn. os outro:-:;,em vez de SH a:;soci~trem 
fracos de::nppweçam, e se restabeleça. a lei e trabalh,\rem conjunctivttmeirte, auxiliu.n
'da offcrta e de procura no mercado mundial do-se uns ao$ outros. 
U.epõis de consumma.r-se a ruína. de gl'a.nde Os lavradores bt•azileh•os dev~m seguir o 
numero de agricultores 1 exemplo que lhes dão os a(l'ril;ultore~ dos 

Não, meus senhores. O momento ê ditH.cil, pa.izes cultos da. Europa, que es•ã.o se <\gru· 
a situação é cril.ica, as ditH.culda.des só paJem pando, fot•mando syndicatos e cre:wdo coa pu
ser superadas com estorço tita.nico, e a in i- l'J.ti vas de todo o genm·o-do CI'o.nto, de p:u· 
cia.tiva particul<\r por si só é impotente para ducção, de consumo, de seguro~, etc. 
debellar a crise. A i ntcrvenção do E~tado A Allemanha, a França, a Belgic:.t, a Sue· 
impõe-se como um dever aos políticos diri· cia, a Dinamarca, a Ita.Ua contam já innu· 
_gentes para o fim deenc1.minl\ar e auxiliat•, meras associações agt'icolas e por is~;o a sua 
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agricultura está mais on monos a:pparelha.da 
pu.r.:t resistir ás crises. 

Tambcm nos Estados Unilos da. America, 
a pa.trio. dos tr~sts mais arrojados da in
d ustda modcroa, os agl'icultorcs estão se 
agremiando. por sou lado, para resistirem 
até aos trusts que abusam do sua força.. 

O Sr. H<1nlcy, dircctur da Fcd01·ação dos 
Productores de Gereucs nn. Americl1 do Norce, 
em um rela.torio a1n·cscntallv nJ Congc·es~o 
Int.n·nacional de 8;-ndícn.tos Ar::ricolas o c\.Sso
ciuçlies Similares, ·reunido em ~junho de 1900, 
na. cidaJo de Pariz, diz o scg-uin te: 

«O;; agricuLtores do mumlo inteiro toem 
pot• ourlgação meditar o. mn.xima:-Si o Pl'i
mcüo dever do agricultor é 1woduzir, a 
venda <los szns prodw~tos (j uma sogund<1 e 
ussfts diffioll parte da sn~t ta.refu. » 

Conw americano_, homem de phno,; ::wro
janos, affirmando j(~ ter a allhesãJ do treB 
qthu·tos d:J..s as!ociaçõos agrícola .. s uo seu }.)aiz, 
clle p1•opõe a formação do mmt gi'ande asso
cin.çito inter.oaeionn..l elo agricultores p;ua a 
dcre::;a cncrgiea dos interesses agric;;las, n. 
r1ml.l se pr.:>punha, entro onLl'OS fins, O$ f!O
guintes: lo, suht1•ahir aos esl)Ocul;ulorcs a 
flxa\.'Ko do preço, on !.rogn.ndl) osso lJouor aos 
agricultores; 2°, funda.l' um escriptorio con
tr:d dG inrurmaçõcs csttltistít:;.u~ e Ot'·J numicas, 
l)Ol' meio de n.ttll':tlla u1J:õl'l'·,-açiln dus hctos, 
c publiea.t· nm J,mw.l q llrJ O.fJ ln\'o :to couha
cimento elos tt~~oci:tlbs; 3·•, a ut•;;:tnlí:nção de 
COJi)OI'tÜiY tl~ 1\vS l)CIIHO:; julg;~do~ nmi;J C<Jil
VOiliOnte;:, 

O qno o St•. llttnlny Pl'opiío <"· 11 idoa1; Silt'<i. 
t ,.d','l'Z :t ~·.J!It<;ãu 1li1,; Ct'il':ltl.,; rto ftli.IIL'O. 

1-':J.t'a n(J.; 1) 11110 c;;JJYI··m, th•:,J<loJ;t, t'·n aggJ'O· 
nti<tc;ii.o llo s~·thlien.lo,; locans ; «'• IL t'OJI'Illlll;ií.,) 
1lo uniõos ~yntlicu.cs l·oglonaes: t'· a con.st.Hui· 
r,; :'; o tlo SJ'IH.li•:ltl.us eentnws ospoclalí~atlus p :Jl' 
C<Lda raJil ;J de cnlturn; 1'-, flnalmunt..c, n.. Pc
U.ot•ar)il) Bl't~ziloira.. de Syndkato.~ E:;ta.dun.es 
pam l)Úl'·So em c:Jntado eom os symlicn.tos 
do u..grículü.Jl':>s estl'a.ngeiros. B' um ü1cto a. 
commttnieaçKo entre o Syudicato Central dos 
Agl'icultor~:>s de França e a.lguus do·, nossos, 
verbi-gn1tia n. União dos Ltwru.d'Jl•es de 
S. Paulo e o Syntlicato Regional de Bragança. 
u.dmittidos como soci:os do primeiro. 

Não sa.te o (ltte succGderti,, si a evolução 
syndical se operant lentamente ela perl
:pllcrh\ p:tra o centro ou si, ao contrario, 
dados os IUesro.os hn.bitos contrali,;tas, o 
movimento irá do,c~ntro para a per.iplleria. 

Não é penu.ittido á contwgencia. do orador 
prever a mardü1 dos acontecimentos~ Entro· 
tant;o, um fttcto inconcusso impõe.-,so a. todos 
os obsm•\-adores: a idéa do.s syndica.tos agrí
colas, altamente proclamada. no Congresso 
Nacional do Agr1cultlll'~ con;~o idé" mat.cr, 
irromp:m tã.ó fortemente, alastrando-se tão 
vigol'osament~ coiuó \mia. torrente :pelas cn... 

madas agl'icobs, atnJ•mon-se com tl\nta. pu
jança na. Conferencia. Assuca.roira., C1 ue ü 
Congresso Nacional, com o mais louvavel 
:patriotismo, decretou a lei n. 97ô, de 6 do 
janeiro deste anno, e os syndicatos estão so:J 
organizando por toda a 1nrte. 

Em S. Paulo, a terra. dos homens empre
hendedores, o Estado dos yankees bt'azileiro~, 
estil fuuceionando o Syndicato União dos La
vradores, tendo em sua. gerenciao Sr. Hr
gioo Costa, homem de prodigiosa actividadu, 
ao qual vão ud.herindo já os di,-erso;; syndí
catos locaes. 

Quem ler, como o orador, o jmportan"' 
orgii.o daquellu syndica.to na imprensa, -ver.: 
o modo r<1pido como csUt se accentuando o 
moYimento srndícn.l em S. Pmllo. E' a lei d ~\ 
nocossidadc. 

No Ma-ranhão, na região dl'dic::~.du. á cnl
tnra da canna e :.'L industl'ia do n.ssncar, exis1 r. 
á formado c fnnccionando o Syndicn..to .1\:::.-m
jareiro do Caxias, o qne ó devido tt orien·ca 
cão intelligcnto, cnergica e }X\.tl'ioticn. lh 
ços8o distincto collegt~ St•. Chl'istino Cru'l .. 

Em P(•l'ntlmbucu, gt·uças [L inic ia ti nL pa
tl'iotic;~.mentc imperiosa. do iotolligcntes a~ ri· 
cuHol·cs, entt•o us quaos apt•uz ao omd•d' 
citar os St•;:, Dt•s. Ignacio de Bat'l'uS B<H'L'CLt:, 
Col'l'lh do Bl'if;o o lmrào llo Suussuntt, os :_;y;;
dkaGus Ytio snt•gindo llHtr'avilhosamcnte t.! 

m'tnifestu.ndo tt vita.lidallc da inicitttiva, par
ticubJ' , 

Es~iio I'OJ'mntlos os .~y nuicatos tlo Cubo, <11 • 
PalnHtl'OS, <1 11 Goynnn. o du Escalh~. Ama 1·a.~s 
o G:w10Jloit•a, SOJltlu o.sto ul~imo rcgionul o 
compeohendon,lo tl'oS muuieipios. 

No Estado tb llahiu. oxistom OJ'g(tniz;\;1.•~· 
os !ôJ'lhlicato~ agric0la:> tlo Iguapo o ú1~ S. 1'1'-
líppe tlo CUl'l\CIOl' moramcub Juc:1l, o na 
Capital, sob a flírma contl'n.l, comproch;.·ll 
dando qua~i todas as u:sinn.s do ussucu.r cx;:;
tentc;;, ost<i rnncciona.ndo o Syndict~to A:;su
car~iro üa. B:J.lüa, cujos est:l.tutos jú. fol'itl~: 
regist1•aúos, pela Ul'gencla. dtts cil•cums•an·
cias, apezar de oií.o ter sido expedido ainda. o 
regulamento para. :lo exc~:mção da lei dos syn
dlcatos agrícolas. 

Ha. um anno, quando a lei dos syndicatvr. 
agricolas transitou. por esta Camtwa., u 
orador teve occasião muitas -vezes de nutal' 
a frieza de uns, oindiiferent~smo de algUil8, 
o desdem ele outros, o sc'epticismo de muif,,,:; 
e a affirmação . ccttegorica da. iuutili<Jatlu 
dos syndic.1tos sein dinheiro, e muito dinhen·v, 
por parte de varies eollegas. 

O orador. sempre .teve .confiança e a, evolH
ção que so esttí operando no pu.iz bem 
demonstra que a,s esp.erança.s mío fora.w 
infundadas. · 
. Roiua 11io se. ,foz eú1 um . di:i.. Os syndi
ca.tos não podem fa.zJl~ :o milu.grc do fa.1,it', 

q11e, affirmam os mu.sulmtw.os, .fltz crescer a-
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p:anta sob os olhos do obsorvu.dor. Como· systcm:t. planetal'io, tendo por contro o sol 
Christo multiplicou os -piic:> o os peixes-que l comrnunieando o c:1lor, a luz e a vid:l. aos 
eram poucos-para. da.r alimento a. milhares pl<meta.s que gyram om torno delle. 
üe iodiviüuos que o acornpttohavam, a,ssim Como !lo aol pt·eexistente sn.hirJ.rn roa
os syndica.tos multiplica. ·âo as forças isvlê1- lerias iocaudesceates, que, resfrill.ndo na 
tiu,s dos agricultores, concentrando-as, para immensida.de do espaço. se transformaram 
resisti1·em á crise e pr.Jpa.rarem melhor em planetas, este3, constituídos separada
futuro para seu;; 1ilh.os. Aconcentra~-ão de mente, continuam a gyrar em torno do sol, 
esforços faz tambcm milagres. obedecendo ás leis da attracção e repulsão, 

Jâ temos a lei tle ô de ja.neiro, organica. deUe recebendo a luz, o cu.lor, a. vida e o 
uos syndica.tos agrícolas, que -o Congresso movimento, mas, por sua vez, como a Terra, 
Nacion\11 vot.m na s:lssio do anno passado que nos é conhecida, fazendo viver incom
com ma.ximo pa.triotismo; mas não basta a mensuravel numero de seres; assim do syadi
loi dos syudica.tos. E' mister dee1·eta.r-se cato agricola, como cent1·o de acção, sahom 
outrtL lei complementar esLtLbelecendo pl'in- jnsti tuições benetl.cas para os agricultores -
cipios gel'tWS sobre as s::>cieitades . coopemti- caixas Rttiffeisen, cooperativas do _producçã.o 
VttS, que autorizem e ü.tcilitom tt formttção c consumo, caixas de familia., seguros contra. 
da.s coopom:Jivas do cr.)_.ito <~gl'icola, ito cun- a peste do gado o o incendio da'> plantações, 
~umo o de pro(lucção. campos de experioncia, escolas de ensino 

A no.•stL legisl<.Lção e omisstt. E é jusht- pr>otis:>ional e tantas outras,com organização, 
mente para preencher a. lacuna de nossa vida e responsabilidade proprias, mas orien
legislação que o orador apressntou no seio t:tdas, influenciadas, beneficiadas, amparadas 
da Commissão de Agr·icultura um projecto e dirigidas, no seu conjuncto, pelo espirito 
de lei orgaoica das coo:porativas a.gricolas, syudical que as produziu e do qual nã.o se 
que ainda. não foi submettido á apreciação separam. 
e exame da Camara pelos meios regimen- O wojecto do orador salienta bem a necas
tn.es, mas já. foi publicado na imprensa sidade de serem a.s cooperativas de credito 
tlesta Capíttü e foi distl'ibuido a vari<'s distioetas dos syndicatos que os crearom, 
Srs. Deputados e divcl'sas pessoas competen- isto é, não devam os syndica.tos exorcor as 
tcs, com o fim de ser criticado antes de ser f - d t' d · submettidd á dolibera,.;-o da. Camara. unc~·oes a'3 coop:lra rvas e credito, em-

""' borl\ os membros dos syndica.tos soju.m tn.m· 
O oraí!or aguardava o estudo da Com· bem socios das cooperativas. · 

missão para dar andamento ;w projacto; mtts O ora.Jor analys:t os diversos artigos do 
n. iosistencia com que va.rios agrículto1·es projecto e mostra em que olle differe dos 
lhe I>edem o andamento do projecto dct!>l'· pt·ojectos de seus illnstres colle.;as Sr:J. Fa· 
mioa·o a offerecel·o desde já, ~m nome lisbello Freire e Hent·L1ue Borg;JS. 
du. Commissã.o, como artigo ad.ditivo n.o pro-
jacto em discussão, do qual será. separado, Critica. o substitutivo Foli,bJllo. O lll'O
si lot• a.pprovado, PU.l'lt cunstituil• pro,jecto jocto funda.·SO na. cooperação mutun., mu.s 
isula.do o seguir os tra<mites regimentttos, quel' principitu• pela cupula dv editlo::iu: p!'o· 
soffi•endo mn,is uma discussão, sem pr~)uizo põe que o movimento do credito cooperB.tivo 
do projecto pa.ulista,. agrícola. vú. do contro para a poripheria, de 

O Codigo Commercia.l, Sr. PL'CSidente, cima para. baixo. 
elaborado h a. mais de meio seculo, não satisfaz O orador prefere que o movimento se f.1ça. 
as necessidades actuaes dr, agricultura om em seutido ~ontrario, conforme a oxperi-
ma.teria de sociedades commorciaes. encia dos outros povos. 

Impõe-se, portanto, ao Congresso Nacionü Náo crê que o auxílio do centro aproveite 
uma lei especial sobre cooperativas agrícolas aos agricultores dos Estados, e sobretudo aos 
que complete a lei dos syndicatos. pequenos agricultores. 

o orador offerece ao estudo da Camara o O exemplo da. Sociedade de Credito Agri-
seu projecto, que contém tres partes prín- cola. de França ern 1860 é digno de ser me~ 
cipaes. · ditado. Cita a opinião .de Louis Durand. 

Os syndicatos a.gr:cola.s J.ifferem das coope- Objecção e ê a opinião do ~r. Felisbello : 
rativas.; lia entra os syndícatos o as coope- os agricultores não toem o espírito de asso
rativas tt mosma I'elação, si assim se póde ciaçã.o, e admittido que ellcs se assoc.iom em 
exprimir, que entre o sol e os planetas, um coopm·ativas de· credito, onde encontrar di~ · 
mero systoma solar, conforme se vil do se- nlteiro para as caixas Iocaes? Existe o esoi· 
guiote topico do parecer com quo o orallor rito de associação nas irmandades, sanhs 
justificou o projecto qu{' constitue a. lei de casas. Basta adoptal-o . pela. propagànda e 
6 de janeiro de 1903 : lavoura.. As caixas R.aitfeisen são adapta-

« O syndicato <\gricola e as obras coopera.- veis : as caixas economicas podem snp-
tivas, que delle nascem, são como o noss.l pril-as. 

Vol. VI 
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A orga.niz:~.ção 1ln.s caixas Raiffoison offerece 
todn.s :-u~ gl1rant.iat;. Çomraradas com as 
caixas de Sclllllbzo sã.o }ll'cfut•ivc!iS para a 
I<tvout'it.. P<~r que n;'io Ido de mmll'ttr entre 
nós? Diillculdadc~s honvc na Allomanha, na 
It;\lia, nt\ França. Nfio basta. lugi:'hu·, é pre
ciso fazct• propaganrla. c com' abnegação. 
Raifl'oisen, \Vóllernbol·g, Duru.nd consogni
ra,m alguma cousa após tenaz· o patdotica. 
propaganda. 

O oi·a,dor faz um csl,udo <1cmJr<tdo sobro 
as caixa~ ecJnom~~::as f~del'a.os, cu.j~ organi
•zação o modo dé fllncctonai.' critica com 
franquezn,,evitlencian,lo que o systoma actual 
Jlâo póde continuar a bem do desenvolvi
mento economico do paiz, 

A hora e~tá. dada e o oratlor tem ne~ess~
dade aindâ. da tratar d11 crise do café e dos 
meios de debellal-a.. 

Podo, portanto, ao Sr. Prosíde11te que o 
inscreva com a :palavra :para fallar amanhã 
segunda. vez. 

Entregando o seu projecto n.o estudo da 
Camara,pede a benevuiuncia de seus collegas 
para os erros ou contingencias ÇI.llO nelle 
·existam, e a collaboração fl'anca. dos compa· 
tentes para que não se demore a dem·ett~ção 
de uma; lei sobre coo:perativa;>. (Muita bem; 
muito bem. O o1·adOI' d comJn·imentado.) 

Vem á. Mesa,, é lida, apoiada e posta. c.m
j unctamentG em discussi"w a soguiote 

Emenda additiv~ a.o projecto 11. 168, rle 
18991 q.ue conca:le auxilias á lavoura 

PrOJccto de lei solml cooperntinlll n;rl'icoltiR 

O Congt'esso Nü.ok:mLl dect•ota: 

Das sociedades coopc1·aUvas, seus C<O'ac!e· 
í'isticos e SIW constiluiç,1o 

Al't. l. o As socieda.des coopcmtivas, oi·ga
nizadM pelos :;yndicatos agrícolas, que pod,e
rã.o ser anonymas, em nome collectivo ou 
em command.ita., sio regidtts pelas leis quo 
regulam ca<la uma. des&as t'órmas Q.e socie· 
da.de, coi:n as molifica.ções estatuídas na. 
presente lei. · 

Art. 2. 0 São caractor·isticos das socie<la· 
dos coopemtivas: · 

a) a va.rialJilida.do do capit:tlsocial; 
b) a não limitação do numero dos sucios;. 
c) a incessib~lidadc das acções, quotas ou 

:partes a terceiros estranhos ú. sociedade. 
Art. 3. 0 As sociedades cooperativas devem 

faz~r :Pl'Ccedet• a sua firma ou discriminação 
f>OClal das palavras «Sociedade cooperativa 
de rcspons3.bllidado limitadn, ou illimitada», 
collf'orlhe esta for em lodos os seus actos. 

Os :dministradores, socios ou não, só
mente serã.o I'espJnSaYeis nos limites do 
mandat0 qne receberem. 

A re;,pon;;abilid<td.e dos socios stm!. solül:tria. 
ou dividid<1, indefinid:t ou até ::i. cJncurreu
cia. de certo valor, conrvrmo dctormina.rem 
os estatutos. 

P.ll'O{;·t·a.pho unico, Os quo tomarem parta 
em um acto ou opcraçãJ social em que se 
occulte a declaração de que a sociedc\tle é 
coop(wativa poderão ser declarados pes.soal
ll1>3nte respon~aveis pelos compromis.>os con
tl'ahi,Jos pela sociedade. 

Art. 4." As sociedades cooperativas se 
·podem constituir por escriptura. :publica ou 
por deliberação da assemblén. geral dos 
socios. 

Art. 5. 0 O acto constitutivo das sociedade!! 
deyorá conter, sob pena de nuliidado, o se
gumte: 

1 •, o llll1)10i'O preciS!> dos socios fuotiadores, 
que nunca SSJ'â. inferior a. sete; 

2), a qenomina.ç,ã.o e fôrma da. sociedade e 
s1111 séue; 

ijo, o seu o bjecto ; 
4o, ~ reJponsa.bili~ado assumida :pelos 

socios; · 
5°, o modo de administraç&o; 
6o, o minimo do capital social, quando a 

socieda·le for de capit(l.l, e a fórma por quo 
este é, ou será. ult,·rim>maata con~tituido, 
scado parmittido estipulí.r que o pé\gamento 
seja. feito por quotas semanaes, men:moes ou 
anmmes o cada sooio on tt·e com uma jola 
destinada a con.:~tituir o fundo do resel'va.; 

7", o motlo do admissão, •\omi:~J:~ão o ox· 
clu~ii.o tios socios, o as condlç,õoiJ do retil•ada 
das on tt-aúa.s ou pa 1·tos ; 

8°, os caso.~ do dissolução o fó1·mat~ do li
quid<wiio; 

!)o, o modo de constituição do fundo de ro· 
serva e o sou destino nas liquidações depois 
de satiBfegos os oompromülsos SO;liaes. 

Art, 6.0 Os e::!tatutos das sociedades, além 
dus requisito.:~ func!amont~tes, do que trata. o 
artigo anterior, indicapij.o: 

t•, a dur(l.ç~o da sociedade, que não exce· 
dol'â de 30 annos ; · 

2", os direitos dos socios, o modo dQ con
vocação da assem blé11, gorai, a maioria re· 
querid<t para a validade das deliberações e o 
modo da, votação ; 

3", a repartição dos lucros o perdas, 

Da publicidçule e gal'antia de terceiros 

Art. 7. o ~s sociedade-1 cooperativas, qual· 
quer que soJa n. sua. m~tul'eza e fôrma, só 
poderão funcciona.r validamente depois de 
preBncherem as formltlidtdcs seguintes : 

to, deposítitl' em duplicata. na Junta Com~ 
~nercial, onde houvei·, ou na regi~ro ·aa.:; 
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ltypotl1ooas dtl. ch•cumscri:pçio da IJ!),lc da so
ciedade, exemplares dos estatuto8 e list<J.S 
nomio11.tivas dos sJcios, do que SJI'á dado rc· 
cíbo, incumbindo ao ofiloia.l (lo registro 
ramattor, por intermedio do juizo commer
cía.l, cópia.s á Junta. Commel'Cial n;1 C'l.pit<tl 
do Estado; 

2•, renovar semestralmente ntt época 
ml'.rcada pelos· ostatutos o deposito 1la lista 
dos socios e as alterações quo houverem 
solfJ'ido os estatutos. 

3", remetter lgllalmente, J•nrn o mesmo 
fim do que trata. o n. 1°, cópia da acta. do 
iosta.llação da sociedade, devendo es~u. ·de
clarar o VtÜOl' tota.i das quot~s sub~criptQ.s, a 
existencia. em caixa das impol'tancias l'B· 
r.olhidas por conta. deUa.s e a.ssign1dt\ tão 
somente pola a.dmiuistração eleita. ou esco
lhida, unic<L responsavel pel!ts affirmações do 
seu conteüd o e sujei ta. a. penas, no c11.SO de 
fraude, de 200$ a. 2:000$, impostas pelo juiz 
commer•cial · 

4•, publicár no jornal official o a.cto con· 
stítutivo e as modlflcaçõos quo nello ~e 
operarem. 

Do U~1·o dQ regist1·o 

Art. 8. • Toda a· sociedade eo·IJlt>L'<J.tlva 
tel'a em sua. séde, sob a gua.t·da dn i.ltlminis
tracão, um livro, semprQ patcn te, no qual 
~cr<i lançado, a.!Gnl do a.eto ·constitutivo da 
socieda.d.o, o seguinte: 

1•, o nome, cognoma, profissão e domi· 
(!i Uo dos soei os ; 

2•, a. data. de su.:~. adml~são, tlomísaão on 
cxt.l!UJ;;\l) ; 

3", u conta. eol'1'uuto dae rJlll~ntíl!.~ entl'O· 
gno~ ou re~il'adu.s pol' cada um. 

J~:~to liYPO 80l'á. u.bcrto, eucBl·t•ado, numa· 
rado e I·ubt•ic~.~do palas juntl1S commert!íaes, 
ondo as houVI.li', uu pelu juiz eollllllCI'da! uos 
outras log.:trr.s. 

Art, 9. Os soei os receberão ti tu lo5 nomi
nativos contendo, a.h~m do contracto so~ía.l, 
u.s dec~araçõ~s relativas a cada. um, a.ssígna.
dos pot• ~llc.J e pelos rep!'cseataute$ diL_ l!O
ciedade. 

§ 1. 0 A admissão do sacio veriflca·S3 mo
día.ntA sna. assig natura no liV1•o, pr•eccclida 
da data doante do nome. 
. § 2.• A dcrrii~são do suda se Jaz pur aver
bamento lançado no respectivo titulo nomi. · 
nativo .Q no livro, á margam cto nome, assi
gnado pelo dcmi:l:>ioua.l' io e pêlo represeu· 
tante da oocioda.de. 

Quando esta recusar a.verb.:tr a demis;;ão, 
o socio recorrmt á notificação judicial, livro 
((e seHo. 

§ 2.• A eJtclusão do sacio, quo só poder:!. 
ser declarad1L na fórma dos o)~tatutos, snrá 
feita. por tel'mo escrípto pelo goi'Onto, quo 

rclatil.t'á. todas rts oircums ta ncias do fu. t;tu, o 
trans~reverá no livro do regi~tro <J romw · 
terá., sem domoPi1, c6piu., rog ístrad<L ptdo 
cJQl'roio, ao excluüio. 

Art. lO. O sacio uemissiona1·io ou excluído 
o, om eMa do morte, :faHencia. ou inte t·· 
dicção do ~ocio, os herdeiros, credor es v 11 
cura.'! oral não l>otlet'ãll requerer ll.liquidaç(tcJ 
sociu.l. · · 

Paragrapllo l!tliM. Toom diJ·Bit(): 
li) o socio úemissionllrio ou oxcluitlo <l I'•J· 

tirm·, som prejuízo Ü;\ l'esponsa.bilidu.<le qH:] 
lhe competir, confol'JrHl o ultimo balanço d•J 
anno d:t dcmis~ão ou exclusão e a. sua con t" 
cm·rente, nã.o ~c computando JJO cap1tal .o 
fundo. de reserv~, a. que só tem dh•eito, c.~ · 
clusivo e absoluto, a. aúciedade, qualquer qw~ 
saj:1 a. sua. procodeneia -l11cr os ou don=~· 
tivos; 

b) os lterdeiros-(t receberem a. parte e :~ 
conta corrento, na !'ót•ma. da. letra a, llú
dendo ficar subrogados nos direitos sociaç~ 
do r,~uecido, si, ri c a.ccordo com os esta tu tos, 
entrarem para. a so1liedade; 

t:) os credores peswae~ do suuio fa.llido-n 
mcclJm•orn os juros a os lucros que cou\Jerem 
p.·• riCJvedol', e a sua. parte sómente. depois d:• 
ui<~ulução da sociedade ; 

d ) os curadores dos socios ioterdictos - a 
opta.:!em pela. retirado.. ou pela. continuaç1iü 
do~ seus curatsllados U'\ sociedade, nas co :1· 
d ições das Ietra.s a e c. 

Ad . lI. o vo.lor nomi nal do c~da a.cç1io 
on q_uutt, q_uc I<Ul'â nominutiva, não p;:~dcr- ;\ 
e:<ccdm• de !OU$. c ningucm subscrevertt uc
t;õe.; llU (]\lotas llUC c:<~erbm de c inco conto'. 
,\~ a~çõos ou títulos sã o ini.!•nnsfcriv :liS, saho 
autol'i?.a.çà.o Llt~ admioistraçi\o ou d:J. o.s.iOO l· 
blú..t gorai, conformo p re>crevorem o~ osta.· 
tLltos, o sómentc dcpoü de complot~mon·.c 
pagas. 

Art. 1~. Ca.da. sacio Eó ter:i um voto , qu;d· 
que!' quo seja o numero de suas acçõos () n:i.o 
1Jvdcrá repre:>eutat•, :por p rocuração, mai8 
de um sacio. 

!Jo cJ·edito ag;·icola 

Al't. !3. As sociedades cooper~ti v'as de 
credite agrícola, organizadas, quer sob a 
responsa bilidade dos assoc ~ados, limitada ás 
suas acções ou quotas, quer sob a sua rcs 
pon8<tbU idade possoo.l soliuar ia., limitada. 
ou illimítada, terão exclusivamente por oh· 
jea,to facilitar o gal'anth• as opei"ações reali
zad~s individu11lmcntc por cada, syndicata.riu 
ou pelos syndicatos isolados ou federados em 
uniões. 

Art. 14. A totalida.Jc ou n.lg uns dos asso
eiadosdo;;;,rmlicutopoderão,simulte.n eamt'n t~. 
Jhzer ptwtc do llyn!licato o tl!t coopei'Ilot.iV(). rl.<l 
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credito, mas os dons institutos não se identi
ficarão em uma só e mesma associação, sendo 
separada a responsabilidade respectiva. 

Art. 15. E' permittido aos institutos do 
Cl'edito de que trab. a presente lei: 

1. o Emprestar sob hypotheca do immo
veis, penh(lr ngrícola e Wa1Tants, estabele
cendo para csto fim armazi3ns gomes, na 
fórma das leis em vigor. 

O ponhol' a.grícol ~ poder<t ser feito pc.r es
cripto particular. sendo no~essa1·ia a inscri
pção no registro do termo ou comarca p:\l'a 
valer contra.· terceiros. 

2. 0 Emittir lettras agrícolas á ordem, em 
que se determino prar.o fixo du vencimento, 
logar e qu1.ntidade de goncros a entregar, 
com a designação da sua qua.lidado ou o seu 
valer em moeda co1•rento. 

O mutuario que acceitar lottra,s de valor 
excedente ás suas colheitas incorrerá nas 
penas do a.t·t. 3:~8 do Codigo Criminal. 

3. 0 Rec.:Jber em deposito dinheiro a juros, 
não só dos socios, como de pe:;soas estranhas 
á. sociedade. 

4. 0 Tomar dinheim emprestado, mediante 
a garantia pessoal e f!ohda.ria. dos associados, 
ás Caixts Economícas Federaes. situadas no 
respectivo Estado, com aatorização da as
sembléa geral, que fixará. o maximo (!O em
prestimo. 

A responsabilidade se fa.1•i eifcctiva repar
tida.mento e JWO 1·ata, de modo a não recahil• 
sómente sobt·e alguns, â escolhn. do credor, 
emb01·a com dh•eito rovo1·sivo sob1·e os 
outros. 

O Governo 6 autot•izado, para este fim, a 
reformar as Caixas Ecoúomicas, dando aos 
seus direetorcs podares para conccuerem os 
emprestimos, sob rig<n·osa. t·espon~abilidado 
dos mrs.uos. 

Dos {avm·es e i.çenções 

Art. 16. O Governo auxiliará, com a verba 
que for votaJa·no Orçamento, as cooper.\
tivas do credito agt•icola mutuo qu J sa orga· 
nizarom de accordo com esta lei, na capital 
dos Estados, e funccionarem com o intuito 
de favorecer o custeio das divors:ts culturas, 
e o desenvolvimento da. Iavour,1, e das indus
tria~ oonoexas e impulsionar as caixas locaes 
nos distríctos ruraes. 

Nos Estados, onde já houver bancos de cre
dito agricola, de que façun pa.rte, como coo
peraô.ores ou accionis\as o Estado e par
ticulal'es, o Governo poderá a.uxUial-os 
tambem. 

Paragrapho unlco, O auxilio será. prestado, 
pot• omprcstimo,rnodilmto ns clausulas quo se 
seguem: 

a) pra.zo não ~upúl'iat• 1t lLI 1WIW1i ; 
b) jut•o não .supol'ior a. 13 "/ .. ; 

c) garantia da responsabilidade pessoal e 
solidaria. dos associados, nos termos do 
n. 4, do art. lG. 

Art. 17, São isentos de impostos de im
portação e paga1•ão sómente::! 0 / 0 de e,xpe
dientc os machinismos o instrumentos para 
a lavoura,assim como o arame farpado, os 
adubos chim!cos. inclusivo o salitre do 
Chile, os desna.turantes e carburetantes o os 
animaes rcpro<luctores que forem importados 
pelos syndicatos agricolus directa.mcnte ou 
pot· meio das so.iedades cooperativad qtle or· 
ganizarem. 

A isenção será concedida :pelo Ministro da 
Fazenda ou pelos inspectores das Alfandega.s 
nos Estados, de conformidade com o §.36 do 
art. 2° da. lei n. 3.617, de 19 de março 
de 1900. 

Art. 18. Provado quo o syndieato ou co
operativa, prevalecendo-sé do favor legal, 
importou os objectos mencionados no artigo 
anterior, isentos de direitos, para vendel"os 
ou cedet-os a pes.>oas estranhas á associação, 
será. impostia. a multa de 5:000$ aos im
portadores, sendo pelo pagamento solidaria
mente responsaveis os associados. 

No caso de reincidencia, a multa serâ co
brada em dobro e o· syndicato ou coopo
rat.iya será dissolvido '~ requerimento do 
pt•ocm•ador da Republica, além da.s penas em 
que incorrerem os infractores, nos termos 
das leis fiscaes e pena.es. 

Art. 19. O Governo da União influirá 
junto ao dos Estados pal'a. que os poderes es· 
taduaes e municipa.es concedam tambem 
isenção do dü·,1itos e outros favores aos 
synd.ca.tos e cooperativa.e, além dos que 
esta loi dispensa., para animar o desen
volvimento da agrjcultura nacional sob a 
fórma de asso··iação, exercendv, cumula.tivll.· 
mente cJrn a União, os podees a quô ao· 
reforo o a.rt. 35, n. 2, da Constituição I<,ederal 
da Republica. 

Art. 20. Revogam-se os disposiçõis em 
contrario. . 

Ignacio Tosta, presidente da. Commissão de 
Agrir.:ultura.-Bulcão Vianna.- ReboHças de 
Garvallw.-J. L. Teixeira Brandtío.- Chris· 
tino Cruz.- Bezel'Yil Fontenalle. 

Fica a discussão adiada pela. hora. 
Passa.·se á ho~·a destinada ao expediente. 

O Sr. Alencar Guimarães 
(1° Sec,·etario) proceda á leitura. do seguinte 

EXPED:ENTE 
Otncios: 
Do Sr. 1" Secr~tilrio do Senado, de 15 do 

cul'l'êntc, tl•u.nstnittindo um dos autogra.phos 
da l'OI)olu~>iío tio Congt•e.sso Naciona.J, devida· 
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mente sanccionada, autorizando a abertura 
do credito de 100:000$ ao Mínisterio das Re
laçõeJ Exteriores para. o mesmo 1lm do que 
foi autoriz tdo pelo decret0 n. 977, de 3 de 
janeiro do corrente anno. -Inteirada; ar
chive se o autographl), 

Do mesmo senhor, de gnal data., trans
mittindo o projccto do Senn.!lo elentndo a 
2$ diarios a pensão <le 400 réi~ c1ue percebe 
o cadete refol'mado, com honras de a.lferes 
do .exercito, Orozimbo Cu.t'los Corrêa de 
Lemos. -A' Commis:;;ão de Orçamento. 

Do mesmos mhor, !le igml data, enviando 
um exemplar de cada um dos autogr·a
phos das resoluções do Congresso Nacional, 
devidamente sanccionado.s, autorizando a 
abertura dos credito3 ex:traordinarios de 
1.200:000$ para occorrer ao pagamento das 
despezas de custeio da. Estrada. de Ferro 
Oeste de Minas, durante o segundo semestre 
do corrente anno, e de 49:912$530, supple
mentar á verba 3a. - Correios - do art. 21 
da lei n. 957, de 30 de dezembt'o de 1902. -
Inteirada ; archivem-se os :mtographos. 

Do Minísterio da Marinha, de 15 do cor 
rente, enviando a. seguinte 

MENSAGEU 

Srs; Membros do Congresso Nacional
Apresentando-vos a inclusa exposição que me 
dirigiu o Ministro de Estado da. Marinha. 
sobre a necessidade de ser o respectivo mi
nisterio balJilita.do com vat•ios creditas sup· 
plementares ao orçamento om vigor, afim 
do poder attender a despezas de passagens, 
ajudas de custo, commissão de s \ques,rretes, 
encaixotamento e seguro~. o bem assim 
acquisiçã.o de fardamento pat'<~ as praças dos 
corpos de ma.rinheíl'OS nacionn.es e infa.nta· 
ria. de marinha, tonho a honra. de solicitar
vos a concessão dos mesmos ct·odgos, na. 
importa.ncia total de 671:952$36.1, di .;tri
huida pelas seguintes verb:ts orçamen
ta.rias : 

§ 28-Fretes, etc.: 
Cor.~signação - Pes-

soal. ............ 59:862$821 
Consignaç..'io- Mate-

rial ........ ~ .... . . 2<J:05~t885 83:918$706 

§ 9"-Corpo do marinheiros 
naciona.es: 

Consignação-Material: 

Quota destin'l.da. a far·damento 

§ lO-Corpo de infantaria de 
marinha: 

Con -ügnação-Material: 
Quota destinada ;r fard:J.mento 

(ma. teria.- prima), ........... 166:84.0$885 

Tot:tl •.•...••. , •. ~ 671:95?$861 

Rio de Janeit'O, 14 de outubro de 1903, 
15° da Republica..- Fmncisco de Paula Ro
drigt~es Alves. - A' Commissito de Orca.
mento . 

O Sr. Heredia de Sã não pre
tend'l tomar tempo á Camat·a. Sente que 
já é ta.rde · a fu.diga é '-·<Jral · em occasião 
'opportuna,' prestará os "'escla.~·eJimentos ne
cessa.rios sobre o prr.jecto que vao apre
sentar. 

De:;;de já., porém, adianta o essencial: é 
que, embora. soja um prLJj .·cto de angmento 
de vencimento~, não acarreta augmento de 
despezn,. O f<~cto nada tem de extra.ordi
nario, porque a verb:L de 213:l:OOO$, desti
nada á Secretaria da Marinha, . deixa todos 
os aunos um sa.ldo do 19:800$000. Esse 
sa.ldo cobre o augmento pedido. 

Assim, a grande objecção, que sempre 
apparece aos projcctos mais justos sobr.} 
elevação de vencimentos, é aqui descabida, 
porque u. elevação que o oradot• propõe não 
importtt no minimo augmento de desp~za. 
(Muito bem.) · 

Fica sobre a me.;:.t a,té ultet•ior deUbera
ção, o seguiu to 

PRO.JECTO 

O Congrosso Nacional resolve: 
A1•t. L. • Ficam oquipara!los, sem n.ugmen

to do l'espcctivo o1•çamento, u. partir do 
1 do janeiro do cor1•ente a.nno, os vencimen
tos dos empregados da. Socretat'ía de Est.a.do 
da. Marinha aos dos empregados da. Conta
doria do mesmo mini~terio. 

Art. 2. o Para os elfeitos desta lei, o Poder 
Executivo aproveitará , no col'rento exercício, 
os saldos verificados nas quotas da verba 
§§ l-Secretaria. de E~tado-destinados ao 
consumo de agna, e, nos exercícios subse
quentes, reduzil•â. .:JSsa.s quotas de 48:492$ a 
23: 779$'í00. 

Art. 3." Revogam-se as disposiçõesem 
contrJ.rio. 

Sala das Sessões, l5 de outubro de 1903. 
-He1·edia de Sá. 

(ma.teria prima) ............ 416:193$270 

o Sr. Calogeras-Sr. P1·esidente, 
achava-me ausente do recinto no momento 
em que foi submettido á votação o pedidoda 



Câmara dos Deputados -Im presso em 22/05/201 5 12:31- Página 25 de 36 

!I ispcns<t que o Sr . Dr. Alencar Guimarães 
:Lpreseotou do cargo de I • Secretario quo 
tilo digno.menle occupa nesta, Ca,so.. 

Venho doclttrar a V. Ex. e à Cn.sa que, si 
ostivesse Pl'esouto, teria, vota.do contra esla. 
dispensa solicitada. (muito bem.) 

o Sr. Fernando Prestes -
~r. Presidente, temL> hoje um tios jornaes 
d iarios que se publicam nesta. Capitil.l, dado 
<L noticia da ses.,ão de hontem desta Casa, 
n ffirmando que, em resposta a um aparte do 
Jt;eu iltustre amigo e companheiro de ban
C;tdn. Dr.Alvaro de CarvaJho,o nobre Deputado 
J>l'. Alfredo · Varella havia lhe rlito que o 
Dr. Alvaro de Carvalho não merecia res
posta por ser um irresponsa;vel-veuho dizer 
n V. Ex. e á Camara que, esütndo muito 
proximo do Deputado Sr. Dr. Alfredo Va
I'(•.lla, não ouvi a resposta. que es,;e jornal 
:ifl:irma. ter sido dada ao Dr. Alvaro de Car
Yalho. Mais tarde, porém, o nobre D,•putudJ 
Dr·. Alfredo Varella affirmou·me quo não 
respondera aos apartes do Sr. Alv11.ro de 
c ;arvalho, em consideração â lJancada pau
lista e á. minha humilde individualída.de. 

Devo declarar que, si n.quella. respostn. ti· 
vossa sido dada, teria. condigna contest:tção, 
não só minha como da parte do m ::m amigo. 

Era isto o que en tinha n, dizer a V. Ex; 
f'l'. Presidente, e aos Hlustres collegas. 
( Jlfuíl o bem ; muito bem.) 

O Sr. Sã Peixoto-No discurso 
lwntom proferido no Senado pelo illustre 
::>cnador Sr. Costa Azevedo ha um topico 
ma.liciosam;mte ;•mbiguo, referente á. repre· 
:'Cotação do Amazonas nesta Casa do Parla· 
munto, que coage a bancada de tlue sou par
to a dar immediatamente uma oxplicn.ção, 
~inão a fazer um protesto. 

E qi.m.ndo S. Ex., interpretando como 
]H'ova. de apoio a nossa abstenção em dis· 
cutir neste recinto accusações levantadas por 
certa parte da impt•ensn. carioca contra. actos 
Ja administração daquelle Esta.do, contmen
tn.: «V e-se quo S. l~x. (refe1'ici.·Se aoS,·. Endas 
ilfm·tins) e, naturalmente, seus collegas, não 
entram na. q~es'lão porque não querum suja~• 
t s pratos onde comeram juntos.» 

Assim :pensando illude-se o h:mrado cüla· 
Nio que no Senado occupa unia das cadeiras 
de representanto do Estado do extremo 
nvrto. 

O Sn. . AURELIO AllroRm-Illcgal o fl•audu
lf!lltamon te ... 

O Sa. SA Pl':lXOTo-A ansencia de réplica 
tL r!HBIL~ olljurga1.orias do que V. Ex. so f ;.;z 
,·,:!lu, 11iio Ll'!~duz nppla.uso ou cenSUl'a, 
llllitl o l'llijpoito u.o regimen fodorativo inati
tuldo JiOla Con~:~tltulçiio l'Opnhlicunu. 

Actos da compateocia. privativa. dos po
deres locaes não devem constituir ol}jecto de 
díscussão no Congresso Nacional. 

Trazcl-os paN a téla do debate aqui, é 
dar~lhes uma feição irritante e improficua, 
com prejuízo de assumptos da maior I'ele
vancia, que estão reclamando o estudo e 
decisão do Poder Legislativo Federal, desde 
quo não lho cabe tomar qualquer provitlon· 
c ia a respeito. 

Quando os poderes estaduaes no exercício 
da suas respectivas tlttrlbuições, praticam 
um acto e1•roneo ou contrario aos interesses 
doE!stado ou um funccionarlo commelite a.lJuso 
do autoridade, desídia, prevaricação, su
borno, o remedio efficaz é :pe~ir a annullação 
desse a.cto pelos meios regulares ou promo
ver a responsabilidade criminal do f'unccio
nario, conforme o caso . . 

O mais é perder tempo e levantar cam
panha de descredito contra o Estado; que é 
quem mais solfre com essa derrocada de 
reputações de sétis homens publicas.' 

E, diga-se a vm.·dad~. nenhutn dos aggre
gados da. Fcdol'ação Brazileirtt, mais do quo 
o Amazonas tem sido victima dessa pessimo 
systema de fazer opposíção . 

Por meio de verrinas diarias e anonymas 
nos J1 pedidos dos jornaes, quasi sempre os~ 
criptas por indivíduos que nenhuma. liga~;ão 
teem 110 l~stado, e cujo unico.intuilio é, }>or
t<lnto, provocar discussão para auferir lu
cros pessoaes, alugando a penna o vendendo 
a conscieocía., tem-se fvrmado no Rio de Ja
neiro, por effeito da. snggestão, uma. opinião 
publica falsa. sobre os homens que teem rel'1· 
pJns:~biliJudes na. política do Amazonas. 

Govo1•nista.s e oppos!cionistas, todos pot• 
sua vez teem sido a.lvo da. n.ccusação, quasi 
scmpro injusta, de improblclosos, e tal é a 
atmospl1era de suspeição que contra elles 
tem sido c1•eada. aqui, onde não são conhect· 
dos de perto, que já se va.e levianamente 
dando credito até ás fabulas que os des
occupados entendem pôr em circulaçã1, nas 
hora:> de ocio, por perve1•sidv.de ou pa.ssa
tempo. 

Coroprehende-se bem este phenomeno do 
suggostão. 

Sorgi, Tarde, Sighele e outros escriptores 
de nota. o teem constatado e explicam scien· 
tificante. 

O patriotismo aconselha reagir contra 
e.,to estado de cousa.s. 

Manda a Yerdade, a justiça manda que se 
proclame que ó nível da moralidade admi
nbtr(.l,t,iva do Ama.zomu; não é inferior ao de 
qualquer outro Estado onde os mesmos la
Mos w repetem contra os que dominam as 
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sitlUlções, qua.odo é certo quo, em gcwa.l, os Fora m apresentadas na. sessão de 15 de ou-
nossos ~tadistas morrem nu pobrcsa.. tubro da 1903, ao Orça.mcoLo tio Interior pt'4· 

Ora, si o quo visam , em re~ra, bes escri
ptores é lovanLa.r grita. u fomcil tat' o esca.u
dalo, responder é da.1·· lhes vulto, é empres
tar-lhes importaociu., mo1•eaimento e valor, 
q ne não po!ll!ucrn. 

Acre:lit:~. a bancada. que o desprezo sará 
um maio cfflcaz de pôr termo :i. tã o exp!o
tada. industriá da dl!f:unação, porque tira. a 
es~cs cscl•iptur~·s a. e~pCi'i:UJCja. ele serem cha· 
mados â fazer defesls ou de que se procure 
comprar-lhes o silencio. 

Si, como affirma.m, ha dcsm·1ndo.~ na. ad
lllillistru.~:ão amazonense, eu concito o il· 
lustre almirante a abandonar a r ota que 
vae seguin<,lo, de pl'rta-voz . de alhsias pai
xões, p:J.l'il. cnvereda.r por esta ouh•a. mais 
nobre o mais cheia de proveito pa1•a a Pa
trla e para o Esbdo quu l'tllJreseutct;: Ctll 'Ca.L'· 

se de um certo numero de amigo~.que obade
çam à sua. in~piracão o formem um llocleo,d J 
onde poS:!a sa.ltit• u m ptLl'tiJo forte e ;u't'<!gi
rnant.'l.do , quo fac:a ft•entc nos comicios c!ei· 
tomes, n:~. imprensa C\ na tribun•t do Esta.do, 
á situação dominante. (A11oiados.) 

O que não rólo continuar, porém, é e~te 
systema de fa.zer oppo~icã·J no Rio e bater 
palmas no Estado a. tudàs as vontades do go
vernldoi'. 

EsLiveram com ae:;en to no Congt•as.:;o, du
r a.nto o triennio du. lcgMatun ng.;ra finda , 
dow dos mal~ consptcucs chefu~ dó grupo 
politico, que 11qni se dlz opposição, 

Reftt•o me aos Sr·s. Ferreit·a Peuna. o Gucr· 
reiro An tony, cidadãos nll'citns tls lulas cloi
toracs e <ls asc<l.ramuças p~t· iamont;tt·os . Pois 
bom. Aponto S. ~~~. um só discm·so por 
ollos pronu nciado c.enwrando acto~ da admi
nistl-açãv, nllla só queix[l. do prepot.ooo:a ou 
falta dn garantias por clles arguitla. 

Si algum existe, que S . EJC. se digno lol-o 
M Seua.do . 

Não voja., poi>, o nobre Sr. Costa Azovodo 
na attitu..tc <Ja lmncnda. mais do qne o })Gr
feito eonbecimonto dJ regimen federativo e 
um protesto ou rosistonch~ pl.lsSil'a contt•a (~ 
UOI'OS o dosmora\iz[l.doros pt•ocmsos pol! :lcos 
que estão sondo p:J.~lo~ em voga. (Jluito bem; 
mtti!o bem.) 

o S r . Pr·csi<lelltc- An tes do lc
vantl\1' a se:;são, devo declarar <1. C<tOla.l·a qu~ 
terminoa hoj!l o prazo dns cinco sessões de 
quo cog:it:~. o Regimento para. apresentação 
de emendas ao projecto n. 2,)1, da 1903, que 
fixa. a despézu. do Mlnistorio do Interior pa ra. 
o !i;{e rc\iclo do 1904. 

ra. o exercício de 190·! , as segnintos 

J>~IEI\:DA S 

Ao tH·oJecta n . 251., de iDOS 

Or~aménlo elo Interior 

Art. Fica o Governo autoriznúo <1. mandar 
construir um edifitlio destinado <O? Cong l'esso 
Nacional, sogundo u plano ~ Jll) local que fo
rem préviamento combinados com as MDsa.s 
da Cam:tra o do Senado . 

Pal'a:,Tu.pho unico. No cxercicio dP.sta IAi 
o OoYorno fica. au:orizndo o. d ·~.p::udcr p;wa. 
e55C fllli até a so1uma de 500:00USOOO, abrin: 
do pai•a bso os credib:; neccs>al'ios . 

Sala. do.s scssõ<':~ .l5 de out~rbro do 1903.
l',mla Gu~llla1'tTes . .. Oliucira Fim1ei rod o.--Julio 
de Mello.-A fenctw Guima1·<1es .-1'homa.o: .il O· 
c·ioly.- l Vmlde,·ley de Mendonça.--Joaq~tim Pi· 
!'ts.--Cassitmo dt> Nc1scimcnto.--Alval·o de Cm·· 
ocalho -Diogo Furt~uw . ...:..()h ristino (;;-u::'.
ilüwçat Escoúar.-Me~to 1lú.tltos.- Paranho3 
J1Io~ltcnegi'O.-Pat/l1'no Ccwlas:- l+ancisco Ro
moit·o .-,1uguslo de F.-eila,ç .-ilfarcolinn Jllou
ra. - AIVC$ 1Ja1·b~sa .-Rodrigues Sald anha . 
-Pinto Dan'aR . - Vci'{Jlle de .'lb1·eu . -
Tavm·es de Lyn<. - P m•la o. Silva .- James 
Dm·cy. -A')tt·itto Ilibeiro.-Costa Netto .-Do
mingos 3Iascw·e1lhas . -li omcm de Ca!·valho.
C.ampus Cal'licl' .·-Candido de Abreu. - Gaklino 
Loreto.-Veli]!IISÍ(!r!O d a Albuqutwque. - Feli3J 
Gaspar.-Amw·ut Cesw· .-l"cmanclo P1·es!&s . 
-EU seu Guilherme. - iln·oxcllas Galvao.
Sa~iM Bcl1'ro8o.- JosJ 'Lo~o .-Candido Rodl'i
gttes.-Joao Ltli~ Al-ves.-Ol i~ei1 ·a Vallad,io . 
-Rothi qucs Doria.-Jovinia>~o de CanJallw . 
- Josd liicu·c~Uino,-Calsa dtJ .Sou::a .- E l'11lil·io 
Oouiinl!o . - Rodolplw P ui x tTO. -Be::errit Fol:
lenelle.-Thoma.z Ca~:alcm1ti.-Stwgio Saboya. 
l!.'duanlo Sllular t. - Aurel·io ,1morim . - S& 
l"•'cil·'e.-..l.u!Jz'slo rlt: \1usconcdlos. - Eu;;eúio 
de Andrade . - Germano Hosslocll.c1· . - FmTail'U. 
ll!'U!Ja.-1Fenccs/âo lJ•·a:;. - Felisbetlo Frd 1·e . 
-Rebollçct.• de Oa>"valllo. - Jvve11a& Millcr .
Penido Jiil·ho.-Jo~é lloni{acio . -' Cm·n ciro de 
Re::rmde. - Hew·ique B01·gax. - Bueno d o 
Pai·va. -An!lwro Botelho. - Adalber ta Fcr1·az . 
-Kd1Jardo Uamcs.-Domingos Ouimanks .
Eloy Oha·oes. - Uar!os Tâwl:im Bl·tmdt7tL 
Padtta Re:;; c•tdc.- Be•·,uw<lo tliontci~o .-No
!lHCira.-Passos illil·antlll .-_Carvalho lh·iflo . 
- Hcrn·O'I'do H orla. - Franc.:is,·o !Jt:1' 1tardi110. 
Silva Castro. - ilfcnu•icia de Almm. - Galt•ao 
B{!pti_ç ltt. - Mala91.1i~s Gunçalvcs . - Gonçalo 
Sou.to. - l. A . Ncil)a .-Im/i:; do Br i1zil. - Ro
geria de Jllit·anda.- AT1tonio Bastos . - JosJ 
Monjardim. - Angelo Neto . - IIeJ·edilt de 
Sâ. - Frederico [Jm-[JP..~ . - Lamanlut Lin s. 
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Jesuíno Cardoso.-Ignacio Tosta.-Castro Re· 
bello. -João Vieira.-Abdon iliilane: .-Bene
dicto de Souza.-Satyro D{as.-Ba1·bosa Lima. 
-Ribei-1·o Junqueira.-Belism·io de Sottza.
Sà Peirxoto.-Lamounier Godo(redo .-Teixe~
ra de Sá.-Bricio Filho.- WalJ1•edo LeaL
Henrique Saltes.-loiío Baplisti.!,-Arthur Or
lando.-Erico Coelho.-Jose Euzeb{o.-Gas
tão da Cv.nha.-Otegario J1laciet.-Eugenio 
Tou1·inho.-Etoy de Souza.-Cruvello Caval· 
canti.-Jollo Luiz .-Lindolpho Serra.-Ame· 
1·ico de Albuquerque.-Cm·los de Novaes.
Lourenço Baptista.-Lui.:; Dominques.-E~me· 
~·aldino Bandeira. - Julio Santos.- Rodol
pho Miranda. - 'l'olentino dos Santos. -
Soa1·es dos Santos. - Fonseca e Silva. -
Rodrigues Lima. - Leovigildo Fitgueiras. 
-Leonel Filho.- Carlos Cavalcanti.- Cor
rêa Dutra.-Domin,ques de Cast1·o.-Virgilio 
Brigido.- Angelo Pinheiro.- Antonio Zaca
rias,-Estevão Lobo.-Hosannah de Oliveira. 
-Moreira Gomes.-Francisco Tolentirio. -
Enéas Mor Uns. -Raymunclo Adhur. 

Fica o Governo autorizado a mandar pu
blicar na . Imprensa Nacional os· trabalhos 
apresenta.1os ao Congresso Medico reunido 
este anuo nesta Capital. 

·Sala das sessões, 15 de outubro de 1903.
Rodr~gues Daria. 

Ao art. 1°, n. 15: 
Accrescente-se, depois das palavras:

diversos concertos, as seguintes:-e de5:000$ 
para. obras, reparações e mobiliario do ga
binete de identificação anthropomatrica. 

Sala das sessões. 15 de outubro de 1903.-
Jot'lo Luiz Alves. 

Ao n. ~5, do a.rt. 1°: 
Em vez de 25:000$-diga.-se-50:000$. 
Sa.la das sessões, 15 de ontubl'O de 1903.-

J. A. Neiva.-Leovigildo Filguei1·as. 

Accrescente-se onde convier : 
A verba de 13:800$ para pagamento dos 

vencimentos do depositaria publico e do es
crivão do mesmo deposito, como na lei nu
mero 2.818, do 23 de fevereiro de 1898. 

Sala das sessões, 15 de outubro de 1903._;_ 
Americo de Albuquerque.-Con·êa lJut,·a.
Cruvello Cavalcanti. -llfeUo Mattos.- Sd 

. Freire.-Heredia de Sd. 

Onde convier : 
Equipare-se a gratificação dos escr1va.es 

das delegacias suburbanas e das delegacias 
urbanas. 

Sala das sessões, 15 de outubro de 1903.
Augusto de Vasconcellos.-S:i F1·ei1·e.-Corrêa 
Duh·a. 

Onde convim• : 
Fica. o Governo autorizado a. mandar im· 

primir na. Impren~a. Nacional a obra do Sr. 
Felisbello Freire «Historia da. cidade do Rio 
de Janeiro•, na edição de 3.000 exemplares. 

Sala. das sessões, 15 de outubro de 1903.
Americo de Albuquerque .-Cru"Uello Ca-calcan
~-i,~Corrêo. Dulra-C, Teixeira Brandão, 

Ao n. 37 do al't. 1 o: verba-Obras-Ac-
crescente-se: . 

Para a continuação das obras de dous pa
vilhões em que se installará a sala de opel'a
çõcs ascepticas o os gauinetes do posquizas 
da Faculdade do Medicina da. Bahia ...•..••• 
70:000$000. 

Para as obras do pavilbão que servirá de 
Instituto Clinico, d,estinado a abrigar lO ga
binetes, relativos a. lO cadeiras de c1inica da 
mesma Faculdade, de accordo com o art. 7", 
§ 2"do regulamento vigente, 100:000$000. 

Para auxiliar a construccão do editicio da 
Maternidade, creada pelo art. 7", § 2", do 
Regulamento em vigor, e que servirá tam
bem á Assisten~Jia Publica, 40:000$000. 

Sala das sessões, 15 do outubro de 1903.-
J. A. Neiva. 

Ao n. 25, do art. 1°: 
Para a compra do materia.l e custeio dos 

gabinetes de pesquizas, 30:000$000, 
Sala das sessões, 15 de outubro dol903.

J. A. Neiva. 

Al't. Fica. o Governo autorizado na vi-
gencia. destn. lei a nstende1• a todos os om
ciaes da. brigada policial da Capital Federal 
o disposto no art. 83 do r<'gula.mento que 
baixou com o decreto n. 4. 272, de ll de· de
zembro de 1901, ficando assim modificada no 
mesmo sentido a 3"' observação da 4"' tabolla.. 

Sala das sessões, 15 de outnbrJ de 1903.
Thomaz Cavalcanti. 

Vae a imprimir a. seguinte 

REDACÇÃO 

N. 250 A-1903 

Redacçrto final do projecto n. 250, deste l!Mio, 
que autol'iza o P1·esider.te da Republiea a 
abri1· ao lliinisterio da Justiça e Negocias 
Interiores o credito de 25:956$3()2 parll 
attende1· ao pagamento de vencimentos e 
wstas do processo ao official da b1·igada 
JlOlicial Ame!'ico Attgusto de Azevedo Bello, 

.. em virtude de sentença do Supremo Tri
bunal Federal 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Lo Fica. o Presidente da. Republíca 

autorizado a, abrir ao Ministerio da Justiça 
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e Negocias Interiores o credito e:.:traol'di
nario de - 2-5:056~352 pa.ra o.tteoder v.o paga· 
mento de vencimentos e custas do processo 
i.l.O ofllcia.l da. b1·igada. policial Aroerico Au· 
gusto de Azevedo Bello, em execução ao ao
cordão do Supremo Tribunal Fede1·a1 n. ~83, 
de 19 de se.tombro de 1900. 

já foi a.pprovado pela Camaro. e enviado ao 
Senado, e que o a.rt. 5~ do decreto n. 2.'224, 
de 29 de janeiro do 1896, dispõe que aquelles 
olfu~iaes dsvem gosar de todas as vanta,o-ens 
e ga.rantias concedidas a estes, é de parecer 
q11e o projeeto n. 142 C, seja approvado. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições om 
con tra.rio. 

Sa.Ja. das Commissõ:}S, 15 de outubro de 
1903 .-Domingos (iHimal'i!'!!s.-Hennene[Jildo 
de Moncn· . 

Va.c u. lmprimÜ' o S)guiuto 

PARECL!:R 

N. lli- 1903 

Crmcede Uccrrça ao Dep!'!ado Lindolpho Oall• 
tano de Sou~a e Sil'Oa pcwa deixar de com
parecer às se~ ~ões dt~rante o tempo em qtc e 
estiver impedido de o (azer 

A Commissão de Pe1içõBII e Poderes, to· 
mando conhecimento do requerimento em 
que o sr. L indolpho Caet ano de Souza. e 
Silva, Daputa.dtJ por Minas Geraes, pede, em 
vista. de incommodos de sn.ude, uma licença. 
pa.ra. deixar de comparece•· ás sessõe.:~ da. Cn.-. 
mara dura.nto o tempo em g no estiver impe
dido de o fazer, é de parecer que lhe seja 
concedida n. Ueenca. requerida.. 

Sa.la da.sCommissõcs,lOde outubro de 1903. 
Ta·~are .• de Ly•·<t, presidente interino.- Eu.
zrJMo dtJ Andmdc, relator -JosJ Eu~ebio. 

Vão a .imprimir os seguintes 
PnOSECTOS 

N. 142 D - 1903 

Pm·eeer sobre o p l'ojec(o n, 142 O, deste amto, 
em a~ diswssão ( emenda destacada na 
2"'disctUStto rio pmjeclo n. 142) , determi
nando que os otfi.ciaes do (]o1·po de B.ombeiros 
da .Districto FederaZ pe1·derüo a ··paleMo 
quando condemnados, em processo crime, 
a 688a pena ou a mais do dous armos de 
pr~sao , e dando DUlms providencias 

(Vido projoclo n. 244, de i902) 

A Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça,á. qual foi presente o pmjecto n: 142 C, 
do corrente anno, que já. roi ti.iJprova.do em 
2" discussão, determin:wdo que os officiaes do 
Corpo de Bombeiros do Districto Federal 
ptli'ilel'iio as s11as p.~ten~es, quando con
demna.dos, em processo crime, a essa pena 
ou a mais de dous anoos de prisão, a.tten· 
dendo que pl'ojecto identico relativo aos 
officiaes da. Briga.da Plllicia.l desta Capital 

Vol. Vl 

Sala. da.s Commissões, 15 de outubro de 
1903.- Panmhos jJ:font<~negro, pre.;.idente e 
relator .-Luiz Dtnningues.-Estecam Lobo.
Tei:uira de Sd. - Frede1·ico Borges.- Ho
sa~nah do Otiveíl'a. - Angelo Pi7~heit·o. - 1. 
Tolentino, 

N. 14~ C-1903 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I. • Os ofllciaes do Corpo de Bom· 

bsiros do D'istl'icto Fed.oral perderão a. pa
tente, quando condemnados, em processo 
crímo, a essa pena. ou a ma.is de dous a.nnos 
de p1•isão. 

Art. 2.• Compete ao Goveroo .reformar os 
ditos offlcia.es, com o soldo pl'oporcional ao 
tempo de serviço eJfectivo, oos caws de 

1•, pratica de acção a.vilta.nt.e; 
t•, insubordina\'.âO reitcra.da; 
3•, incontiaencia. publica e escandalosa; 
4•, vicio de jogo8 probibldos; 
5•, embriaguez repetid<}; 
o•, desídia habitual. no cumprimeoto de 

seus devores; 
7•, falta de gravidade excepcional, não 

Cúmprcbo"dida. nos numeros anteaedentes ; 
segundo a.s fórmas es ~a. bel ecida.s na. Legislaçi'í.o 
relativa ao t•ofnrido corpo. 

Paragra.pho unico. Nas hypothese.s , pot•ém, 
dos ns. 3•, 4° e 6• deste ar ti~ o, dependerá. a 
reforma. de sentença. prorerida l'ID proces~o 
crime (Codigo Penal Militar, art. 147). 

Art. 3.• Applioar-se-ha o Codigo Penal Mi· 
libr aos processos submettidos â jurisdicção 
dos conselh:>s organizados, de a.ccordo com a 
tegisla~ão l'efJronte ao me.lciona.do corpo. 

Art. 4. • Revogam-se as di~posições em con
trario. 

Sa.b d.ISCommis:sÕe3, 31 ue agosto de 1903. 
Paranhos Jlon.Ur.egro, presidente. - Prede
rico Borges.-Estevam LOOo,-Hosarmah d6 
Oliveira .-F. Tolentina .-A. Pinheil'O, -L'IIi:o 
Domirtgues. -Tei:lleira de Sd . 

N. 195 A- 1903 

Gm·ante aOJ empregados da E.~t,·ada de Fer1·o 
Ce11tral do Drasi' o direito c! aposentadoria. 
continuando em v igor o decreto n. 221, a, 
26 de fcvcreil'O de 1890, com pl:!recer da 
Commisoao de Oonsti!uiçllo, Lcgislaç(to e 
h~sti!:a 

O Governo Provisorio, pelos decret:>s 
n. 221, de 26 de fevereiro, e n. 406, de 17 de 

42 
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maio, ambos de 1890, instituiu em favor dos 
empregadoi! da E:>trada de Ferro cent1•al o 
dil•eito á. aposentadoria. 

Declararam-no, porém, inapplicavel aos 
empregados em serviços custeados pela União, 
-as leis orçamentarias n. 479, do lO de 
dezembro de 1896, e n.490,de I6de dezembro 
de 1897, assim como a de n. 652, de 23 de 
novembro de 1899, que, todavia, resa.lvou os 
direitos anteriJrmenta adquiridos, prescre"
vendo, em o art. 38, que «a di~posição con
tida no art. 10, n. 6, da lei n. 490, .de 16 de 
dezembro de l897,deve sl?r entendida e appli
cada, na vigencia do actual exercício finan
ceiro, apenas em relação aos empregados 
admittidos ao serviço de 1 do janéiro de 1898 
em deante». . . 

Para o ffm de resti1belecor, som mais res
tricçií.:) alguma; o direito de aposentadoria 
aos empregados da Estrada de Ferro Contrai, 
apresentou o Sr. ll'ineu Machado, ein 1901, 
fundamentando-o largamente, o projecto 
que .em seguida se transcreve. e considerado 
objectJ de ·deliberação a 20 de agosto desse 
anno. 

O CongressJ Nacional decrilta.: 
Art. I.• Sãq extensivos aos funooionarlos 

da Estrada de fe1•ro Central do Brazil admit· 
tidos ao serviço de I de janeil•o de !898 em 
rleante os direitos á apo.sentlldoria. e ao mon
tepio. 

Art. 2.• A con:::ossão da apo3cntauoria e 
do montepio será feita. nos easos e segundo 
as condições estu.belecidas na legislação em 
vigor. 

Art. 3.• RevJgam·so as dispoJições em 
contrario. . 

Sala das sessões, 15 do agosto de !901.
b·ineu Ilfacharlo.- Nelson de Vasconcellos e 
Almeida.- Henrigue Lagclen. 

De natu!'eza samelllnn' e a esse é o projecto 
n. 195, d..> corl'ent9 anno, e qtn nJs cumprJ, 
agora, relatar. 

Diversamente enten.Jida ha sido a pro
videncia, em um e ou'.ro, alviteJda. Si, de 
uma 'parte,· accordãos do supremo Tribunal 
Federal, morment:l os de 2t de setembro de 
1898 e l de julho de 1899, teem julgado não 
ser outro o preceito constitucional, do outra 
parte, reitel'ados avisos do Ministerio da. 
Industria e di1 Fazenda hão proclamado dou
trina a.dve:·sa. 

Da modo que o estado actual da mat~H'ia, 
sobro que versa o pres~n~e proj.3cto n. 195, 
se redu;, ao s~guinte.: 
·a) le:s ·annuas I·evogn.ndo dispo.,içõeil per

manentes e provendo a respeito; 
b) e$sas mesmas loi.:l, em ucto interpreta

tivo do art. 75 da. ConstituiOã.o, distinguindo 
entre funccionarios publico-i e empregados 
de serviços custeado~ pela União; 

c) sentenças do Supremo Tribunal Fedei•al 
consagt•ando, inequivoc:nntmte, a these con
stitucional. 

§ 

Foe~ero quaes fos::léin os motivos, cie ordem 
publica, que determinaram a inserç-ão, em 
as diversas leis de receita., da enunciada. 
medida, constituíram elles uma praxe, á todo 
ponto ioadmis~ivel. 

Os orç:1mentos ::~ão leis pt•opt•ias, teem a 
sua peculiae economia. Não se lhes adapta 
á intima structura essa caudal do disposições 
p3rmanentes que, de ordinario, os avoluma e 
dotJrma. 

Innumeras vezes, parlamentares autorizc.:.
dos teem profligado tão per~grina norma de 
legislar. Mas, em vão; radicou-se, de uma 
feih, em nossos hábitos, o exotico precci~ 
dente. · 

Si ha assumpto que, de fórma alguma, con· 
venha ser tratado em leis annuas,..:...é esse, o 
de aposentadorias. 

Elle fu.z objectd, em nosso direito, -além 
do assento constituciúnal, agoi·a p:>sto em 
colltroversia, mercê rio estatuído nas men
cionadas leis ól'çaínentarlàs~ de multiplas 
ràgulam.entaçõcs. · 
· lia uma iei organiea: o deereto n. 117, de 
4 de novembt•o de 1892, que deelara as apo
sentadorias em geral, e, e3Sn. mesmo, logo 
romotte a leis especiaes as aposentadorias 
para cada caso particular: .stro excluídos das 
dispasições desta lei os {unccionarios, ctrja 
aposcHtadol'ia t! 1·egulada em lei eJpeciaZ (a1·· 
ligo 9•). 

Sob ma.ior complexidade so manifestam, 
porttwto, os variauos aspectos do assumpto, 
J•ealça.ndo a sua. ardua contextura., merece
dora assim ue rettectido exame. 

Outra não é a feição do instituto, si se for 
estudai-o em face dos principias scientifl.
cos: 'Vasta e non facíle matel··:a, - observa 
Meneei. 

Nein condiz com a índole do systeina, 
multo menos se afeiçoa ás oxigenei as de uma 
sn.tisfact01·iil. legislação refci•ente a aposerita
doi•ias,-embutl1-o, ás pressas, sem mais ex· 
ame, corno decorativa interpretação authon
timt do art. 75 constitucional, no arcabouçJ 
de .leis animas que veem trazei', de$Sa arte, 
instabiliJade e inconsistencia ao direito. iã.o 
formalmente consagrado na Constituição •. 

Assim logi~lat•, é fazet· aquellu. «obra. he~ 
terogenstt e conglomera.da», -a que alludiu 
o finíssimo ospirito tio Woodrow ·wilson, em 
sua ap1•eciação critica subre ·«governo con
gressionab. 

Fujamos disso. Muito embora relevantes 
razõesue Es~a.do tive3smn advertido á Repu· 
blica. do quo tudo urgill. eeonomiz(l.r, sacri-
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ficando· sevemm~nte o bem ·particular em 
proveito ·do bem publico, porquanto, som
brios signos da época prenunciavam quo: jarr. 
JWOximttm w·det Ucalegon ! é, entretanto, 
tempo de uma do dua.s providcnoias ex:ecntar. 

Ou abolir1 por uma vez { ma.s abolir so
gundo os meios coostitucionaes), as aposen
tadorias, dando, assim, razão áquelles q11e, 
em direito ideal, as impugnam; ou, então, 
resta.ura.r o Lidimo conceito jurídico que 
oma.na. da Constítukão. 

§ 

Em consequonela.. faz--sg mister o estudo, 
ainda quo -perfunctorlo, t:o at•t, 75 da lei 
fundamentai. 

ComportO;rá cUe a iDculca.da distincQ<'io 
entre funccional•ios publicJS o Gmpragados 
em sorvicos c.mtAadoR UAia União~- A f}ual 
das duas cate_gorias se" subordiníl.riL a classe 
dos fuaccionarios da Estrada de Ferro Cen
tral? 

SubtrahlHa ·â IloSI!Il ioda~ação o aprociat•, 
110 domínio d!l- Philosopluil. de Direito, a 
procedenci~ ou improcodencia. dcion1iiftca do 
instituto da.s aposentadorias; fixado no pacto 
republlco.n) de 1891, temos que nos render á 
sabedoria. do legisla,.\ o r oonatituinto o, sobro· 
tudo, a<:lltar o cump:•ir o preceito que elle 
firmou. 

Considerou-se de nece3Sidado ma.nte1• o que 
o reg! meu lm(im•iul já. in~tiLuira., e em Pi
menta Bueno, aEs~m motivado: «Os funcclo· 
narlos publicas que oonso.gra.m longo.~ o.nnos 
do Sei' viços 1t Sdciedado, que cmrnpram bem 
sou~ dev11ros, quo nã.o podem oontinuo.r. a 
servir, não deverão obtor do. sociedade melo9 
do subsistencia 1 Devam obtel·OS, e o espírlto 
gencl'oso.dos povos ci vili<ndo~ em parte al
guma os deoega. EssJS racornpetlSas, multas 
Yezes, firmad!13 por lei, slio como ttue uma 
especic de p1·opriedadP do~ sorvld_,res do 
EstM.o·, um cornplement.o de seus sala:rlos 
civis ou militares, quo dão-lbt>s a s~gut·ança 
do futul'O e cumpeuso.m de algum modo a 
mediocridade de seus vencimentos , insuffi. 
otontes p:tra poupa.,nça alguma». 

D'ahi;o transpbnbr-~e do a.rt: 171) o. 28, 
da Constituição Imperial, paro. o ni·t. 75 da 
uctual, a garan &la jurídica das a.poaentado
rias. 

Releva. nutar qne n.quelle artigo illumina, 
1nais vivamente, o modo de entender o as
sumpto,rlual o vamo; deduzindo,- porquanto 
falla em serviços fei!as ao Estado, esquivan
do-se de empregtLr o vocabulo- funccionario 
publico : «Ficam garantida..s as recompen. 
sa.s conferidas pelos sel">iços feitos ao E~ta.do, 
quer civis, q,uer militaPes, as.sim como o di· 
rei to adquirldo a. alhti n<1. fórma das leis». 

O art. 75 do pacto republicano, a.colhendo 
a mesma nooão, d~fino, entra tau to, o direito 
de aposentadoria nestes termo3 : «A aposen
tadoria sG porlcrá ser. dada aos ftlncciooarios 
publioos em caso de invalidez na serviço da 
nação». 

Intento u-se, e v iúeu temente, restringir, 
desse modo, a faculdade dtJ conferir aposen
hdorias, que clcgon{)rára. em perigosa liccn· 
ça .. Nem _por isso occorreu ao logMador o 
al vitl'c de distinguir en t ra fun ccionario e 
emp!'egado pub\ic;> ou cntl'll f u.necionn;l'io Otl 
empregado publico e empregado em serviço 
custeado pela nação. 

Ne, verdade, esta _synonimia se impõe. 
B.:lstr~o attcuder ao ensino cbssico de Poreira 
o Souz·1. gm o Diccialtm-ia Jv;fidica ello re 
fere ostos conceitos : «Empregado se 'diz as· 
pl'lssoiis ~ua servem cargos ou camrnissõe.s. 
A"mprega· se di% o cargo_, commiss«o 011 offic-: o 
publico»-. A sou tlirno, define Mer lin: ·« I•'on
ctionnaire. publid on appellJ a.io5i tuut 
liotnme gl\i eli:oi·ce une fon ction p:tblíquo. » 

Dose!lvC>lvondo a doutrina, pondera Han· 
riou : 

«Les fonctions· pUbliques sont lo pt•cs 
mier et lo plus indlsponsable des ruoyten 
do gc~tion des servicos publics, on ce 
sons que Jes servioes publics ne peu vcnt 
síe~técutur quo g~·â.•!ll U. t.IBS foilctionaires 
ot que ceul(-ci no pcuvent Stl r~crutor 
qua gri\.o(l U. un bm :t.mona.jem~ot dos 
fonctiuns. · 

Li!. theoL•le dos fonoU ons pullliqune est 
devenuo d':~ut mto plus importu.ot qu'ello 
inMresso non sJulêroent l'oxécutíon dos 
Sl'L'vice::J d'une a.dmlnist!•atton tri~s úo~é
lopp~e, !111J.Í8 la. slt.uatioo pers melle 
d'u.n nom!Jre coosidérll.b la de fonction
naires. ~ 

Nom se diga. que emjl!' 8gados am se1•tiças 
custeados pela Uni,tu se n ão dava)ll l'CPULar 
fu.nNionai·ios publ~eos. 
Ne~sc ponto, a hermeneutíaa., que_pi'csiúiu 

á elaboração das diversas leis orçamen1.a'das 
eiJUociuda.s, commett.eu gravG deslize. 
· !<;' ainda HanrJou quem, expor(do a tlleuria 
corront.1~ sobre as {ottc!ions e1·igdes en titre 
d'offiac e as que consistc·m em ~m simples 
mandato ou commis<ão , parece es·ct•evcl', a 
propo.~ito, para o caso vtw~ento . Elle, com a 
d istinCQã.o, e suceessi va as~lmillação, que 
firma. entro as duas ospecios de encargos 
funccionaes, 1ucidamen ~o restaura a vorda.• 
de dos principias scientifkos ].)Ol' es~a fôr
ma 

«Ln. distinction que ~ont lo langagc e t 
los m~urs entre los fonc!ions p ubliques 
et le3 em]Jlois publics S!l rattu.che histo
r iq uernen t à celle f a. i to au tc:uc entre 
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le~ foncti.ons erigées en titre d'office et 
cellcs qui ne sont pas; l.:~s emplois pu

. blics sont des fonctions qui primitive-

tido restricto, é um· encargo _especial que o 
Governo commette a um particular. 

Mtv~; sob dons aspecto~ · se desdobt•a esta 
ultima. ca.tegot·ia : ou se tra.tl\ de serviço de 
funccionarios pub!icos, administradores do 
Estado ou seus rJpresentantes, investidos 
pelo Poder Publico para um fim determinado 
( impe1·ium ou }urisdictio) e taes são os mi
nistros, os pt•efeitos, os juizes, etc.-incluin
do-se tambem os que, sem jurisdicção, se 
occupam de funccõe:s ora. technicas, ora edu
cativa.~. o!'a. administrativas, tornando-se 
verdadeiros curadores publicos -offentliche 
Pflegor, como . uiz(lm os nllemães; ou se 
tratá de serviços referentes á. siniples gestão 
patrimonial, constituindo a locatio operis do 
Estado. 

ntent n'êta.i.out pa.s erlgées en titre d'of· 
fice, à l'n.isJn de leur impor~ance rooin· 
dt•c ; pu· exemplo los employés de bu· 
reaux ou les employés subalternas 
n'ót:tient quJ de simples commis, ·sou
vent .. même ils n'étaíent p~s 'les commis 
de la puiss:mce _publique, mais ceüx 
d'un fonctionnaire sup!l'iOUl' . . Mais il se 
produit pour ces employés une evolution 
constante qtti cl' abard les 1·end les commis 
dil·ects. de la puissance publique, qtti en
suite erige teurs emplois em tit1·e d' office, 
d mest.we. que ceuw-d se fi.went et devien
n~nt pe,·manents. 

Ce qui est cer~ain da.ns tous les cas, 
c'e.st que la jurisp>·udence adminish·a
tive ne fait actuellement aucun~ diffe-
1'ence enh·e /e:; emplois publics et les ton
clions ptebliques ; elle se réaonnil.it. com
p~tente aussi bien pour le contentieux 
des uns quedes outres.» 

Giron, em o seu apreciado D1·oil Admistra
t~( de Z.a Belgi!?!M!, P}-'Ofessa. a mesma opinião. 
Embora funcc10nar1o pubhco só se deva en· 
tender .. aquelle em quo se personifica uma 
parcelh\ de autoridade, de cujas Ol'dens é o 
interme:liario e oxecutol', toda.vi:J .. na lin
guagem usual.-l'efe1•e Girou-todavia, na. 
linguagem usual, dá-se o nome do funccio· 
na.t•io at.é. mesmo aos simple l emp1•egados, 
aos mêros auxiliares dos fnnccionarios pro
pl'iamente ditos. 

Mcmcci ainda mais esclarece a. questão, 
quando se p1·onuncia dest'al'te: 

~ L' amministrazionc, sia. c·~ntrale, sia 
loca.lo, si esplica. soggettiva.mente da 
una ordine di agenti o alti funziona.ri 
o impiega.ti che dicesi herarchia. 
· Funúonario e impiegato public.:> non 

sono la medesima. cosa. .L' ímpia
gato ê retribui to. Il funzionario puó 
non essere : p. e. sindacJ, consígliel'e. 
Ogni impiegato é funzionario LATO 
SENSU, non vice-versa. Stratta.mcnte, 
funzíonario dicesi degli ordine supe
rbri.~ 

Em Georglo Georgi, encontra a these 
scientifica magistral solução. 

Estudando o problema, que se entrelaça, 
ao mesmo tempo, de normas de direito pu
blico e de direito privado, come~:.a por assi
gnalar que, prima {acie, serviço:~ e empr~gos 
publicos se confundem. 

Serviço publico, em sentido lato, enten
de-se qualquer serviço imposto pelo poder 
soberano ~o cidadão e por este, voluntaria 
ou coactiva.mento, desempenhado ; em sen-

Subdivide~se esta segunda classe em duas 
outras :. ou a locauo· opei·arum celebra-S9 
entre o Estado e os empregados verdadeira
mente taes, ou entre o Estad.o e os simples 
jornaleiros, os sala ria ti. 

Dada essa dilferente conceituação, é de 
indagar-se : quaes são os dire'tos e as obri
gações do jornaleiro ~ qu1es OJ do em-
pregado~ · · · 

Quanto ao primeiro, a duração do ser· 
viço é a fixada no contracto; res('nte-se este 
de instabilidade; dura sómente emquanto 
vigorar a locação, não podendo ser indetl
nito; no direito civil exclusivamente é que 
se hão de apurar todas as questões versando 
á inexecução do contracto, á. sua indemni
zação, M quantum do salario, etc. 

Si, ao contrario, · attentarmos em a con
dição do empregado, para lQgo encontrar-se
ha,na verd·1de, ce:·ta. analogia com o jot•na
leiro ou assalariado; substanciaes differen
ç;s, porém, o eoqua.dram em posto diver
síssimo. 

O emprego é uma relação de dit•eito pu
blico; jámais se deverá qualificat', á maneira 
do direito fran~ex. em relação a.o,; serviços 
jorna.leil•os-de marchés adminis!l·at·:fs; en
volve um 'Uinculum }uris, de natureza. toda 
especial. 

Si o emprego póde st>r supprimido, e 
licenciados os eQlprega.dos por motivo de 
ordem publica, teem elles direiGo a uma 
indemnização, a. un trattamente di riposo. 

Do exposto se conclue esta tríplice discri
minação dos funccionarios: 

a)funccionarios publicas, loto sensu; 
õ) funccionarios publlcos, stricto· senste ou 

empregados publicos ; · 
c) simples jornaleü•o>. 
Ao conceito de funcciona.rio publico, 

lato sensu. resume Santi-Romano, não so 
associa o requisito de maior ou menor du
ração do proprio munus, nem a acceitação 
voltintal'ia ou obrigatoria; tão pouco o 
exercício gratuito ou remunerado, 
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E' lhe, :pol'ém, substancial condição s~r alH·a.ngondo a. tcJ·ceira categoria, vis~u como 
oxorcido pol' onco.l'go especial ; conferidt.J não flli eMa aiuda. convel'tida em funcção 
a de!;e\'minad.a pessoa. De outra p11.rte nü.o pllbliaa; b) as leis de teceitíl, cuja disposição 
~e condoa no ca.mpo du. administl'açiio se procu1·a. presentemente rov.ogar, ·só Sll 
slríclq sensu : comprellOnde tambcm os ·.1uc reforem a cs~t classe de empregados pu
exercitam funações dn ordem legislativa o blicos eventua 'S. 
judiciariu.. Em summa.: o funcclono.río . l~O· A's condiçõesqit) revestem a figurajur1-
presenta o ento Estado, o ~ou querer, mas dica dos emp1·eg!tdos public_,s ada.p~am•so, 
na. qu:1lidade de pessoa. de dil'eito publico. com ' t.oda justeza, as norma.s que as leis 

FuuecionDorio publico, strt"ct (i S1t11su, ·ca.- consagram l'cmt i'l'amento á. formação, func· 
ractariza.·se pela. prestação permanente, ciooamento e disciplina c!os empregados da 
profissional e est ipcndiada de sua activida.de. Estrada de Ferro Central. 

Nem sempre t.>lle implica a. representação Elles se hão de considerar como empregados 
do ente publico, pouco importando si a sua; de carreir1, são nomeados, prestam compro· 
actividade diz respeito SÕJ11ente á. per!ona· misso, sujeitam-se á disciplina daqucilc cstu.
lidadc publica. do Estado, OU á. privada.. 0 beJocimeuto t•mcial, teem estijlQOÔ[o, r<.Lzem, 
essencial é que se torne o emprego a pró· emfirn, desse tnc;wgo uma. , ·ar,tad(;ÍJ'a. pro
ftssão ·de quem o assu.me, constituindo uma dssão, da. qual não dí.-stra.hem, nem . poJerão 
car1'ei1·a. A relação que se origina do em- 41~tra.hir, a. flua. a.ctividade. 
prego é ainda relação do serviço : o em- Que mais se r,,.z mis~ér para .lhed dar a. 
proga.do está; á disposição do Estndo, o qual, conformação de empregado publico j 
S!t.lvo limites deter•minados, póde recla.mar· Heslta.l'·Se-lla ainda nessa incontra.stavol SO· 
lba ~t inteil·a a.ctividado. lução, quando a. tendencia.liberal, hoj~ pro-

H~~o ainda outros elementos intrinsecos e nuncia.da. na. dottt.rlna o em v~~orías legúlla· 
eJtrinsecos qúe, da. mesma sorte, concorrem, ções, discrehmente acceita. om Bluntschli, 
no dizer de Meucai; pa.ra. a formação do mas, sem restricção alguma., prcclamtuia. por 
funeciona.rio publico,. taes cumo : . a na- Georgío George, é de e~tundcr o conceito de 
clonalidado, a. oa.pa.cida.de moral, intelleotual (uncçã.o publica. a. tê mesmo aos .· sorvidores 
e physiologica, bem assim. a Domençiio, e> das corporações religiosas. o de benottce:lcia. 1 
juramento (entre nós o compromisso), n Ta.xa.r·se-ha. a indicada interpretação âe no· 
promoção e, p~r tlm, a a.posem~durla. . ctva ao.s íntet·ess l3 economicos do :t>niz, 

Os da te1'001ra categoria, Simples Jarna· quamlo 1:10 vê a culta Ita.lia, graças â let de 
lelros. não f~zem parte do quadt•u gera.! t6 de.julho de 1888, attributndo o privilegio 
dos empregados ; são-lbe. O_gura.s eetra.nhas da. insequestmbilíd8.11e dos honorarios ~ va.· 
e· lle ephemera. pet•ma.nencta. ; ohrlg .m-se a rios empregados de in~tltutvs parttculares, 
limitádas .prestações ; Dá<! pe tle~;inam, espoo1tlcada.mente aos de companhias, encar
emftm, a 991' o que, na tcchOLca. ad!JllDistra· l'6g~os de ser'lliços publicos (erro-tJiai•ios ~ 
ttY~, Ee .~bama. empr~ga.dos de ca•·re•nz. . Nem outra era. a nJÇâo que, no regimen 
Tod~vm .. a toodencu~ . . acceotuada hoJ~ om antigo, se t'a.zía. de emprego publico. O sim· 

·a · .1eg1sla.ça.o .dos · poyo~ : culto~ e, ui t~ma· pies addido de i'epa;rtição, o praticante !JI'a· 
mente, eonsagra~a •. entre nóS, em proJecto tuito, re putu.v&-1!8 empregado publico . 
. que v~ tepdo CliJto segur~ nesta C3.mn.ra. (o Semclhanw p1·incipios foram claramente 
d~ n. ~8 A.. apresentado p~l~ . Sr. Barbosa firmados, entre outras, em a resolução 
Lun:\, a.bollodo oa.:;; t•eparttçoes federaes o.s n. 586, d~ 29 de s~~ambt•o de 1860, tomada. 
di~tincçõe.o c~tro jorn:\leiro~ .· e empregados sobre a duvida., si p~ra os ca110~ de aposenta
do qua..tro) é 1ucorporar os JOrnal<nros ~am- daria deve leva.r-se em conta o tempo. em 
oom na ·ca.w.goria. da empregados publicas, que os cmpregado9 ba.jam servido como ad
~utorgando-lbes as gara.ntlf.ls e . recompensas didos etn qua!que1• repartição publica. 
Inherentes a es!'es· . _ . o pa.t'ecer da. respectiva. Secção do. Coneo· 

Essa bemfazOJU. cvo\uça.o de .solL~arieda.do lll.o de E~tado, fol'mulado pelos srs. viscondes 
humana prende.se ao generoso 1det&l de de Jequitinhonha e de Ita.bora.hy e marquez 
mell~or resgua.t~dar a. !1')?-'te do prole~!',ria.d_?, de Abra.ntas é deste teor.: · 
realizando. o qrw o g~mo da Gladlitqne tao ' 
expressivamente qualificou de .constructive « Manda.· Vossa Ma.gP-Bt~de Imperial 
legislat~on, a esta.belecer para as cla.~ses upe· que a SMção do Faz01ida. do Conse[ho de 

.ra.rias ca. sua; maioridade scçiti.l». b:stado consulto, cl. vista aos papeis jun· . 
. § . tos, r ela.ti v o~ á. pretençã.o. tanto de Clau-

dio Mal'<iues de Eouza, cscripturario apo-
. A' vista doe~poSto, nãQ padece duvida que: ~ntado da Rapal'ti~o do Quartel-Mestl·o 
a} u ~edo constitucional (:t.rt . i5) · compre- Genel·al,como de.tugustoCesar da.· Costa, 
!lendo sob o termo funccionori.o tanto os da l • otncial a.poseotado da Administração 
pl'im•Jir.a., . como da segunda. claB<16, não do Correio da. Cõrte, si para; ós casos do 
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aposentadoria. deve teva.r-se em con~a. o 
te1npo em que os empl'cgados haj 1m ser'. 
vhlo como addidos em qualquer repar
tição publica.. 

As informa·:ões officiaes dadfl.S pelo 
· Thesom•o resumem-se no seguinte: 

mandado contar o serviço gratuito como 
excepção feita a seu favor. 

·A reclamação de Candido Josê Fernandes 
foi att9ndida pJrquo, sendo o seu serviço 
identico ao de Pod.ro José da, Silva., deviam 
ser uniformes as decisões acerca. de um e 
outro. · 

Os serviços gratuitos não foram Lit· 
tendidos nas liquidações de aposentado- M!.i aqui vê-se qqo a doutrina. adoptada. 
ritls feitas no Thesourv até o anno de pelo Tribunal não ó extensiva aos emprc-
1858, não só depois do decreto n. 736, tle g~~odos de · Fazenla. 
20 de novembro de L850,m·~s nindo. ante& o caso, por~m, de Tristão da Costa Xa-
de sua. exetmção. · · -vier, diversificando um pouco dos note-

Nesse aano o Ministerio da· Marinha riores e havendo ti<lo a mesma decLsão,torna 
resolveu abonar a Pedro José da. Silva, duvidosa. esta. ínteHigoncia. 
a quom o Thesouro já tínhá at•bitrado t 
o vencimento de aposenta.dó, 0 serviçQ O sol;>rpdi o aposentt~.do, si bom quo 
que 'prestou coriw praticante el:trao:rdi: pel'tence~e ao Ministerto da Guerra., 
narL> e gratuito da. extincta Contadoria tinh ~ servido gratuitamente no 'dt\ Fa· 
Geral da. Marinha:. zenda. 

Esta secç:ão ·iqformou então que a .A secção tnformou !;!obl'e tal a~\lmpto 
resolução de cop~u1~a (].a. secç&.o de fa., depu i.:! do d tclarar que suppunba não ter 
zenda do CqnsaUw d? Estaqo de 5 de feve· a decisão da. pr.etenção de Pedro José ela 
r.e. ira de 1853, acerca da. aposentadoria Silva. revog&Q,o & :resolução de consulta. 
de Alexandre Francisco de campos, da secção de ta.zenda do Conselho de Es· 
havia sancqion!tdo !l pra~icn:~eHuida no tado, rola.tiva. tt. l).posentadorio. da Alo~ 
TheSOlH'O a tal vnspeito, e que nao a con· xa.ndre Francisco de Campos, a,ccl'es· 
aidera revogada pai!). q~ consulta 'da scentou • 
secção de marinha e ~uerra, que man~ Mas, ooncedenúo que o. tivesse revo-
dára. coiHa.r ao dito Si! va. o serviço de gado,· isso nada importaria. n.oa empre-
pra.ticante extr.\numerar!o. gados de Faz~nda, pois que o § 1° do 

N - b t art. 57 elo decreto de 20 de novembro 
ãó o stan e istQ, cumpriu se a do· de l850 e bem expresso quando só 

cisão da mt~.rinhl\, · mo.nda. aonta1··lhes. nas aposentadorias, 
Poswrlormente, fur:tuadv. peste 11restq serviços de nomeação. do Governo e esti-

requ{)reu .Ca.n!ltlto .JQsé Fel'IlU.rttles, ~cri· pendia.dos pelo Thesouro. 
vão aposeptado· de l"· classe do MtDQX;L· ' · 
·rifado. do . Arsenal de Guerra d~ Oôrte, Esta proposição for cont~stada pelo 
que 0 Tnesoul'Q lha cgnta.sse 9 serviço, contador, que sustentou a opinião de que 
que já tillha. deaa.~tenclido, .de pr!1ticallté o paragrapP,o citado não pód\3 sêr appli· 
gratQito do dito arsenal, e 0 'fhesouro c:tdo tão r!goramente aos empregados 
directamente deferiu 11 sua pret mção, de Faiend,u. e éoneluiu obse-rvando que o 
expedindo-lhe novo ti tu~ o de declaração mencionado Tristão não era dessa classe, 
de vencimento. -pelo que o considerava no caso dosoutros 

a quem os Ministerios da. Marinha e da 
Pór.. u}timo · apresentou-se Tristão da Guerra tinham abonado serviços gra· 

Cost~ Xavier, e~crivão ·'Çtposentado da fa.- tuitos. · , 
bricao da polvora dà. Côrte, réclamando o ·O. director geral inte1•ino da Conta-
abono do Sel'VÍÇO de addidó e pratic·ante gra~ bilidado e :procurador fiscal hmbem 
tuito da junta da fazenda de Santa Catha- tnterino concordarani no frJ.voravel defe-
ri no., e asshn se lhe deferiu. rimento da. reclamação, visto já estar 

Si·· oestes . empregados pertencesaem ao a questão d~ empwiga.di:i> que servem 
Ministerio da Fazenda; cessariam todos os sém vencimento resolvida. pelas men-
escrupulos da secção ~obre a. cont'1g11m do cionada.~ decisões. · 
seryiÇogra:tuíto .dos empregados sujeitos ao · O despachô ·conformou-se com estes 
referid.o, ministerio; ma.s p'E}rtencií1'!ll ao da dous par,eceres ; rnas, ado:ptaria: as idéas 
Marinha e ao da.. Guerra., a assim . cumpre do contador a respeito de não ser a.ppli· 
exammar os frinJamentos das decisões ha..- ca.vel ao a.ssumpto o § l do art. 57 ~o 

. vidà~, para, que fi<iue ltqúido si a; regra nella. decreto de 20 de novembro~ Sobre esse 
. cst\Làelecida é geraL ponto é que vorsa. a duvida. da secção. 

A Pedeo José da Silva deferiu o The- Si adoptou, certamente é hoje per· 
soíiro pela círcumsta.ncia. de tér~líie urna re- mittido contar-se aos empregados do 

· solução ue consulta do Conselho de Estado Fazenda o serviço gt•atuito por é\les 
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prestado ; sl, porém, não a.doptou, en
tão ainda. se póde duvid~r do dirilito 
delles a semothante abono:». 

Ccmcluindo o parecer, opina a. wcção do 
maneira, t:~.l , que relova destacar. 

Ü(llinoa e a.S5'egur.t a sltunçã.o dos l'uoccio
narios, fixanJo, . (lcfinitivamente, os seus 
!l.lreiLos o favot·es. Consagra, ao mesmo 
tempo, em termos ínequivocos, a t hcoria 
do~ deveres do Esta•lo par(l. com os seus sor
yiJ.ore3. 

((Assim que-res:\ . a. coosulb.- assirn 
que não ha.vtmdo lei quo obste a qne 
tiCjt\rn n.booados nas apostlnt,ações os snr· 
viços pre>tados como a .didos ou outJ·og 
semelhantes, com vencimentos ou se:n 
elles, e não convindo adoptar-se uma r;J· 
gra ou proceit.o menos f11.voravel para 
uma repartição do que a que ó adopta· 
da om outras, pois q•Je a oraveira em 
taes r<~.VOJ.'C8 e vg.atagpns deve S<W jgual 
para totlos; a.ttendendo, a.lém dis~, que 
o principio fa voi·á.vel tem sido j<l, Jldopta· 
do em resoluções, que enmpi'A r(l!lpeíta.r, 
e i&nto màis que são e.lla.s fundadas em 
manifesta. justiç& o equidade, po1· serem 
taes favores o Yantageos c'oncedidos 
qu!lndo o Oovorno Imperial jul!l'a om Slli.l. 
sabedoria. dever avaliar todu. a ser•le do 
set•viços prestados pelq empregado pu· 
bllco, de ordinario no 'ultimo QUII.l't~l da. 
sua vid~ ê de parece'l' que se deve lev<J.r 
em conta o tempo de atldidos ein qual
quer ropart.lçiio publica.,, 

Dosoa. consulta., com a qual se . conformou 
e Imperador! resultou o a~·iso n. 4.20, do 2 de 
outubr.o de 186::). 

§ 

. Parece dispensa.v!ll iosi~ti1• n i demonstra
ção de no~SJ llllSet•to. Entendm· contr;Lria.· 
inente ao que tlS~tQe a regra. exarart~ DQ 
;wt. 75 da Gónstituiçã:o-qual o fizeram as 
mencionada.s leis de receit!.\-:-<! ~nfr~ngll' vre• 
ceito elemontu.t• de inlarpretrrção. · . 

Ainda quando fos~a o di:;~positivo lO~Jl.l pas· 
sivel de duvidas o i ncerto~!lS {o nlj.~ o é), 
a.ind3. quando a su :> contextura vio~so ll!!-t• 
margem á. p1•ofund<t l'ocoll!ltrucç.ão do pensa· 
111en'o da legislador-do modo a. oxllaurii-Q 
labo:~;iosa.mcnte, como fulgido diamante, do 

· ontro rude ctJ.Scalho (o t:1l não se dé. por ser 
c llo de transpit.rantJ limpidcz),- atúda lles3<1. 

· hypotheso ..Obrelevarn a s concln õos que 
indicamos. · 

Pn.ra. tanto affirma.r, b;.>Sta. recol'i'Or á au
toridade de Sa.vigny. Discot•roudo a rrupeito 

·da. i]lterp1•etação das leis defeituosas, ousn~a. 
que a . tndate1·minação da um pensa.mento 

póde origína.l'-se de uma. exprc.'!Síio incom· 
plcta ou ambigua.. 

A primeira tem precisa.mont o o caractoe 
de um discurso intel'rompido o cujo l'csto fica 
em suspenso. 

A amlJiguidadc, que !)() a.vrcMnLa ma ill J'rc· 
q.uentcrnent0 o so b consQquencias mais gra
ves, pócle S3 dar: 

lo, em uma..exr.r.es:São; 
2•, em jlma. construcção am~hibolOJÍC.l. 

Figurando os 'l•arios casos om que uma 
expt•essio ctuprcgada para. U.esigna.r uma in
dividualidade se a.pplica a ou tras individuo.· 
!Idades, imagina. a.que!!a quo n0s interessa., 
a sa.bOl'! a expres~ão usada pi\J'a. tr11.dm :iL· 
uma idéa a.bst.ractn. a.presen ta somente d uas 
accepções, uma ds s8>ltido mais lato c ottfra 
mais 1·estricto. E exemplilica. com os v oca.
bulos: cngnalio, pigm~s, hypotheca, aioJltio, 
que toem uma significação lata. e outra l'!l· 
stricta ; nas mesi:na.s candiçõ~s. a. conven
ção ne 'uminibtts otfiçial'!fr a ppHoa.-so ttJ.nto ao 
estado a.clual das causas, qnanto no futuro. 
D~ignaudo os meios a. o!ucida.r, oro t:1l 

omerg;ençla., o pcnilD.mon w da lei, diz So.
vigny quo se deverá. recorrer om primeiro 
logar ao examo da lcgisln.<;ii.o om seu con· 
juncto, .o si este fot• Stltflcion to par~ deter
minar o sentid9 da lei, couvom i'bskahir-so 
dos outros meios de ínterpreta.çii.o. 

Bm segundo l-.~g u•, davar-se-ha. consulta.r o 
motivo da lei. Si, por ox;omplo, ropou~a.r 
sobr o a. wquilc1s (convmdo not"r sor o~so o 
c~racter !'eeonbecido do direitu normal nos 
~eu~opos modcrnoa) e si os~a lol for snscoptivnl 
de duas i ntet•pt-etaçõcs, terá profol'onoia. a. 
que a cequitas justifica: Placuil, in omnibug 
1·eb11S pn~ciptt?-'1~ . essa j ttst itire ceqttita.!isque, 
qt!(!m. stnch Jlll' ts ndlone?n. (L , 8, ·C. do 
Jud. IIl, !• .) 

Er!l Let•ccii;o e 1lltimo log(l.r, cabe detcrmi
nar-;;~e o s.ontído da. !oi pela. a,preciação dos 
r csll)tado:; que dão as intcrEretações di ver· 
Sa$. Assim, dovAr-so-ha. prcf~rir a. quo f1Jl' 
màís r&zoa\'el, ll. que mel!.tOr cQrt•espund?l' ú.s 
n01loo3Sidad(Js !)a; pr<~,tica e, emtim, a. que for 
mais )lum<~.na. c SQa,ve. 

Firmados estes p1•inc!p.ios, afigura se-nos 
fora. do toda imprec'sã.o a. interpretação que 
proo\tt' il.l'OOS esboçar n.qni. N<J. ooncodida hy· 
pothcse de conter o art. 75 da Constituição 
~ontido ambíguo, ainda. as.~il!l a. in tcrvre
tação que lhe Q.amos é. a quo, detluindo do 
CJojuncto da legislação, se inspira erq a rat.io 
tegis, fuocl"·se na. equida.dc, oJrrC<Jponde rila
lllor ás necessidades da pratica o é, por sem 
dtrvidí!, u. mais humana. e a mais suave. 

§ 

A Commisaã.o de · Le~islaçã.o c Justiça ~ 
]JOis, de pareúer que St~Ja ap:pi'OYu.do o pro· 
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,iecto n. lp5, apresentado pelo Sr. Melciades 
de Sá Fretre e por outros subscripto. 

Sa.la das Commissões, 15 de ou ;u'J;'o de W03. 
-Paranlws Monteneg1·o, p:eü l 1nte.- E>te
vam Lob:;, relatOl'.- 1'eixeira de Sá.-F1·e
de1·ico Bo1·ges. - Hossanah de Oliveil'a, -
F. 1'olentino.- Lu.i.z Domingues, om favor 
do projecto, si bem que pelo art. 75, da 
Constituiç,ão, que assegura aos funccionarlos 
publicas em zeral, sem dis&incções, o rliroito 
á aposentadoria no caso do invaliuo~ em 
serviço publico se não faz preciso aos em
pregados da Estrada de Ferro Centml do 
Hrazil mais do quo recorrer ao Pode· Ju
diciario para reconhecimento desse seu di
l'eito contra as leis de orçamento que lh'tt 
donegnem, como á evidencia demonstrou o 
illustrado relator- Angelo Pinheiro, de ao
corJa com o -voto do Sr. Luiz DJmingues. 

N. 195 -1903 

Artigo unico. Aos empregados da Estra(la. 
de Ferro Central do Braz!l, nomeados quer 
por decreto, quer por portaria do Ministro 
da Viação ou a.cto do director, é garantido 
o direito á aposentadorh, continuando em 
vigor o decreto n. 21?.1, de 26 de fJvereiro de 
1890, que não está revogado. 

Sala das sessões, 27 de agosto do 1903.
Sd F1·ei1·e.-A.mm·ico de Albuquetque.-Att· 
g~tsto de Vasconcellos. -.Tose Bonifacio. -
AnteJ·o Botelho.-CoJ'l'êa Du!J·a.-Heredia de 
Sú.-Henriquê Bo1·ges. 

N. 275-1903 

Autol'iza o Poder Exewti,vo a concede/' um 
anno de licença, com OJ'ilenado, (t Vicente 
11iaximo de Atmeido: Ser1·a, Jo esc1·:ptw·ado 
da Alfandega. de Concmbci, em PI'OI'O[JaçiJo 
daqu.alla em cujo goso se acha, para t1·atm· 
de suct saude 

O Congresso Nacional attendend.:> : A' Commissão d~ Petições e Poleres f?i 
' presente o reguer1mento em que o Sr. V1• 

a) Que o Governo Pro-viso rio expediu o cente Maximo de Alme~da. Serra, 1° escl'i· 
decreto n. 221, de 26 de fevereiro de 189(), I pturario da Alfandega de <..orumbá, solicita 
concedendo aos emp~egn:do~ da Estrada de seis ~ezes de licenca, com ordenado, em pr~· 
Fe1·~o Central do Brazll d1rmto á aposenta-I rogaça.o da que lhe foi concedida pelo S. Ml· 
dor ta ; o nistro da. ~'azenda. 

b) Que esse decreto, equiparado a uma lei Attandendo o. quo o motivo do molestla 
orJina.t·ia, não podia ser revogado por leis allegado pelo supplica.nto está. tlevida.mento 
annuaes, quaes sejam as dons. 429, de 10 d~ comprovado pelo termo de inspecção do 
dezembro de 1896, o 490, de 16 de dezembro sa.ude a que se ~ubmetteu em Matto B1•osso 
de 1897: e pelo attesta.do firmado pelo Dr. Mourtt 

c) Que nem as citadas leis revogaram o Brazil, é a commissão de parecer quB soja 
decreto n. 221, de 26 de fevereiro do 1890, deferido o pedido com a approvncão do se
porquanto reft3rem-se apenas a empregado, guinte projecto : 
em servíç_!>~ custeados pela União para nGgas o congresso Nacional resolve : 
a coudtçao de empregados publicas, send1• · 
mais para notar que esta é a interpretação Artigo unico. E' o Poder Executivo a.u-
legitima, visto como a propria lei· n. 429o torizado a conceder um anno de licença, 
de 10 de dezembro de 1896, garante aos em· com ordenado, ao Sl'. Vicente Maximo. de 
prega<! os da Estl'ada <lo Ferro a aposenta- Almeida. Serra, lo escriptueario da .Alfan· 
do ria no caso. de invalidez provada, median-&o fandega de Corumbá., em · prorogação · da
i~specção medica exigida pela_ legislação quella em cujo goso se achÇJ., para tratà
VIgente o manda que esta alteraçao feita nos monto de sua saude ; revogadas as dispo
arts. 82 e 83 do decreto n. 2.247, do 26 de sições em contrario. 
março de 1896, entre immediatamente em Sala. das commissães, 14 do outubro de 
vigor ; · l903.-Tavares de Lyra, presidente-interino 

d) Que a disposição contida D:t lei n. 652, e re1ator.-Euzebio de Andrade.-José Eu
de 18110, (art. 38 ), embora garantindo os ~ebio. 
direitos dos empregados admittidos ao ser-
-viço antoJ de 1 de janeiro de 1898, não satis
faz pelo motivo de ficar estabelecida uma 
1mcomprehensivel distincção entro funccio
narios que devem ter iguaes dit·eitos; 

e) Que os dispositivos da~ leis citàdas teem 
dado Jogar a diversas interpretações, obri
gando por vezes os empre"'ado3 da Estrada de 
Ferro Central a l'ecorrer "ao Poder .Judicia
rio para. conseguir o reconlJecimento de seus 
direitos, decreta: 

N. 258- 1903 

Concede um anno de licença, com todos os 
vencimentos, para trataJ' de sua saude, ao 
al{e1·es do exercito . Alfredo Romtío dos An· 
ios; com parece1· da Commiss{io de Petições 
Poderes 

A' Commissão da Marinha o Guerra.. foi 
pre~ente o. !'equerimento que ao Congresso 
NacJOnal d1r1ge o alferes elo exercito Alfre~o 
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Romão dos Anjos, pedindo um anno de ll· 
csnça., com todos og vencimentos. 

O supplicante allega. estar soJrrendo de 
uma rnolestiá _pertinaz, que exige um longo 
tra.tamento,e a situação precaria a que ftoou 
reduzido com e~sn. enférmidade, p·.:Ia im:pos

·aíbílidade em que est~ de poder manter a. 
sua tamiUa, composta de roulP,er e filhos, si 
lhe forem a.pplicada.s as dispo~ições impostas 
:pela lei aos milita.l'es licenciados _pu·a trata-
mento de saude. · 

Acompanha ll. :presente petição um attes
"tado do profissional, pelo qual·· se ·verifica: 
1>sta1• o supplica.nte soff1•endo de atrophia no 
nervo optico, o que caractel'is(l. um estado 
do cegueiPa. que devo despertar a. compaixão 
dos Sl'il. Deputados. 

A Commissão de Mariuha. e Guerra, con8i
dorando que o deferimento do _presidente re
!luorimento constitue um ib.vor, q_ue não é o 
}lrimoiro concedida pelo Cungres~o Nacional, 
ap·•·cselltn. á. eonaidOl'ação da casa o seguinte 

PROJE()TO DE LEI 

O Cong"r~ss() Naoional resolve: 

Art. E' conco lido um nnno d 1 licença, 
com todos os vonolruootos, pua tratamunttJ 
do saado, n.o rtlforos do oXI.ll'Oito Alft•edo Ro· 
mlio üos Anjo~; l'evogn.das M dhposições oro 
aontt•ario. 

dFl Brito, solicitando um ao no de licenca, com 
ordenado, pa.ra t:ra.ta.r de sua sa.ude, em pro
-rogaçao da. que jlL lhe fôra. concedida pelo 
PoJer Eleeutivo, vindo tal requm·imento 
ae.mpa.nha.do de uma. informação da Dire~ 
ctoria. da. l"eferida E.strada. de Ferro , de um 
lil.nclo da. Direetoria. Geral de Sa.ude Publica 
e de um a.ttesta.do medico, dos qua.es se vel•i
tica. estar o peticioaario sotfL·endo de tuber-
culose pulmooa.r. · 

Pn.recendo em condições de merecer defe· 
rímento o pedido, a. Cummi;são de Petições 
fi Pô3.eré.s fot•mula o projecto seguinte, que 
su'bmette l1. a.pprovação d'1 Ca.ma1•a.: 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unioa. E' o Podei" Ex:ecutivo auto

rizado n, pro-rogar por um anno, com o 
reopectívo ordenada, a licença em cujo goso se 
acbo. o conductor de 3,. classe da Estrada de 
Ferro Central do Brazil AntoniD Toscano de 
Brito, a.fim de t:r(1tar de sua. sá.ttde onde lhe 
conviet•; revogadas as dis_posicões em con
trario. 

Sa.la. das Commissões, 10 de outu·bl.'o de 
do 1903.-Taua,·es r16 L !J·ra, presidente in te· 
rino .-Eu~ebio d~ Andl'!!de, relator.- Jose 
Eú~ebio. · 

Sa.!rL das sessüos, 8 do outtlbl'o de 1903.- O 8~·. Presldent.e -·Não hn.vendo 
Oiit;dJ'a. Val<ul<!o, ]_)l'llSitlento int~1·ino.-Soa· nada mais· a trutul', designo pal'a. amanhã 
~·~s dos Sl1rtlos, l'ela.tor.-Cm·{os Ca11alcanti. a seguinte Ol'dem ào dia; 

A Commissio de Petições o Poderes, tend~ Primeira. parte (at~ 3 uor,tS ou a.otes) :. 
em vish. a. pstiçã.o e documentos com que o Vota.çã.o do projeeto n. 237 A, de 1903, 
alferes do exercito Alfredo Rom:to dos Anjos com opat·eo&r sobre as emendas olferecidll.s 
·$Olicita. do Congl'e~so ·licença de um _a~no, p;tra. 2 .. discussão -do p1•ojeceo n. 237, deste 
com vencimentos, pi!.l'a..tr;J.tar de gravHsLma anno,. qua "fixa a de~pozl\ do Miniswrio da. 
molestia, ben:l a~sirn o pa.~ecer da. ·commissã.ó Marinha. pa.1'a · o e3;erdCio de 1904 (2~ dis· 
de Marinha e Guerrn. a quem foi antece~Jente· cus~ão); · 
mente distribut<!.a a. dita.. pcti~ão, copforma.-se i' discussão do . projecto n; 1_08 A, de 1903, 
com ns razõesda.alludidã. Cómmissão tl adapta. autot•izando o Poder Executivo a. subvencio-
o :projecto por ella n.presenta.d(]. .. na,r clm o _quantia da· 20 ;_000$ o Dr . Vital 

Sala. das Commissõel!, 'i3 de outub~o de I9íl3. BruzH Mineiro da. Campa.oha. para, n o . es· 
- Ta1lat·es ele Ly1·a, p1•esidente interino.- t1•ang'eiro, tornar conhecido o tratamento_ do 
EtwJbio de Andrade, relator~ -:-!ose Et:zebio. envenenamento ,ophidico, e .dá. outra.~ provi· 

dencias, com os . pa-receres das Coromiss:õcs 
N. 259-1903 da Ioatrucçi'i.o e Sa.ude Publica e de Orça.· 

Au(ol'i.;et o Podei' Executivo a proJ·oga;· por 
mn am~ó, com o ·res,oectwo orden(lrlo, C! 

licença ell~ ct!io _qoso se acha o con.ducto•· de 
3• clasge da Estmda de Pen·o ' Cenl·ra~ do 
Brazii Antonio :l'oscano d e Brito 

Pe1o Sr .• Ml'!isti;Q .. da lll~l.l::itria/,y"la.ção e 
Obras Pnblioa.s.foi envia.4u á. Ca:~ha.:c:io.o teqile· 
riwento do coruluctor , cte. 311 olásse -d~,$stra.ua. 
da Ferro Centl'àl do Brazil Autoô.to Tósoa.no 

VOI. YI 

mento; 
3' discussão do_ project o n. 226 B, de 1903, 

quo autoriza o Governo a construir um11 
t>sti~adada.,d\l fe,rro que, partiudo de Timbó, 
nô 'Estado da Bahia, vá terminar na. cidade 
cl.e Propdâ. n_o Es&a.do de Sergipe, ligando-se 
a essa. estrada. as cidades de Ara<la.jú e de 
Simão ,m~~ . d~rect~mente_ , ou por meio de 
ra.ma.es, :CJg · accordo com as- condlções que 
esta.l;elece ; 
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Continuação da 2~ discussão do projecto j DECLARA~·Xo 
n. 38 A, de 1903, reorganizando os serviços 
de hygiene administrativa da União. Declaramos que, si estivessemos presentes 

Segunda. parte (às 3 horas ou antes) : á. sessão na oc~asiiio em que foi vota~lo o ;pe-
Continuação da 3a discussão do projecto dtdo de renuncw. do Sr •. Alenc~r Gtmr:o.raes 

n. 168, de 1897, providenciando sobre auxi- do c<:_rgo ~e. lo SecretariO, terla!Dos ,otado 
lioa á lavoura. - nao- ts.o é, contra a renunc1a. 

Levanta-se a sessão ás 4 hoPas e 45 mi· Sa.la das sessões, 15 de outubro de lQ03.-
nutos da tarde. A•1ge(o Neto.-Antonio Bt!stos. 

lQ7a SESSÃO Eht lG DE O'O''l''O'BitO DE 1903 

P1·esideilcia do 81·. P('lJlr.t C:!!ÍllW/'(Tcs 

Ao moio-Llia proceue-so rt chn.maun, a que 
rospoodom os St•s. Paula Guimariios, Alencar 
Guimarães, ThomG.z Accioly, 'Va.nderloy do 
Mendonc:a, Jon.qufm P!res,~<;uganio •rourfnlw, 
Anthero Botolho, StL l'olxoto, Aut•ollo Amo· 
rim, Lnlz Dominguo~. Vlrgillo B1·lgldo, 
. l~duardo :::>tttdttt•t, .Sor~!o Sa.boya., Oom;alo 
Souto, 1'tmu·os de Lyt•a, Eloy !lo Souza. 
Fonseca a Sllva, Toixoh•a dn Sti, El'mtl'io 
Couttnllo, Colt~o do Somm, Dt•loio Fllho, Joiío 
Vleh•a, .Julio do Mello, Cornollo du. Fonsoca, 
Angelo Neto,Euzobio do Andrade, Art•oxellas 
Ga.lvã.o, Rodrigues Doria, Joviniano de Oar· 
vn,lho, Felisbello Freire, OliveiN Vallndão, 
.Domingos Guimarães, Satyt•o Dias, Vm•gne 
de Abreu, Pinto Dantas, Alves Barbosa, To
lentino dos Santos, Paranhos Montenegro, 
Rodrigues . Saldanha., Bernardo Horta., Mo
reira Gomes, Heredia de . Sá, Augusto de 
Vasconcellos, Sá Freire, Americo de Albu
querqúe, 'João Baptista, Galvão Baptista, 
Silva Castro, Henrique Borges, Cruvello 
Cavalcanti, Mauricio de Ab1•eu, Carlos Tei
xeira. Brandão, Francisco Veiga, João Luiz 
Penido Filho, João Luiz Alves, Leonel 
Filho, Bernardes de Faria, Antonio Za
carias, Calogeras, Carvalho Britto, No
gueira, Rodo1pho· Paixão, Moreira da Silva, 
Jesuino Cardoso,Domingues de Castro, Fran
cisco Romeiro, Rebouças de Carvalho, Eloy 
Chaves, Joaquim Teixeira Brandão, Bel'· 
nardo Antonio, Candído do Abreu, Carlos 
Cavalcanti, Eliseu Guilherme, Germano 
$:asslocher, Ca.ssiano do Nascimento,. Vespa
siano, Diogo de Albuquerque e Fortuna. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta e in discussão a acta.. 

O !!!;r. ~I: ore ira . .Gmnee (sobre a 
acta)-Pedi a. palavra, Sr. Prasidente, para 

q uc \ ·. Ex. fa.ça constai' da. acta. <1 ue, si Ol~ 
estivosso presente n!.l. sessão de hontero, por 
occu.sliio do se votn.r a dispensa solicitada 
pelo illustro I o Secretario desta. Assembléa, 
o St•. Alencar Ouimarií.es, teria votatln. 
contra . 

O Sr. A.u,gusto de ··~.ra$eou.
oellollt (sobre a acto}-Sr. Pr.::sidunte, :pedi 
a palavm pn.ra fa~er a mesma declaração. 
de quo, si me achasse presente, por occa.sião 
de so pt•occdot• áquolla votação, eu teria. vo
tado contra. 

O Sr. Ca.ndido de Abreu(sob1·e 
a acta)-No resumo dos debates ha;vidos hon
tem nesta Casa, está. meu nom() incluido nu. 
votação nornin~l. quo teve lagar por occasião 
da renuncia do illustre 1 o Sec1·etario de.sta 
Casa e por isso peço a V. Ex. que mande 
fazer uma rectificação, porque nôs, da ban
ca.d.a paranaense, por occasião da votação, 
nos retirá mos do recinto enão tomámosparte 
na votação. 

Em seguida é approvada a acta. 
Passa·se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guimarães (1• 
Secl'etal'io) declara. que não lla expeLiionte 
sobre a mes1. 

O Sr. Paranhos Montene• 
gro-Sr. Presidente, em nome da Com· 
missão de Coôstitui\'ãO, J.egislação e Justiça, 
tenho a honra de o!Y~recm• á. consideração da, 
Camara um projecto alterando, em alguns 
pontos, a legislação sobre fa.Uencias. 

A este projecto p1·ecede uma exposição 
justificativa. dos motivos, que aconselharam 

' -. 
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a sua. apresentaç'i.o, 
postas. 

e as alterações pro- Vem á mesa, é lido e vae a imprimir para. 
entrnr opportunamente na ordem dos tra· 

De.Sempenho-me assim de um compromisso 
que tornei n:~. ultima c na presente legisla
tura. 

Longe de mim a presumpção do que o pro
jecto esteja isento de defeitos. 

Peço, portanto, aos meus illustl'es collega..!l 
a sua. C\lllaboração, pa.1•a que tenhamos um'll 
lei que poss-.t preencher os seus fins. 

Não faltarão censores, estranhos a esta 
Casa, que aliás não se uignaram attender ao 
pedido que lbes ftz. 

A essos mesmos serei grato, si vierem 
concorrer com suas lu~es pa.t•a c1lte vonlJa· 
mos a ter uma boa lei. 

Só lhes peço que, sahindo do ter1•eno das 
censuras vagas, apontem os defeitos e indi-
quem as col'recções. · 

De minha parte só encontrarão reconheci· 
mento e desejo do attenuol·os no flue for 
razoavel. 

Esto projccto, que já. é conhecido, pois 
delle não fiz roysterio, e do mesmo di:;tribui 
em. larga escala um esboço, já foi qualificado 
om um publicação no Jonwl do Commel'cio 
por alguem, alias de estudos espocia.os sobro 
o assumpto, porém que parece ma.is litlo o 
apologista da legislação estrangeira do quo 
da nossa, de um codigo ousado de definiçiJes 
e lacunoso, c que po1· isso mesmo SCI'Ia om 
b>•et•e con-.,el'lido em lei l 

Nesse mo:-Jmo t1•abalho se diz que o cura
dor fi~cal, papa-commissões, uma causa ab
surda qtte . nao lemb1·a1'ia a legislado1' al· 
gum em período norma~ de. sensatez(!), é uma 
invenção da Repuvlica, quando aliás eUe fi. 
Zura no Codigo Commercial, pa.pando com
missões, eo;-ví do disposto no a.rt. 839 do 
mesmo Codigo. 

Ahi tambem se diz que o decreto n. 917, 
de 1890, mi:o cogitou do cw·ador fiscal, quan· 
do nesse mesmo decreto se trata desse fun
ccionario em nada menos de vinte a.l'tigos, e 
dá-se-lhe até a attribuição de requerer fal· 
lencias. · 

Sr. Presidente, consola-me a boa com
panhia. 

Não fui só o malsinado, ma.s todos os Je
gisla.dores pas:>o.dos, presentes e futui'oS, 
aqueUes que com a. creação do ca.rgo do 
cui·ador flscul deram um prova de insensa
tez, e cst~s que. por isso mesmo que um pro· 
jecto é defeituoso e infm·me, breve o conver-
terão em lei. · 

Envio á Mesa a exposição, o parecer da 
Commi:ssão e o projecto. 

balbos o sJguinte. . 

PROJECTO 

N. 2ô3- 1903 

Re{ol'rna o p1·ocesso das faUencêas 

EXPOSIÇÃO 

Novos horizontes, dia a. dia, se vão abrindo 
ao commorcio, multiplicando os meios dca 
applicação dq capital, sua mobilização, e 
desenvolvimento do credito; a astucia, po· 
rem, com que se procura illudir as mais bem 
combinadas dispo.sições,para evitar a fraude, 
impõe a conveniencia. da · revisão frequente 
das leis de fallencias, que teem por fim ga
rantir, tanto quanto possivel, os direitos e 
interesses dos que são victimas de sua boa 
fé e demasiada. confiança, e })Unir os que 
procuram apropriar-se do alheio por meios 
menos licitos. 

Na Inglaterra, nos ultimas 80 annos tem 
havido perto do 50 leis de fu.llencias; nos 
Estados Unidos em um decennio houve tleY. 
modificações. 

Para fu.ciiHar o movimento commercial o 
credito~ indisponsu.vel. 

A confiança na probidade tias possoas, com 
quem se trn.nsige, o na. pontua lidado uo cum
lll'imento do sous compromissos,a ccloridado, 
quu.si sompre necossn.ria. nas éransa.cçõo~ 
commerciaes, dão lagar á ausoncia de do
cumentos comprobatorios de grande numero 
de contra.ctos, de m.odo qua ti. tegislação, que 
os rege, devem corresponder os meios de se 
os liquidar mais prompta.me·nte, sem a com
plicação das fórmas de um processo para 
cada caso . especial, dada a. impontua.Hda.de 
do devedor e a sua. insolvencia, quer ellas 
sejam devidas a accidentos, casos íortuitos, 
ou fo1•ça maior, quee á culpa ou ft•aud<J dv 
mesmo. 

Dahi a convcniencia. do i11stitn to das fal
lencias, que cunsiste em uma execucãG 
coUectiva., mais rapida, contra o devodor, 
cujos be!lS são logo apprehendidos, arrec:J.
dados e ent1•eguos a representantes dos cre
dores, que podem restitúil-os mediante um 
accordo, ou apurai-os e dividir o seu pro
dueto. · . 

No proctJSso da"> fallencias ba duas phase~ 
principaes. Na. 1" trata-se qe arrecadar os 
bens, salvaguardar os direitos e interesses · 
dos credoras e do devedor, verificar o a.ctivl) 
e passivo ; na 2a do apurar a. m:~.s~a. e distri- · 
buir o seu producto conforme a. natureza. dos ~ 
creditos. . · 

Sendo, pol'ém, a. fa.!lencia, quando culposa 
ou fraudulenta, um cri me previsto n~. Co-
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digo Penal, na 1"· pha.se tambem se trata. 
de inda.ga.1• de.suas causas, para se verificar, 
si se trata. de um infeliz ou de um crimi
noso, sendo por isso improscindivel que nella 
intervenha um representa.nts do Ministe
rio Publico, que tambem se encarregue de 
pugnar pelos interesses dos que não podem 
:por si, directo.mente, figurar no processo, e 
p.)r üsJ precisam que seus direit•ls não 
corram â revelia, entregues a outros jnte
ressados, que naturalment0 cuidarão mais de 
zehr os seus,e diminuir o seu prejuízo, em
bora com sacrificio dos outros. 

Com essa intervenção Só teem a lucrar o~ 
particulares e a justiça. • 

Em um p:tiz, onde a bancarrota é um 
crime, excluir o ministerio publico do pro
cesso das fallencias seria um grave erro. 

Ent1•egar li inaio1•ia dos credores, sem 
limitação algum:t, nem fiscaliz:tção dos :po
deres publicas, o direito de dispor da ma~sa, 
lll~bitraria.mente, até com pl'ejuizo da mino" 
.ria e do fa.llido, ~eria. tambem outro erro 
~em justificação. 

O Codigo Commsrcia.l, promulgado em 25 
l'!e junho de 1850, estabeleceu na su<1 tercaíra. 
paz-to os preceitos que deviam reger as fal
lencia.s. 

Então podia. se considerar uma obra, sinão 
perfeita, pelo menos a melhor possível, 
-J.endo que ainda hoje, em seus traços ge
rn,es,. é merecedora. dos mais justos eu
comias. 

As lo.~un•s o defeitos fot•am se manifes
hndo, sendo cot•rigidos por diversas leis. 

Em 1893, pelo decreto n. 917, de 24 de 
outubro, o Governo Provisol'io fez uma 
rJforma. completa, melhorando em muitos 
pontos a legislação existente. 

Csdo, porém, come~ara.m a se manifestar 
oa: seus defeitos, principalmente na. parte 
:relativa. á c3ssl.o de hens, á mora.toria e as 
eoncord:l.t:~.s praverltiva.s e no curso tlas 

. fa.Hencia.'l. 
O clamor fui gcra.l, devido tambom em 

grande p:.vr&e á interpretação dada pelos 
tribuna:.Js a. algum:J.s de suas disposições. 

A impurlidade completa dos fa.llidos, que 
todos eram considerados de boa fé, já. pelo 
I.Ll'l'anjo esoanilaloso das escriptas, levado a 
elfeito sem mysterio, · qm\Si de publico, já 
peta. desidh de algno'l funccionnr10s; a au
senda qua.si aompiet:\ do di8tribuição de 
ra.teios aos oradores, quer por so abJorvm· 
em despeza.s o ganet•osas gr•a.titlao.ções o pro
dueto das ma.gsas, quet• porque della.'i so 
ap::.derava.m os syndi.cos sem cuidarem de 
apurai-as, ou de di vi di r o sou producto; as 
concordatas escandalosas, por conluio entre 
os maiores credores e os fa.llidos, em prejui
so da minoria, chegando 1o padrão cornmut:l 
a,LSér, apparentemente, de 5°/.-, h::~.v'endo ~té 

de I o /o (!!!) a.s cessõe3 de bemJ com ex
clusão do patrimonio particular e concedidas 
até com opposíção da unanimidade dos cre
dores, e!eva1•am aquelle clamor ao ponto de 
impor uma. reforma urgente. 

A Commissão de Constituição, Legislação 
e Justiça, apresentando em ô de setembro 
de 1900 um projecto de reforma do dec1·eto 
n. 917, na exposição, que o precedeu, -salien
tou do modo mais frisante esse descalabro, e 
o Senado, em parecer datado·de ll do setem
bro de 1901, ainda mais o accentuou. 

Afinal, com d•versa.s emendas, foi a.doptado 
aquello projecto, que constitue hoje a lei 
n. 859, de 16 de agosto de 1902. 

A par de providencias muito saluta
res, entre as qua.es a. abolição da cessão 
de bens e da morato1•ia, prazo para a liqui
dação e o visa1nento dos livros, foram 
inchiidas outras que tem dado máos re· 
sultados e levantado· os mais fundados cla
moNs, destacando-se ontre estas - a crea
cão da protlssão de syndíco, estranho aos 
interesses das massas, e o processo :para. a 
concessão das concordatas, e para a eleição 
dos syndicos definitivos. 

Mais do que em outro qualquer assumpto, 
quando se legisla sobre fallencias, deve-se 
atten1ler de pret:'erencia ás circumstancias 
especiae.s do paiz, ao qus se passa no estran
geiro. 

Isso mesmo reconheceu a Senado no pa· 
recer a. que me referi, onde se lê o seguint~ 
trecho: 

«Diz um tL'atadi:>ta.-a instituiçã-o da 
fa.Ucncia em um pa.iz determinado re· 
eebe, sobretudo, o samcte, o cunho do 
todas as particularidades que formam a 
individualidado juridica deste piliz-pelo 
que na ma.teria de que se trata não ha. 
tanto a a.ttender á. logica e infll3xibíli
dade dos principio3, senão ás pecnliari
da.des do meio a que são applicadas.~ 

No emtanto, admittiu se, talvez como ex
periencia., um novo ·processo para a esco
lha dos syndicos, extrahido de uma lei es
trangeira. ! 

Quer no regirnen do Codigo Conlmercial, 
quer no do decreto n. 917, tomavam parto 
activa na l" pa.rte do processo das fallencia.s 
os representantos dos credores o da justiça 
publica. 

Pelo primeiro, o depositaria eleito pelos 
credores e o cm•a.do1• tlsaa.l de nomeação do 
juiz, e pelo segundo, os syndíco!! escolhidos 
dentre elles e o cura.do1• dus massas tal
lidas. 

Pela lei n. 859, porém, além da qua.si 
completa exclusão do Ministerio Publico, 
intervem como tlgura. principal uma ter· 
ceira. entidade, que .não representa. nem os 
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credores, nero os poderes publicas, mas a 
Junto. Commercial, que organiza uma lista, 
da qual deve ser tirado o syndico, dando-se 
a inconveniencia de servir esse cargo quem 
não tem interesse algum na fallencia, a não 
ser o de fazer jus a uma porcentagem ! 

Na pratica, principalmente nesta Capital, 
isso tem levantado talvez maior clamor do 
q!J.e a cessão de bens e a moratoria do de
creto n. 9 l7. 

Quanto ás concordatas, a lei vigente e seu 
regulamento voltaram em um ponto ao sys
tema do Codigo Commercial, já muito jus
tamente condemnado oro parte pela lei 
n. 3.055, de 6 de maio de 1882, e in totuw 
pelo decreto n. 917. 

A oxigencia da maioria em numero dos 
cl'edore·• para a concos.são das conco1•datas 
e da mail'ia dos presentes para a . eleição 
dos syndicos definitivos faz depender um 
bom accordo, acceito pelos que representam 
quasi a impo1•tancia total do passivo, da 
vontade ou da indifl'erença de credores de 
quantias mínimas, quo por sua vez contra. o 
voto da<1ne1les poderão escolher os syndicos. 

Além deste inconveniente, o systema ad
opt·Jdo não impede as concordatas escanda
losas de 1 "/o. 

O projecto primitivo muito nccrtadamonte 
não permittin. as concordatas aquom de 
certa porcentagem, justificando c:Lba.lmonte 
esta :sw1 idea, como se vê do seguinte trecho 
lia exposição, que o precede:u : 

p1·omotores, os membros da Commissão de 
Constituição, Legislação é Justiça desta. Casa.. 

A lei foi publicada com diversos erros, 
alguns dos quaes alteravam até o seu pensa
mento e o que tinha. sido approvado. 

O Poder Executivo, a.ttendendo a justas 
reclamações, mandou, dez mezes depois, 
fazer nova publicação, corrigindo aqueller> 
erros, mas com algum excesso, pois incon
testavelmente fez modificações no seu texto ; 
e na mesma occasião publicou o regula
mento n. 4.855, de 2 do junho de 1902, parn, 
execução da referida lei. 

Este regulamento, trabalho de grande va~ 
lor e que veiu prestar rclcvaute serviço, 
pois methodizou de modo claro e preciso todo 
o processo das fullencias, tambem fez alte·· 
rações na lei, algumas, é certo, para me·· 
lhor, mas que não lhe era permittido fazer. 

Surgiram as reclamações, manifestaram
se duvidas e incertezas sollre o que devia 
prevalecer : si a lei primitivamente pro~ 
mulgada, si a quo foi depois publicada com 
as correcções, si alguma dollas ou o regula~ 
mcnto, quando sobre o mesmo ronto hou
vesse disposições antagonicas. · 

Esto estado de cousas, que permanece sem 
solução, não póde absolutamente continuar. 

As l'eclamaçõos augmentam, e ê pl'ecisl.l 
attendel-as e providenciar. 

Com esoe intuito, os Deputados Frederico 
Borges e Paranhos Montonegro apresenta
l'u.m á. Comrnissão de Constituição, Legis
lação c Justiça., de que fazem p~trte, doua 

«Estas queixas (?'e(m·e-se ao comme,·- tt>abalhos, os quD.c;; serviram de bn.::e ao pro-
cio) accusa.m o seguinte : devedores de jacto, que ora ofl'oreço 0 que é calcado es
mú. fé, J2erfcit·1mente soJvavois, po1: meio pedulmente sobro 0 dee1·eto n. 4.855, de 2 
de C~UÇ'U~S, transfereoCin.s. e artifiCI~S de de junho ue 1902, aproveitando O quo elle 
eEcrlpta. .lmula.m o p~SSl\ o, ~ dest arto tem de bom, modificando e alterando o quo 
com cre.!ores phantn:stJc s,r~presentandp não pa.rece conveniente, 0 accrosceutando 0 
t~es quartos do pass1~o, obrrgam os legt·j q ua u, mr.periencia tem aconselhado como ne
timos credores a accettarem concord?-tas cessario. 
co1~ pagamento de 5°/o de seus cred1tos, Aquello decreto tem sido argui~o de in-
.9 á, v~zes Il}enos • constitucional. sob o · funda~ento de que u 

Não póde haver quem impeça a feaude f>oder Executivo não se limitou a regula-
em mataria de fallencias. . . montar e estabeleceu regras e preceitos 

Para garantir, porém, quanto · pOS"' SO}J.lie proée:>so, Q que excede . á:s suas attri· 
sivel, o interesse dos credores, o pro- buições. . 
jecto estabelece 0 seguinte : Seja ou não pr~cedente a arg!-lição, o 

que não padece duvtda é. que é ma1s conve-
-Não admitte concordata na fallencia niente que tudo quanto alH 1:0 a<-lla prescri 

ou preventira della com o pagamento pto emane do Podex: Legislativo, d.e modo 
de porcentagem inferior a 50 o I o, salvo que nã.o seja necessarJO que o Executivo uFe, 
se for concedida po1· un:tnimidade dos na especie, da attribuição que lhe confere o 
credores.:& art. 48, n. 1, da Constituição. 

Emendas 3.prosontada.s e approvadas sup- Pt•edomina.ndo nas leis de faJlencias o que 
prirnlra.m osae limite, de modo que a:ctual- ó relativo a. processo, tem se levanta.do du· 
mente continúu. o. posstbtlidado do concorda- vidas sob1•e a coropetencin. do Poder, a. quem 
tas n.t~ do 1 %, o.pozn.t• das acerbas queixas cabe nesta. parte legisln.I' : si â União, si aos 
uo commorcio om uma gt•ande reunião que Estados. 
se celebrou no edlftclo da A!l-'ociacão Com- A meu ver·; esta contro'lel'sia ·não tem sido 
marcial, a. qt~e asslstiram,por cQnvite de seus bem apreciada. · 
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Não ha a menor duviJa. de qu(}, ha.venio 
:Fias leis de rauoncía. mnita.~ disposições de 
à"ireito substantiv·J• neste p.:mto só á União 
ea1>e promulgai-as, e, sJndo tambem de sua 
eompet9ncia legislar sobre processo pal'a. o 
Dist.ricto Federal, está ta.mbem dentro dos 
limites de suas attribuiçõe;; est:J.balec3r l.H'e· 
ee;tos sobre o direito adjectivo. 

Além de qne, não seria. possível, nem a.d
missivel, uma. lei de f<tlleucias contendo só
mente di~p.:>sições de dir.Jit;o substlncial. 

E' um dvs as~umptos em que o alMurdo da. 
separação dJ direito m'1teria.l d·J fvrm\l 
mais se sllienta. 

A divm·gencia t:lm realm!3nte cabimento, 
quando se trata de avarigu:tr, si aos Esta.1os 
ca.be tamborn legislar sobre f.tlleachs na 
pal'te mera'D'3nt3 prc>cessual. 

Em face d1. Constitu;ção p:>iem r..~.zel·o. 
· Foi um orru, h)je qu~i uua.nimemen te 
l'aconhecido, rnas quo nl.J põ.le ser c;}rl'igido 
tlisfétrça.da.mente e pJr maios indir<JctJs, e sim 
pel:t. fórma estabsleJida no art. 9) d;J. 
mesma Constituição. 

O a.rgurnep.to de que nas fàtlencias é de S€(a 

e;;encia a indivisibilidade dos preceitos gt~e as 
'·egem e a sua (u1·ma eJJecutiD:t é, e:n th3se, 
irrespondivol, ma.q perde o seu va.tot' nll. ày
pJthese do nos3o dir<Jito e.>cripto, e em toio o 
C1'lO provaria. de m:J..is, porque não é só nesse 
cas.J que a sepa.raçã.o póde tt•a.zer, além da 
gravii.lsimos inconvenientes, até a inutiliza
..-;1io do leis da União sobt•e o direito sub3ta.n
tivo pelas leis dos Estado3 sobre o dil•eito 
a:ljectivo. 

A ~ypothec1., p.Jr eltamplo, tem po1• ftm 
"V .!or1za.r o irnmovol e f11.cilitar a acquisicão 
de capitaes sob sua garantia, tendo o creiol' 
meios fa.ceis e promptos para. realizar o seu 
em jolso, dada. a. impontualidade do devedor. 

Figure-s9 a hypothese dos EsGados estabe
lecerem, com,ó estão em seu perfeito direito, 
:PWJ. esse caso, a acção ordinaria com exco· 
pções successivas, pra.zos longos, dilações re
petidas, rocursos suspensivos, adjudicação 
fvrçada., etc., e o resultado será. c desappa.
reci:mento do instituto da. hypJtheca., porque 
não haverá. mais capitalista. ou Banco que 
fa-;:a. aquelles emp1•estimos. 

O mesmo se dará com o penhol', deposito, 
. supplemento de idade pedido por acçâo or· 
d inaria, etc. · 

CJffiO . redttndante, }JDl'qLte jd eslava conipre
hendida essa ath·ibuiçao do Conrrresso Nado
na~ W) artigo que lhe dalla a rle ·legis~ar sobte 
o dil·eíto CIVIL para toda a R<~publica; mas 
esse artigo só trJ.h do dir~Ho civil ou sub
sta.ntivo,portanto nã.o se pól:l colligir que o 
peusameut1 d3o Assambléa Constituinte fosse 
dar 3.:) C:mgr.:HSo d t Uniã.J ffi'l.lS c:>mpeten
cia. acerca. das fu.lle,Jciu.s, do que acerca de 
outr..> qualquera.ssumpb. . . 

O p3nsam )O to d >s a.at·we'l do projecto 
foi raunir tudo quanto fosse concernente a 
fa.Ueucia.s, dando só mente .ao C mgt'adso da 
União a. a.ttribuição d:~ legis\a.1• a respeito, 
quer se teahs3e do direito m:ttet•ial, quer do 
fvl'llll\l,m'ls a suppres~io· patos fnnJamàiltos, 
que a dicta.rJ.m, voiu collocar as fll.llencias 
na. regra. g.3ral, isto é, a da. S3p::tra.çií.o. 

Si fosse outro o sJa pen.m.monto conser
va.ria. n. disposição, quo oshbelecia. a. exco
pção, (lU O h.o,ie s~ quer n.dmítt.íe, nttondeodo 
11e a.o q11e dovia ser, m~:~.s não ao r1ne infeliz· 
m)nte é. 

A rea.U la.1e é qlw o. sep:J.t'.:tçii. > do dil'eito 
substlntivu do a.tl,iactivv, se:n nxCloptu1.1' em 
log,\r algum a.; fallcncia.s, est1. na Constitui· 
cã ), PJl'tlnto os g'lta.dos ostã'> oru seu direito 
logisfanio sobl'O o soa pl'vc.:Hso. 

E' um ma.t, ninguem o C;}ntesta, rna.:; a~ 
censuri1S devem sJr dirigid.~s n:io aos E~
bdvs, !J.Il:} pt•ocuram manter o que lhes ou· 
to1•gou a Constltuiçã'l, m1.s a CSt'1,que err..l.
damente do11-lbe.'l· cJmpet:JOcLt p:trJ. losisl :n• 
sobro o diraito l>Nc3ssu:~.l. 

Ninguem mais advornri> d.Jssa separação 
do que eu, que a tenho Vl'JI1igado. desde a 
pablic:wã.o d.a Constituição, a. principio n:.~ 
imprensa, e depoi:'l, ha. dez anno3, no Con
gresso, m1s emquanto não for oUa raformadn, 
pelos m~ios competentes não pouparei os· 
forç.Js ,para impcdü• que disfarçada ou indi
rectaroente se a modifique. 

O projecto adopt::l. o regulamento da 2 da 
junho do corrante a.nno, com algum:ts mo-
dif:icaçõe~. · 

A Constituição dos Estados Unidos. da 
Americl. do1 Nol'te foi JU:).ÍS prt~vldente, dis
p:mdo expras:;a.mente qu3 ao Cahgresso áa 
.Unii{o compete esta~elecer leis uni/o1·mes sobre 
[allend~, em to :to o p:!i;, i~t'l é, leis quer so
b<'e o dtreito sabstl.n<3ia.t,qu3r so'n'<) o direit:> 
formal. · 

Em vez de ser synJ.ico provisorío pesso:J. 
estranha. aos interesses d •, massa, admitte o 
sy~tema do decreto n. 917, combinado com 
o do n. 161, de 17 do janeiro de 1890. dis· 
pondo que sejam nomeados para. exercer 
taes funcções dous dentro os dez ma.iore~ 
credores e rei!ta.bcleco a. int'3rvcnçã'J do 
Ministerio Publico. 

Na.s concord'l.ta.s a.dmitte, p:l.ra a su\ con-
cesslo, o que está. o::~ta.bclocldo no citado de· 
ereto n. 917, attJndendo sóm<>n~e á. ma.ioria. 
dos creuitos, som cuidar da m3.ioria. do nu· 
moro. Ess:1 maioria., em alguns casos, oro 
que os credores sobem a cant~nas, é (1uasi 

· No projeeto da nosgo Pa.ct'l F11nlamental 
ha.via dispasiçio iden~ic:~., qu3 foi supp rass:l. 

impossivel de reuuh•-se. . 
Como no pro~ec~ apre:;;,mtado em 1900, 

estabelece um luDlte pa.ra as concorJa.ta.s 
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JliiO de 50, mais ele 30 °(o. Esta medida. é in-~ 
Ji,ponsa>al p~ra_ irn)ledh• as conco1•da.tas de 
porcentagem tn>Igmfica.nte, que tanto es· 
ca.ndalo teom causado; c attendc aos inter
e>sa.;; dos crodoi•es em mioorja, quo não 
•levem ser .sacrificado$ :ll~ conluio;;; ria 
maioria. 

Nãu admitte a com1Jen~a~·ão siuão nas 
contas corrente~. para evitar que fiquem em 
melhores condiçõc,; credores que forem tam
bem dcve<lores, c que, adoptada a compen
sa<;;ão, ficam com um verd!L<lciro privilegio, 
raecucndo intcgralmenb os seus ct·odítos. 

Exclue dPs elfeHos da concm·data os Cl'C · 
<l.orcs que não forem adrni!tidos <! tamar 
pn.l.·tc n<t mesma., por serem contestados os 
seus creditas, e que em acção regular forem 
considerados logitimos. 

"\.Hera 'o proceEso das acções summn.rias, 
J.c act:orJo cr.1m o pro,jocto ultimamente vo
t.a.(t.l pela. Carno.ro., reorgu.nizundo a. justiça 
local do Distrlcto l?edeml. 

Adopta o processo estabeleci<lu no decrctn 
n. Dl 'i, :para a cleir;ão dos syndicos definiti· 
Yos, attcmlc11do de preferenoia.a.lmpot'i.ancia 
dus Cl'editos ao numero dos credores. 

Em totlas a.s falloncias ho. um gl•:tnde un· 
moro de credol'es de quantias lnsignillcanto~ 
que pela lei vigente podem oleget• os ~yn
<.Licos do!lniti vos a contragosto dos m•tiores 
in t,ere~sadus. 

Dá. alguma intervilnção aos fallidr.l~ na 
liquhlação da m:tssa, pol•quanto, ficando ell0s 
responso.veis para. com o~ crodo1•as pela dif
fcl'enca. do <1uo J'ur [l.pura.do e dividid1.1, teetu 
legitimo interesso ern quo a m:Lssa produza. 
o m~tis possível pa.ra diminuir a. sua rosp()D · 
sauilidado f' H tu r a, 

Pa.ra e\'ihr confu~ão com os syndícos que 
servem na. primoim parte d:t fallencia, úe· 
nomina -administradores-os encarregado~, 
n«. segunda pu.rte. da liquidação da massa. 

São estas as principaes a-lterações. 
No intuito de aptasentar umprojeeto, e8-

eoímado, tanto quanto po~sivel, de incor· 
recç:õe~. lacunas ou disposições inMnvonien· 
tes, con~uH:mdo tambem os interesses 
daqnelles a. quem to~.a mais de perto o 
assumpto, enYiei, ha tres mezes, um esboco 
.do mesmo â imprensa, aos tribu.uacs de 
justiça, ao Instituto dos Advogados, â9 Fa· 
culdttdes de Direito, ás Juntas e Associações 
Commorciacs das cidades ma.is importantes 
o !\ grande numero de jurisconsulto~. pe· 
<lindo a. sua fll'itíca., ou~et•vaçiies o pal'eceres, 
tendo apona~ neuJido n-o meu appello o con
~olhuiro Jvrutuim da. Co.•ta. Barradas, qnc me 
uiL•ígiu 8. seguinte cl\rto, : 

ção o ~~u projecto sobre as fa.llencia~. 
com a~ pequenas moditic1~•õe3 no cxcol
lcntc regulamen\o expc;lldo ultima
monto. 

Aclto optimo o seu t1•a.balho. Es;;c p·:o
jecto póüe "o!l'rer confronto com as me· 
lhores lc's sobre o asmmpto , Apenas 
mo pernlittirá fazer duus unic"'s ob>cr
vaç:õc;;. 

Sub$tituo no art. 3> as pala.n•a.s-bes 
5C ,-eputam-pela.s - taes se presumcm
pa:•a. ant'Jrizal' a. prova contr<.~.t•ia. ; e no 
art. 83,§ 1 o; supprímo as palavras-em
prega-se nos negocios da ~ociml ade-.p •,ra. 
excluir a. duvida de 1•oderem o~ com• 
mandihl'ios ser caixeÜ'03, guoxda.-Uv·cos 
etc., como lhes é permitt ido n11 dou trina 
co\'l'cnte (Vivanto, Dü· . Com., t om. 2•, 
n. SOl dl~ 2~ ed.) 

EnYio-lhe a tra.duc~ão <la lei italiaan. 
sobre n,s paquen:~.s f<t llencias, cu.lcada. 
sobre a ingleza callomã . 

Em nota reproduze, traduzidos, us ar· 
7,igos a 'lll.e o te.do drt 1di so refcz·e, 
hn.vendo so;~bre o mesmo um bom tra· 
balho do Boloffio, eomm~:.nt~Lntio-o, o (lual 
li, hJ. pouco tempo, e acvolv i ao ::~.m1go. 
<1ue m'u emprestara.. 

Ir pl'ovavel que Sé•jl~ en!lontrado nas 
livrariM. 

AbL'D.QRilU0-0 p!![O exito do S)U OlllllrO· 
!Lendimonto, suh~ct•evo·mo; 

.-l.migo, colleg1~, a 1l mi 1'a do1' o oi.JJ•igndo. 
-- Joa'Jl>!Ím do. c~s ( tl Bm•T·arlas . 

Rio, sctcmbl'O de HIJ3 , » 

Rele>e·~e·me a transct•ipç~o dostn. ~;wtn.. 

No meio dos dissaboro.~ uccrtsionn.tlos polas 
spreclat;ões rudes, embora vugu.s c 1oancs, 
dos crlticos de tmbalho alheio, conforta e 
(ul'taleco o ospirito o juizo de um mestre, c 
mest re de não coutostada competencia . 

As co1·recções indicadas foram feitas . 
Acerca das pequeoas fallencia.s, sobre as 

qua.e.> 1wovidencia resumidamente o ::wt . 210 
do projecto, é assump~o que c~tige uma lei 
especial , cujo proj2ci.o· comprometto-mo a 
a.preser.t<H· opportunamenie. 

Estando a encerra.1•· so o Congresso, e ur
gindo tratar-se do assu.mpt.o, não ma ú dado 
esperar outros subsídios. 

D& acccrdo com a.l' idóas, tpHl venho de ox
põr, olfereço d. consideNçã.o do roolls dignai'! 
comp<~.nlleiros de Commissiio o projecto 
juuto, 

«Exm, collega. e r1mlgo Sr. dowmbn.l'· Na 1liscm~slio, si a olla for compelli.do, 
gador MoutenegJ•o -LI com tod.~ u.ttl!n· dMoi malm· clesnovotvimento áq_uellas idéas. 



Câmara dos Deputados - Im presso em 22105/2015 12:32 - Página 7 de 95 

344 ANNAES DA CAMARA 

Junto ta.mbem, como subsidio, o impo1•tante 
trabalho do illustrado Sr. Dr. Frederico 
Bor~es. 

A Commissão de Constituição, Legislação 
c Justiça, de accordo, em sua generalidades 
feitas algumas restricções, com as idéas de 
exposição precedente, e, . reseryando cada 
um de seus membros o dir.;ito de offerecel', 
opportunamente, emendas, submette á con· 
sideração da Camara o seguinte 

Sala. das Commissões da Camara. dos Depu
tados, 15 de outubro de 1903. - Paranhos 
;:lfonteneg1·o; 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 

PARTE I 

Do processo commercial da fallencia 

CAPITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ESTADO LEGAL DA FALLENC!A, MEIOS 
JUDICIAES PARA A SUA REALIZAÇÃO 

Art. 1. 0 O estado juridico da fallencia verifica-se, concorrendo 
os seguintes elementos: 

1°, devedor commerciante ; 
2o, divida. mercantil; 
3°, mpontualidnde de pagamento de divida exigível, liquídaw 

e certa; ou emergencia de algum dos fuctos enumerados no 
art. 7°, não obstante t\ pontualidade. 

Art. 2.• Para os offeitos da fallencia, só se considera com, 
merclaute o devedor que, em seu · nome e por conta propria 
sob firma individual ou social, inscripta. ou não no registro do 
commercio, faz da merc!\ncia protlssão babitual. 

Os prohibidos de commerciar incidem nos effeitos da fallencia, 
exercendo habitualmente o commercio. 

A mulher casada e os menores commerciantes sem a auto
risação do t.rt. r•. ns.lii e IV do Codigo Commercial não podem 
ser declarados fallidos. 

Art. 3.• Divida mercantil e a que tem por objecto um acto 
de espeaulação com o intento de lucro; taes se presumem, em 
razão da qualitlacte de seu autor, as obrigações contrahidas pelo 
merciante no iliteresse do seu commercio. · 

As di;vidas civis do commeroiante rião constitúém o estado de 
fallencia, si não concorrem com . obrigações · commerciaes, in
c~uindo·se, naq11elle numero, os emprestimos contrahidos me· 
dillnte garan~i~ de hypotheca rural, ou penhor agrícola. . 

Art. 4. 0 Divi<la exigível se considera a que não esta subor
dínádá a. con.dicão ou termo, convencional oil legal, para ser 
demandá'do judicialmente o pagamento. . .. . 

Art. 5. 0 Divida Jiqnida. e certa. é a de quantidade ou valcil' 
:fixado em titulo, que independa de outro para a. . sua prova ; e 
taes se reputam para os efl'eitos da. fa.llencia: 

I, as mencionadas no art. 247 do reg. n. 737 de 1850 ; 
a) ~nstrumentos publicos e particulares de eontra.ctos com·. 

mercmes; 
b) Jettras de cambio e de terra de risco e de seguro; 
c) notas promisaorias e escriptos equiparados ; 
d). conhecim~nto de frete ; 



Câmara dos Deputados - Im presso em 22105/2015 12:32 - Página 8 de 95 

Voi. VI. 

SESSÃO E~I 16 DE OUTUBRO DE 1903 

e) fa.cturas e contas de venda assigna.das pelas partes e não 
reclamadas dentro de dez dias subsequentés á entrega e recebi-
mento; · · 

li, . as obriga.cões ao portador ( debentw·es) e respectivo~ 
cottpcms de juros emittidos pelas sociedades commanditarías por 
accõ.es; 

lii, os bilhetes de ordem, pagaveis em mercadorias, a~si ~ 
gnados por commerciantes ; · 

IV, os warrants ; 
V, os recibos dos trapicheiros; 
VI, os cheques passados em virtude de contas correntes ; 
.VII, as notas assignadas pelos corretores, sem .indicação, nas· 

vendas a prazo, dos nomes do vende der e comprador, tronando-se 
pessoalmente responsaveis para com os committeotes; 

Vlll, as contas mercantilmente oxtrahidas de livros . ;;ommer
ciaes revestidos das formalidades dos arts. 13 e 14 do Codigo, 
comprovadas na. fórma. do art. 23 n. 11, e verificadas em juizo 
do commercio, a. requerimento do credor, por peritos nomeados 
pelo juiz. 

§ J.o Requerida a verificação da conta e autoado o requeri 
mento, se expedirá mandado para o exame, sendo por elle noti
ficado o devedor, com a commínação de confesso, para apresentar 
os livros aos peritos nomeados ; e · não os apresentando, seja 
qual fôr o motivo da recusa., furão os pBritos o exame nos livros 
do credor requerente, independentemente da assistencia do ,juiz 
on do escrivão. 

§ 2, 0 O laudo deve ser apresentado em cartorio, em prazo quo 
não exceda de tres dias, e, junto ao autos, o juiz julgará pro
cedente o exame por sentençél. it•recorrivel, mandando entregai·<> 
à parte, independente de trnslndo, para. fazer o uso que lhe 
convier. 

§ 3. 0 As contas ,·eritlca.rJas pela fórma determinada no para
gra.pbo anteriol' tornam-se e:dgivels, para o só effeito da fallen· 
cia, da data do despacho no reque1•imento do credor, 

Art . ô.o Induz prova plena da impontualidade do pagamen.t(} 
das dividas do art. 5° a certidão do protesto interposto per<tnte 
o official publico competente. 

§ 1." Em llvro especial devidamente formalisado, que deverã.o 
ter os otllciaes respectivos, serão notados diariamente e por 
ordem alpbabeticu os nomes dos devedores, cujos títulos forem 
protestados, indicando a natureza do titulo e o seu valor, quem 
o protestou, data. da sua emissão e do vencimento. 

§ 2. • O livro de protestos p6de ::er examinado por qualquer
pessoa, sem prejuizo do respectivo !erviço do cartorio; e o 
official, que o não tiver escripturado em dia , incorrerá na multa 
de I :tOO$, imposta pela autoridade judiciaria a quem competir 
a fiscalisação. . . . . . . 

§ 3.• A faculdade para o.·exame não autorisa a. extr'acção de 
cópias do que se contiver no dito Evro de protestos. 

Art. 7. o São factos indicativos do estado de fallencia, embora. 
não haja. impontualidade nos pagamentos : 

I, rea.lizar o devedor pngamentos por meios ruin9sos e frnu-
dulentos; · 

n. transferir oo ceder bens o direitos a uma. ou mais pessoas, 
credores ou não, com obrignçí.lo do solvel' dividas Yencldas e 
não pagas; · 

H 
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III, o~cultar-so, ausentar-!:e furtivamente, mudar de domicilio 
sem sciencia. do.s credores, ou tentar fuz~l- o, revelando esse 
propo>ito por actos inequívocos ; 

IV, alienar, sem ~ciencio. dos credores, os bens que possue, 
fazendo doações, contrahindo dividas extraordina.rias ou simu
ladas, pon'o os bens em nome de terceiros, ou commettendo 
algum outro artificio fraudulento ; 

V, alienar os bens immoveis, hypothecal-os, dal·oS em anti
chrese, ou em penhor os moveis, sem ficar · com algum ou 
.alguns equivalentes ás dividas, livres e desembargados, ou 
tentar praticar taes actos, revelando esse proposito por actos 
inequivocos; · 

VI, fecba.t• ou nba.nlonar o estn.belecimento, desviar todo ou 
t>al'te do activo; 

VII, occultar bens e mo>eis da. casa.; 
,.Ill, proceder dolosamente a liquidações precipitadas ; 
1X, não pagar quando executado por divida commercial, ou 

não nomear bens á penhora. na.s 24 horas da requisição da. 
sentença, ou não evitar o concurso de preferencia em execução 
commercial ; 

X, recusar, como endossador ou sacJ.dor, prestar fiança no 
-<!D.SO do art. 390 do Cod. do Commerio. 

Art. 8. o Os factos enumerados no artigo antecedente devem 
eer provados com instrumentos publicas ou particulares, ou 
-depoimentos de testemunhas em justificação, a requerimento do 
prejudicado, com citação do devedor, sua. viuva, ou herdeiros, 
.quando presentes; e assistida de um curador acl hoc, que no
meará o juiz, no caso de ausencia, ou de baver her{leiros 
menores. 

§ 1. o A justificação deve ser requeriüa e concluída no prazo 
improrogavel de tres dias; e com a prova, ou sem ella, o 
.escrivão, findo o tríduo, fará os autos concluEos a.o juiz, que, 
·dentro de igual pr&zo, proferirá a sua sentença, interrogando 
o dc;vedor, quando julgar conveniente. 

§ 2. 0 Decorrendo o prazo, sem que o requerente da justificação 
tenha diligooc!ado e produzido a prova, ou sendo esta mani
testameute improcedente, o juiz na sua decisão reputará o 
l'equerelte de má fé e obrigado á prestação das pm das e 
-damnos, que serão liquidados pela fórma indicada. no t\rt. 70 
§ 1•. 

CAPITULO li 

f'Ol\MALIDADES E CONDI Ç!ÕES REQUERIDAS PARA. A DECLARA~~ÃO 
DA FALLENClA 

Art~ 9. 0 A declaração da fallencia póde ser requerida: 
§ 1°, p~lo proprio devedor, sua viuva. ou seus herdeiros; 
§ 2o, pelo· socio, ainda· quo comma.nditario, ou em conta de 

pat•ticipnção ; ' 
§ 3••, pelo c1-edor, chirographario ou não, ainda que não 

-vencido o seu titulo de divida. . . . · 
Art. 10. O requerimento do devedor, sob firma individual, 

·deve ser datado e assigna.do por elle ou seu bastante procurador, 
expor circumstanciadamente as causas do fallimento e estado 

--de seus negocios, e acompanhado: 
I; do balanço exacto do activo e ~ivo, com os documentos 

probatorios ou instrumentos que julgar necessa.rlos ; sendo 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2210512015 12:32+ Página 10 de 95 

SESSÃO EM :I.B DE ·ovnmRO DE 1\103 

excluidn.!l do a.ctivo e relacionadas em aparlado, com ae neceS· 
sarias explicações, a.s dividas a que os devedores, pelo l!ecurso 
do tempo, possam oppol' prescripção; 

H. da relo.ção nominal dos et·edotcs commerciaes e civis ; 
III, dos livros commerciaes obrigatorios e auxiliares faculta

tivos, no estadn eru q~tc se aaharem; 
Art. I!. O requerimento do devedor, sob firma. Hocin1, deve 

~er datado e assígnado pelo socio autol'isado no contr~cto. para 
usar do!!a, ozz por todos os SC'Cios, iuclusive os oornma.ndzta.rios 
nas communditas simples, c devidamente instruidos na tórma do 
artigo antecodente. 

D requeümento, (JUand() lego.lment~ eonsti.LuiJa a sociei'laLte, 
deve ser a.companll~do do ill~trumento do contracto social ; e, 
quando de far.to a. sua. existenc:a, fará mençil'o do todos os so
cios, su~s qualidu.des e respectivos domicilio~. 

Art. t2. O requerimento tio devedor, sob ttrma. individual ou 
soehtl, deve ~r apresentado ao juiz do r.ommereio competente no 
termo preciso de dez dias, contados do vencimento de divida 
mer<~antll, tenha ou nãu s'ido protestada. 

O juiz mandará autoar a. petição, qutLndo devicltLment11 forma~ 
lisa.da, ou suppril-a, nos CQ.Sll!! de omissão de algum dos 
requisitos dos arts. lO e 11, e toma1· pm· termo a confhsão do 
devedor, que o assignará, fazendo encerrar 03 li vro.s imrnedíata
mente pelo escrivão, e rubricando o termo respactivo do éncer
ramento. 

Art. 13. O requ~rimento do soeio, em seu nome individual, 
deve ser acompanhado de p~ovo. d.1. sua qualidade e da taltil de 
pagamento, ou de fa.cto indicatiVl> de faUencia. 

Art. 14. O requerimento do credor <lhirographario, par di· 
vida mei"Cantil vencida, não será admittido sem que exhiba o 
respec~ivo titulo e a certidão do protesto. 

§ J.o Si commerciante domiciliado no Brazii, o credor nínda 
clev~rá. juntal' documento prol:m.torio d<> instwipçi'ío de Stla fl ~ma. 
no registro do commeroio. 

§ 2.0 Si não tiver domicilio no l31·azil, deverà, quando soli
~itado, prestar caução ás custas e ao damno eventual do reque
rimento doloEo, arbitrada por peritos de nemeacão do j uiz. 

Art. 15, O cretlor cbirogra]>hario, por tilulo me:rca.ntil ou 
civil não vencido, não podara requerer a. fallencia sem e:xhíbil\ 
além do seu tituto de divi"da., certidão do protest,J de não paga· 
mento de (lurigação tnercantílliquida. e cer~a. ou justítlcação de 
algum dos factos do art. 7°, intlicativos do estado de fallencia . 

Art. 16. O credor privile~iado ou hypotbeca!'io sú podaril re
querel' a fallancia. renunciando a garantia ou privilegio. ou 
provando a. inaumciencia. dos bens para solução du divida. 

Art. 17. Não se riio adrniltidos os requerimentos dos asc&n
d.ente:;, descendentes; eonjuae, irmão, eogru, sogrR-, genro e 
nora do devedor, sem outra faculdade, no processo da fallencia, 
que a. de defender ~eull direitos, concorrer e delib(::rar sc,bre 
concordata.. 

Art. !8. O~ rcquetimentos dos credorc:s estnndo devfdu.mentc 
forrnalisados, o juiz mandara !lQtitlca.r o devedor p:wa, em 2 ' 
horas, decorridas no cartorio, dar as razões do niio pagamento, 
ou assistlr á. jtlBtlClcação ; devendo o off\eia\ da diHgoociL portar 
por fê a. a.nseocie. do devedor ou ·a sua ocoultaçio tOl'll'll.nlio im· 
praticavel o. audiencia, p<~r si ou por proourador, dentro do re
ferído prazo. 

347 
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Sendo o devedor uma firma social, a notificação será feita 
ao seu legitimo representante ; e quando por este requerida a 
fallencia, não sendo a sociedade em co!Dmandita por acções, o 
juiz ouvirá, no sobredito prazo,_ os socios que não o tiverem 
assig.aado. 

Art. 19. A fallencia póde serrequeridaainda depois da morte 
do devedor, da ceesação do exercício do commercio e da disso
lução e liquidação da sociedade. 

§ J.o No caso de morte, o requerimento será admittido até 
se vencer o prazo ma:ximo de um anno do fallecimento do 
devedor, com fundamento : 

I em algum dos factos indicativos do art. 7", verificado em 
vida. do devedor ; ou, 

ll em não pagamento de divida liquida e certa, antes ou 
depois da morte. 

§ 2.0 No caso de-cessação do exercício do commercio, o reque
rimento será admittido emquanto não decorridos dons annos da, 
respectiva averbação no registro da firma, ou de qualquer 
outro facto indicativo da te-rminação do nego'lio, desde que 
se verifique uma da.s causas dos,ns.;! e u .. ao pa.ragrapho ante-
cedente. · · 
-·§ 3.0 No caso de dissolução e liquidação da sociedade, ipso 

jure·, ou a requerimento de socio, a. fallencia poderá ser re
querida· emquanto não liquidado definitivamente o passivo 
social. 

Art. 20. A viuva e os herdeiros do devedor o representarão, 
no processo da fallencía, para todos os etfaitos commerciaes. 
antes ou . depois da sua declaração ; e bem assim o liqui· 
dante, em relação á sociedade em liquidação, amigavel ou ju-
dicial. · 

Art. 21. O devedor requ~rido para a declaração da frdlencia. 
póde · excluil-a, ·ar guindo a. falta de um· dos elementos constitu
tivos e concorrentes para a verificação do seu estado ou :provand(} 
uma das seguintes razões relevantes de direito : 

I falsidade; novação, ou prescrípção do titulo de divida ou a 
sua. nullidade de pleno direito. . 

II pagamento anterior ao protesto, ou nos tre~ dias uteis d!la 
sua. interposição, 

III. a materia àe embargos do art .. 588 do Cod. do Commercio 
<l.OS conhecimentos de frete, e a,s dos <~rts, 641~ 646, 655 e 656 ás 
letras de risco. . . . . . 

IV, concordata preventí va devidamente homologada. 
'V, deposito judicial feito nos termos do al't. 393 e seguiute 

elo reg. n. 73i.. . . 
VI, todo-facto, em geral, de que resulte IegHima causa extin

ctiva..ou suspensiva da.: obrigação. 
ArL 22. As razões de direito, em opposição ao pedido de 

fallencia, serão deduzidas em· petição apresentada ao juiz, no 
tel'mo das 24 hOras que ·se seguirem 'á. cita~ão do art. 18, e. 
prova.das em· um, triduo, com citação do cretlor ··requerente da. 
fallencia. ; e findo aquelle prazo, autoando o escrivão o requeri
mento e diligencias qoe se tiverem realizado; fará: immediata
menta conclusos os autos ao juiz, sella.dos e preparados pelo. 
interessado na deci~ã9. 

. CAPITULO Il 

MÍUOPREVSNTIVO, DA. DECÚ.~ÇÃO D.A.FALLEr';CIA. 

Art. 23~ o devedor commerciante; com a firma inscripta no 
registro do commercio póde prevenir a. declaração de sua. fal-
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lencia par mj)io de accordo ou concordata. validamante !orma!ht 
com os credoree e homologada pelo jub; do commercio da Eé<le 
de seu prinoipnl· estaoolecünanto. 

§ 1. • O raquerimento para o aceordo deve ser a.presenta.do 
antes de decorridos dez. dias do protesto de não .pagamento da 
divida liquida c certa, e preeedor ao (,!e fe.llencia. 

§ 2.• O l'equerimento de'l"6 ser íostruido com a proposta do 
e.ccordo, expondo o devedor as causas do seu estado, e faz&odo-o 
acompanho. r: 

I, dos livros t1e seu commercío; 
n, do balanço exacto do activo e .passlvo, com exclusão das 

·dividas o. que se possa oppor a prescripçã:o; 
IU, da conta demonstrativa. de lucros e pel'dM; 
TV, da I'alacão nominal dos credore~, seusdomicilios, natureza 

· dos títulos e importanoia. de ea.da. arcdita ; 
Art. 24. Ap1-esentada a petição, o juiz mandara expedil' 

·editaes de citação com o }JJ'azo de dez dias e cartas aos cre· 
dores conhecidos e presentes, pa.ra sciencia do pedido de homo~ 
lo~ação o dentro do dito praw f;zerelll suas reclamações. 

E' dispenea.vel, nos editaes e cartas circulares, a. transcripção 
littera.l do requei"imento e proposta., bastando sua publicação 
em resumo. 

§ l.' Etn dia,logM• e hora. designo.dos no edital, reunindo-se 
·os credores sob a pi·esi()ellCia. do juiz, e presentes o devedor e o 
reiJreEertta.nte do Ministerfa Publico, o escrivão farâ. a leitura da 
pl'QpoSt'l, d& relacão n(}minal dos credores e de qualquer outro 

·documento por estas solicitado. 
§ 2.• Não se otrel'ecenào duvída, nem contestação sol:Jrê os 

crecli tos i o se ri ptos n11o rela.çã.o apresentada e h a v idos por 
verificados, o juiz homologará o accordo, dando por dissolvida a. 
reunião, depois de lavnda a. :respectiva acta, que assignarã com 
repr&genbnte do Ministerio Publico, devedúr e credores pre

·sentea. 
§ 3 . ~ Sí algum credor, uã.Q inscripto, comparecer á reunt~o 

·e exhibl.r tituto tegal da. sua divida, será admítticlo a tomar 
p11.rte n(IS deHberações, caso nãa seja: contestado. 

§. 4. o No caso de contestação, ou de reclamação contra os 
r.reditos indevidamente incluidoa ou e:s:claidO!':. o juiz suspenderá. 
a reunião e nomeará dous creclores. dentre os não contestados , 

--que, em sua presença e assistido;; do rapr esentaute do Ministerio 
J:>ubllco e do devedor, procedam a ex&.me nos livros destes e dos 
~redores reclamantes e mais diligencias necessaria.s a bem Lia syn-

· dic~~oncia sobre a. pl•ocedeneia ou improcedoncia das reclamaçoes; 
do que se lavru.rà. o competente auto. 

§ 5. o Os credores, em commissã(), no pra.zo ma:. imo de cinco 
·dias, deverão a.present&l' seu.pa1>ecer por escripto, e, juntando·.O 
o escrivão aos autos, os fa.ril. conclusos o.o.juie,. devidamente 

· sellados e prepai"adOB pelo iutereesa.do; e de~tro de .i8l!ttl praio 
será. proferi~a. a $entenva, homologando ou nao o a.ccôrdo. . 

· Art. 25" Si .a proposta apresentada. pelo devedor .JJã;o estiver 
.assigna.da p&Los cred{lres, o edital de citaQã.o do &rt. · 24 anuun· 
·Ciará a. proposta. e os notitl~rti. :pa~, no prallo, de , dez dia.s; re· 
metterel!l. a JU.izo, ~tlém do·votl) de acce.ita.~u .ou recusa, .os 

·documentos de ·Beus creditos, de qu~ o escrívão dal'á. ó compe· 
tente recibo. . . ' 

§ 1. ~ ~inda o deoo~div, o juiz a~slgnará no.vo prazo !le . dez 
dias . para, .dentro de~l~. 0 impetro.nte e o.;; 6rcdores allegarem 

•1l provarem sua.s reclamações. 

349 
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§ 2." Decorrido o segnnd~ decenio, si nenhuma reclamação 
fôr arguida contra a proposta e os votos recebidos attingirem 
o computo lt>gal do p:1ssivo para a formação de accôroo 
(art. 26). o juiz o homologará ; havendo, porém, reciamações, 
observar-se-ba o disposto nos§§ 4° e 5° do art • .t4. 

Art. 2i.i. São condições essenciaes para a validade do accórdo. 
além dos requisitos dos §§ 1• e 2• do art. :!3, que a proposta. 
seja de pagamento de 30 ou mais por cento e approvada ou 
votada: · 

a) pol' credores que representem 4/5 do passivo. si o dividendo 
f:Sr de 30 a 50 por cento ; 

b) por credore;; que representem 3/4 do passivo, quando o 
dividendo fôr superior a 50 por cento; 

c) por prazo não excedente de dous annos. 
Art. 2T. No computo dos creditos para a validade do accôrdo 

serão excluidos os credores da. massa e de domínio ( reivindi
cantes), sepat>atistas, privilegiados e hypothecarios; salvo os 
que tomarem parte nas deliberações, cujas importancias serão 
addiciona.das na conformidade do§ 1° do art. 218 para. a for
mação do passivo legal, ficando equiparados aos chirographa
rios para tojos os eifeitos. 

Art. 28. São causas legitimas de reclamação : 
I, dó lo, fraude ou má-fé do devedor; 
ll, incapacidade ou illegilimidade de algum dos signa.tarios 

do accôrdo; 
III, conluio do devedor com um ou mais credor~s signatarios 

do accôrJo; 
IV, simulação de cretlores para a formaçã'J do computo legal 

do passivo. · 
Art. 29. As reclamações serão apresentadas por petição, que 

o juiz mandará autoar, separadamente, tantos quantos rorem 
os reclamantes, para serem ,i untas aos autos do accôrdo por um 
só termo, que lavrará o escrivão, depois de fin1o o prazo da. 
prova assignado aos credores. 

§ 1.0 A prova serà produzida, no termo improrogavel do de
cendio dos arts. 24 e 25 § 1 o, com citação do de vedo I'. 

§ 2. 0 As custasjudiciaes das reclamações correrão por conta 
dos reclamantes. 

Art. 30. Os editaes dos arts. 24 e 23 Eerão aflixados n:t 
Praça. do Commercio, onde houver, e casa das audiencias, e 
impressos por tres vezes, pelo menos, dentl·o do decendio, no 
jornal official e outi·o de maior circulação, que habitualmente 
publique o expediente forense, indicado pelo juiz. 

At't. 3!. Os credores podem coJD.parecer e deliberar· por sí. 
seus legítimos representantes, ou por procurador devidamente 
habilitado, por instrumento publico ou particular ou communi
cação telegraphíca, cuja. minuta, autheoticada. ou legalisa.da., 
deverà ser apresentada ao expedidor e menl!ionar essa circum· 
stancia.; sendo permittida a representação de diver5os credores· 
por um só mandatario. . 

Art. 32. O devedo1·. durante o processo da. homologação do 
aecôrdo, não poierà alienar ou hypothecar seus bens. nem cou
trahir novas dividas sem autorisação do juiz, previamente soU· 
citada. e justificada. 

Art. 33. A homologaç~o torna obrigatqrio o accôrdo para. 
todos os credores chirographarios, ainda que dis.:;idente~, com 
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cxcepçã:o doa que forem ex:cluidos, e proya.rom em Mçã;o regular 
a legitimidade de seus creditos, e obsta a. declaração da. fallencia, 
salvo a sua. rescisão nos casos do art. 35. 

Ar·t. 34. A negativa da homologação importa em falleucia, 
que deverá ser declarada pelo juiz. 

Art. 35. O a.ccôrdo homologado t:ó.loser rescindido, a requeri
mento J.e qualquer credLr : 

[, por ma fe do devedor, antes Oll depoiS da. homologação ; 
U, si, por negligencia ou culpa do devedor, o activo da maes1 

se Llet~rioral', de modo que não possa. satisfazer o accMdo ce!e· 
brado; 

m, si o concordatario incidir em faUencill pt>r impontualidad~· 
no pagamento de divida. posteriormente contra.hida, ou .si não
fôr cumprido o accordo; 

IV, si o conoordatario fôr condemna1o em fallencla fraudü
lenta, ou por crime a alia equiparado. 

§ 1.• Apresentado o requerimento da res()isão do accõrdo, o 
juiz mandará jantar •to!l autos e abrir vi~ta uo concordatttrio· 
para responder em 48 horas, contadas do respectivo termo ; e, 
lindo este pra2o, cobrando o escriviit> os autos, os farâ conclusos, 
e o juitjulga.rá. publicando a sentença dentro de igual prazo . 

§ 2.• A mes:na. fórma. de processo será observada. no caso d~
nã.o cumprimento ou inexecuçlio do accôrdo. 

Aré. 30. A sentença de rescisão do accôrdo importa em fal
lencia, quo sera declarada. pelo juiz. 

Art. :37, Da ssntenca que homologar ou não o accôrdo, e rescin· 
dil·o au niio, podem a.ggrava.r o impetrante e o credor decahido •. 

Art. 36. O aggravo, quando declarada a fallencia, nilo suõ
p ende a arrecadação do~ bens e diligencias assecuratorio.s do3. 
direitos dos credores. . 

CAPITULO IV 

DA DECLA.RAÇÃ.O OU DENEGA ÇÃO JUDICIAL DA FALLE~C[ ,\, 
PROVIMIUNTOS 1ll RECURSOS 

SECÇÃO I 

Art. 39 . A competenci11. para as causas tl.e fallencia. é priva--· 
tiva, do$ juizes do commere!o (arts. 23 e 24), com jur1sdicçã\} 
especial ou cumulativa. 

Dellas não conheee a Justiça Federal. ainda que interessada 
como credora a Fazenda Nacional. cujos direitos _sào defendido:.
p\Jlus respectivoa represent11.ntes do Ministerio Publico. 

Art. 40. O juiz aommarcial competente para declarar a fa~ 
Iencia é o do domicilio ou séJe jurídica do prinoipa! estabele
cimento do devedor, conforme a inscripção do registro de sul.\ 
ill'ma.. 

§ 1.o considera-se estabelecimento principal, para os eff~ltos
da com~tencia. a casa filial ou succursal de outra si tt1ada fóra do 
Brazil, iiesde que opere por conta. e res~onsabilidade proprias ~ 

§ 2.0
. Tend.oo devedor dous ou mais estateleciinentos inde

pendentes, em diversos p:lizes são comp~tentes os juizes ou tr i
bunaes dos respacti vos domicilios. 

3:5t 
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oiArt. 41. A fallencia dos negoeiantes ambulantes, empreza
rios de circos e espectaculos publicas, será declal'a.da pelo juiz 
do commercio do logar onde forem encontrados, na. occasiã.o em 
que se lhes requerer a fallencia. 

Art. 42. A competencia para dechrar a fulleocia não elide 
as causas legaes de suspeição, que poderão ser averbadas ,pelos 
interessados. 

·Art. 43. A competencia para a. declaração da. fallencia fica 
·preventa nos casos de liquidação judicial já decret3.da, de firma 
individual ou social,. e da requel'ida com fundamento no n. IX 
do art. 7°. 

Art. · 44~ A sentença declaratoria da fa.llencia deve ser . profe· 
rida. no prazo de 24,horas da conclusão do teito logo que termi· 
nados os actos preliminares e preparatorios, e publicada imme
díatamente pelo juiz em mão do escrivão. 

Art. 45. A sentença <teve summariar as razões de facto e .de 
direito e motivar a decisão; e a que declarar a fa.llencia.: 

I, indicará a hora da abertura, entendendo-se, no caso de 
omissão, ter sido ao meio-dia ; 

II, tlxarà o seu termo legal, a contar da datiJ. em que se tenha 
verificado o estado da fallencia, sem que no entretanto po~sa 
retrotrahil-a a epocha que exceda de 40 dias da data do primeiro 
protesto por impontualidade de pagamento, da declaração do 
devedor, ou do requerimento para a justificação do art. 8•; 

IH, decretará a prisão preventiva do fa.llido que se occultat• 
ou ausentar, havendo suspeitas fundadas de culpa ou fraude; 

IV, ordenará as diligencias necessarias a bem da defesa e 
conservação dos direitos dos credores ; 

V, nomeará dous synuicos pa.r& arrecadar n. mas:a. 
Art. 46. A sentenÇ\a. declaratoria. da fallen<'lia. \)Ode ser pt•e 

cedida do sequestt•o dos livros, correspondencia, tttulos o bens 
!lo devedor, decretado cx-officío ou o. requet•irnento do in teres· 
sado, nos casos do art. 7•, como providencia assccaratoria do 
.activo. 

Sequestrados os bens, ficarão sob a. guarda. de depositaria 
;idoneo nomeado pelo juiz, podendo recs.hit' a nomeação no pro
:prio justificante, que assígnará. o auto raspectivo sob ns penas e 
responsabilidades legaes, atei a sua entrega aos syndicos da 
-fallencia. 

Art. 47. Pab\ícada a sentença declara.toria da fi1llencia, o 
,.e3crivão, déntro de duas horas, a.ffixará um resumo, por edital, 
á porta. do juizo e da casa commercia.l do ·rallido, reproduzido na 
jmprensa, onde houver, lavrando a competente certidão para 
ter junta a.os autos. · · 

§ 4.0 No editá! se notificará o fallido para assignar · termo de 
, presenÇa a t-odo3 os actos do processo e apresentar, dentro ·do 
·· prazo do 24 horas, sob pena de prisão por 30 dias, a llsta de seus 
dez maiores credores. 
· ·. § 2. o No resumo . serão omittidas. as diligeJ1cias om . segreqo de 

.. justiça; que ordenar e declarar o ,juiz; ·e; contra vindo o escrivão, 
~.será suspenso correccionalm~nte por dous c:1. seis mezes. . 

§ 3.• O juiz officia.rá ás Juntas . ou lJ1Spectorias Comm~rciaess 
communicando o nome e cognome do f11.llido para às respectivae 
.annotações e . averbações . no . registro .. do comriiércio e . no·, de 

_ in!jcripção de . firmas ; e otficiará igualmente ás Alfandêgàs a 
Mesas de .Rendas, á Associação Comtnei'ciaJ, li.o 'preshlente de 
.Junta de Corretores, e á administração ou agenCia· d<FCorreio ~ 

. dos Telegra.phos. · ·· · · ·- ·· 
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§ 4.• Si oão e xistir Junta. Gommercial, na sede do estabele
cimento, a declaração da. talleoci~ será communicada ao olllcia, 
do registro geral para a. l'esp~tiva e:verbação, quando em seu 
r.artorio ti ver sido inscr ípta a firma. 

Art. 48. DecorridaS a.s 24 homs do edital do artigo an terior 
e apresentando-se o fallido, o .Iuiz o intt~rrogarà, depois de 
a~ignado o termo de presença, ioqu!rindo sobre a existencia 
de outras dividas pa.rticulare&, que não as constantes 1le seus 
livNs commercia.es, e, caso existam, deverão set• especificadas . 

Art. 49. Nií.o se apreseota.ndo o fallido, salvo <lSCIJSa moti
vada e provada, o iuterrogatorio se !ará el!ectivo pela prisão, 
cujo mandado o es::rivão pnssarã. independentemente de despacho 
elo juiz, depois de lavrar nos autos a competente certhlão do 
daourso das 21 boras do aditai do art . 4.7 e da revelia, rl<1 fa.llido . 

Art. 50. A sentença declétl'atoría d!l. fallcncía de sociedade 
deve decretnr simuita.neamento a. dos sooios pes~oal e solida
r iamente responsaveis, incluindo-se seus nomes na publicação e 
communic<~.Qões do§ 3• do a·.t. 47. 

Art. 51. Nas sociedades, em conta de participação, .:ón1ente 
os socios o3lensívos e gerentes podam ser declart\dos fallidcs. 

Art. 52. O socio de iudustri~. que contr ibuir p~ra. o capital 
com alguma quota em dinheiro, bens ou e!l'eitos, ou for gerente 
de firma sucial, fica constituído socio solidario em toda. n rcspon
sabilidnde e sujeito aos ~ft'eitos ela. Callencia da. sociedade. 

Art. 53. Os syodicos serão nomeados dentre os dez nlore 
credores, servindo de Curador Fiscal o representante do 
:\finisterio Publico. 

§ 1.0 Se os nomeados on a lgum delles não aceitar em, o Ju iz 
nomearâ, em substituição, a qnaes•1uer outros cre.1ores, ou pessoa 
que lhe Pil.r<lQa. idonea. 

§ 2.• O mesmo se dL\1";\ qua.ulo dos autos nã.o consto.r a. lista 
do5 credor es, devon1lo nesse cus:; a tlomcaçrto de um roca.hit• no 
credor quo requoreu a. fatteucia. 

Art. 54. A nomeação dos syndicos não impede a qualquer 
credor de requerer e promovee o que for a bem da· massa. 
fallida. 

SECÇÃO ll 

DM FALLENCIA$ D.llCL.HtADAS FÓP.A DA nE~UOL'CA 

Al't. 55. As sentenças estrangeiras decla.ratorias de fallencia 
de negociantes domiciliados no po..iz onde fora.m proferidas , 
não serão excquiveis na Republica. sem prévia homologaçã.o 
do Supremo Tribunal Federal . . 

Art. 5:;. Independentemente da homologação, os syndicott, ad
minlstra.dores, curadorel! ou outros re.preseota.n te~ legaes da 
mas~a, exhibi11do a <1arta. de sentenç11. e o aeto da nomeação em 
fórma. 11uthentiea, teem. qualidade, como maudatarios, pa.ra. 
requerer na. Republica. dilligeneias couserva.toria.s dos direitos 
da. massa., cobrar dividas, tra.nsigir , si pa.ra. isso tiverem po
deres, e intentar ae~;ões , sem obrigRçito de prestar fiança. às 
custas. · . . 

§ 1. • O proeurador que intentar acção ou promover os 
. actos judieiarios, ft r.a. obrigado ao pagamento dn.s cuatas. 

§ 2.• Todol! os actos. que impor íarem execução da sentença , 
taes como a arrecadação e arrema.taç/i:o dos bens do fe.llido uii.o 
podem ser pratic&<]os .sem que a. sentença. se .torne executoria 
pela homologaçlo, guardando-se as formulas do direito pa.trlo. 

353 
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Art. '57. Não são susceptiv~is de exem1ção na Republica. as 
sentenças estrangeiríJ,S de~l'aratorias de fallerich de commer-
ciarite brazilElirol a·qul domiciliado. · · 

Art. 58. Os credores domiciliados n~ Republica, que tiverem 
bypotheca sobre bens aqui situados, não obstante a homologação 
tornando executo ria a sentença de abertura. da fallencia, não 
ficam inhibidos de demandar seus creditas e excutir os bens 
bypotbecados. 

Art. 59. Aos credores chirogra.pharios domicilie dos na Repu
b!ica , que na. da.ta da. homologação tiverem acções em juizo 
contra o tallido , é licito proseguir nos termos ulteriores de pro
cesso e executar os bens do fallido situados na R~pu~Uca. 

Art. 60. A sentença estrangeira dec1a.ratoria de fa:Jieneia de 
commerciaote que tenha dous estabeleeimentos, um no paiz de 
seu dpmicilío e outro distiucto e separadon;t Rep!lbiica, njlo 
comprehende em seus etfeitos o estabelêciD,J.ento e:X:ist_ente na 
Republica.. . · · · 

Art.-(\l. Sobre os hens ~xistentas na. Republica podem tornal'-~e 
e:lfecti v as_ medidas assecuratarias por meio de carta::r rogatorias 
que obtiverem e..:equatur do Governo Federal, . e, uma vez 
cumpridas, serão publicadas com o '}lra.zo de 60 dias. 

§ 1. o Aos credores locaes é facultado, em taes casos, requerer 
a declarncão da. fallencia do estabelecimento ~ituado na, Re
publíca, e serão pagos pel!lo r espectiva ll'iassá de preter.en<:i!J. aos 
credores do estabelecimento e:tistente no estrangeiro. 

§ 2. " Credores locães a e c.onsidera:.m. os titulares de · ~re.di tos que 
devem ser pagos na R~publíca. · · 

Art. G2. Havendo plurali~ade de concurs()s de credores, as 
sobras, que resultarem n. favor do fallido, na Republica, s~rão 
post~ls á dispo.sição dos credores dos outro~ concuraos. 

Art. 03. No caso do art. 60, os credores não locaes farão 
valer seus direitos perante o juiz da fa.Uencia. e concorrerão 
com os locaes. 

Art. 64. A lei local regulará a classificação dos creditas. 
Art. 1:5. As concordatas e meios de previnir e obstar a de

claril.ção da. fallencia, homologados por ti'ibunaes eswangeiros. 
:ficam Slljeitos á formalidade da homologt\ção do art. 55 e ser~o 
obrigatot>ios tão sé.menté ~ara os credores residentes na. Répu
blica, que houverem sido citados para tomar parte em· suas 
deliberações. 

Art. GC\. Declarada mais de uma fallencia., as incapacidades 
do fallido são reguladas pela. lei do paiz onde tiver domicilio 
pessoal. · 

Art. 67. H a vendo tratado ou convenção , regulando a execução 
de sentenças estrangeiras · declaro.torias de falleucia, observar
se-ha o que nelles ·estiver estipul~do. 

SECÇÃO III 

D '\ SE NTENÇA DEN~.GATORU. DA k'ALLE:-:Ct,A. 

ArL 68 . A seutenç:Í. · qen~g{lto.rla da f~H~-gci,~ deve, ser ~l1· 
blicada em mão uo escrivãp, .IJ!l \nesm.o w:azo . dÇl. art. 44, , .p;re~cm
dindo,se. po:rém; dtú\\'\ ~1,1\~ªç~o po~ -e~~W,l. :; . _ · . · 

Art. 09. A se·ntença denegatoria. da. fa.llenCla. nao fa.~ qªs,o. 
uJ,ga_qo; Q. çredor decíXh.ido, 'QO;t;~W , ~~p p\)de~~ .. r,~p,otir .9 pédí\16 
da sua. d#lãraç)io. coPl fu,n.dAAte)'l tq. eW, f~ctQs .Jtll,g~~O;:iliD.Pr.oçe
~ellt~ü1alá ' sezi~~~1l~~ ~~nM~·JÇ>r; -., ,. - . · : :, ·-.~ · · .' ; , . ,·· · . : · 

Art• 70. A sent~nça. em 1• ou: :l• ms,t,a:J;\Cl,~ .• q~.n,~g~~or1a. ~a 
fa,l_le~ci~, ra.l~q.._ou_ çtó~os!!-!!len,t~. r~q.~edd.!\;· 'é~pq~W~.arà. o r:~~~~
rent~ á. prestaÇ<J,O d(lS ~erdas ~· d,.&,~llOS, Ô,~l,l,a t~p~,t~p,t~S· . 
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§ 1. e _ \ condemnação será. .liquidada na. execução da oen
tenca que deuegar a. fallencia, observando·se o proce.S:so dos 
n.rts. 304 e 30(i ao reg. n. 737 de 1850. 

§ 2. • A condemuaçii.o não poderá ser omittida quando ma ui
festa. a má fado t'equerente. · 

§ 3.• A negativa. da. indemnisacão não dil'ime .o direito do 
prejudicado a acç~o dirccla. .competen~e q11;e poderá. intontar. 
ainda nos casos de 1mprudenc1a. ou neghgeuca\ culpava!. 

SBC:ÇÃO IV 

DOS l~ECURSOS CO:STltA A SJ:~H:XÇ,\ 

At't. 71. Contrt\ a sentença declaratorio. da fallencia, n re
querimento de credor, é admissivel: 

§ I.• A opposição de embargos, ou 11 interposição de af;• 
gravo, pelo fallirlo, seu legitimo rept•esentant(J ou successm· ; 

§ 2. o O aggravo, IJBlo credor prejudicado no provimento 
relativo à fixação do termo legal da. fallencia. 

§ 3.0 :'\em os embargos, nem o aggravo têm afieito suspen· 
sivo para obstar a arrecl'.dação dos bens e quaesqtlar diligencias 
assecuratari~s dos direitos dos credor&s. 

Art. ~2. A petição para embargos deve aor apresentado. 
dentro da .'?4 horas que se seguirem iis do edit.1ll•la. publ icn.cão d~ 
sentença c, m:1.ndtwdo o juir. juntttr aos autos, depois de noti
ficado o credor requerente da t'allencia., o esc~ i vã.o u.lil•irú. ,·is ta 
ao advog11tlo do embat•gante, por tetmo tlo dous tlio.~. pnra 
<.leduzir os embargos, o om segu1Llo. ao advogado do embargado, 
por Igual pl'azo, para os contestar. 

§ 1. u Venoitlol! os dous relél'idos prazos, as .par~ns F.ct•iíc 
tldmittidtlS u pwlur.ir 11 sua px·ov11 no tel'ma de eeia dir~s; ~. 
tlndo11 a&tes, s~rílo os auto~ continuados com viattt, pol' dolls 
dias successivo.rncmle, u ca.cla um tlos ad~·ogo.dos, ilo ombargante 
e do ambargo.tlo : e com as nllego.ol'!es ou smn ella~. vencidos 
estes termoff, scrii.o conclusos ao juit, que prefel'Íl'Ít a sua decislto 
em praz;o niío excwouto r.[() v in to dil\s, contados da pulil icuç•1o da 
sentença. 

!;i 2." Todos os sobreditos tormos são fa.taes e impr•orogneis. 
o correrão, lnclepent!entemonto do tlcspncho ou de nssignaciio 
em audiencía., sob l'esponSll.bilidade do escrivão, obrigado a dc
ligenciar <t entrega o promover ontcialmente a cobl'a.nçn do;; 
autos, representando ao juiz contra os advcgndos retaràa· 
tarios ou retentores, al1m de torna.t. a efl'ectiva pelos meios 
legaes. 

§ 3, 0 Os emha.rgos seodo julgados procedentes o JUlZ or
denar~. na. eentença a reintegração .do fallido em t odos os seus 
bens. di~eitoa e noções, repondo-se tudo no antigo e)ltado. 

Art. 13 . A petição de aggra:vo cdey<J aer .apreseotada "dentro 
rle cinco dias do termo do e.dital do art. 47. 

Art. 74. Da. sentença, sobre os embargos oppostos à .decb· 
ra c iio da fá.llencia, é àdmissi vel o aggr a v o: 

§ 1', de petição ou de instrumento, interposto pelo fallido, 
quando julgados não provados; .· . 

. § ':2P , de instru.meilto; 'interposto pelo .cr.edor requerente .da. 
talleuci.;<, quando j ulgados provados~ . . ·. . . 
· Art. 75. A sentença declar âtoria da fálleilciA, em 2• instan

cilt., .poderá ser.emba.rg.adaua. 1 a, llll.'r~ o I>Ó effeito . da ~rOva da 
l'S.2:.ãQ r elevante de d~ito que á exclua, quan(lo C!ease ·m,ero rtilo 
ti ver" u sado o fa.llido . .. ' . . . ' . . . ·. . . . . 

Art. 76. Na opposiQão o proceSI!o dos embal'.go.S se obsc r'7a.rtL 
o disposto no art. 72, ~emettendo·se os autus,' depois das allegn-
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ções finaes, á instancia da sentença declaratoria da. fallencia, 
onde serão ju !gados pela mesma forma dos aggra vos. 

Art. 77. Contra o. sentenca denega.toria lla fa.llencia pôde 
aggravar o c··edor decahido; e si houver assistentes, deverão 
interpor e minutar o recurso no mesmo termo, conjunctarnente 
com a par•te assistida. 

CAPITULO V 

DOS EI!F.E:!T.:lS .JURIDICOS DA DECT,A.RAÇÃO DA FALL'ENCIA 

Al't. 78. A l;entença dechrat•) t ia da fdlencia institue um 
juizo UTJiversal, indivi&ivel c comprehensivo de todos os bens. 
direitos e ncções do fn.llido, pa.ra os fins da liquidação e partilha 
pelos credores, por ella. investidos de sua administraçãô e di'l· 
posição porseus legitimas representantes. 

Art. 70. Os e1feitos juridicos da declaração judiciill da. fa.l
lencia são: 

· § l o, de ordem privada, ou propri:\mente civis, tendo por 
fim declarar os direitos do devedor para. com os seus credores e 
destes eo trc si ; 

§ 2 •, de ordem publica, ou propriamente penaes, parn. o fim 
da repressão rlos ac~os de i'mprobidada do devedor e terceiros, 
nelles envolvidos dlrecta ou in(lirectnmente, bm frnude dos 
c:·edores. 

Art. 811. Os etreitos juriuicos tia fallenciit só decort·em da 
sentença declnro.tor!a, condição d~ fórma pl.ra a qualificação 
legal Llo fa.cto preoxistolltt>, constitutivo ou indicativo da seu 
estado. 

Art. 81. Ost>ffJ!tos civis, em t•elação no fallido, atl'ectam a 
sua pessoa, bons o contrnctos, em qno flgurat• como parte. 

Relativamente o.rls cl'e<lores os ctr~itos influem n;t suspensão 
das ac~õas e cxecuçõe~ indivitluaes, na exigibilírlo.tle dos crodito3 
e cessação dos juros cont1•a o. massa., quando uão chegar para 
pagamento tl/) pt•iucipa.l. 

Art. 82. A fallencia de sociedade em nome collecUvo, de 
capital e imlustria e em commandita simples, ou por acções, 
acarreta a de todos os socios pessoal e solidariamente respon
saveis. 

A fallencia de qualquer, ou de todos os socios solidarios, não 
:produz a. das sobreditas sociedades, salvo as que se acharem 
neste estado; considerando-se, porém, disssolvidas de pleno di
reito para os efi'eitos da sua liquidaçãJ judicial. 

Art. 83. Os socios commandíra.rios que se tornarem solidarios, 
não incidem nos efi'eitos da fdlencia da sociedade, ma~,; res
pondem in solidum por todas as obrigações soeiaes. 

§ 1.0 A solidariedade dá-se qUando o commanditario pratica 
algum acto de gestão, aind:l mesmo como procurador, faz 
parte da firma., ou quando não existe contracto registrado . 

§ 2.0 A solidariedade, p·!lo facto d<~ gestão, deve ser deola
ra:la em acção directa competente, intentada. pelos represen
tantes da. massa. 

Art. 84. O.; soei os de responsabilidade limit:1.da, na.s comm:.tn · 
ditas simples ou por acções, são obrigados a. p-reencher as respe· 
ctivas quotas de capital, qua.esquer que sejam as disposições do 
contra.cto social • 

. § 1.0 Os socios remis3os p~dem ser compellidos á contribuicão 
de suas quotas por meio da. a.cçã.o decendi&l dos arts. 2-17 e se
guintes do regulamento n. 737 de 1850. 

§ z.o O sacio que se despedie, ant.es de dissolvida a socie· 
dade, fica responsavel pelas obrígll.ções cont1•abidas e perdas 
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havidas até o momento d[l, despedida ou retirada, devit.lamente 
averbada no registro do commercio. 

Art. 85. Nos <nsos de falleocia. de sociedade dissolvida., cu 
mesmo li q uidad 11., o soei o ao] idario, que de !Ia se retirou com resal v:t 
do outro soei o ou socios, contra toda responsabilidade futura, fictt 
sujeito aos e!feitos do. fallencia., si não provar o distraeto social 
e sua de5oneração p~Ta com os creuores. 

Declarada u fallenci3. da soclet.lade, os credores. que previa
meote convierem na resulY<t, ou fizerem algul.lli.J. novação com o 
sacio ou sooios que tomaram sobre si o uctivo e passivo social, 
serão l\dmittidos como credores particulares do socio ratirante 
ou despeditlo; llU u~ Ji~hlente~ da dib. re~a!Vlt coucorrem ã 
disülbuição do actívo social, como credores da sociedade. 

Art. 86. Nas fallencias de sociedade~. os credores sociaes são 
pagos precipuamente ·peJos bens da. sociedade, e, quando insuf· 
ficientes, concorrem com os credores part icula.res sobre os do 
patrimonio individual dos socios. 
o~ credot>es part\cul'm~s rle cadn. um dos soei os são pagos pelos 

bells do respecti-vo socío de veda!' e sobJ as que ti ver na soeis· 
dade, depois de pagos O$ credores socíaes. 

Art. fl7. Quando uma mesma pesso~ fór membr:> de diversa;; 
sociedados com divereos soclos, fa!lindo uma, os cr·edores deUa 
só pode1ão executar a quota Iiq1~ida que o socio commum ti l'er 
nus wcicdades solventes, depois de pngoo os credores destas. 

Eotil. dí~pGSiçã:u terá loga:r nos ca.sos em que a.'3 mesmas pessoas 
formarem diversas sociedades; f<llíli!ldn um!\, os credores da 
massa fallida. só terão direito sobre as ma.ssg solventes, depois 
de pagus os credores de~bs. 

Art. 88. No caso de fallir o ~oci(} gerente de sociedade em 
C<lnta. de p:trtfcípação, é licito ao terceiro. com quem houver tra.· 
tado, salda!' todas as contas que com elle tiver, posto que 
abertas, deb'aixo ele designações distinc tal:', com os fundos perten
cGUtei! tt quaesq11er das mesrn<<B contas, 1.1tnd« qua os outros 
socios mostrem que esses runtlos ll!es pMleucem ; umt\ voz que 
não provem quo o 1!ito terce·:ro ti11lla. <!onllecimento, autes da 
fa.lloncia, do. existcnllia. à~\ sooíeda.Je. 

0$ socioa não mtetlsivos d!l. sociedade, em conto. da pa.rtici
J?)lÇào, ~et•ão admittirh s ao pa~sivo pela parte dos fundos com 
que coutribulr<~om, ~l provo.rem niio tor sido a.bSOl'Vida pela$ 
perdas, c.ontorme a. parte de cRdll. um. 

SECÇ:Í.O I 

l:FFE1T03 REl., ,\"íl \. ()!1 f.. F!!<: S!\0.\ 1)0 FALL!DD 

Art. S;). O fal!ldo nãu póde a.fastar·se de sca domicilio com· 
znerclai sem licen~a do juiz, p1·ecedida. de audiencia dos syndiccs 
e do cU.l.\1dor tlscal. 

§ 1.• Deve Msisth· pessoalmente, 1.>U por procurado!' licenciado, 
quando occorrer justo impedimento, a toaos os ac toa e reuniões 
da fJ.llencia.; e, · 

§ '? .• Am:iliar diligentemente ao juiz c aos ~yndicoa, prestando 
toda'3 as ínforrnacões o collaborando na liquidação da massa. 

At·t. 00 . A correspondencia epi~tolnr e telegraphica do fal· 
lido será entregue, nas agoncins do Correio c Tclegraphico, aos 
syndicos e por estes aberta e.m sua presença. ou de pessoa po.< 
elle autorizada, fazendo entrega. da q_uo se referir a. assumpto 
estranho Íl. ra.llencia. 

Art. !ll. O f.,Jlido pôde ser preso administrati~amente MS 
casos de: 
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I, oppór embaraços ás funcções dos syndicos· e do curador 
fiscal, occultar-se ou de qualquer modo encobrir a existencia de· 
bens, demorar a arrecadação e não:exhibir os livros; 

II, receber· quaesquer quantias por ·-dividas activas, prüicar 
qualquer acto prejudicial á. massa ou que motive acção ele nulli, 
dade, subtrahir docUmE!lltos; ou desviar a corresponclencia que 
deve ser entregue aos sy.ndicos. 

§ 1. 0 A:. prisãü não poderá ser decretada sem prova conclu
dente de um dos factos taxativos dos ns. I e· li do artigo supra, 
nem exceder de 60 dias. 

§ 2. 0 Do despacho de prisão é admissivel o agg1•avo, sem 
e.ffeito suspensivo. 

A1•t. 02. A sentenca declarn.toria da fallencia restrin,:re o 
exercício da capacidade civil do fallido em relação a.os actos quo 
interest~am, directa ou inclirectamente, os bens, direitos e obri" 
gações da massa. 

Art. 93. A restricção do exercício da capacidade civil não 
priva o fallido de contractar, contrahir dividas e praticar quaes
quer actos estranhos á massa, e extremes de sua. responsa
bilidade. 

Art. 94. A fallencia não affecta os direitos personalíssimos, 
intransmissíveis do fctllido, e os inherentes á qualidade de ma
l'iQO e de pae, nem o desapossa da administração dos beils pro· 
prios e particulares da mulher e dos filhos. 

Art. 05 •. O exercício dos direitos· políticos só se suspende 
quando condemnado' o fallido por sentença criminal definitiva, 
omquanto durarem os effeitos da condemnação. 

Art. 96. O fallir.lo fica snjcito ás restricções estabelecidas nas 
leis fiscaes e aduaneiras. 

§ 1 o, cessando a concessão de entrepostos particulares, quando 
al~do o concessionario; 

§ .2>, não sendo admittido a agenciar negocias nas Alfandegas 
e 1\Iesas de Rendas, sob qualquer pretexto, ainda a titulo do 
cp,ixeiro de casa commercial, o fallid.o cuja fallencia fôr julgada 
fraudulenta. 

Art. 97, Ao f<lllido é vedado : 
§ I. o Votar e ser votado nas eleições de membros do:ts .Tu atas 

Commer~iaes ; 
§ 2. 0 Exercer as funcções de corretor, agente de leilões e Ü'J.· 

'Picheiro, interprete do commercio, avalia,1or, perito ou arhi· 
trador em ussumptos commerciae3, e as de jurado, na confor
midade das leis dos Estados. 

Art. 88. O fallido não ·fica. privado de exereeJ' qun,lquer 
iudustria ou profissão, que não a do commercio, em S<m nome e 
por conta propria, emquanto não rehabilitado, salvo a conti· 
nuação do seu negocio, sob a fisca.lisaçã.o dos syndicos, nas con· 
diçõesdo art. 181. 

.\.rt. 99. o fallitlo, em caso algum, ficJ. privado do ex.ercicio 
tio direito de habeas·cOí·pus, 

SECÇ.lo II 

EFFE!TOS RELATIVOS AO<; BENS 

.-\l't. 100. A sentençlt declaratoria de fallencia priv"<t o fallido 
da administração o disposição de seus bens presentes e dos 
aélquiridos durante o processo da liquidação da. massa. 

§ 1.0 A administração dos bens, publicada a sentença,_pertence 
de pleno direito á massa dos credores e sei.'á exerci<\a proviso
riamente pelos syndicos rioniea.dos pelo juiz e curador fiscal, ~ 
definitivamente pelos administra.rlo~·es., · 
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§ 2.• :Nos casos do sequestro preparatorio do art. -n, a ~.dmi
nietracã.o próviwrio. passar<l 0.~ respectivo deposito.rio, não 
podendo exercel-a..o fe.Uido da. data em que fôr decre tado. 

Art. 101. Consirleram-se bens .presentes todos os moveis a 
ímmoveB quê possuir o fallido, na cpoQá . da fallencia, a.llquíridos 
a titulo gratuito ou oneroso, provenientes de seu commercio ou a 
elle eatranhds e cüm))onentes de seil p~trimonio, estejam ou não 
na su<J. pos~e. . . 

Art. !02. Bens adquil'i.dos, dm·ante a faileiJ.cia, são todos 
aquell<JS que,. po.r qualquer titulo, vierem a .Se incorporEir a 0 
uatrimoàio do faHido, emquanto não sé ultimar a liq uidaçã.o 
pela prestação· das CDntas dos syndicos ou administradores ria 
massa. 

Os sobreditos bens, presentes c futuros, p~ssam a adminis
traçã-o da mn.ssa. e entram n:> formação do a.ctivo com todos os 
encargos é onus ele que forem gr11vados ; de-vendo ser a.rreca
ila,los pelO~ syndlcos e adminisLratlores aiud11. os particulares 
fóra do gyro commercie.J 

Art. 103. continuam sob a adll1inistração do faUtdo e não 
serão arreC..'llhdos na fa.llencia: 

I, os bens doados ou legauos ao fallido, ante3 ou depois da. 
lteclaração d<1. fálleúcia, com a clausula de não poderem s~r 
obrigados por dividas; 

li, as pensDes, ordenados e outras quantias a que tiver di
reito, a titulo de alimento~, aposentadoria, reforma, jubilação, 
ou a esses equipat'ados, salvo o consentimento <lo fallido e .de 
sua. mulher ; . 

UI, os vestual'ios do ftlllido e de sua .ioJmilia, a mold ia e. uten
sílios necessario.s aos usos !la vida ; 

IV, os uens proprios da mulher (incommunicaveis sob o re· 
gimen da. communhão e os prtraphePnaes) e os clotnes estima/los 
vlliiditiOr!ÍS OU ta.-: atiOriÍS C<WSC!; 

v_, o pec!lliO dos tllhos, ~a.l vu o prot'!:lcticio; 
VI, os rendimentos tlos bens dos filhos menores. 

SECçio III 

Art. lOJ. _\. fallencía não resolve pleilo j~~ ~·e 03 CQntractos 
syna.llagmttticos. 

§ 1. o Os &ytldícos e o curador fiscal po!lem promover 0 11 clesis lir 
da sua execução, no interesse e conveniencia da massa ; 

§ 2. 0 Os cotltl'nctos não inteiramente ex:e2ut:1<los diio tlit•eito 
a perdas e damnos contra. a massa;·prefixa.dos em clausula 
nelles e:o.:pressamente estipulada., ou determinados por sontença 
judicial. 

Art, !05. Nas vendas a entregar por prno certo, tendo por 
objecto valores ou merca;dorias,' cuja cotação, curso ou preços 
correntes possam ser annota<los, a operação se I'esolverá pêlo 
:Pagamento da differença, segundo ~valor dodía. da. entrega.. 

Art. 105. A socieLla.iJ.e, de. que o fallído fõr sociu solidaríu 
ou commandita:rio, em commá.ndita simples, se reputará dissol
vida, intervindo na sua. liquí9-ação _. os syndicos e curador fi scal, 
.com os poderes do art. 35:1 dó COdigo. 

Art. 107. O mandato, commissão •. ou proc1,1ra.torio exercido 
pelo fàlli~o, aca-ba pela dêehn'àção da :ra.n.,nelii.. 

§ 1.• os· act<J~, na· quàlid,\de de rru:~l)cbhrio, procurador ou 
com'missal'Í09 pra.t\ca.dos pêlo fallida depois .de publicli.da a fa.I
leoeia,Aesõpr1g<tril' c(inándante .ou ~on1inítênte, qu·e os podera 

· ou elitrefu.\iltb, ratiffcar e rénovar o· mandato, sem respoil~allili· 
dade, para. a mnssa, na sua oxecu~ão pelo fa.llído, 
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. § 2. o Os representantes da m[tssa devem zelar e concluir os 
actos começados pelo fallido mandatario, como gestores de ne
gocios, re5pous·weis pelo damno da mora. 

§ 3. 0 Si committente ou mandante o fallido, Eeus procura
dores, mandatarios e commissarios ainda depois de publica.da a 
sentença, continuarão a exercer os poderes outorgados, até que 
expressamente revogados, pelos syndicos e curador fiscal, a 

. quem prestarão contas. 
Art. 108. As contas correntes cem o fallir.lo consideram-se 

fechadas no dia da declaração da fallencia. · 
§ 1." O encerramento rla conta corrente, pela superveniencia 

da fallencia, não altera as condições dos seus elementos forma
tivos e a situação dos correntistas, deixando subsistir a indivi
sibilidade do contracto. 

§ 2. 0 Os valores consistentes em numeral'io, imcriptos r.a 
conta, compensam-se em tanto quanto concorrem, como parcellas 
de debito e credito, para a formação do saldo exigível, contra ou 
em favor da massa. 

§ 3, o os valores consistentes em títulos de credito compen
sam-se até a concorrente quantia das sommas effectivamente 
pagas no vencimento dos titulos; deveu·!o presumir-se, sal v o 
conV•Jnção formal contra1•ia, a chusula condicional <.lo embolso 
não raso I vida pela fullencia. - . 

§ 4." O correntista recipiente do elfeito, creditado na conta 
e não pago, póje annullar a inscripção pelo extorno, ou mau
tel-a, agindo contra o rcmettente e co-obrigados, para o fim de 
ser embolsado integralmente. 

§ 5. 0 O correntista remettente tam o mesmo direito ele opção, 
dada a fallencia do recipiAnte. 

§ ô. o A m'lssa de um e outro, como seus representantes, os 
substitue e sucJede em todos os seus dirt3itos, não ~odendo re
clamar sinã.o contra os actos de fraude em prejuízo dos cre
dores. 

Art. 109. A locação, ou art•endamento por prazo certo, não ;;;e 
dissolve pela fa!Iencia, salvo a do locatario, qumdo expressn.
mente estipulada com prohíbição de ceder ou sublocar. 

Art. 110. A fiança não se extingue pela fallencia; sua de
claração, quando fallido o tlai!oJ', obriga o devedor originaria a 
pagar immediata.mcnte a divida, ou dar nova. fia.nça. 

Art. 11!. O seguro não se rescinde pela .fallencia, salvo esti
pulação formal em clausula da apolice. 

§ I." O segurado, dado o fallimen to do segurador, pó !e 
pedil' a annullação da primeira apolice, no juizo da fallencia, 
ps.ra. tornar a segurar, antes da 11oticia da terminação do risco ; 
e si ao tempo da. faliencia existir risco, pelo qual deva ser in
demnisado o segurado, entrará este pela sua importanc~a na 
massa do seg-urador fallido. 

§ 2. 0 Na fallencia. do segurado, o segurador -haverá os re, 
specti vos p!'emios como credor- privilegiado, e dado o sinistro
haverá da massa a indemuiosação devida. 

SECÇ7\.0 IV 

EXERCIOIO E SUSPENSÃO DAS ACÇÕES E EXECUÇÕES 

Art. ll2. O fallido perde a qualidade juridica para intental' 
ou defender, em seu nome pessoal, as ncções que interessarem 
á massa, sal ''o a assistencia, que poderá ser fac ui tadn, nos 
termos e pela fórma dos arts. 12:j a 126 do reg. n. 737, de 1850, 
~o:tstituindo, á sua custa, advogado que o represente em 
JUIZO. 
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Art. 113. As acções pendentes contra o devedor fallido e as 
que posteriormente á fa!lencia houverem de ~er intentadas só 
poderão ser continuadas .e defendidas, activa e passivamente, 
pelos synclicos e o curarlor fiscal, nas condições e fórmas do 
art. 156, § ll. 

Art. 114. Aos credores não é permittido o exercício de 
acções singulares interessando á massa, salvo: 

§ 1." Quando contrarios os interesses in di viduaes aos da 
collecti vida de; 

§ 2. o Quando se fundarem em creditos não sujeitos a rateio. 
desinteressando seus titulares da garantia do activo commum_ 

Art. 115. O Íi.\llido con.:;erva a plenitude de sua capacidade 
civil para o exercício e defesa das acçõas relativas aos direitos 
pesEoaes e de sua familia e ao patrimonio ~ol> sua administração 
e posse; podendo intervir os syndicos, como assistentes, quando 
reclamarem os interes :es da massa. 

Art. 116. As execuções contra o fali ido, na data. da fa.llencia : 
§ 1'', si procedentes rle Eentença em acção p~ssoal, ficarão 

suspemas. sem prejuízo das me<lidas assecmratorias já effe
ctuadas, até a verificação de creditos, salvo quando em termos 
de praça, estando publicado o edital para a a.rremntação dos 
bens, caso em que não se suspenderá, entrando, porem, o pro· 
dueto para a massa ; 

§ 2", si procedentes de acção rdal, proseguirão com os syn
dicos e curador fiscal, não obs1ante a superveniencia. da íallencía.. 

SECÇÃO Y 

EXIGIBILIDADE ANTECIPADA DOS CllEDITOS 

Ar-t. 117 . A sentença declaratc•ria da fallencia. resolve os 
pr<'Z s de pagamento d:i todas as dividas passiva::, commer· 
cines ou civis do fallido, tornando-as exigíveis da. sua data. 

§ l. o A exigibilidade antecipada não pt•ejudica, nem póde sel' 
opposta aos terceiros co-obrigados, solidarios ou não, sendo seus 
effeitos só rel.ati vos aos credores, no intuito da co·-participação 
nos actos da fallencia e rateios correspondentes ao valor de seu
crt\ditos, na data da. sua declaração. 

§ 2. o Ka.s di vidas com prazo certo, exigi 'leis em virtude 
da fallencia, se deduzirá do seu valor nominal a. quota. respe
ctiva de jut•os pela taxa l~gal, quando outra. não tiver sido es
tipulada, segundo as regras do desconto. 

Art. 118. As obrigações ao portador (debent1wes), com pro
messa de premio de. reembolso e á sorte, emittidas pelas socie
dades commanctita.rias por acções, concorrem á fallencia pelo 
capital da emissão, addicionado da 11iifl~rença. entre os juros e 
a. taxa de 6 %, quando inferiqr o juro estipulado, desde a 
emissão até a .data da fallencia, e sobre essa quantia. se contarãl) 
os juros legues até final embolso. 

Art. 119. As obrigações condiciooaes entram em rate1o, de·· 
positando-se, porém, os respectivos dividendos e differindo-se o 
pagamento até que se verifique a. condição; e, quando não· 
verificada, voltam para a massa. 

Art. 120. As clausulas penaes dos contractos unilateraes á 
prazo, resolvidos pala superveiliencia da fallencia, não serão 
attendidlls. 

Art. 121. A prescri:pção fica interrompida ; Eó a quitação, 
porém, on a renuncia exonera a massa e. o fallido. 

Art. 122. Os co-ob:-igados simultaneamente com o fallido, 
em divida. não vencida ao tempo da. fallencia , são obrigados a. 
dnr fiança ao pagamento no vencimento, não preferindo pagai-a. 

3G1 
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immediatamenté ; sendô a . obrigação . suceessiva., como nos 
endo'ssos, a fallencia: · do eiidossa.do post~rior · não dá di'!'eito a. 
accionar o·s endossataríos ·anteriol.•es, antes do vencimento. 

SE CÇÃO VI 

SUSPENSÃO DE WRÓS CONTRA A llASS,~ 

A1•t. 123. A sentença declaratoria da fallencia faz cessa1• a 
ªnencia de juros contra. a massa, ainda que . estipula i os, si não 
chegar o activo para o pa.gamento do principal ; exceptuados : 

§ !",. cs das obrigações ao portador, emittidas pelas sociedades 
comlntmditarias, por acções; 

§ 2~, os das dividas hypothecarias, anticb1•eticas ou pignora
cticas, até onde chegar o producto dos bens dados em hypotheca, 
antichrese ou penhor. · 

Art. 124. A não fluencia de juros contra á massa não des
one!'a do pagamento o fallido pessoalmente e os co-obrigà1os, ou 
fiadores estranhos ao facto da fallencia. 

SECÇÃO VII 

DIH EITO DE R ETE?i{'ÃO 

Art. 125. O vendedor não pago, no caso de fallencia do com
prador , poderá recusar a entrega da cousa, ainda em seu poler, 
si a massa não 1mgar o preço, ou não prestar fiança. idonea ao 
:pagamento, nos prazos convencionados. 

§ 1. 0 Recusado o pagamento ou a fiança, o vendedor pode 
optar pela resolução do contracto e demandar a massa l)Or pe1·das 
e damnos. . 

§ 2. o O direito de retenÇão é faéultndo ao vendedor, · não 
obstante a: tradição symbolíca d'à cousa vendida, quando a entrega 
não tiver sido real, estando ainda sob a sua disposição pbysica. 

Art. 120. O direito de retenção, como garantia provisional de 
credito e:xigivel e meio coercivo da sua l'ealiáaçã.o , além dos 
casos l ·:gae;:; e taxativos dos arts . 96, 97, 98, 11 6, !56, ISO e 221 
do Cod. do Com., arts. 278 do dec. n, 2647, de 1860 e 1°, § 12, do 
de n. 1746 de 1869, é extensivo ao credor de bens moveis e 
titulas de credito, em seu poder ou a sua disposição, desde que 
concorram os seguintes requisitos: 

lo, que os sobreditos bens e títulos, nominativos, à ordem, ou 
ao portador, tenhain sido entregues ou postos á disposiçKo do 
credor por consentimento do devedor ; 

2•, ·qüe entre a divida ·e a cousa retida haja· connexidade, pre
sumível entre · commerciarites. 

Art. I2:r: iJ direito de retenção, nãoobsta.nte estarem os 
bens e títulos .á disposição d() credqr~ não pôie ser exercido de 

· modo coútrario ás iristrucÇÕes dei . devedór, nem contra a esti
pulação sóbi'e.,o uso deterinii:iauo da cousa. 

Art. 128. 'C} direito de retenção, de cousa pertencente a 
terceiro e entregue pelo devedor coino ·própria, pode ser oppdsto 
ao terceiro prop.t'ietario, pro:Vadá' a bo,t f.3 do credor, sal v o a 
reivindicação nos casos de perda ou fú:rto . . · 

Art. 129. A massa.póde , ramir O!! bens retidos, intimando o 
-credor retentor. para trazet-.os a leiliio. 

Si a ,massá. ~ão' tlzet; â \.·emissão, p'óíle :excutlt·a o crerlot·, 
eq1,1iparádo ao .plgU:or'aticio, .píira os devidos . e1l'eitos, inte.n.ta.ndo 

_W:t'á.o ,ess~; 1!.m:, a. !J.cÇã.o. ·elos ~rts. 282 à 281 .. ~o · i,'eg. u. 737, . de 
1850, · preceaidâ tio deposito do objecto· da excussão. 
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SECÇAO VIII 

DO$ ACTOS NULL'lS 

Art. 130. Consideram'se nullos e de nenhum éft'eito, como 
si inexistentes: 

I, os actos, operações ou pagamentos feitos pelo dévedo~ da 
data do sequestro ou da publicação da fallencia,. uma vez que 
tenham relação directn. com a massa, ou se refiram a bens que 
devam ser arrecadados ; 

II, os pagamentos feitos ao fallído depois de pulilicadu. a sen• 
tença declaratoria da fallencia. · 

§ 1. 0 Não será repetido o pagamento ela letra de cambio ou 
bilhete <'L ordem contra quem o reJebeu p:ira não perder seus 
direitos contra os co,obrigados. 

§ 2. 0 A restituição do valor cambial poderá. ser exigida do 
ultimo obrigado na ordem do direito regressivo ou do terceiro 
por _conta de quem o valor foi creado, quando o ultimo obrigado 
·ou esse terceiro tiver conhecimento, na data da emissão d.o 
titulo, de que estava decretado o sequestl;o, ou declarada a 
fallencia.. 

Art. 131. Consideram se nuUos de pleno direito, só em 
beneficio da massa: 

I, todos os acto3, a título gratuito ou de mera liberaliJade, 
endo por objec:o bens moveis ou immoveis, direitos e acções, 
taçam ou nã0 parte de contractos oneroso~, des:le Jous annos, 
fntes ela. data da fallencia; salvo os que forem rea\isados em 
obediencia á lei, ou se referirem a objectos de valor até 360$, ou 
forem praticados no interesse do exercício do commercio üo 
deveclor; 

H, os pagamentos de dividas não veneidas, commereiaes ou 
civis, feitos dentro- do termo legal da fallencia, quer em di
·nheiro, quer pOL' meio de cessão ou transferencia, endossa, 
-vendi\ ou dação i'n soltttum, compensação, salvo a que se operar 
por etfeito de conta corrJnte, ou qualquer outro meio de solução 
ele obrigações ; 

III, as hypothecas e quaesquer outras garantias rea.es, incln· 
sive a retenção, celebradas dentro do termo legal da fallencia, 
pam seguranQa. de dividas, vencidas ou não; 

IV, a renuncia á successão legitima ou testamentarht, logado 
ou usufructo, feita até dous annos antes tlo termo legal ela. 
hllencia, salvo si ao tempo da renuncia o devedor não exercia 
o commercio ; 

V, a restituição antecipada do dote, ou a sua entrega, antes 
do prazo estipulodo no contracto ante-nupcial ; 

VI, as inscripções de hypotheca.s e as transcripções de trans· 
missões inte1·-vivos de immoveis, a.titulo oneroso ou gratuito, 
ou de instituição de onus reaes, feitas depois de decretado o 
sequestro, ou de declarada a fallencia.. 

A falta o:u uullidade da inscripção ou transcripção da ao. com· 
prador acção pessoal para hav~r. o preço até onde chegar o pro
dueto do immovel; e .ao credor para ser admittido it massa,. como 
chirographario, -pelo preço pago ao tallido .; 

V!I, os actos indicativos de fallencia dos ns. II, IV, V e VIII 
do art. 7". 

Al't. 132. A nullida1le de pleno direito dos actos enumerados 
uo artigo anterior é l'ela.tíva, e só poderá ser pronunciada em 
ncção directa ; produzindo todos os seus e!Ieitos até a sentença 
que os·annullar. ., . . _ 

§ Lo A nullidade set•â. decretad·a em beneficio da massa, 
tenha ou não o. oontr.actante conheoimento do estado do devedor, 

363 
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sejam ôu não· praticados os actos com o intento de fraudar os 
credores. 

§ 2. o A ouHidude será pronunciada, ainda que para a c ele· 
bração do acto tenha precedido sentença executoria, ou seja 
consequencia de medida assecuratoria. para a garantia da divida, 
ou E eu pagamento. 

§ 3. o Annull ado o acto, fica de pleno direito rescindida a ~en· 
tença e consequente execução. 

SEÇÇÃO IX 

DOS ACTOS ANNULLA. VEIS 

Art. 13:3. São annullaYeis em beneficio da massa: 
I, C·S actos a titulo oneroso entre o fallido e o conjugc, antes 

ou depois do casamento, ou entre o fallido e seus parentes affins 
na linha recta e na collocteral até o 2• gráo, provando-se que 
delles resultou prejuízo aos credores e não ignorava o contra-

. ctante, na data. do acto, o desígnio do fallido em prejudicar, ou 
o seu estado de insolvencia; 

li, todos e qua.esquer actos em prejuizo dos credores, seja 
qual for a época. em que tenl1am sido feitos, emquanto não 
prescreverem, provando-Ee a fraude de uma e outt·a parte con
tractante. 

§ I. o O estado de fallencia induz presumpção legal condicio
nal do prejuiso nos sobreditos actos. 

§ 2. o A fraude póde ser provada por todos os meios de prova 
admissíveis em direito, bastando para caracterisar o acto fraudu
lento do devedor o conhecimento ou sciencia do prejuiso causado 
a saus credores; e o do contractante a sciencia e co-participação 
de ma fé na fraude do devedor . 

Art. 134. Podem ser annulla.dos, provando-se ter havido pro· 
posito de prejudicar os credores, os actos ou cantractos : 

§ 1°, em que for omittida formalidade legal necessaria para 
adquirir, conservar ou fazer valer algum direito ; ou, 

§ 2°, o cumprimento dessa fot•malirlade d<> Vesse ter logar, em 
prazo deterudnado, por ordem ju•1icial. 

SECÇÃO X 

:MEIOS JUDICIAES PARA. A INVALIOADE D:)S ACTOS r\ULLOS E AN· 
l\ULLAVEIS 

Art. 135. A invalidade dos actos dos do art. 130 é de pleno 
direito e absoluta, não podendo releval-a o juiz que deverá pro· 
nuncial·a, independelltemente de acção para esse fim, quando 
allegada e provada.. 

Art. 136. A invalidade, em beneficio da massa, dos actos em 
que intervem nullidade de pleno direito relativa ou só annulla
veis, deve ser a)legada e pronunciada por meio de acção com
petente. 

Art. 137. Aos syndicos e administradores como legítimos 
representantes da. massa, compete promover a acção, não po· 
dendo fazel-o singularmente os credores, na vigcncia dos pode
res ãquelles attribuidos, emquanto não ultimada a liquidação 
do activo. 

Art. 138. A acção póde ser intentada. : 
I, contra todos aquelles que figuraram no acto como contra 

cta.ntes, ou JlOL' effeito delle foram pagos, por qualquer dos 
meios do art. 131 n. II·, garantidos ou beneficiados ; 
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li, contra os succeRsores causa mortis daqueUes até a quota. 
eoncorrente da. her-ança, legado ou usufructo ; 

III, contra os successores inte1· vivos.: -a) si tiverem conhe· 
cimento, no momento em que se creou o seu direito, da intenção 
do fallido em prejudicar os seus credores; b) si o direito se ori
ginou de acto nullo dos arts 130 e 131 ; c) si estiverem na.s 
condiçõe1 do art. 133. 

IV, contra os succes3ores causa mortis dos referidos no n. l!I, 
até a quota concorrente da herança., legado ou usofructo. 

Art. 139. A acção de nullidade será summaria e processada 
perante o juiz da fallencia. 

Art. 140. A acção será iniciada por uma petição, que deve 
conter, além do nome do réo: 1°, o contracto, trans':l.cção ou facto 
de que resulta o direito do autor e obrigação do réJ; 2°, o pedido 
com todas as especificações e estimativas do valor, quando não 
fôr determinado; 3•, a indh!ação das provas em que se funda a 
demanda. 

§ 1.° Citado o réo, terá elle cinco dias para apresentar a 
sua contestação, seguindo-se uma dilação de lO dias, arrazoando 
afinal o autor no prazo de cinco dias e depois o réo no mesmo 
prazo. 

§ 2. • Conclusos os autos, o juiz procederá ex-officio, ou a reque
rimento das partes, ás diligencias necessarias pll'a julgar a fi na!. 

§ 3. 0 A sentença. será proferid!l. na audíencia seguinte á da 
-conclusão do processo, ou das diligencias qne tiver decretado. 

§ 4.• A a.ppellação será recebida em ambos os e1feitos. 
§ 5. • Qualquer credm• pollerá intervir como assistente, nos 

termos e pela fói'rna dos arts·. 124 e 126 do reg. n. 737, de 
1850. 

§ 6.• Não poderá ser opposta. compensação ou reconvenção. 
§ 7 .o Si a sentença fôr de absolvição do pedido e sô houver 

condemnação ele custas a executar, pas;;ar-se-ha mandado para. 
o pagamento. 

Art. 141. O proce~so summario do artigo anterior será. 
observado em todas as causas intentnd<~s contra a massa no juizo 
da fallencia. 

As que intentar a massa, porém, salvo as de nullidade ou 
revocatorias, em que prevalecerá a competencia do juiz da 
fallenCia, serão propostas e processadas no fôro, por direito, 
competente. 

Art. 142. A invalidade absoluta ou relativa, em beneficio da 
massa, póde ser allegada por embargos na execução contra o 
fallido, ao tempo da rauencia, contra a massa. 

Art. 143. Os syndicos e os administradores podem usar do 
interdicto fiwudatm•ittm, para restituil• á massa · a posse dos 
bens alienados pelo devedor em prejuizo dos seus credores, contra 
aquelle que delle os recebeu. 

Art. 144. Nas questões de fraude ou má fé, o juiz decidira 
conforme sua. · livre e intima convicção, devendo, porém, deduzir 
·com prudencia e discernimento as presumpções em que se 
fundar a sentença, segundo as regras de direito. 

Art. 145. Pronunciada a invalidade do acto, em beneficio da 
massa, os contractantes reasmmem seu estado anterior de 
direito. voltando á condic;ão e situação em que se achavam 
antes delle. 

Art. 146. A massa., r€cuperando os bens alienados, restituirá 
.o que houver sido prestado pelo contractante, de boa ou mà f~. 
salvo si nenhuma vantagem auferir do acto ou contracto 
annulla<.lo; sendo, neste caso, admittido o credor como chirogra.-
phario. -

365 
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Art. 147. Os bens serão. restituidos·;em espec:e com todos m 
accessorios, e, não sendo .. possível; o>terceiro contractante fica 
obrigado â. indemni3ação·. _ - · . 

§ 1:. o Si de máifé, indemnisará:, na. impossibilidade da resti
tuição, o seu valor · principal;- com as accessões -~ fructos 
naturaes. e civis, incluídos os percipiendos, ainda nbS - casos de 
perecimento ou deterioração por aconteciménto fortuito. · 

§ 2. o Si de boa fé o terceiro contracta.nte sendo o. a c to in v a
lidado a titulo oneroso, restituirá ou indemnisará o valor da~ 
causa e fructos pendentes ao tempo em que o mesmo foi ceie-' 
brado, e os percebidos depois ele proposta a-a.cção de; nullidade. 

§ 3. 0 Sendo a indemnisação 4e dinheir~, o credor restituirá á. 
massa o capital com os juros legae~ da data do recebimento, 
sendo admittido e graduado conforme a natureza de sen credito; 
e si chirographario, participará,. dos dividendos. . · 

Art. 148, Aos terceiros-de boa-fé é ,à~segurada, a: todo tempo. 
a acção de perdas e damnos contra o fallido, para a indemnisação. 
dos prejuízo:;; resultantes do acto ou contract.o invalidado·. 

CAPITULO· VI 

Abr.iiNÍSTRA.ÇÂ.O PI{óVlSOlUA ' DA FALLEJNCIA., ACl'OS CONSECUTIVOS 
A' SUA 'DECLAR-AÇÃO -JUDICIAL 

Art. 149 . Publicada a. sentença do abertura. da fallencia, n. 
administração é exercida·, provisoriamente, pelos syndicos, no· 
meados pelo juiz, . subordinados á sua jnrisdicção, jnncta
mente coni o curador fiscal. 

Ar~. 150. A a1ministração, no duplo interesso dos credores e 
do fallido, abrange os actos de gestão com os poderes do man
dato geral e os attribuidos especialmente no at•t. 156 para ulte
riot' deliberação dos credores sobre a liquidação da tallencia e 
do ministerio publico sobre o procedimento criminal contra o 
fa.llido. 

Art. 151. .As funcções llos syndicos devem ser exercidas pes
soalmente, salvo em questões .judiciaes em que a massa for 
autol'a· ou l'Ó, ou exijam competencia. technica.. . 

§ l. o A .delegação, em, taes casos,: ser à. precedida de contracto 
de honorarios com at.lvogado,' devidamente autorisado e appro- · 
vado pelo juiz, assignando os syndicos e o curador fiscal o 
instrumento do mandato, em que forem outorgados os poderes 
·para. a representação official. . . . . . · 

§ 2.° Fóra dos dous · casos' supra· referidos, em que é permit
tida.-a delegação, não serão attendidos,- nem ca~regados á ma.ssa 
quaesquer hom>rarios-e· despezas rde .··procuratorio judicial, que 
tenham- sido cont1•actad<.is pelos syndicos. · 

Art. 152. O exercicio das funcções dossyndicos deve ser pre
cedidode termo a:ssigJ.i'ad'o nos autos'~ ob,rigando;se, sob as penas. 
de fiel dép()Sitar.io; á boa; guardá, cons~ryação; .. a~~inistração ·e 
entrega dos bens ·do:f~llrdo~ . . . ·. _ . . . 

Ar.t •. 153. No desém.Penho das funcções 'dé deposita.rio e admi
nistradores, os syddicos ficam' responsàiveis: por dolo e falta, 
deveÍldó eriJJlregàr . toda a diligencia CiÓnlO Si fora em SSUS pro- · 
prioS' iiegocíos. ·. · · ·. · ~; · · · . . 

Art. 154. A gestão dos syndicos e do curador fisêal'pról(jn~-
ga...:.se 'até á conéordata;·'ori o contráétQ'de titl~ão:~ ' . . . ' 
•. ·IAn .. )~i:f! ' DrViergthdo' Õ'i . S}'ndfébéi1-'desempaÍarã: ·o' 'curador 
fisca1; êoú1 i'é'clámiiQãd'para o'juizF''tJ.lle :resolverá . ·s~tri rooúr5ô~-
'•Ai't~ 1'55~ :íiiéumbe aos ·· syndicos· · c-óm. · assis tencia._ do ·curador-· 

fiscai : ·· 
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§ 1.0 Dar toda a publicidadtl a .declaração da. fallencia.; 
. § 2. 0 Arrecadar os bens do fallidO, te~·os em boa guarda, por 

s1 ou por preposto que designar, sem onus para a massa, pc
dendo confiar áquelle a guarda dos bens immoveis e merca
dorias. 

§ 3. o Praticar todos os actos conservatorios de direitos e acções 
do fallido. 

§ 4. o Diligenciar o acceite e o pagamento das lettras e a 
cobrança de qllaesquer dividas activas, noJ;lleando cobradores 
com salar~o prévi~mente aj_ustado e approvado pelo juiz, d.anqo 
as respectiVas qmtações, nao podendo, porém, contribuir man-
datario judicial, fóra d~s condições do art . .151. · 

§ 5.o Receber e abrir a correspondencia do fallid'o. 
§ 6. 0 Renlizar .a entrada de acções de companhias, de que o 

~alll~o fôr subscriP.~or ou accionista. 
§ 7. o Proceder na fórm~ dos arts. 172 e seguintes ao inven

tario e levantamento do balanço ou a sua verificação, quando 
fôr apresentado pelo fa.l!ido. 

§ 8. 0 Vender em hasta publica, por intermedio de leiloeiro, 
ou onde não haja., do porteiro dos auditorias, respeitadas as lois 
aduaneiras, os generos e mercadorias de facil deteriorl).ção, ou 
que não se possam guardar s.em risco QU gra.nd!'l despeza, 
ouvido o fallido, e no caso de opposição, prece~endo autori~11ção 
do Juiz. 

§ 9. 0 Praticar todos os actos de administração. 
§ I O. Com autorisação do juiz remir penhores e a.utichreses. 
§ 11. Propô r todas as acções tendentes a completar, ou 

indemnisar a massa., não .podendo, p·orilm, intentar, seguil• ou 
defender acção alguma sem prévia autorisação do juiz. 

§ 12. Promover o exame do;, livr,oi> do fallido COllJ. citação do 
mesmo, por peritos nomeados p.elo Jui~, para se averiguar das 
causas das fo.llencias. . . . . . 

§ 13. Requerer todas as diligencias uece~sarias para se 
conhecer dessas causas. 
~ 14. Requerer á Junta Commercial, repartição ou autori

dade competente certidão dos livr.os da casa fullida por ella 
aber-tos, rubricados e encer1•ados nos ultimas tres annos, se 
mais recente não fôr o seu commercio e fazel-ll. juntar aos autos 
da 1allencia. · · · 

Art. 157. Finda a administração, prestar~o os syndicos suas 
contas, por petição docuinentada,de que o fallido terá vi.sta por 
tres dias, e, -ouvido o curador ·fiscal, o juiz julgará , dando 
aggravo para o superior competente • 
. Art. 158 . . o j'\llgamento ~esta~ ~onta~ não is~;~~t~ c'~s .r~spon

sabilidades p:ro:venienteE~ da admlmst~a.ça_o . 9-a .. m~s~a. 
Art. 159. Aos syndiC()S7 pr~stadac as .contas, s_erái arbitrad3i 

pelo juiz uma commissão de 2 a 4 • la ate 20ü:.OOO$, de I a ? o f o 
sobre o excedente até l.OOO:{J00$"e l/4 a 1/2 9/a pelo. que amda 
exceder. . . : . . . : .·. . . .. ... 

·Art. 16o . . 'Aç. q~ra,<lor'í?-sq~(~l,ler<.t ai có'~mi13~~() de 1/3 do q~e 
tiverem os dou·s :syildi,cos~ ·· " ... ·. ; . . 

A~t. · lôl. A commissão ser~ calc\úadá sobre o. valo~ do_a~tivo 
arrecadado em bens e merca.dori~s, 1:3 )!Obre 30 /o das d1V1das,. 
com excep-l)ãO das prescriptas. · · · 

Art. H\2. Os syridicos pode:n ser destitui dos ex-officio ou a 
reg~e~@~Z!tP 9P.. <;UrAdor .. ns7,~~ d"-e. qW'<~,9;'\J,6J: -~re~o~ OlJ.. ~o 
fallido, quan<J,o. pçov.a4a .. ~ . ml!o g(!Sí!iR p,Qr !l;:cto .. 4.~. · :rteg1_we_~(}l!J..• 
á_}}à~d,9.q._o ··o#, d~Jtillir,obidad~h -~~Q,;e~do o iuiz.l?.OP~'~ a, ~.~bl?ti-,-
~ui.çi'ip, Ç.Qmo na. :~r.ifP..~!r.~no~~a,ç,a~~ · 

367 
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Art. 163. Do d~spacho que decrétar ou não a destituição cabe 
o recurso de aggravo de instrumento. 

Art. 1134. A destituição importa a perda do direito à por
centagetn. 

SECÇÃO 1 

DA ARRECADAÇÃO D: S llF.NS 

Art. 165. Os synrlicos logo que tiverem noticia da sua no
meação assignado o termo do ar.t. 152, promoverão irnmediata
mente á arrecadação dos bens, documentos e livros do fallido, 
onde quer que estejam, requerendo partJ, esse fim as cliligencias 
e precatarias necessarias. 

Art. 106. A arrecadação será extensiva a to1os os baus do 
p&trirnonio do fallido, inclu~ive os particulares fóra do gyro 
commercial, exceptun.dos tão sómente os declarados no art. 103. 

Art. 167. Na fa.llencia das socieuades collectiva.s, além dos 
b:ms sociaes, serão arrecadados os particulares dos EOcios soli
darios. 

Art. 168. A arrecada~ão deve principiar pelos valores em 
dinheiro, joias e pedras preciosas, letras e mais papeis de cre
dito, e os livros· que serão encerrados pelo juiz em seguida ao 
ultimo lançamento nelles escrip_turad.o. . 

Ar-t 169. Finda a arrecadação, os syndicos proeeJerão ao 
inventario e balanço pela fórma determinada nos arts. 172 
e seguintes. 

Art. 170. Arrecadados, ou sequestrados bens_ de terceiros, 
entre os do fa.llido, poderão ser reclamados e retirados da massa 
por meio de embargos de terceiro senhor e possuidor. 

§ 1. 0 Os embarg· s devem ser articulados ou deduzidos em 
petição, qne o juiz mandM'á. autoar em apartido, e provados, 
dentro de tres dias, com titulo habil e Iegit\mo de domínio e 
posse natural ou civil com effeito de natural. 

§ 2.° Fiudo o triduo, o escriv:lo f<trã. os autos com vista, por 
outros tres dias, 9.()8 syndicos para a contestação e provas ; e, 
vencido o segundo. fazendo conclusos no juiz, est~, ouvido o 
Curador Fiscal em igual prazo, proferir,~ a sua decisão. 

§ 3. 0 Si julgar provados os embargos, mandará entregar ao 
terceiro embargante os bens redama.dos ; si julgar não pro
vados, mandara que fiquem os bens em deposito, ou o seu pro
(!:ucto. quando inadiavel a Vilnda por serem de facil deterioração, 
.e remetterá. o terceiro embargante para a acção summaria. do 
art. 140. · · 

§ 4. 0 . De qua.l.qu~r d!ts ·d~éi~ões do pa.ragra.pho antecedente 
cabe o recurso deaggravo ; não constituindo, porém, caso jul
gado para o ftm da' reivindieac}ão dos bens pelo terceiro embar
gànte, ·ou da nullidade, em beneficio da massa, dos actos em que 
o terceiro tiver fundado a sua reclamação. 

Art. 171. Não se considera titulo habH de domioio, para a 
opposição de embargos de terceiro, o instrumento nullo de 
:pleno direito por preterição de solemnida.de substancial ·e o de 
qualquer dos actos do art. 130 desta lei, decl~rados de nenhum 
va~or para produzirem qualquet- effeitl:l jurídico, ou officif\1. · 

DO t:,;vENT~R.IO, BALA~ÇO E EXA)!E DE LWRCS 

Art.. 'tí2. Empo'ssàdós o~' sindicoà dos beus; do~ument~s e 
livros do fallido, em seguida os· descrevei•ão detalbatlamé.rite 
-:relacionando-os com as individuações necessirias, discriminanú~ 
-e inventariando em separado, no caso de .ti11lencia de sociedade, 
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os bens. sociaes ~:J·os ele cil.da; ur:ri ·dos' sócios solid·a.rios ; Jazendo 
consttir, em relação aos livros, o numero; cJàSsb ;é estado' éjp 
que forem encontrados. . ' r ... ·. . . . ·. ·u,.. ... 

Art.· 173; Quando o fallidonão tiver aprés~htado obalanço 
da sua casa commercial, os· syndicos passarão. a . organisal-o, 
com o Curador Fisc~l. á vista dós livros e 'papeís invent'lriàclos 
e sobre informações, que poderão exigir do mesmo f<lllido. 

Na formação cfo balanço se obse!'vará o disposto no art. 10 
n. IV da Codigo do Commercio, excluindo-se do activo e rela.cio
mmdo-se em apartado, com as necessarias explicações, as di
vidas prescPiptas, danclo-Ee aos bens o seu valoe real, ou preço 
corrente, na época d.o seu Ievant!llmento. · 

Art. 174. O balanço, quando apresentado pelo fallido, serei 
varificado pelos syndicos ,e curauor fiscal, rectifica.ndo,se os erros, 
omissões é in,fi.rlelidades, ·que forem encontrarlos. 

Art .• 175. Para a organisação elo inventario e balanço, ou su-a 
verific.ação,· os sy.mlicos .e o curador fiscal polierão ser auxiliados 
po1' IJeritos de sua. confiança e sob sua responsabilidade. 

Art. 176. O fallido podel'á reclamar contra o valor estimati~o 
do balan~w e requerer ao juiz a avaliação dos bens por avalia
dores titulados pelas Junrtas Gommerciaes, ou perito:;; idoneos, 
onde não houver• aquelles. 

Art. 177. Encarnado o in venta rio -e facha.do o balanço devi
damente authentica!lo pelas assígnaturas dos symli<::os, curador 
fiscal e peritos anxHiares, o juiz mandará jantar ao processo da. 
fallencl'a, lavrando-o,t'\SCliÍ'VÜO o term0 da apt·esentnção, que será 
assignado pelos syndícos e Curador Fisc11l. 

Art. 19'8. Por occasiã.o do levantamento ou vorificar;:lu do 
balanço, o:s synrlicos e o curador Uscal ·do vem orgn.nisa.t• t\ listtL 
dos credores, com t\ deolaraçito dos nmnes, irnportancia e natu
reza de !:;eua Cl'·3llitoa, disct•imiuando e relacionundo, em sepa
·t·a•lo; nas fu.lleucias t1e socieLLldes, o:> crcdor,lS sociaes e os 
particular·es tle c:ttla. urn dos sacias, pessonl o solidariamenie 
responsavuis. 

Art. li9. Os credot·.:s, dentr·o ele lO rb1s da. pulJlicação uf\. 
sentença doclat•ntoeia da ütllencia, apt•esental'<to sons titulo.;; nos 
syndicos e no Cuendur Fiscal, q LUl darão rucibo aos que o exi.!.(i
rem e uepoi.;; de confet•illos com os li v r os e mais papeis do f,\llido, 
lançando em cada um a seguinte nota, datada. e a,signar.lt\ -
admittido ao passivo da {l!Uuncia F. po,• lt!l qtwntia, ou - neTo 
adniitticlo po1' taes 1·a~ões, os restituirão aos apresentante~. 

SEÇÇAO lU 

DA 'vEI->DA E P,E)!ÚSAO DE BE:-\5 

A'rt. 180. A ven~a de ·generos e· n:íercadorías, nos casos 
exoepcionaes elo n. 8 -éio art. 156, não pódcrà ser etfectuaua sem 
aurliencia do fal!ído e do curador trscaL · 

§ l ,o No caso deopposição, ou, estando ·ausente o fallido, a 
-v-enda. só poderá r:ealiz.ar-se precedendo autorisação do ju:iz; 

§ 2. 0 A venda ·se farn em b:asta publiea,por intermedio de 
lei Joeiro · commissiona'do pelos . syhdicos '·e-,_ (>ode não. h ou ver, 'do 
porteiro dos auditorias\ QU; quem SUjiS'Vezes fizer. : .. 

Art .. )8l. A r~missão de· penhorei! 9.ilntiebreses dHe igual
m~nte-ser precedida de 1:\Utorisaç_ão, e EP ,poderá ser consentida 
a benetfcio da massa q\].ando 'inf~rior o. ~caJÇlr da divida 1l.O dos 
bens. do fallido dados ~-in, .!l'arànti~.~. · . . . · · ' · . _ 

Art.,}8~. Partt)l remis_são do penbor, o_ht~~a. .a autor1saçao 
do juiz ,eJifeYria.. ~ímú.errct~ )do'·c~ràdo_r fisca:_l, observa'!-se-ha 
o proc~ssci·do;~,rt. gsi .do t;eg:•, n~ J37 de rB_õO; e da ~ntJChrese 
e dos arts. 260; 26le·'26.2do-reg. n. 370'de !890. 

.\'í 
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Art. 183, As quantias provenientes da venda d~ bens e 
:rnercador]as, cobrança. de diYldas, ou de qualquer outra pro
cadencia, serão recolhidas a estabelecimento bancario da ccm
ftança dos syndfcos e ·sob sua responsabilidade, despendendo o 
syndico e o curador fiscal só o estrietamente neca.ssario ao 
preenchimento de sua! funcções. · ~ 

SECÇ,\0 IV 

CO:i1'1NtiAÇÀ0 1)0 NEO~QIO DO :FALL!D.> 

Art. 184. O ,iuiz, a requerimento do fallido, póde autorisar 
a continuação do negocio sob a. direoçã.o de pessoa por el!e in
dlcada. e immediata 11soallsação dos syndtcos e do Curador Fisca.l. 

Art. 183. A ·a.utoris~1io deve ser precedida. d& informação dos 
syndtcos e do curador llscal so"bre a convenioncia. da medida 
impetrada. · e só concedida como liquidação progressiva, sem 
faculdade para especulações e operações que importem uma 
nova. exploração, ou el1'ootivil. eontinu.:~cio do commcreio que 
fazia o f&.llido. 

§ 1.• Obtida. a autorisação, es synditos nomearão os pre
pootos encarregados do escriptorio. 

§ .2. o As compras e vendas ser!o foitas a dinheiro de couta.do, 
ou a prazo nã.o e:x~ente do 30 dia.s, quando especialrnonte auto
risadas pelos synd!co& e curador flsaa.l, e esOl'ipLura.da.s em llvro 
por um dellas aberto, numerado, rubricado e encerrado pal'a 
esse llrn. 
· § 3.0 Os lucr(IS e perdas verificados se1•1io impntailos a ma.ssa 
e oomo cred.ores dest~, prererentes aos da fll.llanela, s~rilo con
slderP.doa os de divida. e obrlgnQOes cootro.llida.s no. contínuaQiO 
do nogocio autorlsado ll~lo juiz , 

Art. li:!B. O juiz póde caasa.r a. II.UtorJsaQito, qunndo repru
sentarem os syndtcoe ou o CUl'Ador ftscal aobre os prejuízos 
decorrentes po.ra a !lllls:m.. 

SECÇÃO V 

DA COS\'OCAÇÃO E 1\.I!IJNlÃO DE CI\I!DQt\F.!! 

Art. 187. Concluidos oe actos do inventario, balt\nço e exame 
da eseripturação do fallido e orga.nisada a. lista dos credores, 
segundo a ordem das suas respectivas graduações, o juiz 
designará. o dia pe.1•a· a reunião dos-credores, em prazo que não 
exceda de 20 dia.s da. publieaqão da sentenca declaratot>ia da 
1àllancia. 

A reunião níio poderá ser adiada. além do sobredito -prazo, 
salvo impossibilidade justificada na. conclusão dos referidos 
actos, .}ulgada. procedente pelo juiz, ou pendendo decisão svbre 
embargos á. fallencia, 

Art. 1B8. O adi&mento, por omissão, ne_5Ugencia, 011 impl.'e
Yidancia dos syndicos, autorisn. a destituição decretada pelo 
uiz ea:-officio, ou a requerimento do Curador Fisca.l , de qualquer 
cJ.'edor, ou do fallido, respondendo solidariamen~e os culpaios 
l)elas deterioraoões qne 11o:ffrer a massa. 

Art. 189. Não será. motivo r.ttendival, para o adiamonto, a 
avaliação de bens requerida pelo f11ollido, que deverã promover 
e diligencia t.n, á sua custa., em tempo. util . 

. Art. ! 9J. 0:~ creofore3 serão convocados por eàl& •1 afflxado 
na. Pra<:a do.Commerclo, om\e houver, a casa. Jas audiencias, e 
impre~so por tt·es vezes. p~lo men·' s, . no jornal cftlcial e em 
outro de maior ci rcu lação, que habitualmente publique o e.x:pe-



Câmara dos Deputados - Impresso em 22105/2015 12:32- Página 34 de 95 

SESSÃO EM: 16 DE OUTUBRO DE 1.903 

diente fo1•ense, indicado pelo juiz ; e aos de residencia conhe
e\da., ausentes em loga.r sabido e de commnnicação telegraphíca 
ou telepboníca., o escrivão avisará. l}or esse meio, ou, con
forme a distancia, por cart\\ registrada., expedida com recibo de 
ida e volta. 

Nenhuln emolumento ou s11.lal'io o esc1•ivão perceberá dos 
avisol! t43legraphicos ou telephonic<:>a e cartall circula.tes de 
intimação. 

Art. 19l. Os credores por titnlos ou obrigações ao portador 
devem deposita.l-:.s em poder dos syndicos dous dias pelo menos, 
antes d<t reunião, sob pena de nã.& tomarem parte nas dis
cussões e delibe1•ações, nem serem attendidos para o calçulo da 
maioria. 

Art. 192. Os ct·edores poiem comparecer por si, :pessoal; 
mente ou por pro~urador devidamente habilitado, oü. por aous 
representantes legaes, cujos poderes serão verificados pelo 
juíz. 

§ l. o A procuração pód~ ser feita por instrumento publieo, 
ou particular devidamente a.uthentícado pelo reconhecimento 
da 1lrma e sua averbação, nos termos dos arts. l" do dec. n. 7G 
de 1892, 1• § 2" da. lei n. 973 e 8t do dee. n. 4775 d~ 1903. 

§ 2. • O aviso ou nota. telegra.phica. deve mencionar a. apre
sentação, ao expeditor do telegramma., da. minuta do mandato, 
devidamente authenticada. ou lega.lisada . 

§ 3. o Um só indivíduo pôde ser procurador de dívers0s cre
dores e tico.rá habilitado, quaesquer que aejarn os termos da 
procuração ou telegra.mma, para tomar pa.rte em todas as d~li~ 
beracões. si no respel:ltivo iustrumento se fizer menção da. firma 
do fallido, salvo a reatricçã.o do a;rt. 218 § 3°. 

Art. 193. Consideram-se representantes legaes dos credo
res p<\l'a. todos 03 etfeito;;: 

1•, os preposto~. feitores, gerentes e que.esquer outros que 
tenham poderes para administrar, ainda que ca.l'eçam da. facul
dade para alienar: taes como, os inventariantes, tutores, cura
dol'es, liquidantes, etc.; 

2•, quaesquer procuradores ad negotía, embora. não sejam 
especificados poderes para. a. fu.ltoncia. 

Art. 194. A l<'azenda. Nacional, quando interGssada como cro
dal'& de dividas do impostos, 011 de letras e títulos mercantis, 
será. representada pelo procurador da . .Repttblica, seus adjuntos 
e ajada.nt~s. 

A1•t. 195. Oi! credores menores, legalmente repre3enta1os, 
não gosam de privilegio algum na t'allencia, salvo o direito con
tra .seus tutores e curadores para haverem os damnos resultan
tes de sua negligencia culpa\'el, <f<r2o ou fraude. 

Art. 196. Os direitos e respons~bilidades dos credores fallidos 
passam para seus herdeiros e successores até cnde cllegarem os 
aaquelles. 

Al't. 197. No dla.,. logar e horn. designados no edihd, reunidoa 
os credores sob a presidenc1a do jutz, a presentes o curado:r 
fiscal os ~yndicos e o t'ttllido, pm- si ou seu procurador, ou á. sua 
revelia, o eserí vão fará a coa.rn~àa das credores inscriptos na. 
lista. organisada pelos livros e;pa.peis do fallido ou constantes do 
balanço. · 
· Art. 198. O fal\ido ou (lualquar credor poderá reclo.ma.t' con· 
tra a inclusão ou omissão dLs credites da lista. Rpresentada.s 
pelos syndicos e curador fiscal. 

Att. 199. Não hltvendo reclamaçôes sobre os eredHos inscri
ptoR e dandÓ·se por ve-rifica.dos, se · procederá na .f()rrr.a.. do 
art. 204. · 

371. 
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--------------·-----__ -._--.. -. ---.-.-.-. -.. -.-----.----.-.------------------------------~--~ 
Al't. 2CO ... Si os cr.~dHcs não Jorem dados :por verificados, .o 

juiz _o.dníitti't·ii.. ou t~ão aiJ; credore~ con tesf!\ilps, .decitl\nil() de plano 
e pela verdade sabida, ·constn.ute das. allêg!lÇões é provas qua 
úoacto foreii1 prod:üzidas, -podendo ordenar, quando pc.cessario, 
\) exame em sua presenç:t:, nos livros tios sobreditos · G1·euores, 
pela. forma deterruinadtt no a l't. 2-!, § 4°; e .suspendendo, -neste 
casa n. reunião, iJ.jJ.dial't~ 'par3. dahi a 'cinco dias, .no ·ma.xiii1o •. 
índepon(lentc üe aóva. convocação; snbsls tindo :a antcúifor '." . ·. ·. 

Art. 201. A só conte>tação ou . re·~lama,ção contra Ós credite-s 
insoriptos rião . autorisa o auiamtmto, g_uando #om causa, ou ma, 
nifes tamon.te imp.rocedenLe 11. que nllegur o reclamante. 

Art . . 202, Na:> falleocias de .sociedades. só os. creJ.orcs.acciaea-. 
podem fntcrvir e deliberar sobre o patrlmonio soclo.l, concor,.. 
ándo, por.ém, com os·.cuedoL'e3 tJu.rticulnrea no qne respeita ao 
r_~atrimon ío individ u a.l de Ciu.lo.· um , dos ·fnllitlos . · · 
• :§ .1. o,<Jontra. a·ioscrip.Qão..do~> areditos $Ociaes, pódem reclamar 
os credores sociaes e os purticulares dos díff'erent.es socios; · 

§ 2 . • ·Contra •& dos •creditas .particulares .·,podem reclamar os 
credore3 so~iaes O•os :pat•t1aulares do so~io devedor . 

A1•t. ·203. No J.ía.,desígnn.do, ·reunidos· de novo o~ Ct'edoreHi 
apresentado-o .laudo , da.-commtssão tlo artigo: an tet•i o r, . o j:uiz 
decidirà. detlnitivo.mente sobre ~a -adrnissã.o ·Ou -exclusão dos con
te:sta:dos,.- ficando~l Yo. a. qualq,uee -o credor •O ·di:reíto lie .promo
ver pelos meios regula·r.os :o.· . clolusiio .d:0: -admittido., e -no 
e:s:oluido .o de promov:er a sua .ndmis~ii.o . . ·: 

§ 1. 0 A -admissão do ct•e•.lot'. o llabilltEI-a tom,w ,pu.rte nas deli· 
bara(iõ&s sobre concol'uata,. ·votar o ser vota.do na · ·formaçi\o do 
cuntracto de união.- · .. . 

Art. 204. Resolvido o incidonte : sobr~ n. npuNç~o dfl lista. dos 
credoras, os syudieos e o cUt'Mlot• fisr..;1l apre~ent<1rão (1 lnvunh· 
r io, balanço o exame dos l ivro~. o em seguimen to o jui?. r11rà. 
ler pelo cura.dor fiscal o reltüor io s()ifre as cau:;o.s Uo. ra.llcn~ 
c ia.. . · . . . 

. ·\st . 203, o rela..torio (tos syndicos e cura.tlor ft;;ca.l tl!wn EC.L' 
escripto e infol'ffiBI' sobre o~ fnctos elos n1•ts. :12íl , 3~7 o :3~8 ()1111.· 
!ifi.C(~i;iVOS ue fallenclit culpam, 011 fmUUU!cutn, 

.\.rt. 200. A reunii\o fnnccionará. • quo.lque~· que seja. o nurnet•o 
doi~ ct•euore; preseutc~ . lt:\Vêll'lo-se os nu~ontes .poP o.·.lhorcnt t's 
ás deHberaçõ~s C!a. mn.íorio.,' salvo sobre concorrlo.t(l., cuja propost:t 
nã.o_o5tiver a~sigaada. por credc1'GS que reprGsentem o comptlto 
legal, ·providencin.mlo o juiz ·.ll e modo a assegurar a boa or.~em 
e regularida.rJ0 nas disou~soes e deliberações . 

Al't ... 2Q7. -Os çr~dores; a: p!!drdo ,do faUtdo ou .por propo;;tn clo3 
zyndiç.os; '<. u v ido ;o· Curatlól' ·fiscal; -poílem ·autorizar a ·prestação 
de · al~me!ltos~ ' ·que. ~Jerâ :arbitrada, '.Jl~lo juiz ,·. t'~n~o \! ID_ cousi
deraçoes a~ necés:s1datles e ·a fa.lmlm; dó ·ralhdd ·e· as fo1·ças i:lo 
a.cti;vo. · · .· ·, · 
' A:r.t. -208 . Si ;:na r~mn ião for apresentada proi)Osta.-de cott-' 
cordata, se pr ocederá n<' fú rma. dos arts. 217 e 218, não o sendo, 
lic:mi con~tltuítlo o contracto de uniilo, nos tct'mos do art ... 241. 

Art. 209. ·Nos ,casos <Sm; que, pe~o inventar io· e ·balu;nço 
verHlciU'-se . que. riria e:xistém. bens,. ou . os e~istentCll s~o 
manif~Eto.ru~nt&. .Josuffic.lente:i .Jià.:ro as despaus, · serp. a. ..e:v~n~ 
~tta.lidade .do ilis~ribuição rJo : .d ividendo, o juiz, onvinJ.o . e 
não se . op'pondo os credores, ericerra.rà. o proecsso da Tclll!JOCÍB, 
dissol.vendo-se a..mnssa e ficando livre aos credores o eitorcicio 
das l),~~.~~ ~n.vitl~·a.e~, que J.lles ,CO!npe~il' ~ontrn. O f!lll\d.o: . , . 

O encerr~mento do pro~esso ~njio, exul;ly, 9Jallt~lo do ,proç.~~t-
meu to ,Ct"lflllll&~,p.ara & Qt,t!!,l!li®,çao da. fallODCJa . . ·.- . . . 

Ar.t·: .210.: J,iii;s-!&1\~ilcias,~m '~ije, :p,elo inven,tar.i~) ~::?al~n,ÇO dos 
arts. 173 e 174, o runao mercantil com que commerCJa.v_a a~ 
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fallida não exceder de dez contos, o juiz, sem dependencia da 
reunião do art. 187, ordenara logo a venda e deposito dos bens 
ou de seu preço ; procedendo-se successi va ou simultaneamente, 
si fórpossivel, ao ex5tinee diligencias do art. 156 § 12 para. a- qua
lificação da fallencia. 

Art. :211. Concluídas as diligencias e remettidas pelo escrivão 
as cópias do art . .225 ao juiz formador da culpa, seguir-se~á o 
concurso rlas preferencias, cuja decisão, sal v o o aggravo de peti-
ção terminara a cama, encerrando-se a fallencia. . _ 

Art . . ~ 1.2. De todas as reuniões de credores o esct•ivão lavrará 
actas circumstanciadas do que nellas occorrer, que serão assi
gnadcts })tJlo, juiz, syndicos, curaclol' fiscnJ, fallido, quando pro
entes e pelo~ cr(')Jores que quizcrem. 

CAPITULO ViL 

DA CON'CvROATA , CO:-<DIÇÕES PARA SUA VALIDADE E EFFEITvS 
. JUIUDICllS 

Art. '21 3. O f<Íllido ou seu legitimo representante, qualquer 
que seja o parecer dos syndicns ,' ou do curador fiscal, podc1·:'i 
l1presentar, na. l'cUni(io em quo se apUl'al' a lista dos C!'CUOl'C5, 
proposto. 1!0 colico!'data, npoiarJa ou niio antt3riormentc pelc-s cre-
dores. · · 

.\.rt. ·?t L .\.concordata cousistirA na ·manutenção do' devedor 
11{'. pos~e e n1lmiuistrução dos lJcns dtt massa, pelo tempo accor
c1rulo po.1•a o pago.r11ento dos credore,, nos termos pt·opostos e 
ncccilos 

Art. 215 . • \. r.o'nC>lJ'unt:\ só s<:lt'á Ynlidtt quando apoiada ou 
conccc11dn. no:-> tot•mos e pela fót•ma pr•escriptn. nos arts. :~G 
" '!7. 

At•t. '.'!G •. \ Pl'oposta, quando O.,P <lÍ:l.rln. anteri01•mcnte por 
ct•orlore~, 1levurilo ser u.utlwnticadrts, pelo re~onhcdmento pol' 
lahellíil ~ > pu hli·~o, o:; doclat•aç·Jes e l1l'HIIlS dtJS respectivos sig nata
l'ios. 

At•t. '217. Apt't ! fi <:ntnd:~. t\ propo.,Lo. pelo f•1Uido, ou seu legi
timo I'CPl'OStllltitllte, o juir. a !'nrá ler, submettrmdo após a 
leitum :L disl!lll:lsllo o tlcliuet'açlio tlos c1·edorcs om vota<;5.o no
minnl. 

Art. '!18. TodiJS os credores reconhecidos o :t,lmiltidos II.·J 
passiro potlem discutit' a proposta, sendo, porém, <:xcluidos dt', 
Yotação os credores ela massa e de clo;ninio (reivindicantes), os 
selJaro.tistr,i!, privil t'giados c hrpothccurios. 

§ 1. 0 03 sobreditos credores, qne quizerem tomar pat>te e 
concorrei' á for mação ·da concordata.,. fic:J.m eqp.iparados u,os chi
rographarios, importando o voto a renuncia dos direitos ao pri
vilegio e garantias especiaes do seus creditos cuj;t . impor~ancia 
será add.icionada para se computar o passivo legá! para a validade 
da concordata. · · · ·· 

§ 2. 0 Si algum delles fôr, o.o mesmo tempo,_ credor chirogra
pha.:rio será aqmittido, a tomar parte na deliberaç~oem relação a 
esse·credito. · ·. : · · 

§ 3. o O.unttudàtarios ou ren)?esentantes en1.-'taes casos não po.r: 
derão vota!• si não tivere·m poderes de disposi!;liiO. _ 

§ -!.o Rejeitada ou annullada, a concm1data.,. cessam. os e: :fiei tos 
ela renuncia, readquil'inrl.o os credores os direitos e garantius 
e.:;pecíaes n seus creditas. . · 

. Art. . 219. A . concorda ta deve ser accei ta ou rejeitada ua 
mesma reuliião em.que for llt'oposfu. . · , 
· Art. 220. Não havendo credores d issiden tei', a. concordata 
ac~eita considera-se homologada e produz desde logo os seus 
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effeito.s jurídicos, in•lepcil.dentemente de sentença. de homolo
gação. 

Art. 221. Havendo credores dissidentes, o juiz assignd.r
lhes-ha, collectivamente, o pra1n de cinco dias para. formularem 
seus embargos. 

Art. 222. Só se consideram dissidentes, para a opposição de 
em~argos, os credores presentes á reunião, que tiverem votado 
contra a concordata. 

Art. 223. São admissivei5 como causas legitimas par:.t a 
opposição : 

§ to, inobservancia das formalidades legaes na. formação da 
concordata, e erro de calculo ; 

§ 2°, conluio fraudulento entl'e o fallido e um ou m~is cre-
dores, ou entre estes para approvarem a concordata; 

§ 3°, simulação do passivo ; 
§ 4°, dolo, fraude. ou má fé do devedor ; 
§ 5°, incapacidade ou illegitimidade de qu:;tlquer dos que 

approvaram a concordata; 
Art. 224. Os ~mba.rgos devem ser a~.'·esentados dentro de 

cinco dias, improrogaveis, da. reunião em que for acceita a con
cordata e serão processados em auto apartado. 

§ 1.• Vencidos os cinco dias do prazo assignado aos c'l'edol'es, 
o escrivão, autoando, sob um só termo, os embargos que hou
verem sido formulados, abrirá vista ao fallido por 48 horas; 
e findo este prazo, recebendo ou cobrando os autos, quando não 
entregues, fará conclusos ao juiz, que assignarà. dez dias para 
a prova. 

§ 2.• A dilação o.ssignado. correrá da. publica<;ão do despacho, 
em ca.rtorio ou audienoiu, o, vencido o termo, ouvido o curador 
ftscnl, serão os autos, sem mais allego.cões, conclusos pat·a a. s~n
tenç:t appensnndu-se o processo principal da falleucht. 

§ 3. o O juiz, por um só julgàmonto, decidirá sobre o mereci-
monto elos embat•gos e sobre u. homologação. · 

§ 4.• SI julgar improcedentes os embargos, homologará. a 
concordnta para produzir os Eeus effeitos. 

§ 5. o Si Julgar procedentes, a.nnullará a concorda. ta, mandando 
proseguir nos termcs ulteriores da falleociit. 

§ 6." Da senten~a cabe o.ppella<;ão, no só e.treito devolutivo, 
commum a ambas a~ partes, 

Art. 225. Concedida. ou nega•ia. a concordata, o escrivão 
remetterá ao curador tlscal, no prazo maximo de dez dias, cópia 
authentica. da sentenQa da abertura, da fallencia, do inventario, 
balanço, exame de linos e relatorio do art. 205, sem prejuízo 
da de quaesquer outras peças necessarias para instrucção do 
processo criminal, requisitadas por aquelle funccionario, do 
que passará a devida certidão, cobrando e juntando aos autos o 
respectivo recibo. 

Art. 226. A acceitação ou a homolog:.lção faz a concordata 
obrigatoria extensivamente para todos os creQ.ores chirographa
rios1 ou a estes equiparados, conhecidos ou desconhecidos, 
disstdentes ou não, tivessem ou não intervindo nas deliberações. 

Art. 227. Os credores contestados e excluidos, quando em 
accão regular forem julgados legítimos, não 11cam sujeitos aos 
atreitos da concordata. 

Art. 228. Homologada a concordata, o juiz nomenrá dous dos 
dez ma.íores credores para fisc!llísarem o seu cumprimento. 

Art. 229. A concordata, a.cceita sem opposição, ou homologada 
por decreto judicial, faz cessar a Callencia, restituindo ao tallido 
a posse e a administração dos b(lns, de que fóra priva. lo pela 
sentença declaratoria. 
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§ Lo Todos os bens do activo serão entregues ao devedor, no 
estaào em que se acharem, para liquidai-os, como entender, 
sob a fiscalisação dos credores para esse fim nomeados ; e bem 
assim todos os livros, documentos e papeis relativos á 
fallenca. 

§ 2. 0 Os syndicos ficam obrigados a prestQ.r contas, na fórma 
determinada no art. 157. 

Art. 230. A concordatõ:t não libera o devedor dos efi'eitos cri
minaes da fallencia, e só depois de cumprida o çlesonera dos 
effeitos civis e commerciaes, exonerando, porém, o concor
datario de pagar a parte do debito remittida pelos credores. 

Art. 2:31. O fallido concordatario, ate que saja. cumprida :~. 
concordata, será considerado depositaria dos bens da massa, com 
poderes de administração e disposição. 

Art .. 232 . A concorJata, quando f<.tllida uma firma social 
pode ser proposta por touos os socios, ou qualqum· delles, inclu
sive o commanditario. 

§ 1. 0 03 consoeios podem discutir a propost<"t individual e 
apresentar substitutivo. 

§ 2. o Acceita ou homologada a. proposta, o patrimonio social 
sera entregue ao sociq ou socios coucordatarios proponentes para 
liquidai-o, como entender, wb a fiscalisação dos credores nomea· 
dos, fazendo seus todos os com modos e incommodos da liquidação. 

§ 3 . 0 A acceitação ou homologação da concordata, salvo de
claração el:pressa, desonera os co-obrigados com a sociedade 
fallida e todos os outros socios solidarios não concordatarios, 
cessando a fallencia destes . 

Art. 233. Na concortlata. de commerciante sob firma social, 
só os credores sociaes tomam parte na votação; os credores par
ticulares, por dividas civis, só intervem e ficam sujeitos aos 
effeitos da. concordn.ta de negociante sob tlrma. individual. 

Art. 234. A qualquer dos socios e credores dissidentes é licito 
oppôr embargos, process_\.dos e julgados pela fórma prcscripto 
o art. 224. 

Art. 235. A eoncord<~.ta pócle set' propoata ain1la. depois de 
constituido o contracto de uuiã.o, embora anterlorm~; nte tenha 
sido negada. · 

Esta faculdade não é extensint no devedor concJomondo om 
fallencia fraudulenta, ou por crime a ella equiparado. 

Art. 236. O fa.llido, no C<tso do artigo r.nterior, deve apresen
tar a proposta acompanhada de requerimento solicitc\ndo a con
vocação dos credores. 

§ 1. 0 O juiz, ouvidosossyndicoseoCurador Fiscal, que dirão 
sobre a conveniencia da. concordata e informarão sobre o estado 
da liquidação, ordenarà a expedição de cditaes. affixat.ios e pu
blicados pela fórma determinada no art. l 90, oito dias, no 
mínimo, antes da reunião, e reproduzidos por tres vezes, pelo 
menos, durante o prazo, incluindo-se nelles, em resumo, os 
termos da proposta. 

§ 2. 0 As de3pezas da convocação correm por conta do tal
lido. 

§ 3. 0 Na reunião observar-se-ha o disposto nos arts. 217 a 224. 
§ 4. 0 O requerimento para 8: convocação não suspende o 

cut•so do. fallencia, obstando, pot\Jm, a venda dos bens ate ulte
rior de\ibdrncão dos credores sobre a proposta. 

Ar·t. 237. o devedor que, para obtenção da concordata, tiver 
occultado ou desvindo bens, simulado pa.sslvo, feito conluio 
com algum ou al~una credores, ou viciado por quolqner modo 
o consentimento aos credores, podorá ser condcmna.do a. todo o 
tempo em acção ordinaria, emquanto não prescrever, ao paga.-

375 
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!Den.to iuteg:raJ e seus .juros, . !l.iém da,.~: penas criminaes c~ qu~ 
mcorrer; e, nao estando, ainda l!umpl'ldl\ a concordata, sera 

. rescindida. ·: - ,. · . . . - . . -. · 
Art. ~38. 0 ci:Gdor que, nas d_e!iberaçÕes SObJ'e ~ÚO!l.cordt\ to., 

tra1_1sigir com o_'sen- voto· afim. ·cte ohter 'Yantagens pari si, llel'• 
dCl'a em beuet1o1o da massa. a Importttncta d~ aea credito, liem 
como quaesquer vlmtagens que llfe po~sam: provir de semelhante 
tramacção, além da.s penas orimin<1es em que incorrer; · 

Art. 230 . .. A concordada pódo S!)r·rescindida 110s mesmos casos 
do a rt . ~5. em q·ne é· Caculta·.la a rescis~1o do aacordo, má fé 
oú fallenci<t fl•audulenta. do coitcordata)'io, e deteriol'ttção do 
acth·o por culpa. ou negligencia· ou· por cMo~· fÇJrtuíto, 1ropossi:.. 
bilit.<mdo·o seu cumpr iménto. .. · ' · · 

§ !. • A rescisão póde ser ·requerida. pel&· commissão trscalisa
<lora d,\ coneordata, salvo n q.na-tquer orelioi' ·o direito· de pro
movel,-a, doounoinndo :1f! juiz o (acto ou,. !actos que autori-.am 
o pedido . . . . . .· . . . . 

§ 2 . • O processo paro a l'ascisií.o é o determina-do \\O § L• do 
art; 35. . . . ·. 

Art. 240. I tcsciudidÍJ. o. cimicordi\ta, p~oseguicá. a iidlencia 
seus d~vidus lerm!JS ató íl.o.~lliquid~çãp do,a.ctivo e pllssivo . 

Si a. conco~·Jata. 'ti·ver precedido ao contracto. de u nião; Mv<:
rKo ser con vocadcs os credores 11ara asso ilm; si posterior á sua 
constituição, os,arlmiui'.>tn\d01'Jl8 e a.commissão as::al, anterior-
mente· chitvs, ~ea,ssumem O e:>ercicio de bUaS (uncçõea. . 

Art,, 2·11: O passivo .4~ !i\l~ancla , · po1•. eifeito da :re~eislio du. 
concordata, cOU\pol·-se-,hq. çle4uns sedes· de: credores .: . . 

l, a primüirn.. dos tmteriol'es ao regimen concordata:do, pelo 
prlucipal p1·imitlvo qlJ.C lhes fór devido; . . 

li, a segm~da., ·dos que contractara.m com o fs.llido dur:~n ! e 
aquolle rogimen. . . ·. · · · 

§ l . • .Os credores !lu. 2' serle .serão pagos pelo proJucto dos 
l)ens a rlqnhi!los, ~~ titulo oneroso, depois da: en tregil. da. massa. 
com recu~os <:!>tia.nhos a osta, concorr endo nos detnais bem com 
os credores da p1'ímeira.. 

§ 2.'· No; demais caws,-que não o tlo pamgT:lpho antet•iol' . 
os credores cbirogt·:~opbtwios de 1\Inhas as sarics sez·ã"· tratadcs 
em pé de igualidada. . 

§ 3 _ • :\O!! credores da segunda · ~erie é licito pôr á tlisposíçiio 
tl os d:1. pcimeira a somma uecossari:~. ao p:l.garnento d:1. conaor -
claltl. pal'a. oxcluil,os d'o COlJCurso. . · 

Ar''·· 2J2 . A concordn.t!\ cumpl'idn. itnp(.lrtt\ quiüwrro a.o f•1llíüo 
e consequen te re!udJilita.ção, sl não tiver.' sido coaJemnado em 
juizo criminal . . · .. 

Art. il.J3, A _reuuiiio.em que se fot•mo. ~ concl)rdata põe tormo 
ao ve:riodo preparatorio, pu de inst~UC~.:Í·O da fu.\fenci.a . 

. CAPITULO VILI · 

·DA: UNIÃO OU· PEtUO:OO DEF1NlT1YO, DA FALLE:\él~ 

- Art. :'!44. ·A não aprese'nt~çiio de. ·proposta de concordata, a 
rejeição da que houver sido apresentada e a falta de compal'e
cimeuto de eriidores qoe representem' ·o . Minp.uW ' 1rga1 detéi·-
minll'm a solu~to da fullencla pelo estado de itn i<To. . . . . 

. Ál't. 245; o con~r;ad~9 eptr!) 0'? Çlt'pdores ·.con:stitqe-se:.d~· pleno 
direito independente. de :voto ou consontitnen~o. dos ·nieatnos •. 

Art. 2!6 ~ . Não se~ ~prese~~n~o_ pro~ósta , \!'~:. ~oo?éol'?~~:a., : não 
podeQ.do .es~.aer objecGo,. d~_deltl:iera.ç!\.0~ .. o~.:sén'd:o . t:~~~llta.dá.,_ os 
credores elegerão um ou ma.1s administradores, ·crad'ores otl oao, 
e uina commiaSã.O' fi.Scál' compostil.. de'\fóui' :me~tiró{ ~~ ·'& )i-· ... .. - ~ - . . - - . . .. -- . . 
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quidação definitiva .da massa e .respectiv;a distri})uição, mar
càl;ldo-lhes. para jsso um prazo ·.~ . inbitraudó áquelles uma por-
centagem; a que só terão direito findá a liquidação. . .· 

.. Art. 247. E3t~s deliberações serão tomadas. em votaÇãO no
minal por inaioria que ·represente ' mais ele nietade do. valo.r. do 
nassivo. N~o ~!).Y8D;domaioria' \WS9l~t(1, em segm~dó eMrutiilio 
prevalecera a :rela.tmt. . · · · . • ·. · . 

Art. ·218. Si não 'cori1pureéer credor algum ·o j11iz fará a 
nomeação, marcará .o prazo e arbitrará a porcentagem. · · 

Art • .240. Os admínistmdores ·assumem a administração d!t 
mass11 na qualidade de mandata.Tios geraes uos crellores; e re
putam·se investidos de plenos pQderes para todas e quaesquer 
operações e actos da liquidação, demandarem o serem deman
dados, observarias as con1lições e restricções legaes dos art. l5i 
e i56 § 1·1 sobre o exercício da-s u.cções que intentarem, seguirem 
ou defenderem em nome da massa. . 

Sendo nomeado mail tle um, obrarão collectivamente e S3rão c 
responsaveis solidaPiamente •por todas as- perdas e . damnos 
equiparados aos emprcgüdos publicas pal'<l. .o atreito da pena.-. 
lidade . · . . . · · 

Art . . 250. As fuucçües de\ commi:;são fisc<ü são. courmltivfls e 
tlelibero.tivas, e por escripto serão dadas as uutoJj~!li;ões, t1ello. 
de.Pendentes, para determinado.;; .actus da li1ruidação. 

Art. 251. Os administradoree, assim como os syndicos, devem 
exercer pe3sonlmente as suns fuucções, so:~lvos o~ dous casos 
cx:cepcionaes do art. 15! e1n que JIJCS ó pe t'mittida a tlelügaçJo 
o sobrecarregar t\ ma!;sa com ns üe.spezas do pt•ocuratol'ío ou 
mnndato j nd icial. 

O exercício das funcções deve SOl' pt·ecedirlo tlo termo do 
art. 152. 

Art. 25:?. Os adminislr<tdores, logo que cntra.rem em func
çêíes, devem empossar se de todos os eil'eitos e bens, livros , 
documentos e papeis pel'tencen tcs ~t 1:11!encia, que e:d5tirem mn 
poder dos syndicos ou de qualquer ontt•o. pessoa. 

At•t. 2'53. Os atlministnuloreg com awlioncia. o annuencia d<t 
commbsão fiscal, poderão nomear, sob sua re~ponsabilidaue, os 
omproga·los quo focem necessnPios parn. o serviço da ad:ninis· 
tt•ação e liquidação da. mnssa. 

Art. 2'54. O:> administradores e membros da commissilo fiscal, 
qne não a~ ceitat·em a nomeação, r·cnunciat·em-na., fu.llirem, ou 
fallecarem. tlurante a liquidação, set·üo substituidos intül' illa
mente IlOl' nomeação do juiz o dofiniti_vn.mente pelos crndores . 

§ l." Ao provimento provisorio pelo juiz de,·eril. Eeguir-se a 
convocação de cre<Jores dentro de . oito dias, por meia de edital 
puulicndo pela fórma do art; HJO. 

§ 2. 0 A con:vocação será c!ispensada, ou ficarâ de nenhum 
effeito, si os credores, por declar,1ç1io escripta de voto por 
elles assignada e devidamente authenticada, tlzere:n a no"' 
meaÇão. 

Ar.t. 255. Os administra.dnres e membros da commissão :flscal 
podem ser destituidcis nos mesmos .casos dg al't. l62, fazenc(o.se 
a substituição pela fórma do ll.rt. 254. · · . · 
. § L0 Do desp.aclto quedecreta1' ou não a destituJção, cabé 
aggravo de instrumento. . . . . · 

§ 2.0 O destituido, ou o que deixar o cargo antes de con
cluída a liq~tidaçãi> per.Je ó direito á commissão e ftca obrigado 
a presta.r contas dentro de oit'o diu.s. 

· §. 3.;o As .c.ont.as·.serã .. o .. toma~. as pelo juiz, com nudiencia do 
fÇlllido e da commissão fiscal , : óbservtimlo-se o processo do 
~rt: 15'7. · · · · · · · · · · 
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§ 4.D A sentença. que julgar as contas condemnará. o desfi· 
tui.do ou renQncia.ute á entrega. do saldo em fnor da massa, 
verificado em seu poder, com a comminação de prisão 

§ 5. • A l}restaçã.o dl!l contas, fora do caso do § 2 ', só terá. 
loga.r depois de ultimada a liquidação. . 

Art. 256. O ma.nõ!lto dos syndicos será remuner>J.do, perce
bendo, pelo trabalho de .sua. gestão, uma. porcentagem sobre o 
a c ti vo da. massa. 

§ 1.• A porcentagem dos administradores SeJ>á arbitrada pelos 
credores. 

§ 2. • A da comrnissão llEcal serâ a.l'bitra.da. pelo juiz. e não 
exc:ederã. de um :por cento até·200~000$. e de um quarto sobre 
o excodente, uté o limite maximo de 1.000:000$000. 

§ 3. 0 A commissão sari ca!cul,\da sob1•e o valor do acHvo 
definitivamente liquidado para. a distribuição ou raieio, depois 
de deduzidas as importa.ncias dos creditas pt'ivilegiados e des
pezas da liquid:Jção. 

§ 4.0 A commi~ã.o não será percebida antes da julgamento 
-da. prcstsçii.o de conta.s. 
· Art. 257. O juiz será solicito em pro 'ler sobre ~ · s omissões e 
faltas dos syndicos o da commissão ftsea.l no cumprimentó de 
ileus deveres, de modo a. a,sgegurnr oa interesses da. liquidação, 
~am prejuízo dos direitos dos credores e dos tal lidos. 

S[CÇAO I 

Ilo\. LlQVIDAÇÃO DQ ACTI\"0 

Art. 2~8. O~ administradores devem opera.r a. liquidação do 
a.ctivo 1la mn.ssn. no prazo m:u·aa.do pelos credores, sendo-lhes 
facultado, com o.utor1sação da. commissão fiscal : 

l. Vendar om llasta publica, pel11. fórma. prjlscriplll no art. 180, 
todos e qua.esquer bens, moveis, semovent.es, immoveis, direitos 
e a.cç1:iee, arreoudo.dos pela mo.ssn ; 

11, vender, dL•ootR.mente, por melo de p1•opostu e ·com n. 
devida publlcidnd(J. quando do vantagem e conventeucia para. 
a liquidn.ção, ioila. n mo.ss1L n.ctlvs. ong-lobndnmente, a qnn.lqoeu 
peseon, ninda. que seja. o proprlo ra.llldo, com app1•ovaQão do 
juiz. 

m, transigir sobre aS' dividas Mtlvn.s da. mus.sa, ouvido o !ai
lido com a utol'isa.r;;io do juiz. 

Art. 2:-.9. A venda, em hasta. publica., dog immoveis bypothe· . 
cador extingue a hypotheca, decOrrendo, porém, os seus e.ffeitos 
legaes da. r espeeti v a. averbação no registro. 

Art. 260. A venda. dos immovcis i nde[)ende da. inter vonç.ão ou 
ortoga da mulher do fa.llído. 

Art. 261. Os bens pertencentes a terceiros e arrec1da.dos 
como do fa.llido serão exchiido.s d:J. vt'!nda. {} entregues ao dono 
com autorizaçã.o da commis;;ão tlsc~l, quando S.Jhre elle!i não 
houver duvida oa rontesta.çã.o. 

Serão igualmente ex:.cluido~ e não poderão se1' a.liecados os 
liti~tio~os, sab1·e·que se mover reclamação ou acçào de reivindi
.caça~>, ou pessoal reiper3ecutoria.. 

Art. 262. Além dos modos de liquidacã.o do acli vo det:1ara.dos 
no nrt . 258, outro quall!ller será. permittido aos administradores, 
com andiencia .e prévia. autorisação da comml$Sli.o fiscal 

Art. 263. 03 administradores, qut~.ndo recusade. a a.utorisacã.o, 
podem reco~rer a.o juiz, que a supprir ÍI. ou n&o, ouvindo o fall\do 
e de~idindo ddlnir,iva.mente sem rec11rso. 

Art. 204. Ao j u i'Z, eocri vão. syndicos.· administradores, membros 
da. commisaíi.o tlscal, cundor lise.nl, peritos e mais otllciaes 
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da. justiça, é expressamento prohibido comprat•, por si ou por 
interposta pessoa, quaesquer bens da massa.. 

A venda, em contravenção do disposto m11te artigo, é nulla, 
perdendo o comprador a cousa A o preço a beneficio da. massa e 
incoi'renio nns penas do art."'232 do Codigo Penal. 

Art. 265. Todas as quantias recebidas pelos administradores 
serão depositadas em estabelecimento bancario de sua confiança 
e sob sua responsabilidade, sendo VeLlado conservai-as em seu 
poder. 

Art. 263. O~ administradores devem apz>esentar ao juiz, todos 
os mezes, uma conta demonstrativa do estado da liquidação e 
das quantias em caixa, com informação de\ commisHãh fiscal 
sobre a sua exactidão. 

Art. 267. Todo.; os credores e o fali ido teem o direito de 
examinar no escriptorio dos administradores as contas apresen
tadas e expôr ao juiz as observações que sobre ellas se oft'e
recerem. 

SECÇÃO Il 

Art. 268. Para a. verificação definitiva do pas.sivo d.t fallencia 
e distribuição do activo apnrado, os credores, que não se con
formarem com a relação e classificação dos creditas n.prebentados 
pelos syndicos, o outrosim os contestados e excluidos, quando 
não formada a. concordata, podem recbmar e provar o que fôr 
a bem de seus direitos. 

At•t. 289. J.s reclamações serã.o ueduzidas por petição moti
vada e instruída com os documentos q.UJ ti ver o reclamante para 
a prova das suas allegações. 

§ !. o As petições serão apros:mtadas dentro do prazo impro
rogavel de quinze dias, contados da data da reunião do art. 213 
sem dependencia de edital de convocação especial para esse 
tlm. . 

§ 2. 0 Vencido o sobredito prazo quindecendial, que correrá. 
em cartorio, o escrivão, juntando as petições aos autos, sob um 
só termo, e fazendo conclusos ao juiz, será pOl' e~te assigna.do 
aos administradores e á. commissão fiscal o pra.zo peremptorio de 
cinco dio.s pal'.t responderem e darem parecer sobre u.s recla
mações. 

§ 3.° Findo o prazo a~signado para a resposta. e informação 
e de novo conclusos os autos, o juiz proferira sentença classi
ficando os creditas. 

Art. 270. A sentença de classificaç:Io será intimada aos cre
dores por edital com o prazo de dez di..1s, publicado pela fórma 
do art. 100 • 

. lrt. 271. Da S9ntença de classificação cabe apenas o recurso 
de aggravo de petição para o superior competente, interposto 
uentro dos cinco dias que se seguirem aos do termo marcado no 
-edit:ll do artigo anterior. 

Art. 272. Podem aggravM• da sentença os administradores, o 
fallido e qualquer credor prejudicado na verificação, ou classi-
ficação de seu credito. . 

Art. 273. A sentença de classit1eaçã.o servirá de titulo para 
os credores executarem, a todo tempo, o devedor pelo sildo de 
seus creditas, quando a massa não cbegar para o pagamento 
integral. 

Art. 274. Nas tallencias de sociedade, os credores particulares 
de cada um dos socios solirlario!l serão submetti<los a veridca~ões 
-e classiftcaçC)es diversa.a das dos credores sociaes, 
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§ 1. 0 Na verificação dos credito3 socia.es, podem inter:vir e 
J>eelo.mnr todos os outros credores· da sociedade e os particulares 
d.os diiTerentes soei os. 

§ 2·. o Na verHlcaçiio dos credites ·particulares de cada. um. elo~ 
socios Eó poderão fazel;.,.o os credores ~ocíaes e os particulares do 
socio devedor; : . · 

Art. 2.73. Julg,tda. .definitiva.mente a verificação e dassificação 
do! credites, prooeder-se-ha ao paga.mento dos credores pela. 
fórma. e nn. ol'dem de S!llS r especth·a.s gi•aclnncões e preferencíi.\S, 
presCI'ipta noc· ea.pitu:lo .IX.. · 

Ai't. 276. Os· adminlstra.rlores são ob~igad!li a. distribuir d ivi
dendo:~ sempre, que o r& te lo excede!' de cinco por cGnto. 

§ L. • A distribuição serti. precedíd11. do n.unuucios· -pala im
prcnsu., coo vida.ndo os credores .a. n.prcscnt:l.r sous titulas em 
J)razo e lagar. determinados e communicnndo a po1•eeuta.gem a 
distribuir. . · 

§ 2 .• As quantius pagas serão notr.r1ns nos titules ou cr~ditos 
origluaes e lança.dus em J'oll!!\ que os credores n.ssignarão. · 

Art. 217 . Os di viàeo:lnM niio reclll.mo.dos se!'ão depositados nc.s 
cofres <los Depositas Publicas por conta de quem pertenceram. 

AI't. 278. Si Llos livros do fallido, ou par rlccumento ntten
diYol, consbr que existom credores M~<lntes, o juiz podl.ll'n 
ordenar, sob íní'orm<1.çfio dos a. rlroínlstl'a do~·cí\ e da commiss::io 
fiscal, a n~sel'va tlus díviclou<los que lhes tocnrom. 

,\.rt. :?79. O sal1lo llnnl 0, lh,·or do. ma~sn, 1.bpois de doctuz\Jas 
ns cust;<s e ml'lis dospr,zrts do processo dt~ !íq\.lírl;lç;io L' ll11s por
centagens do juiz , escrivão, adr:. i ni;;trnclore~ e commissJ.o li~cal, 
tle tcwmin:m.i. o ultimo l'ntolo • 

.Art. 2S:l. SI acontGcec• que, pngos integl'fl!nwnte torlo~ os 
Cl'edores, fiquem sohras, Sel'iio oat:Ld l'a~iUuidus elO l'~:l!iuo ou a 
seus legítimos repr·~SO!lt:lntes; o, quan1lo nú.o rcciO.I!Hl.•hU;, seHío 
1'ucoll1idas ao cofl'c dos Depcsl!o~ l' ubllcos, }>Ot' c:vllh\ \lo qnom 
portooc1re1n. 

§ 1. 0 O <.lcposito, nestA oo.so C\ llt1 tio IH't. 2ii, ~:~erÍl pl'I!CilÚhl u 
de cita.çli.o edit;d , com o Pl'Ul.O t!CJ dor. dl(\!1, puhlica.•J.o o ropotirlo 
por tl'o~ vcze~ . p<Jlu. fórm 1~ do> 11rt . 1\lO. 

§ 2 . o SI o f;lllitlo J'or snclcdrodo, o juiz nom<l~ll'l'l um l iiJUi~unto 
lJ:l.l'•t proceder cL rl istr ibulç;ío Llus sobraH i!Oios sccios . 

Art • .:.?81. Elfoctunndo o ult imo po.gamonto nos Ol'odol'os, os 
administradores pl'OStl\riio contus de sua ntlministrllçiio, na. 
cou l'ormitladc úo clisposto no as·t. 157. 

Art. 28't. Prcst:ldns ::.~ cem tas, os nclmi nistr•ailores e 11. com
missU.o fiscal per r..e i.Jer iio a porcontagem IJUe lhes houvt r sluo 
arbitrada ; prcc~rlcnd.o-301 igualmente, ó. Lli;:; tl'i uniçiio das que 
forem devidas nos ilL~mals fllncclonario& do juizo. 

Art. 283. A prest~ção de conbs põe termo ás funo~ções· dos 
adminístrndoros, euccrl'o.ndo- sCl o processo. da f,1Uenoio.. 

CAPITULO IX 

DAS DIVER.S:\.!1 E9PECIES DE C'R.'EI>ITOS, SUAS GRADUAÇÕES 
I3 l'REFEI!\ENCIAS 

A:r•t. 284. Julgada. Jeflnitivamente: a. classlficaçã.o dos c1;e~ 
d itos, os administradores organisa rão a . folha;·rloS' dividendos, 
distribuindo os credites pelas cln.sses !ogulnt~s : 

: 1•,' crcdares da. mnssa ; _.· 
2"; credores rei~indicantes ; 
3•, credores sep'l.ru.tistns ; 
4•,:erector.es privileg.itr.dó3:;·· .. 
5"i credores byilothée&tios ; ., · 
6•, credores simplcs·mt:cbirogr<\·pha:1'íos;= ·::. 
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SE.CÇÃ,O I 

Cll.EDOilES DA UASSA 

Art. 285. São credores da massa. : 
I, os de despezas, salarios, custas, houorarios, commissões e 

fornecimentos, unica e exclusivamente referentes á arrecadação,
admiuistração e distribuiç'iío da massa fallida e á sua segurança, 
guarda,, conservação e deJesa, devidamente a.utorisadas ; 

li, , os, de despezas com a molestia e funeraes do fo.llido, depois 
dG declarada a fallencia ; . 

UI, os de alimentos pre~tados ao fallido, suit viuvn. e filhos 
menores por autorisação dos credores. 

Art . .i:85. Os credores dn, ·massa serão pagos de preferencia, 
a todos quaesquer outros, e, no caso em que o actívo for in
sufficiente :para o pagamento integral, os administradores não 
terão direi to <i repetição" llos que houverem sido realisalios. 

sc:cçlo n 

cmmonES nEIVINDICA~T!lS 

Art. 237. São credores reivindicantes os propl'ietarios, a 
qualquer titulo, de bens existentes .em podel' da mnsstl, tenham 
ou não n.cçáo real ou reipersecutoria, pt•opriedade plena ou 
jus i•~ rc: · 

I, o dono de cousa adquirida pelo fi1llido de quem não era o 
proprictario ; salvo, em relação aos moveis, a acquisição de 
boa. f'., em casos que não de perda. ou furto ; 

!I, o dono de coma em poder do fu.llído por título de deposito, 
penlwr, antichrese, ndminii;traçiio arrendamento, commoctato, 
usufructo, uso o habitação ; 

lU, o dono de met•cadol'ius em commissü.o de compra. ou venda, 
trnnsito ou entrega; 

IV, o dono de consa., embora fungível, em poder do fallido 
por eft'eito de mandato, inclusive dinheiro, eífeitos de commercio 
ou títulos a elles equiparados, ar1dossados sem trn.nsfcroncin. de 
propr•iedaue, aimta. nii.o po gos, ou em pollet· de terceil·o, em nome 
do fallido, IH\ época. da fallencía. ; 

V, o tlono de cous:t furtada, roubad:~, extol'quitla. on obtid;• 
pol' falsidade, estellionato ou outras fraqdes ; 

VI, o dono de titulas ao portadm• perd.idos, furtados, l'ou
ba.dos, extorquidos ou obtidos por fo.lsidMle, estellionato ou 
outras fraudes, sendo o fallido quem os achou ou obteve por 
esses meios, ou os recebeu, sabendo a origem viciosa da. posse ; 

VII, o vendedor de bens immoveis, ainda. não pago do preço 
da venda, embora a tradiçlio feita, salvo si o tiret• creditado ao 
comprador; 

VIU, o vendedor, depois da entrega da cousa ven~ 
d[cla. a credito, si re!!ervou a propriedade até o pagamento, ou 
sifoi índnzido a vender a credito :por dólo do compradot' ; 

IX, o vendedor de cousa expedida ao fal!ido, si t\ este não fi
cntJ.:~gu(:);ü conhecimento ant13s d~. declarada a,fa.y~ncí<!o .; x.. ·a mulher ca$ada pelos bens : 1," dotaos, ·estirnarJos . para 
quál'quer e1Mto ; 2> paraphernaes ; . 3° incomnp;th,icayeis, sob .o 
regim~n da communhão; 4•. que não re:;pondam ·por diviclns 
anteriores ao· casamento ; 5• pelas arrhas , e doações· ::a.nte-nu
:pcil\es, feitas :pelo futuro marido, quando insinuados'; 

':Xl, ;os :filhos menores, Iegitimos ,.:Iegitimados·ou 'l'Oeônhecitlos, 
pelos bens castrenses, ·quasi castrenses·e ~dventíci'O!I ; ·· ' 

XII,. os tutelados e curatelados, pelos . bens 9.l1B lhel'J perten
<lerem e cousas adqnit·idae pelo tutor ou ÇU'i'ador, em seu 
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proprlo nome. com bens ou pradllcto de bens dos mosmoll tute· 
ladas ou c um teladoa ; 

XIII, O! llcn•Jeiros e legat!ll'ios, pelos bens ela. herança. ou 
legados ; . 

XIV, os de remessas feita.s ao fa!lido para.. um ftm. deter
minado. 

Art. 288. O título de deposito, si voluntario, deve revestir·a. 
fórma rio art. ~81 do Cod. dv Cominarei o ; e, si judicial, 
a do art. 511 § 3• do reg. n. 73i de 1850 ; não se repu
tando tal o de dinheiro, quando sem a. precisa individuação ou 
com o o~ractor de eousa. fungivel, sendo permittido ao depo
sitaria fuzer uso delle, ou empregal-o em operações civis ou 
c:ommorciaes, voncen~o ou não juros. 

Art, 2BQ, Nt~ com missão de compra e venda, o direito de rei
vinJlcaQiiO estende·se a.o producto <ia venda das mercadorias 
nelle suln•ogatlas, salvo quando creditú.do ao committento, em 
<~onta COl'ronto, p~r sua autorisltção, constituindo neste caso. 
credito chlrogruphario. 

Art. 2~0. O comprador que, pela. tradição, se tornou pro
pt•l&tarlo e credor reivindicante, desde que pagou o preço. 

ArÇ, 2QI, Os tltulos de credito, transferidos por endosso re· 
guhll', ou em branco, não poderão ser reivindicados; salvo prova. 
em contrnrlo do mandato, nos casos do endo~o do art. 362 do 
Cotllgo Comme1·cial que destrua a Jlresumpção legal da transfe· 
ronclm do. propri~dade por elle operada.. 

Art. 202, A restltuioão da causa, eft'aito ou t ítulo reivindi· 
Cl'l.lldo, so !lo.ró. in specie, quando existir na massa., ou naq11ella 
om que tlvar sido subrogada; e, o.a falta, será pngo o seu 
valor. 

§ !.• O reivindicante p8garâ á massa. asdesJlezas a que a cousa. 
reivindic~J.do. ou o seu producto tiver do.do Jogar. 

§ 2, • A rei vindicação obsta a venda. mas não aunu11a a an
terior allcnaçito, 

§ 3. '' A relvindicação do valor da cousa, quando esta já. não 
existir na masall, não autorisa a repetição dos diYidendos dis· 
tt•ibuldos. 

Art. 21l3, A reivindicação pódeser obtida amigavelmente, res· 
tituindo os adminis tr&dores autorizados pela. commissão fiscal, a. 
causa. sollre que nã.o houver duvida. ou contestação ; e, judicial· 
mente, pela. oppos!çã'J de embarcos de terceiro senhor e, pos
suidor ou pela ncc:-ão reívíndicatoria. do art. 139. 

S~CÇÃO lli · 

Cll.EDO RES SEI' AR.AT!STAS 

Art. 294, Pertencem á classe dos creaores separatistas, ex j ure 
c1·edile. 

I, os co·proprle la.rios, associados ou em communhão com o 
fa.llido, no to~ante aos tens. dos- respectivos patrírnonios, pelos 
cteditoe derivados de taes relacões ; -

li, os credores e os Iega.tarios da pesso~ de quem o faUido é 
hordeiros, .sobre os bens da. herança., salvo si convieram, no juizo 
do Inventario ou fóra. delle,.na. _adjudiC!!-Qão de beus aquelle para. 
a solução das dividas passivs§!_do de ~ujus . · 

Art. 295. Os credores separatis tas teem profereneia precipua 
aos outros credores pessoaea do t'a.llido. 
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SECÇAO IV 

CRIHIORBil l'R!VlLl::GIAD08 
e 

Art. 296. Os credores privilegiados da. fa.llencja são os qu 
teem um dil·eíto de preferencia ao pagamento sobra todo ou 
pe.rte do activo em TU7.ão da qualidade ou attributo legal 
inh~rente a seus creditas. 

Art. 297. Team privilegio sobre o activo, movei e immovel, 
salvo hypotheca, a.ntichrese ou p:mhor, devidamente inscriptos 
e anteriores á. emissão ou divida ou em garantia. do paga
mento do preço de immovel adqnirido depois dellas. 

1, os portadores de obriga.cões (debentut·es) emittidas pelas 
sociedades commanditarias por accões ; 

JI, os feitores, guardas-livres, caixeiros agentes e domesticas, 
â. serviço do fallido, pelos sala;rios ou soldadas '\"'encido.s no 
anno imm~diatamente anterior á. data declaração da f.lllenci.a. 
tenham ou não aldo regíst1•a.dcs seus tnul os de nomeação. 

III, a equipagem pelos salarios e soldadf.1s que não estiverem. 
presoriptas, nos termos do art. 449 n. IV do Cod. do Com. 

Art. 298. Entre os credores com privilegio geral, incluem-se· 
a F.u:~nrla. Nacional, os Esta!los e o~ Municípios pelas dividas 
de impostos. ~ 

Art. 209. · Teem preferencia sobre determinados moveis tr 
immoveis, salvo llypotheca. anteriormente inaaripta: 

r, o propríeturio e o sublocador, nos mo1eis de uso pessoal 
gue se acharem dentro da cnea., habitavão do fallidCI, ps.ra 
pagamento dos alugueis vencidos, e. nos fructos pendentes 
a respeito da renda. ou foro dos predios rugticos; 

Il, os operarios, artistas, fabricantes e empreiteiros, sobre os· 
objoctos que fabrioarem ou concertarem e de que estão de posse, 
para pagamento de seus salat•ios, fornecimentos de material e 
mals vantagens estipuladas; 

111, os cretJores pignora.tlcios e a.nticbreticos, e os com di
reito de reten~li.o, sobre a cousa. d:1da em penhor, antichrese, ou 
retida; 

IV, na cousa salvada, quem a s:~.lvou, pelas despezas com qne· 
a fez sal v ar ; 

V, no navio e fret:ls da ultil'na viagem, a tripolação; 
VI, no navio, os que concorrerem com dinheiro para sua. 

compra, concertos, aprestos ou provisões; 
VII, nas fiJ.zenda.s carregadas, o nlnguel ou frete, as despezas: 

e avaria gros~a; 
vm, no objecto sobra que reca.hiu o omp.restimo ntaritimo, 

o dador de dinbelro a risco ; · 
IX, no quinhão e lucros que o capitão, comparte do navio, 

neUe tiver e fretes, toda a ob1·lgação pt~la qual tôr responsavel ·á
parceria; 

X, no na'l'io e frete, os donos da carga pelos damnos que
so:fl'rerem por delicto, cul11a ou omissão culpo:a do capitão, ou 
gente da tripolação, perpetrados .em servi~o do navio; 

XI, nos effeitos que o passageiro tiver a. bordo, o capitão 
:para pagamento do preço da. passagem ; 

XU, os carregadores, sobre os carros, bestas, barcos, appa.
relhos e todos os mais instrumentos pl"incipaes. e acces3orjos dos· · 
transportes, pa.ra. paga.mento <los é !feitos entregues ao cond.uotor 
ou commissario de transportes; · . 

Xlii, nos objectos recolhidos ao hotel, emquanto a!li -esti
verem, os hoteleiros :para pagamento à as u~spezas do hof!pe(le ou. 
viajante; 

383 
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XIV, nas bemfeltor!as, augmentaodo o valor da co usa, niod<t 
em seu poder, os que concorreram com as dospezas do ma.teria.l 
e jornaes dos o:perarios nello.s. eD?pvega.dos ; 

Art. · 300. Os credores priv-ile;;iados ·serão pngos · pelo -pro
uucto dos berrs em que tiverem privilegio; att'l ond<J·chegar esse ' 
produ r. to;' e, ·em :mteio,' •qua;ndo •em iguale du.ddCl dii'eitGls·.e os 
bens for em iosu illcientes . . · · , ·. ·; 

O privileg-io prevnlAM a re~peito dos :ímmove.is hrpotheoados 
antel.'i.ormente, depois de_ p::\-gas a.s dividas hypothecat'ias e os 
credi tos ,prÇ>Venieo te~ das despeza.s e custos j uclici.tes fei-tas para. 
e-x:cús~ão do . im!lJ.o.vel llypotheca.do, deduzidas precipuamente 
do producto do mes!]lo immovel. · 

Art . ··'30-t_: Os bsns do dos em penhor a an!.ichrese e objecto 
do cliyaito de ret~ncão po;lem :>e r remidos pcl<l fó1•ma do art. · 1s2 
e, no ·ca-so de vend,,, o producto será destina~lo ao pa.gr.tuelito 
dos i'especti:võs credores. - ' . · 

As sol:!rás, flavet)do, entram no. massa; si, ao contrario, não 
l)ast~r ·o pl'Odúcto citv venrla, esses credores· concorrem pala. dif-
ferença; =em tateio, com oo ch,irographarios .•. ,. . . . · ' 

· ... . . 
Clii.&DOll.E:S _llTP07liKCARlOS 

Art. 302. O!l 1!-r•erlm·es 'hyrothec.it•íos são os que t•lem direito 
de :prelação, <t quuesque1• outros, sobre o producto lht vew.la de 
imniove! ·gra-vado de hypothl:lCU, legal Ott convencional, _ regtt-
la rmen te escripta. :com excepção: . 

§ 1~. do crecUto proveniente •hs despezas ·e cusias j udicio.es 
feitas P,"\ra. excussã-o do mesmo imrnovct ; . . 

§ 2•,··.das debent!!l"Cs ou obrig:tçõos ao portador emi!t{das pel~~ 
sociedades co!1lmauditarhis p·or o.cçtlcs. . 

Art. 303·. Deduzidas us "sobrei!itas despezas e <liiSt~s e a · im
portêJ.noia. das de(mttw·cs, qua.n·lo houver, o ·preço ou producto 
d:l. -venlla do immovel ser:í. -priocípu.lroente destin:ulo ao paga· 

. mento da. llypotueca. ; as scibro.s, havendo, etltt'llm na massa, ;e, 
})ela f;\ltu. ou diitercnçn, concorrem em rateio com os cl'elio1·es 
chi~·og-rapll.nrios. · 

~>\rt. ·304. As·1Jypothr.c~s Ieg-aes ou convenciotlues ~ómeuto se 
roguhuu pela. prir)rlua(\1) da. insoripção, quor eutre si mesmas; 
IJ.Uél' ·em concorrencia as convcnciona.es com as lb)!aos . . · · 

Art . 305. Si os titulas ~h·erem sido inscdplus sob o mesmo 
numero do ordem ' n!io se da.i'á. prioridade thst.1'iuuindo-se , pro· 
po:rciona.ln:iente entt·e os ccneorrentes o 'jlrotluct-o ou preco do 
immovel hypothecado. 

SECÇÃO Yl 

CR!:DO!<ES CHlltOGR,I.~JHRIOS 

. At•t. 806.; Sito c~O<lorcs· ch~ro~ra.pl1arios dn. f.:llloncía os que 
C.n.recein de qualquer ·pre!licn.ilo ou de uni \li!'eito do pl~efercncin.. 
par•• .-ou~.c.reo~itos _; pertencen•.lo a. esta classe os não &!lllmerado8 
nas s.ó~çõe~ :~nte_ti~res, c~lll_pre·tie!l<lidos: · · . . · . . 

J, u; mn!ller pelos 'bens dotaes 10estimados"; · 
u •. 9~ credrir~s pqr ·~l"ypotbecf.l, log!ll não cspccinli e.a. clr~ i 
m; ·os crlldores privlregiadós e, liypotb.et:a.rià3 'peio·~ saldos·; 

. J.~! os .. d.e.ppsit;o,~t~_s . de·d.!nbáiÇo_ •co_m·o ~ar<teter de cansa run
~lre~ •.• ,?~AA_o . ,llli~!ll .. I:eP,~~dt~.. ·a provlilll.f? ·~epra~entati vt\ · d~ 
.~heq:Q~,. YIS!\rfo·.ou~ .nli9, pas:>5<l:o. e11 t~e corr3nt18~as. . · . 

Al't: ·307';' bá credores que Wv~l'~~' _go._i'\Joiltla.por·fi(UlQtõ liorão 
co1,1.te~P.la~o~ .~u.tr~_os . Q)liro~,r_:l.~b~'rlos ;•dcrl[IZftldo-sa as ·qu:tntin~ 
qu!l· ,tv;~,rom·~e-~ebi~o· ro fi.aa:_ql'; :~~nc1_o est~, ~amb~m cousider~rJ9 
;h111~dograplumo por tud'ó qoanto t1ver pago em êe~~a.l:gil-::49 
li.l 1 o. . 
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Art. 308. O credor de titulo garantido solidariamente, no caso 
de fallencia simultanea. de muitos ou de todos os co-devedores, 
sera admittido em todas as massas fallidas pela totalidade de 
seu credito; e os dividendos recebidos de uma das massas des
carregam as outras e os co·obrigaclos solventes, até integral 
pagamento. · 

Art. 309. Os co-devedores solidaríos do fallido serão admit
tidos ao passivo chirographario da fallencia pelas sommas que 
tiverem pago, ficando subrog-ados nos direitos do credor. · 

§ 1. 0 Si a divida houver sido contractada por pessoas tendo 
um interesse principal e responsaveis, solidariamente, pelo 
pagamento, como devedores directos da obrigação, o pagamento 
feito por um delles não o subroga nos direitos de credor sinão 
na parte respoctiva dos outros co·devedores, por elle o.deantadu 
pa.1·a. a solução da divida; 

§ 2. 0 Si a divida tiver sido contt•n.etada no interesse de um só 
elos co-devedores e pelos outros garantida ou afiançada a sua 
execução, o co-obrigado fiador, que pagou o titulo, póde exigir 
o reembolso da massa do devedor principal, como credor sub
ro,.ado · 

§ 3." 'o pagamento que fizer o beneficiado ou devedor prin
cipal nõ.o poderá ser repetido contra os co-devedores garantes 
da execução da divida. 

§ 4. o Si um dos devedores solidaríos estiver insolvavel, ::t 
perda resultante de sua insolvabilidade sera rateada entre os 
co-devedores solvaveis e o que pagou a divida, na razão de 
suas respectivas contribuições. 

Art. 310. Todos os credores chirographarios teem direitos 
iguaes para serem pagos em rateio pelos remanescentes que 
ficarem depois de satisfeitos os credores das outras classes. 

Art. 311. Não serão considerailos credores ela fallencia: 
I, os que se apresentarem habilitados com sentença mera~ 

mente de preceito, obtida anteriormente à declaração da fal
lencia, sem fundamento em títulos de divida liquida certa; 

li, os credores de .letras e qnaesquer titulas particulares de 
obrigação sem a respectiva nota do regist1·o orr averb:J.ção 
do reconhecimento, por tabellião, nos precisos termos do 
art. }0 e § 2°, do mesmo artigo da lei n. 973, de IQ02, para os 
effeitos da suB. authenticidade e validade contra terceiros; 

III, os credores, pelas despezas que fizerem com o processo 
ou reconhecimento de seus creditas; . 

IV, os credores por titulo de simples liberalidade, não in-. 
cluldas as doações remuneratorias inte1· 'liú:os, ou causa nw1·t is. 

CAPITULO X. 

DA. REUABILITA.ÇÃO 

Art. 312. A rehabilitação fi1z cessae os effeitos legaes decor
rentes da declaração judicial da fallencia, reintegrando o fal
Iido no exercício de todos os direitos de que fôra. pri"vado pela 
respectiva sentença. 

Art. 313. São requisitos essenciaes,. que, simultaneamente, 
devem concorrer para a rebabilitação: 

1•, que o fa.llido tenha cumprido a concordata, ou obtido dos 
credores quitação plena, pelo pagamento integral, desoneração 
oú perdão da divida; .. . . 

2•, que a . tallencia tenha sido qualificada ca,sual, ou o .t'alliclo 
tenha sido absolvido de accusa('ão _por fallen~fa culposa ou frau
dulent'l, ou por acto a ellas equiJ?al'ado; on, ·eondemnado, tenha 
sido declarad,o innocente, em rev1são ex.traordinari::t da sentença 
-pelo Supremo Tribunal Federal. · 

385 
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Art. 3!4. O cumprimento <l.e pena., por eft'eito da fallenoia eul~ 
:pos~t, ou de ucto equiparado, não impede a. reha.bilitação, s1f ve
rificadas as condições de n. l do artigo &Gterior, o fallido m os· 
trar-se digno de obtel-a. 

Art. 315. O fa.Uido oondemnado por fi.lllencia frau:lulenta, 
ou acto equiparado, sô pode1·a S(!)r rellabilitado U(.\pois dG. cinco 
anoos do cumprimento da pena, provando o e.tre.~tivo pagamento 
do prineipal e juros u todos cs credores. 

Al"!. 316. A morte do fallid.o não impede a reha.bititação, a 
rêQUo.l'im~nLo d.a. vtuva e !.Je1·~etros, E8US repre~f:luta.ntes n que 
l't'SI18! 1il~ <tos efiettos commeretae~ da. fallencta. 

Al't. 3!7. A. t·eha.l.Jititaçào deve se1· l'equerü.la. ao .juiz d:\ 
fallencia, provando o fu.tlido ou o seu I'Clpresentauto acha.r-se em 
condições de obtol·a, e juntando fulba corrida, · 

§ 1 ,o Est~ndo o reqtwrímento em devida fôrma, será puiJli
cado por edital durante trinta dias, e peta imprensa, onde 
houvet>, nos termos e pela fárma do art. 190. 

§ 2. ~ Dentro do sobredito prazo de tl'inta. dias, qualquer 
credor ou prejudicado poleNt oppor-se, por petição, á rehabi-
lltaQão .;olicitada.. . 

§ ~i.o Dac:>rrido o prazo, o jui.z ouvírà. o NJ?<•osentanta 
dv Ministerlo Pu1üico em termo que não exceda de cinco dias. 
e, conced~;ndo a rellabilitaçãl) no.s m.~o~os do art, 313, a. recusará 
ou não no do art. 314. 

Art. 318. A sentença que conceder a rellabilitação serã 
publíoaúa -pela. mesma fórmt\ que a, da declaração da fallencia e 
commun\cad'l. ás mesmas instituiçOas uo. art. 47, § 3u, fltzendo·se 
e1t~o{ficio a. devida ave1'bação no regis~ro de firma.s. 

Al-t. 319. Quiàndo o fiiilido tiver dous ou mais estabele· 
c.imentos independente~, a. rehabUitução só pr<lduzirá effui to 
<}(tando concedida por todos os t~·ibuuaes perante os qm~es so 
}wocessaram as faUen~ias. 

Art. 320. A ~:;entença. deuegato:ria da t'ehabilit<lçã.o uão faz 
Mf:!O julgado, e della <!a.be a.ppellaqão no df~ito devo ~ uti vo. 

Art, 321, Conce<Jid•t o. reha.bílítacão <~o fa.UiJo, dur-se-ha. 
a. aompetenta cal'ta, aasígnada. pelo juiz da, falleuaia. 

PARTE li 

DO PROCESSO Cf:l.lMINAL DA FALLENCIA. 

CAPITULO I 

D!:> SUMMARIO DA CULPA OU PROCESSO PREPARATOR!O :DA QUA.T.l
FlCAÇÃO DA FALLE~CIA 

.-\.rt. 322. O processo criminal da. fa.llencía tem por fim a.sse
.gui"ar Ds effeitos de ordem pubiicn. decorrente$ da sentença. de· 
c!ara1ol'ia1 sem a qual não po-lerá. aer iniciado. 

§ l . o O processo de'l'e cor1•er em auto apartado, dis tincto e 
1nde\}endenté do commerc~al. 

§ 2.~ O processo l>erá intentado pelo funcciona:rio d o Minis
teria Publiéo a qu.em f<Jr commetti:ta essa attl'ibu1ção, para.uta 
o ~ui. r. oommercia.l que tiver deCllarado a falleoeia., o c()mpetentc 
para. q_nalifical-a, formando a culpa e pronunciando ou nã.o o 
rutUdo e aeui'J cu.mplices, ~i os houvc.w, como no ca&~ caiba. . 

§ 3. G o repreBilnt.ante do Míoiõterio Publico deve promover o 
pro~es:;o criminal dentro do pt'ato de 15 dias, conta toa do r,Jce· 
t>imenw das copias do a.rt. Uõ remBlti~a.s pelo es<lL'ivão da 
faHeneia. 
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§ 4. 0 Nos casos em que o relatorio rio art. 204 mencionar 
algum facto dos enumeradrJS nos arts. 326 a 328 os syndicos ou 
os administradorJs são obrigados, sob pena de de:;tituição, a 
promover o processo, quando não o faça o funccionario compe
tente. 

§ 5. o A petição inicb.l deve revc~tir a fól'ma da denuncia do 
art. 79 tio Codigo tio Processo Ol'imina.l e set• instruida com as 
.copias do art. 225 tle quaesqncl' outras peças rlos autos de fal· 
lencia, que forem l'J1neridas a bem da accusação pelo represen
tante do Ministerio Publico, ou pc!os syndicos ou administra
dores, no caso do paragr..1.pho a.ntel'ior. 

Art. 323. Apresentada a pet:ção devidamente form:.lisa,Ja, e 
previamente suppridas as omissõE-s quando não preenchi· los os 
requisitos legaes, o juiz a fará autoar com os documentos que 
a acompanharem e procederá uo summat·io da culpa., como nos 
crimes communs, com v.ssistencia do p•·omotot• publico, sendo 
facultada a intervenção de qualquer credor•, como seu auxiliar, 
nos termos do art. 408 do Codigo Penal. 

§ l." Findo o interrogatorio do fa,lJido e peoduzida a. <.lefesa, 
o representao te do Ministorio Publico terá á vist.t dos autos, 
para emittir pa.recer sobre a qualificação de fallencia. 

§ 2.° Conclusos os autos, o juiz f<trá suppl'ir as nullídades 
que encontrar e procedet• as ditigenc;as c1ue entender necassarias 
e cumpridas. qualificará a fullencia casual, culposa, ou fraudu
lenta, pronunciando, nog dous ultimos casos, os indiciados nas 
:penas do art. 336 do Codigo P<lnal. 

§ 3. o Os inqueritos,a que procederem as autorida(les policiaes 
durante o summario, ser-ão remettidos ao juiz summariante da 
culpa. 

Art. 324. Da sentença lle pronuncin cabe recurso, que podet•ão 
interpor os indiciados para o superior competents. 

§ I. o D.1. sentença. de não pronuncia, no cnso de qualificação 
da fallencin casual, só poderá recorret• o rep!·e~entante do Minis· 
terio Publico, não rodeado faze!- o os CI'Cdures auxiliares da ac· 
cusação. 

§ 2." Na it1terposição e proce3::o dos recursos observar-se-lia 
o disposto na lef,itilaçiío vigente. 

Art. 325. A fallencia será q unlificall a cawnl quando pt•oce,ler 
de accidentes, casos fortuitos ou de força maior. 

Art. 326. A fallencia Eel á qualificada culposa, quando oc. 
corre-r nlgum dos factos ~eguintes : 

I, excesso de despezas no trntumento pessoal do fallido, em re
lação no seu cabedal, numero de pessoas de su:t familia eespJcie 
de negocio; 

Il, venda, por menos do preço corrente, de effeit0s comprados 
nos seis mezt>s anteriores á data legal da fallencia e ainda não 
pagos, si com intenção de retardar 1\ sua declat•ação ; 

III, emprego de meios ruinosos para obter recursos e retardar 
a declaração da fallencia; 

IV, abuso de acceites, endossos e responsabilidades de mero 
favor; 

V, quando o fallido não tiver os livros e a sua escripturação 
nos termos regulados pelos arts. 13 e 14 do Codigo ·Commerciai, 
ou a tiver em atrazo, salvo si a exiguidade do negocio o relevar 
do preenchimento daquellas formalidades. 

Art. 327. A fallencia pouerà ser qualificada. com culpa: · 
§ I. o Não se apresentando o fallido no tempo e na torma de

vida. 
§ 2. 0 Quando o activo no dia da declaração da fallencia não 

representar etrectivamente 25 °/o de passivo. 

387 
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Art. 328. A fallencia sérá qualificada fraudulenta quando 
occorrer algum dos seguintes factos: 

r, despezns ou perdas fi.cticias, ou para fins reprovados, ou 
falta de justificação do emprego de todas as receitas; 

li, occultação no balanço de qualquer somma de dinheiro, ou 
de quaesquer bens ou titulas, ou inclusão de dividas aotivas 
pagas, ou prescripta.s ; 

III, desvio ou applicação de fundos ou valores de que o fal
lido seja depositaria ou mandatario ; 

IV, vendas, negociações ou doações feitas, ou dividas con-
trahídas com simulação ou- fingimento ; · 

V, compra de bens em nome de terceira pessoa, ainda que 
conjuga, ascendentes descendentes e irmão; · 

VI, falta pelo menos, do livro Dia rio, com os balanços visados 
na fórma. do art. 341; 

VII, falsificação ou trancamento do Díario ou do Copiado,·; 
VIII, falta de archivamento e lançamento, no registro do 

commercio, do contracto ante-nupcial, dentro de 15 dias sub
sequentes à celebração do casamento, sendo o marido comm~t'· 
ciante ao tempo do mesmo ; do dito contracto, dentro de 15 dias 
subsequentes ao exercício do commercio, não sendo o marido a 
esse tempo commerciante ; e dentro de 30 dias, subsequentes ú 
aeqnisição, quanto aos bens incommunicaveis da mulher e que 
não possam ser obrigados :por dividas ; 

IX, perdas avulta.da.s em jogos de qualquer especie e so1J 
qualquer fórma, inclusive os chamados de Bolsa ; 

X, o officio de corrEctor ou agente de leilões, embora fo.llido c 
tenlln. deixado de exercer• taos funções, uma vez que a fall~nch 
proceda do tempo em que as tivc1• exercido; 

XI2 o exerdcio do commercio sob firma ou re.zlio commercial 
que ni\o pude~se ser inscripta no respectivo registro. 

CAPITULO 11 

DO I'LEN.ARIO OU PROCESSO DO JULGAMENTO l!OS ORD!ES TlE FAL• 
LENCIA CUT.POSA OU I·'RAUDULE:S1'A. 

Art. 3:29. O julgamento dos crimes do fn.Uencia culposa ou 
fraudulenta compete a.<J. juiz criminal do distl'icto dtt séde de 
estabelecimento do fallido. 

Art. 330. Qualificada a fa.llencia e pronunciados o fallído e 
cumplices, quando houver, proceder,.se-ha aos actos prepara
torios do plenario, observando-se a fôrma processual dos arts. 5·• 
a 9° do decreto n. 707, de 9 de outubro de)850. 

§ 1.0 Terminados os sobreditos actos preparato1•ios, seguir-se 
ha a audiencia. do julgamento, préviamente annunciada. em 
que de>erão ser guardadas as formulas dos art. lO a I~ do de-
creto n. 707 de 1850; e, llnda a discussão oral, serão os autos 
conclusos ao juiz para a sentença definitiva. 

§ 2. o A sentença. será proferida. e publicada. até a segunda au · 
diencia que se seguir ao julgamento, e della poderão appellal' o 
réo e o representante do Ministerio Publico. 

Al't. 331. Incorrem nas penas de fallencia culposa, salvo o caso · 
de fraude, ~m que serão applicadas as de fcaudulenta: 

I, o fallido que, depois da de~lara,ção ~a fallencia ou do se
questro, praticar algum acto nullo ou a.unullavel ; 

li, .o fatlido que tiver os livros escripturados por fôrma. a diffi· 
culiar, 'ou tornar obscura tt verificação ou a, liquidttção do a.ctivo 
ou do passivo; 

I!I, o devedor c1ue, no prazo legal, não se declarar fa H ido, si 
re~ultal' tln. omissão ficar fóra da inflnencia da epoca legal d.:t 
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fallencia algum neto, que. dentro da sua data, seria nullo ou an
nulla.vel ; 

IV, o fallido que, occultanrlo-se, ausentando-se, não compare
cendo, negando informações, ou esquivando-se de auxiliar os 
syudicos e o Curador Fiscal, crear embaraços de quulq_uer 
especie ao andamento do processo commercial ; 

V, o concordatario que, por negligencia, descuido ou algum 
outro acto de rulpa, concorrel' para a deterioração da massa e 
consequente rescisão da concordata. e declaração da, fallencir:t. 

Art. 332. Incorrem nas penas de fallencia fl.'audulenta: 
I, o devedor que, por mBío de frallde ou simulação, obtiver de 

seus credores accordo preventivo da fallencia ; 
H, o devedor que obtiver concordata suspensivSL da. f<ülencia, 

prevalecendo-se de algum facto que a qualifique fr::mdulent<"t ; 
m, qualquer pessoa, inclusive guapda-livros, que se mancom

munat• com o devedor para fraudai' os credores, ou o auxiliar 
directamente na occultação ou desvio de qualquer especie de 
bens, quee antes, quer depois da declaração da fallencia; 

lV, qualquer pessoa que se apresentar com credito simulado ; 
V, qnalquer pessoa. que occultar ou recmat' aos syndicos, ou 

ao Curador Fiscal, e administ1•adores, a entrega de bens, credi
tas ou tituloa que tenha do fallido; admittir, d.epois de publi
c:.tda a declaração da fallencia, cessão ou e:1dosso do faUido, 
ou com elle celebrai' algum contracto ou tra.nsacção ; 

VI, o cre(lor legitimo que fizer concerto com o devedor em 
prejuízo da massa, ou transigir com o seu voto para obter van· 
ta.gens p:wa si nas deliberações e a':!tos da concordatt, preventiva, 
ou não, quitação e rehabilitação; 

VII, o corretor que interviet• em qualquer operação mer
cantil do fallido depois de declarada e publicafla a falloncia. 

Art. 337. Os factos criminosos dos arts. 330 e 332 equiparados 
quanto â. penalidade á fallencia culposa ou frudulenta, serão 
processados e julgados pela fórma determinada nos arts. 322 a 32-L 

Art. :3'14. A sentença criminal condemnatoria em fallencia 
fraudulenta., ou por crime equiparado, alem dos effeitog da 
peualidade do at't. 3:36, § 1 ",do Codigo Penal: 

§ 1", annnlltt a quitação dada ao fallido; 
§ 2". rescinde a concordata ou o accordo preventivo d,t fallen

cia, ainda nito cumpridos ; 
§ 3", annulla, independente de sentença civil on commeroial, 

os actos incriminados, e obriga á restituição 1.lo~ beus a que se 
referirem. 

Art. 335. Os syndicos, administradores e membros da com
missão flscal, além do. responsabilidade civil pelos actos que 
]Haticarem em opposição aos interesses a seu cargo, tlca.m sujeios 
ás penas impostas ás omissões, malversações e abuses m·iminos 
dos empregados publicas, a elles equiparados para esse effeito. 

TITULO UNICO 

Disposições geraes 

Art. 336. O processo da fallencia prefere, na ordem dos feitos 
a todos os outros do juizo commercial; não tem f-ãáas, salvo o 
domingos e os dias de festa nacional. 

Art. 337. Os processos iniciados e aimla :pendentos na da. ta da 
-publica(}ào cl'esta lei regem-se por suas disposições sem prejuizo 
dos actos ('recursos praticados e a.dmittidos na vigencia da lei 

.anterior, 
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' Art. 338. As custas dos juizes c escrivães serão contadas 
na razão de metade ; e sobre o liquido da mas~a p3rceberão a 
porcentagem de 1/ 2 °/0 até 200:000.$, e de 1/,, 0/ 0 sobre o que 
exceder desta somma. 

Paragra.pho unico. As porcentagens serão calculadas e perce
bidas nos termos e pela !Or·ma. prescripta nos arts. 256 e 282. 

Art. 339. A m:~ssa não pagará commissão a agentes de leilõ~s 
pela venda de bens que etfectuarem. 

Art. 340. As tuncções do3 curador tlscal :;erão exercidas pelos 
Mtuaes curadores das massas fali idas, que foNm vitalícios. Dada 
a vag11, não poder<i haver novo provimento, e servirão os re
presentantes do Ministerio Publico. 

Art. 341 .• Todo o commercianto, logo que houvet· lançado no 
Di:wio, o bahnc;!o gernl do seu activo e passivo, da fórma deter· 
minada no art. 12 do Codigo do Comme,·cio, deverá apresenta.l-o, 
nos E'Ota•los, ao juiz commerci:ll, ou qualqner outro de primeira 
instancia dl\ sMe do C$tabclecimento ; no Districto Federal, aos 
pt•etores, em suM respecti vns circumscripções. 

§ l." O juiz, a quem for apresentado o Dial"io, sem examinar 
a eecripturnção, authontícnrá o e!it'ldo da. escripta, naquella 
dab, pelo seu visto e assig'natura. no fecho do balanço. 

§ 2.• Pelei vi;;amento do bnlanço, o juiz perceberá 2$000. 
Art. 342. Aos corretores, ogentes do leilões, trapicheiros e 

commi~sarios de transportes são a.pplicaveis as disposições desta 
lei, com excoptão do eapitnlo Ill J'<ferente ao accorJo ou con
cordata preventivl\ da rallencia. 

Al't. 3-!3. R<iogam-se u.s dispoJições em con tr,u io. 
Sala das Commissoes, 15 de outub1•o (]e 1903.-Po.ranhos Jllon

tenegJ·o, presidente e relator,-P. Tolentino.-Lui::; Domingues. 
-Teixeira de .')(i,-Estewm Loúo.-h·edei'ico BOJ·ges.-Hosannu.h 
de Olilivcii'a.-A.nfldo Pidei,·o. 

Alte;·urões e co,Tec~"ie.~ do dec1·elo il, 917, de 2-1 
de ottlu/J;·o de 18f!ti 

ponJo os b9ns em nome do tarcciros ow 
commettendo algum ouLro ~rtificio f!'andu
lento; 

DAS FALLENCL\S 

TITULO I 

Da natureza e declaração da f,\Uencia 

Art. 1. 0 O commerchntc, sob firma indí· 
vidual ou social, que, sem relevante razão 
de dire1to, deixa de pagar no vencimento 
qualquer obrigação mercantil liquida o cer· 
ta, entende·se fallido. 

§ Lo Caracteriza-se tambem o estado de 
fallencia, embora não haja falta. de paga
mentos, si o devedor: 

a) realizar pagamentos us1ndo de meios 
ruinosos e fraudulentos ; 

IJ) transfm•il• ou cedel' bens a uma ou mais 
pessoas, crecloras ou não, c::>m obrigação de 
solver dividas vencidas e não pagas ; 

c) occultar-se, ausenta.r-se furtivamente, 
mudar de domicilio sem sciencia dos credo· 
res, ou tentar fazel-o, revebdo esse pro· 
posito por actos i.neq_uivocos; 

d) aliena,r, sem sciencia dos ct•edores, os 
bens que possue, fazendo doações, contrabin
üo dividas extl'<tardinal'las ou simuladas, 

c) aliou :1r os bens immovc~s, hypothe · 
cal-os, cl:tl o.> em antichrose, ou em penho1'· 
os moveis, sem tl.ca.r com algum ou a.lguns, 
equivalentes Ct~ diviU.as, livres e dcsemba.r-· 
gados, ou teatar p1•aticar taes actos, reve· 
[;_tu;) esile proposito pot• actos inequívocos;. 

f) foclla.r ou abandonar o estabelecimento, 
do;;viar todo ou parte do activo; 

g) occuUar bens e moveis da casa; 
h) proceder dolosa.monte a liquidaçõe.> pre-· 

cípitadtts; 
i) não pagar, quando executado por diviúa. 

commercial, ou não nomear bens á penhora. 
dentro das 24 horas seguintes á citação 
inicial da execução; 

j) recusat', como endossador ou sacador'· 
prestar fiança no caso do- art. 390 do Codigo 
Commerchl; 

k) não cvit:tr o concurso de preferancia, 
em execução commercial (art. 600, § 2°, do· 
regulamen t:J n . 737, de. 25 de novembro de· 
1850). 

§ 2. 0 Dividas civis p::>dem concOl'l'er com. 
obrigaçõJs merc.mtis para. constituir o <O$-
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ta.do de fallencia.; mas só por si não autorí
za.m declaraçlo de !la. 
. § 3• A mulher cltsada e o monor, commer

crantes sem auto·;-ização do art. I•, ns. IH o 
IV do Codigo CommE>rcial, não podem ser de· 
cla1•ados fallidos. . 

Art. 2• Con;:úleram-sc dividas liquidas e 
certas: 

a) as indicadas no art. 247 do decreto 
n. 737, do 25 de novemhro de 1850; e art. 2• 
da. lei n. 79, de 23 de agosto de 1892. 

b) as obriga_çOes ao _portador (debentlwes) 
ou os respectivos coupons para pagamento 
d~ juros cmittidos pelas sociedades comman
dltarias por accões (al'ts. 41 e 32 do decreto 
n. 164, do 17 de janeiro de 1890); 

c) os LHhetes de ordem pagaveis em mm•
ca.dorias (art. 379 do decreto n. ;no, de 2 de 
maio de 1890); 

c) os wai'rants .(deci·eto n. 3.915, de 4 
de mw·ço de 1001, m·t. 1·• § ô•); 

e) os recibos dos t :·apicheiros (art. 88, 
n, UI, do Codigo Commerúial); 

f) os cheques (decreto n. :L3.23, de 22 de 
outubro do 18G4); 

g) as notrts assign 1das pelos cot•t•etores, 
que nas vendas a. prazo (art. 26 ilu decreto 
n. BOG, dG ~ô <le .inllw !lu 1830) ftcarã.o pes
soaJmento obr·igados si nGll:ls não houyerem 
~idos indicados os nomes do Yandedor c do 
comprado I' nos precisos te1·mos dos a.!'t.s, 48 o 
58 do Cod. Commel'cia.l (doc11~tos n. 2.73:{ 
de 23 do janeiro do 18G 1 o n. 88~, do 18 do 
outubro do 189C) ; 

h) as conta :o; mm•cn.ntilmonto ext.t·ahidn.s Lle 
Unos do comm~~rcianto com as l'ormalidlttlcs 
logacs in tl'inscc<~s o cxtt•inf;eco.s, c ,·ul'illcu.das 
judicialmente pot' pot•itos nomeados pelo juiz 
commcrcíltl otn potiçiio do et·otlot•. 

§ 1. • As cnntu.~ as~im \'Ol'ific:lllas evnsi· 
dora.m-se n~ncítlas do~tle n. d:.tta do despacho 
do jni<l n:~. ·petição em que o credor re;p;erer 
o exame em seus prop1·ios linos ou nos do 
dovcdot·, que, si recu,:;.:~r apresentai-os, seja. 
qun.l fot• o motivo, sm•á havido por confesso. 

No exame dos Unos do crcd'lll' den~-se 
obsernu o disposto no art. 23, n. II, do 
Cod. do Commercio. 

§ 2. • Os autos do exame, depois de julgado 
precedente, e sem rocurso algum, serão 
entregues á parte independentemente ce 
t1•aslado, para delles usar como e quando 
lhe COU\·ier. 

Art. 3. o A falta dr.. pagamento d::ts dividas 
a que se refere o artigo antecedente ficará 
plenamente proYada com certidão do pro· 
testo interposto perante o coD"petente offi · 
cial publico encarregado dos protestos de 
lottras (art. 375 do decreto n. 757, de í:5 de 
novembro de 1850). 

§ l,o Quando os titules de divida não forem 
os instrumentos a que se refere o art. 370. 

do decreto n. 737, do 25 de novembro de 185'J . 
o acto do p:·otesto, que poderá ser interposto 
em qualquer tempo, depois dó vencimento 
da obrigação, será lavrado em livro espeeia l 
aberto, numerado o rubricado pelo juiz do 
commercio edevaráconter: . 

I a declaração da hora, dia, mez e ~·.nno · 
da apresentação do titulo ao oificial do pro
testo; 

II por extraeto o titulo de divida: 
m cerdidão de intimação ao devedot• pnr;t 

pagar ou dar a razão do não pagar, a res
posta dada ou declwaçKo do nenhuma tl'l' 
sido dada; · 

IV assigoatm•a, da. p s&oa. que pretestH; 
V dad<t do dia em que o peotesto Lr in

terpos:o e a daquelle em que se tirar o ins
trumento, o qual dover<i ser assignado pe~o 
protestante, subscripto pelo official publico n 
pol' este entt·egue dentro de tres dias, :;-oh 
pena de responsabilidade e de satisf<l.Z01' 
perdas o damnos. 

§ .2° Ess(l livro poderá s.:r examinado pvl' 
qualqner pessoa; e o officia.l que o náo tiY<:l' 
escl'ipturado em dia incorrerá na ffiuHa. d(\ 
1:000$, devendo no ultimo dia util de cartr. 
mcz apresenta.l·o CJ.O CUl'O.Lloe das mas~n.~. 
r1uH o visará. ou levará ao conhecimento 1l0 
presidente do Tribunal Ch·H e Cl'iminal a." 
ll'rogubrida<les que nelle encontrar. 

Art. 4. o E' competente p:ua declarar a. 
fa.llcncia o juiz commercinl em cuja ,jul'is
!licç•i'i.o o dcvo!lor tivm• :;eu principal c~t:\hc
lccimon1.o ou casa. filial de outra situada fúl'<t 
do Brazil. 

A fa.llenci:J. do~ negociantes ambulante a. 
omprczttrios do cit·co o mais divortimentc;; 
publicus ser<t declara<b. }lClo juiz commm·cial 
do IO).;'<ll' onde se aduuem. 

Art. 5. • A ra.nencia scrú. declarada a re
rllwrimento : 

a) do devedor, smt víuva. ou seus herdei · 
l'OS; 

ú} do socio, ainda que commaudital'io uo 
em conta de participação, exhibindo o con· 
t1•act·) social ; ou de todos 03 socios simulta
neamente quando a srciedade for de facto ; 

c) de credor ~:hirograpllario ou não, cxhi
bindo o titulo de divida., ainda que não ven
cida. ; 

d) do curador das massas f<tllidas. 
§ I . 0 O credor hypothecario ou privilo · 

giado só será. admittido a requerer a fu,Hen · 
cia. do devedúl', provando que os bens em ga
rantia. não chegam p11ra solução da divida, 
ou renunciando a gat•antia ao privilegio. 

§ 2. • O credor, por titulo mel'cantil ou c i· 
Yil não vencido, póde requerer a fallencia. de 
devedor•, provando, ·com a ce1•tidão do pro
testo, que este deixou de pa.gar, sem r~ziio 
revalaute de . direi•o, obrigação mer,'n.ntil 
certa o liquida. 
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§ 3. o O Cl'edol' commerciante sómente set•â 
admittido n. requeret• a declaração da fallen
cia. de seu devedor si mostrar que tsm as
cripta sua firma ou razão comínercial no re
gistro do comrnercio pela fórma. indicada no 
decreto n. 916, do 24 de outubro de 1890. 

§ 4. 0 Não serão admittidos a requerer a. 
declaração da. f<tlleucia os ascendentes, des
cendentes, conjuge, irmãos, soJrv o sogea, 
genro e nora do devedor. 

§5. 0 Quando a falleucia tiver sido reque
rida com certidão de protesto ou protestos 
por falta de pagamento,· o juiz poderá. orde.
nar que o !levedor dê as l'azões de não paga . 
monto em 24 horas. 

Os credores não domiciliados no Bra.zil 
para requererem a fallenci:1 do devedor, 
pr<:starão caução pal'll. as custas e repll.ração 
do da.mno, o, requerimento tlo deved9r. 

§ 3.0 Si o devedor for uma firma social e :1 
decla1•ação nào ti ver sido feito por todo:; o~ 
socios, inclusiYo os commanditarios, não se 
t1•n.tando de sociedade l'lll commandit11 J?Ol' 
acções, poderá o juiz, antes de profm•ida a 
sentençn., ouYir por 24 llOl'as os que não li 
tiyerem ass1gnado. 

Art. 7. o Pratic11das o.s diligencias neces
sarias, o juiz profirirá a sent~nÇ\u,, (~echwu,n<:.lo 
ou não abm•ta a fallenci.:.. 

Paragrapho unico. A sentença d.ec1ara
toria de fa.llencia : 

a) indicará a hora da a.bertura da fa.ll::>ncii 
entendendo-se, nó caso de omissão, que o feíl. 
ao meio-dia ; 

b) fixará o tm•mo legal da fa.llcncia a con
tar da data em que se tenha cal'actcl'izado 
esse estado, não podendo, porém, retrotr.:J.
hil-a :í. época que exceda. de 40 dias da. dato, 
do primeiro protesto por falta. de paga

§ 6. 0 Nos demai:> casos, S<il'<L dechrada monto, da 1lcclaração do devedor ou do ro
(l fallcmcia, depois de justificada com inst.rn- querimento :para a justificação ; 
mentospulJlicos ou particulares, ou com o c) poder(L decretar a prisão preventiva dú 
o depoimento de testemunhas, alguns dJS fallido ; 
factos que a caracterizam, citaclo o deve- cl) ordcnar<i as diligencias extr<:Lordíual'ias 
dor, sua viuva ou s;us hct•deiros, r;,uando que 0 caso exigir e as do art. so. 
pecsentes · Art. s. o o juiz designará. pré,·iamente 

Estando ausentos ou havendo hol\ !ciros dous dia.s d<l, semana partt a publica.('ão, salvo 
menores, será nomeado um cul'adol' ad hoc, os ca;;os tlc nrgoncia, em mão !lo cEcriYÍlü 
que assis!;il'á á justificação e reqllel'Cl'ti. por das snntcnç<t<: quo declararem fa.llencias. 
petição o que for a bem elos di I'Cí tos tio.~ § 1 . " O e:u radot· <bs massas fallida.s, . :t 
curatelados. O ,irtí~ IJ"ando jttlg;u· co11ca- qnom sor(L em acto succes'sivo notificadn. :::, 
niemlc ínte,·rogw·á o llelledor. sontouf;a, acompanhn.do do esct·iv~o. 1.lent:-o 

At•t. G.• O dc,·edot• quo fctlt::tr ::to pag,1.· dedu:~.~ hora::; ])l'IJGO'lcril ;L aJ·rcca.dação do~ 
mento üe alg-unHL divid:t commcrci:tl dtwcr~~ lívt·os eummci·ciac:: llo falli.do, !i\le scrG.o 
no pt•cciso tórmo J.o cinco tlias, contado·; do onc:.\l't'ados pelo osct·iv:'lo, fcclw.r;t o cstn.b'3· 
vencimento, :tpt·e ·cnt:w ao jni7. du eomnwr. lecimcnto, pontlu-~o u:> cJmpctcntcs scllos c 
cio declaru.çu.o dcttada o assígna<la p:J t' o! lo ou lavJ•antlo-so termo. 
seu procLtrador, em quo exponha a~ eaus ~~s § 2." Dcntt•o das ,18 hoi·as seguintes o cu
do fallimento c estado do:'.l sem; uogocios , rallor d:.ts massa~ fallidas aprc;;ent.ará <w 
acompanh,tda.: juiz umt~ reta.çã.o dos 10 maiores credores, 

a) do balanço exa.cto do s .;u activo o pas- cx.Gralüda }JOr cllc, ou por perito do SU(l. 
siYo, com os documento3 probatOi'ios ou in· confiança, dos livros do f<tllido. 
stl'umentos que jttl[Ja?· neces~a,·ios; § 3' Dentre estes lO crcdo·,•es o juiz no-

b) dos livros, no esti\do em que se acha-I mea.rü, um ou dous syndicos; verificadas dtu1.s 
rem; recusas de cr2dores para o c::trgo de syndico 

c) da l'elação nominal dos credores com- o juiz poderá nomeal' pessoa extranlla. CL 
merciaes e civis; massa., porúm de notoría probidade. 

d) do coutrac~o social ou da. indicaç>ão de Art. 9.0 Antes da sentença da declaraçãJ 
todos os socios ~ suas qualidades e dos respe~ da fallencia e emquanto se p1•oeeder ás diii· 
ctívos domicitios, quando a socieda.de só gencias prelímina1'es, podel'~t o juiz ex-officio, 
existir ou tiver existido de facto. ou a. requerimento do curador das massas 

§Lo No activo não serão incluidas dh·idas faUídas ou do justificante, decretar o se
ás quaes pelo lapso de tempo possa ser op- questro dos livros, correspondencia., ti tu 
posta pelo devedor a excepção de prescri- los o bens do devedor, pal'a salvaguardo, do 
pção, devendo apresentar a relação dellas activo, nos casos do art. 1° § 1°. 
em apartado com as necessarias explica- Art. 10. O deveder podet'á, emquanto se 
ções. proceder ás deligcncias anteriores (L dccla· 

§ 2. 0 A declaracão sertt entregue pelo juiz r"~ção de fallencia, a.llegar por petição c pro
ao es~rivã.o, a. quem f0r distribuida, com os varem um tridu~ quando seja neces~a1·io 
documentos e livl'os, que os encerrat•tt imme· para excluil·a, e depois de de ;)larada~, em-
diatamente. ba.l·ga.t• a sentença ou aggl'avat·. 
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§ I.o Como relevantes razões de direito 
serão considerados (art. lo): 

a) a. falsidade; 
b) o pagamento on a. novação, anteriores, 

ao prote~to ou nos tres dia::; utois da sua in
i!;erposiçã.o; 

c) a prescripcão; . 
. d) a ma.teeia, do art. 5S8 do Cod.igo Com

mercial c do art. 252 do regulamento n. 
737, de 25 de novembro de 1850; 

c) a çoncordata :pt'cweutiva devidamente 
homologada,; 

íJ o deposito judicial feib no;; termos dos 
al'ts. 303 e seguintes no reg. )37 de 1850; 

g) a nuUidade de pleno dil'eito do titulo, 
:~.rt. 684 do reg. 737, de 1850; 

§ .2. o O aggravo não suspeuder<i a arreca
dação dos bens, nem outras diligencias 
assecuratorias dos direitos dos CJ'edores. 

§ 3. 0 Os emktrgos não tcrio effeito sus
pensivo ; si forem recebidos e jnlgr.dos pl'o
vados. o que terá, logar no pra,zo improro
gavel de 20 dias contados da. da·ta da puhli· 
cação da sentença, sorá turlo reposto no 
antm'ior estado, cc8S:\ndo todas ::ts medid[ts 
provisorías. 

No pl'or:ns.;o de embargos officiará o cura
do r das mns;as f<ttlidas. 

§ 4. o Da, sen tençi1 que jnlgB.~' provados 
on1üo os embargos, luver::'t a.g;ll'avo, mas 
su de instrumentos no primeít'o caso. 

§ 5. o Julgado;; pt'Ontdo,;: os cmhal'gos, dado 
})l'Ovimento ao a.ggr;wo oa não declarada 
<tburtn. a. f<Lllcncii, o justificanto llUC houver 
dolosa. ou f,~b:unente raquct'itlo a denlaração 
da f~tUcncia., ~el'â ua mesma sentença con
de mn:~(Lo :to pagamento do pot'tbs o damnos, 
que scrã•J liquidados na oxocn(·ão p . .:rante o 
juiz ClllC a tlver pl'ofcl'ido. 

J\.rt. ll. A scntBnça pela qual deixttr de 
ser doclaracb a fallencia não far~~ caso jut
g!tdo, e delht cn,1)erá aggravo. 

Ari. 1.2. A morte do devedor ou a cessaç-ão 
do exercício do commercio, a dissolnç:'io e 
liquidação de sociedade não ousbm a clecla.
ração da fallenc\a, sendo nece~sarío, porém, 
que algum facto que a caractel'izc se tenha 
verificado em vida do de;-edor ou que a, falta 
de pagamento se verifique ,.fellois de sua 
morte. 

§ l. • Em todo o caso, rião poder{L ser de· 
clarada. a ra.Uencia depois de um anuo do fal
lecimento do devedor, nem de dous da cessa· 
ção do exercício do commercio. 

§ 2.• No caso de dissolução e !i,tníd<tç·ão da 
sociedade, a fa.llcncia pJder{L se1' declarada. 
nmq uanto não liquiJado definitivamente o 
lJaSsivo social. 

§ :i. o A vi uva e os hertlciros do devotlot• 
represontal·0-11ito tão sómen te p(l.l'a os effl)i
tos. commerciaes, antes ou depois de decla
l'all <t a fallencia. 

Vol. VI 

Art. 13. Um rosmno de sentença. decla.
ratorla de fallencia será, dontt'o de duas 
horas depois de publicada em mão do es
crivão, oJfixado por edital á port<t do Juizo 
Commorcial c da casa de negocio do ftttlido, 
do que se lavrará certidão para ;;e r .junta. 
aos autos e public~da pela impnmsa on<le 
houver. · 

Pa.ragrapho nnico No resumo serão omit· 
tidas todas as !liligcncia.s r1ue fot'cm tlo se
gredo do justiça, o quo o juiz declarar<t mt 
sentença. 

Art. 14. A f'alloncia a lmtoge a nni vo t'sa
lidade dos bens, dll'eitos, acçõos, oh1·igaçõ•JS 
do fallido, com as exec,?ções estabelecidas 
nesta lei. 

A sua dcclaraç;io instítne um juizo uni
versal para ondo convergem todas as exe
cuções pondoutes movida.s cJntra o ft~llido e 
onde deverão correr toclas as acçõ~s movilla.s 
contra o f;ülído ou contr<~ a m<.1ssa., excepto 
aquallas que tiverem por obj_~cto direitos d.e 
familla c qtutcsquer outros 11gados excltbt
vamente á pessoa do fa.llido, e as que se 
fundarem em creditas não sujeitos a rateio. 

Todavia, ~i a materia das ~·.cções excc
ptu;tdas eventun.lmente interessar <í. mass1:,, 
serão admitcidos o syndico ~t itÜOl'Vil' c o 
curr,dor como a.ssbtentcs . 

1\t't. 15. Sequestrados on arrcc~,dados o·s 
bens do üdlido, si um torccil'O viet' dizendo 
que algum dclles t:· seu, deduzir(~ o seu di
reito em tres dias, contados cb d:t ta do •ie.;;
pacho do juiz, junt:tndo titulo do domínio e 
pr·ovando no mesmo prazu a p)s;;e natm•al 
du civil com ell'cítos d:t m\tm·at (reg. n. 737, 
de 25 de novembro de W5'J, arG->. ::20 e 
597). 

~ 1.0 .\utoa.d<t a. petl<;ão e rec.:bidtt logl) 
poi' embargos, em llp:J.rtado, haverão vista o 
syndico e o ctll'aaot' das massas por trcs dias, 
dentro dos q uaes juntarão documentos, c 
produzirão qualquer ontt•a prova. (tl3stemu~ 
nhal, vistoria, exame de livros p~r peritos 
nomeados p3lo juiz). 

§ 2.° Findo o trüluo e conclusos os autos, o 
juiz julgara. 

§ :3. 0 Si julgar provados os embargos, man
d:1l'<í entregar ao terceiro embargan te os 
bens reclamados; sinão. remetter<l o terceiro 
embargante paro. os meios ordina.rios, ontle 
a.purar<.'t o seu direito, · 

§ 4. • De qu~.lquer das decisões cabe o re
curso de aggra.vo. 

§ 5.0 Si forem julgados não provados os 
emlJai•gos, ficarão em deposito os bens re
clamados atú final decisão, salvo si forem 
de facil d<>terioraçã.o, caso em que serão 
vendidos em hasta publica (art. 39 d), <lepo
sitando·Se o producto. 
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§ 6.0 A decisão do juiz não fará caso jtll· 
gado para. o t1m de serem reivindicados os 

· bens l'eclam:~dos, e declarados nullos os actos 
em que o terceiro embargante ti ver fun,la.do 
sua rec · amaç:io. 

TITULO II 

Dos e frei tos de1. declar _1,ção da f .tllen·::ia 

SEC<JÃO I 

QUANTO Á PESSOA D::> F.ALLIDO 

Al't. 16. O nome~ cognome do falliuo se
r-ão publicados pela. imprensa., na Junta ou 
na Inspectoria Commercial, que f..trá. as de
vidas annotações no registro do cornmercio e 
communicará o facto ás Alfandegas o Mesas 
de Renda, á Associação Commercial, á Ca
mn.ra. Syndical dos Corr0torcs, á Adminis
tt•ação on agencb do Correio e do!';! Tolegt·a-
phos. · 

c\.rt. 17. o fallido não poderá afastar-se 
de seu domicilio sem licença do jlliZ, ouvi
dos os syndicos e o curador das massas ; de
Yerá assistie a todos os actos e reuniõe>, fa
zendo-se representar pot' procurador quando 
occorrer justo motivo e obtiver licença. do 
juiz, ·e prestar todas as informaçõJs ao .iuiz, 
ao syndico e ao curador, a.uxilia.ndo-os dili
gentemente. 

A1•t. 18. A correspondencia do t ·.llido será 
pelos agontes do Cort•eio c do Telegra.pho 
entregue ao curador das ma~sas, que akirá 
em presença do fa.llido on de pessoa po1· olle 
autoriz!.l.da, t~ quem cntl'egará a quo se 
referir a a~'mropto alheio á. fallJncia. 

Art. 1!1. O fallído poder<"~ ser pre.~o, si 
faltar ao cumprimento dos s:us deveres, 
oppondo embaraços ás funcçõe;; do syndico e 
do curatl.or, occultando-sc, ou de qualquor 
outro modo encobl'indo a exi,tencia de b3ns, 
demorando a. arrecadação, não exhibindo os 
livros, recebendo quacsquer quantias por 
dividas activas, praticanto algum acto pre
iudicíu.l â massa ou que motive acçãl) de 
nullidaue, subtrahindo documentos ou des· 
via.ndo corre.>pondencia que dever ser entre
gue ao curador das massas. 

Paragrapho uni co. A p1·ísão 1Hi'o poderá 
dw·ar mais de 60 dias e se1·à decretada pelo 
jui:;, desde qtte de modo S1tmma1·issimo 1Je;··:
fique a exactidão dos factos m·gttidos . 

Art. 20. Classificada a fallencia culpada 
ou fraudulenta., o ft~llido ficará. pl'ivado do 
exercícios do;; direitos politicos e sujeito ás 
rest1·i~~ões esta.belecidas nas leis fi:>caes e 
a.dua.noira.s, não potlendo ; . 

a) votar nem ser votado nas eleições dos 
nwmbros <las ,i untas commerciaes; 

b) exercer tlS funcções de corrl3tor, agente 
de leilões e trap:cheiro, inte;·pretc do com
mercio, avaliador, perito ou arbitrador em 
assumptos Mmmerciaes. 

§ 1. 0 Em caso algum ficará privado do 
oxercicio do direito do habeas-cotpti~ ~ 

§ 2. 0 A f<tllcncia, qualque1• que seja a sua 
classificaçi:i.o, não a.1fectará o oxerci·~io do 
poder marital e do pa. t1•io poder, nJm admi
nistração dos bens proprios e particulares da 
mulher ou dos filhos. 

§ 3. 0 O exerclcio da capacidade de direito 
ê garantido ao fallido em tudo quanto não 
se referir directa ou indirectu.mente aos in
teresses, direitos e obrigações da massa fal
litla. 

§ 4. 0 Os contractos que celebrar c as obri· 
gaçõcs r1ue assumir fica1'ã) inteiramente 
albeios â massa e não pode;·ão ser annulla· 
dos, si por occasião de celobral-os ou assu
mil-as, tivel' sido denuncia.1o pelo fallido o 
seu estado ou delle tiver conhecimento a ou· 
tl'a pa1•te contracttmte. 

§ 5.0 Sendo clas3ífic ·,ua cJ.sual a fallencia, 
ao fu.llido, sua viu v a c filhos, a reqltel'i
monto do.;; mesmos o sob p1·oposta do syndi
co, poderão os credores conceder e fixar, a 
titulo de soccorr9, p1•es&ação de alimentos. 

SECÇÃO H 

QUANTO AOS BENS E CONTRACTOS 

Art. 21. O fitllido fica . de pleno direito 
privado da n.dminh;traçào dos seus bens o do;; 
quo adquil'ir dartLntC a. fallencta. 

Pat'tLgrapllo unico. Não serão n.rrocad:Ldos: 
a) os bens qua o fttllido tivet· adquirido 

com a. clau~ula de não poderem SCJ' obri· 
gados por dividas, as pensões, ordenado:; ou 
outra s qna.ntias a que tiver direito a titulo 
de alimcn tos, aposentadoria, reforma, jubi
lação, ou que a esses forem equiparados por 
lei; su.lvo o consentimento do fa.llldo e de 
·sua mulher ; 

b) os vestnarios do fallido e de sua família; 
e a mobilia e utensílios necessaríos ao uso da 
vida; 

c) o dote da mulher estimado, qum• 'Vendi· 
tionis causa, a 1101' taxationis, e os bens pro
prios della ; -

d) o peculio dos filhos, salvo o profecticio; 
e) os rendiment0s dos bens dos filhos mo

noras. 
Art. 22. Si o fallido fizer parto de alguma 

sociedade como socio soliJario ou comrnandi
tario em commandita. simples, ella se repu
tará dissolvida (art. 335 n. li do Codigo 
Commercial) e em sua liquidação intervirão 
o syndico c curador das mas~as com os pode
res do art. 353 do Codigo Coromercial. 
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Art. 23. Os mandahrios, co).Umissarios e 
procuradores do fallído exercerão, ainda de
pois de declarada a fallencia, seus poderes 
:1M revogação expre.ssa pelos syndicos -e cura
dor <las massas, a quem pt'e3tarão contas. 

Parag,•apho unico. Paea o faJlido cessa 
o exercício do mandato, commissão ou pro
curação. 

Art. 24. As contascot•rentos com o fa.llido 
consideram-se feclutda~ no dia da dechtração 
da fallencia, prevalecendo de pleno dirJito a 
respectiva compensação. 

As dividas liquidas, que se acharam ven
cidas antes da época lega.ld::t fallencia, pode· 
rão sel' compensadas. 

Art. 25. A fa.llench não l'i.lS(:)l v e os con ',ra
ctos. cnja execução o syndico c o curadot• 
dé.\s massas promoverão, si os julgarem con· 
venientc a massa. 

§ 1". Nas vendas a entreg<1r om prazo 
cerlio, tendo por objecto valot•es ou mercado
ria.s, C11ja cotação, curso ou preç,os co r rentes 
possam ser annotados (a.l't. 31 do Codigu 
Commercial e decreto n. 6.132, de 4 do mar
ço de 1876, decreto n. 6.635, de 20 do julho 
de 1877), a operaç,[o se resolverá. no direito 
ao pagamento dii differonçl1, S!:gundo o valor 
no dia da entreg-a. 

§ 2. 0 Os cmti·actos não executados intei
ram::Jnte d:\o direito a perdas e damnos 
co11tra a mas•a. 

Art. 26. A declaração de falloncia torna 
oxigiveis toLÜJ.:-3 as dividas pa~sivas do fallido, 
commerciaes ou civis, obse!'Yachs as regra~ 
tlo de~C•)n to p3l:r, t txa legal, quando outra 
não tiver sido esLipuhtda. 

§ I. o A:> obi·igaçõcs ao portador (deben
lro·es), emitl.idas com pt•omes3a de premio 
tlo roombolso, sendo uma a taxa do emissão 
c ouko o capit:Ll nominal reombolsavel a 
longo prazo e á sorte, concorreriio á fat
lcncia p;:lo capital lia. omis.são accl·escen
tado da diffeeonça ontt•e cs jur.;s pagos e a 
taxa de 6 "(o, qua.ndo o jut•o estipulado for 
inferior, dc.:;dc a emissão n.té a data da fal
lencia, o sob1•c essa quantia se contarão os 
uros legae;; até final embolso. 

§ 2. 0 A exigibilidade não comprehenJe as 
obrigações condicionaes ; e3tas entrarão em 
rateio, sendo, porém, o p:\gamento deferido 
até que :JP. vet•ifique a condição. 

§ 3. o Niio serão attendidas as clausulas 
penaes. 

§ 4. 0 A presoripção ficará interl'ompida.; 
só a quitação ou a renuncia exonerará a 
massa e o fallido. 

§ 5. 0 Os co-obl'igados cvm o fallido em 
divida não vencida n.o tempo da. fallencia 
darão fiança ao pagamento no vencimGnto, 
não proferindo pagal-a. immediata.mento. 

Esta disposição procede sómente no cas
dos co-obrigados simultanea mas não succeso 

siva.mento. Sendo a obrigação successiva.. 
como nos endosso.>, a fallencia do endossado 
posterior não dá direito a. accionar o~ endos
satarios anteriores antes do vencimento. 

Art. 27. Con+.ra. a massa não eol'rem 
juros, si ella nào chegar para o pagamento· 
do principal, salvo os das obrigações ao por-
tador emittidas pelas sociedades comman-
didat'Ül.S por acçõos o das di vidas g,\rantidas 
pot' hypothe:;a, anthicrcs3 ou penhor, até 
onde chegar o producto dos bens dados em 
hypotheca, antichreso ou penhor. 

Art. 28. Todas as acções pendentes contrtt 
o devedor c as quo houverem de SJr inton
tadas posteriormente á falloncia, só poderão 
ser continuadas ou intentadas contl'a o svn
dico e o curador das massas, qne aliás não 
pudeeão intentar, seguir ou def.mder acçlio 
<Llguma em nome da massa, som autorização 
do juiz. 

§ l. • O fallido pJde;·â in~ervir como a~sis
tsntc o constitui!' á su::t cu~t:l. advogado e 
peocurador.;s. 

§ 2. o As acções que disserem t•espcito ao 
estado pêssoa.l, ao poder nUJ.l'ilal c ao patrlo 
poder correrão com o fallido. 

Art. 29. As e:.:ecuçõcs de st:.ntonças pro
ferUas em acção p::~ssoal, que ao tempo da. 
declinação da. fa,llcncia se moverem contt·a o 
fJ.llido, ficarão suspensas até á Yol'ificação 
dos credito;;, sem prejuizo do quaesquer me
didas assccm•a.torias jtt verificadas. 

§ I. o Si a execução descender de reiYindica .. 
caçiio, p1·oseguirá sem suspensão com o svn-
dico e o curador das mt\Ssas. • 

§ 2. o Achando-se já em praça com o dia 
definitivo para. arremata.ção firmada por 
oditaes, far-sc-ho. a ar·ramatação dos bcnJ, 
entrando, porém para, a ma>::;a o prcducto. 

Art. ~-lO. E' garantido, no caso do a1•t. 198 
do Codigo Commercial, o direito de retenção, 
salvo :t resolução do contrncto, bem como 
no.s dema.L3 casos . p1•evistos na. lcgislu.ção 
commercial (arts. 96, !08, 117, 15'3, l89c 632 
do Codigo CommercirLl). 

§ 1. 0 O c.·edor gosa do direito do retenção 
sobl'C os bens moveis e ti tu los que se acharem 
á sua disposição poe consentimento do deve
tlor, ombori\ não esteja vencida a divida, 
~;empro que haja connexidade entre esta e 
a co usa l' "tida.. Entro commel'ciantes, tal con
nexidade re.mlta das suas rclacões de ne
gocio. 

§ 2. 0 O dil'eito do r.Jtonçoão não so p•~dc
exercor de modo contr;~rio il.~ iustt•ucr.~õo~ Llo 
devedor, nem contra a cstipnlal,'iío ::Jout'd ww 
determinado dn. co usa.. 

§ 3. o Si o devedor en&rogvu como pl'opr!u 
ao crolor cousa pertencente a tel'calt•o, 11 

direito de retenção póde ser opposto ao tot'· 
ceiro, provada. a bóa fé <lo credot', salvo a 
reivindicação no casJ de perda ou furto. 
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§ 4.0 Si a mn.:>sn. não remir a cousa retida,o 
·credor,como o pignoraticio,a executirá,fican
do equip.trado a este para os devidos oifeitos. 

§ 2. o Annullado () acto, fiou. de ple?o di·:
reito rescindida a sentença que o motivou e 
a conseq uen te ex écnção. 

Al't. 33. São annullaveis sómente em be
neficio da masa: SECÇÃO III 

a) os actos a. titulo oneroso ~ntre o fal
lid.o e o conjuge, antes ou depo1s do casa
mento, ou entre o fc\Uido e sJus parentes e 

Art. 31. Serão nullos de pleno direito, in- afô.ns na. linha recta e 11:1 collateral até ao 
·dependentemente de acção de nnllidade : 2o gráo, l'Jalizados no anno anterior á de-

DOS AC TOS :'\ULLOS E AN!\ULLA. YEIS 

e) os actos, operações e pagamentos feitos chu•ação de f'a.llenci.a., sempl'e que resulttn: 
pelo dw:edor depois da decretação do seques- ou tiver resultado prejuízo aos credores e st 
1:ro ou da declaração da fallencia, publicada. provar que o contt·acta.nto não ignorava. nu 
nos termos do art. 13, uma vez que tenham data do acto o desígnio do fallido. 
relação diroctn. com a massa ou se refiram b) todos e qua.esq_ue1' actos e obrigaç?es, 
~aos bens que devam ser arrecadados; civis ou commerciaos, qualquGr que SOJ<1 a 

b) os pagamentos feitos ao commerciante época em qus tenham s;do concluídos, ~m-
fa.llido, depois de publicada. a sentença da de- quanto não peescreverem as res)_)ecbvas 
claração da ütllcncia. acções, provando se fraude da parte dos con-

A t 3~ c 'd 11 d 1 tractantes. _ r . ;,.,. onst eram-se nn os e p eno Art. 34 • Podem ser objecto de acçao _de 
direito, mas só mente a beneficio da. massa, ntilli'd~, de·. a. sentença chel ou commercutl 
tenha ou não o contractante conhecimento '" 

d d d · - · - proferida contra o fallido por não _te.r es~.c 
·do estado o eve or, seJtt ou na.o mtonçao u~ado do• meios convenientes de acçao ou ttc 
deste defraudar os credores: '" ~ . -

defeza que o clil'eito lhe facultav~, e om1ssao 
a) todos os actos e alienações a titulo gra- L[e formalldn.do q_ue, segun1lo a lJt, era neccs· 

tuito, salvo obediencia á lei ou si l'ef'el'ir-se sal'ia para adquirir, conservar on fazer. Vétlet• 
a objectos de valor até 360$, desde dons an- üireit•J, ou cujo cumpl'imento deveL'llt tc_l' 
uos antes elo tm•mo legal da f<~llencia, façam logai' por Ol'dom judicial em prazo de~e,·m;
ou nlo parte de cont1•actos onerosos ; nado, lWOVttntlo-se que houve pl'o:poslto d1) 

b) os pagamentos de di vidas não vencidas, prejuclic::tr os credo1·es. _ 
feitos dentro do tenno legal d~~o hlleucia, Art. ::)5. A nullidade ou 1u1nulln.çao pódo 
por meio de cessão, transferon.~ia, endosso, ser reCJ.um•id<~,: 
·venda ecompensãção. r!) contra todo.;,; aquolles que figurai'am n:; 

c) as hypotlloon,s em garantia ue di vidtts acto como contract:1ntes ou na n.ct;ão ann nl· 
contrahidas anteriormente ao tel'mo legal lanl como partos ou que por effcito do twto 
d \ falloncia, ou outra qualqucl' gal'a.ntia. ou omis:>ã,o 1\mtm pagos, gar2.ntL1os ou 1Jcnc· 
real, inclusive a retonç1Lo. si f'orcm culebt•a- flciados ; . 
das dentro J.o termo legal ela fu.llcnch; b) contrJ. os succesgorcH ctmsa morlts d:ts 

d) a. J'onunoia. á successã.o, legado on uso- pessoas a.cima. inclica.das, a.té a, concut'l'JU
frncto, feita. até dous annos antes do tm·mo ci<t da q_uota hereditaria. do lega.do ou u;;o
legal da fallencia, salvo si n. esse tempo o fructo . 
devedor não exercia o commercio; c) co~tra os successores intervivos: 

e) a. restituição anteciPctdi1 de dote ou a r. Si tiveram conhecimento, no momen~o 
sua entrega ante.> . do prazo estipulado no em que se creou 0 seu direito, da intença.o 
·contr::>.cto ante-nupcial; do fallido de prejuclicm• os credores. 

f) as inscripções de hypothecas, onus reaes li. Si 0 direito se .. originou de acto nullo, 
·e penhor n.gricola, e as transcripções de nos termos dos arts. 31 e ~12. 
transmisaõos inter '!Jiuos por titulo oneroso III. Si estiverem nas condições do art. 33 a; 
o0n gratuito dos immoveis susceptíveis de d) contra os succes30l'es, causa mo1·tis d8.S 
hypotlleca, feita.s após a decretação do se- pessoas indicadas na 1et1•a c é\11 terior ns. ~· 
questro ou a declaração da fallencia. Il e m até a. concurrencia da. quota herelh· 

A faltn, ou nullidade dJ. transci•ipçií.o ou taria, legado ou usofructo. 
jnscripção da acção pessoal para hn.v:er ao Art. 36. os beas deverão ser restituitlo> 
comprador o preço até onde chegar o pro- em especie com todos os accessori~.> ; ma~, 
dueto do immovel; e ao credor para ::er não sendo possivel, teeá. lagar a mdemnt· 
admitticlo á massa como e<hirographario. zação. . 

§ l. 0 A nullidade será decret.\da, em hora. Art. 37. A restituiçao dos fructos,jncl?l· 
para a celebração do acto. tenha procedido dos os que se deixa1•am de pel'cebm•, é dev1dn 
sentença execut.oria, ou seja ella conssquen- no caso de má fé, conniveneia, fraude ou co· 
cia de medida assecuratoria para garantia da· nhecimento do estado do devedor; em todc 
divida ou seu pagamento. caso, sel-o-ha. desde a propositura da acção < 
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comprehcnderá os pendentes ao tempo da 
acquisição. 

§ 1. 0 O donatario de boa. fé restituirá só
mente na proporção daquillo com que se 
achar augmentado o seu patl•imonio . p.or 
effcito da doação. 

§ 2,0 A massa restiGnir;i o que tiver sido 
pre.>tado pelo contractante, salvo si do con
tracto ou acto nãó auferiu vantagem; e nesse 
caso o contractaute ser(L admit!ido como 
credor chirographario. 

§ 3. o No caso de restituição de pagamento, 
o credor reassumit·á o seu estado anterior do 
direito, o participará dos dividendos, si chi
rogra phario. 

§ 4.° Fica salvo aos terceil'o:>, de boa fé, 
n.cção do perdas e damnos, a todo o tempo 
contra o fallido. 

A1•t. 38. A nullidade póde ser allegada 
por acção, ou embargos na execução. 

§ 1. 0 A acção de nullidadc e quaesquer 
outras intentadas contra a massa serão sem
pre summarias e processadas : 

a) perante o juiz da fallencia, prorogada a 
sua jurisdicção ; 

b) a appellação será. recehid<1 em ambos os 
offeito:; ; 

c) qualquer credor podor<t intervir como 
assistente. 

§ 2. 0 A' acção de nullidn.dc não podertí. ser 
opposta compcnsaçâo ou reconvenç-ão. 

§ 3. 0 Nas questões de fraude, ou m(t fê, o 
juiz não ficll'(t adstricto ús regras de direito 
quanto tt provn. ; mas decidirá confol'me sua 
livre e íntima conYicç·ão, fLmdamentn.ndo, 
cumtudo, a sentença com os factos e razões, 
que motivem a decisão, 

TITULO III 

Dos actos cons.:cutivos á declaração da 
fallencia e ela concordah 

Art. 39. O syndico assign<J.rá termo ele 
fiel deposibrio e administra.Jor ; e com a 
assistencia do curadm' d<J.s massas f'allidas, 
ttcumpanhados do escriYão, prooedortt imme
diatamente á arrec11dação dos bens commer
ciaos e p11rticulares elo fali ido. Não sendo 
possivel concluir a tWl'ecadaç:io em um só 
üia, pl'oseguit·<í nos seguintes, pondo-se sollos 
nos que não tiverem ainda sido arrecadados. 

§ 1 . o Incumbe ao syndico com a assistencia 
do curador das massas : 

a) dar toda a publicidade á declaração da 
fallencia pelos mei,;s que julgar conve
nientes ; 

b) por si ou por pes.soa que designar, ter 
em boa guuda os bens, papeis e documentos 
do fallido, podendo incumbir a este a guarda. 
dos immoveis e me1·cado1'ias ; 

c) arrecadar os bens particularJs quo cs
t~jam fóra do gyro commercial do fallido,, 
requerendo ao juiz o quo para. esse fim ror · 
necessario ; 

cl) vender em hasta publica por inter
media de leiloeiro, ou onde não o haja, do 
portoiro dos auditorias ou ile quem suas 
vozes fizer, respeitadas as leis aduaneiras, os 
generos e mercadorias do facil deterioração 
ou quo não se possam guardar sem risco 
ou grande despeza, ouvido o fallido e, no · 
caso do opposição, precedendo autorização . 
do juiz ; 

e) diligenciar o accoite de lettras e a co
brança de quaesquor dividas activas, no
meando cobradores, advogados, procurado
res, com salarios préviamentel ajustados; 
approYados pelo juiz, e dar as respectivas 
quitações ; 

() praticar todos os actos conservatorios 
de direitps e acções do fallido (arts. 277, 38T 
e 453 do Cod. Com.) ; 

g) realizar as entradas de acções de com
panhias de que o fallido for subscriptor ou 
accionista ; 

h) proceder por meio de dous peritos de 
sua nomeação e do curador das massas ao · 
exame de livros para se averiguar das causas
da fttllencia aos inventarias e ao levanta
mento do balanço ou á verificação deste · 
quando apresentado pelo fallido ; 

i) com autorização do juiz, remir penho
res e aútichreses ; 

j) praticar totlos os actos de administra
ção ; 

h) propor todas as acções tendentes a com
pletar e indemnizar a massa; 

l) ,juntai' ao processo certidão da Junta 
Commercial, da repartição ou a.utoriu.ade 
ompetente, de quaes,quauto3 e qua.ndJ por 
ella abertos, rubricados e ence1·rados os li· 
vros da casa fallida nos ultimos tres annos,. 
si mais recente não for o sem commetcio; 

m) proceder <i classificação dos cr0ditos de· 
accordo com o art. 43, 

§ 1. 0 As quantias provenientes da. venda· 
de bens e mercadorias, da cobrança de divi
das ou do qunl,tuer outra procedencia, serão 
recolhidas a um estabBiecimonto bancaria 
da confiança do syndico o ~ob su<t l'Oi:!})ODs<t
bilidade, despcndendo os synJicos e curndor 
das massas só mente o quo fo1• estrictll.mento · 
necessario ao preenchimento de suas func
ções. 

§ 2.J Os syndicos ficarão responsavélis pol' 
dolo e falta, devendo em.prpgar toda a dili-· 
gencia como si fôra em seus proprios ne~ 
gcc;os. 

§ 3. o As divergencias entre o syndit!o e o: 
cmador das massas serão resolvidas pelo· 
juiz, sem recurw arlgum ,. 
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Art. 40. Dentro de dez dias da publicação § 1. 0 Dentt·o de 10 dia>, contados da pu
da senteuç:t declaratoria da fallencia, os crc blicação do edital, os credores classificados 
dores, inclusive os po1' tit11los ou obrigações ou não, que não S3 conformarem com a elas
ao portador, ap :·esentarâ•) os seus títulos ao sificação, poderão reclamar c provar o que 
syndi~o. que é obrigado a da.r recibo,sempre for a bem do seu direito. . 
que lhe for exigido afim de serem classi- § 2. o Findos os 10 dias, o juiz ordenando 
ficauo>J de accordo co;n o disposto nos artl:l. 72 as deligencias qu3 entende: necessarias, in
e seguintes. clusive a audiencla do syndico e do curador 

Art. 41. A requerimentJ do fa.llido e sob das massas, proferirã sent:mça classitlcando 
informação do curador e uo syndico, poderá os credito3. 
ser autorizada polo juiz a continuação do § 3 _o Os credores que se julgarem preju
negocio do fallido sou a <lirecção de pes~Ja dica.dos cum a senten~~. poderão a~·graval' de 
por elle indicad \ e di rech fi'5ca.lização d:.> petição para o superior competente ou pt•o
syndico, que deverá nomear os prcpJstos pol' a sua acção na fórma do art. 38. 
encarregados do escriptorio. Ao syndico clbe o r..Jcurso de aggra.vo. 

§ 1. 0 As compra.s e vendas serão feitas a § 4.o No caso do propositura. ue acção, o 
dinheiro de contado, salvo autorização espe- credor excluído não será admittido a deli
.cial do syndico para que possam ser effe- berar na. reunião de c~edores; será., porém, 
ctuadas a prazo não oxcedento de 30 dias, e attendido com resc!'va de quota pn.ra o seu 
serão escripturadas em livt•os e;;peciaes aber- pagamento, c:tso soja. ordenado rateio antus 
tos, numerados, rubric:tdos e encerrados pelo da decisão final da acçã.o. 
curadot• ou pelo syndico, gl'a.tuitamente. · · 

§ 2.o Essa autorizaçã.o poder<t ser ca:;sa1tL Art. 44. Dentro do 15 dias, contados da 
1 · · b t -· d d d da. ta da sentença que julgar definitivamente 

pe 0 ,JlllZ so repl·escn ac;ao 0 cura or ou 0 a classifica.cão dos creditas, reunir-se-hão os 
syndico. d b -d · 

§ 3.• As dividas e obrigações pJr elteito cre uro3 ~~; u. pl'esl encta do jLüz, presen-
dessa autorização sorã.o consideradas da. massa tos o curador das massas, syndico e o fallido 

.~não da fJ.Ilenci:J,. ou seus rcpt·esentantes. 
Art. 42. Dentro de 15 dias, contaclos da § l. 0 Os credores por divülas commercia.es 

:publicação dn. sentença d.e dcclaraç:io da fa1· ou civis serão citaúos po1· edital, publicado. 
lencia, o syndico o o curador das massasapro- pelo menos, tres vezes no jornal official c 
sentarão uo juiz : a classificação dos Cl'O- em outro de maior circul~ção. 
ditos, o bala.nço, inventarias, o exame do O pr·azo entre a primeira publicação do 
livros o o rc!atorio sobro as causas que de- editai o o <lia da reunião dos credores não 
-terminttram a f,dlencia,, sobro a.; circum- poderá ser de menos de oito dias. 
stancias consti~ t ttivas de cu~p:L 0u ft•aude o § 2.o os credores ausentes em logar sabido 
sobre o proced~mento do fu.lhdo ai~t~s e de- c com 0 qual haja communicttção tolegra
pots da fu.lloncta, de m?_do que o JUlZ possa phica ou tclephonica serão avisttdos por esse 
con!Iecer a boa ou má fe, a. culpa. ou dolo do meio ou conforme a distancia por carta 
f;tllldo I · ' ' - d ' · 

' n 1 ·0 . . d 1 . - dil' . registrada com recibo o volta.. s . • JUIZ, proce en o as ma1s Igenctas 0 . _ 

que entender nece.~sarias, interrogara o fal- _§ ~· Os creJores ausentes podera~ co~-
lido, que produzirá a sua defo.s ·:~. e profe- shtmr procur~uor por tcle~ramma, cuJa mt
rirá., da accorJ.o com os artigos 84 e s~guin- nu ta auth~nt1ca ou !egal1zada devérá s~r 
tes, a. sentenç1 qualifica.mlo a fa.Uenciu.-ca- apresent~da, ao exped1.tor, que n.a transm1s· 
sual, culpos:t ou fraudulenta_ ordenando sao moncwnará essa c1rcumstanc1a. 
ne~tes dous casos a immediata t'Jmessa. ao § 4.0 E' licito a. um só individuo ser pro
.curador das massas do t1·a.slado das peças curador do diversos credores. A procuração 
convenientes c pl'ecísas ·paea a inskucção da póJe Set' ser f~ita. por in:>trumento parti-
denuncia criminal. culat'. 

§ 2. 0 No caso do qaalificação fl'a.udulonta § 5.0 Quaosc1uer que sejam os termo do 
pJderá ordenar a prisão prcventi vn. do tolegramma ou da pl'ocuração, entenue-:::o 
fallido. que o procurador ftcat•tt habilitado para to

§ 3.• Da. sentença quo classifica a fallencia mar parte em todas e quaesquer delibera
caberá. recurso d.3 aggravo, sem eifeito sus· ções, si tiver sido feita menção da firma do 
.Pensi vo fallido. · 

Art.43. Osynuicoeocuradordasmassas, § ô. 0 Serão consideradJs representantes 
.tendo em vis~a os títulos dos c~edorJs, o b.\- legaes dvs credores pat•a tolos os effeitos: 
lanço e a. escriptu1·a~ão uo fa.\liuo, procedrão a) os propostos, feitores, gereutes e quu.es 
.á classificação dos creditas, segundo o;>,S dis· quer outros rep;·esentantes, uma vez que te
,poslções do Tit. V, a qual será puhlicada. por nham padere.~ para. administrar, aindá quo 
editaes. care~nm do faculdade de alienar; 
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b) quaesquer p_·ocm·adores ad negotia, em· 
hora não estejam especiftcalos poderes para 
a fa.llencía. 

Art. 45. Reunidos os Cl'edores, qu9 serão 
chamados pela classificação, se lhes dará 
.conhecimento do relatorio, do balanço o do 
julgamento da faHencia, prestando-lho3 o 
syndico e o curador qualquer outra. infur· 
mação quo for ncc3ssn.ria. para que scíeute
mente posst\m d()liberar. 

Art. 46. Qualquer que se.j:t. a qualificação 
da fallencia. o falli<.lo ou sou repeesenl.aate 
poderá apresenta1' propostas de concordata, 
apoiadas ou não anteriormente pelos cre· 
doPes. 

Art. 47. A concordata será proposta sob 
uma das seguintes fórmas: 

a) por abandono ; 
b) por pagamento. 
At't. 48. A concordata por a"bandono só 

poderá ser proposta pelo fa.liido cuja fallen
cia tiver sido quatHicada ca.sua.l e consistirá 
na. adjudicação de todos os bens presentes da. 
massa ou de pat•te delles aos ceedores para 
solução do passivo e importará completa des
oneração do devedor, que ficará. li v r e dos 
effeitos commerciaes e civis da falJencia. 

Esta coucord:~ta será. váli<la quando conce· 
dida por maioria de credores,representando, 
no mínimo, tres quarbs do valor dos cro
ditos chyrographarios admittidos no pas
sivo. 

Art. 49. A conc-.~rdata pOl' pagamento 
~onsisth•á na manutençã.o do devedor na. 
posse da massa pelo tempo accordado pa.ra 
pagamen·o dos credores nos termos propostos 
-e a.ccei tos. 

Não libera o develor dos atreitos crimi
naes da fallencla e Só depois de cumprida. ê 
que o desoncra dos seus etfeltos civis e com-
Iuerciaes. . 

Em quanto não sstiver cumprida a concor
-data, o devedor concot•da.tario será conside
rado deposita.I'io dos bens da mass~, com pJ· 
deres de disposição e administração. 

Art. 50. Para ser V<ilida a concorJata pot' 
pagamento, aommum a todo o fallitlo, devilrá 
.ser concedLa por maio da de credores,que re
presentem rnai,; de tl'cs quartos d<t totalidade 
-dos creditas roconhec:do~ verdadeh·os o ad.mit· 
tidos no passivo, com exclusão do.> cl'<Jdores 
da massa c do domínio (roívcndicantcs),_ se
Jlaratistas, privileJiados e hypothecarios. 

§ l. o A concordata em que o devedor pro
puzer pagamento de menos de 30 %, só será 
válida quando concedida por t_·es quartos de 
.credores representando tres qaurto; do pas
.sivo chirogra.phario. 

§ 2.-0 Si for ajustado prazo para :pagamento, 
não exceJertL este de um auno. 

· § 3. 0 A pl'Oposta. de concoi'data poderá. ser 
. apresentada pelo fallido, já devidamente con-

cedida pelos credores, com suas firmas au
thenticadas. 

§ 4. 0 Sí os c~·cdores, cujos c1•editos nã9 são 
contatlos para a formi\Ção dos tres quartos 
quizerem tomar pa.rte na <leliboração da, con
cordata, acceita.ndo-a ou rejeitando-a, tica.t•ão 
equipar<.t.dos aos chirographarios. 

§ 5. o Os cpodores não classificados quando 
em acçio regulai' fol'em juigados legitimas, 
não ficarão suj.3itos U<)S eif;~itos da concor
data. 

§ 6.• Os cr•edot•Js poi' titulos não mercantis, 
si nà.o se trctttu• de fallericia de sociedade, 
ficam sujeit s aos cffcitos da concordata. 

Art. 51. A concordata. será acceita ou re
jeitada na. mesma reunião. 

Paragrapllo unico. Não havendo credores 
dissidentes, a concorJata, quando accelta, 
considet'a-se homologada para pl'Otluzir- todos 
os seus effcitos jurídicos; si, pJl'ém, ·houver 
credores dissidentes, o ju1z assignar-lhus-ha 
o prazo de cineo dias p:.~.ra. formularem seus 
embargos em amo apal'tado, obseeva.ndu-se 
o seguinte: . 

a) dos em"ba1•gos terão vista. por 48 horas 
o fallido c o curador das massas; 

b) conclusos os autos ao juiz em 24 horas, 
assignartí. tlt!Z dias para a. prova; 

c) finda a dilação, quo corre:á. da publi
cação do do;pacho em ca1·torio on andiencia., 
surão, sem m<ÜS aHegaçües, condusos os 
autos para sentença; 

d) o jniz, julganuo os cmlJttrgos, homolo· 
g<.trá a concm·data 11ara. produzir seus ef· 
Leitos ott mandará proscguir nos termos 
ultcl'iores da faltencía; 

e) <t appelbção, commum 3- aml.Jas as 
partes, S!r<t reeebida. no só eifeito devolu· 
tivo. 

Art. 52 .. Constituem matcda. dos em
bargos: 

a) defeitos na fo1·maçã.o e deliberação da. 
coocordat:J. por inoiJserva.ncia. de formali
dades legaes ou cno de calculo; 

b) conluio t'eaudulento entre o devedor e 
um ou mais credores ou cntrD ostss eutre 
~i. para. appt'O\'Mcm a concor·d.t.ta; 

c) slluu:;~ção do Jla.ssivo para para formar 
maioria; 

d) U.e~vio ou occulta.~li.o uo bons. 
§ 2. 0 Dado ttnalquor tios ca:>os do pr-o 

santo artigo, podorá a todo o tempo u úo· 
vedar concordaria ser condemnado,om acçfto 
ordinaria., no pagamento integral du. di\·ida. 
o seus )tiros, rescindindo-se a concurdat a. si 
ainda não estiver cumprida.. 

§ 2. 0 O credor que nas deliberações sobre 
ll. concord<\ta. tra.nsigil.· com o seu vu.tl) pa.ra. 
obter ,·o.ntagens pa.ro. si, pel'Clorâ em benefi
Clio da mass:t a importancia. do seu CI'edito, 
assim como quaesqucr vantagens que lhe 
possam provir do semelhante transac~·ão . 
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Art. 53. A concordata. cumpl'idl1 impGrta pel<1 imprenstl oito dias, no minimo, antes 
quitação ao tallido o consequente reha.bili- da reunião, indicando-se em resumo os ter
tação, si no juizo cr-iminal não for conde- mos da propo.3ta. 
mna.do. § 3.o Obse1•var-se-ha quanto for appli-

Art. 54. A concordata por pagamento po- cavei o disposto neste titulo. 
dcrá ser rescmdida: Art. 61. Rescind'd[l, a concordata, a massa 

a) por má fe do devedor concorda.tario ; passiva se comporá dos credores da fallencia 
b) si por culpa ou negligencia do devedor pelo que lhes fo1' deYido do principal primi· 

ou por caso fortuito o activo da, massa. se tivo e elos qu:J tiverem contractado com o 
deteriorar de sorte que não possa, satisfazer fallido depois da entrega da massa. 
o accordo celebrado. § l 0 • Os credores da segunda sel'ie serão 

Art. 55. Para fiscalização do cumpri- pagos pelo producto dos bens adquiridos a ti
menta da concordata, na reunião em que for tulo oneroso depois da entrega da massa, 
eUa acceita., os credores, ou na falta delles concorrendo com os da primeira nos demais 

bens. o ,juiz, nomeetrão de entre os mesmos credo-
res dous fiscae:> que funccionarão conjunh· § 2o· ~óra desse caso o~ Cl'e(loyes chiro
mente com o curador· das ma:-::-:as fallidas. grapt;arw~o-de ambas as serws serao tratado, 

§ I. o Qui1lquer c1•edor terá o direito de' em ~e de, ·~t~alllade. . _ . , 
denunciar ao j~iz, factos que possam detel'- §_;o· ~ llctto aos cr~dores do. 2·' sor~e P~:· 
minar a resCisao da concordata. á dmp,eslçao dos da I ~ somma neauss~rt.t 

§ 2.o Os liscaes poderão requerer em qua.l- ao pa,am,ento da concoidata para excluü-o> 
quer dos casos do artigo precedente a resci- do c?ncur~o. . ., . _ . , . 
são da concordata. Da petição terá vista, Ait. 6•v• ~ab 0 di::;postçiJ,o expre~a de lCI 
para nella responde!', o concordatario, por em contr~J10 : os ~redores po~emo toma1: 
4s horas, e com a, resposta. 0 juiz julgará, quaesquer_ el_1beraQoes a :espeit_o dos ben:; 

.dando a~gravo pat•a o superior competente. da fa_ll?ncw, mcl_u~rv:e a 1:n~ncm pur~ 011 
Art. 50. Rescindida a concordata, proso- condlCtonal ?m. ~,\, Ol d? fttlhdo, s_na 'ru: 

guirá a f<tllencia nos termo& da. liquidação ou seus, herde~ros, dov endo. porem, nest 
do 'llCtivo 0 passivo. caso. ser . unamme; . . . .. . , • . ,· , 

Al't. 5i. A concül·data por pagamento, At)· 6.1. Só por ,motl\o L_:·üraordJ~ano t 

difiniti vamento accoittt, ind.uz : com ~~do o. os credor ~s, pode~·.t s~:· adt~da .a. 
a) á entreg<l da mas$a ao devedor partt li- rcunw-? convocada,_ fu~ccron::ua qualquo~ 

quidn.l-tt, como entender, sob a ftscalizatão que Sl\l~ 0 n~mer~ d(•S .P~esontes, O: ~~Ivo o~ 
dos ft·c·~es de que tt•uta o art 55 casos expre .. s~s, ll; decrsa;J da. mnwrm do> 

~ ' _ · · ·. . presontos o brigara os ansen tes. 
b) a ~restaçao do contas do _synthc~. Art. 64. De todas as r·euniões se htvrar•;i 
Art. o8. As ?o_ntas do syndiCo serao pro- n.cta circumstanciada que so· (t sujeita á :tp 

!?t~das P..,or. pett~'aO do?mnentada, da. qual o provaçiio dos credores, assignada pelo j;liz 
JUlZ da1•u. VJsta ao fallrdo e ao curador das curador das massas, syndico, credores qu' 
massas par•a nolla responderem. quizerem e fallid.o e junta ao;; auto~ 

Com a resposta o juiz julgará, dando ag- ' · ' ~-
gravo para o superior competente. TITULO IV 

Paragrapho unico.O julgamento das eontas 
não isenta o syndico das responsabilidades 
:provenientes da administração da massa. 

Ar f. 59. A concordata por abandono induz: 
e) á formação do contracto de união; 
b) á prestação de conta.s2 na fórma do al'· 

-tigo antecedente. 
Art. 60. A concordata, embora. negn.da, 

:póde ser lll'oposta em todo e qualquer estado 
da fallencia, embora formado o contracto 
de união, fazendo o devedor á sua cust:l. as 
d,espezas da convocação dos credores. 

§ I. o Pam ser decret~da pelo juiz a re
união dos credores, do verá· o · ft\llido apre
sentar com a :P~tigão a proposta, sobre a 
qual serão ouvidos o syndico e o curador das 
massl\s, que dirão sobre o estado da liqui
da<'ão e connúliencia da concor.iata. 

§ 2. o O.;; ct·odul'es serão convocados por 
editar:;, n:1 fól'Ill<l. do :wt. 44 o ;il§.puhlica.dos 

Do contracto de união 

DA LIQUIDAÇÃO DO ACTIYO E DO PASSIVO 

Art. 65. Não se apresentando proposta d·· 
concordata, sendo rejeitada ou não havend 
numel'O para voLü-a na reunião a que s 
refere o art.44, ficará constituído o contract. 
de ,união de cretlores, que elegerão pa1·a ,;. 
liquidação definitiva da massa um ou dow' 
syndicos, conforme a importancia della ; u 
syndico consultará o curador das massas fal· 
lidas quando julgar con-veniente. 

I;'aragrapho unico. O syndico ou syndic•.•' 
serão credores ou. não e elei.tos por vota.ç,[tu 
nominal que representem mais de metade 1L> 
Yalor do passivo. Não havendo maioria ab'f'. 
lntu, em segundo escrntinio prevalecerá n 
relati•~~. ELeito o syndico, o;;: cretl.ores, n.: 
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mesma. reunião ma,rcarão um pra.zo p1l'<l. n. 
liquidação do a.ctivo da, ma .. ss.~,. 

Art. 66. O syntlico assumirá a adnünist\·a
ção da mtLSsa c reputar-sa-ha investiclo de 
plenos poderes para. todos c quaeS<lUer opc· 
rações e actos da liquidação, para den.1·m.:tar 
e ser demandado. 

O syndico: 
a) proceuertL á venda de todos o quaosquel' 

bens, moveis, semoventes, immoveis, direitos 
e acções pela fõrma indicada no art. ~9, d. 

b) podP.rá transigir sob1'e as divld<ts c no· 
gocios da massa, e 

c) vendel' com prévia a.utorização do juiz 
toda a mas>a acti va a q ualq ucr pos~0<t sem 
exclusão do fallido. 

§ I. o Além dos modos acima í ndíc;vlos, 
todo o qualquee ont!'o de liquidação do 
activo será. permíttido ao syndico com <~uto
rização do juiz, que uuviL';1 o fallido c o 
cm·ador das ma!'S:IS decidir;L sem recurso. 

§ 2." A venda. dos bens immovcis inde
pendo de intervenção ou outorga da mulhcl' 

qnm•imonto de qualqnel' credor, do cu!'ador 
di.l.l massa.~, uo synclbo companheiro e do 
fJ.!l ido. 

§ 2. o Do dcsp:1cho quo decreta ou não a 
destituição ha. aggravo de instrumento. 

§ 3.• A dcstituiçio importa a perd~1 do 
direito ti. porceat~em. 

§ 4. • A substituição do syndico será t'eita 
pr·ovi~oriamente por nomeação do juiz e 
definitivamente pelos credores, ou em re
união, pela fórma do >Lrt. 65, p:~.ragrapho 
unico, ou por d·Jcla.t·ação u.uthentica. de voto, 
escriptt\ e a.ssign .\tll!.. 

Art. 71. E' prohibiuo ao juiz, aus syndi
cos, ao cueatlol' fhts mn.s3a.~.paeítos,avaliado
re.~ e mttis ollic;a.cs tle justtça ·compl'ar por 
si ou pot• interposttt pu.ssoa, quae.squer bens 
da nns:n, ~Jl> as p~ncts tl•) ttl'L 146 do Co
ttigo Gt·imitml (•~l'l., 23~ tio novo Co1ligo Penal 
-cletwoto n. 817, ib ll deoutub;·o do 1890). 

TITULO V 

do fallido. Do!ô credoras da mass1. e dos d1. fa.Uencia. 
Art. 67. O synclico apl'esen ta r; L todos os 

mezos conta. clemonstra.tiv:t do estado ela AL't. 7~. Sã.o creJores cltt ma..-::s(l. e serão 
liquidação e elas quantias em caixa. pagos cle pr~ferencia. a. todos c quaesquer 

§ l." O syndic:J é obrigado a distl'ibnit• outt·os: 
divülendos sempre que o ratoio seja. superior· a) os de dospczus, sa.larios, custas, hono
a 5 o/o, notando-se as quantias pa.gas n0s rarit>s, commissões, fot•nocimentos refet·en
respectivos titulos ou ct·euitos e lauç:~das tos ú. a.1•1·eca.daç5.o. ,~dministração o distri
cm uma folha quo os c:cdot•o.s u.ssigna.J•fio. buição da. mass:.1. f;tllid:t e á sul. segurança, 

::\ 2.• O saldo tinttl a f<wor da ru·.1s:n, du- guarJ<t, c.>oscl'\'n.ção 0 defesa; 
pois do dcduziua.s as cust:tl', porccnta.gen; CJ b) os de dospeza.s com moles tia. 0 funera.es 
mais dospozas o os adeantamo11tos qno hou do f<tl!Uo, dllpJis de decla.t•al•.t a f,lllencia ; 
vorom siuo feitos dct<'rminarão o ultimo c) o:> de ll.limenco do fttllid'J, qmtndo auto-
rateio· rizttdos. 

§ 4." Os dividendos n:io r0cla.ma.dos ~orão 
depositados 1105 col'ros uos depos.t)s publicos Pa.l'a.gl'apho unicú. Si o acti v o fvl' insutfi-
por conta de qu~m pertencerem. ciente, os syndicos nã.o terão dil'eito á rape· 

.§ 4.o Si acontecer que, pagos integral- tição c.l.e qualquo~· pagamento elfi3Ctlw.do. 
mente de capital e juros os Cl'edorcs, fiqtlam Art. 73. Sã.o credJr.?s reivindicantes, que1• 
sobras, serão rostituidas ao f<.Lllido ou a seus tenham acçã,o real ou rapct'SGcutoria, quer 
legítimos representantes, observado o dio>- não, propriedade plena ou jtts in re : 
pJsto no paragrapho anterior. a) o dono de cousl\ adquirida. pelo fallido 

§ 5. 0 Si o fa.lli.uo for sociedade, o juiz no- de quem não era o proprieta.rio; 
meará um liquidante para proceder á distri- b) o dono da cousa. em podet' do fallido 
buição das sobras. por titulo do deposito, penhor, a.nt.ichrese, 

Art. 68. Finda a liquidação, o syndico administ.raç-ão, arrendamento, commodato, 
prestará as contas, de confo1•midacle com o uso-fL·uto, uso ou habit ~c;ão ; 
disposto no art. 58. c) os donos de mercadorias em commissão 

Art. 69. Si a massa não chegar para pa- de compra ou venda, transito ou entrega ; 
gamento integral dos credora~. estes terão a d) o dono de cousa, embora. fungível, em 
todo tempo direito de execut~r o devedor poder do fallido p:n· · clfeito do mandato, in
pelo saldo de seus creditas, servindo de ti- clusive dinheiro, clfeitos de commercio ou 
tulo executol'io a sentença que julgou a elas- titulas a elles equipar~dos, endos.;;ados sem 
sificação de crcdiGos. · transte,·encia de pl'opriedadez ainda não 

Art. 70. Os syndicos poder·ão ser destituídos pagos ou em poder de terce_1ro, em nome 
a requerimento dos credores, representando do fallido na época. da fa.llenc1a; 
a maioria. dos creditos, sem allegarem causa, e) o dono de cousa furtada, roubl.dl;lo, ex-

§ I. o Dando~se causa justificada, a desti·j torquid~t ou obtida por falsidado, estelhona.to 
tuição poderá ser decretada eri;·Officio, a. re- ou outras fraudes ; 

Vol. YI 51 
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f) o dono de títulos ao portn.tlor, que forem 
perdidos, ful'ta:los, roubados, extorquidos on 
obtidos por falsidade, estelliunato ou outras 
fraudes, si o fallido for quem os u,chou ou 
abteve por esses meios ou recebeu, sabendo 
o origem viciosa da posse ; 

g) o vendedor de bens immoveis, embora 
feita a tradição, ainda não pago no pl'eço da 
venda, salvo si o tiver creditado ao com· 
prador; 

h) o vendedor depois da entrega da cousa 
vendida a credito, si reservou a. propriedade 
!J.té o pagamento ou si á vendtt a credito foi 
ipduzido por dolo do comprador; 
. i) o vi:mded,or de cousa ex:pedicla ao fallido, 
si a este não for entregue o conhecimento 
antes de deClarada a fallencia; 

j) a mulhel' casada pelos bens: 
I, àotaes estimados pa.ra qua.lqucr e.fl'eito; 
II, paraphernaàs; 
III, incommunicaveis sob o regimen da 

communhão; 
lY, que não respondam pol' diYidas ante

riores ao casament.o: 
V, pelas arrhas o doações ante-nupciaes, 

feitas. pelo futuro marido, qmtndo insi
nuadas; 

k) os filhos menores, lngitimos, legitima
dos ou reconl~cidos, pelos bens castrensc~. 
quasi castrenses e adventícios; 

l) 9s tutelados c criratelàuo$ pelos bons quo 
lhes pertencerem; e quanto ás co usas adqui
ridas pelo tutor ou cumuor em seu proprio 
nome com 1)cns' ou producto de bons dos 
mesmos tutelados ou curatelarlos; 

m) os herdeiros e logatat•ius pelo.;; de !to
rança ou legado; 

n)osquc tiverem feito remessas para um 
fini determinado. 

§ 1.ó Não se considera deposito o de di
nheiro; quando ao depositaria é permitt.ido 
fazer uso delle ou empregai-o em operações 
civis ou commerciaes, vença. ou não juros, 
sendo sómente tal quando toma1· o caracter 
de cousa não fungíveL . , 

§ 2.• O producto da venda ô.e mercadorias 
em commissão de compra e venda, que por 
autorização do dono for creditada em conta 
corronte, constituirá credito chirographico. 

_ § 3. •. A cousa, não se offerecendo duvida 
ou contestação, será pelo syndico, com au
torização do juiz, entreguo ao dono na mesma 
especie em _quo houver sido. \'ecebida pelo 
fallido ou naquclla OII\ que ~xistir, tendo sido 
subrogada ; na !alta da e3pecie, será pago o 
seu valor. ·. . · 

§ 4.• O reivindiéante pagar~ á mri.ss11 ~s 
despezas a que a cousa_ reivindicada ou seu 
produéto tiver dadq)oga,r. . . 

§ 5.~ A reclamação ou acção de reiyin<li· 
cação obst<t a venda dâ. cou~à. r(;lclain:ada, 
mas não "nr,ulla a a.nterior alienação. · 

§ 6. n A I'ei vindicação do valor da co usa, 
quando esta não exista mais na massa~ . não 
autoriza repetição ilos di ridcndo:> distribuídos 
aos Cl'euores. 

Art. 7 4. São credores separq;.is tas (ex· 
jure crediti): 

a) a fazenda publicn., pelos impostos de-
vidos; . 

b) o~ que estiverem com o fallido em 
reluçõe:; de co-propriedade ou em socicuade, 
par" que, pelos bens que forma.m a co-pro-
priedade ou a socied.ade, sej:tm pagos de ~eu.,; 
créditos; 

c) os credores e os legatarios da pessoa de 
quem o f1tllido é hordeu·o sobre os bens dtt 
hera.nç<t, para que por elle~ sejam pagos com 
exclusão dos credores do fallido, salvo si con
vieram por qualrLuer modo; no juizo do in
ventario ou fóra delle, p;~.ra que lhes fossem 
adjudicados bens com o oncargo de pagar as 
dividas do de cujus. 

Art. 75. São credores dti. fàllencia: 
I Com privilegio sobre todo o activo, 

salvo hypotheca, devidamente iilscripta .. o 
a.ntm·ior ú. emissão ou em garantia do paga:. 
monto do preço do immovcl adquirido 
depots della: 

a) o~ porbdores do obrigações (debei1tures) 
cmit.tidas pelas sociedades comniu.nditai·ias 
por ac~·õcs; 

b) os sabrios ou soldadas do feitores, 
gmmla-livros, caixeiros, ngentuE: o dC'mcs
ticos do fallido e os opcrarios do f<.Lbrica ou 
ofllcina depropriedadolleste,vencidos no anno 
immodiat:tmente anterior á data da dccla
rar;ão de fallencia, tenham ou mio rugistm
dos os títulos üo nomeação; 

c) os de salarios e soldadas de eqliipttgem 
que não estiverem prescriptos, nos termos 
do art. 449 n. IV do Codigo do Commercio. 

II. Com privilegio sobt;e determinados im
moveis e moveis, salvo hypotheca anterioí·
mcnte inscripttt: 

a) o proprietario e o sublocadoi•, nos mo
veis de uso pessoal que se achinem dentro do 
immovel, para pag<Lmento deis alugueis vén
cidos, c nos rructos pendentes a respeito da 
venda ou fôro dos predios rusticós ; . 

v) os operarias, artistas, fabricqnte~ c em
preiteiros, sobre os objectos que fáuricai•aiu 
ou concertaram e dos 11 uães osião rle pos~u, 
para. pagamento de setis salários, fol'fieci
mento:J de ma.terial e mais vantagens cs~i-
puladas ; . . . . . . . . . , . 

c) os credores pignorjl ti cios o :iritielir.c
ticos, e os que . toem dií•éito de retenÇão, 
sobre a causá. dada em penhor, anticlirése ou 
retida· 

d).nã CO.lJSá. ~1!-Jyàd~ .•. qit~m sal.vciü-â, jjé!às 
d~spez~1s da salvaçao (art. 738 do Codrgo 
Commercial); 
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~) no ~avio b fretes da. ultima viagem, a, 
t:tpolaçao (art. 564 do Codigo Commee
Cia.l); 

f) no navio; os que concorreram com di
nheiro p~rn. a sua.'compra, concert.o,aprestos 
ou provisões (art. 475 do Codiao Com-
rnercial); o 

g) nas fiiz Jndas carregadas, o aiuo-uel ou 
ft·cte, as dcspezasc avaria gi·ossa (al\iS. 117 
26 e (i27 do God. Comrnercíal) · ' 
. h) no ob:j~cto sob1•e que re0alliu o cmpres

tnno m tt'Huno, o dador de dinhcii·o a risco 
(arts. G33 e 662 do Cod. Commet;cial); 

i) os quo poss:tm invocar eth setl favor 
qualquer dos arts. 108; 15G; 189, 537, 565 e 
6:~2 do Cod. C01mhercia.l ; 

j) os hotel~it·os, pela.> despezns do hotel, 
SObre OS ObjCCtOs do devedol' que es&iver ~m 
retidos ; . 

li) os credores pJr bemfeito:·ias,. sobra o 
augmeiito do v<.tlor que. cJm Ellas deram ao 
oh,iecto ainla em seu poder; . . 

§ 1 . o O _Pri vilog.io pNvalece a resp!~ itJ do 
preço dos 1mmove1S hypothcca.tlos a.ntHior
mcntc, depJis de pagas as dividas hypo
thecarias o os creditas provenientes das 
desp~zas e. custas judiciaes feitt~s pa.ra. cx
cussao du munovcl hypotlmcad.o e quo serãx 
detluzidos precipmLineu tJ do producto do 
mesmo immovel. 

4üà 

tiverem recebido do fiador ; c este será 
tambem como tal considerado . por tudó 
quanto ttver pag-o em descarga do fàllido; 

§ 2. • No casJ dá. fallenciá siinuHanea de 
muitos co-obrigados solidarioSi o credor 
será admlttido pelá. totalidade. de serts ore~ 
ditos em todas a.s mass:.ts fallidas e os divi" 
úendos i'eClebídos de umá. das maS$aS descar~ 
ter,arão as outras e os co~ol.Jrigádo3 !fOlverites· 
até integral pagamento. . . . . : ' 

§ 3. o Os eo-deveilores solida.rios do fa.llido 
serão admi L tidos na massn. pelairnpottii.ucii 
do que tivarJm pago, oll::;ervando-se; por~m: 
a.s Feg1:as do direito c i vil so lJre as obri1,raçõeà 
so rdal'Ias. 

Art. 76. Não scrao consldbrad:os crê
dores : 

, a) . ó chirographàdo q üe se apri:Jáci:itii.r ha.:. 
~~\\~~~~toc~1:1n~6~te~riilia1~:tYtâfir; fi~ü~j~ 
e certos défihidos no art. I o, obtida ãiitér1Ô~ 
ment~ . á. declàração .dà f~ii~nqhi.; ... 
. b) O,S. credÔI'eS . pJlas ~e~p~~~~ :<jiie tJ.zetorp. 
COlU O p :·OCOSSO OU r0cOnl10ClffiCfltO de SeUS 
ci•e.Jitos; 

c) os credore3 pot' titulo de siiripies lillerâ
idade, nii.o incluicbs . ás doações . r~hiliri.erà.
lor·ias; iritei- vivos óu causá m01'lis. 

'i':i:Tut.o -tri 
Dispósições relátivas ás sociêdádês 

§ 2. o 0.;; !Jcns dados 11m penhor ou anti
cllroso e objecto do tliNito de . retenção po
llcm ser remidos a. beneficio dt\ ma!>so. c não 
sendo possivel remir-se, os credores 
s rão intimados para os trazerem a. leilão Art. 77 · A fa.llencia. do sociedade om nà1no 
nos tm·mos do .art. 39 l!), A sol.Jr·a, l!aveÍ1~ collqctivo, . de c~pihl ~ i.ndiis~riâ,, âii:id~ 
do-a, entrur<L na massa : mas si, pelo .con- ~nesmo quando f01' qo f.t'céó, art. 305 ,do 
tl'a.río, não l.Jitstar o seu producto, a. . di1Ie:.. Codigo do ComirHWéio, e em éonimaíiditâ. 
rcnç<~ entrará em rateio entre esses credores simples oü por acções, âcá.rreta. á. ãe todos 
e os chirogra.pharios. os socios passoal e soiida."riame'nte rê~pôh-

§ 3. o Os privilogiado3 só poderão . ser saveis. 
pagos pelo prod ucto dos bens om que . tive- !3 1 · 0 A de qmtlqttei• ou de todÕS os sócios 
rem privilegio, até oude chegal' só mente e peswal e _$ólid.a.t·,iétmente _ re~p~u,say~ls ~a? 
por via de rateio. · procluz a da. socll3dade em nome collectlvo.., 

I!l. 0~ que. tiv~l'OIU hypotheca legal ou de capit~tl O iricJustria e em ÓÍ:l!Ümji.iidit& 
convencwnal mscrrpta.. . . simples ou por ;lcções, tii não s~ ií.cbà.N~·m 

Paragrapho unico. Os decretos n. ·H:l9 A tambem om osta.do de falléilcia, cóiísi!loran
de 19 de janeiro de lt-!:10 e n. 370, do 2 d~ do-se, porém, dissolvidas pi.i.rii. cintrtir eiú 
maio de 1890, r·oguht!'ão as preferencias; liquidação· . .. . 

IV_. Todos os mais credores são simples ou § 2 :0 bs so~ios .. óoh:lli~â~'.i.itií'~os~..<i~.ê.,. hqs 
cbirographarios, comprehendidos : termos do art. 3!4 do Coaigo Cómrriéi'ciàl. 

a) a mulhet', pelos bens dota.os inesti- se torna.re.m solid:J.rios, não inci!lirãõ nós ef-
ma.dos ; ... . feitos dà. fallcncia., mã.s 1·cspondcrãó iti so-

b) _os .credorc.:!, JlOl' hypo~llcca. Íegal niio l idmn por torl.ris ns o\ii•ig:i\)õns Sóéiiíos. 
r~speciallzltda ; . § :3." Na socied:ide eh1 cJrita 'ciê parf.icipà.-

. c) os cre .. ores privilegiados e llypotllcca- çiio sól11ente os sócios ostensivos e gerentes 
rws, pelos saldos ; poderão ser decla.i•ados fa.llidos; 

d) os depositantes de dinheiro com o ca- Art. 78. Os bens da sociedade e os parti-
1'<\cter de cousa. fungível. cu\a1·es dos socios pessoal e soldarianiente 

§ 1. 0 Os credoro3 que tiveram garantias responsa,vds serão arrecadados e entregues 
por 1iimças serão contemplados entre os chi.-l á. administração do syndico da fallencia. o 
rographarias, ded,uzintlo-se as quantias que J.o e~1rador das mt~S<itt!l. . 
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§ 1. 0 Proceclor-se,lta scpal'a.uameuto <W I Art. 80. A concard<tta por aba.udono, salvo 
inventario dos bens sociaes e dos de cada. um convenção em contl·ario, não comprchende 
dos socios, de modo que não se confundam os bens particulares dos sacias o sómentc 
nas operações de administração e liquidação pórle ser propo:;ta. por to~los os socios soli-
do activo e passivo. úttrios. · 

§ 2. 0 Os ceedores particulares dos socios Art. 81. A concordata por pagamento 
não serão pagos polos bens sociaes, nem coa- pódc ser proposta por tttmlquor dos socios c 
correl'ão com os Cl'edoros da sociudade,e só o cadá qual tem o direito de discutil-a e <tprc
serão pelos bens do s.Jcio devedor e pelas sentar substitutiva. 
sobras do que tiVGl' na sociGd::tde, depois de § Lo Salvo declaração expl'eSSêt, uma vez 
pagos os credores socians. · acceita, desonera os co-obl'igauos com os fal-

§ 3.0 Os credores da sociedade só :::crão lido c estes em toclo cn.so. 
pagos pelos bens particulares dos socios e § so Acccita a proposttt o homologada., ao 
em concurso com os ct·odoros destes, não lla- socio que a fez sot•;i. entregue a massa par<t 
vendo mai:5 bens socia.os o <tpOD.as pelos sal- Jiquidt~l-a, como entender, fttzendo roeu:; todos 
dos das dividas. os commodos c incommodos, guardado o 

§ 4, 0 Quando uma mesmu. pu:;sua íiH' mom- di,-posto no at•t. 57. 
bro do diversas sociedades cum divcl'sos so- § 3. 0 E' licito a qualquer dos socios oppo1' 
cios, fallindo umlL, os ct•edoN!S dcll<t só po- ombat•gos (t concoi•da\a, nos tePrnos do art. 5~, 
dorão executar t~ quoL<L liqnida que o sociu observando-se o mesmo processo. 
commum 1.ivot• nas sociedades solventes, de- § 4. 0 A rescisão da concordata não alie-
pois de pagos os crOlloros destas. cttu•á. sin~o o socio concordatario a quem a 

§ 5.0 Esta disposiçfi.o tom lugar si as mes- ID<tSSét foi entregue. 
mas }lessoa.s formarem di versas sociedade::; ; 
fa.llindo uma, os ct•cdm•os d:t ·massa. J'n.llida. TITULO VII 
só terão di roito sobt•o as massas :wi ~·on to8, 
depois do pago:> os ct'edo:·cs destitS. D<t classificação da fallen~ia e dos crimes 

~ (3, 0 Só os ct•ellot'(lS StJCiaos tomarão parte que della decorrem 
nas de!ibt:raç:õos J•ofoJ·on ~os ao patl'imoniu 
social, ma.s concorrerão eom os credores par- At•L. 82. O prucesso cl'iminal contr<1 u 
ticularos dos soeirJS nas quo a!l'ect:.wom o l'allido col't'crá. em uui.o ap11r&u.do, di.-;tinctu 
pa.trimonio indivii.lual de crtda um dos f:Ll- o independente do comm:wci:.tl; sorti. inichtdo 
lidos. logo após :t qnLLli!lcaç:1o du. fallcnci<\. 

§ 7." No caso do f'allir o s.Jcio goronto Lia Art. tl:l. !!:' competente p<tl'a. o procc~:>u e 
sociedade em conta. de participação, é licito julga.menl.o dos crime;; do C1llencia culpo,;a 
ao terceiro com quem houvel' trata;.lo saldar ou fraudulont<t (art. 83j do Cud. Penal), o 
todas as contas quo com e!lo ti ver, posto juiz do dil'cito crimitHtl do <listl'icto <la séd<; 
que abert:u; ~ejam debaixo de distioctas do- do estlthelecimento do fullido ; no Districto 
signações com os fundos pertencentes. a Federttl a Ca.mara Criminal do Tribunal Cidl 
quaesquer das mesmas cont<~s, ainda que os o Criminal, mbendo o proparo do pt•ocesso 
futuro;:; socios mostl'em que esses funclos lhes até PL'onunoia, inclusivo, a um dos juizes li<~ 
Jlerteucem, uma vez que não provem que o me;m:1 camat'ct. 
dito terceiro tinha conhecimento, ttnte& da § I. o O curador das ma.s:ms promover<í, o 
fallencia, de existir a sociedade (art. 328 do peuce;so contra o l'allidu, seus cumpliccs e 
Cod. Com.). ma.i::; pe,;soas culpad<tS com rela.ç:âo á fal-

§ 8. 0 Os socios não o~tensiros d11 ~ociotlado lencia. 
em conta do participação sel'ão <tdmittidos § 2. 0 A. petição iniciuJ peecnche1·á os ro
ao passivo pela pa.rte dos fnndos com que quisitos da denuncia exigidos pelo Codigo 
contribuíram, si provarem que não foi ab- do Processo Cl'iminal e ~er<i ins·.ruid<t com 
sorvida pelas perdas, conforme a quota. tle certidão ou traslado da sontenç:a que quali
·cada um. · ficou a l'tLllencia c documentos que a fundu.-

Art. 79. Os socios de rJspons<tbilidado li- mentctL'am, exame d~~ livt·os, rela.torio, etc. 
mitada deverão preenc.hcr as quotas com o qtu.esquet' outl'os quo possam interessar 
que se obrigaram a contribuir, quaesquor <í justiça. 
que sejam as disposições do CJntl'.:tcto social. ~ ~.o Antoaú:1.~ essas pcç:1s, o pl'Ocesso ser<í 

Par;tgrapho nnico. O sucio quu so d.ospcdit• o d!l forma•:ã.o de culpa nos crimes communs, 
antes de dissoh·ida a sociedade, tlc.:r:L re- com todos os recursos e·gar;mti:ts indivi· 
sponsa.vel pelas obrJgaçõos contrahidas c dmtes csta.belecidos no Codigo do Processu 
}lerdas h as idas até o momento da despedida, Cri minai o m:üs lei::;. 
que serâ. o da data da. rcspactiva averbação § 4. 0 Qualquer credor pudel'ii e o proma
no regist1•o do commercio (arts. :333 e ::J:m do tor publico deverâ requerer o que for a bom 
Cod. Com.). 1 da justiça. 
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§ 5. • As autori c!adas .Policiaes remcttel'iío mercíante ao tempo do ca.sa.mento ; desse 
ao juiz proccssa.o1c os inqusrlto3 !\ que pro- contract·) c dos titulos tio~ bons incom
aederem durante o ~ummarlo . mun i~wois da mulher dentr o de 15 dills 

§ ô." Finclo ··o inkrroga torio do fali ido c snlls[:(j_liOil tes no r.omcço elo exercicio dt> com
produzido. :. dc1esll. no summat•io, o curadm mcrcio, qtmnto ao contt•:.tcto o,nte-nupciaJ, 
das m<tss·•s c o pl'Omotot• pulJlico cmiltil·iio e, llcn Lt·o llo 30 di:ts suhsequentes :1. o.cqui· 
parecer sobre a ct·irninal id:\Clo do falliclo . ~h:·ão, quan to nos referidos bens ; o· dos 

§ 7 ." 01)ncluso!'l n~ autos rto jctiz, o;:io pu- titnlos ri .• :tcqniRição de benF; tpto não possam 
de1~i 11!'olnna.t' a.<J tiiligm1cin;: quo jnlg:n· ne· ser oln· i~:ulos pol' rli 1ÍIIii.< nos pl':l7.0.s aqui 
t~es>:t.l' i:ls ''· ·,!nmp•·idas, Jll'nfoJ·i:·;t •~ senl,nnr<~- . iuiei ~tdo~. 
)>l'o tm ncit~n rl o on ni'i.o ' "~ iudioin.thl:J, rlaculo- J :\. POI'<l:l>' :w•cl l.:ul:lS om j flg.),: •lo qual· 
Ih•'~ rocm'So para. o ;.111JCTior compcf.cntu. quct• r:spcldo c ~ou rptalqttet' fôrma., inclnsive 

A t•t. !:H. A J'a.llrncJ:l. ~eT'á: . os chamado~ da Bol:::-1. . 
a) CI\Sttal , quando pl'oceder de accblcn~c::, X O oJllelo de COI'retor ou agente de 

casos for tuitos ou l'01·ç.<t maior ou não eon- le iloes. emboi'O. i;cnl1a o fallido deixado de 
correi' clt•curostanch poli~ quul deva ser cxot·cct· ta.o~ funcçüc~ .• umu. vez quo a. fal
•tu<dificada. de culposo. ou fraudulenta; lencia. procede .to tem ]lo em quo a.s ·tiver 

b) culposa. quando eoncu J~rcr algum dos·. exercido. 
~eguintes factos: ' Xl O cxcrclcio rlo commercio sou a. firma. 

I r;xcr.sso de despoza.s no tmta.monto pes- on t•nliollllmmot•cin.l IJ.ne nõ.o pudesse ser 
soal do l'a.llido em rela<:ão ao sou c:timilal , in~r:t•ípiJlo no registro. 
nnmoro de pes~ol\S tlo ra.milla. c cspeci:l do ParagJ•aphu unicu. A>lrcgt•as da. cumpli-
nogocio . cid:ulo csL:~boloc i<I:Ls no CoJigo Ponal preva.-

II Vcn~a. por monos rio pr~ço corl'cnto do Joeorãn om i:Jda a ~em cxtcn:;:ão e ell'ei•.os no 
cffoitos compt'!\dos nos 3cis mr.zn < ant1wi•wn>l <':t"" •lo f:d lnnci;~ l'•·auduhJo l.a . 
á l1pocn.lega.l oln. tl~llrmnia o alnll;t nho p:Lg •J ~. ; \ 1'1 .. H: •. II ICIII'l'OI'lt na~ lJilllil:l !ln r .• u~acia. 
si roi J't~Ha cnm intnnç:1o llf! c·ot.ac·chr- <t clccl:t- eulp 1 1~1t ; ~~~~ v o a. l'••nculo, c:tso em rtiHl sm·f~o 
ração 1l a J'itllencia. :LppiinrulcLS :ts de~ l'••:c.tHlu mH:~: 

Ill Emnrego elo moius l 'llin o.~os p::wa 11bf.o1' I o lhlll tl<J !file, dnplli~ d ~t duclal'ação rla 
recm•so:> o l'•~t:tl'thtr n. rl r.l'l:u•;Lçiio th 1;~1- l':llloneic~ uu clu ~nqll••stt•o, pt•u.ticar ulgum 
loncia. aci<J nul lu on l~ll tcll lhwnl, com (ll'fJ,iulzo dos 

IV Abn~o lia accoitc~. nn•lo~,o~ o l'WlJlClfl· et'lliiCl l'(!~ utt tio lOI'Ceic·os . 
S:Lbilid:\d~i do t1111ro fiL\'fll'; li. tl 1\\llido !JUO tiVtll' os JiVt'OS OSCL'iptU· 

V fJti<!Wfo o (o.ltitlo ntlo 1iuc1' M lio•J•o:: o l'll.llo!! tlu ftlrm;L :L tllfllcnltar ou tol'uar ob.9-
~~~~~ esn·iptuJ't1Çt1o 11n. f rli'11Ht cJ•i!Jid" 7wlo U()- cut'<L IL Vl•l'lllcac:in ou n liqultla.ção, quot• do 
rli_qo Cmmnc•·cial ; ou n liUr!l' em al!·t~;o ; :\ct.ivu, 1[11111' tio IHLssivo. 

c) fr:tnduicnta., qu:L111ln l)~f!OI'I'OJ' :tlg"nm <los IH. O clovoil• •t• 11 110 no p razo legal uito se 
licguintos lactos: tl(lciM'ar l':tllidn, ~i ria omis:;ii.o resu ltar quo 

I Dosper.ns ou pm·dM llcticius, fal e:1 do H quo !'tlt·a. (In. inllueneia da ópoaa.lcga.l da 111.1-
j ustifica~'to do cmpt·cgo rlG todas as rt~coitu.s. lcnci<t a.lgttm aclo quo dontro dossa. C:poca. 

11 Ül!Cit lt.açãu no ba lanço do qu<~.lqnot• seria nullo ou annullavcl. 
1\ommn. de rlinheiro , do qu:tesquot• bons ou I V. O fa.llido que, occultando-se, ausen
i itulos. inclns.''í.o dr. !l.ivida..'l n.ctivn.s pa.gas ou t:mdo-so, uão comparecendo, nogando ·infor
lll"escripi.-.~. mações on esquivando-se de auxiliar os syn· 

m D('.~Vio ou a.pplieaç..'io <IP. fundos on rli cos o o cm·a.dor rlas ro::J.~sas , crea.r cmbo.ra
va.lores do quo seja !leposita.rio ou man· ços de qunlctttet• C8pecie no andamento do 
tlatario. proccs;,o commc t•cial. 

IV Ve11da.s, negociações .:>u doações foitacl V. O coocordatal'io si POl' negligencia, 
ou divitlas cont.ralüdas com simnlaçi'io ou descuitlo ou algum outro acto de culpa. con
ftngirnento. correr para a det erioração da. massa e con

V Comprn. de bens em nome do tot•ceira sequente rescisão da concordata o declaração 
pessoa., n.intl1t qno conjugo, asanndeo tes o de fa llcncia.. 

· descond(lntes c irmãos. At•t. 86 . Iocorr·.wá. nas !)O nas de fa llencia 
VI Falta pelo menos do Diario ou a sna fraudulento. : 

oxistcnci;L sum as formn.lidatlo.~ legaes . I. O devedor que obtiver concord:1ta prc-
Vll Falsitl.caçã.o ou truncamcnto do Dh\- vcntiva dn falleociiL, por meio de fraude, 

rio ou do Copiador. . simulação ou prevalocendo-se do algum facto 
YlH FalLa. do inscdpçiio c lançamento quo tot·na. a, fal lencia. fraudulenta. . 

no registro do commm·cio, doutro de 15 III. Qualltucr pCSilua, inclusive guarda
<lias subsuquentcs <~ celelH•acfti.o do casa- livros, quo se mancoromunar com o devedor 
menta (art . :H do Cod . Comm .), do con- para. fr:wd::~r os credores ou o auxiliar para 
tr•acto ante-nupcial, sendo o mnl'ido com- occult.ar OI! dr.svia.e bens, seja. q11a.L for .a. sua. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22105/2015 12:32 - Página 69 de 95 

40ô ANNAE.S DA CAMAHA 

~spapie, quet• ().ntcs, quer dopJis da. declat•::t- ridn., ao ,juiz comm:!rcla.l <h f.1Heo~~q. a 
ç~o d~t fallencb. · rcha.bilihçà.o. -

IV. QualqQer pessoa que se apresentar com § !.0 O fallido condemnfvlo qu13 for decla.-
cr~qito simulado. r .tdo innocente, nos termos elo art. 8o do Co-

V. Qualquer pessoa que occnlrar ou re- digo Peoa.L (decreto n. S<t7, d~ ll <le oqtubr_o 
cu~ar aos syndicps ou curador a entre::ta de de I891), pod~rd. t ·tmbem requorera. rchabt· 
bens, creditps ou tituloJ que tenha do f'· ~lliélo; taçao. . . 
adrnittir, deppis de publieatla. n cleclaraQfiJ § 2." O cumprimento de pena por etf~ito 
j}a fa.ll~n~Üh cessão OU endOSS.H do fttllido Oll dQ Ütllenda culpoea 01~ acto :1 elta eqqtpa
COlU elle celebear algum contra.cto ou trans- raoo não impedir·;l, a. rchabilitaçio, si o í'al-
acçilo. · · · . lido SJ mo:;r,r.~r digno rle oh~ol-:1. 

VI. O ct~edqr lagitimp, que fizet• concet•to § 3.~ O ftdlidv cond~mnarlo por üt!lenpjlt 
com o devedor e:n prejuízo da nussa ou frãuuulenh ou acto a e! la equip:1rado ~ó dc
tl·ansig~r. ~001 o seu voto p:tra. obt.or vanta· pois do cinco n.nno.> de cumpeimcqto *t pena 
geQl:l p~rl!o si ni:!-S delibeea.cõed c actus de co o- p:.~derá. rnqtHll'tH' e oh ter a rcllabllitaçij:o, si 
<:Q:c.ia.ta, PfCYentiva Ot1 nã•J, qui t:tção e reh•t· pt•ova: to1· pa.Jo e!fecti vamc:1te de prio :íp:tl 
bili~;l.Çíj,!). ·· ojuros a t'Jdos os ct•edot•es. 

VIL O corretor que intervier om qualquer , Art. 91. O rertuorimen~o pa.ra, a rehabiti
ppar.ll.ciio ntet•can~il do fu.llido dop'>i~ de do- taçio sení. puhlwa.lo pot• edital tlur:~nte 30 
clarad!!< e publicé!oda a fu.l\encia. dias e pola imprensa. onde a houver:, peta 

Art. 87. Pronunciados 0 fu.Ilido e cumpli- fót•ma. do al't. 4l, § 1~. tlcvendo sor ouvio.lo o 
ces, q'iiaodJ houvet•, pL'ocerler-se-lia aos actos cni'a•lor das massa.~. 
dós pnepiü-atorfos do plénario· ob>ot'l'ant.lo·so P:t•'fl:g'I'.tpho unwo. Qualqnet' ?Poc~qt· oa 
a fôi•inaprõcessti'al dos arts. 5' a o do tlcct·otu Pl'OJUcltcado_po;lei'<t rle.n.tt·o ~e 30 J.tas opp,or-
:n. 707, do 9 de oittul:h•o del850,· · · ~o llUl' po~tç•;t•J tt l'ohabtlrtaçao. ~ 
' .§.'l'.o' 'Terminadàs o'á sobreditos 11ctos pt•o· Al''·: .D2._lh st3ntonoa. que n~w con~cdo1' ~ 
paratorios, seguii:';se-lía à' audienda do jul."a· l'Cil~IHittu.ç.LO ha. Yü!'á appollaçao C!P Ulll SO 
mcntq, prêviârnên ;o âíiriilncín.da; em qito rlc· olf~JICJ. . , _ 
vérãpserguai'dâilas ns' rôrmultsdo'stu•ts. 10 ~ 1. 0 .0 fu.ll11lo, nas cqndtçocs.d.o n.rt. DO, 
a·12 do 'decreto· n': ·707, de 1850. · 0 , nnt.l:t a lll'lnc~pt .J, s :rll clcclatwlu t•ehillHhtn.l~o; n~~ 
discussão or·a.l; set•ii.o ós":1liLÓ~ concluSJS ILO ~lil.l llõll>:l CIL~UJ lktrá a~ . Pl' I~J.cntu u.t'latrw do 
ju'z para a sentença definiU va. " · ,tntz cunco lot• a .r.Jhabt)ltaça.u . . . 
· "§ 2,o·A soiitonç;t snr;t tWJf!lt'itiiL o publi- ~:.!."_A sontcn:a. QllO nog\r n:rJ\nbllt-
cada,' até a. scgu·llda ·a.udioncL1 tptc sn ~0 ,, 11 , 1 • tn1;•in lliV> fa1·á. c ~~o .Julg::vlo. . . . ao jul•~amórlt<i o dullh pocluJ•ií.o .. upíull~l' ú . . \1'1,, \1~. D.Jc:l:tra!ln l'CII:lbtiit<Hlo O [:t~ltd.o, 
réo !.l :; pl'úmot~r puhllco, · ·. ~ 'l'I\ puul1c . .~od:~ i1 s~ntenQ :t pela uHlsi~1~ f,Jl'~l;t 
. § 3. 0 A .. âppalla.çii.o" so ·ll, t'OCOUjl);~ ont HOllS POI'qllo O hülLVUl: :Sltll) ~ Ut!o 1l0cl1l'.aça? ti!L_!al· 
effóitoa ro"lllal'~i3.' · · · · · · · · · lclh.:tu. o oommum~a1h\ as mo~tpa.s lQSLJtu.tçqf3s . 

• ' . L .•• . ., •• . ,. '.. • • Pül'l.l.iP'ol.phLI llnlCl). N!J tQgl$tt•p ditS til'l!lU.S 
Ar~· ~S. A ~~ntonç~ crqnwt+l cytlle!~!lll:~ ou ra;~.iles cl\mmel'ciu,~s l't~.t·:se h<t ;.j. tl!}yit\<~ 

tor1a om ft!-llenct'\ frfl.~4\lloqt!!o ou p~r c~· uno averiJi1ç:1o ex-officio. 
'I; 11HiJ: eqH!P,~r.~4P,! a!wl1 do~ p!f~!~o? es~;L- Ar~. 9 L A rellabilitn.<:ã.o fy.z cess:vr to~1~s 
1la!~er!lg~ H8. Qpd!~9 ~~n!LL prq~4z~nL R 4f} as in :a,paci<lades pt~odu~idas polu. qQcl~raçü:o 
ll:PP.P.Hflor., ~P.~~Pc!ldep. ·!3 H.~ sonto .w'!- ~! 1'el da f<tllerictl\. 
º.!1 ~!?HHll~f.~!~}, 9§ ~qfp~ !!~'1!1liRU.49s e a re~
tttUI~o !)o.; bens a flue sJ refonrem. TITULO IX 
" 'Ài:c 'sir·· Ô~ syndiC·JS., ft~ ~In'' :;!lljeÚo~ ;1 re· 
SP~I!S.+b.i!jd.a.de civH e <H~imintt[ polo~ ac~os Das f.~llencias decln.ra,d1.s fqr.1 4(1, Ee.mblic:~. 
qq~ pt:(!ti<:ar.~lll em oppp;>icão a.os inCet:es,;o~ 
a; Sf!Ü Cll'gQ, tlCQrfo ~qP.iP.tl.l:.!!lPS p lr<1 os pif.:i: 
to.? !lo. p!lnf\lida/ip·t~Q:s PmprogJo!lQ;l pt!~li~qs. 

pa r.eb.:t'bilit1ção do f.lllidq 
. • ' ' · l. ' 

Att .. · ü,O.. C!unp;·j .J ~ a concol'Ja.ta. o \L obthb 
dos c1o,Jlor.o.:r a. · qnita.~iio plu :i t~< . p~dora o 
·l~~eJqp. cuh J:~lt~ncia. ·ti Yt-ll' siflv q aq, 'i ficn.lit 
Ç(l.SIJ~l gu. l.l.Qdplv.ltl!l de o,ç;cu~a.cãq po ;· f:\1-
lf:mtiia. ÃQ!p;s:t; . r..-aql!llcnh on p ~r · u.i::cp t\ 
nni+~ !)HilíP n:g.l!h r:pqi!G'l'el~; G.llll fJlh!1 CQI!: 

Al't. 95. !~' cmwetcntn pal':.t <leç:l<~l~tW a. 
f<Llleneia. o tribunal \lv il.~micilio cqtn\Uül'cial 
do úcv.orlo·~. aintla. q~;l tenha p~·a.tic.'a<l\l 4.~ci-:: 
don t:dmon \e actos de cJmmr.:ccíQ ~111 OLttL:a. 
naç1o, ou ndl<L man·~cnlta. agcnr:j:.t:~ 011 fi!iacs 
que opJreq~ jJoe·c/nt:t. c so.b a r() p.JDi<\bili· 
t.ht1le elo cstLhulccJm:Jnto pt'IIl•·innl. 

Al't. 9 ;, Tundu o fi.tlliuJ tlous o.u mais <:~· 
t :~bel.)cimcn lus intlep ~n·len r.1~s ~m rll I'CI'so; 

_p3.izcs. SC.:[lO COillpJtentCS CS tri!mn:1es Lia.; 
t'cspncti v as sélos·. . · 

AL't. 97. Serã.o ex0quiveis nQ lblzil, haja 
on não r.e<:iprocíla.Jc !r.gis~ÍYI). on ctiplv-
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!natica: mediante as for•malidados do decreto 
n. ü.982, de 27 de julho de l8i8, as sentenças 
estl'<tngeira.~ quo abrirem fallenci:\ a nerro
ciantes que tenham domicilio no paiz o~de 
foram proferidas. 

Art. 98. As dHas sentenças, depois Llc re
ceberem Q cumpra-se do~ juizes brazileiros o 
du. pnb~icaçii(.) do cumpra-se, produzirão na 
~{epnbllc[t os olt'oiGos que por direito ~ão 
Inhorentos üs sentenças, de declwração de 
fallencia, ~alvo as l'CStl.'icções adeantc dcda.
radas. 

Art. 99. Independentemente do compra-se 
e sô com a ex\übição da senteuça e do acto 
çla nJmcação, em fól'llra <mthontim~. os syn
dicus, iJ.dministeatlores, curadorc..; ou outros 
roproso.n&i1ntcs legaos Qa massa terão quali
dade P,ara.. con~~ ma~<httal'io:>, roqum·erom 
~111 Republtca <.lt!Jgeoctas consot•vatol'ias dos 
tlirei~os dn. mass<\, cqbra.r dividas, tran~lgir, 
si para. isso tiverem .poderes, e intentu.t· 
<teçõ~$. sem obl'igaçij:o de prestar caução 
.f.mticatH~n so,vi ( fiaqça <is cu.~tas). 

§). 0 .O proc111''1oqor que intentar a acção 
ou promqvpt• RS n.ctps judiciarios ficará obri
gado :.is custas. 

~ 2. 0 Toclos os a.ctos que importarem ex
Ot!u~:ão tla se~ttonça, tae::: como :t Hrrec:Lda.çio 
o art•emata.çii.o t.lo:! bens tlo f;\\Udo, nã.o po
derão SOl' pl'aticados sinão depois ft118 iL S::n
tO!)Ç\1 se tornar executaria pelo cum1Jra-sc c 
11lCJ.iantn autOl'ÍZ.U.Ç~O do juiz uruzilllii'O, 
guu.P(jauJ.o-so a8 formttlas do direito patl'io. 

Art. 100. Não obstante haver• sido de ela
nula oxecu~oria a. seutonça ostrangeir.t do 
a lJet'tura de fitllencia, os credores domid
liados niL Répuhlica. que tivel'em hypol.heca 
sobre bem1 aqui situados, não fil!u.m iuhilJidos 
de demandai· os seus croditos e excutir o::; 
btms hypOCJiecádos _ 

do estabelecimento situado na Republica, e 
serão pagos pela respectiva rna.::;sa, do pre
forencia aos credore.> do estttbelecimento 
existente no estrangeiro. · · · 

§ 3. o Crcllores loca.cs são aquelles cujos 
credit.os dovl3r-ã.o ser pagos na H.epublica. 

Art. 103. Havendo pluralidade de con
cursos de credores, as sobras que resultarem 
a. favor <lo fallido na R.C}>ublica. ser:io postas 
á dispo~íção dos credores do outro concurs0· 

At·t. 104. No caso do art: 91, o;; credores 
loc;ws concorrerão com os não loca.es, que 
farão valor seus direitos perante o juiz dr.. 
fallencia. - · 

Art. 105. A lei local regulará. n. classifica
ção elos ct·eclitos. 

Art. lOG. As concordatas e os modos de 
prevenir o obst::\r a declaração da fallencia 
homolcgados por tribunaos. estrangeiros só 
serão ohrigatorios para os credores residen
tes na. Republica que houvere111 sido citaqos 
para JJelJa tomarem parte o. c1epois de re
ceberem o- C!tmpra-se . 

Art. 107. DcclaraJ.a mais de uma fallon
ch, as inca.p:tcidades do fallidó ·serão r.ogu
lttüns pela lei do pa.iz onde tivor domicilio 
pessoal. 

At't. 108. A rohalJilitação do falli<lo Ró 
pl'oJuzirá. elrcitos q nando ti V OI' sido clpcla.
rada po:· todos os tt•ilmnaes per;tnto os qua.os 
se proces~arão a~ n~lluncias. 

Art. LU9. H:tvoudo t1'11lado on convuuçã.o 
com alguma. nut}à.o rogulundo osta; mu.toria, 
se obsorvar-ú. o quo a.hl estiver ·ostipuluuu. 

Art. IJO. Nu.o sfw susco[lt.lveis tlo ex
ecução na l{epuldiclt as scntonc;as QS~rangci
ro:; que <leelararem lL l'allúnciu. dq comwor..: 
cittnto aqui domiciliado. scn<.l9 lmLzilo\rp. . 

TITULO .X 

Art. 101. A disposição do ar~igoantcrior é Do accordo ou concordata pfaventiva 4~ 
applicavel aos credores chirographarios, do· fallencia 
micilia:dos na Republíca, que na data · do 
- cwnprct-se - tenha.m a\:ç;ões ajuizadas A l't. til. 0 devedor, com fil'.(Il;~ inscripta. 
contra · o fallido. Sor-lhes-ha licito prose- no registro do commercio, quo, u.nt~s do prq
guir nos termos ultel'iores do processo e testo por falta de pq.gu.mento de obrigaç~o 
executar os bens do fa.llldo sltos na Repu- merca.ntilllquida e certa oü nQS tres dias 
oxiciL po~tel'iores ao mesmo protesto, tiver fe\to 

Art. 102. A sentença estmngeiea que abrir extra.judicin.lmente accordo 011 cQnCQ!'data 
fa.lloncia a . COD1ll1Cl'ciante lllle tenhit dons preventi V:;t COll\ OS Cl'edores Q reqperi4o ho-
1 tl~qfec(w.~q~os, ut~i no pai:~, !lo ~en d~j11Ít!ili(), rrolog'!oc:ã~' :.i o ,juiz coro.merc.iàl tla. s~t~.e· 4~) s~u 
e OLltru dl~tllleto o !;t\pilrn.<lo 11<1 Republwa., esüt.bl\lecimento, nii.o pódc S'el' declarado fal-
nab CO~ll pl'CllQD llll'<Í , L\lll S ·us dl'eitO~j U OS til.- liúó SÍ .fol' hOl~qlog[tdtt a. Cl)nCOl'dà.ta. . . . ! 
!Jelccin::óutl.l oxisi.OIÚO na. RlljJULlit:<t. Paragt•aphu unico~ o rcqucriincnto para. a 
~ J.o Ppdorao. pol'élll, nu:didas a~sccut·a.- humolog;tç·:to rlo1·cr:l soe 'aprcs/}ntâdo antes 

·turias se turÚ~\l .. errudiva8 subn~ OOIIS cxís- Jc requm·illlt a I'<LHcnciv.. 
t~n~(is In n.cpubÜc;t JliBdi:11l.tq e:n·tas_ roga.- Art. 112. o iL~coi·do ou CJncortla.ta. pl'CVCll· 
tona;; que, uma '>ez cumpl'lt\as, I)Ct:a.o llU- ti va. sm·ü. assignado pelos C)..'ptlorcs authcn
IJlicU:da.s por. ci.l itiJ,es ele 60 dtus. · · ticos pC'.lo rc.,~unhl3cimento das·firmas e a.pre· 
· § 2: ?' pó'r esse Jacto os ct~odores loc<tos sentado ap jJliZ, p~r p~tiç~o q.compaqh~rl<1 da 

pocleriLo roq nci'Cl' a· <locln.ração cln. fq.llcqciit . re\~cíi,o noyt)in~l dps · 4rerlot:es'; inqic·~rtq·s o 
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domicilio de cada nm delles, a natureza dos 
i.itnlos e o importe de cada cred:to, dLs livl'os 
commcrciaes. do balanço e da conta demon
strativa de lucros e perdas. 

Art. 113. Distribuída. a petição, se expe
dirá edital annunciando o pedido do homolo
gaçã.o e marcando o prazo de 10 dia,, donteo 
do qual poderá. ser feita. reclamaçiLo; c ob~ler
vando-se o disposto no art.44, §I". 

§\ }o, S1To crwsM ele 1·cclama<~uo : 
fo, dolo, fraude, má fd rlo devedor ; 
2°, falta de capacidar'e de almms dos signa

tm·ios do accordo ; 
3°, conluio com um 01' n; ais credores sig11a 

a1·ios do acconlo ; · • 
4° simttll!ç!To de o·edores 11ara formw· os 

t1·es quartos do passivo ; 
!)o, CITO de cal cttlo. 
§ 2. 0 O juiz mandará. proceder, por ptwitos 

do sua nomeação, á verificação da. relaç.ão 
dos credore!l, do balanço, a üX 'Ime nos livros, 
de modo a conhecer a bon. ou ma fé do con
cordatario, com assi:;toncia do curador das 
mas!las fallidas. 

Art. 114. O accm·do ou concordata p:·e· 
vontivo. Hó se1·1t a.dm ttido quando .i<l. assi· 
nagdo po1• maioria de credores representando 
pelo menos 3/4 do valor elo passivo o não 
)lOdBJ•á sor de dividendo inferior a. 30 ~ ó. 

Al't. 115. Homologado o accordo ou con
cordata preventiva, depois de ouvido o 
erJ•a•lor das massas, o juiz nomeará, dontru cs 
cuedores, dous flscacs para os fins do al't .. 5!í. 

Art. 116. Da sentenç'\ que homologar a 
conl!ordata ha.vor·á agg1·a.vo do potição. 

Art. 117. Negada a homolo:mção, será de
clarada a fallencia. 

Art. 118. A concoi·da ta. homologada po
dm·á ser rescindida., nos termos do art. 54. 

Art. ll!J. Os fiEca.cs ou qualquer credor 
poder;i. requerm•, no caso do artigo anteco
dente, a rescisão da concordata, pl·oce
dendo-se na 10rm;t do art. 53. 

Art. 120. A homologação da concorclata 
produzirá o effeito de obt•.igar a todos os cre
doros chirographarios, e obst.arú. á. declara
ção de falloncia, salvo po1• falta. de paga
mento de divida contrahida depois delta, ou 
si não for cump1•ido o accordo. 

Art. 121. Durante o processo da homolo
gação, não poder<l. o devedo1• aliena!' ou hy
pothecar seus bens, nem cootrahir novas 
obrigações som auto1•ização do juiz, que pro
cederá. ás infoJ•mações necessarias. 

TITULO XI 

Disposições geraes 

Art.l22. Aos corretores, agentes de leilão, 
· trapicheiros e commissarios de transporte 

são applica.vcis as disposições desta !oi, com 
oxcopção das disposições do tit. IX. 

Art. 12::l. A liquidação forçada. das socie
dade,; anonymus continuará. a SOl' feita se
gundo o direito vigente. 

Art. 124. Todos os prazos mn.rcados neste 
decreto correrão em ca.rtorio, independente
mente do accu::;n.çã.o o la.nçamonto em au· 
diencia., e HJrão fatues o improrogavei~. 

Art. !25. O processo das fallencia.s pre
fc:·c, na. orJcm dos f'ei :.os, a todos os outros 
do juizo commercial; não tem férias, salvo os 
domingos e o3 dias de festa naciunn.l consa
grados á Republic:t. 

A1·t. 126. Os herdeiros jttma.is serão re
sponsaveis além das forças da horança. 

Ar·t. 127. Os menoi'OS interessados -activa. 
ou pa~siva.mnnte nas J'allencias, quando le
galmente representados, não gosarão _de. ~~·i· 
vile~io algum, nem mesmo o de resticmçao. 

Pa.rn.rrrapho unico. Os rep1·esentantes lo· 
gaes dos menores pnbe~es _ou imJ?ubet·es, 
súm necessidaLle do aut.orizaçao e.,;pecial. con
sideram·se investidos de plenus o !Ilimitado~ 
poderes pat•a transigi.•, responJ.endv aos sOIM 
t•op!'esenta.dos sómente }101' tlólo, m;t fé, ou 
culpa gr;we. 

Art.. 128. 11 massa nrTo pa,qrwr! commisstrn 
a agentes de leitües pelas venrlas que effecl!m· 
l'em. . 

Art. 1~9. Na falloncia do estabelecimento 
cujos bêns f'orom notoria.m~n te _do va~o1• in
fm•ior a 10:000$, ou is o se mfortr do Jnvon
ta.rio, o syntlico o o curador das massas, on·o
recondo o oxame do livros, invcnt;LriiJS, IJu.
ianço, rolatorio e classiflca<:ã.o de m:e;liloii, 
requererão ao jniz o PI'Occsso summarw, quo 
ó o St3"'ninto: 

a) o"' juiz proce!lm·;t de accordo com os 
arts. 4<', § to a :~Jo, e 43, qualificando n. f;\1-
lenci:J. e classificu.ndo ou creditas; 

b) julgada a classificação de m•editos, 01'
dena.rá. a distribuição do apurado pelos crr
dores, -torminando assim a. causa; 

c) a venda dos bens e o dep~sito do pt'eQ_o 
deverá ser ordenado pelo .JUIZ a requ~rt
mento do syndico logo (l.pós a arrecadaça.o, 
ouvido o fallido . 

At•t. 180. O juiz, o curadm• dás massas e 
os funccionarios do juizo, pelos actos que 
praticarem no proce;;so de fallencia., p:n·ce· 
berão as custas respectivas taxadas no decreto 
n. 3. 363, de 5 de n gosto de 189!1 ; o synclico 
provisorio perceberá, pelo seu tt•abalho, u. 
porcentagem do 2 °/o até 300:000$, de l 0/o 
sobre o excedente at~ 600:000$ e de 1/4 °/o 
sobre o excedente; o curador das massa.s 
fallidas a de 1 °/o a.tê 300:000$, de l/2 °/o 
sobre o excedente atê 600:000$, e de l/4 °/o 
sobre o cxceuente ; o syndico definitivo a de 
5o /o até 500:000$, e~ o/o sobre coda 100:000$ 
excedente. 
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E:;té\S porcentagens são calculadas pelo 
modo estatutuido no regulamento de 5 de 
setembro de 1855, do oxtincto Tribunal do 
Commercio. No caso de havc1· dons syntlicos 
a porcenta.gom ser<í. a. mesm~.\, t•epa.rtitl:1-
mento, 

Art. 131. Fica 1·evor;ado o art. 380 do 
t·e.qulamento mandado· obsen;m· pelu deCl"eto 
n. 370, ele 2 de m.aio de 1890, na parte em 
g11e wjeita d .i nrisdicçúo conwtel·cial c á fitl
tenciet os que contl'ahi1·em empresti~nrls me
cUante hy'potheca on penhor a[Jricola. 

Al•t. 132. Revogam-se as disposições em 
contro.do .-Frecler·ico Borges. 

O S1·. Hel'edia de §á-Sr. Pre
sidente, é sem lluvida desoladora a 1:\ítuação 
em que infelizmente ost:'io 400 e tantos ope· 
rarios dc~>pedidos do Arsonn.l de M:winh;t 
rlesta Capital, porqne o Govc!'no se viu na 
tlura contingencia do al'astal-oR tlaqmllo cs 
tahe!or.imento pnblico, peln l'alt.a d:t vrll'ba. 
necoss::tJ'Ül. ao pagt~nwn to dos rc.;pocti vos 
salarios. 

Sem duvida, foi c~sLc nm neto quo muitoJ 
incommoclon ao digno St•. Ministt·o cla M•~· 
l'inha, JlC>l'fJIIO, at!minist.rarlm• justo r•nmo 
S. Ex. t'\, o t.oclos l'l•conhcefllll, ni11l lilll'i:L 
ticlo osso pJ•oc•r.climont,o, Hl niío se vi~~o n:L 
dut'IL contin ."'onci:~ do as .~.m ngit', Jll!l' lhl t,:L 
cio l'C<Hli'SUS fitellltiUfOil pu}:~ lt•l l.li'I,'ILillllll

tal'iU.. 
I~ o quu ú dn noto.t', S1•. Pro.iitlc!nte, cj CJIIO 

muitos llossos 'JPOJ'ar•io~ toom t•olovant.es 
serviços pt•os1itMios 1t n:tçiio (a,,oiado.~). con· 
t.n.ndo é\lguns 15 c 16 :wnu~ do serviço. 

Ora, si ao Poder Lcgisla.tivo é que cabo 
o. nÜ$Sã.n elo a.l'mar o 1 iovorno com 1·ecursos, 
para. que n;'io seja interrompido o sel'viço 
publico, principalmente no quo diz respeito 
:w Al'sena.l do Ma1·inha, encarregado actual
mente do obrils impJrtantissimas, parece 
que esse poder àovc- quanto antes votar a~ 
medidas quo doem meios ao Governo, nã,o 
sú para que o Rerviço publico ni\Q so lft•a pro· 
juizo, mas ainda pare\ qne seja l'O}Jaracla a 
injnstiça feita a esses operal'los. 

E' porque assim entendo, e em outras le
gislat.mas a1}Ui mo t ~·nho oceupnclo com 
enthusiasmo e intcros-3o da causa elos opo
l'a.rios eLo Arsenal de Marinh:t, quo venho 
apt•esentat' um p!'ojeeto, npoiado pot• outros 
l'f\preseutantes ua Nação, o quo cort:1.mon •.o 
&erá um meio seguro para. que ello sejn, con
vertido em 1131. 

Mando á Mesa. o projecto para qne V. Ex. 
o remetta á Commissão re:;pectiva, c esta, 
no mais breve prazo possível, interponha 
seu parecer. (Muito bem; mttito bem.) 

Vol. VI 

O Sr. PJ•esidente-0 pro.}ecto fiou, 
sobre a mesa até ulterior deliberação. 

O Sr. João Luiz Alves(·) -Sr. 
PPcsiJ.onte, empenha~o, como me acho, assim 
como toda a Cam:tra dos Deputados, pela 
solução do problemu economico em todas as 
suas faces, não posso deixar de vir á tribuna 
prn•a pedir a. interposição dos bons officios de 
V. Ex. junto n. nm<1 das commissões ospe
ciaes nomeadas este anno nes.t.a Casa. 

O desenvolvimento da industria. extractiva, 
quo interessa de modo immediato ao Estado 
que tenho a. homa de representar, é questão 
que se impõe á meditttçâ:o dos poderes pu
blicas, porque ellu. ser<L incontestavelmente 
umn. fonte fecunda de riqueza particular o 
publica. 

Aeontcce, porém, Sr. Pl'esidente, que nos 
pt·imeü·os clias tlos nossos trabalhos legisla
tivos nesh sessão, o opero!:lo e oompetentis
simo Deputado por Minas, meu amigo, o 
St·. Pa.nrliá. Calogel'as. requereu, e a Camara. 
ttpprovo11, a. nomeação de uma CommitJsão 
l•:spocial, incnmhida llc upresen·tar á conside
t'a(,·ão d:L C:tmn.m nm projecto relativo á 
t•e;:l:l:LJnentaçiio tliJ art. i2, § 17, tlit Consti
tuil:;·w Fodm•:tl. 

Acontece t.a.miJorn quo, na::>essão do anno 
passado o üist.incto e ta.lontoso Deputado por 
MlrHts, cujos tmuallws toem sido devida
lllllllt.o :tpreclauos pela Garoara, pela re
vnlaç:·lo tio sou muito estudo, da sua muita 
t\ompotoncin. e do sou amor ;t causa publica, 
o ~~·. gstovã.o LoiJO, apl'csentou um pro
jccto J•olativo :t l'ngnla.mentação do artigo 
eitatlo. 

1•::'; t;trn s qmtsi no termo das sessões 
logisl;J.tivas, nn. smt pro rogação. 

O }lrouloma. exige umtt solução immodía.tn.: 
é inconte;t:tvelmente complexo, eu o re
eonheço ; do um lado ha uma questão con
stitucional a resolver-se e ú si a re
gulamentação do artigo pela definição dos 
c:Lsos tlc intervenção do poder publico, 
quanto <í. propriedade do sub·sólo, é ma
teria do dil'eito substantivo, direito civil, e 
como tar dn. competencia ela. União, ou si é 
uma mate-ria meramente administrativa, 
o como tal deixada pela Constituição á 
compotencin. legislativa dos Estados. 

Como quer que seja, porém, quo o Con
gresso rosulv:t a questão-ou attribuindo a. 
compotonci;t p:tr:L rogulat' a mn.teria ao 
poder legislativo dos Estados 011 regu
lando-a, 11or ootcndm• quo ella. a da. sun. 
exclusiv:t competenci:t- como quer que 
suja, ê inar!iu.vol n S11lução do problema. 

Emqua.nr.o, como umtt espn.da de Damocles, 
pencler sobra a propriedade do s11b-solo a. 

- (') F;sle di.•cu!·so niio foi revisto pelo orndor. 

5S 
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disposição vaga. do texto constitucional, que dentro em pequeno Jlrazo elegeu seu Jll'esi
garante ess' propriedade co.n as limita.çõe:; deríte c designoü para relator do assumpto_ o 
que foram impos ~as em bem da explomçã.o humilde Deputado que ora. occupa. a ~•ttençao 

. desse ramo de indus tria, o capital não se da CamaJ·<~. 
empregará com confianç·a. na. exploração da · De então para c:t, JWvos problemas, qual 
imtustria extrn.ctiva,porque não sab,erã qua.es ma!S grave e JUiÜS urgente, teem de~;a.tiado 
serão as limitn.ções que amanhã o Poder Le- a a.ttenção da Casa.. 
gislatiV.o fat•á · <i. plena propried:tde do sub- Tive de fazer parte, por nomeação aind<t 
solo· de V. Ex., de outra. Com missão Especial, 

O SR. ANTERO BoTELno-E' () que está que u.inda não tel'minou . seu trabalho, qual 
acontecendó efri Minas. seja a Commi~são incumbida da reforma 

eleitoral. 
O Sa •. JoÃo Lmz ALvEs-E' o que esta Diversos foram os ns;u!rlpGos que, rn<ÜS 

acontecendo em M1nas, como bem observa 6 tardJ · exi"'ira.m a minha intervenção nos de
~ eu no!1re · coltega.. Esta.! lo dotado das bates: 001; 0 a qlle;tãó' dos ·impostos .I*ter~ 
maiores l'iquezas cxtractivas, no emtanto, estaduacs 0 ultimamente o dos (LUxthos a 
Minàs tem · visto paralysádo o movimon to. iàvou1;a,. · · · · · · ·' · · · · · ' ' 
desta industria pela fal&a do definição das li~ · " 

. mítações · ccnstitucio1laos ·ü, propriedade dq E' bem dp ver quo o CI')Dj!l~cto desses de· 
sub-solo; · · yet·es me tom obt~i!;ado :\ tj!}umr um JlUUeo 

E? prpciso rasolvor este problema, e ou me de lado, -dul'ante algum tempo, P tra.b11<llW 
faço echo neste momento~ fazendo reclamos esp\lcial rQleront!'J.â !ogisl1J.çãq 4as minas. 
dest:.~ tribun<L <L C~marn. dos Deputados, para Devo, entretanto, doclat·:tr• que j<t ~a. 
quo regúlameutemos, si for de nossa compo~ muita · cous~ fuiü\, ·o que· ·cu ospot•ava; nao 
tencia., o art. 72; § 17, 2~ parte, da Consti- dí"o dentro do poucos úia.s, mas antes da. 
tnicã.o, me faço ~cho neste momento do te~min!lcão dus tl•u.ba.lhqs legislativos uu. col'· 
a.ppello dirigido pelo Congl'e:::so Agricola. e l'onte se~sã.o, apresen~:~r, talv(Jz á Cu.tnap, 
Iuuustl'iu.l de .Bello Horizou t.\3 aos pudores em todo 0 ca.~o á GurnrJi~~~~~o Gspoci:LI, ·o 'rc· 
publi~os . o !Do faço tambe~ ücho dn. pu.l~vr ~ sultadv t\a. ~<u·ef<~, 1111e mo foi ontt•oguo pota 
a~tortz~dil. ~o 11lust1'0 prostdm~t~ _de Mtna::;, nirnl ·, gonor.osi\la.(le !lu.; mous cotlogas qo 
que em omcw que lm pouco dn•tgm íLO pl'e-1 Co.nnnissão. 
cl~u·o P.t·esidente da. · Ropuhlica. podia. a stm · · _ . , > , 
attonção pa.tl'iotica, pa.t•u. a. solnrjã.o do prn- O SR_. .loAo L~rz ALVl·.S- I ola ,tlta co!U· 
blema rla. regulamonta.ç~iio da pl'éJpricdnclo elo pntencm do V· Ex. 
sub-solo. · o SR. CuoGEttAR- St•. Pl'esidonte, po· 

Assim, St•. Presidente, som que v:L nas daria decort'or··· Uafl ub1ervações quo a.caba do 
n~inha~ p~~ayra.s !lmini,ma conSUI':t ~ illustr•o n.dduzfl- ci"rubre Dcputtt:lo. pqr Mi11as"(li!C~o 
Commtssao Especta.l, CUJa compotencta ou t'e· relator dos tli1fot•ontos pro,]O'~tos-porquo nao 
conheço, cuja · oporosid~tdc não ponho · em lta tó um proj:.Jcto, ha diversos, quJ estão 
duv.ida,, pedir·ia a V. Ex., visto que já ~m sujeitoS ao estudo da Commi.;são:-?ão tinha. 
um I!l'OJac:o ~pr.esentado como base de d.ts· tão nitidamente gravada no espll'ltq a. pre
?ussao, · qup JUtorpuzessc: ~eus bons otficws rriencia dà solução do assuropto, quanto a. 
JUnto da mesma Commt:;:;ao, afim de que tem S. Ex. · 
a.inda este anno Plldessemos·fazer algo sobre 
o assmppto,'pqrque é p~'eciso que resolvamos 
o p;·obleooa ··que é recla.mq.do por uma dqs 
maiores riquezas do nosso pa.iz. (Mt(ito bem; 

·muito lJe~n ,) ' · · 

O Sr.. Calogeras- Sub~crevo in
teil'amentc, SI'. Presidente, as conside1·a· 
çõos quo o meu nobrp collega. e fLmigo, Sr. 
Juiio Luiz Alves, acn.ba. ue fazer sobro a 
nocossi.l:Hio, a cJu vcn i onda de se rosol ver 
o )ll'ohhlm•~ da. hg~sla.çãu d.1s mina~. ontt•o 
u:is, 

O lfllll aconteceu V. Ex. f:ia.lto ]Wl'fci ta
muntL Solici t:\da por mim n. nutnCll<;iio tln 
uma. Cum 1 ui~.i :10 l!:dpccía.l', togu no~ prímolt•os 
di<li d:1 uctual sessão da. Camar:1 tl.Ji'l lJupu· 
tado.i, teve V. l~x. :ttüuriz:tçii.o tl:t C;tS[I. pn.t'l\ 
nomNl.r o's memhroR tless:t cummis~ito, rptn 

Podaria ta.mbem parecer que qE; roG~a.mos, 
não ' so · úo 'Estaüoqile s~ Ex. e' eu temos a 
llonrâ de t·epl:eséntài', mas do Brazit in'teirà, 
não estao sendo' <lqvülamQnte interpr 'tàdo~. 
pélo raétô dé 'hav~l; peÇiq~rút inte'ü~id_a4~ o~ 
esforço insufficionte nu dar cu etzmprimento 
á 'tarefa qM me fui confiada. · · 

Nestas 'con~içí'ies, dq~~~ que n. in~orvrmç~o 
pq~~o'h.'l qo llumil'de prâc!o~ qpo o~·~· occ.ilp~ ~ 
tLtt~pçij.u d<t Cn~a tal vpz sr~a · um ImpecJl!W lL 
sol!l~fto pronil1~~· bcpefiea ? ~me~~ !1~ as
S1Jl!1Btq nq0 !<.1\ qonflt~llo a slla. I!lcumpo-
tcncla... · 

0 SJt. .lo:\ o LUI7. Al.YES- Nfiu a.poia.tlp. 
O SR. CAr.oo~trtAs- . •. deponho na.s m:ios 

do V. ~x,, St•. Pt·ositluntc, a. minh:t. · dcmis· 
~:\o tia. t•ofilri((í~ GommisBii.o. · • 
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SESSÃO EM H:i DE OUTllBHO DE 1903 4H 

O Sr. JQão Luiz Alves (paro 
t~ma explicação) -Sr.· Prositiepte. áo entra. L' 
nesb Cama1•a preveni ao mou nobre amig-o, 
D,l}put::td'-1 pqr Minas, qt\C ia P,B~ir a y. Ex . 
1\o Interpo.>íÇa.o dos seus bons ollicios nesta 
matcria ~ · .. · · · · · ' · · 

E os peccedente~ da Camar::t me autor·i
sa.va.m a fazer este pedi! o, não me constando 
que un:ia soli0i tução dc~ta · oedem ti vosso 
jamais determinn.do pedid()s de demissão de 
Comm]s;õe~~ nem ao menos melindrado os 
membros d.h.s mesmas commissoes; .. 

Nã.o tive o intuitô de ma.g,>at• nom de cen· 
sura.r a. S. Ex.; :LIJ::.olu r.n.mente nao . ·me péLS
SO!l polp espírito doinr 'de" rcoonhccoe iL 
muita. operosiJil..lo do meu noul'e amigo c 
collega. - · 

Nii.o vojJ, po1· cou~cquencía, motivo p:tl':l 
q uó S. Ex~ t'Úçi1 este' petlido· <t Mesu.. ' 
' o quo deséj> é 'qu'e ·a: upiwó ;idatlc do nobre 
Deputado se appliquo com afinco, a pá.r 
CJlll sna. compoteucht. :t soluçã.o de um pro
blema. quo é urgente c inadi:tvol, p<tl'U. o 
desen vohrim-euto tla. indust ria cxt i·acti v a. do 
no~so paiz. · ' · · 

C)mo um aggregado de espiritos an<.J,rchicos, 
que perderam a propeia sogumnça. em si 
mesmos e se di vorcjaram de tudo quan t.o 
neste particular se h a via f!3ito, na. obra lo 
gislativa, em torno do grande almirante. 

Ha no pat•ecer, com eífeito, affirm~ções 
inauditàs. em que o or.arlor se viu obt~igado <t 
cmr doante do t)stcmunho indefectível dos 
óOUS pt•oprios olhos. 

Affil':nou-se a !li qtw o Pode1· Jur.lickrio tinha 
.f(i 1·esolvi lo a qtteslíío. Entretanto, a ma
tet•ia. quo a. emenda consigna foi incorporada 
em um<L lei do orçamento, sobre a qual o 
P.odcr JndicLtr.io .i<i.t'n<tis se pr.:rnunciou. 1~, 
além disto, pretunde -<1 illudtl'O Commissão 
de Orçamento. no parcccll' que o or.ador ost(L 
examinando. que o Pode1· Eo;ecuti'lio igual· 
mente jà decitlü1 a c:mtl'oversia. Do modo 
que per:tnte doutrina, tão ostranln fica do 
ora. em <.le:tnte inhibido o Podee Legislativo 
do restamar, nas leis emanadas de sou seio, 
o ponsa.mento que a.s insp~rou. O P.odee Ex· 
ccutivo j;í, é um estrJrvo pa.r<t ó exercício do 
uma. a.ttrib :tiç:io constifucionn.l, c,,rrente, 
elorneritat', indiscutível, ·nunca posta em du
vicl<t, C<Jntr<L u nU. p1·erogJ.tiva. iphcronto á. 
propria elaboração das leis. · 

O o ri.l.rloe dopl o t·a este p t'Jceden te c nã.o 
~ Sr.: efhHH'f·~ ~r'I1!~~:-P(!ÇO a acredi t:t quo o eminente Chefe da Nação l11J 

Ili+layrq. P.~N uqHL cxpl\Çl<W(1'l pe>:s•>n.l. uê o concursJ da sua responsabilidade. 
A Camarn. v<~.e pl'ova.voltriou te a"sistir, na 

O Sr. Presidente-Tem a p:lhtvra raj 1ição da emenda, a. uma especie de ce· 
o nobre Dnput;tdo. roniótlia. funebra muito parecida com o 

ontert:o do um<t est<itua; e ·o mais curio.;o é 
O Sa•, Edna,a•do Rnn1o:;;~ (pro·a qno tal ceremouia !'! presidida. (âpontam&o 

wwi c.,:]Jtiwçi.to· pissoat)' diz '((ue não s:tln até pam o.-:;, .. Gmsiclno tlp Nascimento) pelo pt•o
qtiil.nclo lhno,;t.;L ·.·eset'v;tda a. sot•te auvet;:>a pdo estatu:ll'io. Poi'<lllO foi S. Ex. um'<los 
dO liqa,'r'j:iolo flrial recdnheciiilento dos <lf·ei promotores m<tiS OXtt'OOI!Oi:l rJosta nlOl'Cê,eujo 
tos, consngra<lo:-J n~L lei de i·c\'oPsão eln f'a.vüp alcance é agor.~ tão singulatmente l'USLl:in 
do sn.uJo:;o l:l.lil1ÍI'i!it.e Jé.H'oôymo Ji'J•h.ncjsco gido. ·· . ' 
GónÇ'n.lvc.~ . · · · · ·· · ' Depois tlo larg1s considerações, o orador 

Dêfdri<lôn esses dit•oit,ps n1n b:mc~cio do deela1•a. qlie a ultima v.oz, já no leito Ü\1 
um"viv'o; hoje 'cféfeiiqo em p'rcsi.Jnça ' dc uiit ag0nü1, em que d almirotnto Joronymo Gon· 
êadalw.'' · · · '" · · · .. ·· · ·. ' · ç:Llves ouviu t,·at .u· da contt·ovcr.-Jià sobro 

'As~igQaht os "'opisodios da discussão e vo- a mer-cê que o Cougreaso llto conferira, foi 
tn.ção lhs leis mnl i.i'plas que sú ~em Si!Cl!!J!lido n:t larga. justifie:~ção de quo é pt:eoodida a. 
]Htl'n. torn:l.t' offectivo o premio q u'ó :L gl'a.ti- cmCJn l;t gblpoad<l. pela. · Commis;ão de Or:ç ~-
l!q.o ~n~iqqa.l CJ~lftll'ieu. Qo glorio~o JU!I!l'i- <monto. · · · -
nheit•o; e. com surpl'es:l. do ot•ador, çl!}wu:)} o· bra.vv pabo do gu~:cea j<t eva então quasi 
ve:~. prit:ns1rq. vp~ ttm~ ~!lm.~~m·aç~R !q~h ntq moriblllltlo, mn.s paJ:ccett :to ora._qor: qu~ 
Ol'lgtna.rm d<L Commtssao rlq Orçij.tpentl-l, a~ p:il:J.Vt!<LS COJ)Sola.l.i->r.a.s <h.tCJ.uelht .JUStifica~ 
prnsidi•la, quem dit•ia! pelo · se11 'bri1i'úônto 1-iva. p;tssú·am aos ~cus ouvidos como um 
collog.t, lear.ter 1~9st:t C.L~a ? no!Jre Doputa<l<> hymuo entpa.do pela.. consci~ocia n:;pional 
pelo Rio Oramle do Sul, o S1·. Ca>si:J.no do <LPS :;;cus inesqqccivets sct:vtços, e· talvez 
~íJ.SO!!lV1fl~O.. j act·c.lilas~o qu·p qlle traluzitt a oxpt:essão 

E~VJ· lllôf.!li\1-(~t ,çuo cont1:ayi:t. a :,;~nh~ em g-<ll'.Jl de _ wn~t _c mur.L q_ne pJncos annos ant~s 
nm r~r·~~~l'· qHe o unilqr ~, _tq :t1q1 •1!~~e po·, lll~_h<tV!:i tm ;o a ma.ts portemosa glortfi· 
tiOL'<L oxpltc.U', pqr·!ll9 ~a b,<~~Oj:t (!m (l•lUil fu~l-1 caçao. . , _ 
da.mentJs quo \' iul:~m .:t t'tgot·osn. ox:tdida.J CütT0\1 os olhos com c~tn. lllu;;ao ; tanto 
dos factos o :L ev.ídoncia dos princil)iJs qnc p~jui· P<H:.L nós. si <~ virmos d :svauorJida. 
a. no~.;a.' cultura. política fio via aca.t:~r:. pwa. (M'Ifito · /hW~; ?Hlfitr ú.ell~· O 91:açlrn: ci {Çti-:-
qno tL histoda não qos sty,gniat.izn a.lgum di :~ citado.) · · 
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Compa.recem mais os Srs. Oliveira Figuei
redo, Enéas Martins, Hosannah de Oliveira, 
Passos Mirn,nda, Carlos de Novaes, Rogerio 
de Miranda, Indio do Brazil, Antonio Bastos, 
.José Euzebio, Urb,tno Santo:;, Christino Cruz, 
Rn,ymundo Arthut• , Bezcrril Fontenclle, 
Francisco Sá, Frederico Borges. João Lopes, 
Abdon Milanez, José Marcollino, Malacbia.s 
Gonçalves, Esmet'<tlrlino Bandeir:t, Arthnr 
Orlando, Noiva. Leovigildo Filgueira~. Tosta, 
Castt•o Rebello, Felix Gn.spat·, Augnsto do 
Freita.s, Eduardo RanLs, Marcolino Moura, 
José Monja.rdim, Gal(lino Loreto, Corrêa 
Dutra, Mello Mattos, Laurindo Pitta, Julio 
Santos, E:stevam Lobo, Bernardo Monteiro, 
José Bonifa.cio, Gastão da. Cunha, Ribeiro 
Junqueira, Frttncisco Bernardino, Bueno de 
Paiva, Adalberto Ferraz, Lamounier Godo
fredo, Sabino Barroso, Olegario Macio!, 
Padua Rezende, Fernando Prestes, Ferreira 
Braga, José Lobo, Paulino Carlos, Alvaro de 
Carvalho, Rodolpho Mirand:t, Hcrmoncgi!do 
de Moraes Filho, Aquino Ribeiro, Benedicto 
de Souza, Lindolpho Serra, Lamonlm .Lins, 
Juvenal Millor, Mn,rçal Escobar, Barbosn. 
Lima, Angelo Pinheiro, Ju.mes D:wcy, Do
mingos 1\Iasc:u•enhas, Cmnpos Cartim• c Ho
mem de Ca.rv:tlho. 

Doixam do comparecer, com causa pal•ti
cipaua, os Srs. Raymundo Ncry, Arthur 
Lemoil, Rod1•igues Fernandes, Guedollm 
Mourão, Dias V1eirn., João Ga.yoso, Pereira 
H.ds, Trindade, Soares Noiva, Walfrüdo 
Leal, Moreira Alvos, Estacio Coimbra, Pedro 
Pernambuco, .l•:lpidio ·l•'iguoil'odo, Epami· 
nn.n las GI·aclndo, Ru.ymun,lo do Mi1·anda., 
MiltiJn, Bnlcão Vianna, Fidolis A I vos, Boi i· 
sario do Souza, llozttm:1t, Poroirn. Lim:~, 
Paulino do Souza, Virw.to Mascarenhas, 
Davitl Campista, Henrique Sallcs, Camillo 
So:u·es Filho, Carlos Ottoni, Manoel Ful
goncio, Lindolpho Caetano, Eduardo Pi
·lnentol, \Vonce~lá.o Braz, Vn.lois rlo Castro, 
Azevedo Mn,rq ncs, Costa Netto, Francisco 
Tolentino, Pa.nla Ramos, Abdon Baptista, 
Xavier do Valle e Vjctorino Monteiro. 

E sem causa, os Srs. Anizio de Abreu, 
Thomaz Cavalcanti, Paula e Silva, Affonso 
Costa, Pereira de Lyra, Rodrigues Lima, 
Erico Coelho, Lourenço Baptist;~, Astolpho 
Dutra, Carneiro de Rezende, Galeão Cal'Va· 
lha!, Bernardo do Campos, Costa .Tunior, Al'· 
nolpho Azevedo, Amaral Cosar, Leite de 
Souza, Francisco Motta, Canilido Rodrigues, 
Soares dos Santos o Alfredo Varela. 

O 8r. Prefi\idente- O Sr. Depu
tado Soares Noiva, allogando o máo estarlo 
do sua. saude, que o obriga a não comparo· 
cer á.s sessões da Camara por algum tempo, 
petiiu dispensa do log.~r que occupa na Com
missão do Marinha e Gul.'rra. 

Vou submotter á deliberação da. Camam o 
pedido feito pelo illustre representante da 
Parahyba.. 

Os senhores que concedem a dispensa pedi
<l.t, queiram levn.ntar-se. (l'aJtsa.) Foi conce
dida. 

Nomeio o Sr. Deputado Alves Barl)osa 
pttra snhstituir na Comrnissão d~.· Mttrinha n 
nnm'l':t o S1·. llnpnt<tdo So:trr.s Neivn. ._ 

E' sem dobab <tpprovad;t a red;tcção finn.l 
do projecto n. ~2.'50 A, de 1903, para SOl' on· 
viado ao Senado. 

Consultada a Camar<t solne a dispensa pe
dida pelo Sl'. Calogems da Commissão Espe
cial de Mineração, não é conceüidn.. 

São lidos, julgados objccto do deliberaçilo 
e enviados it Commissã.o de Orçamento os 
seguinte~ 

PROJECTOS 

N, 266- 1903 

JJ:qr.lipara, sem cmgmento do J'espcctivo m·ça
ment.o, os vencimentos elos cmpl'c!Jados dt~ 
Secrctm·itt d c Est lula da Jl!al'inlw aos dos 
empl'C[Jados da Oontabi/.irlaile do mesn1o 
Jl1·inista1·io, f( JlaJ·tir de 1 de janci'I'O do cm·
nmt e wwv 

O Congresso N:tcion:tl resolve: 
Art. I. • Ficam oq uipar:tdos, som au

l:ímonto llo l'l'lspectivo ot•çttmento, a. partir 
uo I do j:tneil·o <lu cort·ente anno, os venci· 
montos dos ompregudo.~ dn soct·ctaria do Es
tado d:t Mn.rinh:t aos llos empregados d:t 
Contll.doria do mnsmo Ministorio. 

Art.. 2. 0 Pa.1•a os elli~ito .~ destu. lei, o Porlor 
Executivo a.pt•ovoitar<t, no corrente exercício, 
o., saldos voritlcados nas quotas lia verb<t 
§ lo -Secretarias de Estado- destinadas ao 
consumo de agtm, e, nos exercícios subse
quentes, reduzirá essas quotas uc 48:492$ a 
~8:i79$WO. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala dn.s sessões, 14 de outubro de 1903-
Hcredia de Sá. 

N. 2Gl- 1903 

Autori;a o Governo a abri1· o rwccssm·io Cl'll· 
cl ilo JWJ"a oct:Ol'l'Cl" r!.~ dc.~pc:as com a 1'C• 

admüstio dns opcl·m·ios do AI'SC11Cil de Mil· 
J"inha do Disl!'icto Fcrle1·at 

Art. Ficn. o Govorno :wtoPiw.do n. n.brlt• o 
ct•edito JIOCOSS3.l'iO pu.l'a Ot'COl'l'Ol' 1\~ dnspOZU.tl 
com n. rca.<lmis~ã.o dos opt.mu•ioH do ArMnnl 



Câmara dos Deputados -Im presso em 22/05/2015 12:32 - Página 76 de 95 

SESSÃO EM 16 DE OUTUBRO DE 190:3 

de Marinhtt do Distrieto Fedeml, ultima
meu te despedidos. 

Art. 2. 0 Revogam-so as disposições erri 
contl'ttrio. 

Sala da$ sessões, lG de outubro do 1003.
llcredia d e Sá.- Wandcl'ley de ilfendonça.
_,ütyusto ele Vasconcellos .-J. Crwvello Caval
canti.-Candido _,l!Jreu.-'l'eixeim Brandr.To. 
-Etyseu (htitherme.- Euzeuio de Andrade. 
- BernaNlo Ho1·ta,- Vergne de ilureu.-
Eduardo Rcmws.- Pinto Dantas.- ;l!Jdon 
Jiilane.::.- Eu,qenio 'l'oul'inho.- An·M:ellas 
(;al·tJLio.-n.Saldanha.-Fonseca e 8it-tJa.-Sâ 
Freire.- CoiTiJa Dutro..- .Ame1·ir.·o do ill~-tt
'JHCI'que. 

N. 2G2-1903 

Detel''ll!·inu !! por!.!enlagern qwJ clet)(n·au per
cevei' os cotlectores e escri v<rcs em cuda 
e(t;el'cicio, e dti out1·as providencias 

O Congl'csso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 Pelo serviço da n.t•recadação lias 

rondas federam! perceberão os collectoPos e 
escrivão~ em catla exercício a porcentagem 
soguiuto, progressin\mente lleCJ·escento o 
calculad •, por pt~reella.s na razii.o inversa. tio 
ttugmontu dtt renda.: 
:lO ·~;, si a. cobt•a,nç:tL fot• até .•. 
25 ·:;, 'do ·mais 

de......... l~:unosOCHI itl.ó 
20 % iuem do .:!40: Oo8uufl >> 
15 % iuomdo :m:ouo.-;000 » 
10 ~:. idem de 48:000~01111 » 
5 •;;, idem tio üD:OUIISilOO » 
~ % idem do 72:0oo;;noo » 

, , do q u:J oxceJm· Jo .• 

l~:OJ0$000 

24 : oor.::;oou 
3G:OOU~OOO 
48:0011sooo 
{\(I: 000~000 
72 .01JU9UOU 

ôUU:fiOO:;iC OfJ 
fiOU:UOO!-;i ,QO 

Pal'agra.pho unico. A poJ•contitgem ~cimu. 
sot't't úeuuzida, mensalmonto, da duouccima 
parto dessas rendas e sortl diviLliúa em cinco 
quotas, sendo tres ptu·a. o colloctor e dua.s 
para o escrivão. 

Art. 2. o Quando em uma Cllllectoria ser
virem duus colloctore ;, o ultimo, pa.ra a 
deducção de sutt porcentagem no primeiro 
mez, levará em conta a renda ar1•ecadada. 
no periodo da gestão do seu antecessor. O 
mesmo se dovet'tl proceder em relação aos 
oscrivães. 

Art. 3. o As despozas com a respectiva il.r
recadação continuarão a corrd' por c0nta dos 
dous :o;ervontu<t :· ios, colle:::tur o escrivão, e 
ontJ•c os mesmos dividi.ta na ra.zão da por
cent:tg-oin filiO pet·ccbem, excepto r1mtnto a.o 
itlu~uul da ca:-Ja, quo, quaudo csL<t :;ervil· de 
I'O~idouciLL de ltlgum destes funccionarios, 
StH'il. pu.go pelo llllO occupu.l-a. 

Al't. 4.• Quando u. arl'ccadação estiver a 
cargo do colluctór estadual, em virtude de 

accordo com o Governo do Estado, c a collc· 
ctoria estivor provida de escrivão, este terü, 
direito á porcentagem devida aos escrivães 
federacs, uesde que se habilite com a necos 
StLria :fiança para exercer igual cargo no 
serviço da União. Si, pol'élll, a collectol'Üt 
estadual não es!,iver provida do escrivão, 
abonttr-se-ha ao collector toda a porcenta
gem. 

Paragt'apho unico. Terá. igualmente direi
to ao abono estabelecido no artigo antece
dente o collector federal quando a eoUecto
ria a seu ca1•go não estiver tambom provida 
de oscriv:'io, ou mt 1'alta de coll()ctor servir o 
escrivão. 

1\et. f>." No prazo addicional do exurcicio. 
o collector liquidat•ii, a conta da. porcontagem 
quer sua, quer do sou escrivão, lovi.Lntttndu 
um balancete em 'luo figm·o não só a roeeita, 
como a despo;~,a ,já. realizlLda c proveniente 
ua liquidaçã.o, do modo que venlmm os dous 
serventua.rios tt pot•aobm• as que lhos cabem, 
nos termos do m•t. lo. Esse btdancoto acom
panhado dos r·ocibos rcfol'cnto~ il. liquidação 
~orá. on dar lo rla~rle logo com otllcio á re· 
partição com!)etonto, para. os devidos fins. 

Pu.ragt·a.phu unico. Quando se vct•l!lcar :t 
hypothose do art. 2°, u liquid:tt;íi.o ser:L lbib 
pela Diroctoeia do Conta.IJ!lidauo do 'l'hosom·o 
FClloral, si a. culloet.ol'ia ostivct' :;ituadit no 
Estttuo do lU•> do .Janoit•o o pola~ Dologacias 
Fisc;~os, nus untrtJs J•:sr.u.lo~. 

At•t. 0." :-ii por oct!asliio !llt l!quidaçào não 
huuvot• !'onda rlo pt•upl'io oxet•clolu pura. o 
Olll bolsu rl:~s impLll'tancius devidas aos dons 
sot•vontuaJ•iu~, o cullector l:wc,\;u•LI. mão dtt 
t•crHl:.t do oxorcicio em que J'or a mosmu. roa
liz:ultt, fa,zenuu o :;upprimonto nocessariu nos 
t•cspet~tivos livros Citixa.s o scientificantlo a 
t•eptu·tição competente dosse jogo ue con
tas. 

A1·t. i." O collector que, depois de expi
rauo o prazo para o recolhimento respectivo, 
conservar em seu pode1· o saldo do um mez 
qualquer tio exercicio, som motivo justifi
cado, perderá. o direito {1, pol'centagem e fi. 
cará snjoito ao juro de (9 "/o) nove por 
cento da móra. 

Art. 8. o Aquolle quo retiver saldo de 
dous mczes consecutivos, uma vez _que não 
se tenha justificado perante a repartiçã.o 
competente, incorre1·á na pena de demissão, 
<~ lmu do serviço publico, si se tratar do func· 
cionario nomeado pelo Ministerio dtt Ftt
zendt\,o,si se tratar de funccionu.rio estadual, 
pttssará a arrecadação pal'a a coUectoria 
mais proxima, fazen,to-se as devidas co~
municações ao respectivo Governo, para seu 
conhecimento e fins convenientes. 
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At•t. D. 0 Revogam-se as disposições em 
contl'ario. 

Sálà dàs ses.,;õcs, .. Ici de outubro ele 1903.
J. C1·úveUu (!avalc'an i i. -Sâ P1·eire. 

· E' . àrintmciaqâ a vobção tlo projecto 
n. 237 A; de 1903:qua fixa a dcspcza dô Mi
nisterio da Marinha para o exercício de 
1904 (2a discussão). 

Em seguida são successivumt?.rite postos a 
votos e approvados em 2" discussão os se
gtiii1tes artigos üo 

PROJECTO 

N. 237 A - 1903 

; Àrt. o . Presidente da. kepublica é au
~orizado a.. despender p:jlo .Miois~erio da. Ma
rinua, com os serviços designados ... nas. se· 
guintes ver.bas, .a. <J.nant\<t de 97:800$, ouro, 
e 28.884:913$238, papel: 
i Seérotaria da Estâdo ..•• 
2 c'ónselho ~â vaL ......... . 
3 Quar:tel-Geperâ.i. ... ~ ...•. 
4 Stipreirio Tr1buoa.l Militar 
5 Conta.doria d,a Marinha. 

J.\,ugmcp~(ldo de. mais 
2:4SI$0QU,. se11 do do 
1:281$. para mais um 
sct•vent!:l;. para. paga
mento aos ,serventes de 
mais um dia de anno 
lJisexto c pj_r:\ mais 
1:200$ â um I• oscrl
pturàrio,em virtude dh 
sentençri. do Supt•emo 
Tribimal Federal de 2D 
dê ilovefub:'o de 1902, 
iiiandadi1 exeêti ta r po I o 
Uovérno. Dhninuidu dn 
I : 500$ pela extincçãu 
do ç,arg~ de a.!lxiliar do 
arcllivi~ta, qu~ sei'~ ex
~rcido por um servente~ 
Sendo . o augmento ao 
todo de 9~1$000 ...... . 

6 Commissariado Geral. , ... . 
7 Auditoria .......•....... , 
8 Córpo da Armada,. Dimi-

nnidu de 17: i00$000, 
sendo 2:j00$000 pela. 
reducção de li2Cl a 90 as
pirantes e de 14:40(1$00() 
pelo pagamento sómente 
a um vice-t\lmlrante em 
vez de dous almirantes 
dó quadro àxtraordina-

208:676$000 
46:84b$óo'O 
!h:óSI$000 
26:040$0CO 

2:~5: 224$000 
43:760$000 
21 :782$00!) 

rio, na importancia de .. . . .. 
9:600$000 •.•••••••.•..• 2;989:140$000 

9 Corpo de Mai'inheiros Na
cionae.J. Augmentado do 
126:i61$350 pel~J, insuffi
ciericia dtt veH)i i)i·o
posta. J?ara fardamanto 
d!ls praças do Corpo de 
Marinheiros Nt\cicinies 
e Àí;Ji'eiidizes M<l.rii:ihei'- . 
ros .. · ....... ;.; ... ; ... 2; ros·: 147$22) 

ió Corpo de Infantaria de Mit~ 
l'inha .. AugiiJ..C~:ttado ~!() 
mai> 33:750$067 peh 
insuíllciencia da veebà 
proposttt Íla rubricá Ma· 
1eria.l par<t fardamento 
(materia prima)....... 336:719$327 

11 Ar:~onn.es. Dilninuido de 
150:000$000 para. pa.ga
mentu; na. rubrica estÇt: 
belecirnentq na:yal de 
Haqui, (le Montepio aos 
opet•arios dos extinctós 
Ar·senae.:; de Pernam- . . . 
bueo e dâ. Bahi<1 ....... 3.75o:446$27s 

12 CaiHtanias de portos. Di
mirt.uido dà I: 260$000, 
séndo M0$000 por nü~"
uos um patrão e de 
720$000 pol' me.nos um 
foguista na rubrica Por· 
nainbuco ......... ; .•.. 

13 B:.tlizamento de portos ... 
1-1 For·çtt Nc.mâ ......•....•. 
15 Hospitttos .............. .. 

ió Repartiçã.o da Ca.rtu. Mi\-

431 : 299$00ô 

50:000$000 

4.l28:ô79$Ü>4 

3i!J: 181$000 

ritima. Diminuido de 
78:080$, sendo 80: 000$ 
para a constrticção de 
dóüs pharóes de ::;a clâ.S· 
:;e, um na. costa do 
Albardã.o e outro em 
Pernambuquinho, no Rio 
Grande do Sut, . e pelo 
augmento_de I :920$,con: 
:(orme a ulJsorv:.t~~:"to liual 
da tabella............. 6G5:86ú$ôoó 

l7 EsCola, NàV:i.l. Augmeri.
tado de 400$ de gratifi
cação ao <lirector da,Bi-
bliothec:\ el\tnsou dn Mi\-
rinlla ... ; ..•.•..•...•.• 3s6:4oo::;;ooo 

677: 02l$0b9 
i33:4i7$00J 

18 nd'ól'triados ........•.. ; . ; . 

Í9 Companhia de Invalidas .• 

20 Ài'mtl.mento e equipa-
, monto ............ ;..... i00:000$000 

21 Munições de bocca ... ;· .. 7 .548;,861:1:p65Q 
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22 Münibões navans .Augmon· 
ta.do de 50:000$ peladefi· 
cien~ia. dt~ verba pró
postu, para acqtiisiêão de 
artigo~ de sobeesalentes 
para. os navios, corpos o 
ostabnlecimentos, inchi-
sive reparti\ões da Ma;; 
rinh:t ... ; .........•.. ;. 

23 Material de coristrucÇão 
naval. •..... · •.......... 

24 Obras ..... . .............. . 
25 Combustível. ............ . 
26 Fretes, etc ............. .. 
27 Everitiiaes ............... . 
28 Conimissões ein paiz es-

trailgeii•o -ouro - t•éis 
97:800$000. 

I • 350: 000$0! JO 

1.3:-iO:OOII$0011 
4RO : 000$000 
n:m:rJOO$ooo 
2.20:00(1~0()0 
~l0:110fi$1JO l 

Art. Fica o Poder Executivo u.utol'IZr\tlu: 
á) a vendêr o roaterütl reputr\do lnutll, 

aproveitando o producto da vondrt no.i !'O· 
p<\ros do materin.l flilctuante o vrnpl'los nu.· 
cionáes; 

.b) a despender até 19:000$ com 11 rtcqttl .;l
ção de aj:Jparelhos, ma.chinismo~. ele., quo 
habilitem o Iü.bora.torio do ho.>pit't.l 11 pr·npr1· 
rar pt·oduetos Phã.rmaceutieos e a dlspot• !lo 
tiih gabinete Llé aiialyses chimic<\S o bt·umrL· 
tologicàs, abrindo o necessrl.l'io ct•edlf.o; 

c) a iriri.ridar imprimir rm ImpronStL N't~· 
ciomi.l b c::ttaldgo da bibliothecn. o Mn~011 1ltL 
Mà.rinhr:!.; 

â) a abrir o ct•edito supplcmentrw nuci•SHIL· 
rio para occorrm· ao p:.tgttmcnto do Vl'ncl· 
mei:ttos e "\•ántagens e materhl, rl modlda. 
qde se for preehchehdo o numet•o 1!o fli'.Lças 
do córpo de m ,,riíiheiros nacionaes, att\ o li· 
mite marcado n<1 lei de fixaÇão de força.~; 

e) a IÜiindri.r êdnstrUÍl', pará CXpet•ionc!:t, 
os submarinos do invenção ná.cional quo fo· 
rem jiilgá;dôs acceitü.veis; depois do ouvidas 
e publiéttdü.s as opiniões competentes sobt•o o 
assumpto, potlendo pn.1·a osso fim abl'it' cr·n· 
dito até a Quantia de 700:000$000 ; n a Iionieti.r dous addidos militares, om
cia.es superiorês, sendo um na Europa e outro 
na. AÍilericá do Norte, percebendo, aléltt do 
soldo, etapa ,e q~,I.ap.titativo Ilar~. cri<1~o, <t 
gratificação de commando de mtvlo cot'I'OS· 
pohdei!ttl ás smt~ ph.tOrttcs ; 

!i) a ii1ti;ildttl' praticrtl' officiaes !la arlttn.rlá. 
ôrii oillCiiJas e estarolecilt1entos iüwao.Les· 
t.Í'lLb&eih.1S ate O niaxitno ile SOIS, O hem 
assitÍt a.m qttatl'ô dos engerilloit'iJs na.v:i.eH, 
que tenlut.m de corrtplotat' o ci~rso :i. quo são 
obrigados pelo respectivo i•agulamonto, ven· 
ceildo os mesmós officiaes, u.l~m do soldo, 
etapa e quaotitil.tivo para crltido, a gr1t1.ift· 
cação de commando, conforme rL patente. 
dovontlo i'obti.liit; n. escolha. on tro os officltws 
suba.lteri1os ·; 

h ) a. abrir o crcU.ito até 650:000$ para 
OCtJl'l'Cr áS depezas COID ii.s yju,geils He nt~
VÍOS da armada que, porventura, sejáili foi~ 
tas a portos estrangeiros, na vigencia desta 
lei; 

i ) reorganizar o Conselho Naval e a res~ 
pecth·a sccretar~tt, ficand9 o act:l. pa.ra exe
cução dependendo de approvaçãe do Con-
gresso ; . . . . . 

.i) tt ro:ver . ó regulamento da. .Escóli.t,, Nti.
val, f<tzenÇ.o as àlterações que jdtg-ar convo
niont0s, devendo, pórêili, ter execução de
pois d'L appl'ovà.ção uo Cdngre3so. 

Art. Fica derogado o à.rt. 1 O da lei 
n. 3.0 18, de 5 de novembt'O da 1880, para o 
IIm !lo poder o Governo celebrar contractos 
por· tempo nunca maior de cinço n.nnos, 
quando estes versarem sobre alugueis de 
cas :ts, . construcçõos navaes e illuminaç,ão 
do fortalezas, ilhas do Mioisterio .da Marinha 
o navios de guerra ou fornecimento::: de agua 
a qualquer dessas dependencias. 

Art. Continua em vigor o art. 10; let
trns e c i 1la lei il. 834; de 30 de Bezemb: b 
de l9ôl e art. i3 da ii~i li. 652, de 23 d~ ho
vombro de 1899, fica.ndo extehsivo ás praçás 
o infol'iores asylados; aquartelados, o ábono 
que fa.z da. etapa. á mulhel' o um filhO do 
asylado aquartelado no Ministerio da Guerça, 
o cujo casamento se houver realizado antes 
tln. invalidez. 

Art. . A applicar os s:~.ldos das verbas 
consignadas noárt. 9°, ris. 2:~ é .24 o art. 10, 
lcttrn.s F e ti da lei ri. 957, do 30 de dczein
ht·o de 190?, aos set•v)Ços constahtê~ dos 
ruc~mo:; ái'tigds, com exclusão das qüâhtias 
llll:!tlnadas á a.cqtiisição de \itn rebocatlbr oii 
lancha. para a .cà.pitania do Portó de Ptir
nam lJUC01 ÍL CÔi:JStrttcção da _la YlJ.JiÜcti•ia, . de~ 
posito do aguae esgoto na Escola do Apréli~ 
tlizo.; Marinheiros no Est:tdo das Abgoas e ao 
pt•osoguimento dá ctmsthicção do monitor 
Mm·anltao. 

E' annunciada a vótaçã;l das eme~tlãs cqn
stantes do i!llpre;sp n. 237 A, de 19Q&,e oife
l'ecidas etn 2" discussão ao .orÇa.mento do Mi
nistcrio da. Marinha p:tra 1904. 

, Q S.I~. :P,a:.~esid.c:m.t~-:- As emÊtn4i\s 
ll.o .l a 12; si forem approvadas, serão desta
ca~lt,lS om jit:ojocto cspociâL . . -. _ , , , , 

. l~m soguicla . são :;;uccessivamento postas , a 
\'otos or~joitadas a.s omondas soh ns. 1 a 7. 

o Sr. oliveira "llaii.ad.ã.o (Peltt 
ordem) requer vei'iti.cação d<1 votação da. 
cmonua sob n. 7 •. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
llliC a omótldtt fói rejeitado por 72 votos 
contl'a 42, total 114. 
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F' a.nnuncia.da a. votação d;t seguinto 
emenda., sob n. 8, dos Srs. Ermirio Coutinho 
o outros : 

«Art. 6.° Fica. sem vigor o disposto nas 
lettras a, /J c c do al't. 16 da lei n. 5GO, do 
31 de dezembro de 1898. 

§ 1. o Na vigencia desta lei ser[t revisto o 
regul~tmonto do pra.ticagnm do porto do Ro· 
cií'e. pelo diractor da mesma pl'aticagom, do 
accordo com a respecti vtL associação, s~m 
creaçã,o ou augmento algum de despeza p:tra. 
os cofres federaes, dependendo, porém, sua 
execução da. approvaç~ão do Ministorio da. 
Marinh:t. 

§ 2. 0 Na revisão do regulamnnto su attun
derâ aos seguintes pJntos : 

a) á. arrecadaÇão das taxas da praticagem, 
de accordo com o art. 29 e §§ l ", 2° o 3° du 
regulamento de 8 de novembro do 1890, do
vendo as taxas ser cobradas pela tabella an
nexa ao vigente regulamento e mais dispo
sições referentes ; 
. b) á divisão das taxas arrecadadas, que de
verá ser fd ta de accordo com o art. 26 do 
regulamento de 8 de novembro de 1890; 

c) á fixação das taxas paio aluguel do ma
terial da praticagam e serviço do pessoal 
avulso da mesma., devido pelas embarcações 
que demandarem o porto e de accordo com 
o art. 1° do regulamento de 13 de novemln•o 
de 1854.» 

O Sr. Ermirio Coutinb.o (pela 
m·dem)- Sr •. Presidente, noto que o illus· 
tre relator da Commi~são de Orçamento d •, 
Marinha não se pronunciou sobre esta 
emenda, dizendo apenas no começo du pa
reoor que ha diversas emendas quo devem 
ser destacadas para co'nstituieem pt·ojoctos 
especiaes. 
. Nada ter.ia. eu que dizer, mas é de notar 

que S. Ex. silienciasse, absolutamente, 
quanto ao merito da emenda. 

Devo, entretanto, lemb.·ar á Camara que 
a emenda é re i:!roducção fiel, cúpta exactis· 
sima daquillo que a.pprovámos na sessão pas
sada (a1Joiados.) E' a mesma cousa, nimine 
discrepante. 

Peço, portanto, ao illustre relator e apro
veito a occasião para. render a S. Ex. o 
prelto de homenagem, a que faz jus por seu 
alto merecimento-peço ao illustre relator 
que se pronunci.e a respeito, que diga al
guma cousa quanto a emenda.. E creio que 
S. Ex. opinará no sentido do quo soja ella. 
approvada p~ta Ca.m:wa, porque, pa.ra quo 
constitua projecto especial, se faz mister, ê 
indispensavel que seja approva.da em 2" dis
cussão. 

Aliás, a Camara não fará mais do ·que 
;proceder de accordo com a justiça. e a cohe-

roncia, a.p}wova.nrlo a emenda, conforme o 
quo .i;t tive occasião de dizer. 

Poderia cu accrescootar quo a emenda não 
t·ontólll medida permanente a ser incluidt~ 
em lei annua., como, por equivoco, talvez, 
disso no seu p:trecer o illustro rol:ttor do 
Ot•t:amento da Marinha. 

Bem ao contrario, ella procura fa.zer des
app:lrecm• di8posiçõcs pet·m,tnonr.es que, lm 
quv.tro ou cmco a.nnos, figuram em L<ll orça
monto. 

E' isto exactamentc o quo a, emenda pro-
cura corrigie. . 

J•}, si dt~hi do6orrcr, porventura., qualquer 
disposic;ito lJOl'manentc, t•tl inconveniente 
sm·;,t rcmo(lir.tdo, de~tacando·so a. dita emenda. 
pa.t•a conststuir pl'O,j.lcto om separado. 

O mmt tim om simplesmente pJdir expli
cações a.o illustre relator e lombme á Ca
mara. que constituirá. manifestação do sua 
coherencla a appravaçãl> da emenda. que 
consign:t medida já por esta Casa acceita na 
sessão pa~sada. (Muito /Jem; muito bem.) 

O Sr. Laurintlo Pit.la (pela 
o1·dem) - Sr. Presidente, a respeito da 
emondu. que va.e entrar em votação, tive 
occasião de consultar o digno Ministro da. 
Marinha o S. Ex:. me fez ver que o Governo 
não era contrario ao teor desta emend:1, a 
qmtl, como muito bem disse o nobt•e Depu· 
tado quo aea.ha de se sentar, vem regulari
zar uma sit!laçã.o rolativ..t. a disposições per
manentes que S3 acham consignadas em leis 
annuas. 

Deixando de dar parecer a l'espait::~ dosta 
emenda, o fiz lill a.ccordo com o procedi
mento cttte já. tinha tido em relação a outras 
emendas offorecidas por illustres Deputados, 
como pelo digno Sr. Oliveira Valladão, por 
considerai-as de ca.eactet• perma.nenLe, e ser 
nosso intuito destac:1l-as do Orçamento da 
Marinha, afim de constituírem projecto em 
separado. 

Assim, unindo o men pensamento <íquello 
que dictou esta emenda pJr parte da depu
tação pornambucaua., tenho a dizer que a 
Commis,;ão de Orçamento não é contearia ... 

O SR. BRICIO FrLuo-Muito bem. 
0 SR. LAURINDO PITTA - ••. ao que ella. 

consigna, tendo deixado de se exprimir a 
re§Peito de seu me:ito, por considerai-a dis· 
posição de caractor permanente e esperar 
que fosse clostacada em projecto separado, 
para então se pronunciar a respeito. 

A Commissão de Orçamento, assim proce· 
dando, tenJo esta opinião, esta v a de accordo 
com a propria opinião ex:aradao pelo Go
verno. 

A Commissão, pois, ê de parecer que a 
Cama.ra a.pprove a. emenda offerecida pela 
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.deputação pernambucana.( 1liuito bem; muito 
'hem.) , 

Em seguiJa é posta. a. votos c approvada a 
r.eferida .emenda s.ob n •. 8. . , , 

o Sr. Presidente-A emenda que 
acabJ. de ser approvada. será,<le.st!l.~~da para 
constituir projecto em·separado. . 
, Vae se proceJer á votação das demais 

€mendas. 
Post~ a votos, é rejeHada a emenda sob 

n. 9. 
E' annuncia.da a votação da seguinte 

·emenda, sob n. lO, do Sr. Neiva.: . 
«Ao art.-N •.• Hospital: 

· Na vigencia da presente lei fica o Govm•no 
autorizado a contratar um medlco especia
lista de molestia de olhos, larynge e ouvidos 
para o serviço .do l'lospital.de Marinha desta 
Capital, c.:>m os vencimentos correspondentes 

a natureza. das obrigações do Governo, nem 
a importancia exacta. deshs obrigações. 

Devo ponderar á Camara dos Deputados 
que, como ha pouco disse, a. quantia de 
50:000$ é sufficiente para o paga.mento destas 
obrigações, as quaes já foram reconhecida~ 
pelo Estado, não só pol'que o annn passado 
edta. Cama1·a votou a verba de lOJ:OOO$ para 
pagamento dellas (apoiados~, o que.aliás ,já se 
tinha dado .em annos anteriOres, como tam
bem porque votou o projecto e>pacial, que 
teve o n. 136 A, projecéo que se ach·a no 
Senado sem ter o convenionte andamento. 

a. cirurgião de 4a classe.» . 

E' JlOSSivel que este projecto não seja ap
provado ainda este annô naquella Casa do 
Congresso e o resultado será que, no pro
ximo exercicio, os infelizes operarias que 
nem ao menos se podem:entregar ao trabalho 
porque nelle se invalidaram, trabalhando 
para o Governo, não terão a verba precisa. no 

• futuro orçamento. 
O Sr. Nelva (pela ordem)- Sr. Pre 

sidente, pedia palavra pa).'a roga_r a V. Ex. 
que consulte a Casa si consente na retirada 
desta emenda. Que_ro dar mais um!\ vez 
arrhasda mir:rha submissão ao, plano da Com
missão da Orçamento,- acceitaildo ó àlvitre 
que ella lerobi'a de formarem estas emenda·~ 
proje;ctos em separado. · 

Não podia, · portanto, deixar de lembrar 
estes factos . á Camara para que, co:Qerente 
com seu procedimento de annos a~terio1·es, 
não deixe de votar a verba neces~mrill. para o 
paaamento dessas pensões, porque é de in
tei'ra e:restricta justiça, (Muito bem ; muito 
bem.) 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a 
referida emenda sob n. 13. 

E' igualmente rejeitada a emenda sob 
n. 14. 

E' annunciada a votação da seguinte.emen
reti- da, sob n. 15, dos Srs. Oliveira Valladão e 

Opportunamente . apresentei a medida, 
contida no projecto, á Camara, cuja Commis
~ão de Orcamento não deu parecer contra a 
medida justa que apresentei. 

Consultada a Camara, ê concedida a 
rada pedida. 

São successivamento postas a votos e re
jeitadas as emendas s:>b ns. 11 e 12. 

E' annunciada a votação da seguints emen
da sob n. 13, dos Srs. Celso .de Souza e outros: 
. c:Augrnentem-se 50:000$ á rub1•ica na-Ar· 

oonaes-do art. para pagamento das pensões 
de montepio dos operarios -invalidos dos 
extinctos Arsenaes de Pernambuco @ da 
.Bahia. 

O Sr. Celso de Souza(pela ordem) 
-Sl'. Presidente, ao votar-se esta emenda 
.devo observar respeitosamente á Garoara 
que a VtWba parc1 pagamento das pensões e 
montepio dos operarias e· in validos dos ex
tinctos arsenaes de marinha de Perna.robueo 
.e Bahia, figura na proposta do Governo com 
.a cifra· de 150:000$; entretanto a emenda que 
eu tive a honra de apresentar á considera
.ção da Casa !)onsigna. apenas uma terça par
te, ·isto é, a quantia de 50:000$; isto porque, 
J>elas informações colhidas sobre o assumpto, 
'Verificamos que é ella. suffieiente. 

A honrada Commissão de Orçamento, po
rém, entonJe que a emenda não deve ser 
.approvada. porque ainda não está conhecida. 

VoJ, VI 

outros: . , 
«Ao artigo conferindo autorizações, accres

cente-se : 
Z) a despender até a quanth de lOO:_üOO$, 

com a acquisição de úm rebocador destma.do 
ao serviço de «soccorro naval» nas. barras ~o 
Estado de Sergipe, podendo para 1sto abrn· 
o necessario credito.» 

O §r. Oliveira Va.lladão (pela 
ordem) - Faço. um appello á justiça e equi
dade da Camara. 

Trata-se de um Estado que tem tres barras 
de difficil acce~so, onde, como disse por occa
sião da discussão do orQamento, já naufra
garam dous navios de guerra. ; onde ainda, 
recentemente, naufragou um vapor do Lloyd, 
o Cao-;ias, e em janeiro dJste anno ta~be~ 
teria naufragado o vapJr Alexa~?-dr~a. Sl 
poucas horas antes, por acaso providencml, 
não tivesse entrado o· paquete Mumpy que, 
apressadamente, sahiu a. prestar soccorro 
á.quelle vapor. · ... 

E' serviço urgente .•. 
Ulll SR.. DEPUTADO ~ Indispen:;avel. (.4poi

ados.) 
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'6 s:a. · OLIVEil.U. VALLADÃÔ ~ ••• indis~ . Commissão deürca.m~nto reconsidere o se~ 
pensavel ; e, Si ha despezaS de caracte'P iDa· :parecer. 
d.:ia"vel,-esta ê uma déllas. (Apoiados.) · · · 
· Peço ·a benevtilelicia da Camara; · O .Sr. Laurindo Pi-tta (pela 

E' rejeitada. a 1-efsrida emenda·n. 15, por ordem)-Sr. Presidente, á vista das mani- -
62 votos·cóii.tra 52. . . festações geraes ' ba'vidas . na ·camara a ' 

E' · annuncíada • a . -votação da seguinte respéito desta emenda, tomei a deliberação 
emenda sob n ~ 161 dos Srs. Carlos Cavai- .de ouvir ainda o Governo. Elle de inodo ne- . 
canti e outros : · _ - ·. Iihum ê infenso á adopção 'dessa emenda, e l1o . 
. « · AccrescentiHe onde cónviei': .· . ·: _ .Com missão de Orçamento está.de accorJo em 

A:i·t. ·Fica . 6 Governo autorizado a des- ,ser a ·mesma votada, visto · como, · por irifor· · 
pender a qp.~íltia ·necessa.ria para .a. acqui· ·mações tambem posteriore~, verifi.cqu.se que · 
sição de um: rebôcadbr, destinado ao servicc> ;esse caes dasdocas da; Bah1a premsa. de r'e· 
de a'balizam:ento :e soccorro naval na capi· paros urgentes. • _ · 
t~nia do J?Ortô .de ~aranaguá, ~do do ?a· O Sa_. NEIVA...:. Oórigado. (Ha outros 
raná, abrmdo para ~~~o o necessarw credito. •apa1,ces.) 

O Sr. CarJ:os Cavalca•nti (pela 
ordem).;....Sr•• Pr-eaideri.tet peço· a Y. E:x:. que 
consulte a Caitnara si consente na retirada da 
emenda cuja. votação foi annuncia.da, visto 
que ella· já se pronunciou. sobre o assumpto 

o· SR. L_At1RINDo' ' PIT,TA- Assim, ·peilsç 
que a Camara deve approvar a emenda. 
(Apoiados.) · . · · . · . 
. Em seguida é posta a votos e Ó.pprovada a . 
referida emenda sob.n. 17 • . , , , "'" ,. , 

em identica emenda. _. 
Consulliada; a. Cam·ar.a consente na retirada' O S.r. Presidente.declà.ra que as-' 

da emenda 1;1. • . 16. . . ._ .·. emendaS de ns. 18 a 23 tratam de .pharóes. 
E' annunçi~da,.a votação da segúinta eín~n· 

da. sob n. 17; dos Srs •. Neiva e outros: o Sr. Dlogo Fortunà-:-Sr.Pre·· 
«Ao art.- N. 24-0bras : sident~, autorizado pelos collegas de ban· 
Accrescente-se: e mais a .quantia de cada que commigo firina.ri,tm as emendas-

25:000$ para a continuação das obr~s ~rgen· 18"' e _19"' venho pedir a _V. Ex. que con·· 
tes de que carece a; doca da Capltanta do sulte á Casa si concede na retiraqa das -
porto do Estado da Bahia, nos terrenos do mesmas· . . . . 
extincto Arsenal·de Marinha.» .. · Faço essa pedido na crença de que s. Ex. 

o Sr. Ministro da Marinha, Jol ouvido sobre· 
o Sr. _ Calogeras (pela 01·d~m)- .este assumpto e julga poderem ser levadas a. 

sr. Presidénte; . sou duplamente insuspeito effeito essas obras de accordo com os recur·
para declar•ar que voto a favor da emenda sos propostos na emenda substitutiva· da. 
n. 17. . . . Commissão de Orçamento. . 

l:rao tenho ipteresse pessoal nenhum ligado · Julgo que assim deve BBl' . porque esseS• 
ao . Estado .da Bahia., onde o mell10ramento pharóes são de extrema necessidade, · impres
visado terá lqgar, e, por outro lado, .ê noto- cindiveis á na.vega.ç.'io, e que para jusH-tlcal·O· 
ria a minha. tendencia.. de sempre reje~tar não preeiso entrar em considerações que o 
todo e qualquer augmento de despeza adia· momento não compOrta.. 
velou improfi.qlHh .:c ,, .,. ' --· . . ' . Quanto aos pharóes da costa. do Albàrdão· 

AB informações que posso trazer á Camara. e Pernambuquinho, . ê desne_ces$3.rio salien,tat' 
não me foram ministradas por ninguem ; eu a sua necessidade; 'dêsde ··o ailno pâssa:dó que 
as colhi de "Visu no logar. E' facto -que, no essa inedida foi ápprovada e o que a emen
ancorádouro da Bahia, o unico legar o_?de da _p~e.éapenas _ arenoyação d;~. autorização, 
podem abrigar-se :as pequenas-embarca:çoes,: porquanto quQ na,da S!l fez n13ste sentido. ·_ 
por OC?~sião ,de tempo::aes e forte~· resacas, é Quanto· .á emenda r~fer~nte ao .. bàJ.fz!l-.,.. 
a dQca Blt!l~da. n?s-terrenos do ex.tmcto A.rse· m~nto illuminativo d.e . Lagoa. Merjml . para.·. 
nal d~Marmha. E,. quando,. ba .pouco ~empo,. pã{} 0~~upal.' por muito .teJ:IlpO a .atte11çp.0 . da.: 
lá estlve, o estado ·da mural~a , anierlOr ~a- Çamara, limito~me a-1!-pre,se:Q.tar a. informa: . 
quellas -_obras - am~~va. r~nas, - à.~ -so~te çã() prestada. . . a . 22 .-dejulho d~te anno p~lo . 
que:se.nao si con~lui~x.em as ~br~s"~~tado, capi~o': do wrto,,do --Rio_ G:r.il.l'lde do Sul ao , 
tel'_â- d-o de~endtn ma1s t~-r~. :na~ , ,.~,O??$•i ~.r. ~hlia-~ro da. Ma.~inba,. '~- ,que d~cl~a., 
como é pedtdo, ma:s quant1a supenor . . , ." ''' àer uma nEloossida.de ,indispenàa.veteste·ba-. 

'!-'ratando-se, po1s! de despen .. que · ~em li.zamento ·, jUumina.tivo .· . 
evitar despe~ . Imuor em futuro prox1mo, ; . · · : __ · - · · ·_ · •• 
acho que a Cainar a procederá. bem 'appro- . ·O' SR.. ·Ba10ro Fu,no-Então é melhor não . 
vando a emenda, e, ne~se sentitlo, pedirei' á. retirar as' emendas~ · · · · 
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O SR.. Drooo FoRTUNA - Tenho ·moti:vo de .. E'· annuncia.da .a votação na .seguinte 
ordem mais elevada .para fazel-o; e, o que .emenda, sob o n. 25, do Sr. Bricio :Filho! 
ê mais, 81'. Presidente, em abono á apre- · «Accrescente·se onde convier : 
senta.ção dessas eméndàs, : 1enho:a. opinião do Seja consignada a verba de 500:000$ para 
proprio · St•. Ministro da Marinha· em aviso o proseguimento das obras do .monitor .ilfa· 
n. 1.146;de ·9 do corrente, ·publicado no ,·ar~Mo.'fi 
mario Official ·n • . ll, dirigido ao · capitão do 
porto do Rii> Grande, qu1l rec1ui.Sitára esses O •Sr. Brlcio Filho (pela .ordem)
pharóes, e em que S. Ex. declara que só o Sr •. Pr.esidente, a·Ca.mara. dev:e >estar !em
Poder Legislativo ·póde conceder o credito brada de que me cabe-a iníclativa, em sessões 
necessa.rio -para o balizàmento illmn.inativo :anteriores, da d<>tação de verba especial 
daquella lagoa· . . A nossa ·emenda, pois, pare•. pa.ra · a construcção dos.monitores Pernam
cia. • a.n"tecipa.d~mente vir :ao encontro do de- : buco e Maranhão. 
sejo de S; ,Ex.- e ' dar-lhe :recursos nesse · Votada uma verba. d~ 500 cont9s para o 
appello que ·elle · fazia ao Poder 'Legislativo. p'roseguimento das · o'br~s dos · referido~ 

Estes recursos foram julgados desnocos- ·naVios, veriftcoli•se que a somma não er~ · 
sarios; ·Por isso peÇo a retlrada .das emen- stifficiente e-a quantia votada foi applicada 
das, . porque creio que. na subsliitutiva., como apenas na construcção do monitor Pm·-· 
ha pouco · disse, S • ·Ex. o Sr. Ministro foi · nambuco. 
ouv.ido e · acha que com o · accrescimo. ·de Não estando ainda ·ultimadas as obras, ô 
70:000$ poderá· levar aroft'eito esse metho~ nosso .digno collega, Sr. almirante Barbosa, 
ramento. · ·, propoz mais a quantia de 200 contos, para 
. Nessas condições, está resa.lvada a respon- ser ultimada a.construcção do .monitor Per-

Sabilidade dos signatarios desta emenda, em namhuco. · · 
qualquer desastre · qua porventura se possa Não desejando, Sr. Presidente, -c1ue a. con
dar por falta desse balizamento lnumi- strucção do outro mgnitor, do 11-lm·anhao, 
:nativo. ficasse paralysada. ·aprl:sentei uma emenda, 

0 SR: BÀRBOSA LutA- Muito bem. 
0 SR. DIOGO FORTUNA- Temos cumprido 

o nosso dever e, conftante de que o Sr. Mi
nistro da Marinha, cumprirá. o seu, peço n. 
V. Ex. a retirada das emendas. (Muito bem; 
muito bem . . ) · · • 

Consultada n C amara é concedidll. a re
tirada pedida pelo Sr; Diogo Fortuna.. . 

propondo a. verba de 500 contos para. o seu 
proseguimento. . . . 

A Camara vae pensar que eu venho pedir 
da sua parte a approva.Qão desta emenda. 
Não ; seguindo os bons exemplos dados pelo 
illustre representante do Rio Grande do Sul 
e :firme no;meu proposito .de ·pugnar tanto 
quanto ,possível em favor da.•economia, pol'· 
que •precisamos economizar (apoiados), venho 
pedir á. Camara que consinta ·na retirada 

O l!!b•. Presidente -A Commissii.o desta emenda para, em occasião opportuna; 
rejeih as emendas de ns. 18 a. 23 e .propõe quando a situação fôr mo.is desa;fogada., votar 
o seguinte substitutivo; que vou .pôr a votos: a verba, isso depois de construido •O monitor 

«Augmentada de 70:000$ a verba da. ta.bella Pe1-nambuco. · 
16" p:lol'a •O desenvolvimento do SSl'ViÇo de Consultada a Camara., é concedida a l'eti• 
pharóes.» rada pedida. · 

Em seguida é posto a votos e a.pprova.do o E' annunoi~da a. v.otação da·seguinte -emen~· 
seguinte substitutivo da commissão: da, sobn. 26;;do Sr. Alve~J ·Barbosa: 

«Augmentada de 70:000$ a verb:.t da ta- • Eleve-se a 300:000$ a verba n. 2~Arma.• 
bella 16" para o desenvolv-imento do serdço ;mento e equipamento--'a.ftm de· serem ·rulqui
de pharóes,» . . .. ridos os l).ppar-elhos electricos para o ·movi-· 

São eonsiderada;S'pi'~judioadíts a.s 'ênieiida.s ; ~eni;o,de-'tomes e para illuminação :do o~O· · 
sobns,-20, 21, •22 e23-•. ~.: . · ;:. ,. • ·-:mtor Pernambuco, bem como a artdharta; 
· tE•,postõ ·a ·votolt e· approvado .. ·o seguinte . icarret(l.s, muniçpe~ .de guerra . e ·tnais . acces· 

subst~ttitivo dn :·:CommiSsão .;§;,eméndli.·, sdb' :s<>rios destinados ao mesmp natio. , 
n; 24, ·do!J ·Srs;vespasiario;de ·.Mbuq_uel'q1lo o · . · · 
outros: .. · .· · .. · · · , ·! ''! · ·O Sr. A!lve• •.Darbo•a (:Pela o,._ 

«Fica o Governo autorizaioa. contractar o ;clem).,-Sr •.. Presidente~· -'& Ca,nltU!Ikco,ncedcu, 
serviço ''dá. · 'praticr:tgem·'dâ' bârrl.\ ''iio ~Rio no orçamento vjgel,lte, a. Vl;lrba de 50'0:000$ 
Grande dó Sul com propõli't'iri1e ·brazileiro . OU' :para que JHidessam , proseguir · OS · tra'baiho~ 
mn}l:reza ·ná~iol'lal, ·com ' os' 1âvortls' e 'onns.: :dos monitor:esque, M. '-m~i~"de . 12 ·aunos• ,se· 
con'faridos 'eril .. iden·ticas conéessões. -;; .· · ' ' 'a'Cham •em .oon~>tr.ncçã'o no nosso •arsenal. · · 

E' considerada prejudicada a· emenda sob : E': e:~se o intuito .dri; C'amáw. 'que; além:d:o, 
n. 24 dos ·Srs. Vespasiano·'do : .Atbttque-rque ~patriotico, ~a:e n.ttender, :embora ·tarde, -ao 
n ontros: · • •, ~! :prose:guirmento-:<daqnellies tra:ba:lhos que; in· 
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Ielizment3, ainda sa anham em andamento. 
quando de ha muito deveriam ter sido con-
c1uidos. · · . 
. A Cam::.ra,' cJheronte ·com essa. sna orien
tação, não podia. dctra.r de c.:>ncede1·, no Ol'Ql.
mento que se está votanflo, verba par<t o 
mesmo fim. · 

Foi esta . a. intenção do il:lústre Deputado 
pJr Pernambuco, que acaba de retirJor a sua 
emenda; Eu não poderia. sinã.o approvar essa 
~~menda de S. Ex., mas, attendendo a. que o 
A:rsenal não póde ' •Simultanoamcnt9 accudir 

, aos trabl.lhos de ambos os monitores; .• 

O SR.. Barcro FrL·Ho- Apoiado ; e foi esse 
. um dos motivos que determina.t•am a retrada 
da minha emenda; conforme declarei no meu 
~iscursJ~ · · 

o SR. ALVES BARBOSA- ••• e que a reso
l'llção tomada pelo Sr. Ministro da Marinha. é 
a que melhor attendc aos . interesses do Es· 
tado; aos interesses da armada, eu me 
animei a. propor que, de pt•eferencia a. se 
conceier essa verba de 500:000$, pr.:~posta. 
}Jelo honrado Deputado ·por Peri:la.mbuco, ·se 
elevasse a verba-Armamentos e munlçõa.i
pa.ra. se poder levar a atreito a. conclusão de 
Jlm dos monitores. 

O Sa. BaiCIO FILHO-Muito bem. 
0 Sa. ALVES BARBOSA-Esse fvi o funda· 

monto da minha emenda quo espe1•o será 
~pprovada. pela. Camo.t•a.. 

Devo, pot'êm, accrescontat' que os funda.· 
mantos com que a banrada Commissão de 
Orçamento rejeitou a emenla do digno 
Deputado pol' Pe1•no.mbuco, esses, cu não os 
acceito, não os posso approva.t•. 

Não pense que se deva. esperar os resul· 
to.dos de um do~ monitores para proseguir na 
construcção do ~>UtrJ, porque nessa.'! con· 
atrucções não ba pontos da mterrogaçã.o,não 
ha. pontos dJ duvida.: ellas são feitas de ac
corâo com os p1·incipios, hoje pt•ovados, ad· 
mittidos na sclencia. naval, os quaes amanhã 
ierão os mesmos, incontesta.velinon'te. 

A minha. emenda. teve por ftm apenas fazer 
eom: que o arsenal, em logar de .proseguir 
:na. -construcção · dos dous monitores, conclua 
um delles. 

U:r.r Sa. DEPUTArJci.:_Antés um conctuid.o do 
que dous ·em andamento. · · · · ·. 

~ SR. Ar.vEs : ·BARBOSA.-,- ,perfeitamente. 

400$ dé gratificação do direcbr d_~ Blblio· 
theea e Museu de Marinha.». 

O Sr. Drlclo Filho (pela ordem}
Sr. Presidente, ·esta. emenda ó uma das 

duas que m~ trouxeram á tribuna, e ·que 
me fizeram . formula.r . duas . re~lamacões 
por occasião da. 2" di;;cussão deste Orça
mento. 

Sobt•a a gratificação ao director da Biblio· 
theca e Museu d:.t. .· Marinh't apresentei duas 
emendas; uma.. mandando supprimir ·a gra.
tificlçã.o, e outra, .dechtrando que a. gratifi· 
cação só se applicaria. . na. vigencia da lei, 
c1~o não fos.~e approvada a emenda. suppres
sivêli. 
- Ha. pouco, quando me levantei pedindo a 
retirada. de uma. emenia, foi porque a reti
rada d:\ emenda. importava. em economia. 

Agot•a, Sr; Presidente, peço a. manuten· 
ção desta. emenda, porque a sua approvação 
importa tambem em economia.. . 

Vê V. Ex. que e3t:)U seguindo uma dire· 
ctriz unica, que estou adopb.ndo umtt só 
norma, em relação ao Orçamento da. MJ.
rioha. 

Pedi a. suppressão da verba, por entender 
quo se tratava de uma. medida. de caracter 
permanente, e, em face do Regimento, uma 
medida. de caructer p3rmanente não póJe 
ser incluída. em uma. lei orçament:Lria.. 

Além d.is~. Sr. Presidenta, no momento 
em que os empregados pequenos solfrem, no 
m >manto em que,por força. das circurn:stan· 
cias, são desp3didos operarias dos Arsenaes, 
não~ jnilto que um funccionario, colloca.do 
em regulares condiçõe3, tenha sua gmtitl.
cação augmentada.~ · ' fique em .melhor si~ 
tuaç'io. · . · _ 
• Assim, embora o pa·;·ecer da Commis3ão 
tenha sido dado de modo a aconselllar a 
rejeição da. emenda, desde que ella. visa 
uma economia, de que tanta que.3tão faz a 
Commissão, eu quizera ouvir á. p1lavra. 
autorizada. do lllustt•e relator, não só pJ:.ra. 
meu eilcla.recimento;. como · para esclareci-
mento da Camara. · 

O Sr. Preaiden te - Si nãÓ for 
a.pprovada a. cmctnila de V. Ex. ( dirigindo· 
se ao Sr. lJI'icio Filh.o ), será. destacada do 
proje~to . da Commissão a disposição a. que se 
refere a. emenda. de V. Ex., por ·ser a. mes
ma. disposlçãO de CJ.racter pet•manente. 

Tenpo concluído (Muitoóem·; muito bem.) . 0 Sr. Lnnrlndo Pltta ( p~la 
Ein seguida ê P~3ta -~ ·· votos e a.pprovaia. ~rdem. )- Sr. Presidente, ·não por motivos 

a, ret'erida emondão ·aob n. 26. · de economia, a.ssumpto de que não sa deve 
E' a.nnuncia.dl. a. . vÓta.çã.o da saguinte trabr em questão de tão pequena monta. 

.emenda, sob n. 27, do Sl' . Bricio Filho : como esta ••• 
« Snpprima.-sa o n. 17 do artigo -.,- Escola O Sa. Baicro FILHO- De g1•ão em ·grão a. 

Na.val, na parte relativa aoaugmento dergallinha enéhe o papo. (Risadas.), 
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O SR. LAURlNDO PITTA.- •.•• mas para que 
niio oo creem dilHculdade;;·no Orçamen-to da 
Marinha, votando se. verbas desta. ordem, 
que dão mo.tivo a que se a.presontem outr.:.~ 
que :venbam. on.era,r o orçamento, é a Com· 
missão da parecCl" que sej,. approvada a 
emenda snppressiva, apresentada pelo illus· 
tre Deputadn, o Sr. Bricío Filho •.• 

O SR. BrtiCH) FILUO- Muito bom. 

0 SR; ~ LAURlNDO PI'fTA.-••• no sentido do 
não sl':r~oneedida esta verba de 400$000 a.o 
direccor da. Bibliotheca_ o Museu Nacional. 

A Commissã.o procisa. declarar á Ca.mara. 
que esta proposta fQi a.presentarla como 1'6-
muncraçã.o de serriços extraordinarios que 
aquelle d!stincto otnclal rorormado tem pre· 
atado, não em virtude do logar que, exerce, 
de dircctor do Museu o .Bibliotheca,. mas 
sim por alguns regulamentos que tem for
mulado, a. pedido da rew,.rtição da marinha, 
<loml) tambem pela collaboraçao que tom 
:tido na Revista Ma,'ití?lW, serviç()s completa.. 
mente estranhos. Es'a gratificação niío vinha. 
constitttiL•. uma. disposição permanente que 
elle viesse ~caber a.nnu a, a.nno, mas ·sim, 
unicamente, era uma remune:ação de ser~ 
Vito já. prestado. 

Entretll.nio, p:tra não ficar o pre~edente, 
para. não se consignar despoza. de~ta ordem 
lio Orçamento, a Commi~sâo entenda quo a. 

'emenda apresentada pelo Sr. Bl'icio Filho 
devo ·ser apoiada pola Cama.ra., (Muito bem !) 

Em seguida ê po~ta. n. ">otos e approvada. 
a.refe1-ida emenda sob n. 27, do Sr. Brício 
.Filho. 

tr~ndo a collecção de concllas do Museu N!i
cional, porém, não no Museu Naval. 

O Sr. Frfllneisco de Sá (pd~ 
o1·dem)-Sr. Presidente, a eml!nda que atalJ~. 
de solirer uma. inesperada impugnação -!"C~ 
foi suggorida, pela. ví~ita. que, com ou trc.,~ 
mcmbl'Oll da CommiS:<ão de Orcamento, t\Yc-
tnos u.ccusiã.o de fazer ao Mu~a NavaL 

Esl!e estabelecimento é nm Jaquelles ([H~~ 
mais honiam a. organjzação do3 nossos í U8U
tutos de ensino e a. nossama.rinhade guerra e 
uma das secções que m a.is dcmoradamen tiO se 
deteve a nossa visita., foi justamente aquelb. 
em (lUe Ee achava. a opulenta collccçãiJ du 
conchas. 

01•a., Sr. Presidente, o estudo das cç,nci«l~ 
é do maior alcance para. o estudo de occanr;
graphia-, que é. tão preciso para a ednc-a('ii.il 
dos nossos mariubeiros. 

Já. lá. existindo es~a eollecção, vendo .:~. su~1 
opuleMia, foi pl\ra nós motivo de vord [~•le i r<~ 
peza.r sa.be1• que ellu. n&o era propriedade d•l 
Museu Naval, porqull ha mu(tos annúS ~~~t~ 
deseja uma verba para poder adquiril-a. 

Por mais aJ.iavel- que pareça. es~a de>p•>zaT 
ella. não se eampa.ra. com a vantagilnt qu'•' 
podará ter a sua a.dopção • 
Demai~. tt•atn-sll da diminuta quan tia d~ 

€h000$00'J, que t Dm por fim unicamente !~l.· 
'I'Ol'ecer um ílo.s molhorcs institutos dil <)n
&ino. 

Em seguida, ~ posta a votas e U1lPl'01·:vb :l 
reforlda emenda, sob n. 28, do Sr. l·· l'~• u 
clsco Sá., por 71 votos aootru. '-!8. 

E' posta a. votos o u.pp!'ovadlla s~gui n tn 
emenda, sob n. 2Q, doij St'fl , lmllo do B1·:ul.l 
a outros: 

Onde con v ler: 
Art. Fica o Governo nutot•i:zatdo a de.ipo••

der at~ u. quantia do 15:000$ para o tlm dr!
reedit.a.r o tl'atu.do de gcode~ia do almli·a.n r H 

wb José Candirlo Guillobel, comtanto rJHI: po r 
este seja doada ao Estado a. edição da mesm:•. 
obra. 

O Sr. Pre~ldente-Ficn. pl•cjudi
cada a. outPa em onda do Sr. Bricio Filho, 
que dependia da rli'jeiçií.o desta. emenda. que 
:.1. Camara. acaba do ;~pprovar. 

E' ~mw.nciall:;. a. -votação de emenda 
n. 28, do Sr. Francisca de Sil., 

A' ve,.ba 17" accrescente-se: «augmcntada 
de 6:000$ :para o desen-volv!meuto d::\ col
lccção conchyliologic:.t. do Museu No.val.« 

E' a.nnunciada. a. votação da seguinte em0c.· • 
da, sob n. 30, dos S1•s. Eduardo Ram os e 
outro: 

O Sr. Oliveira 'Valladão Continúa em vigor a a.utorização contld~
(peta Ol'dem)-Sr. Preddente, ·se htl,. dospcza ena. lei de 12 de dezembro de 1900, de accordo 
de caracter adiavel (! ' esta, :porque, : em- c.om as informa-ções prpstadas pelo 1\inistc
quan to estão sendo despedidos opel•arios do .rio da Mll,rinhn. no officio do 28 da setero?ro 
Arsenal, não se póde compreheoder' q_ue o do 1895. (Annaes d(l Camam, vol. 5•, P"gLnu. 
Esta.do se dê ao luxo de ter .uma collecçao de 119.) 
conchas. .. · 

Comprehendo que o· Museu· Naval tenha 
nesta cida.dc bons mcdelos de navio<>, de tor· 
pedos·, de artilharia, de tudo, emflm, quanlo 
diga respeito á marinha de ·gnerl"8; mas, 
conchas 1! 

E!! teria muito prazer .em ver figurar esta. 
ver·ba no Nini~terio dQ ln-toriar, augmen-

O Sr. Da~bo!!ffll LiJD.a (pela or.feml 
-Dirijo um appcllo supremo aos amiaos da. 
ordem constitucional, aos servidoras da Re!,ll · 
b!ica, em cuja memoria.·não se apagaram L!: 
serviços immorredouros do glorioso bvluado 
que foi, em. UfD-11. hora. amarga para ~ insti· 
t-uiçõ08 que llOS regem hoje em dia., o uup(!::· 
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. territo almiranta que dorme o somno eterno lhe é devido, mandando pag~r-lhe segund.o 
no comiterio de S.-João Baptista.· · . alei como aratificou os serviço.> extraordi
. Não venho pedir, não venh~ mendigar da nari~s do ho~r:tdo Sr•. · Barão do Rio B~anco, 
generosidade da Câmara, uma dotação ,\)OS· por occasião do Htigio do Amapá. (Apozados.) 
thuma, qu1 ponha. em almoeda os serviços A Camara, votando a. emenda. que tive 
inestima.veis prestados á Republica.... occasião de subscrever, fundamentada .com 

· · palavraEr eloquentisssimas pelo meu .digno 
O SR. NErvA..:....E á Nação Bra.zileira. collega pela Bahia,palavr~s que façl~ mmhas, 
O SR. BARBOSA LIMA-.•. em hora angus- póde ter certeza de que nao faz mais do que 

· tiosa, em que · gt•ande maioria da . Armada tirar com lealdade que lhe fará_ honra, as 
Nacional se sublevou contra o Governo legal- coi1s~quencias fhlelissimas da lei que mau
mente constituído. dou reverter ao quadro da actividade o glo-

Venho pe:Hr á Camara. republicana, á Ca- rioso e inesquecível almirante Jeronymo 
mara. amiga da ordem constitucion&.l, á Gonçalves. 
Camara visceralmente infensa ao domonio da Tenho concluído. (Muito be1a, muito bem. 
eaudilhagem, que faça. justiça e unicamente Palli!as nas gale1·ias.) 
iustiça. aos sentimentos quodictaram ao Con-
gresso do 1894-1895 a reversão, ao quadro 
activo da armada, do benemerito mari
nheiro, que não t1•epidou em deixar o acon
chago do seu lar; os ocios da. inactividado 
para ir, de encontro a todas as incompatibi~ 
lidadas e a. todas as desaff'eições, que sua. at
titude singulal' ia. gerar, coUocar-so imper · 
territo ao · lado do denodado soldado que 
esmagou de vez o pronunciamento e a cau
dilhagem, que procuravam, al'mados, sobre
por-se á Constitutiçã.o de 24 de fevereiro. 
(Apoiados.) · · · 

A emenda refere-se, de modo expresso e 
suggestivo, á. informação prestada pelo il· 
lustre Ministro da Marinha no o11icio do 28 
de setembro de 1895; solicita que a. Camara 
mantenha, no OI'camento do p1•oximo exerci
cio, uma autorizacão conferida na lei de 12 
de dezembro de · 1900, do conformidade com 
informações prestadas pelo Ministerio que, 
nessa. época memoravel em 1895, logo após 
a -victoriu. de março, entendia, em boa. hora, 
entendia o que na dubia llora de hoje j::i. não 
se entende, que não s J podia regato ar ser
-vi~os inestimavoi i:l ..• 

O Sa. VEri.GNE DE ABREU- Apoiado. 
OSn. B.-tRBOSA. L mA - ... prestados pelo 

umvo marinhe.iro que foi Jeronymo Gon
~a.lves. (Apoiados.) 

A Camara, que acaba de da.r um:.t prova 
de amor cultual·á sciencia, decidindo por 
grande maioria de seus membros, que nós 
devemos faze1• · todas as economias, que ·de
vemos guardar para melhores dias :í. acqui:... 
sição de unidades de combate para a Ar
mada. Nacional, mas quo não ' po:lomos abso
lutamente adiar . a;'"·acquisicão de algumas 
duzias bem -collecciona.das ·de' ··- carâ!Tiujos e 
caracóes (a11oiados ;· milito bem); 'de'V'e con
tinuar a manter um dos meUíoreifsentimen
tos, o sentimento historico ·da continuid~de 
republicana e da. solidariedade civ-ica, de · 
bruça.ndo-se . sobra . esse tumillo .. glo"riosó e 
nã'.> regateando' no : generoso soldado o que 

O Sr. Laurlndo Pitt": (pela 
01·dem)- St•. Presidente, não ha duvrda que 
são devidas as maiores homenagens aos ser
vidores da patria, não ha duvida que as pa
lavras c:om que acabaram de encantar a Ca.
mara os illustres Deputados Eduardo Ramos 
e Barbosa Lima, estão de aocordo com os 
sentimentoil nobres e alevantados de todos 
aquelles que teem amor ao seu paiz e_ de
dicam toda a aífeicã.o á. pa.tria; mas mo é 
esta a questão que agora se ventila ao ' 'otar
se o. orçamento da marinh~, e sómento a de 
saber si ha. lei que autot•tze o pa.gamento 
dessa. quantia que se protende. ter Sido dada 
pelo Congt•asso, ou si sómente se trata. de 
saber si essa. loi não existindo, póde ser con
signada essa quantia no orçamento. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Mas, Si a emenda 
é um conliniia da mesma. lei c1uc já existe! ... 
(Ha oul;·os apartes.) 

O SR. LAURINDO PITTA-Houve, é <~erto, 
uma lei recompens~ndo o almirante Go~cal· 
ves revertendo-o á aetividade, é certo Isto; 
ma~ nos tc1•mos em que essa lei foi elaborad11. 
e ap1•esentadaao Poder Executivo, est? co
tou pelo miniino das tabellas os vencimen
tos que lhe cabiam durante o tempo em que 
esteve fõra do quadt·o. 

0 SR. EDUARDO RAliiOS-Não apoiado. 

o' S:à. LAURINDO PlTTA~Houve, é c~rto, 
em tempos, uma pergunta ao ~xccut1vo a 
respelto .da contagem dos vencimentos que 
lhe cabiam quando fóra do quadro (apw·tes), 
e o Governo respondeu, .. de accordo com a. 
pergunta que lhe foi feitri, e não, proposi· 
ta.lmente, sobre o proprio assumpto que ora 
se discute,. iSto; é, si os o>enciment~s do al
mirante Joronymo Gonçalves del'!a.m ser 
cotados pelo maximo • . 

0 SR. EDUARDO RAMOS-O Parlamento re
quisitoU do S1•. Ministro da. 1!at·inll:t .i~for
mações sobre as tabellas, max1ma e mJmma, 
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de. vencimentos do ahnil'ante Gonçalves, 
para cump1·imento d~ lei .de l89.:J; depois 
que o Miuisterio, da. Marinha respondeu, foi 
que se promul~ou a. lei. Esta é a. ver-
dade. ' . 

que sa.nccione, com a sua consagl'açâ.o, o 
expediente que proponho, conciliando~se 
assim todas as opiniões e propo:rcionando-se 
á Caina1•a ensejo mais largo para discutir 
esse Msumpto, que bem o mercca. (Muito 
bem;mtcitobem.) · 0 SR. LAURINDO PITTA-Mas a pergunta. 

feita ao Ministorio da. Marinha foi oxacta- 0 Sr. Cassiauo do Nasci-
mente, como acaba de dizw o nob1·e Depu- • ( 1 d ) Sr Pres1·dente sou t d t d men .. o pc a m· em - . . , 

. a o, consul n,n o quaes o.s ''encimeJ}tos ma~ . muito infenso aos discursos POl' occas.ão das ximos e miniúiós... · · · · 
votações sob o fundamento de as encami-

0 SR. 1DtTARDJ RAMOS- Que }Jodiam nhar; entendo que a Cama.1•a, com ler os 
caber. impressos e ouvir os oradore.~. estú. sufflcien-

0 SR. LAURINDO PITTA- .. • que p1dia.m temente orientada. 
ca.her ao almirante Gonçalves. (A,ícwtes. In· Intervenho, porém, ncs'c instu.nte, ú. visb 

) "' do appcllo do ltonrado Deputado p3la. Bahia. 
tcrrupções. Dosle o principio me parecGu absu1•do le 

O nobre Deputado o Sr. Eduardo Ramos gislar no orçamento reconheccnuo direito de 
declarou hoje daquellu, cadeil·a que a este quem qum· que sej~~. (:1poiaclos.) 
respeito existe uma acção no Jurliciario e Ou existo lei quo a.ttl'ibua. ao finado almi
que a. sentença do Supremo T1•ibunal foi ra,nto Gonçalves detm•minada qua.ntia, deter
dada. no sentido de que a lei não tinha C·JIU· minados vencimentos, c, n :Jste caso, o Con
:pleta clareza. grilsso não tem quo legisla!', porque é sim-

plesmente uma questão de executar a lei e o 
O Sn. EDUARDO RA)ros~Não apoiado ; a podel' encarregado de hl é 0 EKecutivo, 

lei do Congresso é pJsterior á sentença. (Ha havendo ainda, no recurso ao Judiciario, o 
outros apm·tes.) meio de comp(.Ülir á execução, e só mente 

O Sn. LAURINno PtTrA- Mas, si existo depois uo se pronunciar este ultimo soria 
lei a respeito, como se vem pedir ao Con- caso de intervir o Legislativo, mas unica

. g!:sso que vote verba~ Si ha lei, porque se mente para votar o credito que fosse neces-
nao executa ·? ( Apm·tes.) s~rio ( {!poiculos) ; ou ..,.. segunda ilonta do 

dilomma- não existe a lei, e certamente 
O SR. BARBOSA Ln.rA-Qnel•emos que con- não é 0 corpo do orçamento 0 meio mai& 

tinue em vigol· a loi de 1900. proprio pn,r..t legish~r sobre ponto de tu.nta 
O Srt. BRICIO FILHO- Desde que a Mesa. magnitude. (Jfuito vem.) 

acceitou a emenda. nada. importa que a Ca· Tenho dito a. este respeito quo não l'O· 
mara possa approva.l-a, para depois ser des- cuso á memoria do glorioso .o inclyto sol-

·tacada. · · dado, que, em momento angustioso para a 
O S · Patria, deu su:t espada. á defesa da ordem 

n. PnESIDENTE-Attenção! ( Pmcsa.) constitucional, não recuso o concur·.so do meu 
O Sri. LAURINDO PITTA- Sr. P1•osidente, voto (nwito bem); nunca re(lusei, mas esta 

si o llesejo do nobre Deputado é <tue sedes- mesma medida já. tive occasião de impugnar 
t ílque esta. emenda, afim de que constitúa da tribuna, vindo, como veio ha dous ou tt•es 
:projecto em separado, deixo do emíttir opi- annos, sob a mesma cap:~. de autorização em 
nião a respeito: a Camara. resolverá. como lei de orçamento. 
melhor entender. (.1liuito bem ; n~uito ue!n). Não, isto não é lei de orçamento! A lei 

de orçamento não vem dirimir ou deciJir do 
O Sr. Eduardo Ramos (pela direito de ninguem. 

m·dam.)-Sr. Presidente, creio que a Camara E' muito mu.is simples quo aquolles que 
está de pleno accordo em considerar da. mais se interessam por ·uma interpretação da lei 
relevante importancia a ma teria sujeita á votada em .18.94 ou 180~, aquelles que, . se. in· 
sua deliberação, tere3sam por ver recompensados com a 

Não desejo, porém eontt•a.riar a illustre maior liberalidade e os serviços inolvidaveis 
Commissão, que exerce nesta. Casa tão mero· do Sr. almirante . G~nça.lve~, proponham um 

. cida influencia: prJponho um meio concilia- projecto de lei. 
torio. A Ca.mara a.pprovará esta emonda., re- A Camara, entã.o, sendo observados os 
querendo eu a. V. Ex., Sr. Presidente, que a termos regimentaes da. discussão, ·se pro

. destaque do orçamonto para que constitúa nunciará com fr,mqueza. E estou corto de 
.:Pr9jeeto em separado e passe paios tramites quo ella não recusará a justiça. que merecem 
regimentaes. aquelles inolvidaveis serviço~ (Muito bem.) 

Faço neste. sentido um appello á. generosa. Contra .o que melo~anto ~contra. a anar· 
:superioridade do meu illustre leader, para. chia. no seio do orçamento ; e me parece que 
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o movimento que se tenta é um movimento 
a.narchico. 

de votar uma colleccão de molluscos, sem 
estar a: respeito devidamente informa:dat 
pelas vias legaes, a Cri.nlara deve votar no
minalmente a presente ·emenda. : requeira,. 
pois, a votação nominal. (Mttito bem.) 

UM SR. DEPUTADo-Mas essàs emendas 
destacadas e~tão todas no mesmo caso; Te
nha-se ·uma regra geral e ci. Mesa poderá 
deixar de receber emendas que não podem Procedendo~se á votação do requerimento. 
ser if!Cl)lidas da llai de, ,~;eçamento.: · de votação nominal, é. o me~mo rejeitado. 

0. SR. CASSIA.NO DO NASCIMENTO,,..._·.Não 
sei. Sr. Presidente. V. Ex .. com a com- O Sr. Dricio Filho (pela m·deml 
petencia que o distingue; poderá melhor - Sr. Pres:dente. preciso de uma. decla
do que eu sabel' si o Regimento Jlermitte o ração de V. Ex. : approvada a emenda é 
requerimento do nobre Deputado pala Bahia.. destac-ada cu não do Orçamento? 

O que venho da. tribuna. firmar, é qne não O SR. PRESIDEl'\TE- Já declarei q_ue é. 
sou· infenso á idéa de se galardoar com a 0 SR. BRICIO FILHO- Estou satisfeito. 
maior liberalidade· os serviços ipestimaveis 
do almirante Jel'onymv Gonçalves ; mas sou Em sé'guida é posta. a votos e rejeitada,. 
inteiramente infenso á idea de se o fazer por 68 votos contra 51, total li 9, a referida 
pelo meio que ~e tenta, incluindo uma dis- emenda. n. 30, oiferecida p.}los Srs. Eduardo 
:posição interpretativa de lei na lei de or- Ramos e Barbosa. Lima: · 
çamento. São successlvamente postas a votos e ap.-

O SR. PRESIDENTE-Si for approvada, provadas as seguintes emendas da Commis--
S3râ destacada do orçamento. · . são: 

O SR. CASSIANI) no NAson.IEi'\TO- Nós• 
membros da Commissão de Orçamento, não 
pudemos discutir a màte1•ía da emenda. por
que o nobre Deputado pela Bahia. deixou en
cerl'a.r a discussão do orçamento sem fazer 
n. sua impugnação •. vindo fazel-a bojo por 
meio de uma. explicação pessoal. · 

Si não fôra assim, si não fôra este o seu 
procfJdimento, o honrado rolakl' rlo Orça· 
mento da Marinha te1•ia. tt•azido ;t Ca.mam o 
acervo do infot•mações existentes no Minis
teria da Marinha sobx•e tão relevante as· 
sumpto o então a Camara ficaria pel•fei
tamente inteirada do caso. 

Deixou-se encm·rar o orçamento pura de· 
p·Jis levantar-se a questão. 

Qualquer, porém, que ~eja a resolução de 
V. Ex., eu a ac:üarei, na certeza de que o 
meu>·)to é decjsivamente cont1•ario á pas
sagem desta emenda na lei do Orçamento da 
;\farinha.. 

A Camara, em smt sabedoria, decidira 
como melhor entender, e eu, como sempre, 
estarei disposto a acatar a suo, decisão. 
(Muito bem; rJwiló bem.). 

·O Sr. Barbosa Li01a-Peço a 
palavra, pela ordem. 

·o Sr. P.re~idente- v. Ex; já. 
fallou pela ordem uma vez. 

0 SR. BARBOSA LlMA.- E' para requerer 
Totação nominal. 

O SR. PRESIDEl'\TE - Tem a palavra. 

O Sr. Barbosa. Lima (JJela m·
dem)- A Camara. dos Deputad'ls, que ac~ha 

«'Material--Impressiio do relatorio, 10:00(1$; 
papel. p:mnas, etc., 5:00:1$ ; asseio da cas:t, 
1:500$. 

Assim tambem cumpre rcc1.ificar o equi· 
''oco na tabella 11-Arsenaes- supprimindu 
as palavras:-na rubrica- Estabelecimento 
na.Yal de Itaqui-; e na tabellu. 16 em que u, 
diminuição ~ do 80:000$ o nii.v de 78:080.-:;
snpprimida.s as pal<IVI'ilf-l- IJ 1u!lo allf111iento 
do 1:020$ - COilfiJI'llliJ ll OfJSI!I'l)IIÇ17'0 {inlll tia 
lttbclla, » 

O Sr. Prealdente- Falta uma 
emenda. tlo Sr. Felix Gaspai', quo ni1o teve 
parecer da Commis~ão e cujo tcot• é o se· 
guinte : 

«AccreEcente-se onde convier : 
Continúa em vigor ó disposto no art. 13; 

da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902.» 

O Sr; Laurlndo Pitta (pera 
m·dem) :- Sr. Prçsidente, a respeito desta 
emenda devo declarar que o pagamento é· 
de toda a justiça e deve continuar no Ol'ça
mento seguinte. 

A Commissão é -de parecer q_ue a emenda 
seja approvada. 

O Sr. Presidente - A emenda 
tem parecer favoravel. 

Em seguida é approva.da a referida emenda 
do Sr. Felix Gaspar e outros. 

E' o projecto, assim emendado, approvado
em 2" discu;;;são e enviado á. Commissão da 
Orçamento para redigil-o de accordo com o. 
vencido. 
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O Sr .. D.odolpbo Paixão (pela 
or•l~m)-:- Sr. President~; venho · declarar 
que vou mandar á. Ml:'sa a minha decla1•ação 
de que votei contra a · emenda que consi
gnava a verba para. se pagar o que se devia 
a estes pobres e miseraveis opeL·arios despe
didos, porque tenho esperança de que a H
lustre Commissãode Orçamento ha de re
considerar o seu parecer consignando os 
meios afim de que o Governo ·não deixo 
morrer de miseria aquelles que depositaram 
seu dinheiro e teom direito a essa restituição. 

Vou mandar a minha. declaração á Mesa., 
afim de que não tlque passando como tendo 
concorrido para. um·\ iniquidade, para uma 
lesão de direitos, sobretudo nas circumstan
cias actuaes do paiz. 

O @ir. Pre1ddente -Estão findas 
a.s vobções. 

Passa-se á. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

terra. produz em :!lUas entranhas focunlada~ 
pelo trabal.ho do homem ; Modesto obreiro· 
do resurgimonto agrícola de sua patria, O· 
orador é, pór assim dizm•, cosmopolita. entl•e 
os seus concidadãos lavradores;accode sempre 
em defosa da agricultura, onde quer que se 
faz necessario o seu concurso modesto, fra.co. 
som competencia..technica., mas sempre sin 
cero, franco, desinteresoado e até iogenuo,. 
si quizet•em, na opinião dos que não com
prehendem as dedicações platonicas sem van
tagens immcdin.tas de qualquer natureza. 
Oc~upando- .. o da questão do café e do 

projecto d:~o deputação paulista, não accode 
sómonte ao chamado do honrado Sr. Alvaro 
de C<trvalho,· paulista adoptivo, mas báhiano 
d::l nascença; vem cumprir o dever de colla
borar modestamente na. obra da salvação tia 
nossa agricultura, em uma. de suas mais im-
portantes e futurosas culturas. . . 

S. Ex. l'efet•indo se á. entrevista que o ora.
dor tove com um re,~actor da Gazeta de No
ticias, a. extrema defensora da lavoura., disse 
que o orador espera.va 1.1 ~alvação da. lavoura 

E' annunciada. a. continu!l.ção da 3"' dis- do Ministerio da Agricultm·a, a crear-se, 
cussão do projocto n. 168, do 189i, p1•ovi- mas quo, quando viesse o Mioisterio, a Ja
doncia.ndo ~ob1·e auxílios á. lavoura. voura cançada. de esperar p.~cicntemente 

com os.-. Antonio Prado, estaria inanimada. 
O Sr. Pre~idente- Tem a pa· á beira da estrada, sem forças para. toma1· 

Ia.v1·a o Sr. Tosta. o elixir tonificante. 
Clamorosa. · iojustiQa commetten S. EJt.., si 

O Sr. To8ta cxpoz hontom 0 systcma o seu ftm não foi unicamont3 chamar o ora· 
que pa.I·eoo devo ser adaptado pelos n.gricul· ~OI' ao debate, po1•lhe parecer que, bahiaoo, 
teres em geral, na. defesa permanente de seus o orador er•a. indilforente â. sorte de S. Pa.ulo·. 
into1•esses ; syndicarem·so para es~udar as do Minas, do Espírito Santo, (L sorte do 
questões agrícolas o adaptar a. synergia Brazil. 
na Yida. agl'icola. Qun.nto aos poderos pu- O que o orador afilrmou foi quo 11. agri~ 
blicos: o. croa<;-ão do um mioisterio da agri- cultura carecia de auxilio ponnanente <• 
cultura federal quo se ponha. em contacto etflcaz do Estado, iüo é, do Governo, o não 
com os governos estaduaes, para. de accordo do distribuição de dinheiro por meio de em· 
animarem e auxiliarem a agricultura. prestim()~ individuaes, como se fizera. . por 

occasião dos chamados empr(letimos á la-
Hoje vem occupar-se espacialmente da. voura. Ora, semelhante auxilio permanente 

Cl'ise cafeeir.a c do projecto Candido Rodri- é que 0 orador pensa só se poderá. fazer pro· 
gues, que v1sa .a de,~sa da lavour~ do café ftcuamente por intermedio de um depart~
e~ todo o B~·az1l. Nao. é. um pro,Jocto r~- mento de agricultura praticamente or"a-
glOnal, pauhsta, é brazlle~r~, porque apph· nizado. . ' "' 
da-se a. todas as zonas b1•azrl<nra.s productoras o projecto paulista não co<>ita de auxilio 
no . café_, e refere·se á la.vonra. que é, por permanente no s:mtido a qug alludiu 0 ora
asstm dr~er, o thoriD:ometro que ~arca, em ,dor, trata . de armar 0 Governo de poderes 
cessa v1da economiClJ:• a pt•osp~rldade e 0 pal'& agir de accordo com -os Estados cafeei" 
mal estar do nosso pa1z nos nltrmos a.nnos. ·ros e 08 . la. vradores de café em defesa dos 

0 oradOl' é do norte, é agricultor de canna, seus legitimes interesses. . . 
mas aqui. ê representanto da nação, não vê Dada esta explicação, o orador vae estu· 
zonas deHmitadas por interesses regionaes, dar a. crise do café, em traces largos, não 
tem deante dos olhos o ,-asto territorio do conforme sua experiencia pessoal, pois não 
Brazil, do norte ao sul. do nascente ao é agricultor de c~fé , mas conforme o que 
poente, constituindo a sua patria. tem lido c ouvido nos circules bem infor-

Dedicou-se com ardor e paixão â causa da mados dos defensores da lavoura. 
agricultura. .do seu paiz. Ora, a agricultura Historicamenie, o que sabe e colheu no· 
ê o café, ê a. canna, é o fumo,. é.· o caeá.o, é o bem elaborado parecer da. com missão do 
milho, é o arroz, é o feijão, é tudo quanto a Congresso Occidental do caf~·. ·reunido em 

V~.VI ~ 
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Noya; York, em outubro.do anno passado; o . . Em 18W:-"-a •. 700.09P.}· of? .pr.~ç~s. cabiraQl'-de 
cujo relator foi 'o illustrado Dr. AssisBraiil; 90fl'!l>neos a menos;d~.5o.;. , · 
·é o seguipte: · · Emd.S!.:r7-:.-I0.500.0QO; .o$ pre99s logo b.a.i-

Até ·1882 o .café,. cuja. oultnra.: :iá era. bem . xa1•am de 66 francos a. 3;3 . 011. 50 o f o de abati-
desenvolvida· em' s~ Paulo, •para. onde. os es• mento. · . • . . . , 

,cravos.· eram exportados· dos . Estados·:· ·do Em l:8J).~~8.75Q.OQO; preços entre 33 a 40 
Norte, principalmente do Ceará, ila.gellado francos, .. ,, . . . · 
pela secca;; era vendido- por prQço baix!); Em: 1899....,.,9.000.000; p1•eços entre 31 a 40 
·mas relativamente remunerador; e cor- francos. · . . . 
respondia a sua producção ao consumo mun- Em l900-l0.900.000; PI'eQOS, 37 francos. 
dial. O typo 7 Rio era vendido em. Nova. , Em 1901 - l5.!)00.QOO;· preços 31 e 33 

'York-·por preço·conveniente. . · fr.a.ncos. 
De 1882 a 1883 a. pl'OdUcção mundial ole- E', portanto, evUente para. todo espirito 

·vou-se a 11 milhões de sacca.El; isto é, a. uma imJ)arcial e obse·~·vador que tenha lido e 
•1uantidade superior. á. média das producções ouvido tudo . q ii<lnto 80 tem escr~pto 6 dito 
anteriores e ao o!)nsumo de . ootão ;·~ Como sobre a crise; que a causa fundamental 

· consequencia, a lei das relações entre a da crise da lavoura do ca;fé é a superpro-
offerta o a procura agiu e o preço da typo 7 d - · t é d d - b 

:Rio baixou a O 8 l/2 no ma.ximo e 0,051/2 ucçao, lS 9 ' o excessÇ~ a. pro ucçao so re o · consumo mundial. · 
·na Bolsa de Nova. York. Segundo as aflirmações da commissão do 

Como acontece sempre a baixa dos· preços Congresso Internacional do Café, reunido 0 
·:levou· o desanimo ás fileiras dos productores anno passado .oro Nova Yor};:, 0 stock 'Vi-
e a produccão começou a so reduzir. ao passo · 1 d ..... "' E t d u "d 

·t}ne o consumo foi a'•adativa.men.to subl'odo. S!ve o can, na ..;.uropa e nos s a os·. m ps 
~~> era. de l3.005.325saccas em 1 de outubro do 

Ora., desde que a. ofi'el•ta foi ~iminuin~o e a a.nno passado. . 
procura. augmen~a.ndo, o~ e1fe1tos !la le1 eco- . Ha quem conteste, entre nós, a superpro
nomioa d~ rela.çoes ent} e a ofi'erta o a pro- , ducção, ha quem diga que grande parte do 
cura mnmfesta.ram-se, _1st~ e, opreç? do café stoclt é constituida por ciscos e pedras, que 
!oi se ~levando até attwgu· em 1892 a 1893 avultam 0 numero da.s saccas, que ha. milhões 

· '1 média. de_ 0,20. . . de saccas inutilizadas, que :figuram nó 
A elevaçao do preço a.t;nmou. · d~ .no,·o . os: stock visivel e servem para dn.r realidade a 

~roductores, e, entr~ nos, p~mczpal~en_!;o, transacções phantastioas. 
que esta vamos no pet'lodo febril das eaussoes . · . . 
·de pa.pol·moeda, da sede de ouro, do ensilha- O 1llustrado ~r. Dr. Wan.cesla.u de Ollve1ra 
mento, da obtenção de dinheiro facil, as vis- Bello, ~o magn;ft~o rala.tol'loq_ue apresentou 
tas dos que realizavam ou amontoavam for- na Soc1edade NaciOnal de Agr1eultura sohre 
tuna. rapida, volta.ram·se para s. Paulo, o Congresso do Café em S. Paulo, affl.rma 
para as terras roxas inesgotaveis, para. o que .o delegado .do governo hollandez . Van
'Tar-West brazileiro. Compraram-se fazendas . Delden, homem de grande competel)cJa em 
a.ugmenta.ram-se as planta.çõos. desemvolveu: negocias de café, encarregado po1• s~u. go
se a immigração, em uma palavra, sem o~- verno~e estudar ~ completar as estatJstic~s. 
tudo prévio de situação dos centros . produ-, -~epo1s de pesqUizas em todas as praça~ e 
ctores estrangeiros e dos me1•cados mundiaes,: · parzes pro~uctores, chegot~ a esh C?nclusao: 
manifestou-se em nosso paiz a; !oncura da «todas estão erradas;· e nao me smto com 
producção. . . . . . .. . ·forças pal'a. corrigil-as• . . . ·· . . 

Não se abusa impl,lnemente : das leis eco- Pa.ra o · ot•ado~ parece mcontestavel que 
nomica.s. O desequilibrio entre a offerta. .. e a. h_!- superprotluc~o, mas ·essa supe.rproduc
'PI'ocura começou novamente 'a manife!,!tar-se çao é prova.vel~ente avolumada e exa.gg~
até reduzir· tios á. triste situação . qn.e •os p9~ ~ada pel~s dommadores do noss~ eommercw 
.deres ;publicosprocuramagora remediar parai mtern.acional, pelos que teem mteresse em 

·salvar .o :paiz :da- ,erise.eeonomica. :: . ,. , ,, i reduzir o }lr,eço que :pagam ao lavrador pa1•a 
·A tabella seguinte, extrahida·de .um a.rtjgd ftlugmentar o:::~ seus lucros • 

. do Sr. A. de Brito, antlgo · com~rio de . Não é· sómeute a. superpt•oducção que está 
~afé, mostra claramente ·como, entre .o.nós, viHpendi<J,ndo o preço do· café para· o produ:
.ao· augmento da producoão correspondeu ' ai ctor, é tambem a especulação commereial 
di:minuição dos· preços: · · dos 1ntermedia.1•ios, .especulação que consti-

E · t · · · ·· · · tue, ·é certo, a ' essencia do comme1•cio,quando 
xpor amos: .,., .. . . · é!· · justa e equitativa., mas, .no caso brasileir.O, Em 1893,...,.4~300~000 saé~as; · os preqos-re- .por assim dizer, assume as proporções de 

guiaram :de-82 a. l07·•fra.neos pol"r50:kilos. · uma. ·iniquidade, e con~eguintemente póde e 
. Em ;l89~. 700.000; pr~çosws: mesmos.. deve ser combatida pelos agricultores;ampa.-

Em ·l895.-5.·50:J •. OOO; :preÇOs· ()~ mesm9s. · ; ra.dos e fortalecidos vetos poderes publicos. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:32- Página 90 de 95 

SESSÃO EM ,16· DE OUTUBRO DE 1903 

Sim·, meus senhores, ~i a supe1·producçã9 
estivesse agindo livtemente no mercado 
mundial, si nãó houvesse entre o productor 
e colBuniidor. o' intermediaria, especulando 
desembaraçadamente em prejuízo de ambos, 
dar-se-Ma. simultaneamente o seguinte : 
1 o, a baixa · do :Preço não ·affectaria unica
mente o.· pt•oductor, influh'ia tambem a 
favor do consumidor ; 2°, desde que o preço 
dõ coxístímo baixasse, a. expansão do consumo 
dar-se. h ia· influindo benetlcamente para. me
lhorar a situ::tção do lávrador. 

Despezas, · seguros , fre· 
tes, etc., 25 % ••••• ~ •• 

10 % para quebra da tor· 
refacção ....••...•...... 

30 % para despezas evon. 
tu11es •.... ~ •..•...••... 

7$000 

2$800 

- 8$400 

Imposto om França á 1•azão de 
1 franco, 30 por kilo,. sobre 60 
kilos e mais 6 dos lO % de que" 
bra na torrofacção ..•.........• 

Ora a situação é bem diversa. O lavrador 
1'ecel:!e pelo seu café um preço tão vil que 
·não chega muitas vezes para cob1•ir o custo Venda da 6o ldlos, do mo.is ba-

427 

46$200 

68$640 

114$840 

cia producção ;-o consumidor paga no estran- rato (café s. Paulo). a 4 francos, 
,gei!'O, nos Estados Unidos e na. Europa, um 1 ·1 '>OI$600 
preço tão alto que a exp;tnsão do consumo 20 por \.1 ° · · · · · · · · · · .. · · · · · .. · • ·~ · 
dà.-se lentamente. como suecOO.ia no ·temw 
em que o ·razendeiro recebia. per sacca de Lucro em 60 lülos....... ... . . . • • • 86~60 
café 20$000 ! Lucro em 15 ldlos.. • . . . . . . . . . . . • • 21 690 

Logo, os intermeiiarios lucram muito e Lucro em 1 kilo. · · • ·" · · · ··· ·".. l 446 
essa lucro. é que está arruinando o lavrador. Estados Unidos-onde nlio ha 

imposto 

Venda de 60 kilos a 25 cents. a 
libra.................... . . . • . . 1:35$300 

Custo do café e despezas como 
acima •.•...•..•...........•. , 46$'2.00 

O orador va:e demonstrar as suas premissas. 
Da «U:nião dos Lavradot·es de S. Paulo», 

:recebeu o. anno passado um folheto, escripto 
pelo Sr. Hygino Costa, luxuosamente enca
dernado, o que foi uma fineza para com o 
orador, no qual se demonstra claramente que 
os intermediarias entre o productor e· o con
~mmidor são verdadeiros polvos com seus Lucro em 60 kilos............... 89$100 
inumeros tentàeulos a sugar a seiva da la· Luct\) em 56 kilos........ ...... .• 22$275 
YOura. e o dinheiro do consumidor. Lucro em 1 kilo. . . . . . • . . . . . . • . . • • l$485 

H<1 entre o lavrador o os consumidores es
trangeiros os seguintes intermediarias: o 
eommissa.rio, o ensaccador, o exportado1•, o 

JIC~lia 

importador, 0 commissario estrangeiro, 0 Custo franco bordo •.•.•...• Lira.s 
atravessador e 0 vareglsta ou torra.dor. Direitos, despezas j;1. meneio-

Algumas vezes acontece, como obsGrva om nadas. · · · • • · · · · · · · • · • • · · · · · · · · • 
aeu luminoso parecer a eommissã.o do con-
.gresso do café de Nova-York, quo o inter· Custo total. .... • ... Liras 
mediaria é um só individuo ou uma só casa P J.'eço no varo,jo 60 kilos a 4 lira.s o 
cJue accumula todas as funcções: banqueiro, kilo. · · • · · • • · • · • · · • · · • · · · · · ·• · · 
adianta ao la;vrador e o tem na dependencia; 
·mtportadol'; mantém casas nos principaes Lucro liquido 60 kilos. · ·. · • · Lir,,s 
portos de· sahida; transportador; freta na· 
-vios :por conta. . propria; importador, re
·Cebe·.oS cafés em seus depositas nas portos de 
entrada; manipuladOr, classifica os·cafés em 
va.rios.tvpos: Molta, Java, Costa Rica', etc.; 

Hespanlw 

Custo franco bor<lo .•..•.• Pesetas 
Dü•eitos, despezas,........ » 

·l'etalhisiia; vende os cafés aos consumidoreEI. custo total. ...•. Pesetas 
Pa.:ca.·demostrar os lucros q:ue ~s interm~· Pre~.o médio _varejo, 60 kilos, 

(liarios realizam,· as · eommissõe;~ ·ou v:ant~- 5 pesetas o küo · · · • · · • • Pesetas 

128 

170 

240 

70 

50 
130 

180 

300 

gens que elles: reservam para ·si, cleduzido.s~ . . · . _. · · 
todas as despezas, o erador apresen~a. as ta· Lucro ltquido .60 J...ilos ...... Pesetas· 120 
banas, seguin.~~sl a prixneira da~ quaes: é. ~o, ora supponhamos, meus· senhores, que se 
folheto,~,U.nlao dos Law,adores, a que Já supprimam os intei'mediarios, ou para expri
.S6r referm: , mir-se com mais propriedade nos termos, 

:. Fi~im,Ç~ .·· 

'Preço de 60 ldlos de café. 28$000 

. ~supponhamos que os· agricultores substituem 
a.s casas intermediarias por• syndicatos agrí
colas ou cooperativ~s, qual será o· resultado~ 
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O resultado será evidentemente favoravel á 
lavoura. · 

Os syndicatos agrícolas ou coopHativas, 
representando a união da clas~e, recebendo 
uma commissão modica para as despezas de 
administração, o excedente dos lucros em
bolsados pelos intormediarios actuaes en
trará para o bolso do lavrador. E como a 
expansão do consumo interessa seriamente 
á lavoura do café, a orientação mais segura 
do syndicato será fazer reverter parte dos 
luc1•os dos intermediarias para os consumi
dores. 

Em outros termos, o rosul tado será me
lhor preço para ci lavrador o maior prccura 
do café pelos consnmidc res, em virtude da 
expansão do mercado. 
· Tal se afigura ao orador a questão da 
crise do café formulada em termos cla,l'OS, 
com lealdade, sem idéa preconcebida, por 
quem não 'tem outt•o intuito a não ser o de 
prestar, como parlamentar, um serviço á 
classe honrada dos lavradores de café, e, 
como brazileiro, cumprir o seu dever para 
com a patria. 

Agora, e é a parto mu.is difficil e che.ia de 
responsabilidade U.o seu t:iscurso. Qual o 
meio de combater as duas causas principaes 
da crise-uma puramente agricola, a outra 
puramente commerciaJ, a saber, a super
prodMção e a especulação mercantil1 

O orador vae tratar prime.iramente da 
suparproducção e vao enct\ral-a ~ob dous 
pontos de vistu.: em relação á plantação e 
em relação á exfol'tação dos cafés que fl.rem 
coibidos. 

Evidentemente, si a laYoura do café es Li
vesse perfeitamente organizada em syndi
catos locaes, uniões do syndicatos rf>giona.es 
e syndicato central nesta Capital, havendo 
entre todos relações mais ou menos estreitas 
e nesta Capital um Ministerio de Agricul
tul;a com 'uma secção bom apparelhada de 
estatísticas e informações agrícolas de todo 
o ·genero, a qumtão das plantações poderia 
talvez ser resolvida pala iniciativa. parti
cular. 

E' do proprio interesse dos lavradores de 
café não augmentar as plantações futuras du· 
rante certo numero de nonos Mas infeliz
mnete não estàndo organizada a. lavoura, 
sendo ainda para muitos a divisa-lutar pela 
vida,e não a uniao pela 11ida, é evidente que a 
acc;ã.o dos poderes publicas é necessario para 
estabeear a harmonia. de vistas entre os 
gricultores a bani do interesse geral. 

O orador està plenamente de accordo 
~om o projecto do Sr. Candido Rodrigues, 
que no§ 3° do art. 1." esta.tue a nocessidade 
de tomarem os Esta.dvs para. com a. União o 
compromisso de tributarem os terrenos em 

que se fizerem novas planta~ões d'Urantl} 
tres anno;;:, pelo menos. 

Quanto aos cafés pr,duzidos o que forem 
colllidos pata a exportação, os quaes, sendo 
embarcados, irão desfavoravelmente influir. 
no estrangeiro, · sobre . a • pressão da otferta, 
augmeritando o stock, diversos' meios foram 
lembrado.". 
· · NÓ Congresso Nacional de Agricultura foi 
aconselhada a proltibição de exportação dos 
typos inferiores ao· typo 9. O Congresso do 
cate reunido em S. Paulo, no começo do anno, 
solicitou do governo do Estado a eliminação 
de 20 "/o dos cafés de exportação, medi::1nte 
um imposto cobr;tdo em especie sobre os 
typos ínfimos, llevendo dous terçcs desses 
cafés ser incinerados e um terço ser expor
tado torrado, por intermedio dos syndicatos, 
isento -de direitos e em beneficio delles, idé<t 
que foi em . sua gené1·alidade acccita pelo 
Poder Lcgislath·o. . 

A prohibiçí:o da exportação dos typos lDfe
riores ao typo 9 poderá. ser fncilmentc illu
dida desde que os intereSEa.dos na ~raude 
misturem es~cs cafés com outros superiOres. 
Neste caso os inferiores misturados com ~s 
outros, cvnstituindo um meio termo,. contt· 
nuarão a ser exportados em detrimento 
geral. 

A incineração, isto é, a de$lruição do que 
constitue o fructo do trabalho humano é 
antipathica. a alguns espíritos. 
Ro~ta, porttmto, a idéa. capital, que se 

contém no p1•ojccto Candido Rodrigues-::o 
accordo dos E:stados cafeeiros para a creaç~o 
em espcoia de um imposto de exportaçao 
sobre os typos infimos, acco1•do firmado em 
compromisso solcmne com o Governo da 
União. O orador dá. seu fraco apoio ao pl' O· 
jecto substitutivo neste ponto ta.mbem. 

Agora, meus senhores, o exame da caustL 
commercial, o estudo dos meios que devem 
ser empregados para remover-se a des~s· 
trosa especulação mercantil, par:t destrmr· 
se o monopolio de facto que algumas co,sa.s 
estrangeira.s exercem favorecida pela penu· 
ria dos lavradores e :polas circumstanc1as es· 
peciaes do nosso mercado internacional. . 

Entendem alguns que o Congresso NaciO· 
nal, a quem·a Constituição confere o poder 
dE> regular o commercio internacional (a.rt.34, 
§ 5"), apertado pelas circumstancias exce· 
pcionaes em que se debate a principal Ia· 
voura do pa.iz, deve, intervir: ou fazendo· 
se directamente intermediaria, comprando 
os cafés, depositando-os em gt•andes arma· 
zens pat•a exportai-os opportuna. e gra.dati,·a· 
mente, ou contl•n.otando, com individuos ou 
ca.sas commercinos oxtranhos á. agricultura, 
mediante garantia do juros e outros favores 
o commerclo internacional do caft\ durnnto 
certo numero de annos. 
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Niio, maus senhores, tudo_ pela agricultura, 
tudo para a agríc·ttltura : tal deve ser a nossa 
divisa, tat deve ser a devisa. dos patriotas, 
qu9 querem libertar a lavoura dos velhos 
processos commm•ciaei!, e fa.zel-a aproveitar
se da. crise augustíosa., das desgraças que 
a acabrunham, para ve1·dadeira.mente appa
relhar-se e poder, sinão evitar, ao menos 
enfrentar com coragem e desassombro as 
erise.s futuras. 

O projecto do illustrado representante de 
S. Paulo, autorizando o Governo a euten
d3r-se com os governos dos Estados para. 
p1•omo-v 0r a va.to1•ização do café e a defesa. 
da lavoura. aborda a questão e colloca. a so
lução nos devidos termos dizendo no art. I o, 
§ 1°-Au::dlia.r por meio de garantias do ju
l'os, e subvenções, porcentagens, augmento, 
reducçã.o ou isenção de impJstos, os syndica
tos agl'icolas. 
,) Ma.s, S. Ex. accrescenta: ou emp~·ezas com
merciaes idoneas que tel)h~m :por fim, etc. 

O l1onrado Deputado por S. Paulo, ho
mem pratico, conhecedor dos homens e das 
cousas do seu paiz, tendo deante dos olhos o 
l'ochedo quasi inabala.vel da rotina, em 
torno do qual se acham ligados os habitos 
inveterados dag c!assas a.gricolas, quiz con
temporizar com os rvtineiros, que não acre
.ditam na acção dos syndicatos agL'icolas, e 
•quando muito relegam-na para um futuro, 
mais ou menos remoto, que talvez não i\lu
mine a geração actual ! 

Não sou um viaiona1•io. me~1s senhores, 
~ou um crente da lavoura; creio, não como 
se Cl'ê nos dogma.s da. religião, superiores ás 
nossas forças contjngentes, c1·edo qt~ia abster
dmn; creio como se crê nas cousas mate
riaes, palpaveís, que cahem debaixo dos 
sentidos. 

A solução da crise pelos syndicatos agríco
las, ou antes por um syndicato centrn.l de 
. agricultores, cuja ac:ão se estenda por todo 
o paiz e tendo á sua frente homens de alta 
ca.l)acidade administrativa., financeira, co
nhecidas no paiz inbirJ, r:;yndica.tri organi
zado de accordo CJm a recente lei de 6 de 
janeiro · de~te auno, sel'<t uma realidade, si 
votado o P<'ojecto do. S}f. Candido Rodrigues, 
o Sr. Presidente da Rcpublica. quizer agir 
l'esoluta.mente, como a.qui em relação aos 
melhora.m<~ntos do porto, cobrindo-se quiçá 
de uma gloria mais brilhll,nte. 

Mas onde está esse syndica.to central capaz 
·de as~umir perante o Governo a responsa. 
bilidade õ.e va.lorização do café, da solução 
·da. crise, perguntarão ao c;>rador? On te 
·estão os slgnaes de qu3 uma nova aurora. de 
espet•anças, de soLdarieJa.de mutua, de :pro
sporJdade o lnd::Jpondencia. vae surgir para. a 
ln.voura. 't 

Ha neste paiz um homem intelligonte. 
tenaz, perseverante, patriota, estudioso e 
pntico, quo, de tempos a. esta. parte tem se 
dodicado, como verJ.t~deiro apostolo da rege
ner .. çã.o agricola. da sua patria, a propaganda. 
dos syndica.t~s agrícola::;, doukinando na im-· 
prens:J., nos congressos agrícolas; nas asso
ciações agrícolas, nos clnbs, em toda. parte. 
E' engenheiro e agricultor, alUa á seriedade 
do caracter n. generosidade do coração e a 
lu:lidez do espirito. Refiro-me áo 1° vice
presidente da Sociedade Nacional de Agi i
cultura, a.o Sr. Dr. Baptista de Ca.stru, dis· 
tilltlto filho de Minas. 

Pois bem, meus senhores, honrado com a 
confiança de tão pre~timoso e util cidadão, o 
orador jít teve oecasião de ler o esboço dos 
esütutos de uzn syn!]ica.to agrícola centra.l, 
cuja orga'lizlção elle pl'omove e está em via. 
de execução, devendo :provavelmente collo
car-se na sua. presidencia um cidadãonotavel, 
de alto valor moral e resisbnte envergadura. 
financcil'a. 

Já veem os nobros Deputados que no hori
zonte ~omeç:~.m a despontar os primeiro3 
clarõas da salvação e regenera.çlo da lavoura 
pela pro1)ria lavoura.. 

O orador vae mandar uma emenda que 
resn.lva a sua opinião e é a seguinte : 

Accrescente-se depois das palavra~ em
prez:ts comroerciaes üloncn.s,no § 1° do art. lo,. 
do projecto C. Rodrigues o seguinte:-« na 
fa.lta. ab>·)luta de syndi·~ato3 agricolas orga
niz::tdos de accordo com a lei de 6 de janeiro 
de 1903 e pl'atica.mente apparelhados.>~ 

O orador sente·se fatigado e acredita ter 
expandido, com a clarez<~ que foi possi'~el á 
sua incompotencia (nlio apoiados), as ~u~as 
cort•entes sobr.l o as:Sumpto e vae termma.r. 
lembrando o ([ito de um homem celebt•e. 

Archimedes afflrma.va, para significar a 
fol'Ça. prodigiosa da. alavanca, que se tivesse 
um ponto de apoio fora da teera. removeria 
o novo planeta com uma. alava.uca . 

O oradol' pons(l. que o espirito de asso
ciação é uma ala.vauca poderosa para a. Jo
voura. Si os agricultores de café aggremia~ 
raro-se formarem um grande syndicato e 
encont{·arem nos poderes publicas um ponto 
de apoio firme, a. inicia ti v a particular sal
vará.a.lavoura o nós dentro de poucos annos 
saudaremos a agricultura. nacionaL com~ a. 
salva.dora dos o·randes interesses da. Patr1a. 
(j'IJuito bem; m1.~to bem. O o1·ado1· é felicitado 
por lodos os Dep1ttados 1wesentes.) 

E' lida., apoiada e po3ta conjunctamente 
em di~cussão, a seguintie 

Eli!ENDA 

Ao pyojecto n. 168, de 1897 

Ao § 1° do art. 1° do projecto dos Srs. 
Candido Rodrigues e outros : 
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Accrescente-se depois das palavras em
prezas commerciaes idoneas o 8eguinta: 

Na falta ·absoluta desrndicatos agricola.s, 
organizados de accordo com a lei da 6 de 
janeiro ·de 1903, e prátiçaménte -appa.relha· 
dos •.•• (O mais. como está no projocto). 

Sala das sessões, l6 de outubro de 1903.
Ign-aCio Tosta .• --Glwistino Cruz, 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 42 C- 1903 

Einenda dQ Senado ao projecto r.. 42 B, deste 
a'lino, .qu~ auto1·iia o Presidente da Repu, 
bl~cq a ,crea1· e 1·egular, sem om1s pa1~q, os 

. cofres' publicas, uma caixa bmieficente na 
· Brigaijo; Policial destx Capital 

20 °/o das mult~s impostil-s. ,por falt~s diaci~ 
plinares e quaesquer. 4onlli~Jvos pa.rttculares 
ou legados. 

Art. 3; o Revogam •se ' ás disposições em 
contrario. 

Camara. dos Deputado~;> 9 • de. setembro de 
1903. - Fl'ancisco de Paula Ol·~'tleira:Guima
rães, Presidonte.-.llfaHoel de A~tmcar .Guima
rães, 1° Secretario. - J. B. Wande'i'ley de 
lliendonçc(, 3o Secretario, servindo. de 2°. 

Emenda ·do · Senado ab p1·ojeéto da 'Çaman' 
dos DéjJUtados, n. 42, de 1903, que ·attto-
1'iza o P1·esidente ·da Republica a · ·m·ea1· e 
regular, sem onus pm·a os cofi·es J>ublicos, 
umti caixa bene{lcertte na B-1·igada Policíol 
desta Bapita~ · · 

Ao art. 2° accrescente~se no 11m «e seus 
flns serão os mesmos da existen$e no Corpo 
de Bombeiros desta. Capital». · 

O projecto.n. 42, deste anno, que autoriza. . Senado Federal, 9 dé outubro de 1903.-· 
o Presidente da. Republica a crear e regular, Affonso Augusto · Morei1·a, Penna, Pre.<sidf?nte; 
sem onus para. os cofres publicos, uma caixa Joahim de Oli,eira Gatunda, 1° secretarw.-
beneficente na Brigada Policial qesta Capital, Alberto JosrJ ·Gonçalves, 2° Secrebario. -Hen-
. recebeu no Senado uma .emenda, que foi rioue da SilM Coutinho,, ·servindo de .3° Se
remettida. a esta Commissão de Orçamento crêtario.:....Clcto Nunes.i 'servindo de 4~ Seere. 
:para dar parecer. . tario. · 

A emenda :rílanl~ accrescentn.r ao art. 2° 
do projecto a declaração de que, os fins da. 
caixa. deverão ser .oa mesmos da existente 
no Corpo de Bombeiros desta. Capital. A Com
missão entende que a .emenda. é justa e é de 
parecer que deve ella ser acceita._ 

S. R. Sa.la das Commissões, 16 de outubro 
de 1903. - Cassicmo ilo . Nascimento, presi
dente. - Gornelio da Fonseca, relator. - · 
F?·ancisco Yei.ga. - .U1·bano Santos. - Fran· 
cisco Sd. - Lau·l"i11do Pitta, 

P1·ojecto da CU.tltal'a dos Deputados n. 42 B, 
deste anno, qtte auto1·i.za o Presidente da 
Republica t! ci·em· e -regulm·, sem onus para 
os co(tes publicas, urna caixa bcncr;cente na 
Brigada Policial deslct Ca11ital 

O Congres~o Na.oionul decreta: 

Art. 1.° Fica o Preside11to un. Uopultllcllo 
autorizado a crear e regular, som onua pll.f'R 
os cofres publicas, uma. caixa. IJ~not\coute QIL 
Brigada. Policial dest.a . Capital . 

Art. 2. o· Sàrâ. con·stituida com o uoscont.o 
da importancia. de -um dia de soldo em cada 
mez dos otH.ciaes e praças da mesma brigada, 

N. 70 A-1903 

PtJ.'i'ecer soúre a emenda off'e,·ecúür.· no. :J-1 rti.s· 
cussão · do p1·ojecto n. 70, deste armo, 
que auto1·izt' o Poder Executi'IJo a ab1'i1· 
ao :Ministerio da :Fà;;end(t o credito m,r;trc!· 
01·dinado ·de 68:761$1)51 para .. attender d 
restituiçtío de impostos sob1·e -uencimentos, 
dtvida a va1'ios minis.tJ·os aposentados .do 

.•· St!pl·emo -Tri'Junal . F.ederal 

Esta emenda é ·a ·mesma que em 2~ 'dia
cussào foi apresentada a este projàcto e 
sobre. a qual se pronunciou a Commissão da 
Orçamento no parecer n. 70 A •. Esse pare
cer foi contrario á approvação ·da.· emenda. 
e, de accordo com élle, a Ca:mara rejei
tou-a.. 

A Commissão permanece·na convicçã.o de 
quo n doutl'ina sustentada. no parecer é a 
vcrlla.deb·a e, pois, entende que .a Cu.:ro.ara 
dcH'O manto1· 11eu ·Pl'occdlmento. . · 

Sa.lu. •laK Gommlssões, 10 dà .outub1·o 
do 1003. -f 'ax.~(cmo do Na .. 1oimento, presidon
to,-UI·i.laiiO ,!:JuiiiOir, NIU.tOl'.- noi'110U.o tia 
!<'olliOCli.-L/Jul•i'ntlo l'ilto.-FI'rmc:isco Stl.,
l,i·anci.~ea Veiya. 
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.EMENDA. A. QUE SE REFERE O PARECER SUPRA Emendct d-o Senado ao projecto n, 186 A, d!J' 
1903~ da Cmnm·a dos Deputad~s, 

Accrescente-se ao art. lo, paragrapho 
110ico: Fica o Governo igualmente autori
zado a abrir O· necessario credito para o 
:fim de restituir a todos os juizes federa.es, 
não mencionados no art. 1•, a importancia 
descontada como imposto sob1~e seus venci· 
mentos, reputado inconstitucional, na sen
tença alcançada pelos magistrados supra.-
l'eferidos. - . . · 

Sala das sessões. 13 da julbo de · 1903.
Bm·bosa Lima.- .Rodrigues Saldanha.-Au· 
gusto d.e FJ·eitas. 

N. 186 B -1903 

Emenda do Senado . ao projecto . n. 186 A, 
deste anno, que releva ao ex-Deputado José 
Augmto Vinhaes " pl·escl·ipção em que inco1·· 
reram os St)US subsídios de 11 ele agosto a 
25 de sete~nbro .de 1893 

Do Senado veiu uma emenda. ao projecto 
n. 186 A, de I 90S, que releva. ao ex-Deputado 
José Augusto Vinhaes a prescripção em que 
incorreram seus subsídios da 11 de agosto a 
25 de setembro de 1893. · 

Nessa emenda pede-se seja. ac.crescentado o. 
seguinte: -abrindo para. isso o necessa.rio 
credito. 

A Commissão de Orçamento é de parecer 
que seja acceita a emenda. 

Sala das Comroissõas, 16 de outubro de 
1003.-Cassiano do Nascimento,prcsidente.
Corn.elio da Fr:msaca, I'elator.- Francisco 
Veiga.- U·rl)(mo Saate>s.- 11·ancisco Sà.
L<~ w·indo Pitta. 

I'ROJECTO N, 186 A, DE 1903, DA CAMARA DOS 
DEPUTADOS, QUE RELEVA. AO EX-DEPUTADO 
JOSÉ AUGUSTO YINHAES A PRESCR.IPÇÃO EM 
QUE INCORRERAM SEUS SUBSIDIOS DE 11 DE 
AGOSTO A ,25 DE SETEMBRO DE . 1893, AFIM 
DE LHE SEREM PAGOS 

.Ao art. 1.• Accresceri.te·se: 

«Abrindo-se para i5so o necessa.rio cre·· 
dito.» 

Senado Federal, 6 de outubro de 1903.
Atfonso Augusto ,lf01·ei1'a Penna, Presidente. 
-Joakim d'O. Catuncla, 1° Secretario. -
AZbe1·to José Gonçalves, 2° Secretario.-Hen· 
Tique da Silva Coutinho , servindo de 3• Secre- · 
tario.-Cleto Nunes, servindo de 4a Secre· ·· 
tr.l.rio. 

N. 264- W03 

A.utodza o Governo a manda;· pagm· ao e?~-· 
. genhei1·o Estanislau Luiz BoHsquet a impor- . 

tancia de 2: 576$129 a ·que tem direito pelo · 
ewe'l"cicio interino do ·zogar de preparari01• 
da co.daiJ'a de physica industria~ da · Escola. · 
Polytechn'.ca desde 25 . de o.bl"il de 1901 a. 
12 de jàneiro de 1902 

o· engenheiro Estu.riisl~u Luiz Bousquet, 
pede o pagamento da quantia de 2:580$000, 
correspondente a vencimentos que · se julga, 
coro direito, por ter exercido interinamente 
o logar de preparador da cadeira de physic:>. . 
industrial e electro-metallurgica da Escola . 
Polyéecbnica, de 25 de abril da 1901 a 14 de 
janeiro de 1902, pagamento que não se reali· · 
zou no devido tempo, por falta de verba,. 

Acompanha seu requerimento um officio 
do Ministerio da. Justiça e Negocios Interio- · 
rcs, no qual satisfaz a l'equisiçã.o desta Com
missão, que pediu informações a. respeito, de
clarando: que o peticionario, de facto exer
ceu o mencionado logar interinamente de 
25 de abril de 1901 a 12 úe janeiro de 190.2, 
deixando do receber os vencimentos, na im
portancia de 2:576$129, por falta de verba 
po1· onde pode correr essa despez(l.. 

Assim .tambem junta uma certidão da. se
cretaria da Esco:la Polytechnica referente · 

O Congresso Náciona1 resolve: ao .mesmo assumpto. · · 
Art. I.e E' relevada ao ex-Deputado pelo A Commissão de Orçiunento, julgando.}>í.'o· · 

Districto Federal José ·Augusto ' Vinbaes a cedente o pedido, offerece o pl'ojecto · se-· 
prescripção em que incorreram seus subsi· guinte · 
di os, de 11 de agosto a 25 de setembro de 0 Congre&so Nà.ciona 1 resolve: 
1093, afim de lhe serem pagos. . 

Al't. 2.o Revo
0
ri·am-s. e as disposiçoes .em Art. t.• Fica o Gove1•no autorizado a man-

dll.r pagàr tto engenheiro Estaáislau Luiz 
contrario . . - - · · Bousquet a importancia dJ 2:5i6$l29, a q_ue 

camM:>a; dos Deputados, 9 de setembro de 1 tem direito pelo exercicio intét•ino -do logar 
l093~.....:..F. 'de Pcmla O. Gni·nWl'tT6s, Presi- de preparador dá cadeira de physica indus- · 
dente.-Jfanoet de Alen.cm··Guiinar<"íes, l• Se·· trial da Escola Polytechnicll., desde 2:5· de 
ereta rio .-.T. B. Wcmderley de iJfendonça abril de 1901 a 12 · de janeiro . de 1902; .· 
~· Sect·etario. sorYindo de 2°, D.brindo _para isso o necess&rio credito. · · · 
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Art. 2. o Revogam-se as disp;)sições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 16 de outubt•o de 
190a.- Gassiano do Nascimento, presidente. 
-Gornelio da Fonseca.-lirancisco Veiga. -
Laurinào Pitta.- Francisco Sá. - Ur·bano 
.. ~'antos. 

N. 265-l9J3 

A~ttori.za o Poder ExecHtivo a abl'i1· ao Minis· 
terio da Justiça e Negocias Intel'iol·es o 
credito ext1·awdinario de 13:897$, sendo 
10:897$ pm·a indemni.zaçito ao D1·. Sylvio 
Romero, professor de logica do Internato do 
G·ymnasio Nacional, da despe.za co'», a im
p1·essao de sua obra «llistoria de Litteratura 
B1·azileir·a, e 3:000$ pa1·a pagamento ao 
mesmo, do p1·emio que lhe foi _a,·bitrado. 

O Sr. Presidente. da Republica expõe, eÍ.n 
mensagem de 5 do corrente, que o professor 
de logica do Internat:> do Gymnasio Nacional, 
Dr. Sylvio Romero, em virtude do voto tia 
-congregação daquelle eJtabelecimento, fez 
jus ás vantagens concedidas pelos arts. 35 e 
.36 J.o Codigo de Ensino, isto é, á impressão 
por conta do Thesouro, da obra de sua lavra 
mtitulada. «Historia de Litteratura Brazilei
ra» e a uma quantia em dinheiro como 
premio. 

Por isso f·:~.z-se mbtér que o Governo seja 
autorizado a abrir um credito de . 13:897$, 
sendo 10:897$ para. indemJ!ízar o dito profes
sor das despezas foitas com a impressão d~ 
1.000 exemplares d1. sua obra, conforme o 
calculo feito na Imprensa Nacional, e 3:000$ 
para pagamento do premio que lhe t'oi ar
bitrado. 

A Commissão de_ Orçamento, tomando em 
consideraÇão o exposto, tem. a honra de 
-submetter á consideração da Camara ·o se
.gainte projecto: 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.° Fica o Puder Executivo autori

lla.do a abrir ao Ministerio da Justiça e Ne
go~ios InterlorPs o credito eX:traordinario 
de 13:897$, sendo 10:897$ para indomniza
··Ção ao Dr. Sylvio Romero, professot• de Lo· 
gica. uo Interoa.\o do Gymnasio Nacional, da 
despeza com a impressão d 1 sua obra. «His
·toria da Litteratura. Bra.zileira-., e 3:000$ 
para pagamento ao mesmo, do pt•emio que 
lhe foi arbitrado pela elaboração tia mesma 
·obra. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições .·em 
·contrario. · · 

Sala das Commissõ3S, 16 de outubro de 
1903.-S. R.-Cc!ssiano do Na8cimento, pre
sidente.- Urbano Santos, relator.-Gornelio 
-da Fonseca.-Laurindo Pitta.-Francisca Sa. 
-Franct:sco Veiga. 

MENSAGE:r.I A QUE SE REFERE O PARECER 
SUPRA 

Sr. President3 da Republica. -Os art~. 35 
e 36 do Codigo dos Institut'Js Officia.es de 
Ensino Superior e Secundaria, approvado 
pelo decreto .n. 3.890, de l de janeiro de 
!901, dispõem que o membro do magisterio, 
que compuzer tratados, compendies e me
mo rias scientificas importantes, àcerca das 
mate~·ias ensinadas, terá direito á impressão 
do seu trabalho IJOr · conh do Governo, si a 
Congregação, em escrutínio secreto e por 
dous terços de votos da totalidade dos seus 
membros, o julgar de utilidad.J para o en
sino, não excedendo, porém; de 3.00o ex
emplares a edição impressa á. conta dos co· 
fres publicos, o qu3, si a Congregação con
siderar a obra de merito excepcional ou de 
extraordina.ria vantagem para o progresso 
da sciencia ou para texto do ensino, além da 
impressão, terá o autor direito a um premio 
arbitrado pelo Governo, mediante informa
ção do director, e nunca inforim• a 2:000$ 
ou superior a 5:000$000. · 

Tendo o lente de logica do Internato do 
Gymna':lio Nacional Dr. Sylvio Romero, pu
blicado a obra de sua laVl'a, i:1titulada His
to,·ia da Litteratw·a B1·azileim, foi essa obra 
considerada pela. respectiva Congregação 
nas condições das disposições acima citadas, 
pelo que torna-se necessario solicitar do 
Congresso Nacional a concessão do credito 
extraordina.rio de 13:897$, sendo: 10:897$ 
para indemoiza.r o referido lente da despeza 
com a impress1o de tal trabalho, sllgundo o 
calculo feito pela Imprensa Nacional para 
I. 000 exemplares, e 3:000$ p:1ra pagamento 
do premio que lhe foi a.rbitl'ado. 
Submet~o. pois, o assumpto á vossa apre

ciação, afim de que vos digneis rdsolver 
como for mais acm·~ado. 

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1903.
J. J.Seabra. 

O 8r. ·Pa'eiiident.e-Tendo dado a. 
hora, designo para. u.mt~.nhã a seguiu te ordem 
do dit~: 

Primeira. p.n·te (até ás 2 1/2 horas, ou an 
tes): 

la discussão do projecto n. 108 A, do 1903, 
autorizando o Poder Executivo a subvencio· 
nar ooni a quantia. de 20:000$ o Dt·. Vital 
Bl'azil Mineiro da. Campanha para, no es
trangeiro, tornar cvnbecid.o o tratamento 
do. envenamento opbidico, e dá outras pro· 
videncias, com os p:ti·eceres das Commi:;sões 
de Instnicç-.ão e Saude Publica. e de Orça
lll6nto ; 
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3"' discussã.odo project~ n. 226 B, . de 1903, 
. que au~oríza . o Governo a construir uma es
. trada ''de ferl'~ . que, part:~ndo çl.e Timbó; no 
Estado:da,;Bahia, vá terminar na·-cidade de 
Pl,'Opl'iá;: no Estàdo de Sergipe, ligando-se a 

· essa estrad~t a.s cidades de Aracajl). e de Si
mão Dias, :directa.ml;lnte ou por· meio dera
maes, de ·a.ccor<!o com as condições que es

"tabelece; 

Continuação d& 2a discussão do projecto 
.n. 38A, de-190'3, reorganiza.ndo os serviço,s 
-de ·bygiene administrativa da União; 

Segq_nd,íl.Jl3.l'·te. (ás 2 l/2 horas ou antes): 
Continu:tQi!.l>:' d~ :3"' qis::;uss.ão dQ proje,'cto 

n".l63, ;de :):.89j, .. pJ;..>v.i~enci~ndo sobl'l:l aú.xi-
lios á. la v:oura. · · 

Levanta•se a &essã.p ás 4 hOl'l\..S da tarde. 

DECLARA9ÃO 

Si estivesse p1•esente á .sessão de hontem, 
t eria votado no sentido de não ser acc'eita 
a renuncia do Sr. Alencar Guimarães, do 
cargo de 1° Secretat,io~ · · 

Sala das sessõesr 16 da outabro de 1903.
Eneas Martins. 

lOSa SESSÃO il.M 17 DE OUTUBRO DE 1903 

.PrJsidencia. dos S1·s. Paula Gttimanies (P.resiclente), Oli.veira Figue.il·ed,o (to Vi(e• 
Presidente) e Paula Guima1·aes (Preside~te) 

Ao meio-dia procede-se á chamada a qua I O St•. ~En·n•a:q.o Hasslocher 
Tespondem os Sr.~. :Paula Guim:wães, Aloncal' (pela ordem)-Sr. Presidente, pedi a pala
. Guimarães, Thomaz Accioly, Wanderley de vra. para roga~ a V. Ex:. que reclame junto 
:Mendonça,, Joaquim Piras, Eugenio Tourinho, da Imprensa Nacional contra o fact·• de 
Anthet•o Botelho, Aurelio Amorim, .Hosanna.lt não ter sido distribuído á maioria dos Depu
de Oliveü•a, Luiz D:>míngues, Eduardo tados um trabalho lit~rario do Sr. Ruy 
Studart, Gonçalo Souto, Eloy ele Souza, B~~·bosa sobre o Codigo Civil. 
Fonseca _e _Silva, ~bdon Baptista. Teixeirll: ~e Faço esta reclamação, porque, de facto, 
Sà, Erro1rto Coutwho, Celso ~e Souza, Bl'lClO sinto-me privado desta leitura recreativa e 
Filho, Angelo _Neto, ~uzeb10 ~e An~r~de, amena ; este impresso tem sido vendido lar
Arroxellas Galvao, ~odrtgues qor1a, JoVlntano gamente na cidaue, mas a. maio~·ia dos Depu
de Carvdlho, Fellsballo Frerre, Domt~_gos adost não o receb3u. 
Guimarães, Neiva, Folix G:a.spar, Pmto E' o que tenho a pedir a V .Ex. 
Dantas, Alves Ba.l'b .Jsa, .Tulent1nu dos .Santos, 
Paranhos Montenegro, Rodrigues Saldanha, , O SR • . RRESIDENTE-,-,A ,Mesa attenderá á. 
Be1'nardo Hurta, Heredia de Sá, Sá Freire, reclamação do nobre Deputado . 

. Americo de Albuquerque, João Baptista, 
Galvão Baptista, Silva Ca.s~!'?, Laurindo O Sr. Alen~ar Guimarães 
Pitta, Henrique Borge3, Mau,r1c_w de Abr~u, fo Secreta1·io) proéede á leitura i.lô ·seguif!te 
O li v eira Figueiredo, Carlo_s TelXetra. Bran_dao, 
.João Luiz, Bueno de Patva, Leonel F1lho, 
Bernardes de Faria, Antonio Zu.carias, No,.. 

. gueira, Olegario Maciel, Moreil'a da Silva, 
.Tesuino Cardoso, DJmingues de . Castro, 
Francisco Romeiro, Ferreira Braga, Eloy 
Chaves, Rodolpho Mit:anda,_ ~ermenegi!dJ 
de Moraes Filho, Joaqmm TeiXeira Brandao, 
Bernardo Antonio, Candido .de Al:lreu, carlos 
Cavalca.nti, Soares dos Santos, Germano 
'Hasslooher Angelo Pinheiro, Cas:;iano do 
Nasciment~, . Vespasiano de Albuquerque, 
Diogo Fortui;J.a. e.!femem de Caevalho. 

Abre,..se a sessao; 
E' . lida e sêm debate àpprovada a acta da 

·sessão antecedente. 
Yol. VI 

EXPEDIENTE 

Olficios : 

Do Sr. Jo Secretario do Sona.do, de 15 (lo 
cm·rento, cmnmunicando que nessa. data 
o Sen.ado enviou á sancção presidencial a 
:~,·esolução do Congresso Nacional, autorizando 
a aber tura do credito extraordinario de 
179:400$. para _pagamento, no presente 
exercício. 4-a. garantia de juros concedida á 
Oompágnie Auxiliaire des Chemins de Fe1· att 
Bresil. ---Inteira,da. . 

Do mesmo senhor, de igual data, çolllJl;lU~ 
nicando que o Senado, em sessão de 13 do 
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conente mez, approvou o 11eto opposto pelo Europa, ma.> nos paizos tropicae3 qus essa~ 
antecessor do Ex:m. Sr. Preªrtlente da Repu- oxperiencias do sarum antiophidíco devem 
blica á resolução do Congresso Nacional, ter loga.r, pois que na. Europa esses repti~ 
mandando prorogar por um anno; a licença são alimentados om estufas. Não se ex}Jlica 
em cu,jo gosose achava o Dr. Manoel V1cto- que o ~1·. Vital BrJ.zil vã á Europ:t para 
rino Pereira.-A' Commissão de Petiçõe~ e apCl'feiç:>ar os estudos do preparo do se
Poderes. rum; porque, pelas experiencias feitas, con-

'Do Ministerio da. Guerra, de 15 do corrente, clue-se que- S. S. já. sabe preparai-o. En· 
tende que deve h:J.VCl'. muib criterio em 

satisfazendo a requisição desta CamM'a no questão dessa natureza, não só porque tra
otllcio n. 96, de 15 dejulho proldmo passado, ta-se de dar dinheiro dos cofres publicos, 
-A quem fez a requisição. A Commis~ão de mas ainda p:>rque o preceito constitucional 
Pensões e Contas.) que garante o auxilio a.o desenvolvimento 

Requerimentos: <.hs artes e industrias deve ser entendido ri· 
gorosa.mente e osct•upulosa.mentc cumpridos. 

De José Pinto R•)dl'igues de Britto, pedin- Recorda que hn. annos o Brazil, concedendo 
do que sejam adoptados os seus · appareHws um premio de 30:000$ ao Dr. Lacerda, deu 
de prophylaxia. geral e especialmente da. tu- como resolvido o problema do recurso contra 
berculose, apparelhos cuja descripção e fun- o veneno ophidir.o; passam-se os tempos o 
cciona.mento apresenta á consideração da h - t d lJ 'd d 
Camara.-A' Commissão de Instru.cção e OJe ou ro esco rt or 0 remedio apparece, 

· pondo p:>r terra o antei'ior. 
Saude Publica. - Receia que css:ts facilidades de consagrar-

De Joaquim Ignacio Gonçah·es Lima., pe- proclamar victoria~ scientificas ''enha.m dar, 
diodo pagamento de quantia a. que se julga nos como irrefiectidos perante as outl'M 
com direito, pelos motivos que allega.-A' nações. 
Commissão de Or~amento. Faz rofcrencias á consagração nacional do 

descobrimento da. dirigibLidade dos balões 
por Santos Dumont com a concessão de um 
premio de 1000:0 $e á do Dr. Domingos 

ORDEM DO DIA 

PRIMErRA PARTE DA ORDEM DO DIA Freire pela. descoberta do microbio da febre 
amarella, quando mais tai'Uc Yerificou-sc 
que tal descobe1•ta não so tlzeL•a. e isso com 
grande gaudio dos estrangeiros que em cor
poraçües scientiflca.s moteja.1•am dessas con· 
sagrações scien'ificas por assemhléas legis
lativas. Não ó contrario a medidas tenden
tes ao aperfeiçoamento de estudos que visam 
minorar ou impedir os casos fataes por mor· 
dedura. de cobt•as ; seria até paü-iotico que 
se installassem no paiz la.boratol'io exclus
sivamente destinados a tal etfeito, á sime
lhança do que faz a Inglaterra em suas pos
sessões na I adia. 

E' annunci:uia a 1 a discussão do projecto 
n. 108 A, de 1903, autorizando o Poder Exe
cutido a subvencionar com a quaatia de 
20:000$ o Dr. Vidal BrazH Mineiro da Campa· 
nha para, no estrangeiro, to1•nar conhecido o 
tratamento do envenenamento ophidico,e dá 
outras providencias, com os pareceres das 
Commissões de Instrucção e Saude Publica e 
de Orçamonto. 

O Sr. Germano Hasloeb.er 
vem da1• as razões po1' que assignou o pa
recet' com restricções. Não contesta que as 
experiencias feitas pelo Dl'. Vi tal Brazil pe· 
ra.nte a Acadernin. Nacional de Medicina te· 
nham sido de í'eliz cxit·J; mas o processo de 
quo se diz inventor é secreto, o no regimen 
despotico, em ma teria. do exercício profissio
nal, não podo ser dado ao coromercio um pt•o
ducto therapeutico que não tenha. sido an
teriormente appt•ovu/lo pela repartição com· 
potente. Dar, pois, um auxilio pecuniario 
em nome d'l. sciencia p:lr uma. conquista de 
que a. scieocia. não tem perfeito conheci
mento não lhe parece rogular; porque im
portaria esse facto em reconhecer a Ca.mara. 
otficialmente a existeucia de um medica
mento cuja. exposição á. venda póde acarre
tar a responsabilidade criminal de seu 
.autor. Além disso, parece que o projecto 
inverto :1. loglcn. n~.tural no ca.s >. Não é na. 

Seria irrlsoria. a recompensa de 20:000$ 
para. quem quer que, em qualquer parte do 
mundo hou\•osse encontl'ado o antídoto do 
veneno opuidíco, basta saber que só aquelle 
paiz promette um premio de 200.00J 'f: a· 
quem · otllcíalmgnte for havido como desco
hridor de tal antldoto. Si no nosso pa.iz 
qualquo1• descobridor de xarope contra a. 
a. tuberculose encontra opiniões pa1•a a sua. 
industria, facilmente encontrará o Dr. Vi· 
tal Bra.zil quem o auxiic na propaganda 
de seu util inYento. A C,Lffial'a não deve, 
pois, sem ga.l'antias otllciaes, sem um re· 
latorio scientifico conveniente, aventurar-se 
a proclamar a descob~1·t.t e premial-a ridí· 
culamente com 20:000$000. 

Quantia muito mais avultada proporia o 
orador votasse o Congrcsio no dia em que 
fosse scientitl.ca e experiment.alrnent.o comm-
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g1•ado real e etficaz o i o vento do Dl'. Vital 
B:azil. Nã') quer decepções como as tivemos 
com a descoboetu. do microbio da febra a.ma.
rella. 

Prafcro que so auxilie o D.i'. Vital . Bra.
zil p.)r outra fórma, redigindll-se o pro
jecto do maneira que não lli[Ue tão seria· 
men :e compromettida. a responsabilidade do 
CongreJso. Esse auxilio será proficuo, desde 
que sirva pn.ra. o aperfeiçoamento dos es
tudos do se rum __ à.ntiophidico. Terá muito 
prazer em votar um premio a este éavalheiro 
ou a qualquer outro que tenha a gloria de 
ser autor de tão humanitaria descoberta: 
por ora, porém, não pôde dar o seu voto 
pelo projecto, po<·que não tem base segura 
para garantir que o problema tenha sido 
resolvido. Não será a . falta desse ridículo 
auxilio de 20:000$ que impedirá o Dr. Vita.l 
Brazil de prosegu.r ci:n su~ts experiencia.s. 

Sejam ellas corm\das de exito, consagre-se 
positivamente c scientificamente esse in
vento e o orador e5tará ZV> lado dos que ge· 
nerosa.mente quizerom premiar tão grande 
e inestimavcl serviço á humanidade. (Muito 
bem; muito barn.) 

O St•. Francisco Romeiro (•) 
-Sr. Presidente, na qn<tlidade do autor do 
projecto que se discute, o dopJis de ouvit' a s 
palavras proferid·.1s pelo nobre Deputado 
pelo Rio Gra.nua do Sul, não posso, de ma.
neit•a nenhuma, doixar de interpot• o meu 
mmlo de pensar sobre o q1w acaba do SC!r 
dito pOI' S. Ex. 

Com elfeito, o Sr. Dt•. Vital Braz i!, pelos 
estudos quo fez no Instituto B:tctoriolo:,rico 
do S. Paulo, chegou á. convicção de que ta.cs 
estudos exprimiam, de mn.neit•a completa, a. 
ve1•dado, em l'alação ao veneno ophidico o dá 
therapautica.a empregar com o fim de fazQr 
desappa.recer os etreitos toxicos da peçonha 
da. cobra bra.zileira. 

Com otfcito, o illustre . Deputado pillo Rio 
Grande do Sul chegou a declarar qu3 um 
dos motivos por que subscrevia, com~ ~e
vidas I'estricções, o p:trecer da Comm1ssao, 
el';\ não estar convencido de que o Sr. Dt•. 
Vital Brazil tivesse chegado aos resultados 
que se poderiam desej:u• e porque elle de
veria fazer suas experiencias, não na Eu
ropa, onde as cobras não existem em tão 
"'l'n.nde numero, de modo a se poder fazer 
e:tperiencias, a resp3ito das q•laes não l:es
t:tsse a mais ligeira. duvida, roas na. Amet•tca.; 
onde ellas abundam. 

Respondo a essa primeira parte do dis
curso de S. Ex., dizendo que o projecto 
apen:~.s dá. uma autorização ao Governo, 

desde o mome!}_to em que se autoriza. c 
poder competente a dar a quantia de ~O:OQO$ 
aoDr. Vital Brazil pará-tornar puoliêQ$.' n:> 
estrangeh·o ós seus cónhecimezitos; est<t súb
entendido que elle não fica. obl•igado a '·ir á 
Europa. tão ~ómento, para tar firo, mas a, 
qualquer parte do' mundo onde julgue con: 
voniente tornar o seu processo conhecido; e. 
naturalmente, de preferencia, clle procurará. 
os logares mais convenientes. 

Assim sendo, não se póde pôr em duvida. 
que elle vá até a Asia, onde as bôas são em 
gt•ande quantidade e fazem innumeras victi
mas; elle não poderá ter duvida em ir áS re
giõ::ls da Ameríca do Sul, onde as cobras são 
em grande quantidade, e, sendo preciso.-' em 
ir a outros logares onde encontre cobra~ 
para pôr om evidencia. a importancia do'! 
seus conhecimentos. 

Basta dizer que, no proprio BJ.'azil, ell:l 
chegou a conhecer a existencia. de duas gran
des especie1!, a crotalica e a crotopica., assim 
como chegou a reconhecer que a crotopícll. 
era dUleronte da crotalica e que a therapeu
t:ca a. seguir em um Ci.\S~ era inproficua em 
outro. 

Ora, de posso de todos esses conhecimen
tos, de modo a não deixn.1· duvida. no cspirit'J 
dos mais sagazes observadores, e:~tá elie, 
pot•tanto, de pol:!se de tudo quanto diz t•es
peito ao envenenamento e á peçonha, qtter 
da.s cobras brazilei1·as. quer dai esCt•a.ngeh·as, 
e, as:~im, tem dh•eito á verba. de 20:000$ que 
se consigna no pt•ojecto. 

O Sn.. GERMANO HA:>::-:LOCIIER-V. Ex. nã.(} 
acha. que seria molltot• auxiliai-o pa.l'a f.1zor 
a,q experlencias aqui ~ 

O SR. FRANCisco RoMEIRO- Chegarei lá. 
0 SR. MOREIRA. DA SILVA dá um aparte. 
O SR. FRANCISCO RoMERo-0 St•. Dr. Vi-

tal Brazil foz em S. Paulo, no Instituto 
Seruro-thera.pico, perante o Quinto Congresso 
Bra.zileiro de Medicina e Cirurgia, uma. série 
longa. de experiencia.s ... 

0 SR.. FRANCISCO VEIGA-Com resultadO;; 
magniflcos. (Apoiados.) 

O SR. FRANcisco RolltEIR.O- ... relativa
mente ao veneno ophidico, experiencia.s que 
não deixaram duvidas no espírito do.s mail' 
exigentes medicas então pres:mtes; ellas fo
ram tão completas que elle pôde affirroa~. 
em cada caso exper:ii!Jonta.l aquella ~m 
que o animal succumbrr1a, e aquolle em que 
o tratamento seria. efficaz. E isto foi feito 
perante minuciosa o escolhida assist?ncia: 

Ora, si as exporiencias foram feitàs em. 
larga escala., perante aquelles a cuja pala
vra nos devemos sub:netter, porqu~ são 
mais rcspons1.veis do quo nós outros, que 
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nãp ehténdemos de sciericia medica ; si em 
ma.tBria :«e medicina de'vérrios accêitar como 
verdadeirl}. aqmlfu que ''á:lli foi dito por 
:pessoas· .. co~~t~íltes~ · 'e.s1i~ · ·. cla:ró' q~e não 
:podemos'.d~mqtr de accettar como satzsfaeto
rios os resuitados obtidos :pelo Dr. Vital Bra
zil peranteuma. commissão de competentes. 
(Apoiados.'} · 

E estes resulta:los foram de tal natureza, 
satisfizeram tanto \t comrriissão de inedicos 
que ella rcsolvea 'de ·prollipto appellar :para 
os sentimentos de 'justiÇa. da ·Camarà dos 
Deputado~ por interrnedío' do poder compe· 
tente; pedindo q:ue fossem considerados 
como de verdadeira relevancia os serviços 
prestados peló Dt'. Vitâl BJ•d.zil, não só á 
seiencia. cJmo á' humanidade. 

Si assim ·é,·não vejo razãü por que a· Ca
mara doixe de a.cceiht' o parecer. apresen
tado, consignando a subvenção de'20 contos 
que, -aliás, considei•o insignificante, attenta 
(t relevancia. .dos serviços prestados. 

T<~nho dito. (Apoiados; muito bem. O Ol'a

dm· rJ oompri~tentado.) 

O Sr. Qrlcio Filho~ Sr. Presi
<lente, dua~ :palavras apenas direi sobre o 
proiecto; sou fórça,lo a occupar a tribuna 
porque a minha assigna.tura figura com 
rest1·icções .. 
Esta~ nã.o a:ppareceram em virtude de 

iliscorda.ncia quanto á. concessão .do creqito; 
ao contraria, o meu voto é em favor do 
:projecto, tal como elle se acha redigido. 

Si a minha assiguatura appareceu com 
restricções, esse facto encontl'ê\ explicação 
no molo :por <1ue está redigido um dos con
sid-erandos do parecer, aquelle que acha que 
é perfeitamente justificavt-1 sob o .ponto 
de vista da scieneia e da humanidade a 
despeza exigida pelo projecto, para que 
p()ssa o Dr. Vit"'l Braúl aperfeiçoar na Eu
rv:pa os seus estudos sobre a questão. 

Sobre esta questão, Sr. PrasidPnte, é de 
presumir que elle já tenha feito tudo quanto 
é possi vel fa.zer. E é justamente porque con
~idera.mos que elle já fez muito, já. chegou a. 
um resultado, já. attiogiu a um fim, já con
seguiu o que podia· e devia conseguir, isto é, 
encontrou umsoro, um medicamento para 
impedir os e:ff~itos do veneno ophidico, é 
justamente por isso, digo, que concedemos o 
:premio· constante do projecto ~ • ·~ 

CoUoc:tdo o caso nestaS" condwoes, rasalta 
a necessidii.deile animar o distincto medico 
O premio. que •· se lhe pl'eteride da.l' é uma. 
medida: 'justa, razoa'vel, q11e deve "ter ac• 
ceitação por _parte da Camara· 'dos Depu-
tados. . . . _ . , . . · 

Externando as restriéções ii,porttadas,._fico 
mais de accordo com a léttra do'projécto. 

De facto, o. que o projecto diz .ê que o 
Poder Executivo fica autorizado a subven
cionar com a; qttantia de 20:000$ ao Dr. Vital 
BrazH.Mineiro da C~mpanha, p.•ra, no es
trangetro, torna,r conhecido o seu trata
mento contra o -veneno ophidico e aper
feiçoar os seus estudos sobre serumthe-
rapia. · 

E isto é muito diverso· daquillo que se 
acha. no referido considerando, que justifica. 
a concessão do credita pela neêeséidade de 
apel'feiçoar o íllustra.do clinico os · seus es
tudos sobre o tratamento do envenenamento 
opbidico. 

Ora, isso elle não precisa mais fazer. 
Agora, como a serumtheràpia é vasta, como 
o seu c:lmpo é muito amplo, como :ha hoje 
sóros para div-ersas molestias, ccimprehende
se que, já. que o Dr; Vidal BrazitmostrJu 
aptidão com relação ao preparo e appltcação 
deste sôro, v:á explicar na Europa sua des
cober·ta, augmeuta.:Q.do ,ao mesmo tempo os 
seus conhecimentos no ramo. da .serumthe
rapia, hoje objocto de attençõe;; de impor
tantes homens de sciencia. 

Verifica-se, pOl'Ütuto, que, esbndo eu de 
accordo com o pensamentodo projecto, sinto, 
entretanto, necessidade de, e:x.plicar. porque 
ao parecer dei minha assignatura. com re
stricções: fazendo-o agora de conformidade 
com a lettra do projecto e o pensamento que 
animou os illustres collegas que o o:lfere
ceram à conside1•ação da Casa.. (Muito bem; 
TJWito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é en
cerrada a discussão e adiada a votação. 

Comparecem mais- os St•s. Julio de Mello, 
Enéas Martins, Passos de M:lranda, Carlos de 
Novaes, Rogerio de Miranda, Iudio dJ Bra
zil, Antonio Basto3, José Eusebio, Christino 
Cruz, Raymundo Artllur, Anizio de Abreu, 
Bezerril Fon~enelle, Virgílio Erigido, Tho
ma.z Ca.va.\can,ti, Francisco Sá, Frederico 
Borges, João Lopes, Sergio Saboya, Tavares 
de Lyra, Paula e Silva., Jo;é Marcellino, 
Ma.laquias Gonçalves, Esme1•aldin·> Bandeira, 
Cornelio da. Fonseca. Arthur Orlando, Oli· 
veira Valladão, Leovegildo Filgueira.s, Tosta, 
Sa.tyro D!as, Galdino Loreto, Mello Mattos, 
Augusto de Vasconcellos, Jtdio Santos, Fran
cisco Veiga, Est~wão Lobo, Bernardo Mon
teiro, José. Bonifa.cio, G:1stão da Cunha, Ri· 
beiro Junqueira, Penido Filho, f<'l'a.ncisco 
Bernardino, João Luiz Alves, Ad:tlbe1·to Fél'· 
raz, La.mounier Godofredo, Calogeras, Sa· 
bino Barroso, Carvalho Brito, Padua. · Re~ 
zende, Reboui;as de Carvalho, F~rna.ndo 
Prestes, José Lóbo, Paulino- Carlos, Alvaro 
de Carva,lho, Candido Rodrigues, Aquino Ri
beiro, Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, 
La.menhà Lins,· Eliseu Guilherme, Juvcnal 
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Miller, Mat:ça.l Escobar, .J3arbosa Lima, Do· 
roingos Mascarenhas e Alfr~do- Varella •. 

diga-se: .• . 
1 a.ju~)lte. de pharmacill-· ..• ~ .• 
1 fogr;üsta. ,.; .. ; ...•. . -'~ .. ~ . . : . ; .. : 

· - --~ - ~ ~ .... ( 

1:8@0$00G 
I :080$000 Deixam de comparecer com causa parti

cipada os Srs. Sã. Peixoto, Raymundo Nery, 
Artb.ur Lomos;" Urbano Santos, RQdt•ip;ues .. . .. · 2:880$000 
Ferna.ndes, Guedelha MQu•rão, · Dias Vieira., · 
.João GayQSO, Pereil'a Reis, Walf1·edo Leal; Sala das .sessões, l7 de outubro de 1~03.-
Triuda~e, Soares :N.eiva; .Moreira. Alves, Es· Heredia de Sa. · · ' · 
tacio ·coü.nbra, Pedro 'Pernambtico, Elpidio 
Figueiredo, Epaminonda!> Gracindo, Ray· 
mundo· de Miranda, ·Milton, Bnlcão Vianna, 
VergnG de Abreu, Edual·do"·Ramos, •Marco
tino Mo um, F ide lis Alves·, Belisirio de Souza, 
Bezamat, Pe1·eira Lima, Paulino de Souza, 
Viriato Mascatenbas, David Campista, Hen
rique Salles, · C<~millo Soares Filho, Carlos 
Ottoni, Manoel Fulgencio;Lindofpho Caetano, 
Elua.rdo Pimentel. Wencesláo Braz, Ro
dolpho Paixão, Valois de C~tro, Azevedo 
Marques, Costa. Netto, Francisco Tolentino, 
Paula Ramos, Abdon Baptista, Xavier do 
Valle e Victorino Monteiro. · 

Na tabella de :vencimento$; na parte rela
tiva ·- Serviç6'do porto:.... em vez de: cinco 
inspectores etc.-:-diga-se' : ajUdantes do di· 
rectór geral, eté. · · :• 

Sa.la. das sessões, 17 de o.t~ tizbro . de 1903.:.... 
P(( tt lc! e Sil1)a, .·. · .. 

A' tabella pessoal - Inspectoria de Isola
mento e Desinfecção, onde diz : auxiliar do 
administrador' 6: OOO$OOO~di g:l;~se: 6:800$000. 

Sa.la das 'sessões, 17 de outubro ·de 1903. -
Amel"ico .cle Alb!tque1"1Jtte • . ..-. JOíio Vieira. 

Na parte referente a- Hospitaes (projecto 
Mello Mattos),.... onde se diz : dous dire
ctores a 9:800$- 19:600$, diga-:'!e : dous 
dir-ectores a 10:800$...,. 21:600$000. O mais 
como está. 

Sala da.s sessões, 17 de outul>ro de 1903.
li'elisbcllo Fi·eire. 

E sem causa os Srs.' Alfonso Costa. Pe
reira de Lyr-a. ·João Vieira, Castro Rebello, 
August) de Freitas, Rodrigues Lima, Mo
reira Gomes, ' José Monjardin1, Correia 
Dutra, Erico Coelho, Loúrenço Baptista, 
Cruvello Cilvalcn.nti, Astolpho Dutra; Car
neiro de Rezende, Galeão Carvalllal, Ber
nn.rdo de Campos, Costa Junior, Arnolpho 
Azevedo, Amaral ·ccsar, Leite de Souza. o Sr. p 1-esidente- Tem a pala
Fri10cisco Malta, James Darcy o C~mpos v1•11 0 sr. Sá Freire. 
Cartier. 

E' annm:ciada a 3"' discu<são do projecto o sr, Sá Freire diz que a.inda um''· 
n. 226 B, de 1903, quo autor]za o Governo a vez, discutindo 0 projocto, ora sujeito ao de· 
construir uma estrada de ferro que, partindo ba.te, precisa aP-ccentual' qual o seu _iuten~o. 
de Timbó, no Estado da Bahia, vá terminar Não visa perturbar o andamento da dtscussao, 
na. cidade de Propriá, no Estado de Sergipe, no proposito de que a.. reforma de hygien~ 
ligando-se a essa. estrada a.s cidades de Ara- não seja levada a eifeito ; ao contrario, o 
cajú e de Simão Dias, directameote ou por seu intuito, como o de toda a maioria da 
meio de ramacs; de accordo com as con- bancada do Districto· Federal, é da1' ao Go
dições que estabelece. verno da Republica todos os meios necessa-

Ninguem pedindo a palavt•a., é encerrada. a. rios :para. debellar as epidemias que devas-
![iscussão e ~dtada, a votação. tam a Ca)?it!ll Federal. 

E; annunciada a continuação da 2a dis- Mas isto não importa que os reprosen-
cussão do projecto n. 38 A, de l903, .reorga- t(l.ntes da "Nar;ãô não tenham o direito de se 
niza.ndo os serviços de llygiene administra- i~s(trgir contra umas tantf\s normas esta· 
tiva da. União. belecidas no projecto, que · visiv_el~~nte at-

Vêm ·á mesa, . são lidas,· apoiadas ·e postas tenta contra disposiçi.)es da Constltmçao • 
conj1,1nctamente eli).discussão as seguintes · ~Declarou · 0 autor :do pro.iecto . quo, :suj"i· 

. EMENDAS . !ta.ndo-·o ao: estud~ dl_' Cama.rlh , pr~tetndeu 
. .. . . . . . .. . . remediar as . de,fi.c1enc1a.~ llUe .~e ,f:ln.con r~m 

Ao :p~ojecto 1t • . 38 A, de 1903 . . ria oJ:gani7iação actuai'; . · . . · , . , _ . 
Na . rubrica. :,_ Hospitaes - Pessoal sem: , · Em .q~ pes~ a. ~. , ,E.~ ·.• o PXOJ~~to nao me· 

nomeação; •onde se lê: . . . .. :lbora a Sl~U,a.Çfl-p •. da.by,~el!~ pup~tca.. · ~ . 
! fogUista; •.• : ~ •· ••. ,. ; . •.. • • • • l: 080$000 A ,€JaJl?a.ra deve. reeord~l'-~e :qu~' ~ origem. 
I ajudante •de cozinha.~:....... 1:080$000 dos attr1tos entr~ a bygtene ·IDUUICJpal e a 
1 Servimte : ~: ....... : ~.... •• .. 1:080$000 .federal proveiu do acto do Gov;orno; a.v~an-

: ____ do a; si todo .o serviço de hyg1ene pu•bhca. 
3:240$000 Cada uma. agindo dentro de sua esphera. 
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propria. de a~çã<>, o selTiço era feito com O Congresso votou a. lei. n. 85, dando aos 
ôrdem e methodo. Conselhos Municipaes competencia, para 01'· 

Os resultados obtidos mostram que o Go- ganizat' a sua hygiene e nomear o respectivo 
ve:rno nada adeantou com chamar á sua con- pessoal. 
:ba o serviço de hygione desta Capital. Trata-se, pois, de uma despeza avultada. 

Quando irl'ompeu, pela vez primeira, 0 Approvado o projecto, todo esse pessoal, 
tei'Tível m01·bus da peste bubonica,o Governo sem prestar se1•viço de ospt?cie alg-uma, con· 
Federal abriu um credito de 250 contos, em tinuará a ser pago peltt. Municipalidade! 
<'n:d.Iío á Municipalidade. E' uma despeza superior a 600 contos, que 

Baseava-se elle, p:1ra assim proceder, no continuará a ser feita, em virtudo de lei !lo 
a1·t. 5o da constituição. . Congresso e de disposição da Constituição 

Agora vemos que sa praticam actos em in· que expressamente disse que as despezas de 
teira opposiçã.o aos dessa época. caracter local pertenciam á Municipalidade. 

E nesta. faina, 0 congresso pretende ir mais Esse argumento, considerado sob o ponto 
long2 : 0 projecto é a revogação da Constitui- de vista economico, deve calar no espirito da 
çã.o da. Republica, enfeixando no Poder Ex- Camara.. Ainda :bem que ella, em sua quasi 
ecutivo da União att1·ihuições da municip::tli· maioria, eatâ convencida da inconstitucio· 
d d d · t · d · nalidade do , projecto. E tanto ê is:o ver

a e o Dls rlCto Fe eral, Sl não mesmo dada, qae a maioria da Commi~são de Saude 
tambem d0s Estados da Republica. 1 o o:·ador passa do novo a estudar 0 art. 63 Publica já ap1•esentou emenda no empen 10 
da Constituição da Republica, lembrando que de melhorar as condições do art. lo. 

t I t O projecto tambem envolve uma alta 
nos seus argumen os, já recorreu a.o e emen o quest)o de direito, q·ual SeJ·a a intervenção 
historico para conhecer os intuitos do le-
gislador constituinte. Não insistirá mais so- do Estado em caso3 relativos á hygionc pu-
i)l'e este ponto, porquanto acredita j<'t ter blica. 
uemonstrado que 0 art. a.l't. lo do proJ'ecto Nãosel'á o orador que negue ao Cocg-t•ess1 

o direito de intervir nos c1sos de molestüt<> 
inf!'inge disposição taxativa da Constituição. infecciosas, tornando obrigatorias as noLi· 

Prcseguindo, o Ol'ador examina o art. 68, ficacõ:s. 
na parte referente aos municípios. Delle se Não tratll. de compatoncia, mas do direito 
vê que é assegurada a,,..autonomia dos muni· que 0 municip~o. o Estado tom do intet•vir, 
eipio em tudo quanto diz respeito ao seu lrgislu.ndo, cr<:lando penas para. os inft•actol·es 
peculiar interesse. E o set•viço da hygiene de disposições legaes. 
publica, porventura, no sentido restricto, A um aparte do Sr. Germano Hasslochor, 
i!starâ excluído de peculiar interesses dos diz que é daquelles que entendem não se 
municipios ~ · tratar de segredo profissionaJ ; a.o contrario, 

Si o proprio Estado, que organiza o mu- pensa que os medicas teem o dever de com
JJicipio, não póde invadir essas attribuições rounica.r ás autoridades competentes os casos 
.JJOr que o Poder Executivo ha. de chamar a si de molestias infecciosas. 
atLribulções que competem a. autoridades lo- Nesta questão ha. tres entidades: Estado, 
~a.e31 medico~ individuo.; ha o direito do Estado, 

O projecto não está só em flagrante des- ha o do medico e ha o do individuo. Para 
accordo com· o art. 68 da Constituição. estes direitos ha deveres correspondentes. 
Est<t tambem em manife&to antagonismo com o Estado, sem fornecer os meios necessa· 
o art. 67. rios, sem hospitaes de isvlamento, sem hos-

-Si o art. ~8.P!eceitúa. que, n~ organiza- pitaes em perfeitas condições hygienicas, 
çao dos ~umctpws, cumpre respelta.r. a sua póio obrigar o medico. a notificar uma mo
auto~omta., o art. 67, paragrapho umco, de· lestia infecciosa~ Deve-se exigir do um me· 
tet·mm~ que as despe~as ~e caracter local,- dico communicação do molestia. infecciosa, 
na Captta.l da Repubhca, mcumbem á auto· quando o Estado não está apparelhado para 
ridade municipal. E' claro, pois, que o Con··· 0 caso ? 
gres~o não póde restringir, nem cham~r a si E' em face destas questões que não com· 
servrços que pe:·tençam áquella a.utor1da.de. prehende o disposto no art. 6" do projecto. 

o orador lê á Ca.marri trechOs d3 uma Entreta.nto, parece que o pensamento do 
representação do Conselho Municipal ao Se· nobre auto1• do projecto, autorizando o dis
nado da Republica, quando se pretendeu, da pendio desta. enorme somma de 5;500:ooq$ 
primeira vez, cercear a. autonomia do Dis- ê mais para augmentar o pessoal sanitar1o 
't.ricto Federal. Neste importante documento que para crear hospitaes, especia.es, de a.c· 
os direitos da Municipalidad.e são claramente cordo com as prescripções da sciencia. 
àemoJstrados;. .. . A um out1•o apa1•te do Sr. Ger!Jlano Hasslo· 

Tratará agora. da parte economica d) pro- chor, dizendo que ha. 11ospitruea e ha verbas 
j:ecto. necessarias pat•a elles, responde o orador 
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·com o caso do Hospital de S. Sebastião, que, P.1ssa-so á 
ereado po,1•a variolosos, foi m:tis tarde uti-
lizado para os amarelentos e, u~timamcnte, SEGU ~D.\. PARTE DA ORDEM DO DIA 
de posto de observa\;ão para os suspeitos da 
peste bubonica. E' (tnnuncia(ht a continuaç-ão da ~:;a dis-
·De~onstrajo, como parece que ficau, que cussão do projecto n. 168, de 1897, provi· 

tl :proJecto nao att~mde ás garantias do di· denciandO' sobre auxilios â lavoura. 
roito lnilividual, passa. o orador a fazer al"'u· 
matS ligeiras observações ao notavel discu~so O Sa·. Pa•esidente - Tem a pa· 
do nobre Deputado pelo Rio Grande do la.Vl'a o Sr. Franci~co Bernardino. 
Sul, memb1•o da Commissão do Saude Publica.. 

Se não lhe falha a memoria, S. Ex. com- 1 O Sr. Francisco Dernas:•dino 
. bate~ com gl'ando calor o art. 6•, na parte -Sl'. Presidente, no meu modo de entender, 
relatrva a fechame.nto, intord.icç·ão,demolição a questão oconomica é a qua;,;tão por Gxcel
e destelhamento de prcdios, apprehcns'io, lcncía, que preoccupa, intel'essa, e <:gita o 
etc. no8iJO paiz; e ú. solução desta questão estão 

Essr!Lnha que o nobre Deputado não tiresse pl'osas tJdas as outras. 
as;umido a mesma attitudo na ses:;ão do E', portanto, neco:;,n.t•io, indlspen><avel, 
armo passado, quamlo se discutiu o projecto cncar<1!-a do frente, para :c:olvel-a de modo 
que eonreria a0 Prefeita municipal os pJdo- adequa.do. 
res discricionarios qua S. Ex .• com o seu QÜer a ;;;itua~ão dos particulares, quer o 
grande talento, hujo impugna, pJt•quo a estado dos se:;.•víçJs publiros, del:'a.fi.am as 
medida attinge aos Estados. m;Lis gl'aves e inquietante:> prroccupações 
_Po~que esta situação excepcional para o po1• parte dos brazileiros, e especialmente 

D1str1Cto Fedet•a.l? Suppõc que os dil'eitos da daquelles que exercem alguma parcella da 
POJlulação desta Capital são iguaes aos de funcçã.o publtca. 
todos os cidadü.•J da Repul.Jlica. Os serviços puhlicos !-A.iuda ha pouco te-

Impugna. t ·.mbem o disposéo no ut. 2o,quc mos o rela.torio da. marinha, no qual se do
C)nfel'a ao Pode1• Executivo 11 faculdade de sct·e\"e a :Situação ingrata em que se acha a 
legisl:l.l' sobro dil•eito civil. Dispensa·se de m~trinha, declaran·1o o Ministro que não 
mais commentu•ios. . tomos um vaso de g-uerra de primeira classe, 

Repete q11o nii:o tom o propo~ito de im· uma verdadeira unidade de combate, a~signa
pedir a p·lSS'lgem do projecto desJ.e qne elle lando,portaoto,a necessidad.e de o p:tiz se pro
~ ·considerado medida de s:tlvaçfio publica. eaver, em bJm da sua r;o~urança, para, 

O que procurou fazer, cumpl'indo assim o acudir a qualquer evontuaUaudo . 
. seu devei', foi defendei' os dil•eitos dos h.t- Quanto ao exet•cito, o e.trect.ivo flHd.o 
bita~tes dn. Capital Federal o de toda aRe- pela bi de !'orças,- o é de meno; da me~ado 
:pubhca, defendendo ao mesmo tempo a Con- do quo estabelecem os. qu .. t·lro:> da orgamza
stituiçã.o, atacada po1• diversas disposições do çã.o milita1•. 
Jn•ojecto em debate. O serviqo da. viaec1.o fet>eea p:tralizou-sc 

A'quelles que con~tantemonte appellam completamente ; pa.rece quJ não ha mais a 
.Pttm o ost:tdo sanitario desta cidade, veeda- construcção de um só kilometro de est1•ada 
úeiramente assustador n.l momento actual, de farro. 
responde que não é só a representação do O pa.iz não marcln., Sl'. Presidente; com::> 
Districto Feue1•al quo tem combatido o pro- que ficou e.;t11.cionario. 
jecto, e que representantes de varios Estados A sHuação das industrias, do commorcio, 
teem violentamente impugnado muit:ts das do tr,'LbaJllo em suasdivorsas feições, é o lo
suas disposiçõea. vantamento constante de clamores. Nin-

Porque o nobre Deputado Sr. Mello M:tt- guem se sente bem, todos se temem uo dia. 
t0s, em vez de dar todo prestigio do. seu de amanhã. 
tal(>nto á passagem deste projecto, não se Para remediar estes males, que se fazmn 
a.lliou ao nohl'e Deputado Sr. Teixeira Bran- sentir era todas as relaç-ões da sociedade bra
dão, cujJ substitutivo mereceu os applausos da zileira, é preciso, senhoras, attender <'t 
grande maioria da Commis>ão de Saude questão economica. 
Publica e parece satisfazer os reclamos de As mesmas pendencias intornacionaes 
toda a popul;tção ·~ . devem se rescntü• destes signaes de fraqueza, 

Melhor serviço não prestaria S. Ex. ao que hão de cheg..r vivos e evidentes ao co
Governo na .humanitaria obra de conjurar nhecimonto d:ls outras naçõ3s, especialmente 
as epidemias que apavoram os habitantes das nações a.mericana.s, que nos cercam o 
desta Capital. (M11 to bem; 1Jwito bein. nos observam com mais attencão. 
·O oJ·adol' é {e.Zicitado,) De modo que ê preciso cul'ar especialmente 

Fica a discussão adiada pela ho1•a. deste assumpto antes de qu:tesqu~r outros. 
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afim de re~guarda.r, é :preciso dizel-o com 
franqueza, a existencia e a soberania da 
nação. 

Si a sitm~oção oconomica continuar no 
mesmo :pé, neSse déclive incesslnte para 
peior•ar todos os dias, não é uma voz agou
reira que se levantà, mas a • voz do· patrio
tismo calmo. e esciarec!do, para. a vizar de 
que a indepondencia e seguranÇa do Braiil 
não estão devidamente garantidas. 

Falla-se na quest(io política, na questão da 
revisão constituciónal; sott tlõs que entendem; 
senhores, que em vista da questão oco
nomica, este magno problema da revisão 
passa ta in bem para o segundo plano e deve 
ser recusado até que primeiro se resolva a 
crise economica em que nos debatemos. 
(Apoiados.) · · 

Parece-me que a missão capital, a missão 
decidida da actual legislatura ê raso.lver 
osta crise, e preparar melhores dias para o 
Brazil. 

Sr. Presidente, estas mesmas palavras, 
quo estou enunciando agora, foram assum
pto da circular com a qnal disputei os suf. 
fmgios pat•a occupar uma cadeira nesta 
Ca.mara: 

«Chegando a este ponto tocamos na ques
tão momentosa, maximti. e culminante do 
presente, a questão economica e financeira. 
Os interossos, implicados neste problema 
,1 ifficil, são de ordem tal que o.tfectam a 
nossa existencia de naQã.o sollCl'::tna e teem 
do ser re~olvidos satisfactoriamente para. 
que o Brazil não vá correr o risco de des· 
appat•ecer na. tumultuosa e avida concur
renc.ia. das nações estrangeiras em lucta pelo 
mando e avassalamento de territorios. 

Eis que se agitam de presente, assober
bando as fo1·ças da geração actual, as ques
tões gravíssimas do catnbio, da. moeda, do 
cl•edito, da organização bancaria, das emis
sões lJancarias, da transformação commer
cial, do desenvolvimento das industrias na
turaes do paiz ou assimiladas, a questão da 
indmtria. pastoril, da industria extractiva, a 
questão do café, da carirra de assucar, da. 
lavoura,em sunima, e da prciducção nacional, 
que é preciso soccorrer a todo o transe, é 
salvar da ruina imminente.» 

Eis, senhores, bem se vê; a questão eco· 
nomica é a questão da moeda, é a questão 
do camllio, é a questão dos bancos, é a ques· 
tão da. industria pastoril, da industria ex
tractiva, da; industria. agrícola, do café, da 
canna do assucar, emftm, da producção na
cional, que toda eUa so:ffre e está desani
mada. 

Cogitar da t.:i'ise econoniica; é -cogitar, por:.. 
tanto, de inter-esses os mais graves d~:toda.a. 
nâQãn· brazitêit'a, de to:las ·as zonas ,o ae to·dos 
.QS Estados. · -· 

Mas tenho para. mim quo o modo seguro,_ 
providencia inicial e effi.caz Plra enca.minh&r · 
a. solução do problema, é a .valor·ização do , 
café. 

Assim é que, senhores, cogitando-se do pro- · 
blema da valorização do caft!, não se consi- · 
dera apenas a situação das zonas cafeeira-s •. 
mas .. tem-se em vista, em t,oda a sua extensão, 
a. crisP- econotnica que lavra pelo Brazil in-· 
teiro . 
. Temos no debate o substitutivo da illustre -

bancada paulista, que tive a honra de sub
screver,. que se inscreve com o titulo de:-· 
auxílios d lavoura, titulo que alguns eonsi·· 
deram muito lato, porque o projecto cogita. 
apenas, de auxiliar a lavoura de café. Esses. 
levianos, que tratam das matarias pela rama, 
dizem que a preoccupação dJs illustres re
presentantes ê rostricta, é particular, é mes-
quinha, é sómente do café. 

Mas, senhores, embora o assumpto seja 
principalmente, exclusivamente a valoriza-
ção do café, o projecto podia-se inscrever de · 
maneira muito mais generica e ampla - · 
solução da c1·ise eco11omica. 

Senhores, o projecto da bancada paulist.t 
em si mesmo tem o maior alcance. 

Em primeiro logar significa a inicin.tiva.. 
f1•anca pwa. all'ectar ao Congresso Nacional o 
conhecimento desta questão tão impo1·tante. 

Em segundo logal', senho1•es, consagra o 
pensamento seguro da intervenção decidido; 
do Governo, espi!cialmente do Governo Fede
ral, a acção official eifectiva, para o fim du. 
r;olução do problema. 

São questões preliminares e~:tas, e nem 
por isso são de menos importancia. 

Entendem muitos, senhores, que estes cla· 
mores que de toda parte se levantam des
crevendo o estado affiíctivo da lavoura, não 
devem ser ouvidos, pOl'que são o echo dml. 
inter~sses particulares, o que, nestas condi
Ções, ha de consm•var-se inteiramente es
tl~anha a acção legisla ti v a, a qual só se deva · 
preoccupar com os interesses de ordem. 
geral. 

Andam a apregoar como confot•me aos· 
princípios e ás theorias a . necessidade de o 
Congresso Nacional quedar·se inteiramente · 
alheio a taes sofirimentos, a tantas miserias. 

Assegura-se que é assim incerta a sorte· 
de todas as industt•ias, de todos os .commet
inentos. Que solfram, que se l'esignem, e,. 
si não podem vingar, que succumbam! 

Assegura-se que, em relação a assumptos. 
de tal importa.ncia, a . acção do Governo· 
deve sal.' .inteira.mente negativa. . . 

Más, senhores; 'de· toda parte, neste pa1z.: 
de -tanta inercia, em que o ,espilii.to público é 
tão passivo, de toda a _parte surgem as ma- . 
nifestações ern sentido ·contrário. Todos os--
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interesses, impellídos pela an~ustia, solici-
tam providencias . . · · . . . 

Ahi estão .os cqpg'res,so~ . ag~1~olas, uns so
bre os outrqs, . êm v~ios Estados, em São. 
Paulo, tant:o~ que lh'es não. s-ei'<~a contá, :.;1os 
Estados da Bahia, Minas, .Rio de Janeiro, 
nesta Capnal Federal, a.I'ecla.riiarema inter
venção do: Go'yéi:'J,lo, a,fim .~e , que não deixe 
perece1;· a· producç&o; · . . : . . . . . . . . .. 

A imprensa desta Capit~l, senhores, tan-: 
tas .vezes . l'nablírada, . por ~antas deprimidà 
como simples imprensa. 'da rua· do Ouvidor, 
nó em tanto, e~n reH1Çã6 .a e.ste assumpto, 
tem sabido levantal'~se á · altura da conside
ração d? problema nacional. 

Os grandes orgãos da imprensa diaría ahi 
estão a chamar todos os dias a attençiio do 
Congresso Nacional. . ; · 

Este ra-sgal' de horizontes, que vão da rua 
do Ouvidor ás linhas extremas do paiz, des
cobre a extensão, a magnitude, a importan
cia maxima do problema. 

Sómente nós outros, os representantes, en
viados :pelo eleitorado, escolhidos pela Naç-ão 
pa1•a resolvermos os interesses nacionaes, só
mente nós havemos de ficar surdos aos cl11.· 
mores, de cruzar os braços? E po.ra que! 

Vamos deixar mor1•er a producr;ão, por 
amor de thOOl'ias, para esposarmos ns dou
trinas negativas, pot• ohedecot•roos :1. acçilo 
cega das !ois na1.uracs, das tu.os !ois quo n:í.o 
não podem set' contrai'iadns, sob ponrt 1lo se· 
rem perdidos os osfor,~os, de sur dGsttftn.da a 
ren.cção ·~ 

Eis }Jorque, sonhares, o projocto do inicio.· 
ti-va dtt bancada paulista, trazon1lo a matet•la 
para. a discussfi.o uo Congl'easo Naoiunal, f.·L
zendo com que nós avoquemos a sua solu
ção, rompe com e!!sa theoria fatídica, ab1·e 
campos interminos para a acção legislativa, 
e significa em si, por si só, o mtds relevante 
dos serviÇos. .· 

Tambem estou convencido que o Con
gresso Naciona:l;· tendo ·uma· vez a-vocado a 
si o conhecimento da questão, não a deixará 
partir antes de estar cotiipleta e inteira
mente resolvida. Si não a l'esolver definiti
vamente este anno·, será · para o anilo pro: 
xiino, ot1·afinal no terceiro aniio da presente 
legislatura, tanta tr·a: minha confiança. · · 

Quanto á .intervenção do Congresso, levan
ta-se, porém, uma outra .escola, que quer, 
sim, a. iilte1•venção, mas por meio de leis 
geraes, uriiforl:nes, leis banaes, leis inexpres· 
sivas, como são adoptada.s em outros paizes o 
para todos os tempos • . 

Estes outros não querem medidas em que 
appareça n, acção directa . do .. ,G.o:verno, iiã.o 
admi~te~ medi~as e.xc~pc;,~/!:ae$ .. oâ medidas 
espec~aes, qtte te~lut.m.rel~çao, d1recta. com.a 
cr1se . . , . • .. .. . 

Vol. YI 

Mas, senhores, é possível sqlver as crises 
pelos meios co~muns e constantes de go· 
verno 1 Pois a crise não crea situação exce- · 
pcional, que dem~1;1da um modo de agir tam- · 
bem .excepcional? . . · 

Si lanÇarmos os olhos. para o passado, 
ver,emos que em nosso paiz em todas as cri- · 
sos, ou de ot•dem financeira .ov. de ordem po
lítica, apparece solicita e -vigilante, oppor
tuna e energica, a acção do poder publico· 
para debellal-as e restituir o estado tran
quillo anterior, a situação normal da ~ocíe-
dade. . 

Nti grande crise bancaria de 1864 a 1865, 
em que cahiram tantas ca~as, tantos estabe
lecimentos de credito, as medidas avisada1> 
com que o Governo de então acudiu limita
ram os prejuízos, rest<.~.beleceram a calma a 
regularizaram a nova ordem de cousas. 

Ainda no ultimo quatriennio governameu
tal, em 1900, quando, talvez om consequen
cia, de tlwo1·ias philosophicas e exclusivis
tas, a crise dc~ta praça agp:ravou-se, o pro
prio Governo afinal moVctl-l>e, afinal inter- · 
voiu para. circums~rever o mal, o })óde-se 
con>irloi'ar IJ.UO o inconveniente da. interv~n
ção roi vít• um pouco tardo, não t(Jr .~Ido 
enorgica. e antecipada. como pmlera ser. 

N:t questão 1la. escravidão os nossos Jlíllhw .~ 
lc).(isl:1tivos celebram a lei do 28 de so· 
tomut•o, q110 não foi sinão a intorvonção 
llecidl!ltt. do Governo, na pt•cvisão luminosa 
tio mal1•s considot'aveis, que poderião so· 
ltrevil' o assombraz·-nos, si nca~o o Go-.. 
vot•no niio chamt~sse a si o conhecimento da. 
q ucstiio par:t declarar livres os nt1scituros, 
como Dau!,j os crcou. Em voz do deixar · 
a. crise da escravidão entregue a si mesma. 
ás agita~ões, ás incertezas, aos perigos, O· 
legislador interveiu para oncaminhal-a e 
p1•evenil• o · futuro, com a liberdade dos 
filhos que nascessem de mulhor escrava. 
com o fundo de emancipação e outras pro- · 
videncias. · · 

Igual foi a inspiração da lêi de 13 de maio· 
d~ 1888, que por is~o foi-~e~ida ·política, e 
não sómente lição ·humamtar1a. 

Opinav<~.m uns por deixar .~ . propaganda 
entregue a si mesma, li que a resistenéia 
p_or sua vez se organizasse, ferindo-se a lucta · 
eJ:D : todo o paiz, a bem· dize1' em todos os 
lares. 

Mas os . poderes publicos, a:gitada nesses. 
termos a questão, vendo a S9QIOdade presa 
de crise intensa, a agitar-se em febre, om 
convulsão, intervieram e uocreta.ram a abo- · 
lição immediata. . .. , . . . 

Elfecti'vamente a tranquillidade é a pn· 
meiJ;'a condição .parp. a. exis~enci~ ,._d.c_ :lf.~ 
sQciedade . '!>ero. orga~1~da ;, é,. nessa ·. occ(ul!ao . 
deixa1· a temerosa crise entregue ãs suas 

56 
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mesmas contoroÕ3S, ás 'revelia, fora :preci 
pitat· a. sociedade na ana.rchia. 

gimen industrial e commercial das nações 

Pois, senhores, eu entendo que a questão 
economica, aggravarla como está actu:tl
.mente, ê quest~o muito séria., muito mais 
·:perigósa. do. quo foi a. questão da abolição. 
.Esta crise actual. entende com a ordem pu-

mais adeanta.das da Europa.· . .. · 
Mas esse si'inples facto de serem taes syil

dicatos o fruc.to ~a civiliz~ção mais apur<:ida 
de povos, que fizeram, a bem dizer, a sua 
carreira e, a bem dizer, t:Jrminaram nessa 
ordem de relações, essa circumstancia não 
mo1>tra que a medida justamente é inadequa
da para o Brazil, em. que ensaiamos os pri
meiros passos na industria. o no commerdo, 
:paiz que ainda não pôde sahir do regirnen 
agricola, essencialmente agrícola e rotineiro, 
como se diz, e repito, em toios os tons~ 

blica, com a elfectividadc da soberania na· 
.cional. 

Esse3, que não querem nenhuma interven
ção do Estado nas crises sociaes, si estives
:::em deante de um incendio, teriam de 
·esperat' que olle se apagasse po1• si para não 
·ernpecerem a accão das leis naturaes em 
seu curso inevitavel e fatal. De:mt3 tia 
inundação ficariam a contemplar o espraia
mento, a acção das leis naturaes, até que 
as aguas se recolhessem, retomando seu 
nivel. 

Senhores, ê a negat:ãp da providencia 1m
mana, em relação ao E>1tado, é n. negação 
de sut~. a.cção preventiva, s:tlutal', pl'otcctora, 
reagente, pacificadora. 

O E.stado tem de mante1· a. ordem e preve
nir a desordem, c, para CI'Se fim, os meios 
melhores são os mn.is efflcazcs, os mal~:~ ooot·· 
gtcos, os mais decididos. 

Não são os livros quo ensinam :L prn.tlca 
dos melhores expediontcs. E' a apt•oclaçií.ll 
dos fuctlls, ó a. impressão do moiu, é a obsor· 
v.a.ção das cousas quem póde acousollmt•. 

I~u pergunto, senhot•os, ocaso f'ol inspi
l'ar-se em alguma ihoot'ia. Bisnmrck, pam. 
fa.zel' a uoldado da Allomn.nha? Acaso Blaine 
e M<~c Kioloy, quando estuboloc0ram o l'C· 
gímcm industrittl que levou os Esta.Jo; Unidos 
em marcha triumphal para. o imperialismo, 
se aconselharam com autores do economia. 
politica.,_ ou antes, consultaram as forças 
vivas da. nação, deram-lhes a elasticidade 
precisa, assenhoreando-se das aspirações :po~ 
pulares, representando e traduzindo a con
sciencia da nação 1 

As instituições mais bellas, quando tl•ans
pla.nla.das, muitas vezes fa.lham e definhem. 

A nossa. Constituição, copia da americana, 
funeciona entre nós como funcciona, com o 
mesmo espírito a. Constituição dos E,:tados 
Unidos? Traga-se a. Constituição u.meríct\Da. 
tal qual para. o Brazil, e drthi a a.lguns annos 
ninguem a reconhecerá, do tõ.o demudada, 
nos seus fructos c resultados, tal é a a.cção 
decisiva c ausoluta do melo sobro ns institui
ç.õc:,;, r. em geral sobre toda~:~ ns causas. 

Cooperativas do todt\ o. ospoolo! Syodicat1.1s 
agt•loolas ! 

M<ls, ~onhot•cs, nói! cst.u.mos om c1·i~o, c1•lse 
nguda, quo datu. do ads nnnos, que se não 
pódo prolongai', EstfJB syndlcatoil quando é 
quo luto de formar-se, quando é lJUO hi"tO de 
ILgil' 'I 

Quando é fJUO so 1111 de senUr n. sun. acçfto 
decisiva. o dominn.do!'a nn protlucoão e no~ 
mercados 7 

g• tluestão do 50 anuo~, úo 20 annoe, tlc 
10 annos 'f E po!lomus osporr.r !O annoii. pela 
acr,ão lenta o tí•u(!tuosu. dos synuicatos 
agrícolas ~ 

Os positivistas dizem que os mortos cada 
vez mais governam os vivos. 

São remedios, creio eu, que virão servil• 
üs geraçõas futuras, e que, quando come
çarem a ter alguma. efficacia, não encon
trarão mais de pé um só dos cafezaes que 
estão plantados no Brazil. 

Podemos admittir essas Cl'eações apuradas 
de ultima. edição, como medidas accessol'ias, 
que venham g_iv~r em torno da solução ca.7 
pita!, mas estão longe de solver a cr1se. S1 
a: pretendem solver, devem set• afastados, 
porque nesta pretenção, em vez de serem 
auxiliares, são verdadeiramente perturba
dores do :problema. 

Em relação ás cousas do nosso r>aiz e do 
Governo, digo eu, muitas vezes, ·a. lettra 
morta dos livros de ~lém mar é quem nos 

·d'Omina, é a mofina conselheira das nossas 
,soluções. 

Quan:lo, s nbores, havemos de nos liber
tar da tutolla desses anto1•es, não seguidos 
lá mesmo, para nos aconselharq1os comnoEco 
mesmos, no ~>entimento dos nossos males, na 
·consciencia das no.:sas responsabilidades~ 

Cada paiz resolve suas difliculdades como 
póde e entende. Medidas que Eervem pa1•a 
uns, absolutamente não são adequadas para 
.outros. . 

Tmnbem se decantaram em todas as arias, 
em tlldos os sentidos, as sociedádas anonymas, 
que aliás próduzem effeitos admil·aveis em 
outras paizes, no. Europa o na Amcrica do 
Norte. 

Que ê a sociedade anonyma sinão uma 
fô1•ma d<1. iniciattva indlvidual vigoro~a por 
meio da. associação-~ 

Senhores, quer--se que 99lvamos a crise 
econ'omica com· a propaganda dos syndica.tos 
.agrícolas, :porque ê a ultima· evolução do re-

Que são ·, os syndicatos · agricolas senão· . a 
mesma cousa, a iniciativa individual sob dlf
ferentes fórmas de associação'? 
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Pois, si a assoCiação nenhum: ou quasi 
nenhum fructo produziu sob a fórmà. de so
ciedade a.nonyma, como queremos esperar de 
repente milagres desta outras cr•eações, que, 
em relação ao nosso paiz, são verdadeira
mente hypotheses, irrealidades, fórmulas, 
meras fót•mula.s ? 

Em nos!lo pniz não temc,s nem espírito de 
iniciativa, nem espirito de associação. 

Não, senhores ; no meu humilde mo lo da 
entender, é preciso quo o Poder Publico in
tervenha. 

E esta é a lição da historia ! 
Todos os granues monumentos do Bt•azil, 

politicos, financeiros ou economicos, teem 
sido o t•esultado da acção ene:•gica e decidida 
do Poder Publico. 

O Poder Publico no Brazil tem uma ex 
tensão extraordinal'Ül.; não é só o mante
uedor da ordem, - é o grande inst.rumcnto 
do progresso, é e tem sido o grande instru
mento de civilização. 

Até que a acção individual se prepare, 
tome corpG, energia, e venha. ser capaz de 
realizar os pt•odigios o as maravilhas dos 
out.t•os paizes, muito tempo lu~ d'3 decorre1• 
ainda. 

Solver a ct•iso por meio da união, por meio 
dos syndica.to11, das cooperativas de pro
ducçiio, de credito. de consumo, ó a.bsUI'do, 
quando nós vomos que a associação, quo a 
inicia ti v a, que a união nadrt podem, que o 
commo1·cio o a industria. não podem agit• no 
nosso p:1iz, com os tropeços · c obstaculos de 
r.oda sorte, na. impo~sibilid~tdo do vl.lncorem 
us proprios fretes das vias de communicação. 

O commercio não pôde supportar os ft•etes 
rla navegação do cabotagem, não pódc sup
portar os fretes das estradas do forro, ó de
tido nas fl•onteira.~ do cada Estado pelos im
postos interestaduaes. Entre nós é mais facH 
a dissociação do que a unFio dos c~f.Jr~os. 

Em materln, na qual devia prevalecer a 
unidade de visbs e de esfo1•ços, e ao alcance 
do poder publico, onde elle tem a faculdade 
de agir, como deve, em materia de tarifas 
de estradas de feiTO e fretes ·dí.' n::wegação, 
contemplamos estes resultados negativos. 

Como pretender que a simples uniãQ de 
esforços individuaes, entregues ~L si pt•oprios, 
seja. capaz de regularizar a produccã.o,,ocon 
sumo, o credito, dominar . o mercado in• 
terno e o merc~do externo, de vencer . todos 
os ob:;ta.culos oppJs .os á producção brazilei
ra, de acudir às necessidades urgen~issima.s 
do presente 'I _ . 

Tudo isto são fantasias perigosas, fatacs, 
doentias. . . ·. , 

Eis ahi porque assignei o projecto, e louvo, 
com toda. a dedicação e enthusiasmo, a. ini
ciativa da bancada paulista.. 

Votarei pelo projecto, apezar ue quaes
qucr considerações adversas, falhas ou de
ficiencias que elle possa. ter. E a razão é 
simples. 

O Estado de S. Paulo produz a metade de 
todo o café do mundo; entra, apezar da. li
mitação de sua área, com um contingente 
extraordinario para o consumo, o sobre esse 
Esta.r.lo reca.hem o maior peso, a maior an
gustia da. presente crise. 

Os málcs por que passamos, no Estado de 
Minas, no Estado do Rio. natla são, compa
rados á gravidade do problema. de S. Paulo. 

Os honrados r epresentantes paulistas ~ão 
os m:-~iores interessailos, são, portanto, os 
maiores rc~})::>osa.veis })et·antc o Estado de 
S. Pa.ulo, perante o paiz todo, perante a 
lavoura. l1(lla solução com que acodem a 
esta questão fuodamcnta.l. 

Quanto a mirn, não me cabe sioão a~ompa
nhal-os, louvar· me em sua Iniciativa, cobrir
mo tambem com a. sua responsabilidade. Si 
acham tJUe as medidas propostas são s.IIfi
cicntes, pela minha parte me louvo n~ste 
juizo de grande com}Jotencia de homens de 
alta influencia politica, quo sabem o que 
fa.zem, que teem no presente o no passado a. 
melilor ~Mantia do futm·o. 

0 SR. HE:'o!RI!Jt'E BORGES- Mas qual é a 
medida lll'Oposta no p1•ojccto 1 

0 SR. FRA!'\CISCO BERNARDINO-O projccto 
autoriza o Governo a entondcr-se com socic· 
dados, mediante tae:> e taes fu.vol'eB, com a 
condiç-ão de as:-.egurarom essas sociedades um 
preço mínimo, indispensavel pat•u. quo a ln.· 
voura, a prodtJC•~ão, não poreç1 á mingua. 
Eis o ponto capital. 

Entende elle (lHO o poder publico deve in
tervir, afim de 11xat• o pt•eço minimo, abaixo 
do qual não seja exportado o café de proda
cção nacional ; e, pa1•a esse fim, autoriza o 
Govcmo Federal a entt•ar em contl•acto com 
emprezas ou sociedades, que a t:J.l se propo
nham. 

Poderá havet• duvida. quanto á ex•3quibili
dade da medi :a, isto é, si o Governo Federal 
encontrará. á mão sociod;,do ou em preza com
petente e idonea, que soja capaz de tamanha 
obra., mediante os favores assegurados. 

O futuro nos dirá. si acert:un ou não os 
hom·ado3 repl'esentantes ness~ previsão. 

.-Em todo o caso o projeclo d~a.~ota a orien
tação no sentido de o Governo Federal em 
pregar todos os seus meios de acção e influen
cia para soluçã.o !la crise. 

Eu sou mais radical, e direi quaes as me
didas que, no meu modo do entender, o pt·e
S'.}Dttl esta.dore<1uer. 

E vou onun~ial-as com toda a. franqueza. 
acreditando que assim presto um serviço não 
só aos hom·•~tlos representantes, como ta.m-
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bem á lavoura, da. qual eu .me consiuel'o · O.s mpnopolíos, tJ·usts que s_e formam _pot' 
humil:le, mas dedicado representante, sem sarem os. mais fortes, lis ve4es.dominam OS· 
todavia ser lavrador, porquanto da b.voura mercados... . . 
só conheci os medonhos prejuízos, só conheci 0 SR. HENRIQUE BoRGEs_..;· si fosse assim, 
o·necessario para lastimar-mG e para lasti- os mono. polios ser.i~.minvencive .. is; e os fa.ctos-
mar os outros, colhendo a. experiencia. pro- · t . 
funda. que por uma parte me allumia o en- provam 0 con rârw; · . · · . 
tendimento, e por outra me accende a O SR. FRANCISCo BERNARDINo-Podem ser 
paixão da defeza dos lavradores, que teem invencíveis ou ,não •. Que não ~~jam invenci
sido desde tempos remotos os heroicos sus- veis, mas act~, agem durante a.nnos, e 
tentadores desta Patria, ministrando dinhei. períodos mais ou menos longos, e . dm-ante 
ro e recursos, quantos teem. sido precisos esses annos e esses períodos podem lucrar 
para ella sobrepujar e vencer todas as crises, bastante, satisfazer as necessidades de occa-
que se teem deparado no seu caminho. sião e preparar as causas para uma situação· 

Eu sou mais· radical. Entendo, como já melhor. 
disse, que a solução da crise economica está 0 SR. HENRIQUEBORGES _o qí.tero dizer· 
na valorização do café, e entendo que o · d 
modo de valorizal' 0 café, está na fixa,..ão de é que elles acabam sempre arruwa os por "' um desa.stre. um preço mínimo, que compense os gastos 
da producção e ·deixe tim luCl'O ra.zoavel, 0 S·R. ·FRANCISCO BERNARDINO- A minha, 
preço abai>to do qual não possa ser expor- these é outra. E' que os decretos do,Poder 
tada uma. sacca de cam para os paizes Legislativo teem e podem ter acção decisiva 
estrangeiros. sobre os preços, quer do consumo, quer da 

Dizem alguns :-Mas então quereis fixar exportação. 
por decreto o pJ•eço do uma mercadoria ? Que é a fixação do pt•eço munmo por um 
Sim, por decreto se póde fixar o preço mini- decreto do Podel' Legislativo, senão uma 
mo de uma mercadoria. tttxa a exigil' dos exportadores, que equíva-

Mas objectltm que o preço das mercadorias leria. a. uma sobretaxa . de expo1•tação? Ha
l'egula-se }lBht rola.·,ão da offerta e· da de- veria uma simples. differença. Sendo imposto, 
manda. o pl'oducto va.e pal•a o Thesouro, e, fixando·· 

Senhores, o que fazem os decretos legis- se o preço minimo para beneficittr o genero·, 
lati vos quando impõem taxas aduaneiras c a sobretaxa . reverte a. bem do protluctor, 
tarifas, obrigando os generos a pagarem ao no preco melhor da Yenda. 
fisco, muita vezes o dobro do seu valor? A questão, po1•tanto, senhores, é de sabel' 
Não fazem com que o preço de venda desses se o poder publico teria a.cção bastante p:u·a 
generos, no mercado, se,ja muito maior do impor su1\ vontade, em fazer observar o 
seria fóra da a·cção legislativa, sem as taxas seu decreto, em levar avante a fixação do 
aduaneiras? . preÇo minhuo. . 

E os impostos de exportação de 9 a ll o I o Comó não? Si o Bt•a.zil tem quasi o mono-
sobre o ca.fé si fossem elevados a 50 °/o a. polia natural do café? 
acção legislativa não teria. intervindo ex- Essa superioridade é natural. 'Apenas as 
actamente sobre o genero para elevar de condições do commercio transferil'am a van-
40 °/o o preço'? tajem de nó.~. productores, para os ex:pot·-

Os premios de exp:n·tação muitas vezes os tadores e torrad.ores. . . 
Estados os utilizam por fórma que os generos Não ·se trata, :portantó, s~;~não de. fazet• 
exportados são vendidos fóra por preço infe- observar as leis domonopolio natural, de 
rior áqueHe por que são vendidos no interior ·restituir as cotisàs ao seu estado natural, e 
do paiz. · prop:rio. ·. · · .. ·. . . · · 

Ahi estâ ·a lei, por sua.' acção unica, ele- E' uma obra simplesmente, 'de restaurar· 
v ando e' diminuindo, obrigando, força.ndo os essa. de avocar para nós o admiravel mono~ 
preços; · polio: n:ttural dn. · p·rouucçio' do· café conr 

Quo es:pa.nto é mu;e ! Quo supel'sti()iio ~. todas· a.s} sua.s vantagens retirando o mono· 
pois, essa que se assusta. tanto contl'Ll. a in- polio a~>tU\clal damninho das mãos d.aquelle. 
tervenção do Estado, entendendo que, em que o monta1•a.n1 contra·nos, despercel>idos, e· 
materià. economica, dl3•llberdade natural, de aufo1•ern todns o.s vantagens contra nós, 
liberdade do co~merclo e da industria, o explorados.· • · 
Estadl) nãO . deve. intervir, não p61e o ~i á. t!upcrioridado quo lho vetn'do podor 
não deve-intlu!rpara. proporcionar os preqos~ da situaçlio ecooomlca, ··em coosequonoia. 

A lei dos preços, dizem~~. a l~i da otferta ê' desse monopolio quasinatural, accre!cer o 
da -proéura, mas eu ·'digo. que é à leimais aéto, a forca. 'da ; soberania; '':pergunto, se
arte; Aqu'elle qüé·domírta o mercado impõe nhóres, qual seria o trusr ou syndica.to !de 
o preçó~ · · · · · millionarios europeús ou atneriCttnos capaz 
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de enfrentar com esta or~anização invencível o mesmo fim c a m~sma vantagem · ao 
do monopolio natural ao'càfé1 ~poiado pela outro producto, de qtte temos monopolio na
soberania nacionál; a benefl.cio 'da producção tural, á borracha, como fl.ca dito · para o 
brázileira r ·· · '' · · ' · · · . cn.fé, sendo esse o meio proprio de disputar-

Tra.ta-s3, portanto, purâ e simplesmente mos o. nos.a producçã:o à deprimencia dos 
da sustentação vigorosa de uma situação na- monopolios commerciaes que, por invete
tura.l, pol' meio da força, da efflciencia do rado descuitlo de nossa parte, vieram a ar-
poder publico. . · .. · . · mar-se contra nós. 

Somos se,rihores dos nossos portás. Por Vamos estabelecer, para a cxpo1•tação na-
·elles entr.ii. ' e sahe sómente aquillo que a cional em todos os portos, o apparelho das 
soberania 1nacionaLéntende que p6de entrar vendas em leilão com o preço miiümo obri
e sahir, e 'pelo ·modo que ella determilla.' ga.torio, ·e veremos as abundantas consequen-

Portanto, o Congress1 pódé pi•ohibir, por cias. Esses apparelhos funccionarão como 
um decreto seu, isso está; nos limites do seu registrus e reset•vat ;rios de distribuição, 
]loder, de sua. jur'isdicÇão; que não embar- como os ha nos serviços de aba.stecime:ç.to de 
.quem os nossos productos par~ fóra do paiz, agua, pa.ra regular o fornecimento. 
em condições de nos arruín~~; qu.e·não sej~ Senhores, eu não estou l'e~ommondando 
e~por~ad_o o café .por p.reço . . mferwr ao .mt~ .I este systema como DOl'mal, para todo o 
mmo mdispensavel: _ . sempre, e seria dispensavel, si a situação 

Nem é acto de e.,peculaç~o, scnhore3, se- não fosse perir,osa como é. 
melhante decreto vale como defe~a, é acto ,., . ' _ 
de defesa, opposto á. especulação e a ra.pi~ . Trata-se do medt~as de e:<cepç!lo, de me
nagem, é acto de ligitima defesa, para atten- dtd~s de d~fesa nacwnal, de modtdas de sal
~olermos ás necessidades da nossa propria vaçao publica, e ll~r que havemos de reculr 
conservação. deanto dessas medtdas.1 · _ 

E' observao c ia da lei moral, q no não per- . Po!' q ua nenhum patz .am<la usou ~es ~e re
mitte o suicídio, 3iJS poucos o lentamente, g~men? Por que os theoristas e os plnlosophos 
ou por um actoJ do violoncia. nao o reco~men_da~ 1 • . 

Não póde a Naç~o_bl'azilei~a conl'ir, con- f:. D:?ssa srtuaçao na? e a de t~tlos os ma::": 
cordar com seu sutcldio, dmxa.ndo quo os patzc:-;,, nem. os t~oonst~s c plulos~vhos e~
·especula.dores Ih::~ ponham o joelho n:t gar- t~angou·os 1ora.m IDvestrdos. da. conuança. na-
.ganta 0 estrangulem. cwmtl pa1'a governar o Braztl. 

Toda a engrenagem da especulação do cttfê Assignalei, portanto, dous carn.ctorist.icos 
se resume no seguinte : em ter formado no das medidas que, cntenul), podem sor levadas 
r.stra.ngeiro o famoso stoch vislviil do mi· a. oft'eito para o fim do regular a producção 
lllões e milhões de sa.1cas, em voz de o rc- nacional: uma 6 a fixação do preço minimo 
t•: rmos nós em nossa. casa.. nas vendas em leilfio para o cn.fé SOl' expor-

Não deveríamos nunca ter deixado sa.hir a ta.do, e o outro característico é que tal me· 
noss<t producção as;;im, e sómente.na pro~ I dida seja tomada pelo Poder Federal, unico 
porção das necessidades, e por pt•eços que competente para. decretai-a. 
conviessem. E assim continCto tit•me e fiel m. susten-

Em vez de deixar fazer-se o stock lá, era t:J.ção da minll:t blndeira, pois é preciso ilàr 
tudo retel·o aqui. · extensão e elasticidade ao Poder Feleral 

Vamos fazer agora a inversão dos termos, quanta possa cabe1' e conter nos termos da 
amontoar aqui o stock nacional, e1nqua.nto Constituição. 

-se escôa·pelo consumo o stock estrangeiro., Quanto mais efficaz, prom1)ta, for a a.uto.-
Eis tudo. ridadQ federal, nos limites da Constituição, 

, ., I tanto maiores são as garantias da. socieila.de 
_O SR .. GALDINo LoRETO - Para I:sto é pre- brazileira, em sua vida e c:<istencia, para 

·crso capital. alcançar o seu destino. · 
O Sa. FRANCisco BERNARDINO- Bastn. a O Poder Federal e o Congresso Nacional 

ftxa.ção do praço mi11imo, abaixo do qua.l o team competencia para regular o commercii> 
café não pôde sel' exportado. Basta. a mode- internacional, e as medidas; que acabo de r.e
l'ação methodica e calculada., basta a restt•i- ferir, não são sinão medidas reguladoras do 
cção da offerta.. commorcio internacional. 

O mecanismo, que proponho, é detc.'minar A accã.o dos Estados 6 limitada neste as-
·<JUO as :vonl.la~ do c:\t'ó, para ser exportado, sumpto. E' a acçã.o sobet•am~ do Govcrnó 
llOmente se .fa.çam por melo de leilão publico, Fedet'l\1, <[Ue póde fazer• tudo. 
e no leilão não soja. vendido o café abaixo do Nem mesmo no ponto de vista 1111rticula.r 
preço mínimo fixado. da. restt-icção das culturas é precíso ·q•.w ve-

Entendo quo o mesmo mllcanismo, de nha.m os Est:tdos esta.b:3lecer leis prohlbitiv~ 
::venda,e exportação deve sor a.pplicado com de novas cultlll·as. · 
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Ha. um meio mais pratico, Sr. Presidente, 
especialmente no Estado de · S. Paulo, é sa
bido que a cultura .fem tido um desenvolvi· 
mento extraordinarJO de,i'ido · á immigraçã.o 
subvéncionada. e á exigoncia, q1~ fazem os 
immigrantes de c:tfuzaes novos, para apl'o-
veitarem o plantio de cel'eaes. . 

E' deixar de subvencionar a ímmigraçã.o, 
como póde fazer o Estado, e tão cedo não 
serão rei tas novas culturas. Mas, evidente· 
mente, está nas attribuições do Podei' Fe
deral·prohibir a immigração subvencionada, 
pol' motivos quo entendem com a economia 
nacional. 

Entre as faculdades reconhecidas, lemos 
nos commentadores, ao Poder . Federal nos 
Estados Unidos el!tá. essa de regular e até 
:prohibir a immigração. 

Mas, senhol'es, estabelecendo o processo 
obrigatorio das vendas- em leilão, com preço 
mínimo fixado, accrcscento uma outra con
pição, quo é o expor~ador do café paga.l-o 
em ouro. 

E' outra medida que está ll)S limitesdo 
Poder Federal, determin:tr a moeda com a 
qual se hão tle faze~ os pagamentos. 

Ja. elle detet•minou que o paga.m:.nto de 
certos · impostos na AH'a.ndoga. se faça em 
ouro. Póde tambem determinar que o preço 
do nosso café seja pago em ouro; ainda por 
que em ouro vão vondel-o os que nol·o 
compram. . 

O Govurno, por meio de um banco, inves· 
tido das fa.culdu.dos neces~arias e C·Jm o 
caracter de banco do Estado, recebe do ex· 
portador o preço do gonero em ouro, paga 
a.o productor em papel, e assim chama a si 
todo o ouro que a nossa. exportação produz. 

E, chamando a. si, por e~te mecanismo, 
simples e etficaz, todo o ouro resultante da 
nossa expo1•tação, ipso facto o Governo Fe
deral, já dominando o mer0ado de café, passa 
a dominar o mercado do camb:o • 
. Operando dest·arte, vou ao encontro dos 

desejos e das vistas do eminente represen
tante do Estado de Sergipe, o Sr. Felisbcllo 
Freire, quando nos disse que os bancos es
trangeiros atrophia.m a economia nacional, 
porque monopoUzam o cambio e abusam. 

0 SR. FELISBLLO FHEIRE - E' verdade. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO-Esses hancos 
estrangeiros limi t!Lm-se, disse S. Ex., a 
operar em cambio e a liquidar os paga
mentos da importação. Restringem deste 
modo sua. acção e deixam de fazer ope
rações ..• 

O SR. FELlSBELLO FREIRE - Bancarias 
propriamente. · 
. O SR. · FRAJ.'\crsco BERNARDINO-••• pro
prh.mente bancarias. 

Mas, ahi está, senhores, com um só e 
mes1llo golpe, com~~Cigir-sa o pa.g~mento da. 
expprtação em ouro; o banco officia.J, o" banco 
do Estado tem o modo de fazer todo o cambio 
do3 pagamentos da importação. 

Ficam então .o3 bancos estrangeiros sem 
funcção, sem aquetla. funcção absorvente que 
lhes tem proporcionü.do lucros tamanhos á 
custa do empobrecimento da nossa. nação. 

ToJos estes prodigiosos meios de acção n.clt· 
bam de cahir .direct3.mente debaixo do nosso 
imperio; pará, quê os utilizemos em proveito 
das culturas e do progresso do paiz. 

Concumitante, pois, com o apparelho de 
distribuição do café e regularização do preço, 
teremos a instituição de um banco, que h:t 
de ser blnco do Estado, com a . maio1• parte 
do s:m éa.pita.l fornecido pelo Thesouro, banco 
a. quem incumbirá, como disse, a funcção de 
auxiliai' do commercio de exportação do 
caré. As;:;im se resalva. o café, assim se re
salva o cambio. 

Os depositas que, em grande escala, se 
accumulam nos bancos estrangeiros, sem 
terem o beneficio do premio •.• 

0 SR. FELISilELLO FREIRE-Não pagam 
pelos dopositos. 

0 SR. FRANCISCO BERISARDINO- • , • eases 
depositas affiuirão para o Banco do Estado, 
que terá tanto credito quanto o pNprio Go
verno Nacional. 

Ainda hontem, o nobre Deput::~odo pela Ba
hia, o Sr. Tosta, p1•opaga.ndista enthusiasta 
dos syndicatos o coop:3l'ati yas, allnlli n a 
objecçQes que muitos fazem, parguntando 
para saberem onde it•ão encontL•ar dinheiro 
para suas operações esses syn~icatos e coo· 
·perativas. 

O illusteo representante lembrou . o al
vitre de lhes emprestarem fundos as caixas 
economic:ts, no quo vae o reconhecimento da 
incapacida.dc de acharem os syndicatos e 
cooperativas recut•sos no espirit::~ de inicia
tiva e de a.~sociação. 

O eminente representante de Sergipe ta.m
bam, para.lhe:3 dar meios de operar, sug
gere que vá fornecei-os o Thesouro; 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Não acho outro 
meio. 

O Sa. FRANCisco BER.NAR.DINO- E' prova 
de que es>a.s creações não oncontra.m ele
ment~s de vida em nosso meio actua.l. 

E' preciso, entretanto, fumentar o cre
dito agricola, até que possam entrar em 
acção as cooperativas. Estamos vendo que t! 
preciso acudir a nece3sida.des mgentas e in· 
adiaveis. . 

Tambem so destinarJ ao fim de pro,·er ao 
credito a.gricola o ban<n a qúem me refiro, a 
quem sobrarão recurso~. 
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Sendo o banco feito com capit<!.es do Estado, 
em somma preponderante, e· com capitaes 
particulares, pódê a)ljar a _solicitude o vigi
lancia .do poder publico com a solicitude e 
vigWmcia do interesse p::u•ticular. 

Assim, o Thesouró pod,érá entregar a esse 
banco-os depositos das Ca'ixas Economicas, e 
coro proveito grande, p9is que, pagando ju
ros dos depositos aos deposittwtes, vae rece· 
ber do banco os mesmos juros,-sem nenhum 
graYame ou p:Jrigo para os depositantes, 

· porque responde pelos depositos coro plena 
efficacia o Tbesduro, a quem forem entre-

- gues,-e havendo nisso tambem vantagem 
para o commercio, para a praça, onde terão 
circulação esses depositos, que actualmente 
se escripturam na receita. ordinaria do The
souro. 

E' uma combinação, como tantas outras 
que apparecem, por onde se verifica mais 
uma voz que as soluções politicas c economi
cas yariam, e cada paiz attende as suas 
difficulda.des e resolvo os seus problem1s 
conforme o tempo e a occasião. 

Este banco central, fundamental, que póde 
ser o Banco da Repuhlica reo1•ganiz:~.do, 
conseguiria ont."i.o ministrar o oleo de que 
pt•ecisassem essas cooperativas, espalhadas 
por todas as zonas, utllizando·se dellas como 
roeras intermediarias, a.ttribuindo-lhes esse 
caracter especial. Exerceria então o Bancu 
uma. funcção propriamente commercial, uma 
funcção bancaria, com a previsão o rigo
rismo, com a. previs'"u e cautela quo os 
homens de negocio põem em suas operações. 

Como já vos disse, algumas dessas medi
das são provisorias, de salvação publica, e 
as reputo C[l,pazes o efllcientos. Com o appa· 
relho já descripto das Yondas em leilão, com 
banco regulador do cambio, distribuidor de 
credito commercial e agl'icola, poderíamos 
resistir a todos os especuladores do café 
no mundo. Elles não poderão vencer a nossa 
resistencia, justa e legitima. 

Os decretos legisla ti vos, pelos q uaes se 
houver de fix:ar o preço mínimo do café. hão 
de set• cumpridos, . hão de ser uma. affirma
ção de força e de imperio. 

Amanhã, as medidas provisorias, desde que 
tenham produzido os seus rJsultados, pJde
rão ser dispensadas por desnecessa.l'ias. O 
:provisorio não póJe durar sempre, e vae-se. 

. Mas servo para prepat•ar tert•eno e affeiçoar 
uma situação cstavel, solida, que virá. pelo 
augmento, em larga cscr~la, do consumo 
do càm. 

Esse augmanto, sanhore~. creio que não 
poderá. deixu.r de ser, que ha de ser ~~ pl•ln
cip:l.l cogitação do Congresso e do Podm• 
Executivo. 

A grande arma que o Brazil poderá ma
nejar para garantir o maiot•, o mais cxt.enso 

consumo do café pelos mercados do mundo, é-· 
a taril'a da,s altandegas. Com o jogo habill 
da.s tarifas, que sio instrumento poderoso, 
instrumento delicado e flcxivel, ô poder pu
blico, <t um tempo consegue garantir as ren
das ftscaes, quanto b:tstem para as suas ne
cessidades, proteger as industrias nascentes,. 
até quo tenham raize3, até quo possam pros
perar, c ao mesmo tempo, consegue facilitar 
as C.)mper.sações p:tra. o desenvolvlmentó 
da.s trocas inte1•nacionaes, liberalizando fa
vores áquelles paizes que nos favorecerem 
a entrada do café, gi•avando os productos 
daquelles paizes que impuzerem ao nosso• 
caf~ fortes direitos de entrada. 

Com essa politica geitos:~. e firme conse
guiremos vantagens enormes. 

Acredito, senh:>rcs, que no dia om que os 
podet•vs publicos tomarem a sorio a solução 
do problema das tarit:ts neste tríplice as
pecto, pmlerão levar de vencida os obsta· 
culos, que agora se antepõem, e teem obstado 
a extensão do consumo do cai\3 em regiões. 
populosas, cujos governos deveriam ter in
teresse em facilitar esse consumo, que seria. 
11a.rn. nós a. riqueza., c deveriam ver quo· 
com a. rirlurJza, quo assim nos proporcionas
som, poderíamos importar em abundanci-'J. 
os prod uctos dessas regiões. 

Por uutro Ia.üo, conv~m promover com-· 
municações dirGctas, por meio do com
pa.nhias do navegações suhvoncionada.~ con
venientemente, afim de serem estabelecida& 
rala.çõos directas entre o nosso pa.iz o os 
diversos mercados consumidoro.3, afim de 
instituil'-Se commorcio directo o constante a 
não se fazer a distribuição do cafó no mundo. 
por intermadio das grandes praças JUil· 
nopolizadoras, quo ao mesmo tempo nos
aggravn.m a. situação, e ditam a. lei ttS outras
praças, aos outros mercados. 

Senhores, eu p3ço desculpa de estar en
trando em assumptos que não toem sido dos
meus estudos ..• 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Está discutindo
com grande competoncia.. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO . . . propriog. 
da minha profissão. E' ousadia, teme
ridade (ruTo apoiados) que me hão de
relevar, accoitando ao mesmo tempo uma 
condssão, quo vem do fundo d:J. alma. O que· 
cu digo, as idéas em que me inspiro, são. 
principalmente fructos d:t indigna.ção pa
triotica., por ver quo oste paiz, o paiz mais 
fot•moso e mais rico do mundo, com um tor
ritorio amplo, habitado por uma população· 
intelligonte, genel'osa., paciente, dedicada, 
horoica, ju ahl att•uphi;~tln, explorado, 
dominado por ln~tltu~o.i anonymoil, por e,.usts 
invisivols, quo trlumph1Lm JlOt'rtne !!O agitam 
e vivem <t sombi'a, quo trlumpham graças. 
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<i. T:ianh.omia dopovob:r:!lzileiro, ~ Pil!ciencia. 
com que elle. suppôr~llt t_!.l.M. .. . , 

Mas esses tn,sts, fortemente . constituídos 
aliás, não poderão resistir no momento 'em 
que.' a. ~ação se assenhóie.ar doS'' elerneti.tos 
do problé~a, e der. caça, nos, ·es.conderijos 
·em qlle se occultaro, no centro de suas 
manol:lra!!, · ~ elles, que tant9 ~e locupletam 
com o trabalho e a miseria nacional. . . · 

SenhoJ•es, a. . ~cci\Sião é a iniüs ôpportqna 
_para a reacção vigarosa. . . · · 

E' p1;eciso apJ;"oveitar as circun;1stancias. 
. O credito do Br&~il,. reérguido pelo modo 

•'leal, franco éoro que, curtind() soifrimentos, 
-~lle se desempeahpu das tilt~Il1as exigencias 
do funding loan., este çredlto restabelecido. 
pernlittiu que em condições admiraveis o 
Bra.zil pudesse levantar um grande empres
timo pa1•a as obras . do melhoramento do 
:porto o acce.'ss,orios, rec.ut•sos ~ecessarios para 
tra:Ilsforma.r a cidad~ e o porto do Rio de Ja· 

. neiro no que devem ser: a primeira. cidade e 
o primeiro porto da America do SuL 

Cogíta·se ainli.a de outro cmprestjmo de 
,c;; 4.000.000, tambem para o fim tle melhoriu' 
as condições da cidade e encetar o seu ::;anea.
mento. 

~ão muitos milhões de lib:·as r,;terlinas quo 
· cntt•am. 

Com o emprestimo pa,ra as obras do porto, 
vã.o se1• desu.pro:priados predios em grande 

·escala,. e ahi fia:tm disponiveis os enormes 
capitu.es rlas dcsa.propriaçõos. 

O cogitado ompre,;timo para a Prcfoitm•n. 
servirá, em quasi metade, para rosga.to.r as 
di \'idas existentes, quo andam em mais de ao 
mil contos, e ahi é$tão outro capita.es,· quo 
·Jka.m inteiramente disponíveis, em b.usca de 
applicação. . '·' · · 

Naturalmente, tímidos e hesitantes, quo
-rendo collocaf;ão segura, que IJ d.tiicll, at
tento o risco geral dos negucios no Brazil, 
<thi tet·cmos capitaes de sobra ao alcance do 
Governo, afim de constituírem a maior par·te 
do capital do Banco do Estado, a organizar-se. 
Esses capitaes disponiveis correrão para as 
n;:polices gm•aes da divida publica.. 
· Um erb.pre,stimo interno, que fosse levan

tado nessas condições tã,o fa.voraveis, não ieia 
opprimir as industrias; ao cont,•ario, seria 
cóllocado. justamente no- qanco, para entrar 
logo na circulação o fomentar a industria e o 
commercio. 

Creio, J,iOrtanto, que é preciso ap1•oveit:1.r a 
situação e:ll:ccpcionalmente fa.voravel, que va.c 
advir da. roaHzação dasses empi'estimos, para 
operar e~ergiÇamo\lte, decidid~m~nte, no_ 
s~ntido:da nos~a. restauração bancaria e eco-

lHicó, na }P.:;ti_tl eleyil!q<,~.)1cG~Pç~o. éPJ, que a 
palavr11 1J()ltt~ca, p.ód~ !. );!_~r ·,toJnílld~ 7-:- esse 
l:í\l!~co _s,crHl. o gr;tnd,~·,p~p.PuJt1Qr, ~(,\ ·cr!)~~to, 
do m~vliTI!lJ:ltp. _eqonom~(lp, .. e·imn:J,~l'ci~I •. i:p.-
9-ustrial ~ ~gr~cQ~iJ, . !i? . p.p~~o · p~L!z i seria o 
gra.nde Jornece!lor .. de. :r:g.eips, de c_apitaes; 
daria tempo e occasião.:para. _que essas outras 
associações secun!l.;:t.rias se "'Pudessem· formar 
e d_escnvqlver, . ~.t~; 11-ttlilgirem os seus fins, 
para que outro~ qa,:q.eos, ,aUJ.Wa~e~ · -~~ fund,Q.s
sem.á s;ua S()mbr~. :e çomo .~~têlltQs, nesta. e 
em outras pl'aças):lo Br1J,sii~: · 

ImpadindÓ, po.r.ta.nto,- q.ue o no:;so c;l.fé.,-11 
nosso cafe, que nos pertence, e; que, si não o 
fornecermos, nã;v ppderá.-s-er- obtitlo.em outra 
parte;-impedindo que o nosso café seja le· 
vado por preço que não nos conv€mb.a, i~so 
por. um lado;. reorganizando, por outro lado, 
os bancos, para que poes;1m fvmentar em 
larga escala..o credito: a.gricola, de modo que 
a prodncção so possa fa~er- com mais segu
ranCí1 e com mais' fé; e, ainda por outro 
lado, devassando as meroad.o~ do mundo c, 
conforme elLes, p.ropol,'cion:mdo e ageitando 
a~ n~s~as tarifas, estabeleceullo a navega .. 
cao du•ecta., franca, para. .todos os paizes e 
todos os merco.dos·~Hn flUe se .poss~ desonvo.l
ver e adaptar. o._ consum.o, Pl'OlllOVendo uma. 
campanha. verda.dejro,monte mundial em f!L· 
vor do café,- creio, aonhores, que não te
remos pel'diuo os nQssoll. esfo1·ços e. que, ao 
contra.1·io, teremos resurgido. 

Senhores, é mister não de~a.nimat•, é mis· 
ter to1• conflancã. e fé, não só nos Liestlnos f'tt
tut•os, como nil.s forQas presentes. 

E' um povo; o nosso, que não regateia. he
roismo,-:in~ensivel aos :,;offL•imentos, ca,paz 
das maiores ~it·tu!les. 

Não sei si o ot•gulho nacional se;o;i. um de
feito ou uma. vil•tude; mas é uma· força.. En
tretanto, é preciso· confessar que não se 
veem us brazileiros possuídos lle~te senti
mento, que elles podia~ invocar com toda a 
segurança, com mais direito do que muit(!,s 
outras nações. . . 
· Vêde o argentino, vêde o chileno! E já. 
não me quero referir á~ nações :européa~. ao 
orgulho britannico, á pros~pia dos ft'ancezes; 
e tambem não me vou·rcferir ao' imperi~lis
mo do~ americanos, que se declaram o-maior 
povo do mundo, e cn~êndem que os·teri.•ito
rios do planeia foram feitos para as conqu{s
ta.:> de sua ambição. 

Na propria America do Sul, como não se 
vangluriam o chileno e o u.rgen~ino da. força, 
do poderio d,o su~s ~ações ! r; nós vi vemos a 
nos la.mentar, em queixas e :pezames, a nos 

nomic~... "'. . .. . . 
Es~e l>à.ll.C? central~, ,11~.m maneja.~o s,o'b o_ 

ponto f!..e, y~s~a commerci1:!-l, (l~I?Dq,mrco e ao 
· ii1esino tempo põlitico..::. mas altamente po-

dividir em retaliações e injurias, a.·~Qs'desa
nímar, a no13 dcprimit• comq irrea;t;~.~zes, como 
impotentes, como fraços, a.. <li.zei•'qqe IW Bra-
zil tudo é grande, menos o homem, -
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Em gel'al, o;; mesmos lavradores tremem por qualquer motivo, no proximo u.nno, l.i
del!>nte d1.1s tntsls, e dizem que · nãu podemos _vermos de volt.m· ao asstunpto para tomn,r 
arcar com elles, porque são mais poderosos, outras medidas, no caso desk1s scr•em insulli· 
concluindo que é forçoso acccitar a lei dos cienLes. 
tntsts, corou a lei do destino ! Em todo o caso, senhores, eu preciso do-

E muitos tenho encontrado, que mais des- sempenhar-rne t.los· meus compromissos po
confiam de nós, que os incitamos, do que liticos. 
dos iilter0~sados e suspe~tos, que os de::;a- Estou certo de qne <t razn.o de ser da olei . 
nimam. ção, que me deu a homa de collocar neste 

E' preciso re:>gir, senhores, com a maior Congl'csso, entre o:; representantes da nação, 
decisão. foi a cspol'ança. !J.UC os la vradorc~ da zon<t, 

Creio que estou prestando um sei•viço. Jtí. em que habitei quasi toda a mi11lta. vü.l<t, 
disse que o meu papel nesta Camttra é se- depuzeram na minha. Jealdttde, na minha. 
cundar coro toda a energia a acção do poder dedicação enthu!;i<t~tica e apaixonada a. bCJtt 
publico, atiro do que possa vencer as dilficul· da cau!'a, que tantu os faz solfcer, que é a 
dades da situação. · causa tlt~ lavoura. 

Suggerindo estes planos, creio qu.J não Viaj:Lll(lo em excursão eleitoral, .confl·an· 
falto ao meu propor;ito. Ao contrario, o gia-me <t nlma ver mor1·os e mo1'l'os ue terras 
amigo lea.l é aquelle que abre o coraçã,>, quo ferülissimas, com cafezaes inteirn.mento 
diZ' o que sente e i.raz o seu contingente, a.ba.nrlona.dos, entregues á invasão das hervas 
acel'tando ou não accrl;a.ndu. · clamninl!as! · 

Aos meus cuns1.ituintes cu lJrcciso dar uma. ChegtLlldo ú. ca~i.l. do 1n·opriei.ario, era fu.t:1~ 
:1a.tisfaçü.o. A'lavouri.l. d~wo dizer que, aindtt ouvir · as mesmas lastimas cruúütrltos, o 
quando o projecto em uiscussão ven!Ja a não mcsmu côro do tri~tozàs e desanimo, a. rJnêix:t 
corrcspondm· á~ necessidades d:i ~ituaçã.o, da l.mixa do café, f'u.l tt\ de dinheiro, tle Cl'C· 
não uos~tnime, porque não estará tudo per- <tito, impossibilidade do manter as cultm·;ts, 
<Ldo. rle p ·tgat• as divlrlas, de tl'ata1' tl<1 familiu, de 

Confie na capacidade legislativa, no genio ter mais nus collcgios filhos o filha~! 
dos. le.~· i::;l::vluros do_ Br·n.zil, que, ~~ lor·a. os~c E' dosolatlor, Sr. PI·esiuenlc, que ehegas· 
pro,1octo, encontr~rao de futuro, amanlm, se mos <t um p;.m .o om quo os Javradul't>s do 
m~1tos out.t•os n:mos do est~lJOlccer 0 est<t· Br:tzil nã.o potlmn lllttis educai' ~eu:; filhos ! 
tmt• com enorg1:1 c olllcu.ct<\ a. dofosa n:t·. 

1 1 
· . 

cioll'tl Vê1 o 1em qno 6 um l'etrocessu da nossa. 
Si' s'o fechar ostt\ po1•La. eu qnoro dizm· civilisa~ão, o dec;thimoot:.~ d<t pulitica! 

tL htvourt\ quo outt•as so pudom aiJrit•. Espo- Est.es humcns, senhol'OS das tot·ra:-J, são 
remus. <lescenuonto~ <lo ra.milias, om gorai, ani;igas, 

Nom com csti1s minhas ]HtiiWL'as, nom ~~um po<lol'osas, quo colhtbor.t.ram no Govm·no o 
esta. minha a.ttit.urlo pretendo de longo dos- na púlitica tio noss<t P;ttl'ia., dosclo ·~ lndepcn
nuwoeer a trmtnti v:~ quo so con1.t!m no pt•o- doncia t\t.ó á Ropu blica t 
jocto substitntivo da b<~ncada panlista. Ao Recebendo heranças, ollcs l'C1.'cbm·am tam
eontra.rio, ::;ou o pi'illleil•o a rceoohncot• como bom a.s tra.tliçõts politic<IS, tradições de Ol'· 
Hiio gr:tvns o posa(las :ts rm;ponl'<tbilitl:L<IcH dn rlom, de Uhct·dado, <lo dignidacln naciona.l! 
qnnm logisla n do qncm govot·na.. E com este dl1ct•cscimento de estwlos pt•o-

Qucm goVOl'fl1t, quem didgn, antes de SDl' fi>sionaes, eom l\ fa.Uencia. dos htvmrlore~, 
ousado, devo sor pt'tHicuto, nadtt sacrificando que occupam oxten3ões tn.manlms do solo, 
prcforinllo esperar a precipitar, com a impossihili<l;Hie de pass,~rc.m adoante 

Nestes termos, como jú. rlisse e renovo, ou o quo receberam em terl'as, em rlqneza, em 
applaudo com :\ maior abundaocia de alma tradições, r.om a fa.llencüJ. dos üwrado!'es, 
a inicia ti v a dos nobre::~ cullegas rop~<Jsentan- quo se veem forçados a entregar a foras
tos do Estado de S, Paulo, teiros, a vil preço, a. opulenta herança dos 

Creio que venho em auxilio dizendo-lhes- maiores e antepassados, com a transferição 
Experimentao.: . · . do dol!linio das terras a immigrantqs e d.cs-

Si a tentativa fot• coroada ele cxito, as conhecidos, não nos é conquista-do devéras o 
Dússas congratutaçõe:; serão as mais ri v as, ltf' territoriv1 Não vê .:c ahi grande tran~torno, 
maid nlogJ•es e exp<tnsivas. gra.ve docadcncia. c motil'o da. maiur tri:;;tcz", 

Si por acaso falharem os calcu[t)~. o eg- par;t o p:ttriuta ·1 
forço não foi pm•<lido, a. estrada comcçuu a o Sn .. Jo\'INIAl'\O lll·: C\B.\'A!.IIO-F::I;;1 éa:<i· 
ser pcrctJl'ridtt. l•:' continuar a porcuJ•rol-:~, tua<;iio d:~ lavoura d1! r\•wl.n a ~ui. 
it• Ulll poueo mai~ adoanio, a. uut<t mckL llltLJS 
longioqn ~. 

Nilo sel'á. portanto, mal!og1•ada._ a ~enta.: 
tiva, não será compromett1~a a. sttU<tçao, s-1 

Vol. Vl 

o ~R. l•'iUl'\CkCI/ Hl:li~.\1:1111'\11 ··· ll:t JI'Hil~ 
ma.is tl'iiltCJ do !)Ih ' <lljllillu quo ;;,o paii;o;i~ IIIJ 
heroico e adlU!ltt' cl ~~lll.dv 1lu S. Paulo ·t 

f17 
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Senhores, é preciso fazer-se o elogio a que attender ao pagamento das dividas de exer· 
esse Estado tem direito. cicios findos, constantes·da relt\Ção seguinte: 

Eu entendo que, si o Brazil encontrou re- Ouro 
cur.;os bastll.ntes para atravessar a salvo, Papel 
ma,ntendo a ordem e as leis, a crise revolu- Ministorio da Jns-
cionaria que se abriu om 15 de novembro, tiça e Negoc:os 
foi devido á ext.ensão, ao desenvolvimento InteriJros ...... . 
extraordinario que os denodados paulistas Ministorio drt Ma-

10:9~9$797 

puderam dar á cultura. do café ! rinh:t .......... . 
E é desolador que vcmham a soffrer justa. Ministerioda Guer

mente pelos grandes serviços que presta.ram. ~fi~Í.;t~~i~· · d_'~ · ·1~: 

20:576~096 

95:279$425 

O SR. CANrnno RonRIGtJP.~·- Porque muito dustria, Viação e 
traba.lharam. Obras Publicas .. 231:579$234 

o SR. REnovçAs m: C_\RVALHo-E e~sn. de
clar .. lção, pelas palavras 1\uto:izaáct.s ·do no
ln·c collcg<t, virá influir poderosamente no 
espírito daquelles que por ventura ainda 
consideram e:':tft qne~tão como local. 

0 SR. FHANCISCo,rJJ.:rtNATWI:\0-011! local! 
.E' questão n:tcional por cxcollnnci 1., t3 qtwstfio 
do existcncia nacional. 

Restauremos o nosso estado oconomico, 
que assim poderemos reorganizar a nossa 
Marinha, poclet•omos complccar os quadros 
de nosso Exercito, poclcr&mos desenvolvet• a 
n:tvogação do r.:tbo1;agcm, dando-lhe os re
curso:,; immcdiato~. tio qnc olla. c:u•ece. 
continuaremos o impul~o ptu\1 o dcstJnvol
vimonto das ost.mcl:Ls do fer•t•o, ligando o 
IlOI'to ao sul, leste ao oústl3. 

AtJnollo ó o pt•imoir•o pa,sso, omlJora difficil. 
Não tlcvomos tlesa.nimat' ; os nu~sos t•ccut'· 

so~ siio incxhaurivci~, estio ahi p.ttontm~. 
Croio quu muito púdo fazel' o CongrJsso 

Nacional par:.t gloria smt c l'olieill.aclc da 
]lo.t ·ia.. ( .lluilo bem; 11Wilo IJt.:m. () Ol'adOI' e 
,;ompl'imclllllllo r1u1' tndns o.ç 81·.~. ])oputwfos 
)ll't!scnli:s). 

Fica a rliscns~ão a.diar:Lt pnla. hm·a .. 

Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 188 B--1903 

Rcdcwçtío final do projecto n.188, deste r.cnno, 
que autoriza o Presidente da Republica a 
abrir ao Ministe1·io da Fazenda o credito 
cr1Jt1·am·rlinario de 1:97 4Yi,600, em ouro. c 
de 462:082$52Y, em papel, pa;·a attcnrlcr 
ao pagamento rlas dividas c exercícios flndos, 
constantes da rel.açrTo que np1·esenta. 

O Congresso Nacional dcerota: 

Art. 1.° Fica o Presidente da Republica 
autorizado a abrir ao :tllinisterio da Fazenda 
o credito extraordinario de l: 97 4$600, em 
ouro, e de 462:032$529, em papel, para 

Ministerio das Re· 
lações Exteriores 1:074$600 2!):791$895 

Ministerio da Fa-
zenda .... , ...... 82:825$182 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçõe3 em 
CJntrm•io. 

Sala. das commis~õ }s, 17 de outubro de 
l 903 .-Domin,rtos Guimm·1ies .-Hc1·mencgildo 
de Mo1·aes, 

N. 253 A - 1903 

Rcdcr.cçrio final do rwojccto n. 253, deste anno, 
que aulol'i:;a o P1·esidcnte da Republiea a 
concede1· um anno de licença com m·denado, 
ao 4° csc1·iptw·ario da Alfande,rta de Sontos 
Josâ Thomaz Cw·nci1·o da Curtlw, pant tl·a
lamcnto de s~w smule. 

O Congresso Nacional resolve : 

Arl,igo unico. Fica. o Presidente da Repn· 
blicc\ autorizado a concedor um anno de li
cença, com oruenado ao 4° escripurn,rio dtt 
Alti111doga. de Santos Jc~sli Thomaz Carneiro 
da Cunha, para tratamento ([O sua saudo, 
onde lhe non I' i Ar ; t•nvogad:l.s n.s disposições 
em contJ•ario. 

SaJa. rias Commis3ões,l7 de outubro de I 903. 
-Domin,r1os Ouimw·1Tes. - Hm·mencgilrlo de 
1lloracs, 

Vaca imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 118:- 1903 

Reconhece Deputado pelo 3° districlo de Minas 
Om·aes, o Sr. D1·. Cal'! os Pei,>;oto ele Mello 
Filho 

A 5" Commissiio doVerificação rlo Poderes, 
examinando com a devida attonção todas as 
actas o mais papeis referentes â eleição rea
lizada a ü de setembro ultimo no 3o distl'icto 
de Minas Goraes, para preenchimento da. 
vaga oxistento na l'espectiva representação 
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pela renuncia do Sr. Carlos Vaz de Mello, 
cloito Senador por aquellc Estado, verificou 
havet• se efl'ectuado a referida eleição sem 
protesto algum contra a sn:t validade, tendo 
sido suil ·agado o unico c·mdiuato o Sr. Dt•. 
Carlos Peixnto de Mello Filho, que obteve a 
unanimidade dos votos do Pleitorado. 

Não tendo sido apresentada reclamação a.l
guma pera,oto a Commissão, é ~.:sta do pa
recer: 

1 •, que seja approvada a eleição realizar'! a 
em G de setembro do corrente anno para 
preenchimento da vaga doixada na rcpt·esen
taçã.o do 3• distt·icto de Minas Goraes, em 
virtude da renuncia do Sr. Dr. Carlos Vaz de 
Mello, eleito Senador por a.quellc Estado ; 

2•, que seja reconhecido Depuiado p~lo 
3• districto do mesmo Esta,do o Sr. Dr. Uttr· 
los Peixoto de M~llo Filho. 

Sala das Com missões, 18 do outubro do 1903. 
-Augusto de Joi·eitas, Pt•eshlente.-FNmcísco 
Romeil'o, rela.tor.-Laul'indo Pilta.-Joaquim 
Pil·es.-A. Imlio llo ll1·a:;U, 

Vae a imprimir o seguinte 

rn.O.JECTO 

N. 266-1903 

ilulori~a n J>oder E,·ectl.tivo rL alwi1· ao Minis· 
terio dn Fcuendtt a c1·cdito espccinl de 
70:929$140, JlW'll occOI'I'el' li. restitu.içc7o de 
eaunl qiumtia ,·ecolhida ao 'l'ltesoUI'O Fe-
1le1·nl em 2.'1 rle setembro de 1886, como 
omp1·estimo elo Uo{l'fJ dos 01·phaos e pel'tcn· 
centes avs menores JJenJamin, Luizct e 
.frwqttim filhos ele Joaquim Gonçalves Ra· 
11oso c de lJ. itlice Mw·iww Ferreira U(t· 
poso ; e dà outl'l!S Jlrovidencias 

Em mens:v•om de 26 do mez passado o 
Sr·. Prosidllnle da Republic ~t pede o crn.ato 
de 70:920$140 pat·a occort•m• ao pag,tmcnto 
de iaual quantia, recolhiLla ao The:;out·o em 
2.l u'à setembro d.e 188<3 como empt•estimo do 
Cofee dos Orphãos o perton~ente. <~os menores 
Benjamin, Lu.za e Joaqmm, filhos .do Joa
quim Gonçalves Raposo e de D. Ahco Ma· 
riana Ferreira, Rn.pmw. 

Achando-se o Goveroo autorizado, pelo 
art. 2o, n. li, da lei n. 953, de 7.'9 de de
zembro do anuo passado, a fazer as resti
tuições devidas dos uinheiros prov~nie~tes .do 
Cofre dos Orpbãos, causa logo a ~runetra 
vista esti·a.obeztt o pedido deste crct.lno ; mas 
o mesmo Governo e){plica perfeita.mento seu 
procedimento pelo facto auomalo que assim 
descrtlve: 

Capital, a. quantia do 103:747$892, que (le
vidamente eocripturada, ficou constituindo o 
<<empi·cstimo de 23 de setembro de !88<3», c 
em vil'turlc de requisição dos juizes compe
tentes furam feitas diverst~s retiradas de 
c.lioheiro desse «emprestimo», licando o 
mesmo esgotado. Nestas condiç:ões, tendo 
sido requisitado ao Ministel'io d(J, Fazenda 
pelo juiz da. Oamart~ Oi vil do Tribunal Oi vil 
e Criminal AI fre(lu de AI meic.la Ru$sel o pa
gamento de 70:9 9$140 por conta do empres
timo, de quo se trata, não pôde essa requisi
ção S3r cumprida por não h ttvet• saldo algum 
do mesmo emprestimo. A' visttt das reclama· 
ções apresentada~ ao Thcsourq em consequen· 
cia do não cumprimento dcst:t requisiçào ro
~ulveu o Ministerio da. Fazunda sullic.tar a.o 
Tribunal de Contas a oomei1ção de uma cvm
missão para, no Tribunal Civil e Criminal, 
proceder a exame na escriptura.ç~ão no cofre 
do orphãos com relação ao deposito de 23 do 
setembro de l88G, e no Thesouru Federal 
examinar a escl'ipturuçã.o relativa a esse 
emprestimo e a tomar as respectivas contas. 

Do 1·esnltad.o dessas indagações e dos do· 
cumentos apresentados ao Mini.~terio da Fa
zenda, se verifica. que tla somma depositad;t 
pet·tence a quantia de 70:92ll$ 140 aos me· 
not·es n :.mjamin, Lntza o Joaquim, e quo 
essa quantia foi applicoda ao cttmprimento de 
reqttisição indevidamente f'eitas em. frwor ele 
out1·os menm·es. 

E por is~o que o cmprestimo alludiuo sr. 
acha esgota.<io, limitaudo-~e a funcçã.o do 
Governo a 1·estituil' as sommas recolhidas ao 
Thosont•o e procedentes do cuft·e do~ orphãos, 
fallecc-lllo no caso vertente a faculdade de 
elfectu;w a restituição reclamaJa, porque 
nã.u Llispõe do rccur:;os para usse fim. E' por 
tal motivo que pede o cJ'odito, de que se 
t,rata. 

A causa ne se encontrar o Thesouro nesta 
posição, obrigado a desembolsar dinheil:? 
para restituição de depositus, os 9-uaes .la 
uma vez restiLuin, explic ;~-se perf01tamente 
pelo modo pelo qual se faz alli a es0rip~u
ração da~. quantias procedente,; do Cofre dos 
Orphãos. Eis como a lei tem mandado fazer 
essa. escripturação. 

Foi recolhiLlu · ao Thesouro em 23 de se· 
tembro do . 1886, com guia do escrivão do 
antigo Juizo da 2" vara. de orphitos desta 

Instituído o emprestimo ao Thesom•o dos 
dinheiros dos orphãos pelo art. 6°, § 4• do 
decreto n. ~31, de 13 de novembro de 1841, 
o Governo tomou a si regularizar-lhe- a os· 
criptnração, e o fez pelas instrucções n. 51, 
de 12 de maio do 184~. om cujo art. 5" 
determinou que e~:;es dinheil'os, üa.ndo en· 
trada no Thesout•o c nas thesourat•ias fossem 
esct•ip&urado:; tlobrüxo do titulo «En1pre:stimo 
dos Gul'!'03 dos Or]Jhiios». E::!tas instrucç;?..:s 
fora111 confirmada~. euLre outros, pelo aviso 
n. 120, do 5 de dezembro de 1H44, o q~al 
declarou positivarnuntc quo ~nas 011era<;ocs 
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·relativas a tn.os omprcstimos figut•assem só JUJzes, a quem a lei incumbiu da supl'ema 
e unica.menta os cofres dos orpltãos, que inspecçii.o sobre a pessoa do orphão e do que 
tivessem entrado com os capit11es, pois que lhe pJrtence, pudessem igno1·ar que a im
as thesow·arias nada tinham com os OJ·plu"íos ; portancia do emprestimo de 1886 não per- . 
o que bastavam sim ples oíficios dos juizes tencia li.quolles a quem estavam a mandar 
·aos chefes das ostiLções para. a entrega dt\s resGitu.l-a, c que do engano; que commet
sommas, que fossem re(piÍsitadas, aos tho· tiam po1• falt.a de elementar cuidado·, po' 
souroiros de orphiios p~la repartiçiio, onde diam resultar prejuízos, não só pitra. os legi
tivcssem entt•ado, independente de se cxami- timos donos desse dinheit·o, como para a Fa
nm· a qtwes dos orphaos J?erte'llciam, pois que zenda Publica, merecedora de zelo da porte 
isto c1·a objecto economico do juizo, onde devia de todos os funcciL.narios da Nação. E o~tc 
c.cistiJ· a conta]Jo>·ticulw· de cada um ». facto está por si só a domon~trar a absoluta. 

Pos :.eriol'mcnte •. porém, este a8sumpto foi falta. de regularidade que existe no Coft·c 
tomado em considemçã.o pelo propl'io legis- dos Orphãos ,.este Districto. . 
Iu.tlor. Como supremo inspeccionador d t adminis-

Assim, não fa.llando nos arts. 40 e 41 da tração dos bens do orphão, incumbe ao juiz 
lei n. 628, dn 17 de setembro de 1851', o exercer severa vigilancia sobre elles; acau
art. ·13 da lei n. 7i9, de G de setembro de telando·os dos possíveis desvios; só pot• esse 
1854, mandou que a escripturaç·.o fosse feita. meio :se faz etl'ec&iva a. prJtecçi'í.o especial 
sob o t'itulo «C>peraçõcs de Ct·edito>>. Mas, logo que a lei dispensa ao mesmo orphão. Rela
l'eeonheeeu o l egi~Iador o rbf'.lito vi~ivel &ivamente a dinheirus que lho ptWt.ençam, 
deste system;t e revogou-o, detormina.udo no cu1nprc ao juiz especialmente não os deixar 
al't. 14 d<L lei n. 939, de 2G Li c S:lf.~mbro de em mã.os da parLiculm es; devo olle fazel-o:; 
1857, que a. cscriptul'ação se lize~sc sob o rcc 1lher ao eot'rc instituído Ilela lei para a.; 
tHulo de «Deposito». guardas, mandando abr·ir pal'ticulal'mentc 

Esta. foi a prescripção legal quu vigorou pa1·u. cadj, orphf.io, em livro especial. uma 
até ao recente art. 2", n. li, da citada lei conttt, na. qu<11 devem ser la.nçatlas t·;das as 
n. 953, de 29 do dezembro uhimo, o qual entrud ~t> e sahiuas de dinheir·o a elle pn·
ref.roccdeu ao antigo e peior systema d.a lei tcnceute. Nesta::; contas, port<1nto, quando 
do 1851. qualquar quantia. fôr levada ao Thesouro pJr 

Não obstante isto, o Thesouro, como se vê emprest..mo, d:Jvem ser feitas as competen
da. mensagem do Sz·. Pl'esiJento da Repu· tes averbações. Dest[~ t'órma, quando por sua 
blica, nunca. alterou a oscripturação inau· vez qualquer impor&ancia. houver de sm• lc
gumda p:>ltLS insteucçõ.s de 184~ o aviso de vant·.tda dalli, é facil saber, conferindo a data. 
J844, quando parece que, si t\ houvesse mo do recolhiment·), a que orphãos pertcmcc 
de!l.tdo pela c i t:~da. lei de 1857, dando ao de- cad:1 um dos emprestimos e que parte dos: c 
posi&o os característicos log<te.:>, QM lhe são compete a cada um. Feito, pois, r .. •gular
inherontcs, não so tct·Ia dado u fu.cto anomalo mente o serviç:o, é impossivel o equivoco. 
quo agora vem ao conhecimento do Puder Lo· Isto, pJt'ém, é o que não é feito neste fJis-
gisla.ti v o. tricto. Eis o os ta do uo Coft•e dos Orphã.os 

Ma:>, como qnel' que sej "· a. escriptnração aqui, tal como informa um ruaccionario do 
usada. com relaçã.o ao ompt•e:;timo mn quostãu Thnsollf'o no proco::;s J rolativl) ao empresti-
1oi essa., peln. IJlln.l o Th!~3om•o 11fio s.\he o mo elo 2:3 de seT.Arnht·o ele 18813, prcsBnto a. 
nome do Ol'phão dono do dinhniro d('posita.do, esta Commissão: 
e c•onheca tão sómente que o dinheiro pi'O «De hu, muito, rliz ello, tem o Thosoul'odei
cede do cor1·e (Los Orphãos ~ Por isso não teve xado de cumpri L' yaria::; requisições de dinllei
meio de apreciar · no momento opportuno J·os do orphãos,pelo fa.cto d~ se acharem esgo
que, relativam ~nte a.o emprestimo .de 23 1Ie tados os respectivos empl'e:itimos, ou sem 
setembro <.le 188li, csta.vam os juizes compe· saldo suffl.ciente pa.ra as entregas solicitadas. 
tentes a lhe faze1• requisiçõas de entregas da Oahi as innumcra,; reclamações, por parto 

'quíi.nti.<J.s em favol' de meno~os, que nãó ei.'1ún dos interessados, que, seguros do seu direito, 
,donos desse dinheit·o. Kpor este modo, si de teem t'ocorrido, or~t aos juizos, ora a .este 
todo não se jllstiftcu., ao menos explica-se a Minis&crio, pedmdo provideo.cias . no •Sentido 
posição do The~mu·o perante esl;a, grave ii·ra- de serem satisfeitas taos requisições. Por 
guléLrida•Je, da qual pouerft re.iundíu', afinal, um · lado tem ta.rnbam esta sub·dit•eetoria 

·tr1ais um desfalqlie no~ cofces pnblicos. tratat!o do -assumpto, em di versas 1'epresen~ 
Essa explicação, por«~m. que, como vê-se, ta~ões, de maneira a csclarJcer a adminis

~e encon tru. comu jus~iflcati v a do peoccdi· tração superior sohr·e as muitas · o graves 
mento do Thesouru, não se pódo achar ab~o.· · irrogultt!'idados que denota a eocripturação 
luta.mente da parte dos juizes, de quem do Cofre de Ot•phãos desta Cil,pital, escri
partiram aquelia.s requisições indevidas. pturação hoje a ca1•go de carto~ios da. Ca~
Çom effeito não ha como explicar que esses ra. Civil do Tribunal Civil e Criminal. Sendo 



Cirnara dos DepLiados- lmp-esso em 22/0512015 12.34. Página 21 de 29 

!::iESSÃO I!:M 17 DE OU'fUIJ"O DE 1903 

a.s sonunas em questão, em virtude das ins
trucções de l.2dema.io de !842,rccolhidao en
;lo~l.~a.meotc ao Tllesou eo, eem indic;tçã.o rios 
tni.llvll!_uos a _quem pertencem, cabe a e~ri· 
plura.çao nom1na.ldas mesmas aos juizos onde 
deve existir a. conta parLicula.r de' c<~.da 
orphão. 

Deste morlo, o 'thr>-~M•ro tem em t :es trans
a.cções .o pa.pel do simples caix.a. deposital'ia, 
cumpl'lndo os lev<wtamelltos que lho são 
o~·Jeoado:; pebs juizes compDtent~s. sem o 
dn•ntto, qm~ l he falleco, de fiscalizar os uctos 
dos di~s jui"&E:.:!, tl limitando o seu e:nme â. 
veriflt>açiio dos s.l.ldos existente; . Iofeliz
monte, nssa esC~riptu1·ação, quo pela sua. na
tureza. deveria. merecer dr)S escrivães dos 
CU.l'tOl'ÍOS.tOdO O Cuidar] o f\ mnxima SJ!icittitlú, 
d sorgamzou-se a tal p Jnto que, pOI' mo
tivos que drseonheço, clu~gou a. tra.nsformo.r
se em ver·d,~doiro chaos. 

F.ryt f1.1.ce dellta. situaç;io, o Mioisterio da 
.TIIS~Jca P. Nog'ooio.~ lr!tel'i~res, acaeitando o 
a.lvttre lemlmJ.do pi!lo Sr, Dr, pre.>idente tio 
Tt>ibuna.l Civil e Criminal, pedi u ao da Fa
zenda que fo.>se desigortdo ura funccionario 
do Thesotu·o ps.r'í\; exa.min n.oc!o o3 a.ut'J3 e 
mais dvci.untintos ern CrJ.Norio, re"'u larizr'r a 
ra3pectiva escriptut•ação, hartn"onizanlo-a. 
com a que é feita nesta su!i-úireatoria. 

O result!\dú desta commissão foi de todo 
iO,fl'u.ctifero, e dn rehtoi'io erltão apresem
hdo pelo empregado d<' ll!L inc1imbido constam 
os etames _e investigações a que procedeu 
durante mUJto tempo, ;>e n que pndesse, por 
fa;lta; de nlementos, org1olza.r <1 c-Jota. cJr· 
rente de um s'ô ()mpre~~imo . . 

Ainda. ultimamente foram nomc:\dos para 
o tnesmo fim o 1• e ;;ct•ipturario do Thesouro 
.Tos~ Gtíilhet'I1Hl de Alrn:eiila. c o I• otficial da 
Secretaria da Justiça Arthur Adn.ucto G<uLello 
Branc?, levando ambos para. desempenho 
des~IL lllc!!mbencia inst1·ucçõc!J confeccionrLdas 
por est[), rep:u·tiçã.o e approvadas pelo Exm. 
St•. Ministro d:1 Fazenda. 
Entré~pto, nãJ será. diffiail p:evei· o quo 

coneBgumto oõScs empregildos, poJendo-se 
mcsino aJeantar que os sous esforços SCl'ão 
totalmente improftcnos. 

F.sta asscvcra.;ã.o j ii foi por um dollas (o 
Sr, Castello Branc") conflrmula, quo.núo, Jw. 
})O':'C:', boinniunica.nrlo a osr.o ·Ministeriu que 
·sohcltal•a do da Justica dispansa desse en
~n.rgo, demonstrou a impraticahilldMe do 
tnos trallal'hos . 
· A' v1sla. do exposto; não sei do que mo
dldá laiit;a.i'it . mão o Govci'Do u.tlm de pôi· 
cobt·o a o.;So. anorma.lidado, que tantos pro
tostas tein levantado. 

Isto diziil. o foorlciooaf'!o do Thesouro em 
15 de fevereiro deste anno. Pos,oriormilnte, 
como já. se v i ti, ir por mo t i vo:do t•eq u isiç.'i.o, 
de que se trata; o Sr. Mintstr~l da FazQnda 

pediu uo Tdbunal de Contas a nomeacão de 
uma. comrui.ssilo pa1'll. levantar 41. conb do 
empre~Limo respectivo. Eis como essa. com
mi&~[o hrnbom se exprime acerca da. escr~ 
pturar,~ào do Cof1'1J dos Orpbãos: 

«Concluüla. a organiznçilo ela. cont:\ cor
rente in tontMa com os elementos obtidos 
(tio Thesouro ), e ficautlo eH11. incompleta pela. 
orui.>são dos uome~ dos orphãos - elemento 
cs;eocia.l para. o ohjoctivo da. commissão
dirigiu-se esta o,o Tribunal Civil o Criminal, 
aprasen taodo-se ao re3p1ct1vo presidon·Le, 
que lhe fr·anqueou umct sala., on:lc em ~e
guida se ins&.:!.llou . 

!!:'como, se !UOdo as Inslrucçõcs designadas 
(de 1842), o;; escrivães do orphãos são obri
gados t1 111antcr em seus ca.rtorios a. esel·l
tu rn.çiio nominal d.os menores, abrindo no 
liVl'O de conbs c.Jrren tes utua conta. a ·cada. 
um, pediu ao escrivão Paula. B~stos o livro 
para. tal destinado. "\!legou clle. não o pos
suir, oxhi t..indo sóm_en te onzo livros de en
tradas c onze de sabidas, todus, porém, an~ 
t1gos e a.in Jtt do ternp;l om quo as varas de 
orphão~ cnun pl'i va~i :vas. F01·am mais soli
ci ~a dos pola Commissão os autos, minutas 
dos otn.cios rcquisitorios o quaesquer outros 
dUCUill~lltOS OU e~clai•-:cilllHlrtoS refarantes :\0 
empt•etimos do .23 de setembro de !886, que 
pudcssom scrvit• de ba~ lXI.l\\ orga.uir-a.r a 
comp~teoto escl'ipturação c os novus livros 
de co o tas col•r.;ntcs. Obteve e1u resposta. ser 
imposstv.el, quanto aos autos, exhibl:-os s~m 
que a. Goromissão indic<tsse os nomes dos 
in veotariaJos; c,rehtivamentc a docurncntós 
o estlhrecimeatos,na.da ser possível fornecer , 
<t nio ~er ·,·eúuzido nnmet•o tíc minutas do 
otllcios de datas rocnutss.» · 

:Mais adiunr.c aiad.a., a.cresccnLa a mesma 
Com missão : 

«A com m isslio fez ron.i~ : ues~eu ao a 1•ch1 v o 
do ca.t•turio do escl'i vão, ntJ iututto do amd
liar-Jile o fteL na busca, quo t'J.zia com cxtt·e
ma morosldad.o . Ahi tlcpurou· cGm grando 
quaolida.de do a.ntos empilhados sobre bancos, 
c:tdt.!il'as, tal>ou.s e~c . , oucoatt•ando-so om c:ula. 
grupo a.ntos t>eb.ti vos a. ili vorcios, casamen
tos, e·:amfls de sa!lidildt.!, <.lmfim a f.ttú >. n:1. 
ma.íor conrusã.o, monos os de que prócisava, 
os guaes ta/>;e.:: estive.~sem f!li<-O'dí!clos em al
ytm1a pl'atelei,·a ,-eservatlcr . » 

Como se O$tll veudo, colho·se úest(IS Infor
mações que não pMB ser maior a· h•rl.'gulari
dado existente uo corro dos orpuãos desta. 
Ctlpitat. . · . . . 
, Por essa inegula.ri,Ja,do podoi'-so·hb logo 
aferir do gue t t\mbem ahi existe de ir,l'gular, 
relati va.mente a.u objecto pa.t•ticula.l• da a.dmi· 
nistra.ção dos bons dos nrphiíos. 

Infelizmente, não se t ra.ta.sô da,uma. illaçi(o, 
mas as info:;'maçõiJs t<~.lll o!)n:t tl~aupciam fa~ 
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ctos, á vista dos quaes se pódo aquilatar do 
que ó c~sa. adroinistt·ação. 

A lei instituiu um cofr:', onde o dinheiro 
do::; or phãos ucvc :::et· guardtdo. A cxist.encia 
dc:'\ta instituição remunr,a ás Ot•,Jenaçõ:Js do 
Reino (L. I, tit. 88. § 31) e tem sido s:Jmprc 
confirmada pelo legislador· em cJi vct· os textos 
Jco·aes, como no alvará fle 2! do outubt•o de 
18°14. Do pü.l' c0m a. insLiluit;ão do cofro Yclu 
a prohilJição de que w doixas::;em dinheir0s 
de orpllão, sinão aiU. Vuja-sc SJbre o as
sumpto a.lit;-i'w d3 un" mest.t·n cc tlit·eito.(Olc
gario-Prat·ica dr.ts Con·eiçõt!s, p:t.g. 3\)8 : 

« O.i dinhcit•os üos ot·pltãos, inclusivo os 
alcances quo forem encontm·ks om mãos de 
.-;cus tutores, o jnros rcs.r;cctivos, (lov•·m ser 
logo recolhidos ao cui'Te, lança,ndo-se disso 
carga no livro de receita, para em tempo 
serem remctt.dos <t tlwsourada ou estação 
fiscal, po1' emprestimo n.o Governo, vencendo 
os juros legaos ; e sob rw11hum 1lretexto se 
consen:arao em maos de pm·ticulares, tuto1·es 
ott p<t,l·entes dos orplu7os, ainda quando sejam 
abonados.» 

Nem sempre, porém, estas prescripções 
foram observadas. Tempo honve em que, 
talvez sob pretexto de que o dinheiro Jeco
lhido ao cofl•e não venciil juros, se usa v a 
dal-o por omprestimo aos particulares {T .de 
Freitas. Cons. nota 75). O legislador cortou 
os~e abuso pela raiz, mandando dal-o por 
empre.:;timo ao Thesouro e prohibindo quo o 
fosse a particula:res (art. 6° § 4° do decreto 
n. 231, de !3 de novembro de 1841). Logo 
depois, o decroto n. 834, de 2 do outubro de 
1851, art. 32, § 9o, dete:minou que os juizes 
de d1reito em correição averiguassam si o 
dinheiro do cofr·e dos orphãos tinha sido e1fe
ctivamantc remottido a.o Thesuuro ou Thesou
rarias, por emprestimo, na f'ól'ma. da lei, e si 
deppis do dect·eto ue 13 de novombeo do 1841 
e provJsão de 12 d> maio do 1842, se tinha 
emprestado a particulal'os a.lguma som ma do 
mesmo cufre, promflvendo a elfcc/.iva 1·espon
sabilidade dos que fossem culpados JIOI' (alia 
de cumprimento de lei ou, p1·ev,!ricaç!io. 

Com esta. providencia., a exi~tencia do cofre 
tornou-se, conforme diz Candido Mendes 
\Cod. Phit. m·t. 3° dpag. 215), quasl inutil, 
porque sua.s verdudeil•as funcções passaram 
a ser exercidas pelo Thesouro. 

Actualmente, pois, ello só servo ou para 
guardar o dinheiro, emquanto não vae para 
o Thesouro, ou para guardar outros valores 
que não sejam dinh.eit•o. 

Mas, de um lado havendo a ollrigação de 
ser recolhido ao Thesouro todo o dinheira 
pertencente a orphãos,e de outro existindo o 
prohibição do conserval·o em mãos de par
ticulares, sejam parentes do orpbão ou seus 
tutores, mesmo pessoas abonadas, segue-se 
impreterivelmente que qualquer dinheiro 

dessa especie não póJe ser retirado do 'fh~-
souro,a uão ser pa.ra ser entt•egue <lo propl'io 
ot•pbã.o, quando attinge a. maioritlade, casn.
se ou obtCin supplemento de L:lade, ou, me 
pectucnas parcellas,pat•a attentlct• a tle.;pezas 
feitas com elL,l. Fóm de$Se:> casos. a. reti-. 
t•atlt~ do dinheit'O d'a\;i infringe express •,
mente a. Ot•d. do L. I, tit. 88 § 37, visto 
como, além desse~. o unico c<.\so ahi permit
tido-a retirada para. compra. de bens de 
raiz-não está mu.is em u&o, como ensina T. 
d':l Feeitas (loc. cit.). 

Pois, não ob.>ta.ote tudo isto, não obsGante 
estes preceitos legues impcrati vos e abso· 
lutos, que não permíttem qnalquer vacila~ 
ção, eJta Commis~ão é informada, pelo reln.· 
torio ila cvmmisoão uomeaà.il pelo Tdbunal 
do Contas,q ue neste Districto elles não têm .a 
devida exccuç,ão. 

'com offeito essa: commissão, depois de 
procurar debalde, nos cartorios, o.:~ dadus 
necessarios para levantar as contas par· 
ciaes do coft·e dos orptlãos, julgou de bom 
aviso ir ao The3ouro compulsar os officios 
rüquisitorios dos juizes, nos quaes coo&ava 
encontrat· os nomes dos orphãos, em fav:or 
dos q uaes deveria set• ordenada a entrega 
dos seus dinheil•os. .Foi, porém, enganaiia 
em sua espectativa, pronunciando-se a 1·e· 
speito deste assumpto da seguinte fórma: 

«Os nomes, porém, por essa fórroa encon
trados, tünda. não satisra.ziam, visto que, na 
sua maioria, oram de advogados, procura· 
doros, tutores, rep1•esontantes, emfim, dos 
orphãos, a quem r.ertonciam os dinheiros.» 

. Esttt circumstanc.ia, poi::;, está a in ui cu que 
as lois relativas á guard;t do dinheiro dos 
o1·phãos não estão tendo, corno acima foi 
dico, a devida execução, pois que a. entrega 
desse dinheiro não é ordenada em favor do 
orphã.o, quando por loi póde recobcl-o, mas 
a terceiros, tutores e advogados, como seus 
reprc~entantes. 

E, SP.ffi pos.~uir elementos sufficien!.es para 
julgai' da especie com inteiro conhecimento 
de causa, afigura-se a esta Commissão que 
esta. mesma requisição, feita em fu.vor dos 
orphãos Benjamin, Luiza o Joaquim,os quaes 
consta do pt•ocesso que ainda são menores, 
posto que puberes, para ser o dinheiro, que 
lhes pertence, entregue ao seu tutor, esta. 
mesma requisição, parece, é feita em con
travenção das citad:1s leis, porque de outra. 
fórma é difflcil explica.r o motivo polo qual 
possa o juiz mandar de uma vez entrega.t• a 
um tutor todo o dinheiro pertencente a. 
seus tutelados, que ' importa. em elevada 
quantia. e muito excedente de certo ás ne
cessidades de manutenção e educação dos 
mesmos. 

Em conclusão, todos estes factos estão a 
demonstrar que,neste Districto, tanto o cofre 
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tios orphãos como a. a,dminis·~ração do que a.s alterações que ,it1lgar convell i entes pa1·a 
perten~e aos mesll,lOS orphã.o3 não estão m :l· acautelar melhor lJào só Od interesses dQS 
recmulo dus funcclona.l'ios, a q ucm a lei en· mesmos orphãos, como os tltt Fu.zendLL Na.
cal'l·ega. dBs.se mistér, todo o cuidado c zelo, cional. 
que a mo:sma. lei exige, so acllu.m mo .mo E:Hll Art. 3°. Revogam-se as disposições oro 
estado de doplora.vel irL·egularidadLl . Pvl' eontr<wio. 
tn.l motivo a Com missão de Orç:tmento, a s. R. Saln. dn.s Com missões, lô de outubro 
cujo co_nhecimento o ~ssumpto chegou n as ~ 1903.-Cassi(mo do Nasci·metl4o, presiden~e,
cond;çoeB supra ~efer1~as, tem a honra. de l Frcmcísco Veiga.-UI'IJlfno Santos, roluto:·.
submetr.er á. conilldcrac;;.w da Cn.mo.ra, a re· J C'ometio dct For~Seca.. --Law·indo Pit<t.-Fnm
spei to. do mesmo assumpto, um projecto dG cisco .Sú 
lei e uma indicação. · 

No PI'ojecto, ao mo.smo tempo que concede Jllensage-m a que se re{e1·e o pm·ece1· sttpl'a 
ao Governo o credito que este solicit<t, dá
lhe ampla autorizat~ão pa1•a reJ'm·mar a cs
criptura.çli.o do cofl'C dos orphãos, de fõrma. 
que, para o fu~uro, fiquem melhm• ae<mte· 
lados tanto os interes:>es dos mesmos Ot'· 
phãos, como os da. B'azentla. Public:~.. Posto 
que a escri:ptm•aç.ão agvm usada soj't ainda 
acto do Executivo. parece á Commissão que 
esta autorização é nece8saria, lJOrtlllQ, :pos· 
teriormente a esHa act.o, outras pl'uvidencias 
foram adaptadas pelo Poder Legislativo, nu.s 
qnaos, como no art. 2° n . U da. vigente lei 
o. 05:~ . de 29 do dezembro do anno passado, 
pódo o Executivo encon~m1• embi\l'aços lLH'a 
l'egul,u'iZ<\1' esm es~riptm•açi\o, como é de 
urgente necessidade. Po1' outro lado. 0 Poder 
Legislativo não póJc nesto momento des· 
ompenhar-so dessa tarofn., porque, pres f.o.-; a 
cncel't'<l.l' os seus tralmlhus, n'ão lm tom'[lo 
par·a. cheg:Lrem no seu conhecimento us ole
men t.<•s n nce:;s<LL'ios ll:tl'a u ostuuo da q uostào. 
os qnaes só podet•fi.o lll'ovir do rosulhdo dor:: 
trabalhos da eommissãu incumbida. pelo Tl'Í· 
b unat do Contas do cxaminl\r o cof1·a dos 
or}lhãus . 

Na. iudica.<>iio a. Commlssiio sngge!'c o ai vi 
tre do se incumbir á Uommissão tlc Cow;ti
tui!;·ã.o, Logi~laç5.o e Justiç.:t, de propot• n. 
mo..lh.la, quo etn sua sa.bedol'ia ontondm•, <L 
fim de quo soj:\ iusti tuitlo um· eXilffiO nã.u :>ó 
1w Cofi•o dus Ol'phãos uo DJ:;ti•icto P'edm•o.l, 
~~umo ~L t•e..spcito da. administração do3 b: ns 
dos oJ•phãos no mesmo Districto. 

O projecto é o seguintil : 

o Congresso Nacional decrct<t: 
Art. I.• Fica o Podol' Exacutivo n.uto '.'i· 

zado a. abrir ao Ministerio da Fazou1la. o cre
rlito espeoia.lLlo 7'0:9~9.$140, pt~ra occol'ror á 
res ~ituiçã.o de igua.l quautia. reeulnidn. a.o 
Thesotu·o Federal em 23 de seLembro dG 18813, 
como emprestimo rio Qufre dos Orphãos, e 
pertencente aos IiJellOl'l:'i Bl'ujamiu, Luiza. e 
Joaquim, filhos de Joaquim Gonça.lve:; Raposo 
e de D. Alice Marianna Farroira Raposo. 

Art. 2•. Outrosim fica o Poder Executivo 
autorizado a. reformar a escripturacão do 
cofre dos Orphii.os, int1•oduzindo nel!a todas 

SL·s. Mcm bJ•os do Congresso Nn.ciona.l- De 
<tecordo com as i nstr·ucçõe..o: n . !'i l, de 12 dA 
rna.io de 189.2, ttS sommu;; du Gofre de ÜJ•phã.os 
quo passam por emprestimo pn.Pa. o Governo 
sã.;> romet.tidt\S cnglob.Lda.rocoLe pelos juizes. 
sem docln.ra.ção dos in di v iduos o. qu() pJr· 
toocom, o ~~ o~cl'Íf.Jturaçã.o respectiva. é feit<t 
no The~ouro Fe.leml. levu.ndo-se ao credito 
de cn.da. oontu. corrente u. sommu. nelle depo· 
:::ita.da sob o ti&ulo «Emprestitno ue tal datu.» 
-As l'etiro.uas de ta.es sommõls são fcita.s me· 
diante simples officios de l'C.!Uisição. :pois o 
The.souro figura ncss:ts tt·a.nsacç;õcs como de· 
posital'io , cabendo a e~erlptura.ção do~ di· 
nheiros a eltl) ont.regues aos Juizos; ondo 
deve existir• a co nta. nomiual r.le cada orphão, 
comn dispõe a. deoisã.o de ~ de dezembro de 
LH44. 

N!i. con formida.do de.;b.~ disposiçõJs, fui re
colhida tL::> Thesuuro Foderal, em .26 de se
tombl'<l de 1886, com guii1 tlo esol'ivão do an· 
tigo juizo da. 2 .. var a do orphãos desta 
Capital, a. quauti<l de l0;);74i889~. qu~ llevi
U<unen te e~eripturada, lieuu euosti tuindo u 
~<l!:mpt·es&i mo de 26 do setcmb1·o de 1880», c 
om v'il'tudc (]e requisições dos juizes compc
tnn l.es t'v1·am fel ta.s di vel'so.s r0tirailil.s <lo 
dinheiro ücsso emprestimo, fieaodo .o mesmo 
esgottvlo. 

N estt~s coudiçõcs, toodv sido l'eq ulsita(lo 
:to Ministm•jo da. Fazenda. pelo juiz da. Ca.
mat·u. Ci \'il do Tl'ibunal Ci\·il o Criminal 
AlfL'odo de Atmeida Ru>soll o pn.ga.mento de 
70 :9'*J:Sl•t0, pu1· coul.a do ompre;;timo cb que 
se trata., não pôuu es:ia. l'CC! ui:>içã.o sc1· cum
pl'ida., por nã.u hu Ycr ~aluo algum no mesmo 
emprc~timo. · 

A' vistu. d<~s reclmna.çõos a.presenta.das ao 
Thesom\l em con:>equendu. do não cumpl'i· 
JUeuto (testa. req uisiç.ão. resolveu o Minis· 
te1·io da Fo.z mtla. solicitar tto Tl'ibunal de 
Cou ta _: a. nomeação de unm commü:;são pa.m. 
no Td buua.l C i vil o Crimina.l, pt·úccder u. 
exam.:~ na. escripturação do Cof.L•o do Ü!'phãos 
colU relação ao deposito de 23 do se~embro 
de l886, e no Thes!ml'v Federal cxa.minn.r a 
cscripturação rela.tiva a este cmp1·estilno c 
a tomar a~ respectivas con t.u.~ . 
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· no resul taAo d.ess:ts incla.ga,çõos e dos do
cumentos !1presouta.1os ao Miuisterio da Fa
zenJa., cont'orme vereis do p1·ocesso junto, 
que peço seja. opportuna.mente devolvi(lo, se 
verifica. que da som1mt depositada pet•tence 
a quantia. de 70:929$140 aos menores Bem
ja.min, Luiz::t e Joaquim, filho,; de Joaquim 
Gonç::tl ves Ra.poso e de D. Allca Ma.~·ia.na. 
Ferreira. Rn.poS·J e que e.s~:t quantia, foi· appli
c:vl:t :.w ctunprimento de l'equisições inJe
vidamente feitas em fa.I'Or de outros me
uores. 

A commi~siio n·Jnwa.da prosegue em seus 
tra.b:ühos, e pelo exame de todos os pl'ocesso::; 
de in v.mtarios ex -.stentes no C:1!'torio du 
Tribuna.l Civil . e Cdmim~l procura. estabe
lecer alli uma. oscriptnmQüo perfeita do, 
conta. nomina.l (le ca.da orphão e apura.t• 
quaes os emprestimos a cujo debito del:e
rittm ter sid) levadas ~ts qu:1ntias indm,ida.
mente retiradas do de 2ô de setembro de 
1886, verifica('ã.o osso, que, realizada, per
mittil'<í ao Tlwsouro Fedem! corrigir a.s 
irregula.ridades proven ien tos da9 requisições 
in ilevid:trnente 1oitas em fit.vor de urphã.os a. 
·que não pertencia a. importancia citttda de 
70:9298140. 

Não sendo justo, en l.reta.n to, que os refe· 
ridos ·.mono1·es a.guat•1lem o l'esult:trlo da
quellcs exa.mes, quo se po:lcm prolongai' 
aind:t por mnit'> tempo, p:mt receberem o 
que lhes pr.l'tcnco e f<>i confia.ilu :l ~U!tt•d:t 
do Th:Jsouro l•'mlot·:ü, venho solicit:~r~vus a. 
Jlccossarht aut.·n·is:LÇii<J }1:tr:•. abrir <LO Minis
t.el·io tl<t l<'tur.ntla o c~r•I(Lito especi:tl de 
70:D2081 ·!0, p:tm oc•xn·t·m· ao p:tg<tmonto de 
que se t!oa t:L. 

!tio tle .Ja.noil'.>. ~~13 :.!e setomb~·~) de 1903, 
I G• d<~ !to pub licn. 

FnA~cisc·.J TJI·: PAur,A Rootuoul·:s ALvt-:s. 
DOCD!l~:'\TO .> 

Do h:1. muito tem o ThesJuro deixauo de 
cumpr' r v:\l'ias t•c-qnif.:ições tle dinheít•os de 
orphilos, pelo f'uctu tle se acha.rem esgotados 
O!'l I'cspccth·os t>mprestimo~. ou sem saldo su-
1Hcie.ntc para as entt· egas snlicibdas. 

Dahi as innnmet•as pocla.m::.çõel por pa.rte 
do.> intct·essadus que, segul'os do seu dit•eito, 
,tecm r<conido, ora aos .Juizos, ora a. es~c Mi
nistet•it, , pedindo peovhleocitis no sent.ido de 
serem sa isfeitus taes requisições. 

Por seu lado, tem tambem esta. Sub-dit·ecto
ria. tratado do assumpto, em di versas repre
s : nti.\çõ~s. elo lll '',neira a escbreccr a a.dmi
nistraçã.o .supcriot' ·sobec as muitas e grwes 
irregular;daU.cs que denota a. esCI·ipturação 
do Cof'I·o de Or·phão dPs'.a. Capital, esct'i" 
pturaçilo ho,ie a cargo dos cartorios da Cl1· 
marn. Civil do Tt•ibunal Civil o Criminal. 

Sendo as sommas em questão, em 'virtuJr 
das instrucçõe:; de 12 Lle nmio de 1842, reco
lhidas englobadamente M Thesoul'o, smn in· 
dicação dos individuas a que pertencem, cab~ 
a escl'iptura.ção nomina.l dtts mesmas aos jui
zes, onde deve existir a conta. particular de 
cada orpbão. 

Deste modo, o Thesouro tem em t::les trans· 
a.cções o papel de simples caixa depositarin., 
cumprindo os levantamentos que lhe são OL'
denados pelos juizes CJmpetBntes, sem o di· 
reito. que lhe t'a.llece. de fiscaliza.r os artus 
dos ditos ,juizes e limitando o St:)U enme ti 
verlficacão dos saldos existentes. 

Infelizmente, essa. escriptu1•ação; quu peht 
sua na.tm·eza deveria. merecer dos S1•s. escri
vães dos cal'torios todo o cuida.do e a máxima 
solicitude, desorganizou-se a. tal pontu que, 
por motivos que desconheço, chegou a trans
formar-se em verdadeiro chãos .. 

Em face desta. situa.ção, o Miliist.orio 'lll,l 
.Tustiça e Negocias Interiores, acceitando o 
alvitre lembra~lo pelo St•. Dr. P1·esidente do 
Tl'ibuna.l Civil e Criminal, pediu aJ da Fa
zenrln. que i'osse designa-lo um funcciona.l'io 
do Thesc~uro pa.ra, exn.mina.ndo os autos c 
mais documentos em C<t1'tl>i'io, regularizti.r 
a. rospecti v a escriptura.ção, harmoiiizanrlo-a 
com a quo é feita n:Jsta. Sub·Directoria. 

O l'esultttdo desta Commil:lsão Foi de todo 
infl'uctifero, c do relatot'io então apresenta io 
pelo omprega.do dell11 incumbido constam os 
exames o investigações a que pl'ocedeu du
l'a.nto muito tempo, sem qu:J pudess~. por 
lhlttt d ~1 clemen~os, organizar a. conta. col'
l'Onte do um só emprestimo. 

Aindtt ultimamente ful'n.m nomeados pa.l'n 
o me.,;mo fim o 1" escriptm·a.riodo Thesomo 
l:<'odeml Josó Guilherme de Alnnida e o 1" 
ofllchtl dn. Secretal'ia da Ju.;tiça. c Negoeios 
Interiores AL-thur Ad ttucto Cttstello B1•a.nco, 
levu.nt.lo ambo:~ pu.t•a. desempenho desta. in
ct.unb~ncia i ns~t·ucçõcs conl'ecjona.das por 
e>La ltupa.1·tição e a.p 'Jl'OV:.t.dtt:l pelo Exm. 
81'. Mioistt·o du. Fa.zrm:l.a. 

gotretanto, não sel'ü, difflcll prever o que 
conseguirão esse.; empregados, podendo-se 
mesmo atleaotar que os s·Jus esforços serão, 
totalmente .impl'oticu:Js. Esttt asseveração já 
!'ui por uni delles (o Sr. castello Branco) 
confirmada; quaridci ha pJuco, cJtnmunicando 
a este Minislerio quo solicitara do .da Justiça 
dispensa desse cnca1·go, demonsti·ou à im
praticabilidade de taes trabalhos . . 

A' vista do expo~to, não sei dt3 qile medidas 
lançará mão o Govm~oo afim de pôi' cobrou. 
es~a a.oormaliljade, que tn,ntos protestos tem 
leva.nta.io. 

Feita. esta. exposição, que julguei necessa.riu. 
para. melhor elucidar a materia.; pa.sso a 
trlttar• da reclamação que faz objecto do pre
sente requel'iinento e mais 1npeis annoxos. 
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Nelle pede João Martins doi Santos, como 
hüor dos orphãos menores JJcnj.t,rnin, Luiza 
o Joaquim, quo sej1. cumpl'ido o mandado 
requisitaria, a.qul junt•J, du. Cama.I'a Civil, e, 
argumentando sobre o uireit·) que lhe assiste, 
produz uma 11erie de consider:ições que se 
me aflgura.m muito jus:as e perfeitamente 
deduzidas. 

De tacto, quae>q_uer que sejam a~ razõeo 
que tenham contrilouido para o desmantolll· 
mento e a u.nm'ch.iu. que reinam nos carta
rios, ero nada podem ellas prejudicar o di
reito dos orphãos. E si este direito é chu·o, 
pe1·feito, irreft·~gavel, nat~ lla que deva ou 
possa pretcril·o. 

A qllo.utüt rec!amaU.a fvi com efl'eito roc()
lhida. ao Thesonro, o que se verifica do~ in
clusos documentos; e. nestas condicõo.::, penso 
que deve ser !'cst1tu.da, embo ·a já. o ttJnha 
sido foi h aolcriormonto a outros, em vir~udo 
de requisitJrius de autorida.,te cJrnpetonte. 
Porque, oi as en !rP.ga"' primitivas /bram I'C
quisitadas irtdovidarnente, cabe ao Governo 
-a quem são ta.es imporhncLLs empresta
das - responder poe ellas perante os or
phãos,sotrrendo em conssq_uencia. os prejuízos 
que lha pussu.m u.carr•eta.r os a.ctos illega.e8 dos 
juizes. 

E si não houve illegalidude, mas apenua 
engano tia data do emprestimo por conta 
do qual fora,m f<lita~ :ts reti rad;~s :tnt.cl'imP.s, 
ainda assim deve o Thcsouro, na minba opi
nião, ro>tituir sem mais detenç:~. a somn1a. 
aqui reclamada, attondendo·Se a que,llfl. ma,is 
de cinco annu~, vê o supplicante o , eu direito 
pl'oCl'J\stinn.do, pot• f.1.Lta. que lhe não pó lo ser 
imputada, isto é, por não cxi~tirom em car· 
toria os dados imprascíndiveis ao cvncorto da 
1'asp1~ctiva escriptura.~ii.o, · 
~m ambas a~ hyp ;íhescs, portanto, 11 di

rotw llo stlppllcante conSt:"l'Va-sc inc ,neusso, 
na,drL havond.o qu3 se possa obstar á sati-fu.
ção innncdíata. do que lhe 6 u Tll~aout·o de
vedor. 

Posteriormen lB, qu<Lndo for passivo! apu
rai' o caso, l'CStarà. t~o Governo J'e>pt nsalJili
Zlll' os culp~dos. na. pl'imeíra. bypotllese, e 
corl'igit' a escripturação, na segulllla. 

O quo me não parece razoavd, o quo mo 
não p~tr~ce ,insto é adiar-se por mals tem:po 
a cntroga do taf's dinheiros, n.lgnns h a. muito 
r eclamados. sem que dni'ante praz<J longo so 
t e nha ob.Liclo o . menor resultado para ~ana.' 
Íl'regularidado !le tal monta.. 

A meu 'Vêr, é o Govorno a entidade que 
mais deve zelar ]J8lu cumprimeuto de suas 
obrigações, com 'lisura c promptidão que se 
t ornem proverhiaos; o isto pam qu:~ se lhe 
não pn.,s a fuPrilulal' concoito ulgum dcsfavo· 
ruvel , em projuizo da respeitabilidade qLic 
toJos llle devem . Seu do assim, nã.o preciso 
insi~tii' em as·sun'lpto Cl:lja delica.deza. resalta 

\'ol. \'l 

i!, primeira vista., para. mostrar a uz·goncia 
que se impõe em fazer cessltr este estado 
cl.e cou~as. restituindo aos seus lcgit irnos 
donos os depo~it:J~ de orphão~ feitos em milus 
do Governo. 

E naturalmente nã.o pensou de ou tro tnado 
o congresso. quando, votando a Loi n. 957, 
do 30 dCl dezeznl.ira dl:' 1902, que fixa a tles· 
:peza gm•al dn. Republicà, autorü:ou o Go
verno a abrir creditas supplemootar.1s á 
verba -·Reposições e r estitui!(ões-para. pa
g~.rnento dos dl'lpositos do Co fr11 dos Orphaos, 
desde que houvesse mandado requisltorio do 
juiz compe~en te (art. 26, na pltrte relativa ã. 
tabolia. B.) 

O Thflsottl'(), IJOrérn, nií,o póde orleilar t tws 
pag ·.mentos pela vm'ba reflwida, porquanto 
a-Reposições e r~tituiçues-só são levada.s 
as dClspes1s attinentes a res t.ituições de ronda 
arroaa,dada em exercícios anteriores e j~t cn• 
cerrados. 

Trata.udo-s~ no caso -vcrtante,nã:o de renda, 
mas de deposito, a sua entrega po1' uquell 11, 
vorb:L vaa de encontro aos p ree:Jitos da. eonta
uilillade pu bllca. . 

E porque sn faça miste1• lembrar um al
vitt•e capaz de l'emovor o.s diftlculd a.des,cr~io 
que serh bastao to reunir em um só empres
tlmo o~ ~a.IOos AxiRt.A nt A.<t rie todas os outros, 
satísfazenJo pot' conta deste , assim fundido , 
todas as requUções emanadas dos Juizos 
competentes. 

A m!'llll)S que rtio prollt•a. o Govorno abl'ir 
SJb S'ta ro8pons:\bi!ido.do um credito ospt•· 
cial para. e.;tc tlm, não vdjo outro moio do 
l'OSOlVCl' a (iUO>tàv, 

Do qnf1.\quer modo tem o l•equor cnto dil'Oito 
a r~cchct• a ímpot•tt\ncia do cento o vintll o 
oilo contos oil.;ceot<JS e vinte a oito mil sei!!· 
centos e novonta e quatro l'<1is (1~ : 82~$(31)4), 
assim diacdmítlu.du.: 

Co.pital recolhido ao Thesou· 
l'O, ero :?3 de se~emlrro do 
1880 ......... . ......... . ' 'i0 :93fl$ l 40 

Jut•os contados da do.t::l. do 
crilp1·estimo. r.i 20 d(} Jl· 
ncii\) de 1903, vespoi'a d:1 
data. du inclliSO manda.cln 
t"equísitoi'io. (16 annos e 
119 llias.) ........ : . ...... 57;899$554 

--- - - -
Sommã ... .... • .. . . 128 :8~8$60~ 

Pl•imcira. Sub·Directo1'ía do C-uutabiHdadet 
15 d'e fevereim de Hl03.-0; ·B . d o B~r_qes, 
2° escri pturario. 
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Primeira parta do Relatorio da Commissão · mantc1'. em seus c:~.rtorio!l a escrip"tU·I'ação 
da Exam3 da Escripturaçã.o do cofre dos nomioc\l do~ menores, nbri ni!o, no livro de 
orphãos contas-cot•tentes, uma. conta. a c:ula um,

p!ldiu ao oscri>ã.o Pa-ula. Bastos o livro pa.ra. 
CD~IMlSSÃO Dl?l l!XAMg DA J~SCRIP1'Ull,\('Ã.O DO tal destina-do. 

COFl:t r,; DE ORPUÃOS NO TRIBUNA], CIVIL E A !legou ellll não O. poSi"UÍI', OXhtlJindo. SÓ· 
oP.r~UNAL, Ell! 31 DE mLno DE 1003 monte 11 li vros de cntra.das, o l i do sah1da, 

todos, }Jorém, u.nttgos e ainda. do tempo em 
Exm. S1'. nr. Presidente do Tdbuoa.l de que as varas de o1•ph1i.os eram privativas. 

Contas - Por :~.viso rio 25 de a.bril ultimo o }'oram mais solicitados pela. Commissã.o os 
Mioistt·o da F:.tzeod;J. solicitou· do Tribunal autr.s, as minutas dos offictos requtsir,m•ios ~ 
de Contas a nomeação de uma, comroissão quaesquer outros documentos ol.l esclareci · 
para,, no Tribunal Civil · o Crimínu.l, proce- mentos refe1·entes ao emprestimo de 23 de 
der u. e:tu.mo na. escl'iptumção du C<lCt•e de setembt·o de 1886, e quopudc~sem servir de 
Orplslios, com relõJ.ção ao deposlt~ feito no ha.:;o para. orga.ni~tu· a competente escriptu· 
Th030UI'O ~"otlo!'al. pelt) juiz d<t segund<t vut>a t•a .;ão o os novos li vros de contas-correo· 
do orphãos, om 23 de setembt•o de 1886, e tes. 
:pertencente a. va.rios monot•es, a.fim uc at1en- Obteve, em resposta, ser impossível , 
der ao pagn.mento de 70:929$140, n. qne, quan_to .uo~ autos, exhibit·os, se.m que a._ Com
na. qua.lidadn de filhos do fin<.1do Joaquim m iss:to md1oass!l os nomea do.:; mventar1ados; 
Gonçalves Raposo e eonCorme o rc~pectivo e, relativamente a documentos e esclareci· 
inventario, toem direito os de nomes 3~nja.- mentos, nada ser possivel fornecel', anã::~ ser 
min, Luiza. e Joaquim. r eduzido numero de minutas ele otlicíos do 

E, ten.io Y. Ex. , p Jr acto ele 28 llO meneio· tlatus I'eceutes. 
nado mez, designa.Jo, não só para esse t ra- A Commissão, entretanto, foi inrormadl\ de 
balho. como para o exame geral da escriptu. qne, á.1•cqui -ição dos juizes do Tribun:J.I Civil 
ração do Cofre de Orphãu~. os Srs. 3•• cscri- e Criminal, fo!'am remcttida.s, ao cartorio do 
pturar·ios Ma!'io GiLahy de Alencastro o João alludido escrivão, cópi<.1s de todos os otflcios, 
Fta.ncisco d;l Ca.rvalho Rego , so!J a dü•acçâo o p~trtirde l 887,pelos quaes os mesmos juizes 
do 1" João Xavil.'r.Praxodcs Medella, consLi· solicitavam leva.nto.montos do ue:posito por 
tuir<~om-so elles em c ommissão que iniciou eoota do tlito empreatimo de 1886. · 
suôl.s operações no dia 9. de ma.io ultimo pela Tn.l foi a. primeira. phase da série do 
1• Sub-Directoria. de Contabi lidade do ullu· obsta.culos com que tem lutado : - a. l:.t.lta. 
dido Thes..~uro, onde ext ra.hiu da. escriptu· quasi <Lbsoltlta ue elementos. 
ração dos em:pre~timos daquelle cofre a. conta E, deante desse quu,dr•o, fol'çoso· foi vacil· 
cor1'0nto r o!a.tl v a a.o ·oi t:~odo depooi to. la. r, por lhe serem ditticnlto.dos os dados de 

Dessa. escrlptura('.ãu, que é org<Lnizada. de que o escrivão nem si\ !lia. dos autos existen· 
::&ccordo com a. lei n. 231, de l3 de novembro tes em .ssu ca.rtorio, o era. neccss:.~r·io quo 
de 1841, art. 6•, § 4~. G modelada. pelas In· um:~. Cotnmis:!ão oxtra.nha oslndloa&~e; e !SilO 
trucçoo~ n. 51, de 12 de mttio do 1842, e de -no momento em quo · aco.btl.VI.I. de d:Lr on· 
llde ai>ril de 18i6, não eonstu.m os nomes tradu no tl'ibunal. 

dos menot•es a. quem portoncom os dopositos M:.ts, com taes obiccs, nã.o so podia o. Com· 
de quo se t1•a.t.a , Dom os tlaquelle~ que os le· missão dewt•, no m so cleteve : Linha a cum· 
viLn ta.m, porque ~ d itas iustt·ocçõo~ tt.:>Sim prir u.s o;·dlllll:l de V. Ex. om·~nudas, a.tlm do 
estatuem. do p:>d6l' satis f:1~..er• o pedido do S . r:x . o S1·, 

Leva-se, no reCe1•ido Thcsoúro, ::10 credito Ministro da Fazenda.. 
de cada con\o. corrente, a. somroa Mll<J. de- CumcQou, então. lJOl' oxn.minar os artigos 
p~sitada.. tomando ahi cada llepo~ito o titulo liv1·es de eo~t·adàs o sahi~a~. delles ext·,·a· 
de «emprestimo de tal data.~; e no debito hindo alguns nomes de inventariadol, que 
a. penas se Iaucam as datas dos officios de re- fvr·necia. ao osc1·ivã.o, para, por esse meio, 
quisi;;ão e as quantias requisitadas, á. pro- obLel' os auto3 rle onde colllgisse quaos as 
porção que são ~olicitados os levantamentos. menores e ::~s som mas a cllos perteoc•mtes, 

Cnnc!utda a ol'ganização da. cnnta.· correu to formulando, ao mesmo tempo, os grupos de 
)o tentada coro os elementos obtidos, e fic~>ndo nomes de todos os orphã.o.s ae que se compõo 
ella incompleta peli!. omi;;Sã.o dos nnmes dos ca.d;1 emprestimo do Thesou:o ;- trabalho 
orphãos -elemonto es encit1.l pa.ra. o obj •ctil·o esse quo Já. oo\ arla. completo, ai nli.o fossem 
da. Cummissão- , dirigi11- se esta. ao Tt•ibunal onconõrados algua~ empr.JStimos anooy
Civil e Criminal , a.pJ·esentaodo- se a.o rcspe mos . 
ctivo Presidente que lb!l franqullo~ uma :nla A Commiss.'\o foz mais : desceu do . ar-
onde, ern seguida se iosta.llon. chlvo do cax•torio do escrivão, no intuito de 

·E, como, segundo as lnstrucções designa- a.u~ilia.r-Jhe o fiel na busca. que fa.z.ia, com 
das, os e.>cl'i võ.es de o1•phã.os são obrigados a. extrema. morosidade. A h i deparou com 
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grande quantidade de autos empilhados Robre 
b:.tncos. cadeit•a.s. t.\bo3.s e~c .• encontrando-se 
em cada gl'llpo autos rel11tivos a divorcias, 
cas \rnemo,;, ·eK.u.rnes de sanidade, emtim, a 
tudo, na ma!ot• confusão, ·menos · do que se 
precisava, O!'j quaes talvez esnVfl.3Sern guar
dados em alguma pratileit•a l'i.lS!Jrvada . 
. Facilmente se compl'chcnde, pelo que fica 

exposto, quo imporw.ncia alguma ligava o 
escrivão a csb I'a!U') dv serviço, c bem 
pouca vont:l.de manifestava de auxiliar a 
Commissão: 

Tamanhosobstaculoslhe demon;tt·nram que 
o systema até então adaptado muito lhe 
prolunga.ri<J. os trab.llhos, si os não tornasse 
impratica.veis, poe não serem encontrados 
muitos dos autos solicitados. 

Não lhe era. possi vel ostacionae, toda via ; 
carecia agir, mudando de rumo, pal'a não ter 
a mesma sorte de suas antecessores . . 

Tt~l fui o modo como pr..;cedeu, destacan
do·:>e uma parte dolla pat·a o Thesouro Fe
deral, emquanto a outra, no referido Trl
bunn.l Civil e C1•inürial, organisara. os novos 
livros üe cont:Js-correntes, t~brlndo aos or
phi1os, singula.rmante, a sua couta especial, 
a partir• de 1875 ou cerca de 30 annos pas~ 
sados. , . 

A parte que foi para o mencionado The
sout•o as~im pmticou: 

llccor1'eu a todos os protocollos da respe
ctiva. Dii'Octoria do Goot'lbilid<l.t.le, dcsdo 
1887 até 1900, delles colhendo algumas indi
cações. 

Examinou os livros de registro de credito, 
do mosmo pe1·iodo, primeiramente us:1dos no 
dito Thesum·o e mu.is tarde no Tdbuna.l. de 
Contas, oude a.clli:m alguns esclarecimentos. 

E, tlnalment.e, verificou nos livros de de
positas da.quella repartiç·ão os levantados 
durante o espaço de tempo assignalado, 
obtendo informações varias. 

Os nomes, porém, por essa fôrma. enaon
trados ainda uão satisfaziam, vi:;to que, na 
sua maiori•', eram de advogado:;, prucura
dores, doutores, representantes, emfim, dos 
orphãos, a quem pertenciam os depositas. 

Teve, poid, com es~as elementos, de exami
minar todos os.Iivros de despeza da. Pagado
ria do referiúo The.:10uro, concernenies aos 
exerciCÍIJS de 1887 a 1900, bem aSSim todoS 
os de depositas entregue; no mesmo período, 
para poder o.bter os numeras dos docum.entos 
de despeza. ,archiv'ados noCartorio desse Tl'i-
buna.l. " . . , 

De posse de .taes numeras, desceu a este 
Cartorio, verificando nos maços de documen
tos dé desp!3za da . Paga.doria, de,;de 1887 a 
1901, os originaes das requisições dirigidas 
ao Tbesouro pelo Tribunal Civil e Criminal, 
colligindo . delles os nomes uecessarios de 
quasi todos os inventariaQ.os e dos orphãos, 

com excepção de alguns, cujos officios são 
omis-sos quanto aos nomes dos testi1dores. 

Tollo este enorme serviço ficou synthetisa
do na con~a - cot·rente de fl:;. 19; com olla, 
po1·ém, se esclarece, por completo, o as
sumpto. 

Até aqui deu a commissão conta do con-
junc ';o do::! tra.balh .·S execucados ; mas, em 
ua geneealiJade. Pas:;a agora a infm•J::..ar a 
V. Ex. o que diz respeito exclusivamente ao 
emprcstímo de 23 de setembro de 188!). 

Sem receio, pelas r.1zões que vae expor, 
de ser contestada, mostra haver nellc um 
saldo de 27:273$078, desvendando-se, de>ta. 
fórma, o véJ em que, por tantos annos, ficou 
esse deposito envolto . · 

Etrectivamonte, · na demon-
sti'<tção do fls. 39 estão rela· 
cionados os nome" dos ver
dadeiro,; e unicus possuidores 
desse doposito cujas parcel-
las sommam ............. . 

e, ás quu.es, si addicionarmos 
qmmtia de mais reme&tida, 

obteremos a importancia. 
depositada de ..•••... ; ..• 

101: 2l31$968 
2:485$924 

103: 7 4 7$892 

Des5es possuidores apenas levantaram do
vi<lamente seus deposi.tos os seguintes: 
Hermínia, filha 

de Mathia.s da 
Silva Guima-
'rã os. . . . . . . . . . 6: 944$000 

Alice, Herminia, 
Aleixo, Herci-
lia e Alvaro... 11:212$168 

Albino Madei e 
José Luiz Ma· 
dei. .. • . . . .. .. . O: 808$707 

Josê, filho de Luiz 
Peixoto Lacer-
da Werneck: .. 440$000 

J o s é Domingos 
Ferreira, lega
ta.rio de José 
Domingos Fer-
reira.......... 492$9}Z5 

Importancia le
vantada. do 
Thesouro e m · 
22 de agosto de 
1889.. .. .. .. .. 2: 48l3$924 

Saldo a favot• 

31:474$814 
-----
72:273$078 

que, sem duvida, pertence aos outro3 cre
dores, constantes da referida demonstração, 
si não tiverem sido pagos por outros ernprtlS· 
timos. 
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Vem a proposito chamar a attenção 
os seguintes factos: 

para para o cofre dos orphãos nas seguintes 

a quantia depositada etn de~ 
ma.sia. por conta do em
prestimo de que se trata 
(demonstração cHada. ), foi 
de ........•..... : ........ . 

sendo levantada. a. de ..... ' .. 
oü niais (offlcio do 10 de agos-

tô de 1889). ~ ............. ~ 
o menor José .Oomingues Fer

reira·, credor de ..•........ 
l~v ·.ritou em virtude de otn

cio do Ti'ibmial Civil de 6 
de feverairo de 1891, a 
quantia de ..... . ........ .. 

ou mais ..•.••..•.•.•• • •..•.•. 
o orphão Jo~é, filho da Ltliz 

Peixoto de Lacerda Wer~ 
neck, que era credol' de.,, 

levantou por conta., importao• 
tliâ de ..........• ,, .. ,: .. , 

ou menos .........•.•..•...• 

:l:485$924 
2:486$924_ 

1$000 

412$925 

492$925 

80$000 

i42$~25 

440$000 

go2$225 
conformo o ofllcio de 20 de julho de i891. 

E' inconteshve1, salvo . as . parcellas de 
que se éoinpõe a !iomina aclmàde31:4i4$814, 
que tódas as oiltra.s fot•iJ.m ilidevldamente le· 
vada.s ao dobito (iaquelle deposito, por equi
voco dos juizes, dos escri vúe.~ ou do Thesouro 
Federal; seguudo se evidencia. da citada. con
ta-cot•t·ente, collooando"a em confronto com 
as tabellas A e B: os. nomes dos orphãos rela
c.onados na segunda, em nümero de M, aos 
quaos foram entregues os depósitos lia soin
ma de 74:602$1131, em nada so parecem com 
os dos 15 vorJadolros credor.:s ifa primeira 
da.quollas t.nbollns, quo, pdo omprestimo em 
questão, nã.o I'ecoberam u.s t•especttvas quo
tas na. importancia total de 7~:554$1)78. 

Para melltot• olucidar este . ponto a Com
missão salienta. os :.;eguinteslevantamentos: 

gm 3 úe outubro de 1894, foi levantada, 
em virt.ude de requisição do Tribunal Civil, 
pm· Carolina. I~abel L. Morgan, como cre
dol'a do menor Luiz Bignago, nome bcin vi
sivel e que não figum na ~nuineràÇão dos 
verdadeiros credores da tabella A-a qüátitia 
de 4:3H$700 ; 

Erp. otlicio de 7 d~ abril dé 1S96 reqqisiiou 
o me3ij].o Tribúnal à entrriga de I :853$304 
a Etelvina., filha de Antopio Kosma., por 
cont<i. do emprostimo de 1886 (coritá-corrente 
a. fls 22) ; pois bem; a partilha de Antonio 
Kosmà foi_ju1gada ~rii 19 de marçó de 1888(!.!) 
{a!! tos do tn~entarw, fls. 145 e 161), éJuiloMo 
a.tmpo1'Lanc1a levantada havia da•lo entNtdà 

datas. · 
1889~Abri1, 10 ................ . 

» -Agpüo, 22 ............... . 
» -OilLubro, I? ..••.•••••...• 

1890--Fevereiro,20 •....•....•.. 

618$660 
49. 3$~22 

. 248$00(j 
493$3.2.t 

1:853$304 
Ainda não se pódo informar quando essa 

somma foi emprestada ao Governo; . mas
garante-se que não foi a 23 de >Jetembro 
de 1B86, porque nêssá época nem Etelvina. 
era orphã, norn: o in ven ta.riado havia falle
cido; sendo verdàde que. àléin do capital 
indic,do, ragou-se 1: 110$20ô de juros con· 
tados (la data do dito emprestimo, ou antes 
de ter sido recolhido ao Thesoitro, 

Etii 5 de junho de 1899 foi i'équisitada pelo 
dito Tril)Uhal a erltrega de 275$736 de ca
pital e 99$q40 de jurus . ti. ~Jlvirá, filha de 
Herlliinia Rosa Gomes: a. entrada. desse de
posito para o cofre teva. logar a 20 de no
vembro de 1890. 

Em.24 de janeiro do 1900 requisitou-se o 
pagamento de 1:252$411, a Fràtidisco Jdsé 
de Oliveirà Junior; lt>g:i.tot-io da menor Jüliá 
•le O. Ca.rvalhal, quando o o bit o des.ta ·e :de 
3 de agosto de 1876 e á quantia levaiilaila, 
ella a houve de :ma mãe, muitô , antes fàlh~· 
clila. · . . . . . 

Eiii identicas coildições cricoiltrarri"so todos 
os outros làvanta.meri~ós qúe f01'a.ril levàdos 
ao dit.l debito da conta co:·rente de fls. €l 
não ftgut;ain n::t i'elacão dos vei'datloiros ci-o
dores (demonstraÇões de íls: a fti!.) .. . · 

Ora, todos esses ci1•phàos devem ter os seus 
depositas . e; sl forem e:x.toriladas pára os 
respectivos emprestiriids às quàntias indevi
damente lançB.das no debito do deposito de 23 
do setembro de 18~G. de n.ccordo cotn às re.;. 
q uisições do Tl'ilmna1 Civil e Cl'iminâl; -é 
obvio que elle a.presental'á o saldo dà' réis 
72:273$078. . . 

A falta., por.!iri, da escriptilraçiio qtie de.• 
viii. eXistir em carturio dó Tribuna.! Civil e 
Cri ri iri:il e o cháus em que se acham os autos 
nellê existeri&ds; idlüba de se iilfodriar dei!de 
jâ as datas dos eti1prestiri:ios pertencente~ â 
esses brpbãos ; porque o d~ 4,: foi levantado 
j>Jr F:; o de C: po1• B., O· de D. por·G. ~ 
assiffi por dearite: . . . ... 

E:isa ba: btir.iia, entretiínto, c~ssií•ã; lôgd 
que estiverem •õrganiza.dos os novos ·livros d~ 
contas correntes, sendo, então, ,possi vel in" 
formar a v. Ex:· com a maior· :facilidade o 
iritéiril. êoíifi<inç<i.~ . · 

Sêü:ielbarite tr<ibalho · ~ar.3ce; todaviá, de 
tenipo; sei'ft; poi'td.nto, cbiicluido com algu· 
má demora, pClrquanto SUa Or$arii:iaQão de• 
pendo do es.tudo e exàrne de mais dii lious 
mil iiütos ; da a.bertura1 talvez~ de. cerca dê 
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tros mil contas corrent~s. das qulte~ maid de 
seiscentil.S já se aclmm levantadas ; o da fe· 
chamento da.quellas cujos depositas jot faram 

· resti,uidos no decurso ds trinta annos appro· 
xíma.dame.nte, afim tle apurar o ·siLldo t.los 
que restam a entr·ega.r. · · 

Simultaneamente, à commissão prepara., 
com os livros de con&M correntes, os de en· 
trà.das e sahtdas,; onde estão sendo lq.nçaloR, 
em ·ordem ollron·ologH~a todos os emp"t•csfi· 
mos fci~os ao Ooverno, a. partir de 1875. 
. Pois befll, a ~m golpe de vista., ·com uma. 
::~imples ~nspacçlto, con~e~uem-se : dell~ ~ a 
da. ta da. entrada. n"o Cofre dos Orphâos, os no· 
mcs dos menorQa 0\1 dos dementes, a. quali· 
dade em que herdil.raro, o.s uomas dos íoven· 
t\\riacio!l e t~t.:tdoreq, a..im.por:tancia _que per
tence. a. cada orphão, a sonima depo*ad(l. no 
Thesóuro Federal e a data em qae o fJi, a. 
importancia. dulle lovantB.da e a rlaLa em que 
fui retirada., a: que rostam a entregar a, 
fiw.t.l(Doute, o sa,ldo do cada deposito. 

AiéQI disSo, es~ tr&balhe> ol.foroce ensejo á 
Cownüssij.o P<Lra ·liom.ar· ~~ conta. do thesou· 
l'~Jiro do· Cofra de Orpnã.oa, dnr!l.nte um tiio 
longo per•iodo, si apreciando tod~s as quan
tias ai~roe&dadas por esse fuoacion::u-io foram 
depositadas no. Thosouro Fedm·al, e apurando 
si hou-ve ·aeavlo de dinheiros, duplicata ou 
exces~u de depositos leva.ntadus. · · 

EIU conc!us~O.: póM amrma.r !lo v. Ex. qu~ 
o methodo erripregado na. (Mif.;c~ (la esc\'i· 
ptura.çã.o d.csta livro ~em t!l.mailho alcB.nCle 
que, uma vez ado:ptaclo no Tbasouro Federal, 
nunca. ma.is se ·antrog.u;á a B o deposll;o 
p~rtoncente a A, -porqua.uto, eiUQO!'l1 o plu.oo 
d~ sua, orgll.!lização obedecesse, e~ seu cQn
juncto, ds t'órrnuiM da. escriptu~açã:o 11\Bi'· 
cantil, não se reqt1e1· ~:onhocímeu~o d} conta· 
bilídu.do pa.l'U. o entendsr - quu.lqmn• leigo o 
comprqh,ende. 

A Commissã.o :prosagna mn seus t!•a.ba.!hos 
~. oppor:llnamonto, tovn.râ ao conber.imento 
~o V. E:~:., o rcsnlt1do qllíl dei los obtiver. 

A Com missão: 

O Sr. Prestdent.e-Estando adean
tada ·a. hom, dos i gnu p<tra segunda-feü·a, 19 
do corrente, a seguinte ordem do div: 

la pal·te até ás 3 horas, ou a,ntõs: 

Votação do projacto n . 103 A, de 19:\::l, au. 
torizando o Potlet· Executivo a subvencionar 
com a quanthl. \lo 20:000$ o Dt•, Vital Bl'<\Zil 
Mineiro dn Ca.mpanh ~ p~ra, ·no estrangeiro, 
tol'na.t' ·conhecidJ o' tratamento 1lõ envenen~. 
meato oplridico; .e dá. 111:1tt'as proví"d"encias, 
com os p:neceres das Comrqis~ões de . Iu
S~l•ucqã.o o S(lucio Pu bHca. (l ' L;e O:rçamen to 
(1" liiscussão~; · 

Votaçã1.1 do pl'ojeç.~o q. 22Q:B, de 1903, q!le 
autoriza. o Governo a constr.uir ·uma., estrada. 
1!6 fel'l'o que, p~rtió.do Li o nmbõ, nq. Esta.ct\l 
da. Bab,i\\, Yà teoni.oa.i· ua ci~ndll ·~e :Pl;opr!;t; 
no Estado de Sm·cripe,. ligando SJ a. e3~a ~
trada as cidM.rnl !o Arapa.jü c de Si~ão.D~<LS, 
direct~mente ott ·.por meí(j de l'<lrn<~es, do 
accordo com as cQodjçüas qu() eat!lbclece (3• 
discussão); · 

Oo!ltinuação . da ~· discussão do projeeto 
n. 3~ A, de Jf!03; i•eorganiza,odo os serviços 
tle 1tygiane administ!•at.íva U.a. União ; · 

Discussão u·nica çlo projl;l()to n. 42. C, do 
190~. relativo â emenda. do Se n~~o~o OiJ pro
jecto n·. · 42 B, de!ita aono, quB au~o:·iza o 
Pre3idênte di1. Réinibliea ~ erea.r e regul:.w, 
se'm 9Ull~ pa.ra. os ?<Jff!j::l publ~~~, Ú!Jltt ca il:u. 
beneficente na Bpga(,i<\ Po~rc111.l destu. Cit-
pital ; · · · 

Disclll'!são uniaa do pl"Ojeato n. 186 B, de 
!903, relativo d. omonda. do Senado ao 
pt·oj~ct.o n. 186 A, llcsto aono. qti~ r elova 
ao ox·Deputado .Josó AugllstJ ·vinha!lS u. 
pros<Jt'ilJQáo om. qu!J inc(l!·r~muri seus subsi· 
dias tle 11 do u.gosto a 25 do satembi•o de 
189:'1; 

3~ <liscu~são tio pt•o,jOL'.to n . 2-t:.J A, de 100:1, 
(e prnjeeto n. 392, de 1002, i!o Se ando) 
qne dá nova. organizu.çã.o á das:t d11. Moeda.. 

2a par te (as 3 hora~_ ou antes): O 1 o esc r i p·turar i o Jo!ío Xavie1· P. M c· 
delta. . . · . . Contlnu<l<"âO da. 3• di~cussão do projecto 

O 3• OSCl'WtUl'<l.l'io Jlc:!do Gilc!fty de AJen. o. 158, de l807, providenciando sabre:auxi-
cw>!nl, lios !L lavou~·a . . 
- O 3° escriptu1•arío Joao Franoúco de fJar
vuUw. Rego. : 

Lev<Oi1.ta-~e a. sessã.o ás .$ llol 'llS a 50 mí~ 
nu tos d:\ tttrde. 
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10~" SESSÃO EM 19 DE OUT't1B:RO DE 1903 

Presiilenoia dos 81·s. Paula Guimarães (PI'e~idente), Oliveil·a J.'igucil'cdo (1° Více·Pre
sidente) c Paula Gt,imw·iies (Presidente). 

Ao meio-dia procede-se á. chamada, a, que 
respondem os Sr:>. Paula Guimarães, Al<lDC<.Il' 
Guimarã.es, Thom<tZ .Aceiuly, Wanderley-de 
Mendonça,Joa(J.uiro Pires, Eugenio Tourinh.o, 
Anthl'lro Botell1o, Aureliq A~oeirQ, RogeL•(o 
de Miranda, Luiz Domingucs,Christiuo .. Cl'uz, 
Gonçalo Souto,Eloy de Souza, Fonseca e SiLva. 
Teixeira di.l Sá, Ermirici. Coutinho,· Bricio 
Filho, Ju!io de Melló, Angelo Neto. Euzebio 
de Andrade, ArroxcUas Ga.lvão, Rodrigues 
Doria, Joviníaoo de Carvalho.. Felisbelio 
Freire, Vergue· de : Abreu, rinto Dantas, 
Alves Barbo~a. Toleutino dos Santos, Para
nhos Monteuegro, RoJl'igues Saldanha, Mar· 
colicw Moura, Bernardo Hol'tii, · Moraii·a. 
Gomes, HereJiiL do Sâ, CorJ'eia Dutra, Ame
rico de Albuquerque, João Baptis.ta, Lau
rindo Pitt'\, H~nrique Borges, Mauricio de 
Abreu, Carlos Teixeira BJ•andã.o, francisco 
Veiga, Bernardo Monteiro , João Luiz, Ri
beiro Junqueira, Penido Filho, Bueno de 
Pa.iva, João Luiz Alves, Leonel" Filho, Ber
nardes de Faria, Antonio Z:~ct1rias, Lamou· 
Jiier GodofL'edo;. Sabiuo Barroso, Ca'rvalho 
Britto, Nogueira;·. Olegario MMiel, Roc.lolpho 
Paixão, Moreira da Silva, Francisco Ro
meiro, Valois de Castro, Fernan1lo Pl'Ostcs, 
Ferreira Braga, Pa.ulino Carlos, CanLliJo Ro· 
drignes, Hermenegildo de Moraes Filho, Joa
quim. Teixeira. Bt•<J.ndão, Bern<mlo Antonio, 
Ca.ndido de Abreu, Carlos Oavalcun.tí, La
meub3. Lins, Soares dos Santos, M<u·çal r:s. 
cobar, GBrmano H·~~stochm·, Jame~ Da1•cy, 
Cassiano do Na.:!cimento, Vospu.;;i<;n., ilo Al
buQ.uerque, Diogo FOL'1.nn~, Campos G:~I'!.ÍI!I' 
o Homem de Carvalho. 

Abre-se a sessão . 
E' lida o ssm dobll.te approvada. a. acta diL 

sessão an teeeden.te. 
Passa-se ao expediente. 

O s.-. Alencar Guimarães 
(1• SaCI'Ctr.H·io) proced!l â leitura. do seguinte 

BXPimiENTE 

Offi.cios: 

operações e apparelliOS da. Faculdade de. Me~ 
dicina do Rio de Janeiro.-lnteirada; archí• 
vc-se o u.utogra11llo. 

D,:. Míniste"do da Fazenda; de 17· do;· cot·· 
rento, sa.1.isfaz~ndo a. r equisição desta ca
mara, no officio n. 252, de 10 de setembro 
uHimu. -A quem fez a requi.;ição. {A' Com
missão do Orçament;.) 

E' lidd. e enviada ot Commissão de Consti
tLLição, Legislação e de Justiç:a a seguin te: 

INDICAÇÃO 

A CommiS.siLo de Orçamento indicaque O. 
Commissão de Constituição, LPgi~l<Lção e Jus
tiça, tomando conhecimento dos factos re:a.
tados no projecto n. 2ô6, deste anuo, pro· 
ponha as medidas quo j ulgar convenientes no 
intuito ds corrigir os abu,;os ahi indicados . 

Sala das ·commissõe~, 16 de outubro de 
1903.-Cassiano do Nascimento, presidente.
Urb@o Santos, relator . - F;·ancisco Veiga. 
-Francisco Sá.- LaurindoPittl!, - Con1elio 
da Fonseca. · · 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Prel!!idente - Niio havendo 
numero legal pa.ra. se proceder á.s vo·tlções 
das mn.terlas consj,o,ntes dr1 nroom do dia, 
P'\~s:,-so :Lmuteri:~ em d!:ccnssão. 

· PIUMl~TRA PARTI~ DA ORDEM DO DIA 

E' nnnunciarla a. continuacão da 2& d is· 
C\l~são do pt•ojecto n. 38 A, de 1903, reorga
niza.odo os ser-viços ·de bygiane administra
tiva. da União. 

O S~. Presidente- Tem ::t. pa· 
la.v1•a. o Sr. RogeTio do Miranda.. 

Do 1• secretario do Senado, de 17 do cor. 
rente, transmittindo, um dos autogru.phos 
:;a n~cionados da l'esolução do Congresso Na
cional relativa. á aposentadoria do J oaquim 
Alves Carneiro, conservador do gabinete de 

O Sr. Rogerio de ~lh•and.n 
- Sr. Presidente, ha mais de oito dias quo 
me acho [nsaripto par& ID6 occupar li<imbem 
de as~urnptas concernentes ao 1•rojecto, que 
v isa. reorganizar os serviços do hyg iene 
administrativa da União :não pude, ent re
tanto, .dar de~empenho prompto á. minha 
missão, em v"il'tude de mo h a verem pr ece· 
dido, na oi•dom da inscripçâo, oota.vois ora.-
dores, que nesta tribuna feriram a quest ão, 
di a.~ertamlo com ardor, 
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Venho, hoje, Sr. Presidente, não I'evestido 
.daquella audacia com que desejava mani
festar-me, não affectado daquel!e m•gulho 
com que me queria pronunciar sobre pro
blema de tão alto alcance e, por isso mesmo 
de tal modo nobre para a minha Patria; 
infelizmente, fui accommettido de onfermi
da.dJ aguda, que durante as ultimas 24 horas 
forçou-me ao uso da morphina, o que muito 
me prostr.ou, conservando-me ainda neste 
momento sob o entorpecimento que re3ulta 
de semelhante medic;~.ção. 

Farei, todavia, o possível para,- não 
auxiliai' o andamento da brilhante obra do 
operoso Deputado, desse moço que nos 
cnadjuva com o seu raro saber, o Sr. Mello 
Mattos ... 

O Sa. MELLO MATTOS- E' bondade exagge
rada de V. Ex. 

O Sa. RoGERIO DE MIRANDA-... mas p ·,ra., 
na pa.rte technica, referente sobl'utudo á 
vaccinaçiio, traze.r quatro p[j,lavrJ.s em con
testação a esses exces~os que a scienc1a do 
nosso tempo póde permitttr aos anti-vacci
nadores. 

Na phrase do marquez de Maricá, do emi
nente philosopho moralista brazileiro, « os 
mais arrojados em fallar são os menos pro
fundos em saber ». Bem o sei; nessa pura 
copvicção ven_ho por meu turno occupar a 
tr1buna e, occupando-a Pm materia de hy
giene. tenho a accrescentar que t<1mbem um 
erudito hygienista deste paiz, um homem de 
valor, aca:tado por toda a Oamara, uisse al
gures: « a hygiene é um ter·reno baldio onde 
todos os despreoccupados vêm se espojar i>. 

O Sa. ANGELo NETo.- Foi o conselheiro 
Nuno de Andrade; e disse-o com acerto. 

O Sa. RooEaro DE MIRANDA.- .Amrma o 
meu nobre collega que foi dito com acerto; 
é possível. E' um conceito pesado, porém 
que p:wte de fonte insuspeita e por quem 
tem autoridade para proferil-o. 

Além desta severa apreciação que, até 
certo ponto, me parece ju$ta e verdadeira
mente comprehende,.lora · dos espíritos do 
nosso seculo e dos manejos irrit:mtes <lo· nosso 
meio, me releve a Camara que eu me clasi
:fique, antes de encetar a discussão. do as· 
sumpto. 

Mnchia.vcl, esse espírito satyrico por ex
cellencia, estudando os homens, concluiu quo 
elles occupam na vida trcs ordens bom di
tinctas: 

A primeim,- daquellcs que vivmn ani
malmente, revestindo apenas 11 l'óJ'lliiL hu· 
mana, sem outta ·preoccupa~·ão Elilliio a do 
trabalho: é a classe do proletariado, do povo 
que vive mt jour le jotw. 

A segunda,- é a dos in di V'iduos que algu
lll<L cousa S[Lbem, quo se dedicam, que estu
llam, mas não passam. dos pouco,:; conheci
mentos que possuem, ignorando por comple· 
to o quanto ainlla lh:.:s resta sabel', persua
dindo-se então que a somma de conheci
mentos huma.nos resume-se apenas ao que 
cst.á no amblto estreito de suas acanhadas 
l'elaçães. . . 

A terceira;- é a classe dos que sabem 
·muito e que, além do muito que sabem, 
teem a virtude de conhecer o quanto ainda 
lhes falta sabiH', 

Esses são naturalmente modestos, julgám
se f1·acos, tornam-se timidos, acredttam-se 
incompetent~s e confina,m-se no roJcesso in
timo dos seus laboratorios, dos seus gabine
tes de trabalho e de estudo. 

São elles os verdadeiros sabias, ao passo 
que os da segunda classe são os ignorantes, 
os fatuos, os arrojados, os que teem a anda
da e a presumpção, como o orador, (não 
apoiados) de vir tratar de ques1.ões de hy
giene publica, assumpto que lha não devia 
competir perc~,nte Camara tão illustre, que 
conta em seu seio grande numero de doutos 
profissionacs. 

O Sa. GE'mrANO HASSLOCHER - V. Ex. ê 
profissionaL 

0 SR •. ROGERIO DE- MIRANDA - Mas não 
com a competencia necessaria para discutir 
o assumpto em debate. (Não apóiados.) 

Sr. Presidente, o assumpto de hygiene 
publica, ne<~ta Casa, tem sido discutido de um 
modo assás singular. 

Começou por ser apresentado com pala· 
vras do verdadeira erudição. pelo nobre De
putado Sr. Mello Mattos, jurista de reconhe
cido mcrito, que, com a capacidaue privile
gia,la do soa talento, expoz a que.stão sob OH 
seus multiplos a.spectus, ueixando porém a 
parto Jllli'amente prophylactica. aos qno 
della so quizessem occupar. · 

Seguiu-se a opinião auto1•izada do nobre 
Deputado e reconhecido peofi.ssional 81•. Tei· 
xeira Brandão, que, emittindo um parecer 
sobre o projecto, limitou··se a contestal-o, 
.por alto, pe1· samma capitlh, som 0::1 argu
mentos que os seus acatados conhecimentos 
na materia. pudessem oppor ás medidas pro
ficuas que na actualidade reclama o nosso 
estado sanital'io. 

E isso, quando de S. Ex. espera. vamos 
todos que viesse illuminar a questão com a 
fulguração proverbial de seu espirito cuttt
vaúo, com o brilho da sua illustraçã.o, com o 
vnlo1• da. sua observação profistlionu;l. 

l•'oi, cn t1•eta.nto, um parecer omisso, me 
pol'llllttu. S. Ex., deixando esta Ca.marasem 
u. pt•oolsa Ol'ientação para conduzir-se cri• 
tllriol)nmcntc }Jor entre os choques de theo ... 
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rias advorsas e de principias revogado~ 
pelo estudo o pela. exparieneia, evitando 
assim os embaraços que pnde:ilsemos encon
trar na lt!J!1lyse deste particular. 

O Sa .I}ERMA.NO liASSLOCiiER-Eotão V. Ex. 
não lou o plrecor do Dr. Brandão. · 

0 SR. RoGEltiO DE MIRA.NDA.-Li. · 

0 SR. GERniANO HAssLOOHER-Então como 
diz que fa.lt~ esta. contribuição r 

0 SR. ROGE:RIO DEMIRANDA Li, Cl. vi que 
a!li está, asr.ripto muito, :porem tambem sei 
que o assuropto compor&a muitv mais, e l<l• 
m~nto que S • .Ex. não diasgsse mais, não só 
paratma.ior realce dess!1 trabalho, cl)mo para. 
noslibe!'ta.r das difficuldadll3,que,porventura, 
se nos deparassem nb cstudo·meticuloso da. 
mator·ia em d1scuseão; 

Acho, talvez ousadamente, que o pu.raesr 
do-provecto m~tre ~eja. tLinh deficiente, 
pois que 8. Ex. dcvin. se· releri:l.' mais de 
perto aos recentes es~udos de Cubt~, ;Lbor
dando tod'os os pontos da proptJyl<~!da. 
hodierna., em face da. etiologia conhecida, 
esten..tendo·S6 detalhl\damente sobre 11 pa.
thugenia do typb.o ictemide, que oeste mo
mento copstitu:J o alvo da nossa bat:Llha 
sa.nita.ria. · 
, O SR. GERMANO H.ASSLOCIIER.-0 Dr. T~i
xpira Bra11dão aqui e Deputado e não lente 
da. Acadeliiia do Medicina. 

O Sa. RoaEaro DE MrRA.NDA- Perfeita
mente ; aproYoBo o aparte do V. Ex. A 
Ca.mara. ou o Congresso quando S9 oi·g~tnizam 
destes elementos variados, organizam-se 
muito de proposito do elemontos complexos, 
justamente para. quo todos possam trazer 
o e()neurso de suas luzes e :JXI.rLL q 110 todas 
as icléas possam aqui ser dob:1t!Ja8 com a 
ne00.:!1i<'H'ht proficteocliL. 

O SR. Brü c1o FILf!O - Nes~e ponto, tem 
toà~t razão. . . 

O SR.· RoGF:RIO DE MJRANnA-0 CongrP.ssó 
tem, poi!l, em ca.da um de seus membros um 
contingente deftnido, portador do uma cspe• 
cia.lldade que eontribuo para. a elucidação da. 
collecti,vidade, qua.lquel' que soja o a.ssumpto 
sobr·e que tonha. de lt~gislar. 
· Vimos; portanto, Sr. Pvesidenta, qui! o 
Dr. Toixell·a. Brand~o e.m seu "Parecer, aliás 
ruagistl'à.lmento la,oÇado, · dei~u· · lacunas a 
lll'~encher ' (Aparte.~ dos Srs. Germano Iíass
/b'chet· e B1•icio Filho • ) 
' 'E' uma. questão de doutrina, Sr. Deputa.do 
Hassloc~er, qno não perrnitto interpre~(;ilo. 
JAjult'tes. ) 
' Em OOI!Cluslí.o, o nobre relator da ComiJJ.is" 
sãO oecupou,ae mais da. inoonstitucioualída.de 
do· ·pro,tecl.o; do que· da. parte que reelap:lll.va. 

de ,Preferencia as Sllas vl~tas scíentificas, 
comquant o S. Ex. se demorasse a !'.J.vor das 
desillfe~ções e formu lasse um substitutivo:. 

Ao digno mestre segue-s~ o Dr. Brieio 
Filho, estimado clinico e orador dist!nclo, 
(apoiado&), que, em voto em separado, a.ban· 
danando a· parte medica do . pvojecto, limi
tou-se a. contes tal-o na parte juridica, em
bora :promettendo que mais tarde nos illus· 
traria com a sua pu.lavra. fecunda. 

<~.Não posso, diz S. Ex., da~· o meu voto 
ao projecto Mello Mattos, não só em vlrtudo 
do opiniões [l,nteFíormenta amitti ia~, como 
tambem em vista da extravagancia do 
mui tas de suas disposições.» 

Els ahi a syn~hese da opinià.o do nobro 
Deputado por Pernambuco. . , : 
. Vejamos agora como apre.;ia a questiío o · 
s11bstitutivo do · Sl.'. G(H'mano Has~lollbor, 
dl'.ssl3 tamper~Lmeoto audacioso, dc,-se cspiritó 
claro, quo dei;!;ou nas paginas do seu tr·a.
balho os sulcos de um talento v.~oroso, · 

Mas ta.miJom S. t;,.,,d.!li~a.mlf á Imu~gmn a. 
Jll~rLe juridica, que lha devedtt do prat\mm• 
eia eompetir, referiu-se ;i p'u·te 1nedica do 
projacto concernente á vacrmação. 

0 SR .. GERMA~O 'HASSJ 1CHER - Per(lõe 
V. Ex. Disautí a q uostã.o peJo lado do direi~ 
to ; abandonei a :p:ü•te medica. -

O Sa. ll.oGE<I.lO DE. MLll.ANDA.- Na. parte 
medica o uobt·e Deputado on~·et·~dqu pela 
va.<.lcínuJlÍÍ.O f.l pela l'evacoinação, indo S, Ex. 
longe, a .POÇJto de conetu lr que ;t l'a.<.lcina.;ã.o 
njj.o só é um attent~d.o coptra a liberdaqe, 
c , ainda mais do que isso - ó UJD, o1•rv ! 
os~. GB&MANO H,\SSLGCJIER - Não 'd isso 

hl cnusa. 
Dec_]Úai que <t va()llinaçã.o ora.. mn do~ ruc

lhol'cs moi os prophylacticos contra ;~. va,dola. 
Sou a.Penas contl·a. a. vaccinação obrig-.tto r ia. 

O Sa. RoGER.Io DE MutAN!lA ~ Si V. li:x. 
não concluiu que a vaccinaçiío l}rll. um erro, 
serviu-se do pnrases de, ~lguem, om rclatorio 
official, Oll citotHispa.ra justific;.\t iva de suas 
idê<tS. . . 

O S.R.. GER~ANo IüssLocuER: Quem 
prestou attenção ao que eu disse, recoribc
cel'á. qu~ sustencei qu u a vaccinal)ão o!Jr iga
toria, . nã.o póJo ser impo~ta, nem mesmo 
quando o comenso una.uí me !avorQça a . ad· 
opçii.o da vaccinaç:ã.? cumo remedio, t;~nto 
rnai!! sendo a qu (}~ l,1io eontróvortida., como 
provei, cihndo opiniÕf'S -v·a.lioBl B, 
· Conclui, porém, dizendo quo acrcditavn.na. 
ya.cciMção, ruas qno, por osto . facto , não 
Qiviu. impot• a.o3 outr9s que a O.Gc(jita~sum, 
d~s<!,e que ~~as opiniões fos1.1rri. 9ontrari~s . 

0: SR. ROGF.:IUO D);) MIR:Ar>"DA- A explica· 
çã.o do nobre Deputado pelo Rio Grande do 
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Sul sÓ póde . reve~·tor e:n beneficio das 
minhas opiniõe.{, e recebo-a com prazer, pois 
será mais um contingente conquistado em 
favor das medidas réquisita.das pJlo projecto 
Mello Mattos. · 
· Após o Sr. Has3locher veiu o estima vai 

Deputado Sr. Corrêa Dutra, offorecendo da 
tribuna o seu protesto contra o projecto, isto 
é, um protesto soleiUD(3. e. vehemente contra 
a unica medida salvadora deste paiz, medida 
que encerra a vigilancia da s:mde publica., a 
garantia das nossas vidas e tambem a dos 
estrangeiros que aqul se vêm domiciliar. 

0 SR. CORRÊA DUTRA-Não · é um protesto 
contra a hygiene publica, ma.s contra o 
modo pelo qual se quer executar a medida. 

O SR. RoGERIO DE MIRANDA-V. Ex. me 
permittirâ que alluda a topicos do seu dis
curso, onde se confirma a referencia que 
acabo de fazer. Seja este o primeiro: 

«Não é, Sr. Presidente, que eu tivesse a 
pretenção de, com a minha p'alavra, arredar 
os propa.ngandistas desta reforma. do intuito 
em que se acham de fazel-a approvar in 
totmn ; não possuo a eloquencia necessaria e 
os arroubog de ·. imaginação para tentar se
melhante cousa ; é sómento para dar uma 
satisfação aos amigos e aos que me eleger·am 
como rept•esonta.nte do Districto e lavrar um 
protesto solemn~ contra tal projecto. » 

Mais adeante, S. Ex., referindo-se ás fi. 
na.nças do Estado, diz : 

«Ora, Sr. Presidente, á. v~sta deste parecer, 
desta declaração formal desses dous eminen
tes membros desta Casa, que fazem parte de 
Commissão importante, como a de Orça
mento, creio que a Camara deve ser cohe
rente rejeitando semelhante projecto.» · 

Agora, referindo-se S. Ex. a ,medidaspro· 
pbylacticas contidas no projecto, diz : 

«A Cmnara, para ser· coherente, não póde 
acceitar semelhante projecto, que só tem 
por fim dar• 20.500:000$, para durante tres 
annos tirar-se lixo das casas, varrerem-so 
telhados, pintarem-se tolhas a kerozene, ma· 
tar-se mosquitos e, o que é mais, Sr. Presi
dente, comprarem-se ratoeiras pa1•a matar 
ratazanas.>> 

O nobrJ Deputado pelo Districto Federal 
conclue o seu p1·otesto do uma fórma que 
me faz ostrariha1•, comquanto muito acate a 
respeitabilidade do critel'io do S. Ex. 

Eil·a: 
c Tenho nocesshlade de fazer esta decla.rn.

c;-õ:o, porquB fui o primeiro que tratou ~esta. 
questão quando se apresentou este proJccto, 
o ora dever mou fu.zel·o, porque elle só tom 
por fim satisfazer ao orgulho de quem qum• 
que seja, que quer Ieva1· avante a sua idéa, 
de' que só com esse serviço se póde sanear a 
cidade. Quem conhece as nossas epidemias 

Yol, VI 

não póde a.ccei~ar a :proposição de . que só 
matando mosquztos se póde fazer a extinccão 
da. febre amarella.» · 

0 SR. CORRÊA ·Duriu.dá um apatte. (T1·o· 
cam-se apartes. ) · ' · · · 

O SR. RooER.1o DE MIRANDA-E'. injustifi.
cavel, Sr. Presid,ente, que se prefira ciespen· 
der quan~ias .avult_àdas com assuri;tptos. de 
somenos lmportanCia, como seja a verba de 
500:000$ constante do projecto de palacio 
do Congresso, subscripto ta.mbem pelo nobre 
Deputado Sr. Corrêa Dutra. .•• 

O SR. CoRRÊA. DuTRA. - Como por todo3 
nós. 

O SR. RoGERIO DE MIRANDA-.•. ou afie 
1.100:000$, ouro, para a nossa representa· 
çã.o em S. Luiz, além de outras repetida.H 
verbas que aqui são votadas diariamente, a 
titulo de um patriotismo mal entendu, ficando 
assim abandonada a parte que mais importa 
á nossa existencia-a hygiene publica. . 

O SR. CoRRÊA .DuTRA-Não entendo assim; 
não fallei.da despeza que se ia fazer com ser· 
viço tão importante como este. Appello pari!. 
os meus nobres collegas ! . 

0 SR .. GERMANO HASSLOCHER-0 DL'. Corrê.a, 
Dutra declarou-se inteiramente divorciado 
dos processos que o Governo propunha, es
tando de pleno accordo entretanto com elle 
quanto á necessidade de se attender aos Se1'· 
viços de hygiene publica. . ·. 

O SR. RoGERio DE MIRANDA- Nem tão. 
pouco, perdôo-me o nobre collega, tenho o 
menor intuito de faltar com a consideração 
devida ao illustre Sr. Dr. Corrêa Dutra; faço 
referencias deste quilate porque os topicos 
do seu discurso incommoda.m-mo um tanto, 
sobretudo partindo de um medico clinico, de 
longa pratica e de reputação firmada. 

0 SR. CORRÊA DUTRA-Além de represen
tante da Nação sou muito patriota. 

0 SR. RoGERIO DE MIRANDA-Bem se vê, 
Sr. Presidente, que o projectQ Mello Mattos 
tem seguido· aqui marcha irregular .e, sªm 
querer ferir a susceptibilidade dos illustres 
coHegas, á sua. discu~são tem presidido, um 
trocadilho intere3sante, perturba.ndo a. .com~ 
potencia l'eclamada para assumpto tão grave, 
pois <J. ue da pa1•te medica se teem occupa1lo 
os ju1'1stu.s e da pu.rte jul'idicu. hão tratado á.1 
mcdicos dt~ Casu., que até entendem que se
melhante dospezu. nos possa al'l'uinur t 

0 SR. GER~IANO HASS.LOCIIER- Ninguellt 
at~ hoje disse que o dinheh•o empregado n;;, 
hygiene era posto fóra ..• 

O. SR. ROGERIO DE MIRANDA-Pelo amor 
de Deus! Não ba muito quo o Sr. Teixeir<~ 

S9 
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Brandão disse que e1>a, um desastre. pa.m o são o agente d:J. propagação do impaludismo, 
Thesouro .. , e Finloy accusa;va.-os como vohicul:.~dores da 

O. 8· · a u.:. 0 D · T . febré a.ma.rella. ·· . . . · . 
R. ERMANO ..,.,...,stecHBR- lll 61" ·Após ~s tra.ba!hQ~ de Patdek-Manson sobre 

xeira Brandão nio·di~se-:taL . · a. tUariose, de· Ronald Ross sobre a Jna· 
o ·sa.RoGE&ro DE MIRANDA-Disse, qu-ando, la.ria., da commis~ão americana, da. Havan~, 

no. aettprimeiro discurso sobre o a.ssumpto, sobre a febre amarella, o -que nlo pa.s
ie .. -.f~iri._ .á integ1:alidàde do pwjecto. sa.va. de hypothése _tornou-se uma reali-

Crl.~êS., :~·- Pr~denta, ~e penetr!ll' no es- dade. ' . 
tudo dá vã.ecma.çao propl'll1.l)lent3 d1ta., ponto Com c.treito, está. hoje detilonstrado q)le são 
em. que çie' preferencia. in(' quei'9 llabilitar os mosquitos 9oue introduzem no nossa .org&
nesta. tribuna., devo· fazer. ligeit'<J.S observa.- nismo a 1llar1a do sango.e, o hema.tozoa.rio 
~es l'elativaínente. á Pl'Ophy-laxia. do ty.pho da febre palustre e o parasita da febre a.me.-
ieteroidc, desáê ma.l que constitue, po1· ex· relia.. · · · 
celleneia., .a nossa desmoralização sanita1'ia-, ca.da uma desbs molestias é iransportaaa 
impedindo-nos de pl'ogredil' na. a.Uura da.s por um mosquito especial, e estes in.sectos, 
no~ riquezas natura.es. qmJ por nós eram a.~ agora considerados 

E', senhores, em con!iequencia. d~ febre como . simples J?Brseguidores incommodos, 
a.ma.rella. que o nosso paiz ainda. nlí.o c}legou nos ·a.pparecero: no presente como in:imigos 
a.o pónto do euUura a. que ·. está. destin;l>do na tel'l'iveis, .. 
America do Sul. . E'; 'pois, da mais .a.lta. .. importa.ncia o 

0 sn. .GERMANO H&ssr.ocHE&~Não - a·poiado! conhecimento d& híswria. de seu .d~lld!lVolvi 
meuto e de seus costumei;' para que possamos. 

O Sn.. ·· RI)GER.Io nE MiRANDA - E' um p&iz: com maior segura.nca, li vr;irm~n,os delle$ e, 
mortífero; terror do estrangeiro.- a.· immi· ao mesmo tempo, da,s molestias· de que são 
gração utH diminue consideravelmente e vehiculadores. · · 
a.ssim o principal elemento de- p·rogreaso Esta prophyla.xia qull ·visa., n;io mais _o mi~ 
tende a. desa.ppa.recer, repellido constante-- crobio causa domai; m4s o hospedeil\l que () . 
mente pJ r este pha.nta.sma pa.thologico. t1•ansportil-, já. t.emfornecido os mal.s sa.tlsfa.· 

Sobre a prophylax.ia do typho ic.teroide, ctorios resultados. 
tende·s3 a. desprezs.r o elemento vetor desse E', com eifeíto, tna.is fadl evita.r•se . a. 
Jna.l, por me1'a que;~ão de qliutrina~ apaixo· picada. de um stegomya., e por conseguinte a. 
na.da.s, que tentam o.trus<mr as ultuna.s de- febro a.ma.rella, que descobrir-se o microbio 
monstracõ~s scientilic3S l'Glativa.s ás conclu· quo produz esta.. molestia e trans.forma.l·o 
aões d. qua chegou a missão Pasteu1', no em va.ccina. . · · 
Qstudo S)br~ ·a. febre aínarella na Rio de Ja· Si se tivesse obstinado em procurar o 
noiro,u-ltim&-pala.vra da sciencia. na quastio. microbio amarillioo, teriamos ficado ainda 
ta;nto ·m:~~il! quando em seu apoio eaUo os por la.rgo tempo desa1•mados contra. a febre 
resultado$ a. que at"ngíra.m os scientistas om ama.reila.; mas desde o dia em que Roed, 
Cuba. CM•roll e Agrn.monte demon.stra.ram que um 

Esta.s rigorosas obser vações -teem sido a.té stego»tya fcucia ta, que sugou o sangue de um 
hoje bem acatadas pela. sciencia ioteira ..• doontc, póde, doze di.a.s depois, con~mina.r 

o SR. CoRRf:A. DO'l'R.I. -Scisncia. inteira., um individuo são, ficamos armados contra 
- · d este ftagelto. Era. evidente que a. propbyla:tia. 

»ao a.po1a 0
• da. febre ama.rolla. deveria consistir om sim· 

o SR. . RoaEato DE MIRANDA - . :. como a ples medidas cmitra. o mosquito que a· pro-
cha:ve de ouro de: tão diftlcil problema. · paga. . Sabe-se que resultados. mar11.vilhosos 
' Dea.nte da pa.la.vra·· do e_minente profesKor ella.s deram em Havana, .onde, em menos de 
Ro·u~:, viee·dtreetor do l ost!tuto Pa.steur; tres a.nnos, conseguiu-se f<>zer desappa.reoer 
vulto relipeitado d~ ·bacteriologia. muderna.. a. febre am<krolla. . . 
p:refa.eia.ndo: o ioteressa.11te · trabalho sobre Do 1nesmo modo a guerra emprebeO:dida 
«Mosquitos i& mólestiil.s1ofectu.osa.s» dos · Drs. em todos os pa.izes de· ma lar la., contra . ·os 
Edmond•e ·Etienne Serjant, dl&tinetos .roem- anopheles, proâ.u~frá primeiro .a diminu~i;ãó 
bros da;qa.elle 'ins•,Hutti, me pa.rece que de dos casos de p:~.ludisino, depois sou desa.ppa.· 
vemos•ealàr ipor completo as duvida.~. pois ro.cimento completo. , . 
que «:>ssai not&blllda.de · ral!issim&meate con• : Nã.o é mister · in~istir pa.ra. fll.zer comp1•e· 
cede honras deS!la. espaeie. revelando-se nos- hender qu11.es serãn,,-as conSequencias extJ'a-
"tas ·~iaa'.pala.vras: · · · . . ordina.ri_as desta. lucia contra os .mosquitos. 

c De· .h~ muito se_pen.m que· osrinsaetos .que A Afr1ea. est-á; melhor defendida .pul' el!es 
)licam l'epresen~m "?m·papel.:D.a.JtransmlsSão couwa. ~ ~nflueneia .• dos euro~us do,que 
ae eel'ta.S m~l~iu~s ~nfectt1~ . Já. ..• 6!fl J_884 p_elo~ mllbo.as- de .negr.os que . a occupam. 
,Y.v~.a.n - epu~tta : a - 1d~a. de :que os ·mosqwtoS: Immens·os .terl'ito~·ios que-a ,nialaría o a febre 
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::amâ.reua.riosJilt~r4i.~ltq.·:,~ct4~l~en~e- se~ão suir a pei'spicacia_do nobr_e p_ep,~.~do, , pe~ 
·-em breve a;bértos ·a nossa actrv1dade; e uma rante a qjla.l me confesso--mmtr~S1Dl9}raco. 

- re,Óluçci'o se .operard ' !ta ordem economi~a, ; ·. ' · o s.:a: .G"'.,MA.No;a~sLOCHER d~~~m~ar.te. 
~ '1J01'que ter-.se•ha conhec~~P os costúmes .de at- · - '-'f-"' · · ·· · · · - · · · • • · ... ~. , 
gumas especies de .mosqtntos. · · · : O SR. R0GERIO DE MlRA.NDA.-:-A: allusão de 

o. livro dos Srs. Sel'gant, que trata do V. Ex. até parece .i_rr.iso11ia.; todavia -ella. 
estudo dos mosquitos e que ensina. a maneira ·será acce~cta. ~em virtude da. benavo!encia com 
de os colher, crear, observar, reconhecel' e que fvi proferida.. 
classiftqar, contribuirá para a obra civili · o SR: llERMAN'o HA.SsLoCHER- Pôis fuça 
-sa:~~c~'ntrará . seu logar na bagagem dos ex~ v. Ex. de conta. que eu disse. Estou proin:pto 
ploradores, dos vi<J:jantes, de _!odos ~quelles a; retirar tudo· A miriha. questão -é sô esta : 
·{].Ue vão · ás colomas, e que sao obrlgados a combato a obrigatoriedade da vaeêina. Tam
conta.r com estes seres; ao mesmo tempo tão bem acho · '<iue é ·muito bom saber ler .e es-

. E t b · crever, m~s .não sou capaz de decretar a. 
..insignificantes e tão temtveis. s a. o ra os obrigatorie Jade' do_ êil. sin.o.. . , 
auxil-iará a conservar sua saude. 

·Será ·util tambem aos medicas coloniaes, . · O SR. RoGERIO DE MIRAN:ôA.~Garanto que 
·cujo .de'Ver e organizar, desde sua chegada a tudo ctue venho de . affirmar está. inserto no 
uma colonia, o. catalogo dos mosquitus que pa.1·ec~r· .de Y. Ex. . 
ahi se .encontram, estudar-lhes o desenvolvi· · Entro out:-a.:g do:utrlnas que V • . Ex. prega 
·mento e os habitas. Sem este estudo, serão lê-se: «Que cada :um faça. vaccinar •.• mas 
.incapazes de instituir uma prophylaxia efiicaz, 9:ue 11ão PlL~~ dahL » · 
·e de protegel' as vidas cuj:L responsabilidade o SR. GERMA.No HASSLOCHER---'Não 'sou eu 

· .,lhes ca;be. d · 
O liVl'o dos .srs·. Sergant será para eHes quem lZ, 

. •·UDl excellente guia, e é com prazer que o O SR. RoGEl.Uo DE MIRANDA...;... Desde que 
,recommendo.» V. Ex. cita; póde-se· dizer que isto é de 

Sr. Presiilente,ê tão eloquente a opinião do V. Ex. Quando citamos, é d'e presumir que 
dilecto discipulú de Pasteur,que :1 nenhum de . a opinião cita,da esteja. .de accorLio com a. 
nós, membros dó Congresso, é dado recus:11' nossa, e a provo. é que vamos procurai-a 

. as suas doutrinas. (lia diversos apartes:~ ,para noSS"l apo_ío. 
Aos apar,tes com que me.acabam de-~1onrar . . M;tis adeanta· diz V. Ex.: «A vaccinação 

os nobres collegas, tenho a accentuar que a ' obrlgàtÇ>i·ia é mais que uin attentado a tudo 
Allemanba nutre eterna -rivalidade ,com :a: .que devemos respeitar-~ um e1·1·o. » 

·França, em materia de sciencia medica. · 0 SR. GERMANO HASSLOCHER _ Ahi eu 
O Sa. GER~IANO HAsSLOCHER dá. um acceito ·a discussão: ê um erro. 

aparte. O SR . Rocmmo DE ~hRA.NDA - Vae 
OSR. RoGERIO I>E MIRA.NDA.-Admira V.Ex. ver V. Ex. que eu demonstrarei o contra

itlsistir ne~tes diversos pontos scientifico.s rio, ao a ·lol•dn.r es;a questão. Sr·. Presi
do projecto, qu·ando no seu bem lançado. dente, depois dos trabalhos etrectuados om 

.: substitutivo V. Ex. aconselha á Casli que Cuba sobro o stegomia fa.~ciata, a transmissi
. não .discuta o assumpto scientificarneii.te, . bilida.de da febre ama.rella., que até então só 

por não ser o Congr•esso uma conectividade repousava em hypotbeses, converteu-se 
·desse genero. agora em uma. incontestav.el realidade. (Nüo 

O Sa. G.Ea~uNo HASSLOCHER-Eu decla- apoiados,.) E ainda. ® devebem lemb~a.r o 
· rei que não era competente o· Congresso para Congres,o ~a. .Phr'I.Se ~o3!l q.ue ~e despediU do 
·. impor á. un~nini(dad.e· · dos· -V,razileiro!:l ' um .no~so ,ternt01,19 élo , ~1s~a..~ P~~te~· Ell~ ~~ 

méthodo prophyJactico / ~is sobre o· que· vel'- de1xar a no~~a. P9-tr1a. -A1sse · .~f}e, o .Gon 
.,sou a discussão · ,. ·. · .:. . gresso o~me1qs ~e.~sar~~~ -_ .&9 .~Gqv:~rna.~ q~e 

• . :. ·· · . ·, . . .: ·· . elle, com as -medidas. es'G!~;~~le.c1das p~a. Dt-
o SR. RoGERIO pE MlltÁNDA-~U l).t~ an-., rectoria. flerá.l dê Sa.úde.P,ablicâ, edi~ui'rá 

· notei. esta proposiÇão, aclúin'do que .era um. por completó o :t:;rdvef ftagello, a "febl'e 
exagero' da parte de V. Ex.; porquanto 'tr~- : ainarella. » · , . 

· -ta:so de. deHJ)ender ~ma gt•and_e verl:la· c~Ja · o SR. [';QRRÊA DuTR.A ·-'-E como êoncluih 1 
,uttUdade deve sar previamente reconhecLda «Voltaremos em dezembro para contihuar-
,pelo Congres$o. mos os nossos ostudO.B.» 

o Sa. Ge:RMA.No HAssLocnER-V. Ex. nã.o 
me entendeu. 0 Sa. ROGERI() DE MIRANDA -·Isto~ lima. 

·pl'ova de que ella duvida da no!!Sa- capaci-
0 SR. RoGERIO DE MlRA.NDA.- E' hem p9s- Jade scientitl.ca, que .o Bra.zil a.li~ ·n.ãó tem, 

,sivel; nem todos teem a vantagem de pos- como ·tambem da capacidade dô · 'i'hesoüro, 
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que nune~ tem dinheiro naíl nossas emer· C.ubt\ a febre am:nella.; porque não é po.ssivetl 
gencias saoitarias. .· o.q~ e.xtinguil·a. do,mesmo m.od~? . 

O Brazil não tem sciElncia medica, ap~zar . O SR. ·GERMANO HASSLOCHKR (ao or~or):_ 
da. presumpcão que alimenta. "de p()ssuil-a. v. Ex. a.fftrmou quo não solfi'eu contesta.çi() 

NóS ·somos !gnorantes·e temos,: por isso, a a doutl'ina. cuba.n~ ~ E' · t~. primeira. ve1< q~e 
petulancia. a.uda.oiosa .do nos a.rremettermos ouço dizer ·isto. · . . 
contra el!tn.l! demonstrações scientificas, eon· 0 Sn. ROGERIO DE MIRANDA - Eu não. 
tra estas leis de acm-ada 1;1baervação, pre· estou dizendo que não ~offm.. contestação : 1> 
tendendo refuta.l-as com iogenua. simpli· que ou digo ê quo ainda não soll'reu cc.intes
cidade! .taçã.o scientifica. no mundo culto. E' preciso 

O SR. BARBOSA. LIMA-. Refuiamos com que lim itamos esse mundo culto á. sua verd.a· 
argwnentos de outros homens de sciencia. deira esphorade valor. (.Apartes.) 
Elfes não estio em unanimidade. Des.se fóco de luzes, da verdadeira. scien· 

O S.a. Rool!:RIO DE MtRANDA- Até agora. G cia, é quedevemG:> tirar o criterio desses que 
projeeto Mello Mattos ainda não soft:teu con· defendem ou condomnam a doutrina, .e niit> 
.~esea.ção quanto ao ponto de vi:sta. scientitl.co . virmos discutir ass.umpto desta. natureza. 

o S.a. GERMANO HAsSLOCHER _ Ninguem sem bases, som fundamentos, sem r azão de- · 
fali ou contra. o ponto de vista. scientifico. ser· 
Sou amigo de matar mosquitos, mas ainda 0 S.a. GERMANO HASSLOCHER E .OUTROS dii·) 
nto·vi doutrina. mais combatida. do que esta.. apartes. (Soam os t ympaMs.) · 
Tive o prazer de ouvir as lições do Dr. Ro- o sa. RoGERIO DE MIRA.JSDA-Era isto r> 
oba. Faria, que ataca impiedosa.mente essa que eu dizi<l, quando afflrma.va que a. dou· 
douirina.. trin;o. não tinha sotTrido con testa.ção, 

0 SR. BARBOSA. LIMA- Peter, clinico de 0 S R . GERMANO HASSOOCHER- Mas, pot• 
grande nomeada, com estudos scientiflcos, amquanto, ainda. uã.o se sabe qual seja. 0 mi· 
combatia asdoutrina.s microbianas. erobio da. febre a.marella. 

0 SR.. RaGERIO DE MlRANDA- Clínico de 0 Sa. ROGERIO DE MIRANDA-Até hoje e~á 
nomeada, dentro dos limites das suas attl'i· como lllicrobio invisivel. . 
buições elinlcas, propriamente ditas. E' pre-
ciso estabelecer dítferençe. grande entre elle O S.a. CoRRtA. DuTaA- Sana.rdli foi quem 
e Rou:t, que se dedica. exclusivamente a. tra.- até hoje conseguin descobrir um microbío se
balhos de bactcriologl3., ao estudo dos tnftni·. melhanie áquolle qne se julga S6r o da febr& 
ta.mente pequenos, para dar luz ao mundo, a.ma.rella. • · 
pa.ra. orien~ar a. huma.nlda.de. Qua.ndo muito, O SR. Roaenro DE MIRA~DA-Entüo, an· 
Peter será. na. ma.teria um opposioionista. de tes de Sanarelli, já. tivemos maior gloria qaa 
ga.binete. foi a de Domingos Freire, tAlento superioP, 
· O SR. BARBOSA LlMA.-Muitos clínicos ou· sabia cuja. perda. aié hoje a Pa.trla. deplora.. 

ropeus fa.llam a favor de Pete1·. (Apoiados; O Sn. GERMANO li.USLOCI!En-Talento su-
apa,·tes. ) pnrior, porque imaginou ter descoberto <> 

o Sa. R OGERI O DE MIRANDA- 0 aparte do que não descobriu. (Ha muilo1 apartes~ 
nobre Deputado pelo Rio G1•ande dG Sul re- Soam os tym.pallos.) 
forQ& a minha argumentação, no ponto em O SR. Roi)ERIO DE Mm.AND.\.-E' por ser 
que eu a.ffirmava que temos O. habHo de a.ocei· invisível, isto é, a. lente dos nossos micros· 
tar enipiricameliie os principias quo nos pa.. copios não dispor ain4a . de força para. ·iso
r ecem ·bóns; repellindo tudo quanto nos des· lal·o, quo as repetidas1e.nt&tivas nesse sen
aig'rada. cO.m : árgumentos improcedentes. o tido teom sid<! 10<la.s baldadas; mas, tempo 
nobre· .9epntà:do, a.o menos; cita em rmntrario virá em que se ha de fazer justiça a quem 
a ópiriião respeita.v.el de Petor. · · : mais delle se approximou. 
;Eotretant~, refutam-se entre nós, com P~· . o Sa. GER~~ÁNO H,~s$.9CHJ:)n.,-:,8i · é .~iuvi

lheri&s e gra~la.s, dout rinas gigantescas como si:vel, p orque :;e a mrm.a ~ ue : ~lle existe 1 , , 
este., partidtt dos Esta.dos Unidos da America. 
do.;;Norte1 .COJI\prova.da e ;J.CCeita. hojo pelo· O SR. RoGERIORE MIRANDA- Pelós argn-

d lio meníos bacterio[ogicos,pelas theotia.s physio· 
:j;!lllD .• o .. cu ; . . •.· . . . pa.tbogenic83, pelas razões que são dadal:t 
:· U111 :8Jt; . DE~UTADO ·-'-' N""<1o0 está provada.: unica.men~e aos especia.list a.s, ~los ca.bednes 

{4-.Pó~ll~~·.} . . . . ·. · < · · : . ·. que só possuem os sabios : · 
.1·0 Sa: BJ;:ztRlÚL ~oi'ITENELL.:-Si' com mei~ (). Sa . .. CoRR~A DuTRA - Logo, ê um~ 
d~zi~.~~.~O!l~ "d~ r éJs se _pôde ex_çl~uir :~m tbeori~ que precisa ainda. 5e1' estudada ,. 
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-o SR • . RoGERio DE MIRANDA-Não fujamos 
·<1!1- qu=stão : eu por emqua.nto e~tou me refe
lfl'lDdO sómente á. febre amarolla, debaixo do 
,:põnto de ·vista das observaçõas cubanas. 
Sànarélli fez t:mto quanto Domingos Frt:>í1~e, 
sen4o até da mesma época. . 

.0 SJi. GER!>IANÔ HASSLOCIIER-NãJ h!l. tal. 
'V. Ex. conhece os trabalho;; de Sanarelli? 

{) Sn. RoGERIO DE MIRANDA -Alguma 
cousa.. · 

·o SR. GERMANO HASSLOCHER- Ella pr.JSU
me ter descoberto o microbio da. febre ama· 
rena. 

O SR. RoGERIO DE MIRANDA -Sim, corno 
Domingos Freire e outros, mas não se trata 
de microbios, actualmente, e sim da mell1o1' 
maneira. prophylactica. de defendermos o 
nosso organismo do contagio da. febre ama· 
rella. · 

Do contrario discutiremos esterilmente, 
nos afastando do nosso alvo principal e a. ttes
taremos a nossa indifferença ou pouca von
tade de vivermos em um paiz saneado e 
culto. (Apartes.) · 

Quando, Sr. P1•esident3, o Sr. Teixeira 
Brandão, no seu Ptt.recer, pede medidas ener· 
gícas sob o ponto de vista. da. prophyla.xia 
aggressiva, isto ó, pede que se organizem 
desinfecções,atlm de evitarmos a propagação 
de molestias infecto-contagiosas, S. Ex. diz 
que e este o unico meio de neutl•alizal'W03 a 
contaminação. 

O Sn.. TEIXEIRA BRANDÃO- Não sou eu 
quem diz, são o~ hygienistas. 

'O SR. RoGERIO DE MIRANDA- Sim, V. Ex. 
aconselha .do accordo c;)m a praxe aúteriol' 
as modernas doutrinas. 

0 SR. GERUANO HASSLOCIIER dá um 
apar-te. 

0 SE. RoGERIO DE MIRANDA-EU me refit'O 
ao Sr . Dr. Teixeil·a Brandão, na qualidade 
de Deputado e da Deputado medico, autor do 

·-.um parecer ..• 
0 Sa. GERMANOHASSLOCHER-Mas, V.Ex. 

~aegou competencia aos brazileiros. 
O Sa. RoGERio DE MIRANDA-Quando nos 

Teferimos a assumpto de alta sciancia, infe
lizmente é a verdade, pois que o nosso meio 
scientifico ainJa. obedece á intluencia da. 
ttossa civilização. 

0.. S:n. TalXEIRA BRANDÃO dá um a.:parte. 
0 SR. ROGERIO DE MIRA.NDA.~Eu não exijo 

.que so supprima a desinfecção, . como ele
mento de prophylaxia,. em cet•tos e deter~ 
~inados caso~; mas não como medida geral, 
.exclusiva, ~a.p:~.z de, por si só, evjtaro ~es~ 
dobramento o.as epidemias, de prefcrenct~ a 

antros recursos de que a sciencia. póde lançar 
mão na. propbylaxia <lefensiva. . · . 

E' preferível sempre, em qua.lqu~r ca:so 
suspeito, e!ll qualquer ponto d.e ep1de~1a, 
insistir com rigor oa. prophylax1a defenstva 
como árma mais segura. limitando os fócos 
do mal, po:quanto sttblata causa tolítw· 
effectt,s. 

Conseguintemente,extlnga-se a origem do 
mal ou dos seus elementos vetor•es, que 
temos ipso facto preenchido o nosso desidera
twm. 

Após d~moradas consider.lções sobre ns
sumpto alheio ao meu p!•ogramma,. de!o 
agol'a, St•. Presidente, entrar na.. vaccmaçao 
anti-variolica, que j4 tem prendtdo a atten
ção da Camn.ra, em . palavras ardorosas o 
cheias de convicções. 

E' meu propo$ito, senhores, sem nisso 
haver pretenção ou vaid!!-de, ferir o assump~o 
delJaixo do ponto de ·n~ta da Pl'OPllylaxJa 
defensiva, como medida. energica c efficaz, 
qu~ndo administrada com _to.1as ~s reg1•as 
antisepticas, com todas as vtgtlancras bacte
riologicas. 

Com rillação á vaccina~ão obriga.torh, 
penso que serh a primeira medida. que o 
nosso povo deveria. adaptar pl.ra a. .sua ~a
rantia. . :Não pretendendo! PO!ém, d1scutll-a. 
sob o ponto l'.e vista constituc10nal, lembro, 
entretanto, a.o Congresso que, mesmo sob 
este aspecto, clla. deveria sar admittida como 
lei necessaria. 

U:M SR. DEPUTAD::J - Poi; é ~sse justa
mente o ponto pelo qual se deve encarar. 

o Sa. RoGERIO DE MIRANDA- E podia ser 
decl'etada como lei maior .. . 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - Salus 
populi •• • 

O Sn. RoGERIO DE MIRANDA. - Sim, salHs 
populi st'p;·ema lex. 

0 SR., GERliANO HASSLOCIIER- Essa dispo-
poálcão e:'tiste na. Constituição ? · 

U:u SR. DEPUTADO- E ou pergunto ao 
orador : ondo fica a liberdade individual ? 

o SR. RooERio DE iYfiRANDA - Fica ~a 
serie de beneficios que res~ltam e~ proveito 
da collectividade ; fica Circumscripta pelo 
§ 1 • do art. 72 da Constituição da. Re· 
publica. . · . 

Quanto ás rcfuta~ões apaixonadas de q~e . 
se servem os anti-vaccinadores pa.rl\ destru1r 
os bons effeitos de tal medida, eu descerei a 
um por um dos argumentos, no intui~o .ii~ 
provar o contrario, po1•quanto « a. c•v*• 
zação de um povo .sJ mede p :M mnpero de 
epidemias:de va,riola que elle registJ;a-» n~ . 
phl':.t'ro de' Malthus. · 



470 ANN AES DA CAl'IIARA 

O SR. GERMANO HASSLOCHER- Elle consl- année de la vie, ainsi que la revaccinatiom 
dera as guerras como verdadeiros beneficios au cours de la onziême et de Ia vingt et
para a _humanidadA, demonstrançl.o que, si un~ême ttn:{lée. 
ellas-não se tiv.essem dado,~ agglomeraQão'de Les parents ou tuteurs sont tenus per-
homens sobre a terra- seria tal, que ó pro- sonnellement de l'execution de Ia dite me-
blema da vida se tornaria difficilimo e nos sure. · 
estaríamos· devorando uns aos outros. Vê Un reglement d'administration publique,. 
V. Ex. que ello deve consideràr que as epi- rondu aj>rés a vis del'Academie de Médecine · 
demias igualmente constituem um bem. et du .comité consultatif d'hygiene publique, 

o SR. RoGERIO DE MIRANDA - Pode ter :llxerá le.s mesures. necessitées par l'ttPPlica
sido uma extravagancia do celebre eco- tion du présent article.» 
nomista, sem que desse conceito se deduza Esta é, senhores, a lei votada, não a se- · 
semelhante illação- verdadeiro paradoxo. mana passada, como diz o Sr. Hasslocher, 

Continuando, Sr. Presidente, passemoE mas o anno passado, conforme refere a re--
uma ligeira revista sobre a proficuidade da cento obra de Borne. 
vaccina nos di:fferentes paizes da. Europa.. . Ha muitos annos, pois, que a França tra-· 

A França, dopais de muito luctar contra as balha tenazmente pAla obrigatoriedade desta. 
ligas anti-vaccinadoras, chegou por fim a medida, que sempre encontrava embar&ços
vot3.r no seu Congresso. a lei da. vaccinação invencíveis no Senado, comquanto sempre· 
obrigatoria. bem acJlhida por grande maioria na Camara. 

O SR. GERJ\fA.No HASSLOCHER -Só si foi a dos Deputados. 
semana passada. . . 0 SR. GERMANO HASSLOCHER- E é, pol'· 

0 SR. ROGERIO DE MIRANDA- Surprehen- isso, razão para adaptarmoS? 
de-me O aparte de V. Ex. 0 SR.ROGERIO DE MIRANDA- Não é razão· 

o SR. GERMANO HASSLOCHER _ ;Não vejo ainda, talvez, mas é motivo sufficiente para 
razão, porque até a semana passada não pensarmos seria e patrioticamente nesta 
tinha votad'o semelhante lei. questão e abandonarmos por completo estu, 

opposição systematica. 
0 SR. ROGERIO DE MIRANDA - Então es-

tarei enganado. - O Sa. BARBOSA LIMA- E a Inglaterra?' 
0 SR. GERMANO HASSLOCI!lilR - A França 0 SR. ROGERIO DE MIRANDA- Lá vigorOUL 

impoz que todas as creanças que devessem por muitos annos. 
frequentar escolas mantidas pelo Governo O SR. BARBOSA LIMA- Até 1899. 
fossem vaccinadas; isto é muito dilferente o SR. RoGERIO DE MIRANDA_ Acho que-· 
de decreta1• vaccinação obrigatoria. não. Vou precisar a data a v. Ex. 

O SR. RoGERIO DE MIRANDA-Pois affirmo A Inglaterra sustentou a obrigatorieçl,ade · 
a V. Ex. que a votou com muito ardor e o desde 1853 até 1898. 
fez com patriotismo. O SR. BARBOSA LIMA- Mas foi abolida 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - Não sei si depois. 
foi com ardor ou patriotismo; sei que não o SR. RoGERio DE MIRANDA_ Depois de 
foi votada semelhante lei. muito longo tempo de pratica, depois dé 45 · 

O SR. RoGERIO DE MIRANDA - Vou mos- annos, quando os poderes publicas julgaram. 
trar a V. Ex. (Ab1·e wn livro.) · que já podiam dispensai-a. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - A lei que 0 SR. BARBOSA LIMA- Mas afinal foi re---
vigora em F:rançà, que esteve em vigo1' até vogada. 
o anno passado, obrigava sómente a vac- o SR. RoGERIO DE MIRANDA- Mas V.Ex-· 
cinação para aquelles que quizessBm exercer d b · I 1 t · · d · · d · -
cargos ou funcções publicas e para as crc- eve sa er que a ng a erra, epms a revol. 

. gação, tem solfrido de uma maneira crue 
anças que fossem frecruentar escolas publicas, com a frequencia das epidemias de vm~iola 
do Estado ; tanto que as mulheres esca- ( trocam-se ,apartes ) e os resultados favo
par_al,ll á obrigatoriedade da v:accinação, raveis dessa medida deixaram assignalada a 
porq-ue não exerciam cargos publicas e nem s:Ua passagem nas estatísticas e na garantia. 
iam frequentar escolas. da vida publica. 

O SR. :RoGERIO DE MIRANDA- <<La loi Referir-me-hei de novo á Inglaterra, por·· 
concernant la protection de la sante publique occasião das refutações que tenciono for
vient d'être votêe pár les deux charnbres. EUe mular contra as theorias oppostas á vacci•· 
sera appliquêe ~m an apres ia promulgation. nação. 

Art. 6.• La vaccination anti-varjolique :Na França afinal venceu a idéa, como in· 
.est obligatoire au cours de li\ premiêre centivo dos incontestaveis eft'eitos que ess_a,J 
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medida tem produzido na Al.lemanha, onde' O SR. RoGERIO DE MIRANDA-Sendo ujna. 
ella é execut<td<i. com o maximo rigor. Retl.· medida. sá.lvado:t'a, deve ser aproveitada, 1m· 
ro-me por isso mesmo de passagem a este posta. e não recusada. 
paiz, po~que as. medidas gà ~origatorieda.de · o SR. GERMANO HASSLOCHER-Mas, que 

. da vaccwa, ah1 ad~ptadas, · sao por todo o ninguem seja vaccinado á força. Devemos 
m~do bem conb~ctdas, desd~ 1874, quando respeitar 0 direito de cada um. 
fo1 promulgada le1 neste sentido. 0. ··S SA F · F b. a ropa 

R.. R.EiltE- azer uma a p .. 
0 Sa.. GERMANO HASSLOCHER- Muito an· ganda 

tes. Neste pJnto V. Ex. está enga.nado. ·
0
. 

8
' R M Esta. dou 

· R. OGERJO DE . IRANDA-- -
O SR.. Ro~ERIO n~ MIR~NDA .-E' possi-· trina da propaganda. é a do dev~r contra o 

vot ; mas cre10 que nao, poiS guw·me pelas direito. (Trocam-se calorosos apartes. Soam 
obras racen~es. os tympanos.) . . _ . 

O SR. GER!IIANO HAsstocHER - A . pt•i- Na Dinamarca temos a :vaccmaçao obrJga· 
meira. lei da va.ccinação obrigatoria é de toria desde 1871, medida . que tem dado re· 
1807. sultados os mais satisfactorios. 

0 SR. ROGERIO DE MIRANDA_ Asseguro 0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Nada. temos 
que a vaccinacão obrigatorin. foi instituída com a Dinamarca. 
na AHemanba em 1874, porque essa foi a O Sa.RoGERIO DE MIRANDA-Estou fazendo 
primeira. lei' geral, notando-se que a de 1807 uma resenha dos differentes pa.izes e da fór
era destinada apenas para creanças. de es- ma por que nelles se tem estabelecido a. vac
colas, etc. . . · · cinaÇão obrigatoria, afim de melhor assen· 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- V ;Ex •. está tarmos a DOS'3l1 opinião. E na. Dinamarca a 
enganado, foi para. as pessoas que se acha.- medida assume tal rigor, que os militares 
vam na Allemanha. não se podem consorci~r sem que estejam 

competentemente vaccinados. · 
' O Sa. RoGERio DE MIRANDA- Acho que Na Grecia, .a lei da obrigatoriedade foi 

V. ·Ex. est;(. equivocado. . · instituída. · desde 1835 ; na Servia., desde 
o SR. GERMANo HAsst·ociiEn .....;.. Garanto 1861 ; na. Suecia; desde 1853 ; na Escossia., 

· · · desde 1863, seguindo mais ou menos as 
que ê, não estou equivoéii.do~ mesmas nQrmas · da Allemanha; na. Suissn., 
· O SR. RoGERIO DE MIRANDA- Acho que em quasi todos os seus can~~es. 
não, comq uanto eu não estivesse. nessa épo~a · · o s.n. GERMANO HASSLOCHE&-Não apoiado; 
n~ Allemanha: · i~ipenas em tres. 

O' SR. GER:t.i.ANo ltASSLOCHER- Da. mesma o sn. RoGERIO DE MmANDA- Foi outrora 
fórma que não está. agora. obt•igatoria em toda a confederação. 

o sa. RoGERio DE MIRANDA_ Não estou Em 1876, foi suppriínida n~s cantões de 
agora, ma.s tenho dados muito seguros sobre Uri e Glaris ; em 1883, om · Zur1ch; em 1895, 
o assumpto, fornecidos p01• Borne; autor aca- em Berna, o; po1• fim, em Lucerne, Saint-Ga.ll, 
tado pelo mundo medico. d'Appenzell o Tu.rgovie, conservando ainda a 

. obr1gato1•iedade na maioria, em 12 cantões, 
O ·SR.. GERMANO HASSLOCHER- Eu possuo sendo que, nos tempos de epidemia, a v~c· 

um livro com o titulo Repe1·torio das leis da cinação é obrigatoria em todo o,.territor10. 
vaccinaç,:to na Allemanha, desde 1807 ·até' E a. Su.issa. é um paiz excepcioni:Um~nte 
~. ~~~00. 

0 SR. ROGERIO DE' MIRANDA- V. Ex. COD· 0 SR. GERMANO HASSLOCIIE:R.-Nós tambem 
funde as medidas estabele~idas entre l807.e somos republic:.mos. . ·· · 
1874 ; em todo caso, · não desviemos por isso Nunca estive na Suissa, mas coriheçosuas 

.a; nossa orientação~ o que seaffi.t•ma. é que leis. Cada. cantão legisla. sobre o assnmptó, 
ella ahi é obrigatoria. soberanamente. . . . . . . . . . 

o SR. GERMANo lfA.ssLocHER- Ninguem o Sa •. rRoGERIO DE . MJR~NnA....,.;A .sü~ssae 
nega que a vaccinação não seja bo3.; o que uoi.pa.Ízmodeto, ,é o , .. • pa.iz da Ii~da,de f!.~ 
ella não deve ser é obrigatoria. . soluta, mas on~e ha . r.~.wJto; á,s ,le.iS, .·o#e: hit 

0 ·t . . autonomia completa , -em:elev:a4(};;gfc1o ei ·~n-
8!t· .RoG~RIO DE . MIRANn~.....:..I::.. o .é uma: ,tretanto,láà. v~cinaçã.o, a,pez~r, de .não:aer 

questão ·de m!>do - ~~ ente~der · ' · é p1 eCiso ver: .. medid~ .o brif{;a.to:ria, ·~~al. ~, é _Jarg~~~11.~~AA~ 
~ melhor ·tnelo de . pensa~ ~ , · . ·•·· , . . . . : . Ç~Í~ · e ,mui1,o, -tolex:a.da. i . C()IDQ}:P,~a,~~e P!:~ 

·. 0 S.R. GERMA~O }iASSÚOCH~R ~ E, .. coÍ)i.o~ ,:J}biY~xia. , . , ~~ ·À~!hC~~Jães., .e~ ·llW3'~'-,éJ~~ 
fiiÍp~~:l!ci~a. 0~~r~ mQ<lC?, ~en:tep.de que. d~v:e:i ~~ta.i~~:;·~a ;g~v~I1~1??,es't~Pe~e~·, ~ll~~-:V.:lLC.; 
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0 SR. GER)I.'I.:o;o HASSLOCHER dá um aparte. 
0 SR. ROGE!UO DE MlRANDA-E' em vir

tude dos bons resultados que elles acham a. 
m~di.Ja necessa.ria., tanto que um gra,.nda 
numero dos seus cantões conserva."v&ccinação 
obrig'a.tod~ e outros admitteQI·na faculta.· 
t ivamante. 'A prova da. vantagem po.ra 
(l(juelles cantões qtie adinittem a vaccina 
obriga.toria · ê que n~Ues nã:o se rt>gistra.ro 
casos de varíola, ao passo que nos cantões 
onlle é faeultativo. dão-se varios casos dessa 
molestia. 

0 SR. GERMANO H ."-SSLOCBER-NOS Estados 
Unidos, por exemplo 1 ••• 

0 SR. RoGERIO DE MIRANDA-E' faculb.-

d&de qaasi completa, não succedcndo o 
mesmo nos em que existo ~~ liberdade de 
n.ccei tação , 

Na Holla.nda. é . obl'igutoria, a. va~cin::1. :ts 
creançn.s, paro admi~são nas escolas, ao exer
cito e aos indiv1duos soccorridvs pelo Estado. 
Porta.'nto, é de algum modo. uma medida 
a.cceit.o. como neccssaria., determina•la como 
cffica:z, e a pro"Va é que f! otpprl!g:Miu, em 
todos os elementos que não podem oppor 
b.'l.l'l'eira. á soa a-dminist.ra,çlio. · 

Como medida. de prophyla.Jtia, é jalgadn. de 
alto vn:lor na Italia, onde é applic'1d<~ ideotl
ca.toent.e. · 

Na Hespanha é faMltativa.. 
tiva.. 0 SR. GEtmA.M HASSLOCIJER. - Nn. Hes-

0 Sa. GEIUIANO HASSLOCHJ::R-Nã.o !la lei panha ~ ! · ·' . 
~k'l.belacendo cousas faculta.tivas. O SR. RoGERIO. DE M IRANDA- E' facul-

0 Sn. RoGRIUO DE MntA.NDA-Pl'o(lede-se tativa, assevero a V· EJt. APflZ.-1.1' de ser 
lã. á va.ccina.çã:o naquelles que acceitam. impósta aos alumnos, ao exercitoe áS crea.n
Na. Russia não é a. va.ccinaç.'i.o obrign.to•·ia.. ças, relaxa-se ne;;;;e :pa.iz a su<~. u.pplica.ção, 

deixando de ser exercida. com caridade, zelo 
O Sn.. GEn.MA~o HASSLOCJJER-E' obt•iga- e dedicação profissionaes, conCorme o ca.sJ 

toria, nunca. foi applicttda. exige a a lei impõe. 
O SR. RoGERIO DE MIRANDA-Si é obriga· o Sa. MALA.QUIAS GONI'ALYES- Si fizessc-

toria e nunca foi a-pplicada, equivale a. não mos lsto aqui... · 
ser obrigatoria. Refiro-me á. Rmsio. sem fie- 0 Sa. RoGERro DE MIRANDA __ Ah! si 
tendel' emittir opinião individual, mas ct n- assim se nrocedesse aqui, o C~ngresso talvez 
do, shnplesmonte, observações de quem .-
tem o direito de :~.s emittir. E' o Sl'. Borne 'pensas..c;e âe fóL•ma divorsa.. 
(mosh•tmdo wn Uuro), homem que tom re- Em Portugal.· · Fa.lla.ndo-se da Hes.Pa.Dhll, 
~ponsabilidado perante o mundo scientitlco. t em se dito da civiliução de PorLugal • . • 
Elle fil.Z observações das qua.ed me sil•vo p.tra · O SR. GERlfANO HASSLCCHIR - Como 
•Jomprovar a minha afilrmativa-de que na. a.s~im ~ ! Tã.o dilferontas ! ... 
Russia. a vaooinaçã.o não é obriga.toria. E, o sa. Roo:ertio DE MrnA:-iDA- Fallnntlo·&l 
sondo facultatiYa na. Russía, que é que se da. H!Jspanha., tom-se o dil'CHO de dlzel' da 
ol1serva. nesse paiz ~ Que a varíola produz, civilização de Portugal ; eu estive h1 e vo
esh·~o3 conside1•a.veis, a.la.stra. hon ·ivel· rifiquei que um territorlo ê prolongamQnto 
.men te, do modo que o povo é dizimado do outro, que uma civllizaç~o é a continua· 
p elas epidemias de um ~odo a.ssust:J.dor. çã.o da ou\ra.. 

Aceresce que o apart.~ do nobre Deputado O SR. GERMANO HASSL1)CIIER - Neste cas.J, 
p elo Rio Grande do Sul vem t1'azer mais um tambem a França. es"'\ Ugada. á. Hespa.nba, 
contingente em prol de minhas cónvic()Ões, 
que sustento a necessidade da va.ccinaQão, e." 
como medid.:t geral, deduzindo-se delle quo, OS&. RoGF.lttO DE MIRANDA.- Na. Turquia, 

·so por questão de interesse político ou gover- comllJla.Ilto livra, a medida tem siJo bem 
na.mental, por não convir á vida. eSJ!ecial da accerta; da.hi os ra.pidos progressos que tem 
Ru.ssia, é que os poderes publícos nao fazem feito a. vaccinação entra ellcs. 
executar ·a lei .da vaccina9ão obriga.toria., Na Roumania. a vaccinação é ob1'igatoria 
sem 'que por isso a. medida seja ahi re· em todo o reino. . 
pelUda. . . . · Em Buckarest, po1; exemplo, do 1892 a 

Na. Austria só é rigoros;tmente obrigatorla 1900, registraram·se apenas on36 casos de 
·em -tempo de epidemias, o que justiflc"- o 'Cariola ! Este resultado é consequencia. 
. 'Valor que dão a tal processo. · unicareente da seriedade Mm que a.Ui se 
. · · Na. Belgiea não é obrigatoria. · .Ahi se reoo- exeenta a lei. 
nb_ooe .~ 'gr~nd~ va.Igr dâ propbylax_ia. l_lela. · . Expostas summariamentc as vanta~Iis que 
-va.cctnaçao;· nao·deu:andD de eer acceiü a acarrota a obrig~toriedadc da. vaccina. na 

. idéil. deo 'obrigatoriêda.de, ·porque os ·belgas maioria. dos paizes europeus, vimos que 
NlOOnhêoem que·nos p.izes ·v.isinhos, ·onde ba. naquelles onde ella. não é · praticada. com este 
& bbrlg'aiorledide · energic&, rei.n& immunt- caracter, ·ou ê tolerada, ou admi~istrada. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22105/2015 12:35 - Página 12 de 24 

SESSÃO E,;'.I 19 DE OUTUBRO. DE 1!.)03 473 

como medida. de prophylaxia necessaria c 
imprescindível á. marcha das instituições. 

Em toda a parte se lucta cont.'a a vacci
nação, e as luctas teem sido tenazes. tão 
fortes, tão renhiJ.as ás vezes, que as ligas 
teem f~ito derrocar leis poderosas, c.omo as 
da organização da vaccinaçã.o na. Iogbterra, 
por exemplo, . onde aliá.s as leis sanitarias 
guardam at~ hoje muito 1•igor. · 

O SR.· MALAQUIAS Go~ÇALVES-Não só as 
sanitaria.s; todas as leis. 

0 SR.. ROGERIO DE MIRANDA-Pois bem; foi 
na Inglaterra exacta.mente qu3, antes de em 
outros paizes.a lei da obrigatoriedade desap
pareceu,para dar logar a essas ironias pouco 
proprias com que os anti-va.ccinadorcs, in· 
fiuenciados por idéas novas ori retrogra.das, 
se avolumam pugnando pela liberdade indi· 
vidual. 

O SR.. GERMANO HASSLOCIIER-Foi esta a 
theso mais grave quo eu discuti aqui; c cJmo 
Y. Ex. annunciou quo ia refutal·a, que pre
tendi;:~. esmagar-ma, espe1•o que o faça ..• 

O Sn..RoGERIO DE MIRANDA-V. Ex. faç .1. o 
favor de p1•ocurar nas notas tachygraphict\9 
pbrase minha. nosso sentido, com int<mçã.·) 
o1fensiva. 

O SR. GERT\IANO HASSLOCIIJ~R.- Não mo 
o1fendo, porque &i puder esmagar a V. Ex. 
neste terreno, não para a.mesquinbal-o, mas 
para fazer trlumpbar o px·incipio que de-
fendo, ful·o-hei. · 

0 Sn.. RCGERIO nE MIRANDA - Bem ; mas 
cu o empra.zu a mostrar a. phrase quo mo at
tribuo. V. Elt. poderá a.ppellar p~\ra a Ca· 
mat•a. si ou proferi semelhante phra.se. 

O SR. GER.~rANO HASSLOCIIER.- V. Ex. 
disse que se reservava. p:~1•a. mo r~!"uta.r. 

0 SR. ROGERIO DE MIRANDA-l~U sei O 
que estou dizendo. Nesta. tribuna tenho sido 
de uma condescendencia imrorturbavelo pro
pria ao decoro que devemos a todos os 
membros da Casa. 

E, fazendo conside1•aç-ões sobre cada um 
dos díver.;os e~ementos do debate, tenho 
plena. conscioncia de que o fiz com toda a 
decencia. conduzindo-me irreprehensivel
mente, sem faltar siquer a um só dos re
quisitos necessarios ao bom respeit'), a não 
ser na. parte em que me classifiquei · de 
indiyiduo nullo (neTo opo:'ados), do inlividuo 
commum neste paiz. 

O· SR.. GERMANO HASsLocnER - V. Ex. 
declarou que nós nã:> entcndiamos nada 
disto. · · · · 

os&. RoGERio DE Mm.Al-wA.,.. Não me ra
feri ao Oongre~S) ; rererl-:-me ao nosso nucleo 
!Cientifico c .não a este Congresso de-luzea, 

Vol, Yl 

de capacidades e de notabílídades, estra· 
nhando simplesmente, quJ de todas essas 
not:).bilidades e capacidaiies não tenha bro
tado a luz necessaria para a orientação da 
Ca.ma.ra. sobre n magna c1uestão do project::>, 
pois que a. Ca.mard., até o presente. ainda 
não d1spõe de dado algum para. julga1• con
scienciosa. c criteriosameotc a questão em 
debate. 

O SR. GER?.IA!IiO 11A~SLOCIIER - Não 
apoiado. 

O SR.. RoGERIO DE MIRANDA- E' a. minha 
humilde opinião. 

0 SR.. GERMANO HASSLOC!IER - Essa opi
nião devia. ser demonstrada. 

0 SR.. ROGERIO DE MIRA!'\DA- E' certo que 
teom sido proferidos tii~cursos brilhantissi· 
mos; mas este brilhantismo, ou por es-:-a.ssez 
de principio, ou por cscas~ez ... 

O SR. GERliiA!IiO HASSLOCIIER.- De saber. 
0 SR. ROGERIO DE MIRANDA- ••. de saber, 

não direi. .. ou po·,· uma de.stas modestia.s 
n'1turaes. o certo é que estamos ainda ás 
apalpadellas. 

Eu, muito de prvposito. não examinei de
t:l.lhada.mente o sub>tittHivo do nobre Depu
ta·1o paio Rio Gran•l<! do Sul, porque, conhe
cendo quo S. Ex. tem o amor proprio muito 
melindrosJ, embora o tivesse annotado cuida
dosamente, não quiz descer a minudencias 
para. não feril-o. 

0 SR. GERllfANO HABSLOCBER.- Não me 
fero. Nós nos achamos em posição igual pe
rante os poderes publicos. 

O SR. RoaEmo DE MIRANDA.- Concluindo 
a primeit•a parte do meu questionaria, na 
rav1sta geral sobre paizes que a.doptam me
didas energicas contra a Ya.riola, verificou-se 
que sóment l assim poder<i. uma. população 
resguardar·sc po1• completo e assegurar o 
maximo de successo n:t lucta contra. esse 
mal. 

E, a. proposito, não resistimos ao desejo de 
t1•anscravcr as palavras de E. Monin: 

«Pour ce qui est do Ia variole, il estpê· 
nible de pensar que Ics a.llema.nds, nol!l voi· 
si0s, en ont presquo a.bwlument supprim~ 
les servic2!S, grâce tt l"extension des prati
ques vaccinalcs, alors quo chez nous (actuel· 
lement encore) cette fievre eruptiva fait 
encare de nomb~eUS!}S victimcs. 

Malthug atnrme, avec rai~on, que ces 
epidemias sont le plus sur indice de la 
mísera d'un peuple.» . . . · . ' .. 

Passando. Sr. Presidente, á- refu~ção dos 
argumentos contra. a vaccioa.ção • .-• . 

O SR.. GzRHANO HASSLOCHER Obrig~ 
toria. '· 

60 
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() SR . ROOERIO DE MIRANDA-••• contra. 
~ Vl\Ccioação propriamente dit~ ... 

O Sa. GERMANO HA.SSLOClíER - Obri~ 
torio.; é a imica questão. 

OS-a . Roonmo DE MtRANDA - •. pois que 
clla. encerra todas as ra.zões que n:io permit · 
tem dlspeni!ar a obriga.toriedado .. • 

0 SR . GERUAXO HASSLOCHEtl..- Não apoi 
ado. 

O Sn.. RoGERIO DE Mm.ANDA·- Acho que 
sim. (H{tvariosapades.) · · 

Com relação, dizia eu, a essl. face do pro
blema, proponha-m~ a ~xamina.r . o caso de· 
b~i:<o do :ponto de v1stn. dos supposto.J perl
gus que a vaccinaç1io posoa produzir nos 
meios civilizados. · 
· Encarando-a,Jlortanto,s~b· esse::aspeclo.,jus

tiftc..'\rci, de passagem,que·a medida não fel'e 
a liberdade indivldu\1.1, conforme st: quer in· 
terpretar nesta Ca.mat•a. 

o Sn.. GER.?.!ANO HASSI.OCRER - Não: ê 
conforme se interpreta. é a unica. interpre
tação possivel, porque nã.o se pódo inter· 
pt•eta.r de modos diverfos a mesma cousa..Ou 
se é pela liberdade individun.l, on se é con . 
tra clla.. 

0 Sn. ROGERIO DE M lRAKDA- E' preciso 
que nós, cllegando a. este ponto estabeleça.· 
mos o limite-o verdadeiro cyclo dn liller. 
dode hHHvidual. · 

Uma vez ftllto, podet•emos então agir, para 
mais ou para menos, acccitando lHl conde· 
mnnndo o processo, segundo as Iegítimn.s in
terpretações constítucionaes. ( H" mt~itos 
apm·let,) 

Presumo qu~ penso bem, quo.n<io a.nnuncio 
a discussão, sol! c11te caracter, debaixo do 
ponto de vista. physio·pa.thogenico, sem mu. 
tilal' os preceitos fundamentaos da nos:;a. or-
ga.n\ln.Qão ciYU. . 

Respondendo agora aos pt•otestos do nobre 
Deputado pelo Rio Gram\e do Sul, com os 
quaes S. Ex. se ·oppõe ao emprego da. vacci· 
:aação en trc nós ... . 

0 Sa. GER)iAN'O HASSLOCHER - Foi o que 
deixei-de lado'. . 

0 Sa. ROGERIO DE MIR.~NDA-... pr(}teg. 
tos ou t heorias quo visam a inconveniencia 
des~ medida, .pois que S. Ex. nesse sentido 
expoz . opiniões e pregou doutrinas, vou ·en
trar, sem mais demora, nos ar~umeutos 
que forlt.lltlam as ligas a.nti-va.ccinadora.s. 

Primei1·o argumento-«A vaccinaçã:o, não 
protege contra. a va.rioh.~ 

Na. Allemanl:a, na Suecia, .na. Dína.maroo., 
etc., paizes onde a · vaccina.çio ·é rigoros!l
mente, des~nvolvida, não se registram deces
sos de v-a.tl0l3., emquaüto que na. Russia. e . na. 
Hespa.nha., por exemplo, onde se relaxam em 

a.bsolu1o esses cilfdados, a. variola. constltne-
uma. verdadeira calamidade. . . . .. 

0 Sa. 0ERMA!SO HASSLOCHER-.,E. é absoluta. 
o. protecçli.o 7 

o SR.. RoG:t;Rio DE MIRAND.-.. - E' abso
futa.. 

0 Sà. Gli:RMA.NO HASSLOCIIER-NãO d. 
O SR. ROGERIO DE MIRA.NDA-Affii•mam os.. 

· ctos que sim. . · . 
O SR . . GER~IA~o HASSLoCHE:R -V. Ex. ap

pélle para qualquet' mE.dico .desta. Cama.ra. n. 
ver si concorda eom isto. 

0 SR. R.OG"ERIO DE MIRANDA,_ Rigorosa-· 
mente absoluta., conforme venho de paten
tear em face das estatisticas. 

0 SR, GE.R.ltA.NO HASSLOCIU?.R - V. Ex. é O 
unico que tem coragem de vir dizm· isto;. 
nunca houve quem dissesse. 

0 SR.. ROGERIO DE MIRANDA- Desafio que
haja aqui, ou fóra. daqui, quem conteste esta. 
verdade. 

O SR. GoNç.-~oLo SouTo-Ha. uma infinidade 
de indivíduos va.ccina.dos que teem tido va· 
rio la. 

O SR. ROGEIUO ·DE Mm.ANDA- Ainda ne~ 
nhum dos Srs. m xlicos me contestou. 

o SR.. GERMANO HASSLOCHER - v. Ex:. 
a.ppelle para o Sr. Ma.la.quias Gonçalves~ 

ô SR. MALAQUlAS Go!\QALVES- Absolut.'l:,· 
na uecepção lata do termo, não é • •. 

0 SR. ROGERiO DE MIRANDA-Na aceepoão 
Jata. do termo só ba. de absoluto-quo tui'lo ê 
relativo. 

0 Sa, GERI>fANO HASSLOCHER-A morte é 
absoluta. 

O Sn. R OGERio DE Muu.NDA - Ainda. não ~ 
E' relo. ti va ; é questão de theo1•ias. 

O. SR. GERMANo H .\.ssr..ocuER - E' rela-
tiva 1 ! 

o SR. RoGERio DB: MIRO\NDA- Eu _podet•ia. 
·descer a. conaidcraçõas philosophica.s neste· 
·sentido, mas seria d.esenca.miobarmos a dis-
'Cussão ; o .que penso, porem,' é que não ha; 
absolutamenta preceito· nenhum, nem tã.c. 
·pouco dado scíentifico algum. que . não Sl)ffra 
uma. ou ontra. eontestação, .. por menor que 
seja., ou exoapcão, que vem ·a. .sor a: propria. 
confirmação da regra. 

Portanto, nos logares em que. a. medida é' 
executad~com .os rigores da.Allema.nha., n~, 
se registram dcaessos e a. vaccinacão c.on~
stitue garantia absolula., si bem que tempo~ 
faria, CO'f'!tr~ a. va:riolA. · . 
. O.Sa. GERMANO HASSLOCUER.- Regis.ira.m-: 

se da mesma. fórlUa, · . .... : .. 
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0. Sn.. ROGERIO DE MIRANDA- Um OU 0 SR. GERMANO HASSLOCHER.-lsto não é· 
outro. . questão de pretenção,. mas uma questão que· 

O· SR. GERMANO :fÍASSLOCHER .~ Ha uma o1ferece.diffi.culdad,e extraorJinaria.. · . 
infinidade de casos. 0 SR. ROGERIO DE MIRANDA-Tenho argu--· 

O SH.. INDio DO BRAZIL- No exercito alie-' mentos em que me a.poie para combater a· 
mão não existe variola absolu~amente. these em questão. 
· O SR. GERMANO HASSLOCHER-Não existe?! 

0 SR. lNDIO DO BRAZIL- Pelo menos. hn. 
muitos annos. · 

0 SR. ROGERIO DE MIRANDA-E' um facto 
irrefutavel, e assim o dizem e3ta.tisticas in
suspeitas. 

O SR. GER~IA:s-o HAssocHER dá um aparlie. 
O Sn.. GoKÇALO SouTo-Muitos vaccinttdos 

tcem sido victimas da varíola. 
O SR. RoGERIO DE MIRANDA- Esta, olíser

vação que V. Ex. acaba de fazer-me é justa· 
mente a que me vae servir de base p:tra 
responder aos meus illustres contGndores. 

O SR. GONÇALO SouTo-Isto pr0va que a 
vaccinaçã.o não é proteeção absoluta. 

O SR. RoGERIO DE MmANDA-Não evita 
que um indiduo vaccinado soja de novo ac
commettido, depois de um certo período em 
que a sua immunidade já. se .ache enfraque
cida, após a primeira vaccinação; mas a va
riolização que se processa nesse individuo é 
um::~. varioliz ~ção branda, mesmo brandis
sima, a ponto do ser perfeitamente suppor
ta.da e f"·ancamoute attenuada. 

Delom, em 1902, em stfa · these, chega a 
concluir que a vaccina exerce uma influencia 
feliz sobre a vn.riola : 

« lo, a evolução da molestia 6 mais rapirla, 
sobretudo a partir do momento ua erupção; 
a pustulação se faz mal, a suppuração é 
pouco pronunciada, ou mesmo não so noh, 
a descamação é mais prompta. ; 

2•, ella atten(ta a gravidade da val'iola c 
modifica as suas fó1•mas. 

E, nos casos om que a vaccínação é feita 
muito tarde, por negligencia ou desídia, em 
indiYiduo já contn.minado, coexistiria com a 
variola: as duas a.lfccções se modificam mu· 
tua.mente e a gravidade da variola será 
sempre attenuada. » · 

O SR. MALAQUIAS GoNçALVES-Isb é uma. 
observação de todos os dias. 

0 SR.. REGERIO DE MIRANDA :- Segundo 
atgtúnento..:...« A vaccinação de.slJca a mor
talidade e augmenta a. morta.lidade geral.>.> 

0 SR.. GERMANO HASSLOCHER-Esta é uma. 
questão que V. Ex. com certeza não vae 
liquidar. 

0 SR.. ROGERIO DE MIRANDA-Nãó. man· 
tenho tal pretenção, mas procurarei justificar 
as minhas opiniões. . 

Basta-me, porém. appellar para o periodo, 
em que a vaccinação foi franc.3-mente obri- · 
gato ria. na Inglater1•a, durante 45 anl].os,. 
'errando de 1898 pJ.ra cá., quando·. re,•ogou a 
lei nesse sentido. 

O SR. MALAQUIAS GoNçALvEs-Mas, emen
dou a mão. 

0 SR. ROGERIO DE MIRANDA- Emendou a 
mão, diz V. Ex. Lastimo que este aparte· 
venha de uma capacidade profissional como 
V. & . em opposição a uma mciiua tão· 
necessaria. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER-0 Sr. Dr. Ma·· 
laquias Gonçalves é medico brazileiro. 

O Sa. ANGELO NETO-Mas, pelo contrario. 
o aparte é favoravei a V. Ex. (T1·ocam-su 
va1·ios apartes. Soam os tympanos.) 

0 SR. ROGERIO DE MIRANDA- 0 nobra 
Deputado disse que :1 Ingln.terra emendou 
a mão. 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVEs-Que volton 
atrás. 

0 SR., ROOERIO DE MIRANDA- Niio, nãv 
voltou ; }Joio monos na.ila me consta .a. esse 
respeito; talvez o meu colloga estojtt on· 
gnnado. 

O Srt. MAJ.A!~UIAS Gol'\nALYES E OUTROS 
Srts. DRl'UTADos dào a.ptU•tos. 

O Sn. RooRn.IO·ur~ MmAl'íOA- Bmn; sup
puz quo V. Ex. dízondo-emondon a mií.o
qulzesso se roft'l'il' á snppl'nl-lsiio da. ohl'lgato· 
ricdado. 

0 SR. MALAQUIAS Go:\ÇAI,VES-Niio i ll O 
contra.1•io. 

O Sa. RoGERIO DE MIRANDA- Neste caso,. 
peçó desculpa e agradeço a V. Ex. o con
curso que vem em auKilio do meu deside· · 
t·atwn. 

·Ü SR. GER~IANO HASSLOCHER-V. Ex. Sabe· 
quaes as molestias que tra.z a vaceina no· 
seu desenvolvimento ? · 

0 SR. ROGERIO DE MIRANDA-Resp;:mderek 
opportunamente ao aparte de V. Ex. 

A Inglaterra, portanto, senhoi•es, de 1853: 
a 1898, isto é, durante o tempo da obrigato- . 
riedade da vaccina, não registra alte1•aoão . 
da mortalidade na sua integridade patho·. 
genica, nem tão pouco o augmento da cifra" 
mortuaria. 
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O Sn. G.sa~rANO HAsSLC1lnEn.-E o dos~n· 
:vo!vimento da tubereulose ~ 

0 Sn.. GERMASO HASSL<IC!IErt - V, Ex, 
está. l'efutll.ndo o <{Ue eu disse ; deve saber 

0 SR. RoGERIO DE MIRANDA-E'tambem Ulll 
ponto sobre o qual t'<Lllarei daqui lia pouco. 

Abolida a obríga.tol'iedade nes$e pa.iz. :t 
mortalidade cresceu considenwelmente e o 
obituat•lo variou em seus diagnosticas •.. 

O Sa. MALaQUIAS GoNÇALn::s-E' exo.cto; 
lllesmo em ralaçã.o u. outra.s molostias. 

0 Sn. ROGERIO Dll MIRANDA- Pcrf<'ita.
mentc; deslocou-se~~ mortalidade. 

0 SR. MALAQUIAS GONÇALVES-E, depois da 
•borrorosa. epidemia do Gla~gow, ellos tomu,. 
r::Llll Sél·ias providencias, reconduzindo o seu 
cstwlo sa.nitario. 

O SR. R.QaERIODE MIRA.NDA-Ei~, senhores, 
a demonstra.çã.o cabal, fructo que nos oife
l'ece a e~tatistica inglcza., ahrangondo os 
per iodos da obrigatoriedade e da revogação 
·da lei da vaccina.çã.o. 

Annos M~rtalida.de 

1894 ... '......... 498.827 
1895.............. 568.1*-7 
1896....... .. .• . • 5-!6.727 
1897......... •• .. 5'!1.487 
1898 •. " '........ 552.141 
1899............. 581.799 
1900 ............. 587.830 

Nota-se, bem cla.ro, que de 1898 a. 1001) 
a mortalidade foi crescendo pt•ogl•essiV!l.· 
mente e, tl\mbem, que á. pl'oporção qun a 
'V"accina.ção fui sendo mais accentuado., fo! 
jgualmente diminuindo a mortalidade gm•a!. 

Portanto, durante touo o tempo r1uo se 
executara. a va.ccinacã.o obt•igatoria. na In
glaterra., ella nao deslDcOH a mo1·talidade, 
nem t(To pouoo IWgmeutou a morlaUdadc 
.!Jel'al, 

O Sn. . MALAQurAs GoNQALV ES·-E é sabido 
. q ue a população não o.ngmcntou em rclacão 
'ii. mortalid:~dc. 

O Sa~ RoGERIO DE 1hRA;-;DA - Sim, essa 
popula.çao é mais ou menos estacionaria. · 

.se ba augmento, é muito diminuto. ' 

Te~·ceiro a1·gumento:-« Nãos e Jlóde insti
tuir uma, ta.llei, pois é um attentado contra a 
libe1•dade individual.:~> 

Nessas condições , todo o sacriflcio pessoal 
.que reverte em proveito da communhão é 
. um attentado contra a. liberdade indívi· 
dual. 

0 Sa; GERMANO IiASSLOCUER- Não a.poia· 
do. V. Ex. faca. distincção. 

qua.l é· a di::.tincção. · 
O Sa. Roc:ERIO DE MmANDA- Não tenho 

distincçã.o a fazer; é phPase de V. E:•c nesta. 
Casa, qua.ndo ~e referiu á colonia. portu- . 
gueza, que em nada. ' se oppõe aos melho
ramentos que está. e"<ecutando nesta. cidade 
o aotual Prefeito, Sr. Dr. Per.::ira Passos. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER.-~ão disse 
tul cousa. 

O SR. RooERIO DJ> MIRANIJA. - Está. es
cripto; tom!li nota. [ta phra.se quanlo V. Ex. 
orava, a a Camara a ouviu. 

Permitta o nobre Deputado que cu conti· 
nue. A Consti&uíção assegura a. bPaZíleiros e 
estrangeiros residentes no paíz a inviola.bi
lidade dos direitos concernentes á liberdade, 
ü segul'ança individual e á. propl'iedada. 

0 S:a. GER.~lANO HASSLOCHER - Considero 
que a. minha segurança. individual depende 
do que não mG vaccíne. 

o SR. Roc•Esro DE MmANnA- P ordã.o, 
V. Ex. ma consinta. ler o§ 1 o do a t'i. 72 da. 
ConRtituição. 

« Ninguem pôde ser ob:•igo.lo a fazer ou 
deixar de fazer alguma. cous:t, sinão em Yir
tude do H. » 

Fazei' ou deiJo.r de fazer - eis o EISpirito 
constitucional. 

o SR. OJ~R~lANO HAssr.oouJ~R- A lei me 
obriga a ser protostaote: eutentlo V. l!Jx. que 
devo tol"nar-me protestao to ·1 

O SR. Roo Enlo J)E Mmt.r•WA - O at• gn
mento não o>~tá na u\tm•a do talento do no
bre Deputado. lncontesta.velmento, nadu. ~e 
póde fazer ou deixar de fazer , s~nüo em vil·· 
tude de lei. ( .4parlcs,) 

E, demais, com rcia~ão â.s m~dida.s de pro· 
phylaxia., não nos a~siste o dircít) de conta.
minal•mos a casa do vizinho, nem do t ola . 
rarmos que se deôenvolva. Yariola. n11 nossa. 
vizinhança.. 

0 SR. GERMA!\0 HASSLOC!IER-)Ias quando 
V. Ex.a. tiver em sua. ea.sn, e de lá. quizorem 
a.rranca.l-o, a.cha.rá. <J. ue o seu domicilio é 
inviola.vel. 

O SR. RoGF:R.IO DE MIRANDA.- Acho que 
devo ser remoYido, porque a minha. liber
dade cessa quando principia a feril· o di
rei to dos outros . 

Depois, Sr. Get•mano H·~sslochar: « Honeste 
"i"er&, al!e1·wn nora l cedere, suum cú iqlrt 
! ,·ibtlere. :t> 

·O Sa. RoGEtuo DE Mr~.\NDA-Qu() dis
tinc,ão 1 

São principies funda.menta.os de Direi to , 
que V, Ex., como :professor, ní\.:J lleve des· 
conhecer. 
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0 S~. GERli!ANO HASSLOCHER.-São precei· 
tos de Moral. 

O Sn.. RoGER.TO DE MIR.ANDA-Seja lá o que 
fô,·; não entrv nessa seá.ra.; mas parece-me 
que, deante destes principios, ninguem póde 
negar qne a libet•aa.de individual tem limi
tes. 

Attenhl contra a liberdade apropria. Lei, 
que é a detimitaçã.o das aspirações indivi
duaes, rest1•iogindo o campo de acção das li· 
herdades sociaes. dentro do citado § lo do 
art. 72 da Constituição da. Republica; haj~L 
vista o art. 86 que diz: «TOdJ o bmziteiro é 
obrigado ao serviço militar em defesa da. Pa
triá e da Constituiç-ão, na fórma das leis fc· 
deraes.>~ 

Justiniano assim define a liberdade: 
«Libertas quidem est naturalis facultas et 

jus quod cuique facere libet, nisi si quid vi 
aut jure Pl'Ohibetm• .-A liberdade e a facul
dade natural de (a.zel'mos tudo quanto noi 
agt·ada, desde que ncio sejamos impedidos, 
nem pela fo;·ça. nem pelo Di1·eito. ~ 

Qurto argmne11to-.A vnccina.<;ão é a causa 
de numerosas molcstias. . 

Qual a prova? A quem a.llega incumbe 
pro·var.>.• 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- Prepn,rada 
a va.ociua, de a.-:-eordo com a sciencia, não ha 
absolutamNl to perigo da transmissão de mo· 
lestia alguma. 

O SR. RoGERIO DE MIRANDA-Perfeita
mente, Y. Ex. diz o que cn tinha a dizer; é 
uma qu8~ti'io de naturez..'"t da lymph1., . do 
modo operatorio, etc., a ni"io ser que se trate 
do condiçue3 excepciona.es do individuo vac· 
ciuado, 

0 SR. GERMANO HASSLOC!iER-Veja V. Ex. 
que nestn pa.iz, onde tudo vae tão mal, a 
vn.ccina nã.o pódo ir bom. Garanto que llã.o 
de dar-nos t\ peior vaccina possíveL (Tro
cam-se out;·os apco'tes. Soam os tympa-nos.) 

0 SR. ROGERIO DE MIRA:'\DA - PO"i' ease 
modo,nã.o poderemos adopta.r medidas scíen
tificas em condição alguma. Esse é um sys
tema de argumentar quo não parece de um 
progres:;;i»ta; de quem adoptn. na bandeira o 
lemma - Ordem e Progresso. 

Hoje com a lympha purificada, como ·disse 
o nobre collega Sr. Malaquias ..• 

O ·SR. · GER!tiANO HAssr,ocHER. - Lympha 
purificada é absurdo, porque então não pro-
duzirá. effeito. A Jympha ê pôdl'e. · 

O Sn.. RoGERIO DE MIRANDA-V. Ex:., rlesde 
que ahi so sentou, parece que quiz M'l'o· 
gar-so o direito de se constituir professor; 
mas ha de mo pormittir que diga que a 
pala.na t\ tocbnic<\. 

Appello para os profissionaes ... . par:1 o Dr. 
Corrêa Dutra, para o Dr. Teixeira Brandão-, 
para o. D"r. Malaquias : lympha pw·ificada é 
sclontifico, e quor dizer lympba preparad~t 
de accordo com todos os rigores da. antise· 
psia. 

O SR. PitEsrriENTE- Attenção! A hora 
da primeiru. parte da ordem do dia está a 
terminar. 

0 Sa. ROGERIO DE MIRANDA- Com esta 
lympha purificada, fresca, nada temos a re
ceiar dos incidentes que :possam sobro vir ••• 

O Sa. GER.liiANO HASSLOCHE& - Que é 
lympha f1•esca 1 

O SR. Bn.rcro FILHo -E' a Iympha recen· 
temente preparada •.. 

O Sa. RoGERIO DE MIRANDA-Respondam 
os meus co negas. ( 1'rocam-se apartes.) 

O Sa. PnESIDEl'iTE - A ttenção ! 
O Srt. RoGERIO DE MIRANDA- A lympha 

systema coto·pox, adaptada hoje em todo o 
universo, veiu expurgar-nos d<L syphilis, . da 
lepra, da tuberculose e outras enfermidades · 
que pudessem ser transmittidas pela lympha 
jennerio.na. (Apm·tes.) 

Consinta a Ca.m,tra que eu leia o resultado 
das experiencias do Dr. Crouígneau o. pro
posito do assumpto: 

« Les observations du Dr. Crouigueau, a.u 
nombre d'uno centaine, tout bas~es sur onze 
ans do pratique journaliere, et sur plus de 
200.000 va.ccinations et revaccinations dans 
las hôpitaux de Paris. 

Il a rovaccíné des pneumonir1ues en pleine 
évolution fébrile (38° et 39°); cllez tons la 
ftevre est tombée au jonr l'églementa.ire, que 
la ''aceine en soit à. son premiar ou ú. son 
dernier jour d'évolution. 

Dans los typhoids, il a revacciné à. toutes 
les periodes de la maladie etjaruais la courl.Je 
de 1° n'a été iníluoncée. 

Dans deux cas de pleurésie oruinaire, Ia 
fiévre qui étaít á 39° dans um cas, et à. 38• 
dans l'<\utro, est desc:mdue progressiYement 
ct no1•maloment pondant la semaine d'évo· 
lution de la. vaccine, por atteindrc 37° atl • 
huitiéme jour. 

Dans un cas de pleurésip tullerculcuse et 
de pleurésie pul.'ulente suiv':i d'em:pyême, la. 
vaccine n'a pas cu p\us d'influence. . 

Chez los tuberculaux et les llroncllit.iques 
fébrieitants ou non, Ia maladie continueà. 
suivre soil co'u1•s l'égulícr sans aucun chan· 
gemont. · 

Pom• lcs éqsipéla.teux, l'auteur d'a.ccord 
avec MM. los Drs. cir~dy e:t Béclêre n'a 
jamais consta.té lc mointire changemcnt U.ans 
l'é'volution de la ma.Ja.dio li la suite dcs 1'C·· 
v'o.oclna.tions. 
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lDans les servlees de maternité ou les re· pu tubereuliser des anim~ux en Ieur ino· 
vacoinations se font, soit avant, soit a:pres culant cette même lymphe. 
l'a.ooouchement, jamais aucl!n accident sur 11 est donc prouvé li.ujourd'hui ·que la 
des milliers de cas n'a êM obsorvé.. tuberculose ne peut s' inoculer· a.-vec le 

Da.ns les servioos de chirurgie les rêsultats vaccio. 
sont identiques. Quant aux observations recueilli~s dire· 

Parmi S!:lS observa.tions, il rsldve les sui· ctement sur les animaux, elles sout, e!Ies 
-va.ntes: . a.ussi, des plus concluantes; il est extl'eme-

Il vaccine une femme ~t qui l'on fu.it un -ment rare de rencontl'er la. tuberculose chez 
-curotage utêrin le même jour; une petite les jeunes vea.ux dont on se sel't :pour la. 
dH!e à qui l'on fait uil grathge da l'olécrone vaccination. 
'le lendcmain de l'inoculation; une autre Les statistiques de M. SGraus ont êté faites 
_jeunc filie à qui l'on réseque le genou au á !a fois en Allernagne et en F rance. 
qua.trieme jour de l'évolution vaccinale; t::ms A' Aug~burg, Adam, sur 21 .230 veaux. 
ces malade~ ne sont nullement incommodés tués á l'a.battoü', ne rencontre aucun animal 

_:par la revaccination. atteint de la tal}etculose. 
Et I'::mteur en conclut qui ta 1-e~accina!ian A' Munich, on signale un vee.u tuber 

;t'est d'auoun inoonvé1;úmt dans la p1·atique, culeax ~ur 100.000. 
;11êmc ches las ma!ade.í; 1wct.me 1-aison. 'DYoi· A' Rouen, Veyssiere, directeur des aba.t· 
men! serieLtse 116 peut êt?·e imwqtHie pour la toit'S , SUl' 60.0UO animauJC e:i:v.mínés, en 
faire negliger; la fiev 1·e dont on parte si sou· remaroua trols seulement ayant da lésions 
vent, cs~ tm 1·daU!rJ eo;trémement 1-t•re ~~ en tubarculeuses. 

, tm1t castres f 11gacc. A' Ly(IIJ, Leclar, i,l)j!pecteul' principal des 
bouchories pcndnnt cinq ans, eo rencontro 

Restent á disc11tcr les malaLHes qn'on a cinq sur 400.000 bêtes. 
· Mcueés d'êtra importées pour la v<~.ccine L\lo propot'Uon est dono á. peu pres d. un 
-animare. vea.11 tuherculenx:, sot' 65.000, c'eet ti. diro 

On a 1nis cn causa 111. fiovt'e aphteuso; la dcs pltls minimse. · ... 
morno, !e cha.rbon, do téta-nos, lu. tubet'· comme nous r n,v-ons dit, lcs lO~T.!~uu 
culose. úo vatlcine se procut•ent leur Mta.il 6hez. des 

Qll'ou nous pormctto de no pa.u insi~tcr. élevou1·s uon~ u sont sül'S ; iL l~Ul' ost doac 
Les vea.ux tlont on se sm·t pour produh•a fncile de connaitre !'origine des auimaux et 

}lo 'Va.ccin sonL des animaUJI: de choix; ils sont llt de savoir ~'ils ont dos tu.res m•ganictues.» 
·ent••o les m:üns do gens oxpm·ts, qui~ tout 0 SR. PRESIDENTE _ Lem bro ao nobre 
-on 6tant; sCtrs de leu r m•igínc, los Sflurnottont 
·toujoul'õ á l'ob~orvation pendant quclqno Deputado que está. e.9gotada a hol'tl.. 
temps avant da l!ls utiliscr. O S1~. RoGERIO DE :Vlr&ANDA.- V. E1. me 

perlllittirá. uma pequena tolcrancia. pa.ra. 
11 cst inadmissilJ!e quo tles mala.dled qui tol'miuu.r 0 mou discurso. 

o!lt un t(}l rctonLismmcnt sur l'orga.nismo l~m conclusão, scnhores,sobl'O ca la. dc:mons
Nassent inu,porçmcs, même á leur p~riodo do h'açã.o a qno mo a.cabo de •·cferir, diz aíndo. 

êbut. 0 autor que\ «~l :.t vaccina. nã() ó 11m a. cn,usa 
On o. jamais l'~CllCiUi hettrouscmcnt des prcdi~pancllkl ela. tuiJorculo~:~e, cst<i. bem rro

-complic,_\tions semhVtbtes dopuis do début do ,·adu hoJ·e flUO a. val'iolu. 0 -é, e 8~n:.1nontc.» ![I, va.cciae anima.le. ,. 
Q11ant. á Ia. tuborculose,la qucstion e;;t plus O Sa. GJm~u.Na HAssLocnER -Ih, entro· 

s~ rieuse ot Llemn,nde ptus de discU3sion. tanto, outros que sustentam que a. -varíoLa 
Des antivaceinateurs ont a!l1<•mé que la. cura. a tuberculose. 

v-acci 11e était un!l des grandes causes predis· O SR. RoGERIO DE 111utA.NDA.- Nã.o ha. tal; 
posa.ntes á la. tuberculose. · V. E:t. não me p6tle demonstl'ar isso. 

Burcher p1·étend q ue. c'est la. vac~ine qlli o SR. GElU.IANO HAs.SLOcnER- Posso, pois 
C3t l!!,. cause de l'ef!l:oyant progression (lc não. A gora, de ce1·to, não posso; ma.s trM·ei 
la. tubtwculose dans l'a.'t'n;J.ée et llest approuvé aq_ui tod~s os que t "l s~~teutam •.. 
por Grasset. , 0 SR. RoGERIO DE MIRANDA~ Y. Ex. não 

Les a.rguments que nous pouvons fouL'nir · 
a.ux a.nHvaccina.teurs sont dia.metralment o póde fazer, nem hoje, ne_m amanhã, nem 
opposés. na 3 ... Hsc·us~ão do projecto; V_ Ex.. não me 

M. Straus a. fu.it á ce sujet des experience~ :poderá. 1uostrar opiniões em· curi_trario que 
t.rês concluantes; avcc lui Guttemann, Mey\)r. não sejam n.tti'ngidas· pelas- refu ta,ções que 
Jnrseraud na sont jilomais arriv<ls !L di!cou- acab::~ deexpender. · 
Vl'Íl' lo ba.cile do Kock dans la. lympb.e Vac- 0 Sa. GERM~NO HASSLOCIIER- l-Ia quem 
cinale qu'íls a.va.íont recueillie chez des tu• sustente, repito, que a Yô.riola cur•a a tuber-

' bercnleux u.vancês; en outro, ils n'ontja.mais 'culo>e. 
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o Sa. MALAQUIAS GoNÇALVES ....... Não .. ceux: qu'elle fra:ppe, de les rendre aveugles, 
Pódl3 haver qu.em susten~e, J!l&S não é essa défigurés et in firmes, en fait de futurs tu
a opinião corl'ente em sc1enma. berculeux dopt le sort. individüel n'est pas 

o SR. GERMANO HAsJ,SOCHER- Agora, não .seulement digne de pitié; mais dont l'ave
vou dar ao nobre Deputado 08 nomes todos. nir nous intéresse directoment tous perso

nellement, :puis·que le variolisê néo-tubercu-
0 SR. RoGERIO DE MIRANDA- Numerosos leux deviendra un foyer de tuberculose 

autores classícos sustentam o que eu venho tout comme autrefois il éLait un foyer de 
de dizer; assim é que Peter• «em suas clini- variole; dangereux hier, le variolisé le 
caso menciona e considera como devendo sera ancore domaín. 
occasionar rapidamente a tuberculose.» 

La médecine a lo devoir de proclamerque 
«E' em 1878 que' o Pl'ofessor Landouzy, le jour ou l'hygiéne sera en mesure d'a

<expõe ao Congresso de tuberculose esta pre- mener les pouvoirs :publícs á faire votar une 
.disposição dos antigos variolosos á bacil- loi qui rende obligatoire la vaccine ce jóur
lose. là elle aura, supprimant de même coup le 

«Lop, em Marselha, em 1897, chega. ás terrain voriollsê, libêre un des territoires 
mesmas conclusões; suas observações são préférés de la ba.cillose», 
em numero de 64, versando sobre doentes Finalizí1ndo estas considerações, julgo avi-
de sua clinica civil e hospitalar. dentemente :provado que os antigL>s vario-

«0 :professor Revillard, de Genova, apre- lososapresentam aptidão e dispõem de franca 
·senta 54 casos. Além disso, os professores receptividade para a tubeeculost>. 
Carrier e Gra.sset, de Montpellier, Fallot, de O SR. GERMANO HASSLOCIIER dá um aparte. 
:Marselha, Costa, Fiouppe, Schmell, con· 
teshm tamllem um grande numero de O SR.. RoGERIO DE MIRANDA-Admittamos, 
antigos variolosos .·degenerados em tu·her- porfim, senhores, a hypothese contra1•ia, isto 
culosos. Ed; Chauvain,. no ·mesmo anno, em é, que a va.ccina. produza a tuberculose :-o 
·sua these confirma. que, no serviço de vaccinado não poderá. produzir mais que um 
Landouzy, suas observações versaram sobl'e tuberculoso, emqua.nto que o varioloso pt'O· 
300 indivíduos antigos variolosos confir· .duzirá pol' c;.mta.gio mllhares de variolosos c, 
mados e qne o :professor os estudou, parte fatalmente, milhares de tuberculosos. 
:fóra e parte no hospital. 

cTodos esses autores para o rigor de suas 
observações são a.ccordes que não basta 
<1ue o doente tenha declarado ter tido va
riola, mn,s que possúa numerosos estigmas, 
:não permittindo se discutir a infecção va· 
riolica. Destes 300 doentes, Landouzy não 
reconheceu senão 11, que não fossem tuber
culosos ; em todos, porém, a infecção tu
'berculosa veiu tardia. 

«Chauvain nota que quanto mais grave é 
a varioh, mo!lificando profundamente a 
economia, tauto mais rapidamente a tu-
erculose se desenvolve, e concLue as suas 

observações : - A gravidade das fót•mas 
tuberculosas é proporcional á. precocidade 
dl sua apparíção, nos antigos variolosos.» 

Si'. Presidente, si ha, :pois, molestia que 
:Possa conferir complicaçõe,s graves e fre
quentes, é, de certo, a variola~ produzindo 
no organismo un:i locus minoris 1'esistentire. 

Diz o professor Laudozy no Congresso· da 
Tuberculose : 

~< Il y ,a .pour les hygienistes et. les pou
voirs publies un. avertissement á constatar la. 
,prédisposition ba.cillaire pour les terrairs 
variolisés. Hésiterá.-t'on encore á rendre 
obligatoire la; vaooine, · quand on a:p:prendra 
que la variole., non contente de décimer 

Quinto m·oumento : - «0 isolamento e a 
desinfecção bastam· p:wa a ex:tincção da 
varíola. 

Esta é a u!tlmi1 formula dos eQmbatentes. 
Em primeiro lagar, sabe-se, porventura, 

quanto custa o isolamento de cada indid
duo no tempo de epidemia ? 

Já houve quem se désse ao tl'alJalho de 
fazer e::;tQ calculo em relação ao Brazíl, para 
cada caso do Vctriula? Custa-nos, talvez, mais 
do que so pensa. (lia vm·ios apa!'tes.) 

«Na Inglaterra, diz Borne, mais de 25 
milhões teem sido despendidos para a con
strucção tle se1•viços de isolamento. 

Segundo Monod, cada caso de varíola, na 
Inglaterra, custa. 531 francos; em Leicester, 
onde a Liga <~,ntivaccinadora tem maior 
numero de adeptos, calculou-se que, em 
tempo de epidemia, um caso de vario la., 
com isolamento, desinfecção e quarentena 
intligida. aos suspeitos, attingia a sommn. de 
2. 500 francos. » 

O SR. GER~IANO HASSLOCIIER-'- Para cada 
individuo?! Não é possível... 12.500 fran-
cos! ' 

0 SR. ROGERIO DE MIRANDA- 2.500 
francos, ou 100 libras l 
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O Sa.GER1IA~o HAs~LocnEn-Ainda. assim, . Vcni á. Me~a. ó lida, apoiada· e_ p·osta cpn-
acho muito. Junct{Lmeni;(> ~m discus>â:{) a ~eguinte 

0 SR.R?GE• 10 DE MIRANDA-Pois é quanto 
custa. E o nobre DeputaAo pJd9rá veriftca.r, 
estuU.ando a. questão, como c11 a .estudei, 

O Sn. GERMANO H.~ssLOcmm- E quanto 
custa aqui cada isolamento, em caso de peste 
bubonica ·~ Yamos ostud:~.r aqui. 

0 SR. ROGERIO DE MUU.NDA- Senhores, 
quando mesmo se admitta a possibilidade de 
salvação pelo isolamento, ba ainda o horror 
que causa. a mole~tia., os vexames da: remo
ção, o prejuízo da saude durante todo esse 
tempo, a deformidade com que dca. o indi
viduo, a ameaça. do. morte e muitls vezr.·s 
pordas lastimaveis ! 

Ora, não parece, pois, razoavel que nos 
suj!!litemos a toda ess:~. série do sacri fi cios, 
simplesmente por amor proprio ou por ca
prichos iojustiflcaveis. 

Uu Sa. DEPUTADO- Mas o projecto Mello 
Mattos não impõe a va.ccinação obrigatoria. 

O Sa. RoGERIO PE MnU.NPa.-Falla,sim, em 
medidas repre~slvas contra. a V'al'iola, 

RelatiqJ.mante á desinfecção, ê ainih da. 
Inglaterra qtte nos vúm not,icias recentes 
que,dopois da supproR'\ã.o da obrlgatorietlado, 
enchem·so frequentemente os llospHaes do 
isolamento, o serv iço da. desiDfeeção é dupla
mente de;,;Dnvolvido e nada. di~to impede que 
a va1'iola. gra.sse lntensament~ om LondrliS. 

Sr. Presidente, é com as p~•!a VN8 de Mo
nin que eu vou fecllt1r a minha longa. sorie 
de considet•ações : 

«Toute dépcnso faite au nom de l'hygi(!nc 
est uno êconomio, puisquc lo. négligenec dcs 
prccautions ~o.nitaircs entrainc, chaquo an
n~e, la mort d'un gm.nd nombre do nos com
patt•iotes ct comprome'L l'avenir de notro 
pays, dont lcs cpidêmies tmmt los enfants 
a.ussi súrernent que la guerre plus meur
triel'e. )) 

Convencido, Sr. Presidente, de que, muito 
modestamente embora, cump1·i o meu devm·, 
nã.o com foros de ot'ador, nem com J.ll'a
ceitos scient ificos que venham elucidar .a 
questão, YOU concluir a. .minha tareftt,agra
decendo á Camara a benevolencia, com quo 
me o~rviu e pedinclo ao Congt•esso Nacional 
de meu pn.iz que acceite o pl'ojecto Mello 
Mattos, com todas as medidas que eUe en.· 
cerra, como a melhor das formulas por que 
possamos model&r a hygiene publica da 
União. 

E, confiando no alto criterio do Poder Le
gilllati\'o Wl minha Pa.tda, aguardo a horn. 
em quo po~:>amosproela.mar: p>·opt~~- vitam, 
tlivendi p~rdera causas ! (Muito úcm; muito 
bem, O orar/o )' J (elidtudo e aiJl'G!Çt(do po r· 
l eHS COI/r.•!J!IB,) 

EMENDA 

Ao projecto ~t. 38 A, de 1903 

Augmente-sc de 120:000$ p:u·a. o estabele
cimento de uma estação sanita.ria em Pol'tCI 
Murtínho, no Estado de Matto-Gl'<>sso. 

Sala. das s ~ssões, 19 de outubro de t903. _. 
Lir~dolpho SeM·a.-Aguino Ribeil·o,-Benedi
cto de Souza.-Costa Neto. 

Fica a discusaKo adia.da pela. ho1•a, 

Compare~em mais os Srs. Ol~veira Figueí
reJ.o, Sá PeiJC:oto, Em~as Martins, Carlos de 
Novaes, Indio do Bra3il, José Euze bio, Ur
bo.no Sautos, RayryJundo ·Arthur, Anizio de
Abreu, Bezorril Fontetwlle, Virgilio Bl'igido, 
Thomaz Cavalcaouti, Francisco Sá., F1·eder ico 
Borges, João Lopes, Sergio Saboya, Paula e 
Silva, Abdon Mila.uez, Celso de Souza, .José 
Marcellino, Pereira de Lyra, João Vieim. 
MalatiMas Gonçalves, Oliveira Valladão, Do
mingos Guimarães, Neiva, Tosta, Sa.tyr~ 
Dias, Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, José 
Monja.rdim, Galdino Loreto, Mello Mattos, 
Augusto de Vasconcellos, Sá Fraü•o, Galvão· 
Baptista, Lou~·enço Bapt ista., Jullo Sa.ntos, 
Estavam Lobo, Josê Bonifacio, Gastão da 
Cunha, Francisco Bernardino, Adalb :rto Fer
raz, Cn.logeras, Padua Rezende, Jesu ino Car
dosu, Rebouças do Carvalho, José Lobo, Costa. 
Netto, Aquino Ribeiro, BoDodícto de Souza, 
Lindolpho Serra, llliseu Gullhcrmll, Juvonal 
MiHCl', Bar bosa Lima, Domingos Ma.scare
nhas o Alfredo Varolla. 

Deixam do compat•ecor com causa parti
cipad~ os Srd. Rn.rmtmúo Nol'y, Hvsr~nn(l.!~ 
<le Ol.iveira., Antonio B!~~to.;, Ar~hur Lemos, 
Rudl·Jguos Forna.ntllls, Ouedelh:J. Momuo, Dias 
Viaira., João Ga.yoao, Po1•eira. l~eil!, \Valfrodo 
Leal, Trindade, Soares Neiva, Moi'(Úl'a. Alves, 
E$tacio Coimbra, Pedro Pcrna.mhuoo, !o:l pl
diu Fig ueiredo, Epaminondas Or aoindo, Ruy· 
mundo de ~ira~da, Leovig ildo Fi!gueiras, 
M1lton, B11~cao_Y1aona, Felix Gaspar, Fidelis 
Aives, Behsarto de Souza, Bezamat Pereira 
Lima, P;mlino de Souza, Viriato Mascare· 
ol~as, D~vid Campista, . Horirique Sa.lleo,· Ca
mlllo Soaríls Füho, Carlos Ottoni Manoel 
Fulgencio, Limtolpho Caetano, Edu&rdo P i
mlm~el, 'Nenceslilo Br<i.;~;, · Domingues de 
Castro, E~oy Chaves, Azevedo Marques, Ro
dolpho M1eanda., Franmsco Tolentino, Paula 
Ramos, Abdon Baptista, Xavi er dó Va lle 
Angolo Pinheh·o e Victorino Monteiro. ' 

E sem causa os Srs . Passos de Miranda 
Eduardo ~tudart, .Tavares d~ Lyra, A1fons~ 
Cos~a.. EsmePald1no Bandmra., Castro Re- · 
llollo, Augusto de Fl'eitas, Erico Coelho, Silva 
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Castro, Cruvello C<1valcanti, Carneiro de 
Rezende, Galeão Carvalllal , I3el'na l'(lo de 
Ca.mpos, Costa Junior, Arnolpllo Azevedo, 
A!Ul~ral Cesar, Leite de Somm, Fmncisco 
Mttlta e Alvaro de C.:trv<tlho. 

Passa-se ú 

::;gGUNDA PARTE DA OlWgM UO Dlt\ 

E' annunciadl\ a continm1.~ão d<t 3" d iscus· 
são do projecto n. 168, liO 1397, proviúcn· 
cíando sobro auxílios á. lftyourt• . 

O Sr. Presidente-Tem a ].J<thWJ'tl. 
u Sr. Lamounii\r Godufr·edo. 

Estudando est e problema, cita o orador al
guns pttizas em que a produeção é ma.iar do 
q uc o consumo, e outr•os ao contrario, em 
que este é superior áquelle; estes p:1izes 
snppt•em a defficioncia. dtt prodtwçã:o com 
outros recurws, cspocía.lmonto as indnstrias. 

li:' as~im que a 1og!atenn. yh·e U.o suas t':.t
b!'icas, a Hullttnda., da exploração de Stla~ 
colonias, a Allem t~llh tt das industl'ias manu
faetureira.s o ilas rendas das dividas ex
tornas. 

Entre nós dn. so o contrario, produzimos 
mais do quo consuroimos, não só isso mais 
ainda as gr<tndcs dcJspezas intoL'nas, os corn
pt•omis;:;o::; exteriores e u. lmi:w. ao p:eço do 
nosso mellto1· protluctu sfi,o as eausM da;; di f· 
liculdades ltUC n.o.'; assoboz·bam. 

O SP. L~unouniet• Godof"J.•edo Nilo ha. duvida om que a. baixa do preço do 
tiiz que u empenho que aom}n·e revelou pelas café pL'ovenlta. dt~ superproducç:lo, l_Woveni.
cla.~ses laboriost~:;, C;·Jpecialmcnto pela agricu- ento d<t monocultm·a, odunda da ambiç(i.o 
la, al.!ia-~o ao dever •'e ampantr com :>I W, P<.~- q no uos peolycultoros despertou logo após v. 
ln.v1·a o projecto sub~titutivo doillustre Depu- procla.maç'io da Ropublíca. a alta do preço 
tMlo pur S. Pttulo, perfilhado pelas bane\- desse producto. A cultura dus cei·oaes foi 
das paulista, mineirt~ o fluminense, por ser <J.ba.ndonadt\ e o mercado ficou em crise. A 
ta mbem urn dos signatll.rios do P1'ojecto · causa prilllOl'dial dessa crise foi a cultura. 

Nã.o encarece o assumpto; a sua impol'ta.n- exclusiva. do café dete1•minando us perpro
cia está na consciencia publica, ella reve- ducçã.o. Nã.o vem (tiscutit• amplamente todos 
la-se na crise economica C!I!O avassalo. o paiz os pr<~jccto.;, emendas o additivos, receia. 
e fere de morte especíalrnento o Estado do can1;ar a attenção da Ca.nu~ra e l'eprotluzlr 
S. Paulo. at•gnmetÜGS já. cxpendldos por outros ora.-

Convom em quo haja diyergoncia quanto dot'os. 
á~ cu.u~as dt\ criso e aos meios de resolvei-a, V a'' cingil'-se ao :.ssumpto principal que o 
mas não todo:; accord(~S om q1tc olla. oxtsto o forçuu a Vil' <t tt·ibuna, adiando, como já. 
exige um rcmedlo w·gento c eflicaz . disso, pa.z·a. outt'<t occasiã.o, a aprosontaçiio 

do l)l'L•jcc&o de reorgttnizt~çã.o dt\ bolsa. do 
EntcnU.o quo o mal vom de longo e o ;.Ltlri· c;tfé. 

buo pt•íncipa.lmonte á dosvl'g(~nização do ira.· o pl'imitlvo pt'ojocto tt•a.ta. do questões im· 
hnlho I!O!l:SClluentc ú. loí de 1:{ do ntaio; os porLa.nth~~imas, eomo a Ol'ga.nizaoão bancarLU., 
.lnnacs da C..:amara e elo Sonatlo ostã.o clloius crcaçfio üo credito ag .. icola, tlo l!UO não so 
Llo onsinn.m~·nto~ o rnte,.c-se ás prophodas do llCoupat·ú., deixando-as para os mais cofll!)O· 
Harfw tlo Cotiglpe !J.Uanto ás <li!Uculdadcs tentos . 
quo om nus wssulmrb<~lll. Alóm <lo pt•o,jocl;o :qwcscnLa.tlo l)olo nol>ro 

Os mtdus nfi.o voem da. Ropuulicu., apezar DoputttLlo Sr. l•'J•cdorico Bor•gus, que ontL'oga. 
1\o~ sou~ et'rL•S c dos tlosn.t.t'ius U.o oncilha- a dutm•mimuh pcs.~oa o monopolio do ca.1i~. 
muotu, ollcs sltr'gíriam f'<Ltalmonto mosmo Curam ollol'ccidos <L considor•açiio ua. Camara, 
(1\lll contínua.sso o regimen i •. poriil.l, corno dons outl'OS }Wujcctos, um sni.Jscripto polo 
cvuseq ueucia. tU.ta.l 11<~ sttustituiçã.o brusctt tlo nol>re Voput<vlo St·. Fclisbello Freire, outro 
ser· v icu t,.CL'U.Vu pelo livro. ·pelo nubrt3 Ollputadu Sr. Tosta. 

Tunciona.va oll'ctecor á. consideração da. !!:~tas dl)us ultimos conteem medidas so-
Carna,·a am projecto organizando a. bolsa do lidarias quo produziram etreito em diversos 
cate, (1ua de fórma alguma e?to~pecoria a paizes, mas que nós nã:o podemos adaptar, 
marcha triumphante do substttutlvo em de- antes de dobellada a crise e valorizado o 
ba.te· reserva-se, porém, para outra occa.- nosso principal producto. 
sião ' em hora de expediente para poder jus- Já foi approvado tambern nesta Garoara a 
tific~l-o, pois que traz algumas idéas novas pende de deliberacão do Senado, um :projecto 
para as quaes deseja a~ luzes da. Commissã.o que reputa de grande alcance, sobre creação 
e dos entendido~. de u.rma.zens garaes, providencia solicita.da. 

Volt .ndo ao substiéutivo diz que ha nelle instantemente pelos commissarios de café, 
um ponto que immediatarnome despertou que teem prestado gr ,mdes serviços á la· 
sua attenção ao assignal-o. Procul'~ elle va- voura.. 
lorizar o café e estabelecer Ci equilibrio O nobre Deputado paulista Sr. Rebouças 
entre a producção e o consumo. · de Ct\l'V<~lho apresentou ao projecto em de~ 
~~ ·ft 
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bate, uma emenda com a quo.t concotdl•, 
autorizando o Governo a. despendel' 600:000$. 
como auxilio aos syndicu.tos . agl'icol~s já. 
organizados e que se Ol'ganiza.rem .oo pa.iz, 
dentro de seis mezes da. dat1l. da publicação 
da. lei. 

A omenda do nobre Deputado, a lém ds 
outras va.nta.gens. é um incentivo. um esti· 
mulo pa.ra os que se p1·opuz n·em con~~ituir 
syndica.tos em oeneficio d(l, lavoura. 

Não está de accordo com o § 3• do art. 1", 
da substitu ~ivo, que autoriza o Governo a 
entrar em aecm·do com os go vernos dos E~
"ta.dos, no sentido de decre,!Lreru e levados 
impostos sobre as terras novamente cul&i· 
vada.s e d e augmentarem as taxas sobre o 
café de qualida.de infel'im•. 

Pretende-se com esta. providencia. dimi
nuir a. producção, o que não é pr·u ~Leote . 
Aliás a nossa producção ten.Jo a dimtnuü·. 
pelo a.ba.n .O '~ O completo das colheitas, peio 
desanimo dos la vl'adol'e<'. 

Qliao.to aos ca.fés de má qualitia.de, iria 
mais longe : prohibil'ia a e:tpvrta.Qã.o delles . 

Expostas est1s duvidas que assJ.lt;tram o 
seu espirito e que se dissipar-am. depois do 
brHb.ante debate que St' tl'a.vou em torno 
desta q_uestão, não deve along;tr-se em ou
t ras cónsideracões. 

Concluirá. repetindo á Camll.ra., cuja at
ienÇão solicita pat·a o impor~aate lll'Ob!ema., 
que o destino dtul nações depende dus se us 
recnrsos, da sua. capa..:idado productora . 

A historia. tem exemplos bem f1•lsaotcs a 
osto respeito .. 

A nussa riqueza o a nos;a. grande fo1•ça 
est-ão no no.3So só lo abençoado; o no~so pro
gresso depende da ouhul'a. do nosso só lo. 
Ne~ta.s condições, não deve o Po.wla.menlu 

regatear favoros &os agíicul w re:; twazilei
l'OS aos quMs devemos o eogra.ndecimont.o 
da rios_sa. PMt'ia. (M!.'ilo bem, muito bem. O 
orado" é compl'imeatado. } 

Fica a. discussão adia.fla pela hora . 
. Vão a._ imprimir os seguintes 

du!·ante Lres aouua. contanos da. t.la~a da. 
promulga.çã.'l drute regula111ento."' 

Qtlet• diz~!' p·n·ta.oto qne e,tão pre.~onta· 
mente imperlidas as mat ·iculll.s do omciaes 
da.queJI(Is escolas, sem que c>'lm essu. roJdida 
t :mlla. resultado qualquer baoefioio para o 
exet•cito na.ciona.l. 

Compt\lhen<!e-se quo ell>~ t.ivesse sido 
dit:k·.la no int~r·e~;e •ln set•viçn militar. si 
rea.lmen&C' os corpos pt•eci;a.ssern de otficia.cs 
~ ·t baltornus ; mas nem me:; mo essa a.llega~ 
ção poderá. ser foita., pol."que, eomo b 1m 
allega o auto<· do projccto, o numero desses 
offiches clava-se ao doterrniuaJo para o 
es~w.lo cmnple•.> nos r espoe tivus cor1>os, ha· 
ven1lo ai.1da hoje cerca de mil alferes oxce
dento~ no quadro dos oftkia's activ11s. 

De modo que o a.t"t . 25.1 dispoz-s, a. ]ler
petuv,r Ulll est:~do de in~ufiidt!ncia de pre
p:~t·o profissional pa.ra : ;m cer to gru po \lO 
ufficiaes, <> qu~ não pó.Je ~~r de nenhuma 
va.ata..~em pfl.ra o e:..erc.tto. 

Pol' outl'o lat.lo. a a.dopção tlo projecto não 
produzirá <L;tct',l\'.ãO de dcspõzas e, assim 
~en·lo. a Corumi.ssâ.o de ~[arlnh:t e Gllerr,, é 
de pa1·~cer que o mesmo i•ro jecto e;:;tá no 
c:ts•J de moroccr a appruvação da Canw.ra. 

SiLla da.:; Commissõe;, 17 de out ubro de 
1 903 .~.1. Ba ;·bosa, pt•e-;idente .-8oai•es dos 
Santos, rela.tor.-Om·tos l'aualcanti.-Olivein: 
Vcdte<dlio , - Rociolpho Paim<io . 

N. 2~1- 1903 

A osd1•uxula.. a.narchi~a e ouerostsmna. 
r eo1·g:1oiza,çào <lo eosioo m ili tar, que bai:-:ott 
com o !lect·ew n. ;J.SSI . de 1e <hl ~llril de 
IS'JS, Cl)fi&élll , en,1·e orig-lna.cs disposl~:líos, 
uma que exige, mais q11c qualqnol' outl'<L, 
p1·ompw. solução lia p n•te do., legislaJ.ol'es : 
é a que ~e acha. cou~ubS">nciadJ. no an. 253 
do m~ularuonr.o quo bai:'tott com o ciLauo 
d OOI'B':O-

Pol' ess o art.igo üca.ra.m fechadas a.s portas 
das escolas milit.:-.ros aos jovens offlci<J.os q t!e, 
pn1• mo ti vos impet·i~sos, nr•o puder~:~m, em 
dado pr<LZO, eff~ctum.· mãtriculaerii ta.os esta-

PROJ ECTOS belecimentos, 
N. 221 A - 1903 . Ass,m, ~em um motivo justo, ncg~t-se a 

.... :.; .. , · . . · · · ins t.rucção a numeras'ls olficiues que, nem ao 
.:&u"k!J.~ 9 11rL 253 do rey~tãr111mto lJ!'e oe<~xou menos, fazem falta n"s respectivos corpos , 

c om o decreta 1~. 2 .f]81, de 18 de abril (!e porque só alferes temos perto de mil exce
:fB.~Q., com-parecer- da Oommisseio de "1la~ dentes do quadro . 
:~; inl1:_r- e Guei·ra . Para terminar com a fiagrante injustiça, 
A~ Cói:hmi<-llão de Mario ba e Gó.errll. f()i tão· pt·ejudidaL ao e1:el' ;ito, ~ujeit,.mos á con· 

presentà o :P·~cijecto n. t 2I,do cflr~oirt~ ao fio, ,,;iJcJ•açij.c~ ..to . Cong~asso o seglliitte p L'ojecto : 
dispondo sejil. re~•oga1l0 o ar,, 2o3 do regu- O Congres~o Naciona l decNta: · . . 

·famento que ba.ixou cc~m o de~reto u. 2 .881, Art. t.• FIC<\ revog;l<iu o ;u·' · 25~ do re· 
de 18 do abril de 18111'1. . gulo.menta quo llaixuu com ii docre&o n. 2.881, 

' O · ar~lgo ~~~d~tl.Jsbõa o sogutnte: · · tle,l l:l de abl'il de 18~8 .- , , . 
. :· <~Ela 8ert.. j\Gróí.Lttldli. a inatl'icul:L do offi· ::sala dt1s sessõw, 12 de setemtlro do 1003 , 
Ql~nu ~Jeolq pl'ep!\l'a.torle.u ue t.M:ti()a,, . -lUI.lSila~ Miller. - . .. 
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N. 237 Ü-1903 

Redacçrío pa·ra :;u discusst"ío dJ projecto n. 237, deste anno;que fixa a despeza do Ministe1·io 

da Mll'inha para o exeJ·cicío de·1901 

Art. O Peesidente da Republica é autorizado a despender pelo. Minísterio da 
.Marinha, com os serviços designados nas seguintes vet'bl1S, a quantia de 97:800$, ouro, 
e 29.233:593$238, papel: 

Secretaria do E3tado-No - Material.-:assim alte
radas as seguintes consignações : Impressão do 
reln.torio, etc., 10:000$ ; papel, pennas, etc., 
5:000$; assei') ua casa, 1:500$ ....•......•...•.. 

2 Conselho Naval. ......•............................ 
3 Qua.rtel-General .................... • ................ . 
4 Supremo Tribunal Militar ...................... , .. . 
5 Contadoria da Marinha-Augmentada de mais .~:481~, 

sendo de 1:2818 para mais um servente, 1:200$ a 
um 1° escripturario, em virtude de sentença do 
Supremo Tribunal Federal, de· 29 de novembro 
de 1902, mandada executat• pelo Governo. Dimi
nuida de l :500$000, pela. extincção .do cargo de 
auxiliar do archivista. que será exercido por um 

servente, senJo o augmento todo de 981$000 •.. 
6 Commissar.n.do geral. .......................... ; ... . 
7 Auditoria .......................................... . 
8 Corpo da Al'mada-Diminuida do 17:1008, sendo2:70o . .:; 

pela. roJ.ucção de 120 a. 90 aspirantes s de 14:400$ 
pelo pag:tmento sómente a um vico-a.lmiranto em 
vez de dous almirantes do quadro oxtraordina.1•io, 
na impurtancia d l 9:6'!0:\iOOO .......... , ...••.••.• 

O Oo1•po de MarinhPiros Nacionaes -Augmenta.:ia de 
lf!O:i61$:~60, peh insumciencia da vorba. prt>Pilstn. 
pal'l\. fi.tl'damento cltts prLtça.s du Çorpo do Mtt
rialtcirosNaciunaos o Aprendizes Marinheiros ....•• 

lO Co1•po rio Infauta1•íauo Ma.rinha-Augmf.'!ltada. de mais 
::33:750$6fi7, pela insulUciencia d~ vel'b:.lr proposta 
na t•ubt•ica -MaLol'iu.l pera fu.rdttm:mto (materi:.t 
prima) .•..••••.•........•..... · · ·•·•··· ··· •• · •• 

11 Arseuaes- l>iminuida de 150:1lUOs para pn,gamento 
de montepio ao~ oporat•ios tios· oxtinctos Ar~onaos 
da Pel'l1ambuco e da. Ba.hi:\, .................... .. 

12 Capitarii:ts do pol'tos- Diminuída de l :260$, sendo 
540$ por menos um patrão o tle 720$ por monos um 
foguista na rubrica -·Pernambuco •......•.....•. 

13 Balizamento de por·tos ........ , .... , ............... . 
14 Força Naval. .••.........•••........................ 
15 Hospitles •..•.•......•...•......... · .•.. ~ .... · .. ·: ..• · ...• 
16 Repartição da Carta Marítima~ . Augmcnt:tda. de 

70:000$000, pari.\ o desenyolvimento do serviço 
de pharóes. Diminuilla ue 8Ó:000$000, para. 
construcção de rlois pltarúe:~ de 3." classe, um 
na costa <lo Alab:trdão e ou\ro em Pernam-
b:;quinho, no Rio Grande do SuL ........... .. 

17 Escola Nu.val- Augmen~ada de 6:000$ para ,o .des
envolvimento tla collecção conchyliologica do 
Museu Naval. ....•..•.. : ..............•. ; .....• 

18 Rerormados ....................•....•.............. 
19 Compauhí:\ de Iuvaliuo::;,, ..•.......••...•.........• ,.,,.,,,.·, .. , 

2()8: 676$ooo 
46:840$000 
97:031$000 
26:040$000 

235:224tôoo 
43:760$000 
21:782$000 

2.989:140$000 

2.ios: 147$220 

336: 7 Ül$327 

3. 759:4.46$278 

431 :2g9$000 
50:000$000 

4 .l28:ô79$~54 
379: ~~l$000 

735:8(ió$úOO 

392: biJ0$000 
677:021$609 
133:477$000 
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20 Armamento e equipamento - Augmoota<:l:~ d{\ 
:~O:.l :OOJ$, a, fim de SeJ'em auquil•idos os apparelltu; 
electrícos pa.l'a. o movimento de tor res o pttm 
í\luminu.ção do monitor i'e•·nambuco , bem como a. 
artHluwia., c:u'l'etu.s, muniçõ<:~s de guon·a. o m:Lis 
nccessoríos destin<1.dos ao mesmo navio .......... . 

21 Munições de bocca . . ... . ...... ,. · ................... . . 
·2~ Munições mwa.cs ... . . ... ...... ·, •... . ..•.... • .•... . . 
·23 Mat~ria. l de coostrueção naval. ... .. . .... · ......... . 
24 ObrM- Augmonta.da. de 25:000$ para. a. continuação 

lias ohras u1·gentes de quo carece a. doca da. capi-
tania. du porto do E:>tado da. B:~.hia., nos terrenos !lo 
extinc;o Ar senal de Marinha ...........• . ....... . 

25 Combustível ..•........... ..... .... ...... . . .. ,, .. .. 
. 26 Fretes, etc .• . . ........................... . . . ....... 
27 Eventuaes ..•.. .. . .. • . ...•..............•........•.. 
28 Commissões em paiz esh•a.ugeit'•J- . . . . ........ • •.•... 

Art . r'ica. o Pode1' ExecuUvo autorizado : • 

U7: 800:~000 

.-[O O: Oi Jtl$UOII 
7 .548:8tiP:!>!l5!1 
!. 350:0UOSUOII 
1. :;oo: OfJ0$1.tOtl 

50:'i: 000$()(\0 
\JOO: 000$000 
221): OU0$000 
210 : OIIO.;;QfJ() .... 

·~ 

· · · · li) a vender o material reputado inuti! , a.pt·ovoitando o produ c to da, vendt~ nos l'(Jpal'"s 
do material tll.lctua.u te e proprios na.cionaes ; 

b) a despender ate\ 1!'1:000$ com a acquisição de ap_[l:wel!tos, m .. chinism,,s, eLe .. (jiW 
habil!Hem o laboratorio do hospital a preparM p!'O(luctos 11llarmaceuticus o n. disp .lt' tlu 
um gabinete de ana!yses cbimicas o bromu.tologicas. aul'in:Jo o neces~ario Ct'O(lito ; 

c) a. mandar impt'imir na Imprensa Naciono.l o catalogo da t ibliotheca o Musuu du 
Marinha.; 

d) a abril' o cre<i1to supplomcntar nccossario pai'iL occorrer ao pa.ga.roento (lo \'l•.nc!· 
roentos e va,ntagens o ma.terial, li. modidt~ quo se for preenchendo o numero <!o JWI~~-~~~~ 
do corpo da mar inueiros naciono.es, até o limite m11rcado na lei de fixação de Jim,!a.S ; 

c) a mandar constl'uil•, para experienoia, os subm:wi uos de in\'Onçã'> nacion:d 'i !lo 
forem j ulgados acceitaveis, depois de ouvila.s e publicad.:.loS a.s opiuiõe3 oompetentos eobru u 
a-~umpto, podendo pM".L eilse fim abrir credito _a tê a quantia de 700:000$000 ; 

f) a nomear dous a.ddidos milihres~ officiae;: superiores. sendo um na. guroplL o ou ~ 1'0 
na. America. do Norte, percebendo, (l.létn do sc>ldo, ctapJ. e quantitativo pa1•a. crlu.do, a. 
gratificação de comma.ndo de n.avio cvrrcspondonte á.s suas patentes; 

o) a manda1· pratica.r officiaes da armada em otn~inas e esta.belecimcnto.i n:~vnwl 
os\rangoiros até o maximo de seis c bem as ;im até quatro do,; eogJnhairos navo.o:~, <JIIU 
tenllam tle completar o curso a. que são obriga.'Jos pelo ro>pec~ivo regul~menLo, vcncoudu 
os mesmoS officiaes, além do soldo. etapa e qnantita.tivo pa.ra. críiLdo, a gt•ntifl , •u•.~·w 
de comma.ndo, conCormo a patente, deveudo reca.hir •~ escol ha entre os ot!lciMs :miJai 
ter nos; 

h) 11 abrir o cradito at~ 050:000:j; plra occorL·er <ís desp:~za.s com a.~ viagens de n:~vio~ 
da. armada. quo, porventura, sejam feilias a pn~t.os estrangeiros, D"- v igencia da~ta. lei ; 

· ' í).IL reorganizar o Conselho N<~val c a respectiva. s~cl'uhria, ficando o ado liH'a. 
cx~cnçl\o t.lepundeudo de a.pprovação do Congt·csso ; 

. j) a. rever o regula.ment·J dt~ Esc~la Na.~·a.l , fazcnclo -:s al tera.~ões que julgar ccm
venientes, devendo, porém, ter oxecuçao ttepots da approva.ç:ao do Congra.sso; 

·. h) a applicar os saldos das verb&s con~ignadas no nrt. 9•, ns . 2J c 24 e art, l!J, 
lettras li e I{ da lei n. ·957, de 30 de dezemb!•o de 1902, aos soJ•>icos constantes do.s 
mesmos <n·tigos, com exclusão d<~,s quo.'Utia.s desti'nu.déi.s i acquisiçlio de um rilboc8dor uu 
lancha. para a capitania do J:)(n·to tle Pol·na.mbuco, á conStl·ucçii.o d(l, lavanderia, deposito 
de agua. e esgota na Escola de Aprendizes Mat·inheh·os no Eslhdo das Alagoas, c M pruso· 
guiwento da construcçã.o do monitor .i.lfa!'Mlhao ; 

l) a contractar o servi l}:) da Pl'<Ltlca.gem da barra. dt.l Rio Gr<~.mle do Sul com IH'u]_)tJ · 
nente . bra.ziloiro ou em preza. nn.clona.1, com os favores e onus conferidos e1u iiiea..ticii.S 
condições ; . 

n•) adospcntlcr a l-o; a qui.LUtia de 15:000$ para. o fim de rcoditt r o tra.t.ado do 
~eodesia do a lmil•aqte Jost! Camlido Gttillohel, com\a.nto que por os te seja d,.) a.tla. ao Est.'\do a 
odi<;i\o <la. mr-~ma. oltra. · 
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Art. Fica. deroga.do o art. 19 da l<li n. :1.018, tln;; tio novombro de 1880, para o 
fim de poder o Governo celebrar contractos, pot• tmnpo nunca maior de cinco annos, quando 
t'l teR versarem sobre alugneis de casa.s, constrncçõus n:wacl:! o illnminu.ção de fvrta.lezas
ilhas do Ministerio da .Marinhn. e na.vios do gum•pa. ou fornecimento de a.gm\ a qu:tlquer 
dessas d.ependoncitts. 

Art. 0ontinúa. em vigoP o art. lO, lettras e e i da, lei n. 834, de 30 de dezembro 
!lo 1901 c art. 13 d:1 lei n. G52, do 23 de novembro do 1800, ficando extensivo ás praças 
n infLwjm•r.s asyladcs, aqtnrtclaAos, o abnno r11w so f:tz da eta.pa :1 mulher e um filho do 
:~ilyla.do, aquartelado, no Mini~onrio (l1, Gnnrra, o cujo c:tsamonb Wl houver realizado antos 
da invalidez. 

Art. Sm·ão restituídas, na vigenci<1 dcs!;a. lei, n.os oporarios dos Arscnaes de 
Marinha da Bu.hia c Pt:l'nambnco, dispensado~ por efft~ito da C'xtincção destes estabeleci
mentos, as qnantias com qne aqunllcs concol'reram p.u'<L o f1tnrlo du.s pensões ou para 
mvntcpio. 

§ J.o A' mstituição tsem direito os herdeiros de t·.J:los os opr.n'arios fu,llecidos após a 
cxtineçào étos Arscoacs. 

§ 2. 0 Nas restituições será levado em eonta qnanr.o houverem l'üccbLlo os opara.rios 
depois da cxtincção dos Arsenaes, a titulo de abJno do vnncimnntus. 

Sala das Commissões, 19 de outulJro de l9n:L-(.'assí,mo do Nascimento, presidente.
L(ItwindoPit!a, relat.or.-Co1·nelioda Fonsec!!.- Fncnds·Jo l'oigt.- Aniziode Abreu. 

N. 237 C - 1903 

Redac1:cio jJ(tl'a 3a rlíscussiío da emenda 1lesla· 
t:ada, rle CICGOl'(lo com o (Wt. 182 do Regi
ment.o interno, na 2a. discussao do l))'Ojecto 
n. 2.'37, deste lmno, declm·anrlo sem vir;m· 
o rl-::sposto nas leltl'as a., b e c do art. f() da 
lei n. 5ao, de 31 ele de::em!n·o d: 1898, e 
d amlo outras p;·ovidencías. 

At•t. 1.° Fica sem vigor o disposto na.<s 
lettras a, b e c do art, IB da lei n. 500, de 
:;r de dezembro do 1898. 

§ 1. • Na vigencia. desta lei se<·:t revi,;to o 
regnhtmento de praticagem do porto do Ro· 
cife pelo director da mesma P<'atieag3m, do 
accor,Lo com a respectiva associação, sem 
ereação 011 augmento algum de despeza para 
os cofres federaes, dependendo, porém, s1u 
execução da :tpprovaçiio do Miní$terio da 
M<trinhn.. 

§ 2. • Na revisã.o do-i'cgLll:.\mcmto so atten· 
dora. aos seguintes pontos: 

a) á art•ecadação das ta.xas da praticagem, 
dl3 a.ccol'do com o art. 29 e §§ lo, 2• e 3° do 
rcguhtmento de 8 do aovembt•o do 1890, de
vonJo as taxas set' cobradas pela ta11eUa 
aonexa. ao vigente regnhtmento e mais dis
po:sições rcfepente:'l ; 

b) :1 rlivi8ão das tax::ts al't'ecadadaq, qlle (lo
vorú. ser fci&a de accordo com o art. 25 do 
regnlamento de 8 de novembt•o ele l89:) ; 

c) á fixaçi1o das taxas polo aluguGl do ma
terial d::\ pl':tticagem e S3l'Viço do pe'lSOttl 
:1Vulso da mesma, devido pela.s omba.rcações 
cpte de1wtndarem n porto e 'de a.ccül'do com 

o :u·L I" do t•ogulamonto do 8 de novembro 
de 18:J4. 

Art. 2, 0 Rev,>gam-se as disposições em 
con t1·::n•iú. 

SLtl<t ú:t'> Commis->Õe.>, W dJ outubro de 
1903.- Oassiano do Nascimento. prasidente
LaurindJ Pilta.- Francisco Veign.- Cornelio 
da Fonseca. -AI'lizio ele Ab1·eu. 

O S1.•. President,e-E-;tando adoan
talhl a lura, dosigno p::tro:t amanh"í <t se
guio&·) ordem do d1a: 

1a parte (até 3 horas ou antes): 

Votação do pat•ccer n. 118, de 1903, reco· 
nhucondo Depnt~tdo pelo 3• districto de Mi· 
nas Gemes o Sr. Dt'. Carlos Peixoto de Mello _ 
Filho ; 

Votação do p1•ojocto n. 22ô B, de 1903, quo 
a.LttOl'iz:\ o Govomo tL construir uma est!•ada 
de í'.n'l'O quo, p11rtindo do Timbó, no Estado 
da Ha.hia., vá toL•mina.r na cidade de Propr•iá, 
no gst.a..lo da Sergipe, ligando-se a essil. es· 
tt·adn. :J.S chlade& de Aracajll e de SimãJ Dias, 
dil•octu,mentc ou por meio de ramaes, de 
accorJo com a~ condições qua estabelece 
(3" discussão) ; 

Yotação do projecto n. !08 A, de 1903, au
torizando o Podet• Executivo a subvencionar 
com a. qua.ntia. de 20:000$ o Dr. Vital Bt•azil 
Mineiro da Camp<wha, para, no estrangeiro, 
torn:tr conlncido o t1•ata.mento do envenena
mento ophidico, e dá· outras providencias, 
com os pa ·eceres das Commissões de In~tru
cção e Sa.ude Publica. e de Orçamento ( ll' dis· 
cnssiío) ; 
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Continuação dt\ ~ discussão do projccio vencimentos, pa..xa t1•a.tar de sua. saude, ào 
n. :~8 A, de 1U03, l'eorganlza.ndo os serviços a lferes do exercito Alfredo llomão dos Anjos, 
de hygiene udministrattva. da. União; com IJll-recer da Commissão do Petições e Pu· 
. Díscus:;ã.o unica. do prQjocto n. 186 B, de dol•es i 
1903, relativo á emenda. do Senado a.a pro· Discusaão uoica do projecto o. 259, de 1903, 
jecto n. 186 A, deste anuo, que l'eleva ao autorizando 0 Poda<' Executivo a p ro rogar 
ex-Deputado .Josê Augusto Vinhaes a pre·;cri· por um anno, com 0 resp~c&i~Yo ordenado, <L 
pçã.o em que incorreram SJUS sllh.>idios de licença em cujo gozo ~c acha 0 conJuctol' de 
11 de agosto a 23 de sete-mbro do ISIJ3 ; · ga classe da. Est~<~da de Fe1·ro Cen tral do 

'3• discussão. do projecto u. 242 A, de !903 13ra,zi! Ant: nio Toscano do Brito; 
(~ projccto n. 392, ue 1902, do Senado) que Discussão unica. do projecto 11 • 42 c, de 1903, 
dli. nova organiza~ão á Casa. da. Moeda. .rola.tií·o <L emenda do Scna.do a.o projecto 

2• parte (ás 3 horas qu a.ntü.~) : n . 42 B, deste anoo, que auto:iza o Pl'esi
Discussão uoica.do projocton.257, do 1903, 

autorizando o · Poder .Kxooutivo a conceder 
um a.nno de licença, c.>m ordenado, a Vicente 

den te da Republica. a crear e l'egltlamontar, · 
som onus par.:. os coft•es publicos, uma caixa 
beneficente na bt•ig-<~.da. pJlicial de.it J. Capital; 

Maxirno dEl Almeida Serra., lo esct•ipturario Coniin uaçã:o. ua 3~ discu~o do proj:~cto 
da. Alrá.ndega . de Corum~á, em pt•oro,ga.ção n. 168, dt> 1897, pr.>videncian:J.o \!ubt·o au~i
da.quella. oro CUJO gozo se · Mlhà., para. tra.~.r li os á. lavoura. 
de su~ sa.uqe ; . . 

Di&cussliQ uuica do projecio YJ . 258, de 1903, 1 Lova.nt a.-se a sessão <i~ 3 horas o 55 minu· 
concedendo um aono de licença, com todos 03 tos da tarde. · 

110° SESSÃO EM SO DE 011T'O'!IRO DE 19~3 

Preside»eia llo Sr, l 'cml·a Oztimat•,zes 

Ao meio-dia. proccde·oo á chamada. a que 
l'cspondom o~ Srs . Paula Guimaffi Js , Jl.lun
car Gnim~rã.os. Thomaz :\cc1oly, Wa.ndet'ley 
de Mendonça., Jvà.quim Pires, Kug:JOio T .. u· 
ri'oho; Ant hero· BotOiho, Sá. Peixoto, Aurelio 
Amórim, Antonio Bastos, Luiz Domio~ues. 
Raymuntlo Arthur, Anizio de Aorcu, Tho· 
ma.z Cavalcanti, Francisco Sá., &lu:wdo Stu
da.rt,'Gonçalo' Souto, &loy, de Souzl, Fonseca 
o Silva, Pat~l<!- ·é' Silva, AIJJon Mi1:1nez, Toi
x eim de S(~, Etmirio Coutinho, ·celso de 
Souza, MaJaquia.s G,JOç:tlves, Julio dl} Mellll, 
~t;J.cio C.o'ímbra·, Ange~o Neto, Euzebio de 
Andrade, 4rrox:elliiS Galvão, ~oiriguus DJ· 
r.ia, ~ovloiil.no de · Carva.th.>, Fe[isbel!o frJi· 
re, Domingos Guima1·ães, Bulcã.o V1t\nna., 
Felix Gaspar, S ,tyro Dlas, Pln'tQ Dautas, 
AlveS R1r:JOsa, Rodrigues · Li:na, Toleot tn·J 
dos Saritos, b;duu1'd<f ~ta mos, RoJi•igues S<ü.ia. ' 
iiha, Pa'l·anho3 Monhnegro, Ma.reolíoo Mou· 
ra, Bm•nirdo Ho1•ta:, MJt•eh·a· Gom:lS, He re 
dia de :Sá, Corriia D11tra, M~l!o r.ho;t:J~. 
Amei'jco ·d 1 Albuqcto:quc, !!'idulis Ah·Ja, 
Joã.o B'~ptlsta. Galvão Baptista., La.m•inào 
Pltta., Henrique Bot•ges, Cruv<Jilo Cava.!-

oanti, 1\Iaul'icio do Al>rou, OlivolrJ. Figuei
r~tlo, Carlos Tcis:oit•a. Hrandã.o, Boruu.rtlo 
Mvntsít·o, João Luiz, Ji'ra.ociseo BiWila.rdioo, 
Bueno do J:>U.iva, ,João Luiz Al\'JS, Ada!
bor~J I~ort·az, Antc~nio Z~a.1•ia.s, Ca.rvatho 
llrii,o, Noguuira., Pii.dua. Rezende, Mor eira d<t 
Silva., Je;uino Ga.rJo~o. Franci~eo Romeil'o, 
Valo is de Castro , R 3bouça.s de CarY<llho, 
Fcn·nando P re>t!3s , F ~t·r~it·a. Bt·a.gn., Het•me
ncgihlo do Mora.es Filho, Joa.quim Teixeira. 
nmndão, A.quino RilJe'!:L'O, Ca.ndi•lo do Abreu, 
Ua.l·1o; Cu.va.lca.nti , L<J.meoha. · Li tB, Juvenal 
~llller, Ma. ·c:.l E~t:Ob[1r, Germ•1 uo Husslo· 
cher, Angelv PinhJil'o, J:~.mas DJ.t•cy, Do
miJJgos Mas~.n·euna.s, Cassia.ao do Nasci· 
meu to, Vespa.slano de Albuquerque, Alfredo 
Va.roUa, Diog.> F0:·tuna, Campos Ca.l't ic r c 
Homem dJ U<l.rnJ.!h,J. 

AbL·e·sJ a. $(l.l;ão . . 

g• I ida o PJ3tl em discu>~ã:o a. actn .. 

O Sr . .Julio {fe llt:ello (pela or 
dem) -Sr. Pt•o.;~ideote, pnd < <~ p:~lavra. p:>.ra. 
communica.r :í. ~I lsa. que o mou <U ,tinc~ o 
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companheiro de bancada, o Sr. Esrilerahlino 
Bandeira, tom faltado ás ::;ossões por mo ti 10 
de molesthl.. 

O SR. PRl·SIDENTE- A Mesa fica intei
rada. · 

Em seguidu. é appruvada a acta da. sessi1o 
antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. A.lenca•• Guima••i'tes W 
Secrelm·io) procude á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

baosem as port11s, compondo primeiro ao es
pelho o gesto da. repulsa ••• 

O que elle fazia, eu bem sei: punha a mão 
á gola do meliante e o corria. do lar. 

foi o que fiz! 
Vi a casa paterna invadida, ameaçada, e 

puz as duas mãos em quem a assaltar~, nas 
vestes em que me surprehendeu. Não cogitará 
dellas a historia, si narrar que impedi a vio
lencia ; e é o que me importa. 

Irei, depois, para a escola dos oradores : 
quando o mestre precisar de exemplos de 
vebemencia patl'iotica, talvez sem vangloria, 
senhores, possa eu citar este, que estou 

Officio: dando. 
Do Sr. 1° Secretario do Senado, de HJ do Sr. Presidente, revelam-me as notastachy-

cl!rrente, transmittindo os au:.ographos das graphicas que se preparara uma scena para 
resoluções do Congresso Nacional, devidtt- salvar o reprobo e abafar a voz de um repre
mente sa.nccion<odas: uma, abr~ndo o credito sentaote independente, poisque, senhores, 
de 323:000$, supplomentar á consignação onvi protestos contra as increpações feitas 
il2n-transporte dll tropas, dn. rubrictt 15n_ ao Senador Vicente Mt~chado, mas verifico 
Material-do art. 16 da lei n. 957, de 30 de em as referidas notas, que maiores me foram 
dezembro de 1902; e outra, concedendo sei:> jogadas. 
mezes de !i,~ença, sem vencimentos, ao juiz 
sub:;tituto feder<.! na. :;ecção du Pará Dr. Pe- O SR. PRESIDEXTE (fazendo soar os tym
th•o Pereira Chermun!; Rayol.-Inteirada; panos)- Attenção! Pelo decoro desta Casa, 
archivem-se os amographol:>. pelo respeito que mutuamente nos devemos, 

pelo exemplo que nos cumpre dar ao povo 
O Sr. Prel!Oidente-Achll-se sobre. que no~ ouve, peço ao honrado Deputado 

a Mesa durante tres sessões diurnas, ptmt re- que niio resvale para o ter·reno odioso das 
ceber emendas em 3a discussão 0 proiecto ag-gres~ões e das violencias. Esse povo, que 

" nos obst>rvn. censuraria. a Camara, accusal· 
n. 237 B, de H.I03, que fixa a despeza du Mi- a-ia de empregar' mal o tempo. O incidente 
nisterio da Marinha para 1904. da ses~ão a que o honrado Deputado se refere 

está ter•minado e, nessas círcumstancias, 
peço a S. Ex, o obsequio de não voltar a 
ello. A Jiherdatle da tribuna tem limites. 

O Sr. Al.f"redo Varela, (movi
mento geral de attençt7o. P1·o[ttndo silencio)
Com prometti-nw a fazer a denuncia dos 
cr·imes tia olígarchia pnrnnaeme. E' o que O SR. ALFREDO VAR!!:LA- Ha. de me 
vou encetar neste pretorio, e posso assegurar I permittir V. Ex. que eu encontre pa.rciali.·
a meus collegus quo o faço de animo frio e dade no juízo da. Mesa da Cama.ra.. . 
sereuo. 0 s p · E 9. . 

Não depõem no inqu.orito testemunhas R. RESIDENTE- 'm que' 
cujas dedar•ações os ty1·annt>s possam ii1qui- O Sa. ALFREDO VARRLA- Si a Mesa ainda 
nar d!:1 suspeitas; apenas nmigos da situação. não me ouviu, nem suba o que vou dizer ..• 

Ar1tes, porém, de entrar nas provas do 1 • 

allegado, seja-me licito fazer algumas obser- ,. ~ SE; .. I ~ESI?E~TE- V. Ex. disse que se 
vaçõe:> sobre a ses· ão de 14 do corr·ente. at reíertr ao lllcldente. 

Varias as opiniões sobre essa mernor·avel O SR. ALFREDa VARELA.- E quem m'o 
ses::,ão. póde pro h i bir ? ! · 

José do Patl'ocinín, o chronista scintillant~. o sa. PRESrDENTE-Perdii.o; peco a v. Ex:. 
entre qutro&, entendeu. que ~ or~dor devia que. não volte •• este terreno. Dei por termi
ter. ma1s arte.- Petl'nmo, POJ exem~lo, na nades os incidentes d'aquella sessão, e não 
tun~ea pmpu.rea, expor~do com eleganow, em posso consentir que a elles se refira. o nobre 
{'ro~a cadenciada, depms de !Jello repasto, os Deputado · · · 
delictos de Nero, -eis o que lhe agradaria · · ' 
talvez... OSR. ALFREDO VARELA-Emnomede que 

Senho1 es! Não tem harmonia, nom rythmo,. artigo do R;egim~nto V. Ex. me prohibe que 
!" musica do'dest~5pero: e angustia, é grito, é eu ~1ça rele~encms a um facto occorr1do em 
Imprecação! ::;e~sao anteJ·wr '? ! 

Quizera v:er o a:postolo do abolicionismo O Sa. PRESIDENTE - S. Ex. póde fazer 
no momento da noite em que lhe arrom- l'eferenci·a.s em termos. 
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0 SR. ALFREDO VAKF.LA.- V. Ex. não 
sa.be t:?m que termos vou f~zel·a~.,. 

O Sn. PRE:ilOE:-;rt; - Estou prevenindo a 
V. E :'i:. para. que não me leve a ponto de ter 
de invocar o Regimento. Espel'o que V. Ex . 
11e conserv~ em termos .•• 

O SR. ALFF:<:oo VARELA-T1'es annos tenho 
convivi•lo uest.'L Casa, com os crlllegns ele re· 
pt>esentação, e todo o mundo conhece a urba
nidade do Deputado do Rio Grande do Sul., , 

O Sa. PRESIDENTE -l~starei do nccordo 
com V. E:.:. si assim pro~eder. 

0 SR. ALFREDO VARET,A - Senhores, eu 
disse quo aqui se preparou uma comedia. 

Um sympathico homem do povo t'evelou
m'a. ao entrat• eu neste recinto. e não lhe dei 
cradito. « AqueHe senhor », a.ffirmou apon· 
tando para a bancada do Paro.ná, «vai dizer 
uma coisa que o dcsnorteo.rà no começo do 
seu rliscurso.» 

Não pude admittir que houvesse um l'0pre· 
senta.nte disposto a. produzir far.;as. 

. A gargalhada hlha. dD Sr. Carlos CtlVal
ca.Qti provou-me, porém, que, da facto, a co. 
media estava preparada. 

Eu. porém, senbores, apenas havia chama
tio o Dr. Vicente de .•. Não quero repetir o 
termo; jit. se sabe· qual e. E dlsse-mtl o 
Sr. Alvaro de G,n•valho : «V. Ex. c um 
a-ventureiro.» 

Senhores, no genera insulto, n:ula conlwço 
de peioL'! ' 

O Sa. PnnJSWENTiil - V. E". permitta : 
todas essas pal:tv1·as foram t•etil'il.tln.s; chamei 
á orílem o nobre Deputado a quem V. Ex. so 
rofare. 

0 SR. ALFREl)O VARELA - E~sas paln
vras fm•am ouvidas nes~n recin~o. 

O Sn. Pnll~JnENTF. - Nfio se devn volhl' 
ao incidente, ~ue estú terminado. O nobt·e 
Deputado por S. l 'aulo retirou tmlo isso. 

0 Sn.. ALFRF.ntl VA!l.El A-- Mas tudo isso 
permanece n:1 memoria <le todas a~ pesso:ts 
que ouviram ... 

Aio(la nas notas ta.ohygraphicas encontro 
um mimo desta ordem: « o SR. ALVARO DE 
C>~.RVAJ..HO - Não posso! quem quizer que 
se acovarde ! não posso continual' diante 
desse a vcntureiro. » 

Segunda vez, senhores ! 
Maia arleante:«O SR. ALVARO DECA.RVALno 

(com uiolencia )-Não tern cor;~g.~m alguma, 
porque veio parll ·aqui acobertado com o 
nosso r espeito, fazer cha11tage, Pl'OVocar es. 
candulo l » 

Fazer clial1tage ! 
0 SR .. PRESIDENTR - Pe~o o.ttençfio do 

nobre Depu tMlo; tudo quanto V. Ex. estli re
feriu lo não cansll\ dos A anaes , 

O SR. AT.FRBoo VA!.!.El,A -Mas consta. 
das notas tacl\ygraphicas, e esta Casa ou-viu. 

O SR. PRE~lDENTE- Mas eu dei o inci
dente por t~>rminado. e " nobre Deputado 
não póde voltar a ol!e. 

0 Sa, ALFREDO VAREL,\ -Dê> sorte- que 
eu sou insulla.do. e V. Ex. nflu consente f1Un 
me cless.lfrónte? l 

0 SR. P RES11>f.::i'TE ...:... Mando i ratirt\1' (l:tS 
notas ta.chygraphiens tudo quanto V. Ex. 
tem refbrltlo, e V. Ex. não pódo repetir ; o 
decoro desta Cn.rna.ra. o proh [be. 

OSR. A.umEoo VAREL:I....;. v. Ex. faça 
a mosm<\ ju&tiça., manJe retirar da.s notas o 
que cu disoct• nqui. 

0 Sn. PRESIDENTE : ~ Usei ela mesma. jus· 
tiça :paru. todos. 

0 SR AI,FI\EDO VARI!LII. (lendo) :- « 0 
SR. CARLos CAV.\LCA.NTI- ou v. Ex. sus
pende a ses~lto ou tomn.mos u m desforço 
physíco. » 

um nosrorço physíco, senhores, contra um 
D~puti\do quo vinha. produzir uma alle:;?ac;ão .. 

Já ehegámo~ a este extremo barba.rismo! 
Amcaca·se com um desforço physico a. um 

omdor da tribuna. parlamentar ! 
Mais a.dea.nto, ac~rescenta. este senhor : 

« Não podemos continua.!' a ouvir nccusa~ 
ções formula.do.s por um homem completa
mente desmoralísado na opinião publica,»-

0 Sn. PrtSSH'>llNTE - O ul'rti lOr foi cha
mado á. f>rdem. e retieon t lldo quant o diúu. 

o sn.. :\{.l'IH~D() V A RHT.A - Mas a Ca<:a 
ouviu e ha. de ouvit• a g-ora :t res posta.. 

o SR. l'REhmJ.:tn'E- Mas V. E)(, r efira· 
s:~ em tct'mos que o ~ ~~gim ont·) permit ta. 

0 Slt. AI ~'RF.Iln VAnrr.r,A: - E' o ljU•~ 
esto1,1 fazendo. . 

Até 11.gora cito palavr~ts lle outrem. 
Senllot·o~. ó excessívMmmte a.mbicio ~a a 

p1•etcnçií.o, qne &qu i se te10, d e (l\zer calar n 
mpresentante do lLio Gr a1Hle ,J o Sul ! 

Autorizam-mo varias precedentes desta 
Casa. 

Não h11. muito n'lste r ecinto, ó so.bido, h•,,. 
vou-se um bello rlia.logo ões ta ordem, entre 
o lef'.der dn. Camn.ra o o Sr, .) oão A g-n in.r : 
«O senbor é nm cstupido, o senhor -,; um 
bruto. o senhor l: um nnlmal», e JHH' ahi {t 
róra l 

Não me eonsta., S ~ . Presidente, que tivOS· 
sem impedido a continuação do discurso da. 
pessoa que orava no momento ••• 

Por que, portanto, senhor es, esta. justiço. de 
dons pasos, que ssme (tUer app!icar 1 

O Sa. PRESlDRN'fE - A Mesa. não ~uv; i u 
some-lba nt e:s e:qn·e$SÕ&i. 
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O SR. ALPR!8DO VAR.ELA. -Elias foram 
proferidas aqui. 

VozE::> - Na legislatura p1ssada; é bis
toría antiga. 

O Sn.. Au•aEno VARELA - E' historia 
antiga, mas é boa. histot•ia. 

S~_!lhore3, não se viu aq nelle oxtraorrlí
n:mo espírito de Si! veira M~rtins apodando 
umaCamara inteirJ, de - Camm·a dog sen1is, 
sem que lhe fosse retirada a palavra ? Como 
n gora. se entende que o Sr. Vicente Mar;lli1do 
gosn, do privilegio especial de impedir que 
um representante do paiz ven lu dizer o que 
sabe sobre sua pessoa, peio facto de ser urr 
senador da Republica '? 

Pois eu não quer·o para mim, senhores, 
esto pPivilegio! 

Eu vou mogtrar que t9nho o desassombro 
de desvendar diante desta Ca~a a minha 
vida publica e particular. 

Mas ..• não foram somente os üitados os 
apartes atrevidos, e ngora tenho ensejo de 
responder a um. 

O Sr. Candido de Abreu deu-o e nlio foi 
registrado; cu o ouvi bom. o seguinte: 
«V. Ex. quer continuar o escandalo deste 
anno?>> 

A que escanda.lo se referiu o Sr. Canditlo 
de Abreu t 

0 SR. ÜANDIDO DE ABREU -Não foi justa· 
mente isto. ' 

O SR. ALFREDO VAmn,A- Fci cousa pare
cida. 

S. Ex. se refaria a uma miseravelcalumnia 
que andou pelos jornaes. Tem rlous aspectos 
t!Sto caso, senhores, que preciso considerar. 

Mostrarei a.o pygmeu, bem patente, a 
forQa de nrn grande cat·actot•. 

Senhot'23, publicou uma e:erta. imprenstt quo 
o tlepntndo Alfredo Vu.l'ela tinh:t snhido desta 
cn.pit.al, levando contsigo os haveros rle uma 
Pspnsa abandonaria. 

Po1s, viver ás claras ! 
Alft•edo Varela, homem pobre, casou com 

11ma senhora possuidora, então, de fortuna 
superior a mil e trezentos contos. 

Gomo? 
Aqui o diz esta escriptura. do cootracto 

ante-nupcial, em nottts do tallelliiío lbt'ahím 
:\[achado, livro ô:~. H. 104. 

O casamento foi com sepaT'açilo clt) bens. 
Tão f5omen te com essil condição ? 
O contracto estrttuio não fÓ a separação 

dos bens presnntes, n·t conformidarle deste ge
nero de contructos, seg-undo nossas leis, mas 
igualmente a separaç-.ão dos bens que os con· 
juges viessem a adquirir por qualquer titulo. 

Nisso ficou n desinteres:;e do orauor '? 

·;o!. Yl 

Dispoz mais que a administração da fortu
OR da esposa, que a lei lhe attribuia, ficasso 
em mãos da pessoa que ella escolhesse. 

Só isto 'I 
Dispoz mais que os ren.fimentos (a me

to:~e delles, por lei, devia caber ao orador), 
qne os reu•limentos se nfio commnnicas.sem. 

E quem fez questão deste contracto'? 
Diz o docmment; citado que «estas clausu

las foram propostas pelo primeiro outor
gante, Dl'. Alfredo V areia, e acceitas pela 
segunda outorgante, D. Josephína Barreto 
Rodrigues Braga». 

Mas ainda: AlfL•edo Varela é pobre, re
pito. Dispõe apenas de algumas honradas 
economias. 

Pois bem. A senhora a qu~m se referiu 
lembrou -se um dia de fazer um testamento 
em favor do marido. 

Est<i, aqui o testamento, appro'\"ado pelo 
tallellião Souto, em Porto Alegre, a D de 
janeiro de 1895. 

Que diz elle ~ Vou ler: «Da. minha terça, 
de que posso livremente dispor, instituo 
lcgata,•io em plena propriedade o meu re
ferido marido e primeiro testamenteiro,. Dr .. 
Alfredo V areia.» 

Sabeis o 11 ue fiz clesSC\ papel~ 
Aqni ha, á margem dellc, urna. nota com 

a miuha assignntura, em data de 5 de agosto 
de 1896, e diz: << lnutílisado por mim, contt·a 
a vontade de minha mnl11er.» 

Por baixo escripto: «E' a verdade- .Jose· 
phina Vare la.» 

Le:o em seguida uma carta da. mAsma se~ 
nhora, de ~O de maio de 1903, tlrm<:~. rdco
nhecida. pelo tabellião Ct\stro: «Declaro que 
sem sciencia do meu maritlo, llz em Portn 
Alegre um test>\monto logando-lhl) a tm•ça 
do;O; meus hens P- I'}Ue contra o. minha vontade 
o llr. Alfl'OIIo V:tT'el:\ inutilison e!'sn mnsmo 
tr.stn.mento . " 

Mais :l.inda, snnhnrt'il : o pobretão pass:m 
um d1n. por cet•to embaraço qun não precisa 
t•oln.tal'. 

Suo. senhoro. teve nhi genet•ositladl\S que 
COlEtam do documc;lto quo v ao· Lor·: 

<< 1." Não 1'1 verdade que minha mn· 
lher, D. .rosephina Varoln, vendo-me 
atllict.a com a perda. de um negocio meu, 
offtwecen-me com a maior insistencia, retiJ 
ras~-e eu dois contos de róis por mez, 1le seus 
rendimentos, para minhas despezn.s parti· 
cula.res, isto no segundo mez do nosso casa
mento'~ 

2." Não é verrlade que minha mulher fez-me 
preseutc de sessenta contos de réis, em apo· 
!ices ouro, obsequio que recusei cathegorica· 
mente? 

Rio, l5de outubro de 1903.·~> 
&2 
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Vou ler a. continuação, a resposta por 
Iettra de D. Josephina. e firma reconhecida 
no cartario C<~stro: «Sr. Alfredo Varela
E' certo que fiz os dois o1!erecimentos a que 
se relet·em as duas ·perguntas, sendo que 
semp1·e V. recusou um e outro enthegorica
mente.-Josephina. Va.rela. Rio, 17 de outu
bro de 1903.» 

D~do o incidente que conheceis, senho1•es, 
fui obrigado pot' mot1vos outros que não 
esses e• pa!hados pela ca.lumnia, a. relirar-rne 
dest11. Ca.p>tal. 

!\la! tive, porém, conhecimento do que 
occm·ria., pelo meu nobre amigo o Dr. Mi
randa. Azevedo, que mo recebeu em S. Pa.ul0 

com uma generosidade de irmão, voltei 11 
(JSta. cidade, fazendo immedia.t~t entrega dos 
bcn~ que e.>tav'am a meu ca.I'go e arllitrio: 
monhvam elle~ a 300 contos de róis. 

como o rtz ~ 
TeLho t\qui o. certidão da e~cri ptura exis

tcn te em notas do carto1·io Cttstr('l, livro 
n- 130, folha 35. 

Nessa cscriptura. D. .To~epbina. Varela 
« exnlça o tino, escr·upulo e til.leli<1acte com 
que mwto [l, seu pedido gel'ira. eu sempre oa 
sens _bens e ora o~ re>tHuin~. 

O advogado de minlla senhora, a seu turno, 
declara o que se vai ver ou. seguinte carta: 
~Rio de Janeiro, 28 de maio de 1903. 

Dr. Alfl'edo V;Ll'ela, 
Envio no doutor as joias de sun. proprie

dade, que fic:wam com as de D .. losephina., e 
ilnnbem vario~ ·documentos. 

Aproveito o ensejo pZ~l'a manifestar-lhe 
n. mioha. satisfavão pélo modo ca.•e.lhei
resco (lO!' qlle r egularison, pernnte mim, como 
n.tlvogudo doquella sE>nhora, a situ~çti.IJ lllll
lel'illl úo co.~al. · Jâ. ha.via externado il mint1a 
cunsLítuinle u. confiança que tenho no doutor , 
quando recebi a SU[l. curt!l. convidando-mo 
)Jill'a. esso ftm. 

Folgo em dizel·o, vi conflrmatlo ma is um<\ 
'\l'ez ess~J meu conceito com o procedimento 
corrccto, com que se houve ao t•cgrcsstlr de 
S. Paulo. 

;:;in to necassíuade ·de nffirmar, jâ que a 
ca.lumoia. procurou attíngil:o, que ninguem 
m<li.S do que o doutot' ouiclarin. com t ,mto 
1.elo, desi.nteresse e austel'iàa·le de ·interOi;ses 
nlh eios, fazendo espontaneamente a resti-
tuição dos mesmos. · 

Basta as.siguala.r que no cofre de D- Jo
sepbinu, por miru exa.minado, encontrei na 
ma.iol' ordem os pap ~i:; de qua ha via mist er 
_pat·a se1enc1a. do q11e lhe pertencia, com um 
livro , f.tnde escrupulosa e 111etllocticamente 
eram pelo doutor escr1pt nradas a.~ applic,.çõe~ 
dadas a•, s dinheiros que, em boa llora, lhe 
:for~m confiados, 

Pela fórma como o DI'. Va.rela deixou as 
causas, foi a minha pl'imelra. i rnpres,ã.o á 
minha cuu:>tituin 1 e, pos>o dar .Jhe cont a de 
tod~s os seus b~ns em 24 horas. 

Não é demais assegurar· lhe que minha. 
opinião, <~qUi exposta sobre o. sm~. pessoa,, é 
lambem a de D . .Jo,;ephitm, que clle..:ou até 
a me autorisar desde logo a dar solernne des· 
m~;ntidn aos diffamadores, não indo eu à 
imprensa, por julgai·O supat•ior ús miserias 
l'Qrrtnks e 'cel'to de que a m~lhor e mais 
digoa respost<t era esta quo a.caha de óar 
com a entrega. dos bens e ri e que v rli rbr tes
t~munho tt CH'h que tenho o gosto de díri· 
gir-lhe, 

Com toda l\ estima e considl'lPaçti.o sub
scrLJvo-me doDr. Coll. e Am. Oor .-ULU>ES 
BRANDÃo.:. 

( Publicada a. 31 de maio na Ga~ettt de 
Noticias e em tortas ns ontr·as folhas do Rio.) 

Mas, senhores, ainda. ha mais algum& cousrt. 
Es~e marido ausente do lar procedeu com 

tamanha correcção, que aindu. seus conselhos 
proem·ados até m1. hora presente . 

Aqui tenho uma carta ri () ref~rido D1•. 
Ulysses, de data do 4 de S(';teml.ro de Iqos, 
aciornpanhaurlo outra de D. Jos~phina; em 
que lhE! diz: «Peço-lhe e~crever ao Dr·. V areia. 
etc. ete. D.~st<jo que elle saiua. e dê sua au
torização a tudo que fõr l't\Zen•lo. » A firma 
está reconhecida no outoT'io Ca :..tro. 

Vej>~m, senhores. bem transpar ente a v ida 
de quem se animou e:;ta sen b.or ( Clp anta pam 
o S;·. Candido de Abre1.1) a trat\ir da tót•ma 
qua sal!eis, fazendore!'~rencht a um illl SS· 
ravel escandalo promovitlo por m Gi;J. <lu~ià 
dd d iffamadores r 

Creio quo está varrida a minha tGstad!L e 
swlS nmt:une, porqne podi11 a.•·cre~centllJ' 
cansas bem desugr;\da.veis ó. b:•ncada pal 'i<IH\· 
en~e .. ~ 

0 SLL CARLOS CA \'AI.CANTE -Nilo tenha 
pi.;dade o nobre Deputado. 

o SR. Ar,FnEno VAREl.A. - Ma.s, di gamos 
algumas pa.L<~.VrllS sobte os doestos de que 
fui ~icLimr. n este recinto . 

O Sr. Alvaro de Carvalho disse que eu não 
-prestat·a sei'Viços o. minha t e t·ra e a ndava 
Iuettido numo:t av .• ntUJ·a em o P~traná.. __ 

Eu quizera onvir do cltele da bancada rio
g-t•audeiJse, se 1\qui estives:;e pre:cote, a sua 
opiniõo sob!'e o mol!o por· quo tenho cnmpridú 
t·S meu s deveres nest;< CJ.1sa . 

Não preste\ serviços a minha terra-... 
Pro"la o cont,•arjo a. minlm reeleição, não 
Sl)licítada. Não sahi desta capital, nom 
esc!·ev1 uwtt- palavi'U. ao. Dr. Julto de Castilhl•S 
sobre este ponto, Si o mandato me foi reno· 
vnao, de ce1·to e porque este tllu, tr·e antigo 
entendeu que bem merecia a reeleição .· 
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Depois, permitti, senhores, que eu faQ3. 
uma breve rememo;·ação da minha curta 
actividade parlamentar. 

Alem de um trabalho copiosissimo sobre a 
fazenda publica de nosso paiz. apreseutei aqui, 
em 24 mezes de legislatura, 21 projectos de 
lei, sobre os mais serias assumptos: nada 
menos que sobre balanços dn fazenda-publica, 
emissão r,ancaf'ia, organisaçãode orçamentos, 
process; pa.ra a di:::cussão do Cudi:ro Civil, 
operações de cambio, constituição do Districto 
Federal, liberdade de prolissões, p1·oprios na
cionaes, facturas co;.sulares, contractos ds 
Fazenda, tarifas, investidura de cargos etc. 
etc., além de uma coustante collabol'ação no 
estabelecimf'nto das leis annuas .. 

Sãó insignificantes esses labores; mas. eu 
quizera perguntar quaes os de que titz men· 
ção o activo representante de S. Panlo '? 

Não se trata de uma aventul'a, senhores: 
pro~·egue logicamente a. acção livre dB um 
homem patriot ~. Leia-se o que ora digo na 
mprensa: mutatis mutandis o que sustentei 
na legislatUI'a passada e antes della. 

Não h a d1scor.Jancias, nem soluções de con
tinuid;o,ie, na minha vida pul.Jlica. Os terrores 
que revelo, que .me desperta a situação, já 
os mânif~sta v a. no anno de 1897. 

Prevendo para breves dia11, a ruina da 
Republica: escrevi n'um pamphleto, fazendo 
um parallelo entre o nosso e o movimento 
de 1789: 

« Quando a Fl'ança. acordou, estavll. maníe· 
tad<t pela reacção :iapoleonica: o que trouxe 
e lia sabemos todo~ ! . . . · 

· · Éi~ 'd ct~;r~~~;~ i~gi'd~ p~.r~· q~~· ~~{n'i;;r{:{r~·o·s: 
per·:;istindo como ató ngom o divorcio entre 
o govot•uo dtt Repubtic.;, s--jtL qual fúr•, o o:; 
vct•d:Ldeir·os J'('publtcnnus. 

Certo pol'igoHu optituismo quo nnnc<t su deu 
uo t.r·11balho rle ob~orvas·,,lecliU'ItriL urr·og:~nt'l· 
mente quu tudo isr.o ~ilo fuuta:da~; 1le v.sio
llal'io: que ns instituiQõo:; j!izem tlt'mes, IJliO 
não ha perigo que r·ecommeniiG estes reme· 
clios extremos. 

T11l foi· a opinião cio gran lo C.1rnot om 170i, 
quantlo os sinceros tuuigos da Republica 
propunham, para Scdvnl·a, cou~a analuga ao 
que hoje propomos 

Qwmto errou, de boa fà, o grande pa
trbta.! 

Dons nonos depois abria elle os olhos. 
Bonap:\rte, n poía.ndo·se nos mode1·ados e 
reaccionarios tle to lo matiz, consumma v a 
sua usurpação, o, QUatro annos mais tarde, 
voltava á Franç'1 a momirchia, mais retro
gradtt e .tyr.,nnic<1 do que nunca! 

Desconhecida a logica. tia Revolução, esse 
desfecho er·a inevitavel: lá, como entre Ms, 
como em qu;.~lquer P<tiZ, tinha de ser esse o 
fructo da ·cegueira humat\a. · 

Havendo feito uma Revolucão incompleta, 
cavaram prematuramente os homens a pro· 
pPia sepultura, e em !8 brumario eram já 
.davorl\dos pela morte os que poderiam ter 
com ex i to resistido ao gener·al traidot•: -
sem ~lhante destino nos espera ! 

Nesse andar em que vamos, amanhã des
appnrecel'emos na. voragem ! 
I ,·I. • • e e o •• o • O o f ••• O •• O O • 0 O • e 0 O. I I I I. I I I O • 

Porque segue a Revolução brazileira roteiro 
igual ao th Revolução de 89 '{ Porque su• cum
blu esta e parece a rsso encaminhar-se a no~sa ~ 
- A identidade ctellas provém do facto de 
serem ambas, nada mais,nada menos,que uma. 
só e mesma revolução:-insufflciente o velho 
regimen, incapaz de amolr:lar·se á-s novas con
dições da sociedade do seculo, não só em 
Françil., IDAS tamhem em todo o Occidente, 
tent,u-se ali, como no Brazil, uma. imp0ssivel 
transacção entre os elementos da ordem an
tiga e os da ordem moderna, em vez de con
fiarlamente executar·s·e o progrhmma inteiro 
do tempo, que consiste no estabelecimento 
de um legitimo systema republicano. 

Não souberam instituil-o em França; des
viaram a corrente dos acontt~cimentos de 
seu alveo natural e eU:\ perdeu·se, depois 
de reviravoltus desorientadas, nos areiaes 
estareis éla anal'chia ..:.. por onde as nações 
voltam ao despotbmo ! 

E:;te mesmo err·o produzirá aqui os mes
missimos e1feitos. 

E' tempo ainda rle evitar o desastre, REA· 
LIZANDU POlt INTEIRO O PROGRA~IMA DE 15 DE 
~OVE~!BUü : COMPLETEMOS A REVOLU
QAO! » 

Isto dizia. eu em 97 ! , .• 
Ao tel'minax• o n.nno do 1002, apresentei um 

pr·o,jeeto de Codigo financeiro a esta Casa. 
Que dcclo.J·av:t nelle quo de::;toasse lia o)Jra. 

qun estou empT'ehendendo 1 
E' curt11 a ctt ação ( I iJ) : 
,, J\ct11n lmoute, os abusos enthronisara.m-se 

1lc.> fót'IIta quo esse instituto (v TrilJUnal de 
Ctmtas) valio~issimo em outros paizes, re
presenta nada menos que uma inu&ilidade. 

O esturlo da econumia intima dtt ordem 
politica brazileira convencJ de que tentámos 
fugit' do absolutismo real e rundámos cousa. 
peíor: o despotismo quasi anonyrno, iL•res
ponsavel como o outro, de c<tpricl.losos prin· 
cipes quatrieonaes, snnhores absolutos do 
patl'imonio nacionctl. 

lsttJ não é Republica, cuja essencia o bem 
ela, commuoiJtt•le, praticado de a.!co rdo com 
as dennições leg-allS, pot' um poder limi
tadissimo no arbítrio e tlc restricta esphera 
de acção. 

Aqui entre nó.L •• » 
Manda-me a lo.,ldade tleclar·ar que faço 

allusão a,o pref<teio das obras do Exmo. Sr.. 
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Dr. Campos Siiles, cdictadls na Imprensa. 
Nilcional. 

«Aqui entre nós (continwrndo a 78r)'faz c 
desr,,z, na mcdidn dos nppetiles mais vul~ 
garos, ousn.11do a\tHltt por cima snstentar 
que os mais escandalosos desmandos corres
pondem it io~enua pr<11ica., no goveJ'Oo, do 
que {oi pi'econi~udo em ardentes preclica.s de 
eva.ngel1smo político l 

Tenl•a um fr·cio o pode!' de disporem a sou 
tn.Jante e mysteríos11.mente dos dinheiros elo 
povo os mu.ndões qU<\Osquer.P 

E' a mesma !ingU<lg"em de haja ! ... 
MtlÍS claramente, ditia a.indlt em meu 

Dü·eila ConsHtucional. Mais longe ia, e vêle 
que triste prevbâo : 

Dando meu pensaor sobre o rogimeu pas
sado, em sua fôrma legitima, su>tentei: 

<.1: !Ma. monarchia detinida. pelo philsopho 
(Montesquieu), em vez de aversão, deve 
merecer o eterno re~onhecimento dos repu
blicanos dignos de t tl nome, e llã.o de imi· 
tal-a elles no qne tinha de essenoial, quando 
intentem e~tabelecer o regímerr model'no, 
sob pena. de ser irl\gilima sun obra. política. 

Reíhctam os republicanos hra.zileiros : 
cumpre-lhes cooperar pam que tenha o 
po.iil um governo em tuJ.o conformo á3 legi· 
tima.s tradições na<:íoua.es, cu a. restauração 
do Imperio é tn•eve um Jacto l 

Nada o poderâ. evit,,r, e por muitos anuos 
duradouro ~ará élltl, si reinstituir, com os 
aperfeiçoamentos oppo1·tuuos, a antiga monar
ollia limita<la, ela grunrle époc:o port.ugu~za. 

VivGró. vida ephem~l'<l, pelo contr;n·io, si 
reensaiar tl. clH\rn:Hla monarchin. constitu· 
cional, cahindo lo!!o esta para cedo!' outl'fl 
vez o logar iL Republic;t - uo igrx:.l dur<lÇílO 
por cet•!o, sl pr~rsi~tír n Cll!1UOil'u. dominanto 
noK circulo& rlemucraticns. 

AsRim oscill:n•a o lkH7.il, <lo rr>acções mo
nnrchicas :t dosorrlrms J'Oilllbl ir~m:r~, at!\ qnrl 
l'eoncetc 11. march1t do s tt rl. cvolnçfi o natlll'!tl o 
se reconstitua, mula/i,ç m.rdrttlll.ís. de accordo 
com o nosso passatlo, cOllSOJ'Cia.ndo :t Cll'rlem 
com a. lrberdade-quctl aeonselha e~te livf'O, 

A•lopte·Se o governo li beral c fo1•te, de 
que necessitamos, e ·~ anarchi11. presente ser& 
dentro em pouco jugula da, pollenrlo-se delta 
dizer como o poeta s agrado do R•g· Veda : 
«O m01•ta.es, cuntemplae·o, ·pondo a ordem na 
confusão, dando fórma uo ca.hos ! » 

Nilo era, p:>is, uma. novidade, nma. aven· 
tura, como disse ao começar, o que ho.ie in· 
tento, mas d!.lsdobt·am()nlo logico de urn 
mesmo systemo. polltillo. 
· Sr. Presidentil, eu podia ravido.r us in· 
JUt'ias de que rui alvo por parte dr- repre· 
sentante de S. Paulo ; não o faço, em home
nagem á. baneada pa.ullst~. our\e conto um 
amigo no Sr. Mllreira da Silva, nm cama· 
rada, a quem muito c<msillero, no Sr. Fer· 

nnndo Pre>tos: e d6 onde ti\'C uma boa 
prov11 de generosidade e carinbo na sessào 
de 14, da. parte de um illustre deput~d-), 
cujo nome me falta. neste momento, pelo 
que peço licença ... 

0 SR. ANG.EW NBTl'O - .TeSllino Cardoso. 
0 Srt . ALFREDO VAREI.A •.• - o Sr .. T~. 

suíno Ci\r.!oso. 
!'.Ias, prosigamos, senhores. 
-O Sr. Carlos Cavalcante ! ..• Digo corno 

retribuição aos mimos deste cavalheil'O, quo 
S. l!:x. estnm tão senhor de si , que viu um 
rcvól ver nesta simples ca ixn, rJe oco los ! 
(t"lfnsll·mtdo) . (Hil·o·ido.de). 

Entretantó, senhore~. preciso nccrescentar 
mais ':11guma aoUSil, com relação o. um dos 
meus co !legas, o sr. Candiilo de Abreu. 

.Mostrou-se S. Ex. um severo C1Üíi.o. 
Dous !lonbecemos c om este nome nrt anti

guidade : um, impecoo.vel, grande ftgur,\ da 
!totnll. puritana. ; o outro, aquelle llypocrita. 
que tiuba um pl'Ostíbulo de escravas e della 
faz lo. renda . . • 

Vojl\m:•s si o meu nccusatlor pertence á. 
Í<\milht do primeiro ou s i á do Bei!:Ullrl•) . 

O Sr. Candido de Ab!'eu sabe di ~iH'·mo d" 
um intendGnte de Curi tyba qne, s·>gundo V (•:t. 
autol'isada, retil•ou tres ou quatro contos rio 
erario municipal, para nrn passeio a. S. Paulo 
e a. o Rio de J ll.Ooil'O ·1 ( P,wsa .) 

o Sa. PJU:smr-:~l'E -0 regimento não por· 
mitte que v. l•;x. se dir ija. n. um out1'o 
Sr. DepntR.do. llave tlll'ig ir ·SJ á Mesa. 

O Sn. Ar.mll:n:J VAn.r.L:I.- Per feitnmentf\; 
dirigir· me-hei n. V. Ex ..• 

J>•Jis, sanlwros, VM PiJBpondor pot• mim, 
como eu :lí~se, y,·,r, n,utoris 11d:~. 

!Iouvn um org:io "'" Cnrityb:~, o R~/ (1(/o 
dt• P a l'•l•ttl, cdit<lllo pnlo ac~n :~ l vi r.o .govor. 
n11..Jot• do ~:~tu:ln, ~r. llt•. Victor rlo A!tHI.l'al, 
pn!o ('ut.UI'O vlcr ·gOVIJ!'l1n.•lor, nr. ,[oão Cnn
di<ln I~<JI'reira., c11va!heit•o fJ UO llem · conhn· 
ceis, c red igido p~lo Sr•. Il t•. OcttLv io 1lo 
Am:n·a.l, seel'utn.rio, a.ctualmonte, do gover· 
no do Eit<Lilo do Paraná . 

Pois, senhores, é esse orgão (o testemunho 
é insuspeito, penso eu l ) que declat'!l. 
em seu numero de 3 de uezombro de 1 R9-1 : 

« B1·irrmn os compa!l,·es, e as camatlrcs tl ~s · 
cob1·em as tlcrdades ; di7. muito acel't:tda.mente 
o annexim popular. Madamt\ Iutennencia 
e~tá fome~endo assumpto parn. muita. ga.rga
lhads ..• 

O Prefeito pMsa·do nchou que o Pl'efnito 
prcse!lte estaVtl sendo conj ugado irt·egula.r
mente e leV>\ntou discussão ... 

Todos nós sabemos quo o Sr. Candi nho ••. » 
E' o Sr. Caudido ds Abl'en ( 1·isos ), (~on

tinúa n ler) « ••• é um homem candido, e o 
Sr. Xavier n. 3 ... » 
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E' o substituto do Sr. Candido de Abreu na 
P L'efeítura. 

(Continuando a lê r) « •.• um perl'ei to Pre
feito .•. mas n. candum do um não concordou 
com a perfeiçil..o <lo outro e foram á vias de 
fucto •.• de <lescompostura •.• 

O tal negocio tla luz electrica ... » 
Infelizmente, não aoi que outra h'storia é 

essa! 
( continnando a lêr ) « . • . vai kazer lnz 

sobre muita cousiohtt escondida que nós não 
oramos capazes de snppôr ... 

:3:000$ para. passear em S. ra.ulo e no 
Rio ... e mais uns 3 ou 4, quando voltou não 
sei de onde o onue foi fazer não sei o quo, 
como emís~ario rio Pêgo ... torla essa dinhei
rama, foi Jeito mama,lo nos mag-ros peitos de 
Madama Inten<lencia, que não obstante a sua 
mngt•eza muito bem podia Ee offerecer para 
ama de leite de muito menino bonito.,.» 
(Riso.) 

Ouviram os Srs. Deputados, não é assim? 
(Pausa.) 

Não commeuto! •.• 
Como udministradot•, querem sel>er quem 

ê a. notaiJilidade de Parvonia quo nos enviou 
o Par.>nã ~ (Riso.) 

0 Sn.. PRESlDENTE - V. Ex. não se póde 
dirigir des~e mo.1o a um Sr. Deputudo. 

0 SR. ALFREno VARELA -Chamando-o de 
notabilidade? ( 11 ilaridade. ) 

Vai dizel-o em seu primeiro reta.to!'Ío o Se
creta.r·io dM Obras Publicas, a-ctual, <lo Paraná, 
substituto de S. Ex. 

Ouçam ( 18 ): 
« Nomeado por dect•eto de 2G uo fevereiro 

deste anno, assumi o exercício de meu en.rgCJ, 
e no dia seguinte tratei Jogo de entrar no 
conhecimento dos neg-ocíos qne corl'iam pelu 
Secrotaria, e com dt~spl azor uotd que dei· 
xavam muito a desl'j!II' ... >> 

Urn corrHligiL na rio, son lloro3, escreve isto, 
na.quella trl'!'a. em qno não se ou~a tlil.el' 
co usa. nenhuma! , 

Imaginem o que este homem não viu para. 
dizer o que este~ aqui! 

( Continúa a lê r) « •• tal era a quautidade de 
papeis e autos amontoados sem o devido anda
mento, o que me ftJz am•e,lítat• que ntTo el'am 
destituídas de {tmdamento as quei~;as,e recla· 
mações que de ha muito se levantavam contta 
õ seu pessoal, a quem arguiam, entre outYas 
cot~sas, de falta de as~idmdade, excessiva mo· 
rosidade no andamento dos papeis c cuLrAm· 
LIDADE NO:l FRE(~UENTES DESA.PPARECIUENTOS 
DE AUTOS E DOCUMENTOS.» 

Eu t.:ommentei uo Diario d(t 7'arde (Le): 
« Q11er dizer, na!> proprias espherasgover

nativas, a industria de ceder terrns a todo o 
mundo, eu sei a que preço ••• )~ 

0 SR. CANDlDO DE ,ABREU - 0 empre
gado foi demittido. 

O SR. ALFrtEDO V.ARELA- Mas V. Ex. 
niio o foi, e era o principal responsavel 
(Sussw·ro pl'o{ongado.) 

O SR. PrtESIDENTE- ,Attençiio. 
O Sn ALFREDo VAREJ.A- O SR. Alencar 

Guimarães! ... Sr. Prasidente, ha de me per
mittir V. Ex. que para provar aquillo que 
avancei, diga que accusação fiz. 

Eu disse que o l" Secretario da Camara era. 
advogado ·Hdministrn,tivo. 

Pois snnhores, nli.c pt·cciso mais de prova. 
E' um réo confesso ! 

E' o proprio Sr. 1• Secretario quem, pt·o
ünra.ndo prepamr terreno para a defeza, 
declarou em discurso que não ouvi, mas que 
eonsta do Diiwio Officiat, o que se vae ver: 
<(Advogado administrativo!» disse S. Ex. 
muito admirado. «E' possível que o seja 
quando requeiro no juizo de orphãos, quando 
requeiro no juizo de fallencias, QUA.NDO RE
QU.SIR.O PERANTE QUALQUER AUTORIDADE AD-
~:.INISTRATIVA DE :MEU PAIZ ? •.. » . 

Eu Hão quer<> fazer o mínimo commen
tario ;t este curioso topico ; seja-me pernüt
tirto, porém, lêr da tribuna um parecer quo 
obtive est11 manhã, do meu illustre amig-o e 
notavel homem do Imperio, o Sr. Consélheiro 
Candido de Oliveira. 

Submetti á coosicleração de S. Ex. a se~ 
guinte 

« PROPJS'l'A. 

1." Um representante do paiz póde 
ex~rcer a advocacia, sob qualquer fórma 1 

2." Si lhe mio ti verlatlo o exeroí(·io da. 
advo:!:teia, pótle, todavia., o represnnta.n ta 
a.cceitar o patt•ociuio do o:.usas contra. l~ fu.
Zt·ndo. publica 1 

3. o Um reproseutanto póüB especinlmonto 
tvl vogar• per·anloautorldutieso.dmiuistr'ativas? 

·1. 0 Possoa po•let'llSa pótle advog&I', SI)I.Jra· 
tudo em circumsct'i[H;ão oujo:~ tJ·ihuno.es 
tenha organisu.do ou lwj<\m tiido orgauíSll.llos 
sou sua inspil·ação 1 

lUo, 20 de outubro de l\103.» 
Obtive este luminoso 

PARECER 

Ao primeiro: 
Atnrmativamente. 
Nos termos da Constituição, arts. 72, § 24, 

é garantido o livre exercício de qualquer 
profissão moral, inteltectual e industrial. 

Garantir o exercício, importa autorisal·o 
a torlos, que n i.o Sl·jam expressamente pro
hibidos, como aconte<Je aos funceionarios e 
corporações indicados, no art. 2° do Codigo 
Commercíal. · 
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Nos . regimens democrnticos, 
.viduo fnzer tud() quanto a. lei 
formalmente. 

póde o indi· A resposta ao quarto quesito é longa. e 
uiio prohibo atllt'ma.tiva. Não tem importuneis. para o caso 

prese.nte. ( Parmt.) 
Assim: o representante da Nação pócll.l ser 

atl vogado, pel'nnte quaesquer juizos ou t ri· 
bunaes. · · 

Ao aegtintlo : 
As seoteoças proCeridas contra a Fazenda 

Publica não podem ser executadas, como as 
demais, mediante n j>&nhora dos ber~s ou 
dinlleiros nacionaes. E' preoiso que o Poder 
Legislntivo concent\ o credito respectivo. 

Conceder o credíto é discutir o.legJtimida.de 
·do mesmo, tendo o membro do Congresso o 
direito de e:xaminat·O, SOb todas as Sll!LS 
faces. 

E' obvio, portanto, qtJe o Deputado ou 
Senador não pôde bonestamenle patrocinar 
pera.ate os tribunaes causas qutl interesSI\· 
rGm á Fazenda Publica. · 

Accre,;ce que- a funcção legista.tlva. niio é 
limitada. a m<Jról. votaçã.o dos projectos de 
l<Jis. 
. O bepu.t.a.do oil Senador intervem com o 
seu voto, no exerciclo d·a.s attribaições lndi· 
ca.rlas ria. Contitu\Çã.o, il.rt. 34,, D3, 27 .• 28 e 32 

·e art. 35, § 1•. que. manifestamente repu· 
gnam á pratic:J. da advocacia . 

Ao terc8iro: 

Julgue ~ Camara. 
Mas, eu, senllores , podia a.llegar factos. 

Está. bem visto q U11 não poderia trazer reei· 
bos ou .pl•ovas de to.l. orlem : evltam facili· 
tal-as os homens q11e se occupam de cousas 
desta ordem. Mas ha provll.8 ~atisfactorias, 
testemunhaes ]lel·o menüs... . . 

Sr. Pr~sidente. Fala-se muito no Para.nã. de 
um celebre caso. 

Metteram a . pique um vapor, dui·ante a. 
revolta. O pro.prietarío, João F"rna.ndt•s de 
ta.!, deu procuração ao Sr. Alencar Guima.· 
riies para obter .Jhe a. respectiv•t indemni· 
;;ação e disso cuidava o l 0 SeClretado da 
Ca.nia.r.a.. 

Eis senãO. quando, não sei porque, o 
Sr. João Fernandts entendeu rassa t· . pro~ 
curaç.."lo a outro advogado. O Sr . Alencar 
Guimarães passou a. ser um perseguidor do 
propriet .. rio do navio, o Puli11ga. . 

Disso, que é voz publica., se tez ech9 uma 
pes;;o.a cujo tel!lemunbo S. Ei. ri~ Póde 
recusar. O re !actor-chefe do orgão oificial do 
B:st~do do Parl\ná., o Sr. Chichorro .ruoior, 
que na Ga::e~ do ·Povt>, n. 216, de l S\18, o 
qual ifica dds l.;l fórma : • 

« A ~grejin.ha que o Deput11tlo Alenc!lr 
Guimarães desmanchou foí, como se vê, a 

No sentido rigorow da. palavra, hoje, não e.gi'ejivba. . ~ue ó ndvogat1o adrríinistr'!ttivo 
êXistindo contencioso a,dmioistrativo, não Alencar Ouirnru·iies preparou.:. -
pôde a prollssã.o do advogado re((lr ir- Ee a - E' um facto e com um testemunho in · 
causas; agitadas peronte as aotori).ill.lles suspeitissimo I. . . 

· administrativas , como acontecia no domínio Não é só isto. Sabem todos: s. 1~)(. advo· 
· do Rt!gu~smauto n. 124, · dtl 5 d(j d~zumbro gou contt•u. a. Fazenda :Nacional em uma 

de lS4i, cujo art. 37 creou dez advcgRclos do cuusa da Exma . Sra.. lle.roneza. de Serro 
Consslbo de E.,;tado, aos quttas só:neote el'a Azul, na qual ganhou, segundo dlzern, 100 
permlttido assígoar ns petições ou quaesquer contos dG l'éts. 
aHege.çOes ou arnl.zoados, .que tlvel!sem de Advo~eou, ainda contra. a tra7.onda, 1\ cnuBt\ 
ser apresentados uo Couaelllo ou ás S:!cções, <lc Sr. l~ro.ucisco Torre&, numn quostãr) de 
sei:Jdo que um;t lei posterior al>oliu este l1urgos, 
privilegto. . t:la.st&. l 

Assim, a. todos ó licito, pl'esent.emonte, Senbores, pr, ciso uizel" do passngem que 
éxercer perante os agentes. d!l. a tlministração não tenho gusto em estar magoando a nin-
o seu direilo constitucional dê petição. . gLwm. 

Como, pói'éin, é o Congl'esso qu.em toma Cumpro um penosissímu dever e si outro 
ns ontl'a.s da. receita e despeza. de ca.da exer· fõra. o meu coração eu não tlCD.ria nessa ter
cicio financeiro, C<lnstituivão nrt . 34, n. t•, reoo •.. 
como é a camara dM Deputados quem de· Senhores, iria. á vida ·privada. dos meus 
ereta. a procedencia. ou improceàencía. da. accmi\dores, que não pouparam a minha : 
accusa.çii.o eontra o Presidente da. RepubliCD. nã.o nw referi ainda á de nenhum dclles ! • 
e contra os .1\firilstro., do Estado; cikid<t_ ci .SR. PR.F.I!JDENTP. _ Devo observar ao 
Cons.titl]lçã.o . art. 29, e. é ao Senado que ·sr. Deputado que esti finda a hora do expe
cabe prlV&_tJvamsn~e.. JUlgar . O , me~DO diente, a qual nii.ó póde ser pi'orcgada., de 
Presidente e os mmzstros , Constttulçao, accordo com 0 1.1rt. 67 do Regimento 

. a.rt. 33, e ohvio .repugnar, com estas a ltas . · · 
~noções; 9 e~erc1cio pelos deputados ou se· .. O,SR. ALFRu..oo VAf!.~LA - Peço· nlguns 
uadores, d1> -!iiu:nU., pl'lvado; ou dá procura· momentos purfl. proseguir •. 
d\lris. :po.rtl.cula.r perante ns · autoridades O SR. A:-<(•ELO NETTo-Temor> quinze mi-
admi.illstrativas " · · uut.Q11 de l.olera.nch. 
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O SR. CA.Rr.os CAVALCANTE- Peco a pala
vra pa.r•a uma explicação pessoal. 

0 Srt. ALFREDO VARE LA. · - Obrigado a 
v. Ex. · 

sr~ Presidente, peço a palavra para uma 
explicação pessoal. · 

O SR. PRESIDENTill- Depois de entrarmo" 
na ordem do dia. (O omdm· e avisado pelo S ·,. 
Prúiclente que estr.i finda a hora do expedie1tte 
e interrompe o seu discurso) 

O s.-. President;e- E:>tá. finou. a 
hora do expediente. 

Ja declarei quo se ach ~t sobro a mesa P <Ll':t 
r·eceber emendas, om 3a discus::ão, duPante 
tz•es ses~ões diurnas, o proj ~c to n. 237 B, de 
1903, que fix1. a d , :spez<~ do Ministel'iO dU. 
Marinha, para. 1904. 

Compa.1•eccm mu.is os Srs. Eoéas Mar
tins. Hosanna.ll d.o Oliveira, Passos Mirand:.L, 
Ca1•los de Novn.es, Rogerio de Miranda, Indio 
do B ·a.zil, Jusé Euzebio, Urbano Sa.ntus, 
Christino Cruz, BJZPrril Fontenelle, Virgílio 
Erigido, Prelcrico Borges. JJão Lope:l, Ser
gio Sa.boya. José Marc •llino. Bricio Filho, 
Pereit•a. llC Lyra, Cornelio ria. Fonseca, A;·
thur Odtmdo, Oliveira Valladão, Nelva, 
Tosta. Castt•o . Ibbollo, Augusto de Freib.s, 
José Mon,jardim, Oalúino Loreto, Augnsto de 
Va~concellos, Sá Freire, Lourenç~o Ba.ptis;a, 
Julil) ~n.ntus. Francisco Veiga, E:!!tevão Lobo, 
José Bonifa•}io, Ribeiro .Junqtteira., Peuirlo 
Filho, Leonel Filho, Berna.rdes do F<tria, La
mounior• Godof1•edo, Calogoras. Sa.bino Bar
roso, Olegát·io Maciel, José Loho, Paulino 
Car•lus, Canui,lo Rudt•igucs, l3ornarilo An
tonio, Costa. Not.O, Benerlicto tle Sonza, Liu
dulplto Sel'l'a., gliseti Guilitormo e Barbm;a. 
Linm. 

Deilmnt do comparl'cot• com caúsa. P<Ll'tici
}>'.l.lliL 0::1 Sr:-;. l{a.ymundo NeJ•y, A1•thur Lemos, 
lto •h•igue~ l"et·nandcs. Gtwtlolhtt Mourão, Dta.s 
Vieira., Joã; Gayoso, Peroi;·n, Reis, Walfredo 
Leal. Tl'in<la.de, Soares Noiva, Esmeraldinu 
Ban:le ,ra, M reir1t AlvBs, Ped1·o Pcrn<tmbucu, 
Elpidio . Figueit·edo, Epaminondas G1 acindo, 
Haymundo de Mirán .a, Le0vegildo · F<lguei
ras, Milt·Jn, Vergne d~ Abreu, Belisarto de 
Souza, Beza.mat; Pereira Limt1., Paulino de 
Souzit •. Viriato Mascarenhas, David Ca.m
pista, Hênriquc Sa.lles, c ~ millo S;ares Filho, 
Cat·los Ottoni, MtLooel Fulgencio, Lindolph.J 
Cae \ano, Eduardo Pimentel, \-Venceslau 
Braz. Domin~ues de Castro, . Eloy Ch:tves, 
Azeve :o .\1arques, Rodolpho Miranda, F.ran
cisco Toleotino ~ Paula Ram,s. Abdun Ba
ptista, Xavier do Valle o Victol'ino Mot1-
teiro. 

E sem causa os Srs.: Tava1w; · de Lyra, 
A.ffousl? Costa, João yieíra, Erico Coelho, 

Silva Castr?, Gastão d:t. Cunha, Astolpho 
Dutra,Carnetro do Rezende,Ro•.tolpho Paixão, 
Galeão Carvalhal, Bernaedo de Campos 
Co::;ta Junior, Aroolpho·· .Azevedo, Amaral 
Cc~ar•, Leite de Souza, Ft•anci,co Malta, Al
varo de Carvalho e Soai·es dos Santos. 

ORDEM DO· DIA 

O Sr. P•·esidente- Temtt pala· 
vra. o Sr. Alf!'edo Varella., para uma ex· 
plicação pes.~ _;al. 

O Sr. Alfredo Val'ela, (pm·a 
uma exptiwção pessoltl)-Abordarei, ago ra, o 
julgamento do principal dos réos da oligar
ch la pa.ra.naense. 

Capitulei os crimes do tyranno e vou 
dar 11s provas do a !legado. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex. a tolerancia 
necessaria. para que eu repittt . os capítulos 
da accu~ação. V. Ex. já. me o prohibiu, mas 
não posso deixar· de fazel-o. 

Disse eu : VICENTE M ACHADO É UM ADVO
GADO CORROMPIDO. 

0 SR. PRESIDENTE- A tlenção ! Não posso 
conser1tir que V. Ex. use de termos offen~ 
si vos ... 

0 SR. ALFREDO VARELA (sorrindo)-Bem; 
retiro a expressão. . . 

Erri sessão de . agostó do . corrente anuo, 
afflrmou no Senado o Sr. Rainiro Ba.rcellos, 
revidaudo lnjuri<\s do. SeoadÓr .Parauaense á 
politica rlo ,extreinó sul da Republica: «Tal 
é o escrupulo dos homens políticos, que têm 
PStado na administração do Rio Grande.do 
Snl ou n•t direcçâo do .Partido republicano, 
qne o chAfe desse pal'tldo,sendo umdos ho· 
meus mais bem prepararlos, como ó geral
mCJnte sabitio, DU.S matería.s. de SUl\ profis
são, a<lvogado e jurisconsulto, julgo:~He in
compativel para exercer .até hoje sua profis
são, simplesmente por ter sahidó ào goy-erno 
chefe de um grande partido, que coutiriuava 
no poder.)> . . . 

Es\e bello exemplo já sabe todo o paiz que 
não foi imita/to no Paraná ; e note-se que 
o Dr. Julio de Ca.stilhos, si sua mot•al poli· 
tica. fosse menos rigida, ,podia advogar no Rio 
Grande '"do.Sul, porque lá os juizes são inves·· 
tidos depois de. concurso, têm . acoesso garan· 
tido om lei, são vitalícios e inl\moviveis. 

Quereis que vos diga, Sr;;. Depútados, qual 
é a situn.çãa da m:tgist'ra.turo. do Paranâ ~ 
Precaria. assim: sabe em. primeiro logar que 
depenrte de um govern.o sem escrupulos, o 
qual, . depois da, revolt<t, em pleqo . regi
meu normal; d~solveu illegalmente o ctri
bunal supet·ior Uõ Estado ' e despediu · dous 
juizes de dil•eito; e sabe que pela lei u. 3.22 
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dll B <.I e m•1io de !800, arL 178, a sorte dos ' expoz ao Govst'na.dor (um pobre velho, meJ'o 
juizes ficüu a al'bitrio dos potentados poli- litel'o nas mão~ tio Senador Vicente Machado) 
t,icos, bas tando a. representação da nw.ioria. o que st~ pa~sava. c_om '~ sua pessoa.. O gover~ 
da Camari1 Municipal da Réde d<~ comarca, narlor, con:;tl'<lUgl•lo, dtssl!-l~o: _ ~' Que_ hm 
acompanha.d<l. tlas (lssignaturas. de Clll?O- do f"!-zer ? Emqua.nto eu _nqUl e5t!Vel', nuo o 
enta jurados, para qtte o jmz seJa removido tlemlttlret, nem removerol . Mus, e depob ~ >> 
ou posto em llisponibilidade, com o tet·ço do O moço comprchendeu, e decln.rou-~c sus-
ordenado! · peito, indo a caitstl. par::u· em ind hm·es mi\os. 

Esse! gremio.s mnnícipaes eeprcsentam por Era o que queria o Seoador Vicente Machado. 
acaso o povo ~·1rnnae_nse I De for_ma. ~lgttma. . Outro caso, sGnbores·.· ~ E,;ta·lo do P ar aná 

Todas as e leições feitos na coutormidade de tem umo. producr;ão, quss1 t 0da e !la de pouco 
um alistamento puramente e~tat!~al , POI.'- valo1', grande volume, grande JleW, de fórma. 
lan~o íllcgal, que, no d tter do Sr. _Gincbor!'o q ue c~sa producçfío n5.o se póde esco&l' pala 
Juntor, rcolac~or-cl}efe do Rept~IJI!n', org_a<> unica via qun tbe deixou um tremendo gal'· 
t-tlicial do v tcenttsmo, « excl_u:u elo dl!'e tto gantua : a t·;strada. Ü) l'f:lT o . 
de volo todos aquolles que nuo rezam pela Exi~tio. ahi, uestle o te1npo tia. monarcllia., 
car lillta <la situaçi\o )' . H.ealisadas a~:sim as nma excellenle e:stradu. de rodnge.m, a. es· 
eleiçôel!, ,;i uflo sl.lli tt o gremio a gosto do;; tra<l<\ da. Gn>ciosu.. O S;·. Víc~ute Ma~hado, 
olygurcllus, pela lei n . :u) de muço de Advogado tla. companhia belga ou suissa da. 
!1!00, M t . 1°, quaiql!<:re~ett_cr da groy re- Esirath de l~en·o, deixon que se estragasse 
csrre, pa.ra o 1'!'-lflo JO.rllcml'to do po~e~:_ pu- COID!'ld.amente a etitra,Ja. d<\ Gt·nciost~ , pot• 
blico lcctl 3 Na.o! Para uma commu;sa.o do onde podiam descer as producções de BU<l. 
Congresso Legislativo, de que sempre faz terra. · · 
parte o Sr. Vkento Macluulo, a qu~l r~sol ve Bt·<tdnram os povos e reclamaram o me
discricionariamente, com a sancço.o JUfal- lhor·umento d~~, via. Nada obtiveram; era 
liveldo _congresso! se~pl'e e ~e_,npro c_on- preci~o servir pl'iiT.airo â Est1•ado. de Fer1•o 
forme as couvemeu~tas da p•JhtJCHgem ~ns· dos patt'Oes do Scnadur! 
pira•.~a. pelo ma-ndvrlm do burgo._- Ve-~e ~iais nind&. Um cidai!ão mandou fazer 
desto. forma .. que as C~1mara.s Mumc1paes_ nao estudos e soube que com 50:000$ se repn.rava. 
passam de dependenc1as do corrllho pohtlco t~ estr. ~ila. da Graciosa.. 
que domina no infeliz Puran:\. OJfereceu ao Goveruatlor a quantia p~.ra o 

Quer d izer, portanto, que_ no Pa.r.-..nâ. as molhorarnento iudispensuvel ao pollre Pa
eleições (< mercê dos vicentts~s; que com ranâ., e o Governador respondeu-lbe qua era 
as Crau!les destes se es.colltem. as Carnu- uma « coulla muito grave • •. que era pt·ecbo 
ras Munlcipacs; o Congt·~s~o, eletto da mes- consultar u Coogre;;EO .. . » e nada se fez, não 
m:t Córma, annn Ua. as _eleiQOCII das Camaras ~en!lo acceito o preseote de 50:000$ para me-
Muntcipaes que não seJam da grey ~ est<l3, a lborar uma. viu daquella. ordem... · 
seu tur no, C1ssa.m os poderes dos JUIZes !mie
pendente,,- fican lo a.s:;im todos r>s rumos do 
poder publico local na rlepeudcmcia du. oly
(:,'õli'Chh~. Isto é, dtt Vicenle Mechado ! 

P~:~rgunto aos homens sél'io:; de.; to pa.iz: 
llóde liomOJJa.mente advogar uo Pa.t•uná. um 
homem que assim o tem nas mãos '1- Nln· 
guem o sustentará ! 

O resultado é o que bem podd~ imaginar ; 
todas as boa,s causas vão tex· ao escripto1·io do 
Senador Vicenttl Machildo, e ai ! do juiz que 
se não dobre aos seua caprichos e impo
sições. 

Ainda. hll. pouco iniciou-se uma causa em 
Paranagua. Litigantes, os Srs. corootJ1 Ma· 
noel BoniFacio Carneiro; fu turo vice-gover-
nador, Sebastião Lobo e outr03. V<~.lor (la 
causa, mil cuntus üe reis. · 

O Dr. Vicente foi desde logo con vidn.do .a 
da.r-lhe o seu palrocJOIO, pelo Sr. Bonifaoio e 
chamou ímmedia.tamente á sua presença o 
juiz, Dr. Slll\Ultio de Lameolia Lins, ps.ra que 
comprehende,;se . bem o que pretendia. o 
mandão. O juiz resistiu e, vendo o perigo que 
corria., tomou o trem, dirigiu·~ 1\ c~pltal e 

Creio que ·o facto dispensa commenta.r·ios. 
RecuS!lr o Estado uma dadiva destt~s, para 
melhorar uma estrada., que é a. Mica via de 
communícacão razoavel Jlli.l'a o~ prodoctoa do 
g$tallo t •• , E' $abido quo o piullo, moveis, o 
qu:Lsl todos os outros generos 1ie exp lrtação, 
n5.o podem pagar fl'etes de estrada de ferro. 

E (digo de pa~sagem ), atr.ende esse regulo 
de tal manei• a aos uegoclns de seu pobre 
t~stndo , que consente vigore hu. muítus 
aunos urna tarifa, que conte m absurdos desta. 
oruem: uma pipa chein. paga menos do que 
uma pipa vasia! 

Isto vassa-se Já; e S. Ex., quo é o poten
tado que sabemos, que tem intlueocia. suffi· 
ciente (ob, vergonha do. Republic !), para 
razer tra.u:;ferii· illustres militares da guar
nição de Curityba,- nã.o deu um passo a té 
hoje para. reformar esta absurda. e barbara 
tu.rítit !. . . · 

Por que 1 Por que este advogado da Nação 
(oôs o som os) era ao mesmo tempo advogado 
da. ()Qmpa.nhia de Estrada de Ferro do 
Paraná. I · 
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outro ligeiro traço da bella: moralidade da 
nossa famosa. Republíca: o advogado de uma 
companhja dependente dcí Thesouro, como 
aquella, é ao mesmo tempo Senador. Fe-
deral! · 

Mas, outro aspecto .da i~teresso.n~~ ad
-vocacia, que eu quahfique1 como Ja sa-
bem... : _ 

A Exma. Sra.. D. Maria Dolores Leao da 
Veiga, proprietaria do e~gen_ho Font~na, ~i 
lesada, dizem, :por um 1rmao, o Sr. Leao 
Junior. 

Intentou acção contra este senhor, o qual 
tem como seú p11.trono um distincto advogado 
de Curityba. 

Receioso do exito da demanda, poz elle sua 
causa sob a protecção, naturalmente de 
quem 1- D<? regulo local!_ Acceita a procu· 
racão, o fehz adv~gado nao de~ uma pe~
nada até hoje, mas Já. recebeu a 1mp?rtancu1. 
dos seus honorarios: 14 contos de ré1s.- D. 
Maria. Dolores da Veiga, positivamente terá 
sentença contraria ao t}ue reclama. 

compulsando os-autos, o Sr. Vicente Ma· 
chada soube que, além do exposto, Leão Ju-

. uior lesava á Fazenda Nacional, deixando de 
pagar fretes á· Estrada de Ferro do Paraná, 
que gozava de garl;\ntia. de jm'<?S do ?overno 
Federal e que é hOJe um proprw naclOnal.
Como, pergunto, acceitou mandato de um 
confesso defraudador do fisco ? 

A prova está., aqui, senhores, constá doíl 
autos, pag. 68. Eil-a: ~sinhozinbo (é o appel
Iido de Agostinho H. Leão · J.unior, socio da. 
extincta. firma Leão Junior). 

O conto e oitocentos mil réis do cheque 
n. 616, foi para gratificar á Estrada de Ferro 
de 30.605 kilos que se tirou e que não 
pagou frete. 

Foram 110. 301 kilos e só se pagou 79. 786: 

qua resultou • • • • • 2:534~i>20 
Gratifiquei ; • • • l :267, 260 
Tirei para mim • 532 40 --1:800$000 
Para casa. ••. 734$520 

2:534$520 

Isto e bom depois que V. verificar rasgar. 
Carta de Manoel Xa-vier Pereira. Feitor 

do engenho de Ponta Grc;>ssa. 
(Cópia do talão). Para remetter á Curityba. 

N. 16 ••••• ·, • • Rs. I :800$000 
Para a caixa auxiliar. 
Ponta Grossa, 3 de junho de 190~. 
(Assignado) o Eoca.rrega.do :1\Ia.noel Xavier 

Pereira..» . - · - . 
Eis p:>rque a:ftlrmei · ·que ·.Vicente Machado 

é urn advogado... ')ló> sabeis, senhotes, 
como o qualifiquei! (Sussurro.) 

Vol, Vl 

Disse eu: VICENTE MACHADO É UM ADVOGADO 
ADMINISTRATIVO. 

Senhores, todo o mundo sabe que o juiz 
federal do Paraná, o Sr. Dr. Carvalho de 
Mendonça, publicou, em o Jo1 nal do Oom
mercio desta capital, seis tre_mendos artigos 
contra o Dr. Vicente Machado, articulando as 
mais vergonhosas accusações, entre as quaes 
uma .•• 

Tenho aqui, senhores, um precioso ·livro. 
Intitula-se PSYCHOPATH1A SEXUALlS, avec des 
reche1·ches speciales su1· l'inve1·sion sexuelle. 
(Sussurro.) 

o SR. PairsiDENTE- Attenção l Chamo á 
ordem o nobre Deputado. · 

.0 SR. ALFREDO VARELA - Convido OS 
homens curiosos de.>ta Camara a compul
sarem este livro: é interessantíssimo. A' 
pag. 259 ha um teecho ... que se me pede 
que não leia l 

Manuseado o volume, comprehende-se qual 
a. accusação .que o juiz Carvalho de Mendonça. 
fez ao Senador Vicente •.• 

O nosso caso, porém, é outro, senhores, 
Affit>ma tambem o Dr. Carvalho de Men

donça, que Vicente Machado « propuzera 
perante o juiz federal do Paraná varias 
acções de indemnisação contra a Fazenda 
Nacional ». 

O Sr. Vicente Machado assegurou solemne
mente ao Senado que ia chamar á responsa.
bilidade o juiz federal do Pararia. Não o fez 
até esta hora, o que importa numa confissão. 

E sabem os senllores quem é o Dr. Car
valho de Mendonça? O meu nobre amigo 
Dr. Barbosa Lima tal-vez o conheça, .• 

O SR. BAR.nosA. LIMA.- E' um juiz re~pei· 
tabilissimo, e toda. a Camara o conhece, na
turalmente. 

O Sa, ALFREDO VARELA. - E' um juiz 
reepeitabilissimo, diz pessoa. de autoridade t 

Ha mais. Todo o mundo falla em Corihba 
de uma escandalosa negociata, sobre a qual 
disse eu; em artigo do Diario da Tarde, a 
11 de setembro, o seguinte: 

« A industria. (a de eesslo de terras .,pu· 
blicas ) tornou-se tão lucrativa, que d~em 
haver em Curityba recebido commissão no 
valor de duzentos contos, . CERTO GRANDE 
POLlTrco, pelas concessões a. syodicato argen
tino de zonM extensíssimas de preciosos 
bosques, ricas de hervaes, ern contractos 
clandestinos até hoje não publicados.» 

A Republica, o orgão ofHcial, rebat!lU a este 
meu editorial sobre terras publicas com dous 
artigos, a 12 e 14 de setembro-; Tenho-os 
aqui (mostrando)para quem quizer verltlcar. 
Silenciou quanto a esta Jlarte, quanilo eu. 
havia feito·affirmativa. desta ordem:.;..;. que 

a a 
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naviam tlado uma prcpina. de 200 contos a 
um grande politlco ! 

O orgão otHcial respondeu ao men artigo 
com dou~ outros, n·a-; nem palavre. sobre 
isso ! s•kr.C:ou. repito, quanto ;\ transpa
rente a.llmiio ao Dr. Vicente, apontado por 
todos corno a.ll v0gado da negociata . . Entro
tanto, quan·io o Diario f('Z referencia â. ~om
missüo que c:\IJ()!'b. a um « gt•ande politico 
da terra », no p;-ojcctado ernpreslimo Fon
taine, a Republica t•ffercceu t go frnnco des 
mentido. 

Por que não fez o mesmo qu!\nto á outra. 
i mputação 1- NatuJ almeute, porque lhe pa.· 
:recett nrds~ado negar o que està. na. consci-
encia de tolos. _ 

Taes facto;; e outro3 muito;; me autorisa.m 
a. dizer que VICENTE MACHADO :E' UM ADYO· 
UADO AD)JJi'H&T RATIVO. 

Disse eu : « VICENl'B MA.CIIADO ~ UM PE:Ct:· 
LAT .... Rlo . ~ 

0 SR . . PREBIDE"'TF. - Attcoção! 
Não póle llcat• tal expressão. 
0 SR. ALFREDO VARELA.- Em alteoção a 

V. Ex. retiro. 
Vicente Machado r~r. o Govern~dor do 

Estado, ~cu successor, abrir em novornbro de 
1894 um credito de 450 contos, a. Pl'et'1xto de 
p~gar despezo.s «em serviços e:~.traord!oarios 
no periodo da revolta. » • 

O Estado do Pa!'a1u.l , org"úo, como disse, do 
actual vice-goveroa.U.or do Est;~do e do futuro. 
redigido pelo secretario do interior em exer
cício, abriu ca.mpanlla contra o criminoso 
desvio dos dinheiros publicas, que se proj e
et&va.. 

Vicente :'.!achado tez o possivel para defen
der o acto, inas debalde. o brilbante jornal 
obrigou o secretario da. F<IZend<\ ·a confessar 

. que a.s ta~>s despezas ettra.ot•dinarias nào ho.
viam montndo a mn.is de 154 contos, nffir
ma.ndo que estas se hwía.m feito em vi1'tud11 
do aeto de 28 de dezembro de 1893, do víes
Governa•lor em ex:'3rdcio, o Sr. Vicente .Ma
chado. 

Não fo5se o bra.f') de alerta do E~:,td? e o 
Sr. Vi~ente Machado teria abiscoitado os :300 
contos que sobravam do credito aberto para 
pagamento uas cha.mt\das despez~s extraor
dina.rias. aliàs feilas iudevidamente, porque 
todas corl'iam por conta .da União. Evidante
mente -tra.tava-:re de .eucobrir um crim!noso 
desvio de dinheiros publiooa. 

E já., senhores, que fe.llo no EstJ.do do 
Po.raná, seja-me permittido fazer ligeira. 
rererenci& ao incidente da sessão de 14. 

Mul meliudrosos se mostraram os repre· 
sentantea do Paraná com o simpl(is qualifl· 
ca.tlvo- eovardão, que dei ao Sr. Vicente 
)!aobtotJo •.. 

Quer salJer acamara como o qualiJlcou, a o 
tempo classe memora.vel debate, o actual se
ereta.l'io dos Negocios do rnteriot· do Estado 
do Paraná.? MONSTRO DE CYNlS~IO ! 

Está aqui, senhores! (Masl1·ando ""~jorful , ) 
Quer saber a Camnra de que modo qua.li· 

ficou outra. vez oSr- SeeJ•etaJ•io uo Interior do 
P!H':ln!l a. VicdtJte i\1(1cbado 1 Como, Gm Diá:o 
portuguez, porque este Senador esta na infan· 
ci:t dos conhecimentos humanos ( r üo), como 
om· m.áo portuguez Vicente ~fachado di~sesse 
que FG « abri o um vacuo de desprezo em torno 
do Estado do P!u·aná 1> (r iso), o Secretario do 
interior disse do chefe da situação : « Que 
estupidez de zellra! •- E desde ahl o j ornal do 
Dr. Octavio denominou o senador Viqente 
Machado. , . g1·a~• 11acuoide ! (Ris!)). 
Ei~, pois, o 9_u.e ó o Senador Vlcen te ~a

chado na op!nia.o do grupo dos Se1·llphin~, 
como elle os denomina-- Ha uma. divisão 
intima no p-artido de S. Ex. e aos que não .lhe 
obedecem muito ceg,;mente, costuma pe1•se~ 
~.uir com.uns tantos broc>J.rdos e . _- parmitta 
v . Ex. , Sr. Presidente, que eu não entre 
numa cbocaote particularidàde. 

fico no que ia. dizendo tão sómente. . · 
O Sr. vice-governadoe actual do Estado, e 

vice-governador faturo, o Sr. Secretario do 
Intel'lor do Est'!.do uo Puauá , classi tlf!aram 
o Sr. Vicente Machado de- monstro de 
cynismo! · 

A que tlcarn r eduzido&, seuhores, os meus 
complllcentes qualíficatlvos ~ ! ( Ri$o.) 

Monstro de cynísrno ! 
Não é a. palavra apaixonada do (orastcit·o, 

qua.l me intitularam os dominadores do Pa· 
ra.nà, como se aquillo já. niio fosse term do 
Brazil. • . 

E p erruittl\-se·me umo. outra. rcfereocia. 
Senhores, j ulgai do~. minha imparcla.lldn.de. 

Eu não tinha a mínima relação com os t>ppo· 
sicionistas do Paraná. Lá fui visitar um dos 
meus maia queridos amigot>, o general Menna 
Barreto . Recebido ali gentilmente pelo gover
nador do Estado; visitado em seguida pelo 
Dr. Vicente Machado, pelos secret&rios da· 
quelle; pelo~ pcíncipaes do pessoal gover· 
nísta. Quem me não visitou, talvez pela 
minha proeedencia política, foi propPiamente 
a opposição ílo Paraná. 

Da. capital encaminhei-me para o Interior, 
em procura de Utl't retiro qae eu desejil.v.a 
estabelecer . naqueHe syrnpathico recanto do 
Brazil. 

O Sr. GovernadOl' teve & delicadeza de 
ma.udàr cartas aos seus amigos ·par :\ que me 
recebessem, para que me oiferecessen~ meios 
de ~nducçiio e me dessem hospita.lida.do . 
Todos me trataram com uma gentileza. qúe 
daqai solennemente agradeÇo. -

Tornei segunda. vez ao Paraná e as ·mtis· 
màs scenas se repetiram. 
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Tive ahi a visita de um a:lversarjo do go
verno local, que me procurou pelo motivo de 
ser eu amigo de um tio seu, em Pernambuco. 
Não tratíLmos de politiea, mas, senhores, eu 
contemplei aquelle caro tqrrão com olhos de 
ver. . 

Vi a. espantosa realiJaile; ainda que todo o 
· brazilciro beneV"olente em excesso, não me 
deixei comprar com os galanteios e mimos da 
gente da situação. · 

Não esqueci as pt·ovas tle boa. hospitalidade, 
tomando o compromisso solenne de aq retri
·buír quando possível. na mesma mozda, mas 
jurei a. mim mesmo contribuir para que cassas-

-se a horrorosa oppressão de um povo inteiro ! 
Como bom conservador, entretanto, entendi 

que antes de aggredir á situação do Paraná, 
me cumpria orientar com as minhas vistas 
de homem publico, e sympathicas adverten
cias, os directores do Estado. 

Uma noite encontrei o Dr. Vicente Machado, 
com sua Exma. Senhora, na. rua. Gonçalves 
Dias. Convidei-o para, por alguns momentos, 
dispensar-me a sua attenção, e dirigimo-nos 
á confeitaria Coloro bo. A h i fa.llei-lhe fran
camente do que tinha visto, fazendo um 
appello aos seus sentimentos: -«E' preciso 
moditl.car aquella tremenda situação, Dr. Vi
cente Machado! Aquillo é insupportavel! 
Não ha povo algum que possa resistir muito 
'tempo ao peso do tamanlut oppressão! » 

Não ouvi, S€'nllores, um desmentido da. 
bocca do S. Ex.; autes me fez uma confis
são analoga á que se at~ribue ao Imperalor, 
.:w deixar a Patria. : 

-<<Ora, sabe, Dr. Varela, que eu não 
tenho culp& de muita cousa que alli se faz. 
Estou constantemente aqui ou na Europa, de 
modo que não tenho conhecimento de muitos 
factos que aUi se passam.» 

<< Sej •,! Mas muJa de politica, inaugure 
uma adl])inistração á altura das necessida
des da.qutllle povo» e por ahi fui numa ex
llortação que, pare~eu á minlta ingenuidade, 
1m pressionava S. Ex:. O resultado foi este, 
senhores : ú quo as cousas continuaram 
como no Quartel General de ..-\.brnntl:'s ! 

~Ias, Sr.· Presidente, preciso tratar de ou
tro caso, antes de rematar este capitulo da. 
accusação. 

Sabem todos os homens desta terra, que 
uma das mais formosas paginas da historia 
pernambucana. ê aq uella de 17 : senhores do 
Recife os solJados do Rei, a.ba.laram d'ahi os 

.revolucionarias, começando na. Capital im
mediat·tmente uma. terrível matança. 

Quando chegados ao engenho Paulista, 
.notaram os da Republica, que iam deb:~.ndar, 
que traziam comsigo·o erario do Estado. 

Não houve hesitações : não hesita nunca o 
J)a.triotism'o pernam'bUC\l,UO ! · 

Confiado a cinco dos perseguidos, sujeita
ram-se à moete inevitavel e inevitada, mas 
foram restituídos fielmente os dinheiros na
ciona.es! 

Pois senhores, nesta nossa famosíssima 
Republica, um governador fuJitívo levou 
comsigo o era rio do Estado e ate h 1je não 
temos noticias delle ! 

Ate hoje não ha quem dê novas do para-
deiro dos cofres <lo Paraná ! . 

Sabe-se que quando o governador partiu, a 
bom fagir, IE)vou o erario de seu Estado, 
mas ninguem sabe onde eHe está ! 

Mais ainda; sabe·se que houve um largo_ 
interregno. O Sr. Vicente Machado, depois 
da fuga, tornou ao Paraná, quando elle foi 
reconquistado, não por S. Ex., m:1s pelas 
forças do Marechal Floriano. 

Pois S. Ex. recebeu o subsidio de Vice-Go
vernador em exercicio, correspondente a. esse 
interregno! 

Pergunto: que nome dár a isto, em bóa 
lingua portugueza ? 

Eis por que disse eu que VICENTE MACHADO 
E UM PECULA.TA.RIO ! 

Disse eu: VICENTE MACHAD::l É U)! C)NTRA· 
13ANDISTA. 

Em minha passagem por Parao aguá, ulti
mamente, fui convidado por um distincto 
grupo de negociantes a ir até a Alfandega. 
Ahi tive o gosto de ver um bello carro, com 
rn'lgnificos arreios, tendo a mercadcria este 
endereço : Vicente Machado. 

Sabem os Srs. Deputados onde foi appre
hendido esse carro~ Em casa do futuro Vice
Governador do Estado, coronel Manoel Bo
nifacio Carneiro. Dahi mandou arrastal·o o 
Sr. Iospector, e lá está para quem quizer 
vel-o. 

Eis porque disse eu que VICENTE MACHADO 
E Ul\I CONTRABANDISTA ! 

0 SR. PRESIDENTE- V. Ex:. está repro· 
duzinc.lo as expressões do seu tlísoursc-. Não 
as consinto. Ordem ••• 

0 SR. ALFREDO VARELA.- Si \". Ex. 
quizer, retiro a expl'essão. (Riso.) · 

Disse eu: VrcE~TE MAcHADo E uM PROTE· 
CTOR OU WCIO DE )!OEDEIRCS FALSOS (sussun·o), 
e nesta hora da. Republica ! ••• 

0 SR. PRESIDENTE- 0 nobre deputado. me 
obriga a f;IZer ídentica. observacão chaman· 
do-o a vrdem. 

0 Sa·. ALFREDO V A R ELA- Perfeitamente. 
Chegara um mysterioso busto á capital do 

Paraná, dirigido a um Sr. J. Stumbo, que não 
app1recia, nem se sabe quem é. O commis· 
sario de policia, Sr. Assumpção, dirigiu-se â 
Estr-ada de Ferro e reclamou o busto . 

Pesava este 2f> kilos, entã'). Notem bem 
essa circumstaucia. e notem esta outra : o 
Sr. Assumpção é um amador de pintura 
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G esculptura; trabalha em gesso. Levado V pois que não, que elle era um verdadeiro
o busto para aeasa do commissario, voltou I anjinho (riso), era um pae de todos, etc. 
para a estação ás 11 horas da noite. No dia Tal ·a situação daquella zona·! 
seguinte, segunda visita da autoridade e, Eu tenho, senhores, ainda úm certo senti---
então, perante testemunhas, liberto o angra- men.to de desculpa, um certo sentimento de· 
dado, verifbou-se que, em um certo ponto, benevolencia ao julgar os Srs. representantes 
o gesso do busto tinha soffrido uma abertura, do Paraná, porque ell'es nem sabem do qUe 
cuja recentíssima obturação era visível. .• · vae por aquella pobre terra ! . 

Pesado, em virtude de réclamação não sei Quereis uma prova, uma provaimmediata ?> 
de q-uem, :verificou-se que a _interessante A intendencia da capital ha muito que não 
peça passara a ter 28 kilos ! _ _ paga os juros das suas apolices, e é a :pri-

0 Paranà e O Dia rio affirmaram que dentro I meira cidade do tal florescente. Paraná ! 
do busto vinha uma beiJa quantidade de no- Poderão os Srs. deputados, si me permitte· 
tas falsas de 500$, começando logo a circular o Sr .• Presidente que os interrogue; poderão· 
algumas. J SS. EEx. dizer qual a situação financeira da 

Até hoje este «mysterio,» como classificou o segünda cidade do Estado, Parauagúá 1 (Si·· 
Parand, não teve explicação, não se sabendo lenciô. ) 
porque o busto foi para a casa do commissario Está na miseria que vão ver. 
e vol~ou ás ll horas da noite, sendo ahi Paga desta maneira (mostrandoaphotogl·a,--
exammado sem testemunhas e sem lavrar-se phia de um titulo de credito ) ; · 
um auto qualquer ... 

O commissario, at·~ hoje em funcções ! 
Mas o mais interessante da curiosa historia 

da moeda falsa do Paraná, é o que eu passo 
a relatar. 

Um dos mais poderosos chefes eleitoraes do 
Dr. Vicente Machado é um certo Hermo
genes, de Serro Azul. Etite sujeito tem uma 
casa de negocio á beira da estrada ; quando 
-passam os pobres colonos, offerece-lhes bom 
preço por toda;:; as mercadorias, mas dá-lhes 
uma ruim moeda que elles por força pro· 
curam recusar, dizendo-lhe : 

« Sr. ·Hermogenes, isto é moeda falsa. » 
-<< E1 falsa mesmo, replica elle, mas não 
importa, tem de levai-a.» 

E levam-na, os infelizes, porque o homem· 
é de esfaquear um outro com facilidade! 

Rompe o Diario da Ta~·de, então dirigido 
pelo deputado estadoal, membro conspícuo do 
Partido Republicano, Dr. Reynaldo Machado; 
rompe em digna cruzada contra o tal H ermo
genes e o denuncia como passador de moeda 
falsa. -

O governo vê· se obrigado a substituir a 
autoridade policial por uma outra. E' esco
lhido um official de policia, o Sr. Benjamin 
Lage. 

O governo, habituado a que lhe adivinhem 
os pensamentos, não deu claras instrucções 
ao capitão Lage; de fórma que este abre in
querito e deixa patente a respomabilidade de 
Hermogenes. 

Foi um alarma nas rodas situacionistas ! 
Immediatamente 6 substituido o capitão 

Lage; outro mais intelligente foi preparar o· 
inquerito que convinha e no qual (calcule-se 
da prepotencia que impera alli.!} as mesmas 
testemunhas que haviam declarado no pri
meiro ioquerito terem recebido de Hermo
genes, á !'orça, notas falsas, declararam de· 

Pague-se. 
13 -l-902. 
Theodorico. 

Camara Municipal de Parana[uá 
GUIA PARA RECEBIMENTO 

----
O Sr. Horacio Gonçalves vai recebet 

do Sr. Thesoureiro da. Camara Municipal 
a quantia de dous mil réis, proveniente 
de um dia de serviço, á razão de 2$000 por 
.dia. 

Concertos na «Fonte Nova l>. 

1902 

§ 15 -Obras Publicas. 

L.ço em 13/1 o f02. 

Car·los Eugenio. 

Parana-guâ 11/1/1902. 

l---.&-!la_u_1_·~_· c-io_L_e_ã_o_L_e_o_m_~_·l_. _______ t 
Estes títulos, descontados na praça com 

50 °/o de abatimento l 
Ahi está ! Calcule-'se o estado dessa Fa· 

zenda municipal!- E disse,. ha dous dia& 
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-passados, o sr. Alencar Guimárães em uma 
·1·oda : « -. Qual! .. O . Paraná ~ . Aquillo é o 
-seio de Abrabão, paga~se . a todo o mundo, 
todo mundo está c.ontente .» , ...,... e assim fazia. 
·uma ridente descripção 'da.sua terra 1 Pois~ 
-esta a sua: .miserabilissima .situação! 

Mtts isto ainda não 6 nada . ( Riso. J 
Sabem QS senho1•es o que é este velho :pa

!IJSl que aqui está 1 (mostra um papel) E' 
uma guia. de licença de Votuverav:a. (Lend(}): 
<{ O Sr . . Z!tcha.rias,pagou. a quantia de trinta. 

. e tres mil e trezentos réis para. màscatear fa~ 
zenda.s dentr:o.deste liÍUOicipiG; e por Sei' ver# 
dade pa>so .a. pre$ente licenca.. -Votuverava, 

·:30 de abril de 1903. -O prefeito municipal, 
Manoel Josd de Siqueira, » 

Mas o curioso de tudo isso é que elle não 
recebeu a ímportancia de toda a licença e só 

.a correspondente a um mez. 
Pelo que dei:s:ou de receber passou a. se

.guinte declaração:- «Ficam em meu poder, 
·com o prazo de viu te dias, d.)ze metros 
e meio de ganga, um cobertor e duas 

cpeças de algodão, para o Sr. Zicha.rias 
procurar no · prazo de vinte dias e, si não 

-o fizer, ficarei com (\S objectos em pnga
mento do resto da lic3nça. ~' ( Bilariclade 
prolongada, ·) 

Esta é a situação verdadeira do Para. na! 
Senhores, ainda. uma palavra desagrada. vel; 

mas como jà foi dita e publicada. nos jornaes, 
·que mal ba que eu a repita~ 

VICE~TE'. MA.CHA.DO É U!II P ATOTEIRO. 

O SR. PRESIDENTE - Torno a lembrar 
·ao nobre Deputado que não póde usar dessas 
expressões. 

O Sn.. ALFREDo VARELA ·- Não contente 
·de hav-er feito uma total distribuição das 
·terras publicas do seu Estado a seus melho
l'es amigos, dando a um delles, seu parente, 
·O Sr. coronel Antonio Leopoldo dos Santos, 
·cerca de dous milhões de hectares e trinta 
milhõe~ ao chefe do partido em Jagua.rya
·hyva ; entre esses amigos foi favorecido um 
·{)unhado do celebre levita., que José do Patro· 
einio com muito espirito qualitlcou de viga· 
.rio do Pico do Diabo. ( Hilarida.de. ) . 

S. Ex. fez mais: repartiu com seus com
'pa.dres os proprios nacionaes destinados á 
-colonisação russa,doze fazendaH que custaram 
.nada menos de nove mil contos de réis a.o 
lmperio. 

Fez mais ainda. Vicente Machado : não só 
aquinhoou os amigos ; rGservou uma pa.ra 
:Si. ( Htlaridade. ) 

Pagou de fõro perpetuo pela. concessão 
327$100 e immediata.meote a alienou a. um 
:rio-grandenae meu conhecido, Baptista. do 
!Lago, por esta. . brincadeira : - 14:000$000 I 

A pou<ia. v.ergonlla. na concessão de· tert'SS 
'chegou a este ponto: um senhor Armo.ntino 

de Almeida, obteve todo o terreM reservai'io 
pa.ra uso commum dos colonos da colonia 
Adelaide, no município de Conchas, sem ex
cluir o proprio cemiterio! ( Sussun·o . ) 

Por isso affirmei, creio q11e com razão, que 
VICENTE M .... CH .\DO .É UM PATOTIÜRO.! 

o SR. PRESIDENTE - Attençií.o r OrJ.em! 

o Sn. . ALFREDO VARRLA. - Disse eu : Vr
CENTE MACHADO E Ui\! INTRIGANTE. E Usei de 
um qualificativo bem mereeíclo, que não 
posso repetir, -porque m'o prohibe o Sr. Pre
sidente. 

Consciente do terreno que està perdendo 
diante da propaganda regenerador(t qu~ ini
ciei no Paraná, julgou enfraquecer-me, perse
guindo a benemeritos militares, amigos meus. 

Para conseguir o que deseja v a, v, leu ·se das 
mti.iH indignas tramas . · 

-E' assim que nada podendo allegar con
tra o valente capitão João Baptista. Velasco, 
fez c)nstar ao Governo Federal que este dis
tincto official era um promotor de desordens 
em Curityba. 

Um mascate aggrediu a uma criada do ca
pitão ; accode este, põe fóra da porta o atre
víúo e como o mascate fosse capaz t!e urna 
nova. aggressão, escreve ao chefe de polida, 
pedindo providencias. 

1'·3nl10 aqui a resposta do chefe de policia. : 
«Ao l:>r. capitão Velasco. -Saudações.
Costa. Carvalho, sciente do conteudo da carta 
de hoje, vai provitleuciar para. que o turco 
( era turco o tal mascate ) se contenha. » 

Pois bem ; apesar de ser um facto de 
ordem puramente civil, o St', comm.andante 
ào Districto que, seja dito de passagem, ê um 
instrumento do Sr. Vicente ~1acbado, abriu, 
víola.ndo o Codigo Pt•IJeessual da. Armada, um 
inquerito militn.r. 

Nada descobriu contra. o otncial, mas a 
intrigo. aqui tinha. obtido o que desejava: o 
capitão fLli transferido para Matto Grosso, 
apesar de jã. ter tido ali, por tres vezes, beri
berí ! 

Escrevi ao sr. Ministro da Guerra, lembrei 
a situação deste militar, e, mais ainda; que 
suas duas filhinhas estavam sem mã.i, tendo 
uma quatro annos e sendo a outra de mama. 
Para que se não IJensasse, Senhores, que eu 
estava favoreoQndo a um amigo, mandei tirar 
um retrato e remetti·o ao sr. Ministro _da 
Guerra. Eil•o. ( Mostra . ~ma photog,·apMa.} 

Era. este capitão, com úma. pobre filhinha 
de 11 mezes, em mama, a qut3m a olyga.rchia 
vicentista atirava. para o inhospíto Matto~ 
GI.'OSSO! 

Não fui attendido ; a. intriga. tinha. feit<> ca.• 
minh?. Ap&nas consegui que o desterra.do: fi. 
casse ()Bpara,ndo n!> Rio Grande do Sul uns 
~o dias, 
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Ao dei.xar o cC~rpo, o capitão Yelnsco foi 
elogiado como offi.cial muito cumpridor de 
seus deveres c os collegas lhe olfereceram 
um delicado mimo. 

- E' assim que nada podendo allegar .Vi
cente !IIachado contra o illustr'e mnjot· José 
Maria Ferreira, pllantasiou colliga.çõcs desse 
disciplíoa.do militar com o redactar do Diario 
da Tm·ds. 

Tenha paciencia a Camara. de ouvir o que 
vou lêr, e saberá quem é es~e perseguido. 
·Veja-se o que dizem os varias commandan

tés de distticto que tem tido aquel!a infeliz 
terra: 

General Giral'd ... E, entre pal'enthesis, 
aproveito este nome para. fazer. "-lgumas con· 
~iderações. Aqui se urmfaram todos porqno 
eu fiz umas referencias um poucD cat•regad.ts 
ao Sr. Vicente ~rachado. Pois bem. esse illus· 
tre general da Republíca, porque era Em 
nomeado do Sr. Prudente de MorJes, sabe a 
Ga.mara como foi tratado no Para nó.? ( PausCl) 
De cob:1.rtlo ate ; os apodos, os doestos mais 
insultantes f •J ram atirados pela imprensa 
official a os>a alta patente do e:tel'cito brasi· 
leiro! 

v .•jil·Se o que diz, \)Orém, o general Gii':l.td, 
com re!'Ureucia ao Sr. José Maria Ferreira: 
(Lê) 

«Ao deixar o commando não é to.'lavia sem 
grande se~timento de pezar que me separo 
de ca.mar.1das que. p;jla correcção <'le seu 
procedor. tão facil me tornaram, durante 
mais de um anuo, o desempenho de var!ados 
deveres. 

Ainda o general CaUado: 
« Na esphera de minhas attríbuições tlz o· 

quanto [)ossivel para. quo a força sob m inha. 
jurisdição militar se mllutivesso Mmpre digna· 
do prestigio de que goz~ o Exercito, como· 
manteuedor da orJe;,a a susteuh\culo da R e-
publica.. · 

Para conseguir esse almejado fim e fa.
cilitar-me a administração mui to coneor-· 
reram os Srs. commanuantés de corpos e os 
meus diatinctos auxi liares, pelo que t~rno 
publico meus ag-radecimentos é. essas -preati
mcsos cDmar~das pelo concurso franco e leal 
com que se houveram ·no cumprimento de· 
seus deveres, com honra para si e efflcacía 
para administrD.<;-ão. 

Ao tlespedir-mo de tão distioctos cam&radas~ 
dignos dos maiores encomios por sua cor
recção de procedimento .e amor ao trabalho, 
cumpro o dever de justiça louvando-o~ cotue~ 
ora o faço: Coronel~ •••••. •...••.•..•.•..... 

.j~;é ':ir'n~i~· F-~~r~i;á,· iis~ài. à~· i3; ·;~ii~~ni~ 
de cavallaria. -Curitybo, 20 de jana!ro da 
1901.» 

Do gener..~l Bt·az Abrantes : 
« Apezar do curto r~p3ço de t empo em que· 

me couoo a honra. de admin istrar esfe dis· 
tricto, fomm sobejas us provas de dedi~11ção, 
zelo, lealdo.•.le, disciplina. e alto criterio da· 
parte de todos os que me a.uxiliaram ness!Io' 
udua tarcf~. pelo que louvq_ e ngradeç) a 
todo~ os Sl's. c<Jmma.ndantes ue corpos e 
chefes de estabelecimentos militares deste. 
distril)to.-CuritylJa, 1 de abril de 1901.:. Um 
desses commandantes e o major J. M. Ferreira. A todos dirigindo os meus mais cordíaes 

agra.decimentos nproveito a opportunidarle Do general Rob3rto : 
:para. cem especialidade louvar pela leal e « O e.J:ercicio de hontem põe em relêya 
-v~~olíosa. coa.dju\·ação que prestar::tm à miuha es~e;; predicados. As força.s que nelle tomaram 
administr ação os Srs. coronel......... . . . . . parte se apresentaro.m nn. melllor ordem, no 
•- .. · · · · · ... • • .. · • · • • • · • · . mais louvavel estado de asseio, e o desen vol
eapltão- llscn.l do 14~ ':regim~~to'd.~ da~:~Ú~rE vimento que teve o lhe ma. fornecido por esto 
José to-faria Ferreira, etc.-Ourityba; 4 de Quartel·Genet·al é um attestado eloquente dr, 
j.1neíro de 1899 ». competencia. dos seus chefes e da. compre· 

Do general Callado: bensão nitida que do~ seus deveres militares 
teem os aommn.ndantes das difforentcs fracções 

« Tendo se apresentado hoje o tenente- que constituíram as forças atacantes e defen; 
coronel S9bastião Btmdeira, comma.udante do sivas da fortíflcação passageira construída. na· 
13" regim(}nto de ca-vallaria, d P-termino que aampo de manobras. 
assuma o commando do seu regimento, rece- A d 1 ~ h 
bendo-o do maJ·or Jose Maria Ferreira nue :praz-me ec arar que essas .orças se ou· 

·• veram de modo tal. que, sa erro houve ncs 
passa a exercer as funcções 'do seu {los to. detlalhes da acçiio, devam elles ser attribuidos 

Nesta occasião 'é-me grato agradecer e mais às faltas de recursos de que nos resen
louvar os distinctos offici!les, ffilljor José Maria ti mos, que a impericia ou deseuido daquelles 

. .'.Ferreira e capitão Agnello Pinto de Sà Ribas, que t1. dirigiam. · 
1 'nlo' só pelos serviços prestados no exercício Com os elementos de ·que se dispunha, 

.. . · ~bin·e~pectivos cargos que ora deixam, como ninguem melhor desempenho daria aos ssus 
·pe~< :f!o~'dhciplina, zelo e reconhecida intel- papeis. Assim, cum~ro um dever de justiça 
lígene1a:. de que ltemprG deram exuberantes I elogiando os Srs. maJores João. José da. Lu ~. 
provas.-Curityba, 14 de setembro dG WOO.,. comma.ndants dus · forç'ls a.ta.c&.n~s e Josó, 
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Maria Ferreira, das da defensiva, pela intel
ligencia. e pericia com que se houveram no 
desempenho de suas funcções. etc. - Cu1·i· 
tyba, 13 de setembro de 1901. » 

Ainda do genet•al Roberto: 
« Tendo as forças da guarnição formado no 

dia 12 do corrente, para commemorar digna
mente o anniver.sarío do descobrimento da 
America, uma brigada. mixta. das tres armas, 
é-m,e summament~ agra1avel declarar que os 
offlciae3 e praças que nessa formatUI'a toma
ram parte portaram-se de modo àigno dos 
maiores encomios. 

E, representando e~sa formatura. uma enor
me somma de interesse e boa vontade da 
p:nte do pessoal da gwn•nição e particular· 
mente da administração dos 'COrpos de que 
ella. se compõe, cumpro um dever de just1ça 
mandando elogiar aos Srs. coroneis Virginio 
Napoleão Ramos e Olympio de Carvalho Fon
seca, majores João José da Lnz, Antonio Gon
Qalves Pereira e José Maria Ferreira, o 1°, 2° 
3° e ultimo pelo grande esf l'QO que empre· 

garam para qne os corpos que cornmandam se 
apresentassem nas mais lisonjeiras condições, 
accrescendo, em relação ao l •, o modo bri
lhante porque clir-igio a brigada a seu mando ; 
em relação ao 3" e 4•. a correcção com que 
dirigiram os corpos, que, sob seus comma.ndos, 
tomaram parte na mesrna fol'matura., etc.
Curityba, 14 de outubro de l90l. » 

Do general Metleiros : 
« Ao despedir-me das forças que compõem 

este d1stricto, oude a minha administração foi 
de tão curta duração, mas de um período rle 
tempo suffidente para tomar conhecimento 
do seu esta.•lo e do caracter austet•o e discí· 
plinarlol' dos Srs. commandantes de corpos, 
directores e chefes de estabelecimentos mili· 
tares e da correcção militar em todo o pessoal 
subalterno, apraz-me externar neste do
cumento officiul a grata impressão que com· 
migo levo e o elevado conceito que me me
recem os distinctos companheit•os quese1•virnm 
sob minhas ordens, elogiando-os com ju:;tiça e 
pelo modo. por que ora o faço: 

Aos Srs. coronel graduado Olympio de 
Carvalho Fonseca, commandante do 6•> re
gimento de artilharia, majores João José da 
Luz e José Maria Ferreira, commandantes do 
14° e 13°. regimentos de cavallaria, pela 
cooperação prestada á administração deste 
commando e competencia que· sempre de· 
monstraram no cabal desempenho das attri· 
bu!ções respectivas, onde mostraram-se ene~
gicos dís~iplinadores, Zt>losos e leaes admr
nistradores.-Cnrityba, dezembro de 1902,).) 

Do general Travassos: 
« Me apraz consignar que, tendo ido á 

cidade da Lapa para bem orientar-me no juizo 

que devia fazer a respeito desse corpo r'o 
exercito nacional, tive oocasião de verificu.1· 
o asseio e • disciplina notavelmente dP
monstrallo por um pessoal pequeno; é cert .... 
porem, digno de.· adm~raç~ão: ~()r e.ste factn, 
unico que me fo1 poss1vel dtstmgmr, por s 1 
achar o regimento em preparos de ma.rch:l. 
mas a que nãl') sou indi:fferento, elogio no 
tene'nte-coronel · Antonio Carlos Fernan•J.'s 
Leão, com mandante ; capitão .Jose Ma ri ·l 
Ferreira, fiscal, etc.-Curityba, 22 de março 
de 1899.~ 

Aintla do general Tra.vassos: 
« Percorrendo diversos estabeleciment(!.-: 

militares, em visita de inspecção, me aprwz 
publicar que, no quartel do 14" regime~to d•> 
cavallaria., ultimo installa.do nesta CJth·!e. 
encontrei a actividude da trabalho, na apr.-
priação necessaria ue u~ aquartelamento. 
em tudo verificando-se o tlno de uma artm;
nis~ra.ção apurada e intelligente. ConsignC1; 
por isw, o louvor de que são dignos o tenent•· 
coronel Antonio Carlos Fernandes Leão, petr: 
interesse e boa orientação que, assim, tem 
manifestado no C'Jmmando de seu regimento, 
e o capitão José Maria Ferreira pela exempla!' 
compenetração de que tem dado exuberaut~s 
provas no servi~() e especialmente no des~m· 
penho do urduo cargo d_e fiscal, tornando-se 
digno de honrosa. ~ença? como o m~lhor e 
immediato d'admmistraçao do seu reg1men t.1. 
dando loga.r ao lisongeiro conceito em que é 
tido como official iotelligente e de na.turez;~. 
protissional e, segundo as expressões do seu 
commandante, «tudo dever-se (t sua. inta· 
tiga.vel dedicação e diligeucia.-Curityba, :::3 
de junho de 1899.» 

Senhores. Sa.be·s·::~ que o g.~oeral Travassos 
é um dos mais disciplinadores chefes do nosso 
Ex:ercito: extremo o seu rigor nocumprimonto 
dos deveres. 

Pois bem. Veja·se o que diz elle na ordem 
do dia n. 83, do illustte mnjor que a oly· 
garchia. vicentista. fez atirar, com a distíocta 
consorte e dez filhos, nos conftns meridionuea 
do Brazil! Vou !êr: , 

« Capitão ,l,··~ Maria.. F<'t>reira: QLtem co
nhece esse erud1to offimal. :;3he qne é umo. 
dignificação de sua classe, ttt!:.::- como pro
fissional quer como cidadão- sobram-lhe 
predi.cados para as . mais ~mi!Jentes posit;õe~ ; 
probo e honesto, leal e.cr1ter1oso, tem na d:ts
cíplwa. e perspectiva. do 14• re~imento d~ ca
va.llaria, a que pertence e fiscallsa v:a.. ate lw. 
poucos dias, o cunho de sua act1V1dad.) e 
in excedi vel dedicação pelos deveres.}> 

Mas, Sr. Presidente, tenho aqui elogios" 
este official, do proprio General Bo:s:ruanu, 
nada menos que os seguintes: · . 

« Continuem os Srs·. commandant<>s na 
nobre tarefa de instruir e disciplinar os seu<~ 
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c()mma.ndatlos, porque este commantlo sente para o 10•, .o Sr. majOL' José Maria. Fer-' 
sempre.immeusa satist'açãn da citar os seus reíra, faço publico.qu6, com profundo pezar, : 
serviçal!, como o faz 11resentemente, louva,ndo vejo o.pa.rtar-se.deste di~tricto essa bom, esse 
os Srs. coronelgra.àuado Olympio da Car· intelligente e distincto companheiro que, 
valho Fonseca, ·galhardo ' ccmmand~~onte das com a maior boa vontade, zelo e dedicaçii.o. 
torças, . e do 6• regimen,to de arLilharia de me a ut:iliou na penosa tarefa de q ué me 
campanha; tenente-coronel Pedro de Alcan- acho encarregado. Queira, pois, ó Sr. major 
tara Fonsec~. eommaudaute do 39• batalhão Ferreira acceitar os meus sinceros etgrade
àe infantaria ;·majores João Jose da Luz e cimentos e acredita!' que tan to eu oomo a 
José Ma.da Ferreh•a, eaquel!e commandante guunição fazemos ardentes votos para. que no 
do 14°, e bravo veterano daquella campanha, 6" diatricto, onde vai !ervit• sejo. feliz e en
tão injustamente atra.zrulo na ca.rreira.; este, centre nos seus camaradas do 10• regimento 
commandante do 13• regimeuto de cava.lla.ria os mesmos sentimentos de amisade e sym
Ordem do dia de 13 de março de 1903.» pathia que soube aqui grangear. (Assignado) 

« O garbo, a disciplina, o aceiocom que n.s José Bernardino Bormann, gene1•al de bri
forças desta. guarmção se apresentaram hon· gadn. -confere. 
tem na revista e passeíata. militares, orga.- capitão Domingos N, Nascimento, secre-
nisadas para commemorar o :primeiro oente~ tario. » 
na rio na tal icio do immorlal Marechal Duq uede 
Caxias furtalcoora.m a.opinião de que não são Julgo haver deixado patente qae não foi 
infructiferos os sacriftciosque a nação raz para castigado com uma. tra.usferencia o illustre 
a manutenção da força publica, e que 08 meus militar, por haver da.do qualquer motivo a. 
llamaradas tiveram perfeita comprebensão isso e· tambem que nã.o foi, que não podia 
d~ graudiosidade do acto para cuja.J•ea.li~oçíi.o ser por offeito tle solioita.Q3e3 do oommando 
a commissão central, com sede na. Capital do 5• diotricto que dali exilaram um oflkial 
Federal, havia convidado este districto. pauperrimo, carregado dG fo. milia. cidadão 

Cheio, pois, •lo maiol' .. desvanecimento, immaoula.do, e proft.ssional modelo, na opinião 
louvo a.os dístinctos camaradas que tomaram de seus superiores. 
p arte nns ceremoniM, de.vendo oomcçar pelo -E' assim que, nad~ podtmdo allegar n. 
Sr. coronel Olympio de Carvalho Fonseca, olígarchla contra o glorioso iniciador do 
~ommandante da fot'Ç[t, seguindo-se os srs. movimento de 15 de novembro, digo desta 
'tenente-coronel Ca.eto.no Manoel de Fnrla tribuuu, em nome uo General Deor!oro, de 
Albuquerque,do 1•· batalhão de engenharia; quem ouvi este juizo; nada podendo aHegar 
tenente ooronel Pedro de Alcantara. Fonseca, colltra o glorioso iniciador do movimento de 
do 39• de infantaria; major José Maria Fer· 15 de novembro, Bayard do exercito brazí· 
reira, do 13·• r egimento de ca.vallaria, etc. Leíro, sans peur ee sans r~proche, o general 
- Ordem do diu. de Z1 de agosto de HJG3 .» Aotonio Adolpho da. Fontoura Menna Barreto, 

« H ontem visitei 0 quartel do r3o regi- Vicente i.\ia.chado fo!'j11. conspir~\ções para mnl· 
menta de cava.llaria. 0 estado de asseio, a quistar ~> gruoúe I!Oldado com o Governo da 
d' · 1' l' t· Republica. 

ISCl!J ma. a\' man ld&, a. e&cripturaçlío em senhores, Menna. Barreto, notem bem, 
dia. e Ceit~ com toda limpeza., a ordem que 
observei nas arrecatl~çoas geral e dos esrtua- goza de um tal prestígio no Parnnà, que no 
drões, ca.aslram-me immenso prazer 0 at- momento em que quizesse, far ia deaa.pparecer 
testam a intelligencio., dedicação, a pro fi - o despotismo que lá. esta. Vive, porém, ad· 
cie.ucia e 0 zelo que ma.n\resta. no commando stricto aos siH\S deveras miHta r•e,.;;, ~sperando 
0 meu velho camarada. e amigo major José o dia em que og perigos da pa.trin recla.
:Mal'ia Ferreira, a q_uem lollvo e agradeço. -~ mem de s. E:s:-: uma iuíeiativa que, jm·o , 
Ordem do dia de 13 de fevereiro de 1903. » estará á altura das cireumstancias ! · 

Agora. veja. o ·Congrll!lso Nacional como 0 . Para. confl1S~o dqs malsiuadores, vou dar 
eommand&nta do uistl'joto militar do Paro.nà. uma. prm·:t írrecusavel de que não ;promovo 
se despede do Hlustre desterrado . sedições, com aquelle meu idolatrado amigo, 

ot Quartel Ganenl.do Commando dot." Dis- diria. melhor - irmãO. 
tricw Militar em ·curity.ba., .Estado. do Pa~ Quando se deu o attentado do Gua.hyra, 
na.rá., 2 de outubro de 1903·., · .. .. . os elementos mais energieos da. opposição dis· 

· · · puzeram-s& a re~gir. O momento era. propi· 
'' Orde1n tl.a:dtà n, 34 cio: vagava pelos campos o govérno do E~-

. . tado, na.·companhia. do· regulo pal'anaense. 
Para. i:ó:Íl.hecimento da's. forças deete dis- · Tive sciencia de tudo~ Em· minutos nos 

trictô e.'.~eri~jl. .e:x:ee~q,' :·raco publico o~- &possavamOs ·dó mando e dos mandantes do 
guinte-r . - · ··' · ,_, _ _.,. ' · ·· · ·· ' .. · borrivel attentado. .. · 
_ 'J!endo;: .dl!l_ix!\\\~~:.'~~~ .. 4;!. ch'miP~nd~' ~~- : Pois. be~ 1 Daqui da. Capital, antes de· sc
l~o , regtQl~~~:~.ll9.r~h-.;y~, sido trans!erido guir para. Cur.ityba, apaz&J:' de eonhe<:<lr suas 
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·intenções,. em tudo cqnfor~es ásminbii.S, tele- pQsita~a . em si pelo Governo da Republic~, e 
.graphlii ào gepera.l' Menna Bàrl'eto, entã:o pàrticularm~n-te pór este cóniriuüido;tinhâ 
·commandante do districto. recommendandb- · todó o ftmdámento, e só resta-me si'gn1tlcar-
lhe:.. O que, senhores~ Qtie àpoiasse a. lhe OMEU DESEJO ARDENTE DEVJ!:L-0 E~l ALTOS . 
reacção dos meus amigos~ Não! que se man- co:~IMANDos,onde certamente :porá em eviden
tivesse na NEUTRALIDADE ! -Isto, creio, cia mais uma vez a sua cap_a:cidad'e adminis-
·basta para tudo esclareCer; e daqui a.utoriso tra.tiva e militar. » · · 
-os di1ramadores a requererem a. certidão do Foi só a intriga que :buscou · arrzdar esta 
recado a quealludo, que é da primeira. quin~ nobre figura milit:.tr da guarnição do Pa-
zi:ma:de junho. raná. . 

Chegando eu a Paranaguá; pretantlia des· Por estes enredos monstruosos disse eu que 
cansar cinco dias naquellacidade, mas recebi VICENTB É UM INTRIGANTE IN.FAUE l 
··um telegra.mma., .convidando-me a ir immedia~ 
tamente á capital. . · O SR. PRESIDENTE-- Peço a attenção do 

nobre Deputado. As expressões que ac1ba 
Para alli parti a 13 de junho ; uma. roda de de profer!.r não estão de accorJ.o com 0 Regi

. exaltados declM•ou-me que . não havia mais mento. 
limites no despotismo e que era preciso sabir 
:para a rua. Ponderei aos meus amigos que O SR. ALFREDO VAn.ELA- Acato com o 
·não ern tezppo ainda. que se cooti.vessem, que devtdo respeito a observação de V. Ex., ma.S 
muito tínhamos a esperar do Presidente da prosigo. 
'Republíca.. . O SR. PRESIDENTE - Chamo novamente a 

Posso affirmar sob a. minha. palana. de attenção do nobre Deputado para a.s expres
honra que o destino da desaffronta preparada sões de que usou; convém que as retire. 
-esteve nas minhas mãos. Si eu quizesse, a 0 SR. ALFREDO VARELA- Eu as retiro. 
digna reacçiio se produzia, irresistivel, (Riso nas galm·ias.) 
asseguro ! · 

E para que comprehendam a faci~idade que O SR. PRESIDENTE (com erw·gia, depois 
encon~rariam, basta lembrar 0 que acabei de de fazer soar os tvmpanos) - Silencio nas 
-dizer, isto é, que o Governador estava a 68 galerias l . . 
Ieguas da capital e que aquellaé )lmasituação Não ha motivo p(l,ra galhofa. Trata-se da 
de tal · maneira fragil q~e um forasteiro des· execução de um dispositivo regimental; a. 
·conhecido, alli chegado ha. dous mezes, abalou Mesa cumpre o seu dever, e o faz com ímpar
facilmente a famosa oligarchia; transferiu· ciulidade e fit'meza. 
do·se officia.es para. outros pontos, augmen~ O SR. ALFREDO VARELA- Mais uma vez, 
tando·se a guarda. civica. e J.ntrigando-setanto Sr. Presidente, permitta-me faz.er a.observa

junto do Governo Federal, que este se alarmou ção de CfUe estvu examinando a. vida publica 
a. ponto de telegrammas do orador serem re· do Senadol' Vweute l\Iachc.do; e seus. amigos 
tidos. violaram a minha vida priva•la, o1fendendo-

A prova está aqui. Passo a ler: «Deputado me cruelmente. Como esfou, porém, no 
Vareta., Rio. Com o successo das noticias vin· desempenho de uma altt\. missão nesta. Casa, 
·das, augmentada. u edição, esgotada. O seu quero esquec~r a minha pessoa, os aggravos 
primeiro telegramma. retardallo por ordem que tenho. 
,superior.- Dial'io.» Oisse eu: 

Vejam, senhores ! Alarma-se O proprio Go· O SENADOR VICENTE MACHADO é um fa.l-
~erno Federal com a acção de um homem •.. sario. 
E' verdade que este é um homem livra, na Vou dar as provas. 
·extensão da palavra ! . 

0 SR. PRESIDENTE- Chamo a attenção 
Mas, Sr. Presidente, vamos ouvir o proprio do. nobre. Deputado. 

·commandante do districto. 
· · 0 -SR. ALFREDO V ARELA.- Sr. Presidente, 

A transferencia. do general Menna Barreto esta palavra ja. foi prqnunciada. aqui . e 
não foi a peâido dó' general Bormann. ~~nto-!lle obrig•ldo a repetil-a, muito constra.n-

Não fo.i porque elle •proprio o eleg. io.u da -d t · g1 amen e ... 
fôrma porque se v~t ver ; . . .. . · . · 

« ·Agradeço e louvo o procedimento corre~ · -O SR. PaESll}ENTII:- V· Ex:. sabe que 
-cto do meu velho amigo e distincto ca.:ma- estou cumprindo o Regimento c o fa.ço de boa. 
rada, coroqel _Antonio Adqlpho da. Fontoura vonta.de. · ·· .. · - · · _- · 
Menna Ba.rr:éto, gen.eraldebríg$~a bonorario,~ O SR.. ALFREDO V AR ELA. - O Sr. Yicenh 
durante· os tres mezes ·e) dias· em' .que, il.. t~sta. Machado; em pleno Seiíado da Republi~à., 'de_~- . 
do distríct(}, dirigiu seu serviço; ·dà.ndo ·de8tã elarou, atacando minha terra., que se produ
modo prova: ~loqqénte de que a cóiithriça de· zira. uma combinação entre os Est~ó& d-a 

Y41. VI M 
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Santa. Catharina. e nio Grande, por etreito da. 
qual existia um tra.tado politico entre esses 
dous Estados. RefulGi do meu jornal essa 
falsidade e fiz ver a S. Es. qus isso não 
passava de uma simples oc.mbinacão em cor~ 
respondencia epistolar. 

Eis comojulg11ei o facto no Diario da Ta~·àe. 
Peço licença para ler: 
~E' assim quo levanta cltc extr<wrdionria. 

celeuma em torno do q1le chama um tt·atado 
ent.ra os governos do Rio Grande do Snl 
e S. Catlmrina, dando logo infeliz ensejo de que 
demonstrassem ser müi fraco o nosso doutor, 
pois a Cou·stituição ( art. 55, n. I' ) expr~S· 
samante faculta a esses Estados a liberdade 
que lhes cootesta o insignificante preparoju· 
ridico·politico do famoso direct0r mental da. 
situaçlto, que recebe desta forma. um quináo 
rl.e e:uvergonba.r um acl\demico principi
ante!, .• 

E não ficOLt ne~te cocbilo o "jlriMipe ue 
nossa demo~racia local. Fez saber a seus 
pa.re.s simatoríaes qu11l fôra. o mo<l11s facicndi 
do convenio e só a conveniencla de mantel' a 
gravidade no recinto impediu rompesse nns 
ares um:\ estrondosa go.rgnlhnda: o proftci· 
entiss1mo homem político chegara n con· 
fundir com um· solemM tratado a simples 
troca de ldéas sobre imposidl.:Js locaes, na. 
correspondencia entre dous overna1ores,es· 
queeido de quo no. linguagem diplomatica 11. 
este modo de combinar se dá o nome de e»
tenle, mas nunca aquelle com que o qniz en· 
nobrecE>r o oraoulo do po.rtido dominante, no· 
viço eterno em cousns de El:ta.rJo. 

De fórmo. que um era~ dor esereve a (lutro, 
nl vitraudo (JOillO se ha. da mautar em prac~ 
visínha o preço. dos ga.dos: " V., diz elle, não 
leve o sen á ot!er tn, que farei o mesmo,,; e 
estG singelo uccordo e tido por um tr,ltado 
em regra! 

Inscieocia de mataria mais que corriqueim 
ou vouta!le de maldizer, Yicio de naturezas 
inferiores ? » 

Mas não ficaram aqni as fa.lsidndes de S. Ex, 
pois, teve a aucla.cia de, atacando a adminis· 
tração de Pernambuco, dizer em face de todo 
este paiz que não existiam impostos intere~ta· 
doaes no Pat'nná, a não õer um. que dava. ao 
era.rio simplesmente alli cerca de 15:000$000. 

·Ha, senhores, nada menos de tres, dos 
qna.esobtem o Estado, não 15:0CO$, mas 500 e 
tantos contos-, dessa tributação ille"al. 

Aqui está. o orçameoto do Estado (mos· 
tl'<;_~l) ,um fo~l!eto itapresso ): vrwba-patente 
commerciâl- 550:000$000. . 

: Sa,~aia qpe é esta celebre c patentG com· 
]JlerctaU ~; ~ada menos que imposto de im
pol'~.· ·. -

. ··~ ~- -.~ -. -•. ~
0

:~~~m.:O$ · St'5 , Deput,dos o esca.Íldaio 
até c óilde' cliegoü 1 

O dicta.doninbo do Paraná. já cooseguin 
arrl}cadar esSa renda pala Alfa:ndega de Para
oaguá.: os proprios ~mpregado";; da. Alfandega.. 
ja arr-ecadaram essa renda poi' conta· do 
Estado ! ! ! Sabe-se que o E&tado póde taxar. 
nesse caso revertendo o imposto para o The· 
eoui'o Federal; mas ~ssim não se passavam 
as cousas: os empregados entregavam o 
prodilcto do imposto aos agentes do Sr •. Vi
cente Macbado. 

O Dr. Murtinho reagiu contra esse inqua
lifica.vel proceder e hoje esperam as mcrca· 
doria.s fõra. da. porrta. d~t aduana os gauancios 
arrecadadores do fi:;co do Para.mi.. 

O imp::~sto renda 500 e tantos contos, 
como di$Se, e de n:ula mais preciso para -provar 
que Vicente Machado é um falsario consciente. 
pois ulllrmou no Congr~~so cous)s que sabia 
sarem tll.t raa.lidade muito e lJJUito outras
do que ahi garantira. S. Ex. 

Quero ler, porém, o quo ~i<se minha folh:L 
sobre esLa. falsidade do senador Vkente: 

-«O que maia admira neste persooagem, po
litico,ouj:l boasorte se custa a. cornprehender ,. 
conhecidoocurto vóo de;euespírito,a nenhumo. 
fortaleza. de animo, v b3ol u ta aridez de coração 
e escassa bagagem sc!entlftc.l ou mesmo litte
rarh ; o que mais admir:1. nell e é esse curio
so genoro de coragom que cha.ma.mos sem
ceremooia e que o vulgo chama desplante ... 

Pois nii.oá que EUB. senhoria. tem o ma.rnvi· 
lboso desembaraço de pro11igllr no Congreaso a 
taxação Jnterestadoal, quando o Governo íns· 
pi.radopllr eUe, aestabeleceu aqui, muito ::mtGs 
do EstAdo que orn. a. decreta, em represaliatão 
sómente a um a.cto dellctuoso do flsco do PJ.· 
remá ? ! Pois não é que Sua Senllot•la tem o
maravilhoso deEemt1araço d~ profilgnr no 
Congrtlsso o a.bnso de imposto~ incon~lHuclo
no.as, qUilndu o Goverco de que e responsavel. 
réo conhecido e reincidente ue;;se Cl'ime que 
se não peja de assaca.r a Administra.ção rio· 
grandense 1 ! 

Qu;Jm ignora uo E:>tado quo a Col!ecloria 
do Xanxere arrecada uma t11.xa de impor~ 
tação sobre os gados int roduzidos do Rio. 
Grande do Sul, e que se esses mesmos gados 
pa-ssam pare. o Estado de S. Pa.ulo, a voraci
dade fiscal de novos agentes reeebedoras lhes 
impõa outra finta., verdadeiro imposto de 
transito, prohibido pela Constituição~ Quem 
iguora, por outro lado, que o Governo do. 
Paraná, que não move u ma iDs ignifica.nte 
plllla sem li~ença do_ D:r. Vi~_nte, creou so
brotax:~ s de UD].JOTtaÇao , desvtando pura seu 
erario uma importante parcella das r endas 
federaes, vendo·se. assim que são de t odo fe
men tidos os . amores que a ppa.ranto. o nosso. 
desabusado, senador, quando chora sobre os 
destrooos da federação ~ · · 

Esca.ndu.Joso o seu vozenr sobre erros 
alheios, olvidado dos de casa, cuja magni-
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ttÍde espanta a almas preparadas para se 
não sorpreheud~rem em absol nto coro os des
varios ile uma época. que sujeita. o Brazil a 
esta humilhação: o Imperio, que um grupo 
illuso de militares entbusiastas, abateu, pa1•a. 
com a Republica sublimarem a Pat1•ia, o Im· 
perio (.que ao menos. mantinha decóro admi· 
nistractiYo, que quasi desa.ppareceu de todo) 
substituldo por uma vil ochlocrncia, onde 
hoje, .salvo raras excepçõos, imperam nas 
culminancias que abr1lhantavam egregios 
typos cívicos de outl"'ora,- caricaturas po
líticas ridiculis~imas, com pt·etenção a fi. 
gur<\rem de homens de Estado ! » 
S~nhores, ainda outra falsidade de Vicente 

M<\chado, que denunciei no Dia~·io. Btadou 
ell~ contm 03 chamados exercitas esta.
doaes . . . Pois ouça a Camara : 

« Queria agor·a ferir um mpposto des
a:trecto o senador Vicent<:l Machado e tudo 
julgou licito uma it;eda. malevoleucia. sem 
entranhas, ainda mesmo a. offensa gratuita, 
a intencional invencionice, que dizemos·? a 
despeja ia. uttribuição a outrem de peccados 
1)l'oprios- imputfor muito commum nos 
dias de hoje ! . . 

E nisto ~e mostl'ou o chefe da situação 
de uma ousadin que nem sabemos como 
qualificar ! Teve o insigne. descomedimento 
de atacat' o goveruo do Rio Grande <lo Sul 
porque mantem com seus cofres uma força 
militar, quando o fa z na proporção dos re
cursos de qu 3 dispõe, ao p~\S!;O que o Paraná , 
dirigido debaixo de cortina. pelo predito se
nador, tem em armas uma, exces!=iva para as 
necessidade3 locaes e funesta ao et•ario do 
Estado pelos encargos que traz, superiores 
de muito ás noSH\S posses ! 

Que são I .200 homens, para um territorio 
immenso como o Rio Grande do Sul, de in· 
quietas Cronteiras abel'tas, onda continuo o 
transito da gente de;;cJassitlcada, commum 
nos lindes de todos os pnizes americanos, e 
depoi; de uma prolongada guet•t·a civil que 
fez sobrenadar no m1io social os tempera
mentos inclinados á violencia ou ao abuso ? 
-S. Paulo, com um!J..zona policiava\ equ-i
valente, aquartela 4.000. 
,• ••• -· ••• •• t ••••••••• 

Que diria o Congresso, si o informassemos 
de que forçl\ é o apostolo que ouviu, ana
thematisando a.s . despezas do Rio Grande dó 
Sul com a sua. brigada, despezas que não 
attingem tal v:ez â oita-v-a parte de seu orça· 
mento, quando as.L'elativas â. mes.ma verba 
do no>so, ab.sorvem mais de quinta parte 
delle 1 Que diria o Congresso, si o inror
massemos que rio · Pariuiá. tecm a'!lgmentado 
e não diminuído as . dotações da policia, 

· quando a. ordem publica inalterada e a pe
nuria dos ·cofres exige severas economias 1 

Nada admirar ! é a regra em. nosso meio, 
si se trata. da aventurosa politica do Paraná •. 
Nem e para menos: não vemos agora o seu· 
chefe lH'econisandD restricçãD em dispandios 
severos · qne aqui se contam como esperdicios.
eseandalosos 1 

Moliere immortalisou um typo de abso
luta veruade : Tartufo representa no mun- · 
do da idealida.de o individuo que se esforça 
por apparentar o que não é. Longe de nós 
o fazer pungentes approximaçõe&, ma.s teima 
em vir â. nossa. mente a famo>a creaç:ío do · 
genio francez, no estudo do caso presente ... 

Verifique o Senado si explícavel esta 
-tendencia do espirito : o Sr. Vicente Ma-· 
chadfl, que asJume o governo breve, trata· de 
impor á assem~Iéa, de t~ue é arbitro, o nu- · 
gmeoto da. forç;;, militar em que assenta a 
suo. esperan<;a e é o uni co nlice1 ce de seu · 
reprovado dominio. P 

Mas, não é tudo ! 
Vicente Machado manifesta-se contra os 

emprestimos externos, desde que contrahidos~ 
pelos Estado5~- Notae, senhores, o que disse 
o Diado da Ta,·de: 

« Animou-se o Senador Vicente Machado a 
illu-Jir a seus pares com a desenvoltura. que
tanto nos maravi!lla, apparent.ando diante 
deltas censurar em bur·go extranho o que 
praticado no de sua.· senhoria., com a respor.
sabilirlade do critico1 Arrojou-~e a enganar 
a. gravE's collegas, capacitando-os de que na 
verdatle lhe merecem severas cxprobações 
os Rclos dos governos locnes, que assumem 
compromissos no estrangeiro 1-Fica.mos ba
quiab.wtos nesttt leal e pundonorosa terrn. 
parannense, assistindo ao que n~da menos ú· 
que ridícula comedia., porque salHdo da todo~, 
aqui, qua a a.dmhlistraQiiO qne entra nos
se move como um fantoche ao sabor dos cot•deis. 
que o D1·. Vicente guia omnlpotentomente, si· 
já não tem desses compromissos em suas no
tas financeiras ó porque o cauto e experiente 
capitalista. europeu, antu de llli'gR.r o seu 
dinheiro, trato. de inquh•ir da solvnbilidade 
de quem lh'o plde e á nossa arruinada. fa~ 
zenda só se dechlil'la n entrt>gal-o com os
maig pesados o nus usura.rios! ... 

Comedia, denominamos a. attitude do co
rajoso chefe da situação e outro qualificativo.. 
não merece o desembaraço de quem se ma· 
nifesta contra os emprestimos externos por:
par·te dos E~tados e já teve preposto seu na., 
Belgica., para. obter uin. · · · ·' :; 

Sá.iba o Senado, saiba a nação· inteira, · que
este oligarcha desalmadissimo_, que ag{)l'a.~se · 
nos apresenta, qual fosse um stnceroJeratmas 
politico, gemendo ·• dolorido das desgraças · da; 
Repubtica; saiba que o Dr. -Vice~te:·. ·tentou
oonseguir em ultramar, um empresttmQ ·: de.
tres mil contos· de réis .para· •o ·Pamná·,·sezidC) 
intermediaria da operação E. :Fontaillelk ·· 
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Si não rea.lisou o negociosinbo.,em que a nosw· .desa.b.osado patricia, fóra impiedade 
mais gorda commíssão·tocava. a quom logo. para. colll sua. senhoria e tamhem ( :porq,ue 

·~e imagina., e porque o governador. Exm. Sr. nã.o dizel-o ~ ) para com esta. nobre terra. 
Dr. Francisco XaViel' da. Silva, liberto um Ha annos obora ella nas solidões da Serra 

'momento do bypnotis_mo em q~e · o tem se- ·sobre titbos pr_imorosos, como uli:w. Nioba iii· 
.. guro u~ grande magtco, ~e voltou-se contra consola.vel. Não aggravemos tn.ma.nhas dures 
.. as condtçêles que lhe sugger~am· :;:~rem as _?le- com a de uma. v&rgonha. eterna.: n.: perfeita. 
· lhores ~o _mundo: typo de tO· e JUro de 1°/o,. ~omprehensão dCI que é osse que inculca. .o 
:·M.l vo l1gerro .engano. . servilismo dos tempos ser o primeiro de 

Que. autor1dad~ poderá t~: dtant!l d~ .cor- entre os qu~ lhe tlca·ram. Delxemol·a pran· 
'JlO~açao ~en~tor1al o pohtrco levtanJssrmo, tear o sangue dos outros, para que não per-
• CUJO dcscrtterroso procedllr acaua.moa _!le des- ccba de todo, a misera.nda, em que mãos foi 
vendar 1- Nenhuma! E é B quem vao ficar parar o sacro espolio do po..ssudo • .• 

. por mals qu~tro ano~s, ~nt!ado~. em e.bso· Melhor a Ulusll.o do que o desengano desta 
'luto, ~s _destinos do m;serrimO Pa~aná... modorrenta e vergonhosa. realidade ! » 
. Dem~r~amente es&nmo~ em re~Imeu d~ en· t.Iaís ainda., senhores. O conego Si~enando, 
tremez. tsto um~. republ!ca de O.ffenba.c~. ~> de Castro, deu uma certidão ao austero para-

E_ ~onclula as~1m o exame das consCJelltes uaense Manoel Corrêa de Frei. tas, um a.pos~ 
1falsh n~cs do tyrannete. . tolo da velha guard<t . ( A<~oiado .) 

«-Vrrnosochc;Cc parana.cnsedenuncmrcomo . . · · · · .. 
·um grande crime a existencia ue oonveuios Quem d1sse- apotado? 
illegaea entre Santa Cathal'ina c RioGraude do O S&. ELISEU GuJLHERZ>.m :- Fui au: foi 
:Sul, e llrova.mos quo se equivocara como os· com e.ll'eito um evangelisa.dor... · 
·colar ignorante, confundindo uma o>~t:Jnte 
·com um solcmne tratado: o que é mais, pro· 
"Vamos que o curioso.1e~islador desconhecia. 
5€'rem taes ajustes permittiuos em lei. .. 

-Vimo!· o profiigar o lançamento de t txas 
interestadoaes e apontamos as que se cobram 
no Pr,ranã., alé1n da Qukas illega.lis$imas tl 

oppressivas a mais não poderem ser, sobre· 
carregando as entradas do estrangeiro, q\le 
so:lfem onus federaes quasi probibitivos ... 

- Vimol·o anatbematisar asdespeza.s feitas 
com ns briga-das militares nos Estados, & 
informamos ao Congt•esso que a nossa mais 
.do que nenhuma. outr(l absorvia. ca.be1la.es em 
.f.lesproporçíío com os ••eddítos do Estado: CJU1l 
as despezns com ella angmenta.vam de anno 
·a anuo e que iam ser os seus quadros amplia· 
dos pelo 'Proprio Dt•. Vicente .•. 

- Vimol-o condilmtlat• a pratico. dos em
·.pre;Umos eltternos, que reputo. de graves 
conscqnencias p:U'a a União brazileira e mos· 
tra.mos o rofalsamento de quem assim se pro
nunciava, uHwife~taudo ao·pa.iz que o tl"efego 
senador negociára um na. Belgica, repellido 
JIOr desastrosissímo,. em raro momento de 
autonomia. na pessoa que directameute uos 

. governa •.• 
E julgamos que basta ! Para que respígar 

mais em vasto repo!itorio de inverdades, no 
deploravel discurso que dá como feitas com 

. o~ recursos de admi.nistracito do Pa.ranã es
tradas entre cujas maiores ha uma pam que 
concorreu o povo, ao quo no~ consta, com 
am: largo. emrmlstimo; ·que dá como con-

: struidos edidcios que·sa .estão ainda. &I"igindo 
· e 'um delles ã. casta .de elementos alheios aos 
.cofr.es d(} ·Estado,rete., etc~? 

1 · ,Forcoso ·eoncl.uir; levar ma is longe a dis~ 

~- . _,,.,.. da """""""' "''alho .,..tono do 

0 SR. ALFl{EDO VARELA:- Perfeitamente~ 
nos Esta.dos do Sul· d& Republica, Paraná 
e Stlnta Catharina ; é homem iocapa?. de 
sacrificar a verdade. 

Pois bem ; affirmava eu que o con6gO Sl
zenanclo ministrou uma certidão á ~fanoel 
COrrêa de Freit~s. dizendo q ue Vicente Ma
chado arrancara a.s folhas do livro de assentos 
de baptismo de Castro, que provRvam não 
tinhas. Ex. idade para pertencer' no Semv:lo 
da Repub1ica, quando para lá. entrou. 

Quer d íz.er que S. Et. Cai tomar assell~ 
naque!la. casa por meio ue uma f't·aude Q.Ue 
nã.o quero qualificar. 

Dizom tambom om Curilyba que nlém tle 
outra razno, q ne o decoro 1no manda escon,Jer, 
cgttL historia de Cilstro expl ica a lo!lueocia 
de F1•a. Diavolo sobro VIcente Mn.chado •.• 
( S\lS.IIlrl'(l • ) 

Esta. certidão, senlwres ( níio sabe dizer ao 
cerr.o Mano~! Corrên. de Freitas), pCtl'1lo em 
mãos, ou do illustre Sena.rlor Ladario ou do 
E,:.m. S~nador Virgílio Oamasio ;a um desses 
i!lmtres Senadores coutlou o :precioso do-
cumento. · 

Não só.isto, senhores; foi mais longe a. fal
sifi.cac;:1io. Prevaleceu-se o Sr. Vicente Machado 
do seu predominio sobre o infeliz. Josá Fer
rai ra. de Freitas ( não. ba. para.naelll!e que nã.o 
saiba por que eu digo - infeliz ), preva
leceu-se des"te predomínio e obteve delle, Se
cretat•io que era doGo.Dgresso do Estado, uma· 
certidão qU:e desiucollipatibi!isava o regulo, 
no exerci cio do cargo de \'ice -governador 
pouco an~!l. da: eleioã.o senatorial. · 

E' a nlÚma. pro\'& do que afflrmei, isto e, · 
que VICENTE M"A.GHADO Ê tm FALf!AIUO I 
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O SR. P.R:ESIDENTE- Attt>nção! 
OSR. ALFREDO VARELA- Disse eu .•• 
os~. Pa'EsmENTE- Chamo.·a a:ttencão do 

nobre Deputado para a. phra&e qtie proferiu ... 
O SR. ALFREDO VÁRELÀ- Dizia eu que 

o Sr. Vicente Machado ... 

OSR. ALFREDO V ARELA -Existia no Pa-· 
raná um homem realmente fidalgo, a. quem. 
a. monarchia em nada. ennobrece1•a, dando· · 
lhe um titulo; barão era elle; dos do velho 
tempo, pela natureza de seus sentimentos : : 
Serro Azul! 

Intelligente, aetivissimo, probidoso, é in-
O SR. PRESIDENTE ..,.... Perdão, V. Ex. 

deve insistir, 
não discuti vel no tempo a sua SU'Premacia. n<> · 

gremio commercial, influencia. que igual
mente se estendia a todas as classes de uma . 
sociedade que o mimava. 0 SR. ALFREDO VARELA- Eu não ÍD· 

sisti! · Onde houve iosistencia. 1 Calei-me ... 
(Riso,) 

Dizia eu: VICENTE MACHADO é um assas
Sino. (Su:rsurro.) 

0 SR. PRESIDE::\TE~ Chamo a attenção do 
nobre Deputado. Não pôde proferir palavras 
insultuosas ..• 
·O SR. ALFREiio VARELA - Não e um in

~;ulto, Sr. Presidente. 
0 SR. PRESIDENTE -Chamo a attenção 

do nobre Deputado. 

Primeira figura do extincto partido conser-·
vador, depois da morte do integro Manoel · 
Euphrasio, á frente desse partido, Serro Azu1 
adberiu á Republica. 

Escassos os adeptos do novp regimen em 
tôrno de Vicente Machado, convertido da 
ült ima hora. Comprehendeu o ambicioso de· · 
mocra.ta que a. sua. boa fortuna em a nova 
ordem política, incerta emqnanto fulgurasse· 
no intitulado partido t'epublicano, oriundo 
da colligação de novos e velhos adherentes.
ao systerna, o prestigioso titular a quem por · 
isso secretamente aborrecia. Era um emulo· 
invencível! o SR. ALFREDO VARELA. -Não e um in" 

sulto, repito. · N'uma. consciencia de marcado pendor para 
O SR. PRESIDENTE -V. Ex. está dirigindo o crime, bom se póde comprehender que idéas 

uma grave injuria a um Senador da Republica fazia germinar esta convicção no n.nimo de 
e eu não posso consentir nisto. Vicente Machado. Quando homens deete ca· -

O SR. ALFRF.DO VARELA. _Não é injuria, ra.cter tópam com um embaraço, arredam-no, 
desde que eu prove. nem que soja. á custa das maxima.s perver· 

0 SR CARLOS CAVALCANTE -Agorn, Sr. 
Presidente, não é uma injuria: é uma ac
cusação. Peco a. V. Ex:. que deixe o nobre 
Depu ta do proseguir. 

O SR. ALFREDo VARELA. - Agradeço n 
V. Ex .•• 

sidades. 
Serro Azul era a indesmontavel barreira 

opposta. pelas circumstancias a seu cobiçado · 
predomínio; ou deixava elle o campo livro · 
ao secreto antagonista, ou, mais <lia, menos 
dia, era eliminado por uma ambição absolu· 
tamente sem escrupulos. 

Ensejo teve o polilico deehnma.no com a. .. 
O Sa. CARLOS CAvALCANTE - Não tem re,·olta. Invadido o Paraná pelos revolucio-

que agradecer. no.rios do Rio Grande do Su 1, o governador · 
o SR. ALFREDo VARELA. - ••• e digo que tio Estado (que em boletim jurára derramar · 

e este. n digna attitude, que deveram sempr.e a ultima gotta de sangue) escapou para o · 
d norte. 

haver mantido os representantes o Parana. Ambrosios defendia·se com elementos mais. 
O SR. PRESIDENTE -Perdão; o nobre que sutncientes para derrotar o inimigo; Ca.r- · 

Deputado não tinha. que intervir : a Mesa neiro fizera. du. Lapa a Thermopylas da lega· 
cumpre seu dever, mantendo o Regimento. !idade; não appareciam bandos contrarios •· 

o SR. ALFREDO VARELA _Dizia eu .•. 0 quatorze leguas ao sul da Cll.pital. O timo· 
b ) ·rato governador, 'porém, entendeu que, antes. 

que ja sa eis, Srs.l (Sussul",·o. de tudo, devia cuidar de.sua segurança pes· 
O SR. PRESIDENTE :c_,. PeÇo a attenção do soai: ai.Ja.ndonados os archivos, desamparadas : 

nobre Deputado. as cid~des~ entregues il. sua. sort~ QS · a:~p.ígos, 
O SR. ALFREDO V AR ELA - Toda. me me- Vicente 1\:Iacpado foge a bom fugiJ; l .. 

recais, Sr. Presidente. o medo, o terrorv o pariico, ·tamanhoS na. 
o SR. PRESIDENTE- A phraseque v. Ex-. alma do heróe que chegou :á cidade, ~e- Serro 

proferiu não póde ficar. A~ul com as .•. (pausa ).em·cat•ne :VlVIl, ,por· 

O S .ALFREDO V:A.RErJ
,A-. Eu .. t· : éffeito da montltria. ·( Rrsadas. ) ·>F:oi {Jr.eci~o . 

, R. ~ re Iro. , •pol-o numa. rêie; · e a hbmbros"coliduzil~o . a. 
(Ri.so.) · S. Pãulo, porque ·n·ão pt1dia mais cons~rvar- · 

0 SR. PRESIDENTE - Attenção! se DUffi(l, sella! · · -, : · · . 
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Eu fa.l'ia aqui a. llescripção J)re!)isa. o cabal 
do facto; mas, sou obrigado, pelo respeito que 
devo a uma selecta. e H na. parto do a.udlto-
1'iO, a poupar de llrutal descripção c!lstos 
ouvidas... . 

Só no Rio de Janeiro, quando . Floriano o 
·rcpelliu da sua. in timida,le, negando-lhe mais 
. .ta.rde ü.S honras de .reaeral, que aliás déra 
aos ·sr~. Cas~ilhos o "Berna.rdino de Campos, 

. foi que o govel'Dador do Paraná comprehendeu 
toda a v!wgonha. da sua. esca pad&. 

A h! al guem lhe lia. via de pagar o de3prczo 
de que se viu cercado ! • • • · 

Tornou á. sua terra na r11.badilha da co· 
·Jumna federal, aínda assim tão a.~morlzado 
gue fez dar vinte disparos delll't ilbaria contra 
a cidade de Cnstro, erma de habitantes, em uma 
üe cujas entradas dera alguns tiros uma. es
colta federalista ret a.rdat&ria: quatorze ho· 
mens, que prompta.mente se retira.-ram. 

Senhor, por esse heroico feito, da deserta 
.cidade. Vicente Machado expediu os primeirO$ 
actos de seu uovo governo. Par um decreto 
~hsolveu o superior tribunal do Estado, que 
elle proprio creú.L•a e aposentou violenta.· 
mente varias JUizes de di!•eito, nlgun~ de sun 
nomeaçito !H 

Por que? Porque esaes ma.glatrndos, os rnB· 
.lhoros quo cunhecn o conllccou o l'O.l'uná, SG 
lJO.vlt~m submetudo u.o lmporlo dns clrcutn· 
stanciaa, bto é, sem mostras de oondcmna.vel 
subserviencll!. ou inutll resleteneln o.cculto.ram 
o fMto consummado, qullro dlzo1'-o gover no 
imposto poh1 l'ovoluçlo, vlctot•loaa e•n todos 
.o9 a ngulos !lo Estado l 

Que outrR. cou:;a se }lodla. aSpHra.r de p&cl
tlco.:i jul;,;oa, quando o chore(],, Eato.do, que se 
cercara. de torçn e ennhOos, dolxn n terl'<l. em 
IICO?h&.liu. 1!, , . 

Iniciada. nssim a. éra. uo vlolencia.s em qua 
.en~ra.va o Pnl'nnâ, VIcente Mnclla<lo transfe. 
riu-se para Curityba e começou o terror I 

Metleu logo na ea.cleía. soua mais iooooentes 
ad versarios e dea,.Jfecto3. Breve o cem i te rio 
-tra.usfor mou-se em horripilante matadouro, 
P ala calada da noite, escoltas eangutnarias 
at'l'Usbvam aos ca.l,abouços a.s victimas tlo 
Mol!och republicano. Momentos depois soa
vam a.s desca1•gas, cujo echo sinistro L'eper· 

·cutia n~s lares estarrecidos a apavorados ! 
Duzentos e tantos, diz-se ainda a medo, 

foram os imrnolados tão sómente na Ca.pitnl, 
·sem fallar nos da La.pa., Rio Negro, etc,, <! t('. 

A confusão produzida. por essa orgia. &S!aS· 
.s in:\ P&l'ecou a Vicente Machado que era. 
·mutto de favorecer os seus dealgnios de 
·8Upprimir um rivuJ. 

Serro A,:r.ul e>itar~,~o o saque em Cur ityb•. 
..facilitando ao . ell:arcito de Gumercindo 011 
reouraos. do que · preeis~i'&, sob a. fôrma de 
..um emp~thn'> de guerr&. 

E~te ~erviço foi considerado um crime . e o 
nosso tllgno concidadão atirado em um ca~ 
core; Dahi, com maig cinco, em segredo, 
posto ·e. noite em .. um trem. · . 

NBnhum dos que encetaram !1 grand·e via~ 
gem intermina, ima.gicava o governo . capa~ 
do horrído assa.ssinio : de pa.t't!darios de Vt· 
ceut6 Mllchadu, entl'etanto, ouvem, na. pas!~· 
gem em Pira<ptara, que iam p(Lra o fu:~:íl • 

Foi um assombro em te dos! No l{ilomctro 
05 p!lra o trom fatidico; o sacríficio não se 
demorcJ. e •s martyrc:s tombam pelo precipi· 
cio abai~o t.la montanha, Calvtu·io de um bl'a· 
zileiro bene merito, chefe de famíli a. modeJo, 
polltico do mais fino patriotismo, protector 
inolvidtuio dn pobl'eZ[I. da sua terrll, onde 
se lhe guarda um culto de paro amo.r 
o saudado ! 

O responsi\vel por est.e e pelo3 outros cri· 
mes de 189~ é quem todo o mundo sabe neste 
paiz, e por isso atHrmei que VJca:~TE MA.-· 
tHADO k: IJ ~l !I.SSASSlNO! 

o s·.L Pllli:Sl!!ENTE- "\.ttençüo! 
O Sa. ALFtu;:oo VAR);r,A- Não ha qu11m 

seja ou paz de contestar l ( Pa1tSll) Não ha. 
quem possn contestar ! 

E', pois, Mmo disse: est!lli frentedapolitlca. 
do um Estado, é um dos procere .~ da. Repu· 
blion, e;te sel vagam. assassino ! f Sms(lçlto. 
SHS$141'1'0.) 

O SR. PRESlO~N'TE ( /angondo o tympano 
co1H {o1·ça. )- A~tenQão 1 Lembro ainda u~a. 
vez ao noht•o Deputado que 11110 póde cont.t• 
nnnr o. se exprimir por eata. fórmn. 

O Sn. Ar.I'R&oo VAREU.- Vou terminar, 
St•, Presidente : chego ao ponto nKtis IP'a.Ve 
do meu libello. ( Pt~ usa, ) 

.Juro ~la. AAKI'&d& memoría de minha mãe 
que me tremem as cm•ncs n~te momento. 
mas ó preciso n!to hesitar • .. o bem publico 
impõe-me este sacriftcio : «cumpro ó teu de· 
v;>r, aconteço. o qnc ·ac.mtooer! ~ ( Pausa , ) 
V tOENTE MACHADO É UAI L~l>HÃO! ( S ensaça'o. 
Sussurro, ) · 

0 SR. PRESIDENTE- AttençãÓ! Chamo a. 
att :mçã.o do nobre Deput[ldo. Chamo it ordem 
o Sr. Alfredo Varela. 

0 SR. ALFilEDO VA.REL.\.-'- Si a ·phrase 
de~a.grada a. V. Ex., estou 11rompto a. 
re ti raL-a., Sr. Presideote ... (Sttssw·ro. ) 

O distincto negociante desta pr~ça. estabe
lecido à. rua da Carioca n. 4t, o SI' . Ell· 
clides Cesnr Plaisa.nt, teve um dia &. idlla. de 
Introduzir a industri&. d:t seda no ·Paraná.. 
l'lão o podendo fttzer unica.mento cóm os seus 
propt•ios recui'$OS, l'i?C.lrreu a.o Congresso do 
Estado, qne votou uma :suhvençiio de fiUinze 
contos de réis pat•a compra de macbinismos. 
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Quem faeilitou ao Sr. Plaisant o bom exito 
da pretencão na Assem bléa. foi o chefe do 
partido situacionista. Pois,· segundo depoi· 
mento do Juiz Fe.:ler<1l do Paraná., Vicente 
'Machado «escamoteou quàsi a metade dessa. 
quantia! »-Foi ma~s da metade : nove con· 
tos de réis. 

Está. · alli o Sr. Plaisant ( apontando pam 
wna tribuna): não é a verda•.le 1 

Voz NA TRIBUNA - E' >erdade. 
VOZES NO RECI:'\TO- Oh ! oh! Ó demais! 
0 SR. PRESIDENTE (fa:.endo soai' os tym· 

panos ).o- Chamo" á ordem o nobre Deputado. 
Farei retirar d·.\ tribuna o espectador. 
( Apoiados. ) 

O SR. ALFREDO VA:aELA.- Fui intimado 
a produzir provas; ahi e~tá uma prova. tes· 
ternunbal! . 

0 SR. PRESIDENTE- Isto aqui uão e tri· 
buna.l de justiça. V. Ex. está fa.llando como 
·Deputado. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Não disponho, 
.para o eífeito, de outro tribunal! 

O · Su. PR.E3IDENTE- Pessoas est1•anhas 
não podem intervir nJ debate da Camara. 
( Apoiados.) 

O SR. ALFREDO VAIUL\.- Ha cousa. rr:e-
lhor! · 

Em tempo da monarchia, soube um Presi
dente do Paraná que o Dl', Vicente Machado 
desvíal'a o producto de uma subscripção des· 
tinada <i liberdade de uma eacrava e co1·reu 
do palacio o gatuno de um sagrado deposito. 
O~vi o facto om roda ele muitas pessoas, 

na barca de Petropolis, da. bocca. verídica do 
illustre estadista, o Conselheiro Carlos de 
Carvalho, notavel jurisconsulto deste palz! 

O Juiz Fede1•a.l citado repetiu a. imputação 
no Joi'IHI.l do Comme1·cio e no Ju1•na/ do Bradl 
dest•l Capital.. 

O Estado do Pal'anú, orgiio, como disse, do 
·actual vice·governador do Parantt, Dr. Victor 
do Amaral, e do ruturo VÍCJ·g'OV81'Uadot• DI'. 
João Candido, orgão redigido pelo Dr. O<lta.vio 
do Amaral; secretario do interior do goves·no 
desse Estado ; o E:~tado do Paranà, em sou 
numero de 4 de janeiro de 1895, repete esta 
"tremenda e humilhantissima. accusnção ! 

Está aqui: ( M~st1·ando um jornal. ) 
Eil·o, o orgão offlcial do grupo dos seJ·a

phins. Vou ler :.q ••• o mó1· vacuoide ••• » 
Era como éhamavam o DI.'. Vicente Ma· 

cha.do, já sabeis. 
« O môr vacuoide, que um actual ministro 

.enxotou de palacio por questões pecuniarias 
·de escravos .•• » 

-Não preciso ler mais ! .•• 

Correspoude, pois, á figura. hedionda do 
earrasco da. sociedade paranaense este re · 
trato moral, que dalle fez o juiz Dt•. Car
va.lho de Mendonça ( não é meu, não é de 
um apaixonado. adversa.rio, como se poderia 
allegar, e sim de um magistrado conhecido): 

«Trampolineiro e intrigante politico, me· 
díot!ridade obstinada e tola, que. jamais em 
.>ua. vida tez um discurso poli ti co de onde se 
podes~e aproveitar uma idea, comparsa de 
todas as mashorcas, ingrato para com seus 
bemfeitores, detractor daquelles de quem 
não póde mais tirar vantagens, como seja. o 
Sr. Geaeral Glicerio, baixo de linguagem. 
nullo de concepção, o 81'. Vicente Machado é 
um novo sicambro, prompto a adorar hoje o 
que qneimou hontem, e a arrastar hoje péla 
rua da Amaegura aquelle a cujos [es arrojou
se hontem como um cão.» 

Por isto e por muito mais que deixo de 
dizei', comprehendeis. senhores deputados, 
que resume bem a figura daquelle a. quem 
combato no Paraná, a tremenda definição 
de seus · correligíonados os sei'C!phins:-
1IONSTRO ••• 

Não quero completai-a. por piedade ..• 
MO~STRO ! e é senhor absoluto de um 

Estado llo Brazil ! ... 
Não foi, po1• conseguinte, um brMio de 

pi>s~imismo, como se qualificou, aquelle meu 
di er no Diana da 'l'arde, ao illu~tre Santos 
Dumont: 

« ·\la a tu·t nave aerea, ala! marinheiro 
do Ideal: fih as roseas nuvens, eufara·te de 
Luz cc~leste, avisínha·te do Sol, para. que 
te o!I'usqiic o ollv)r e assim não df.lscubras 
o nosso lento mot•rer I Purte tlnbl 8em 
delongas: no menos o enganador sitio onde 
pisas tL esttt hOI'Il., com lil.lsos eus•opets e,;cou· 
derit ns tuas vistns pcsqulsl\clora"' o catltclys· 
mo em que de~nppo.recemos! Nl1o le detenhu.s 
t!ID mais pa!'te alguma do tert•ltoi'io brazl
leo ; não venh1LS a esta, sob!'etudo, para te 
não descousolo.rt·s com o.s ruinus aqui paton· 
tes, com o e~craviso.manto o infortunlo de 
nobres pa tricios teus! 

Quanto antc~s prosegue na send1t gloriosa. 
qne encotaste!- o;;,: uma. crença tocante ' 
que volteiam em tôrno de nós,. eternamente 
::;olicttos, os que se foram •.. « Oh descobridor 
famoso, VM; de;>pet'la os mortos, pnis que 
dormem O!l vivos; anima. a·m.uda lingua. .dos 
antigos ller·óes, até que .este· seculo de vasa. 
queira a vida e surja . para as grandes 
a'·çõ3s, ou se envergonhe!» 
................. o scopritor famoso 
Segui; risveglia i morti, . . . 
Poi che dormono i vivi; arma Ie spente 
Llngue dJ' prischi eroi; tanto che in fine 
Questo seco L di f..tngo o vita agogni . •. 
E sorga. ad a.tti illustri, o si vergognil~. 
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O Sr. Alencar Guimarães 
-Peço a pu.lo.vra para uma explicação 
pes.~óal. 

O Sr. Presidente..:... Tem i.t palllna. 
o nobre Deputado. 

O Sr. Alencar Gu.hnarães 
(para tlma explicação pessoal)- Sr. Presi· 
dente, confesso a V. Ex. que a minha si· 
tuação moral, noste momento, é talvez das 
mais diiliceis em que se tem encontrado um 
homem publico neste p:~.iz; não, porqEie não 
possa. ser respondido csse discUl'3o iremeudo 
que a Ca.ma.ra. acaba de ouvir. Não ; o meu 
incommodo de espil'ito não é determinado 
por esse facto ; a.s pro-vas produzidas pelo 
S1•. Deputado pelo Rio Grande do Sul, os 
documontus quo ell\J trouxe á apreciação d~ 
Ca.mara o do paiz, para prova completa das 
affi.rmaçõos formidaveis que teve a coragem 
de fazer no seio da representn.çri.n nacional 
contra um egragio Senador da Republica. ..• 
( Sussttt'1'0 ~1as galerias. Snam os tympa~tos.) 

0 SR. PRESIDEl'!TE-Attea~ão t As galerias 
nõ.o se podem maníff'.llta.r. 

0 SR. ALENCAR GULMARÃES- ••• cont1•a 
um egregio SenadO!' da. Rcpublica e o lm· 
milde Deputado qua neste momento dirige a 
p.1laYra a. seus pares, as provas, digo ou, 
Sr. Presidente, são de natm•ezll. tal quo, 
talYez, nenhum de nós tenha necessidade de 
descer ao exame de cada uma. della.s :p::wa 
mostr:.u· a sua inanidadc, o seu nenhum 
valor. 

A minha situação moral, a minha situação 
de e·spirito é incommoda, porque tenho ne· 
cessidado de fallar ta.mbem de mim. 

Depois da. genorosa manifosta.cão qus a 
Camat"a dos Deput:.ldos, lla pouco.; dias 
ainda., dirigi a a.o mais humilde dos seus 
membros (nao (!poiados), depois da g1•a.nde, 
da <LSSigna.bda. prova de syrnpathia que re· 
cebi, Sr. Presidente, eu, no.tural e legitima· 
meu te, de v la es ta.r receioso de !J. ue a pervor
sidade huma.na pudesse engendrar ao menos 
um documento que,á primciP.a vista, na con
fusão deste deba.te, vie~se me humilllat', me 
abater dea.n.te de mE>ug co!legas. 

O sr: 'Deputado pelo Rio Granrle do Sul 
·ha.via. accnsado o l" Secretario da Cam<>ra. 
de ser uru adToga.do aliiministra.tiyo, 

S. Ex. boj~. e~obibíudu as pi'ovn.s do que 
disse, rererin dons fa.ctos : a. indem.nização 
rec\a.ma.da pot' Jvuo Fot·n~ntlcs do3 s .. ntos, 
omoonsequollciu de prejui~os cansu.dos pola 
rcvolt.l no Estado do Paraná, o u. indomoi· 
Z!l.Qão reol.n.mu.da pol1~ Ellilt\1\, ba.l'onoza do 
Serro .A.:tu!. 

O primeiro po1,1to da accusaçã.o, sr·, Pre· 
sidente, está nos .Annaes do Parlamento bra.-· 
zileiro. 

No volume de setembro de 1898, á pa· 
gina 346, lê·se, senqores, o discul'So do Depu
to.do Alencar Guimn.rães, trazendo ao éonlle· · 
cimento da Camara. o que h:niia. relativa-· 
mente á indemuização reclamada pelo Sr. 
João Fernandes dos Santos e solicitnda em. 
mensagem especial pelo honradissimo Sr. 
Dr. Prudente de Moraes, então Pl'esidente 
da Republica.. 

A culpabilidade que me arrogou o Depu· 
tn.do Sr .. Varella é falha. por si, porquanto eu, 
não era. Deputado quando iniciei esta acçã;o. 
A Garoara me permitta. a leitura de t rechos. 
do meu discurso e do documento que o acom
panha. 

Estou fazendo .minha defesa, e, embora.. 
possa cançar por momentos a. a.tteni;ã.o da. 
Camara. (não apoiados), ·ma seja licito :Pl'O· 
duzir prova completa, cabal, para minha.. 
nesaifront~. e pam honra .da Camru:a de que· 
faço parto; para clla. o pal'a minha· propria. 
honra, que va.le ..• 

0 SR. LA.Ul';Nl!A LINS- Como a de qual. 
quer do nós. · 

O SR.. ALENCAr~ GuJ~1A~lB~- ••• a U.e um 
homem publico. 

Dizia. eu, na sossão da. Ca.mara dos Depu
tados, em 17 de setembro, quando se a.nnun
ciava a discussão do projecto n. 81, u.utori· 
zando o Padér E:~:eoutiV'o 14 abrir ao Ministo
l'ÍO du. Guel'L'a o credito e~tra.ordiMrio do 
60:00C·$, pa.ra }laga.r !lo Joii.o Forna.ndo~ dos 
Santos o va.pur Putinga, deBt1'111do dur11nte ns 
opaL·u,,ões do guerrn. no Est11do do Paro.nil., 
dizill. eu, St•. Presidonto, llcpois do moia 
duzia de p.'l.la.vras justificando a mloha.pre
sonça. nt~ t1•ibnna: 

« O quo mo traz á tribuna é simplos· 
mon~e o seguinte: dar co.Qho~imento ú. 
Ca.ma.ra. o ao Governo dos tel'mos de um 
documento que, segundo me pa.reoe, 
modificam. si nã.o a.nnulla.m, por com
pleto, () direito que, â primeira vista. e · 
por uma simples leitura. do parecer da. 
Hlustrada Commissio de Orçamento, as
siste ao rellliLillllnte ~. Feina.ndos dos 
Santos de.pereeber a ·indemniza.Ção de· 
00:000$, pa.ra eujo pagamento foisGli· 
citado o necessario credito .pelo Sr.' Pre· 
siden.te da Republica, em mensagem de· 
14 de mai'o do corvente anuo. 

O s..,. B~1ena. do· .4ndrada - O Governo. 
tinlla. eonheci.mcnto deste documento. 

!) S1·. Aleite ar (ht~lW!~ae~-W"ao, senhor .. 
O oobre- Dnputado não me hon~aria com 
IJS&O n.parto, si tivCSBO a.ttendido ao qua
'~·1 di.>JiiO,. <liU. aomaç.o destas considera-
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çõos, isto é, quo vlnln á tribuna trazer 
ao conhecimento da. Commí:sõ.o d<J Orr <l· 
mento, ao conhecimento da Camal':~ e 
ao du Governo os te1·mos de •lHI do
cumento, q:m, segundo pen~C', aPnullam 
a pretenção do reclamante. 

~ntes, Sr. Presidente, de enhal' pro
pr~amente neste assumpto, permittü•:.i. 
V. Ex. quo, com toda. n franqueza, sin
cel'idade c lealdade, faça uma decht
ração preliminar, muHo embora possa 
olla de qnalquet• modo autorizar aquelles 
que não me conhecem o que não sabem 
as tr;\dições de probidaqe e de honra, 
que tenho procurado manter na minha 
vida publica e particular (apoiados; 
muito bem), a fazerem ',juizo menos favo· 
ravel, menos digno a meu respeito. 

Fazendo-a, porém, cumpro urn dever 
de cvnscicncia., ao mesmo tempo que me 
desempenho dos compromi:,;soi que as· 
sumi, qua11do, acceita.ndo o mandato de 
representante do Estado do Pat•anú. nesta 
Casl, obriguei-me a antepor sempre os 
interesso.~ da União o do Estado aos 
meus intm•esses pM•ticulo.res. 

Pouco me prcoccupará, pois, a opiuiiLu 
que, porventurtt, se 11ussa formar aqui, 
ou t'ór" tlatpü, sobre a minha attitude 
neste momcn to. (Apoiados ; muito bem. ) 

A doclat•açã.o que julgo dever fazer ~ 
a seguinLo. 

E' que conheço a ma.teria do projocto, 
desde a sua origem, porque fui o advo
ga.do, cujus servtços profissionaes for·am 
utilizados pelo reclamanto par..t. o pro· 
paro do alguns dos ducu;nentos quo do
veriam instt•uh• a acçiLo judicinria quo a 
esse l'espeibo ia ollo int.ent<U• contra a 
Fazenda Nacional, o os qua.cs posteriot•
mcnto serviram de base á reclamação 
admiuistrativa (1uo deu origem :t men
sagem do Chefe da Nação, solicitando 
o credito que faz ob,jocto do pro,iecto 
em discussão. 

Escusado é dizer, 81'. Presidente, quo 
até o momento em quo intervim no as
sunipto como advogado me achava 
inteiramente convencido da incontesta· 
bilidade do direito · do reclamante o 
mais ainda que sómente ha dous mezes, 
mais ou menos, foi quo mudei de opi 
nião. · 

Até então eu conhecia uma ordetn em 
original d.o bravo e glorioso general 
Gomes Carneiro, commandante d:.~. di
Vil!ão _da. Lapa, no Est:;.do do Par<l.ná, 
em virtude da qual se determinava ao 
commandante de uma ·· escolta que 
operavu. no logar denominado Matto 
Queimado, á m:};rgem do rio Negro, que 
VolaVl . 

incendiasse c puzesse a pique o vapor 
J>utinga de propriedade do reclamante, 
e que ahí fazia a n<wegação commercial, 
porque es:n vapor podia prestar-se para 
transporte das tropas dos revoltosos, 
que na occasião já infestavam aquollas 
paragens, con vulsionaodo o . Estado ; 
conhncia mais os depoimentosdo com
mandante <lesta escolta, empregados de 
bordo desse vapor e de outras pessoas. 
que tomaram parte naquella diligencia, 
depoimentos esses, cujos . effeitos · juri
dicos não podiam ser contestados, que 
foram prestados perante a justiça fe· 
deral do Estado, com a assistencia do 
:procurador da Republica, pelos· quaes 
se demonstrava que aqu<~lla ordem fôra 
cumprida c quo o Putinga, totahileuto 
incendiado e destruido, fôra mettido a 
pique. · 

Em face destes depoimentos e da or· 
dem a que me referi, me pareceu in
contesta\·el o direito do reclamante á. 
indemnizaç,ii.o ftlle então solicitava, não 
só do custo do navio. mas a.inda dos 
luct os cesmn Le~, direito esse que era 
tlJhustecido pela ordem do dia daquelle 
bra·ro gr.nCJ a!, lou-vando, e creio que pl'a· 
movP!lrJ). o ·,:wi ti· J Frt.ncisco Bacellar, 
que tão cabal dese npanho dera áquella 
csp'nho•s\ commíssao. 

Gollocuwnados e legalizados por mim 
todos e:ldc~ documentos, .o l'eclaman· 
te, ou por f'o.lta. de rucursos para occor
l'er ás de;3l'e:.!as judiciaes que a aeção 
competente ~~c.lrretn.rla, ou por outro 
qmdqual' motivo, abandonou o propo
sito ern yuP 1l. principio se acba.va de 
intentar o recur-so judicial para indemni· 
za.r·so do.• r.re.}uizos sotft•ídos com a des
t.ruição do Putin,qa e pediu·me que fizesse 
"' · sun. rel'.lama.ção por via. administra
tiva. 

Já omã.v, Sr. Presi.donte, eu tinh~ ' 
(isto occorri:t em comeco do 1895) sido 
eleito Doputado,e por ~scrupulo, que não 
sei si foi bem entendido, julguei que não 
devia. me incumbir de uma, reclamação 
administrativa desta · .natureza.· (muito 
bem) e com prévia autorização do recla
mante substabeleci os poderes que · pa.ra. 
esse fim me haviam sido outorgados na 
pessoa. de um distincto collega. desta Ca· 
pita!. · . 

Este illustre collega, munido ' d<is do· 
cumentos que euha.via coligido t>legali· 
zado, e de outros que ·lhe forneceu o re• 
clamante, fez a sua reclamação e o modo 
po1• que ella correu ' perante a admi· 
nistração federal dil-o o parecer da il
!ustra.cla Commissão a eu certa.Inente 

. . ' - . .. . ~ 
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nada teria a articular contra o pro,ject.o 
em discussão,si não cltegttsse ao me a co
nhecimento, ha pouco m :.is de dou~ 
mezes, como diSSl:, o documento que 
daqui a momentos lePei à Camata. 

Até então, Sr. Prcsidento, me paro· 
cia. incontestavol o uü•eito dú reçlamante 
e a nl'iO SCl' qne hOUVeSSe ae minha pa.I'~ll 
graYe erro na apreciação do valor jUl·i 
dico dos documontos com que João Fer
nandes dos Santo> instruiu o seu :pedido 
de indemnização, on que se demons
trasse ·a falsidade de todos ou do alguns 
dellos, pensava eu que o Poder Judicia· 
J.'io, intento-da. a a.cçã,o competentll ou o 
Presidente da Republica, f.dta a recla
mação admiJ!lstl·a.ti v a, forçusu.mente te· 
l'ia de pronunciar-se, em face dos auu. 
<lidos doClumcntos, oro favor do me8mo 
reclamante. . 
· Estava provado por elle de modo ex· 
uberante o completo, como diz a ill'=S
trada. Ooromis~ão de Orçamen{o em 81JU 
mínucios() pe~,recer: 

« a) que cifecti vamento o vapor Pu 
tinga Ol'a :prop1•iedade de João l~ornandos 
do~ Srmtos; 

o) que o comprá.ra em mal'ço rle l8H3, 
em Montevidéu, :pelo p•·eço de mil e tre-
zentas libras; · 
• 6 11 • f O r t •• I t f I ~ 6 t • • f ' ~ • • I f 0 1 • I f f f I • I .P 9 

d) que depois Je O,;ttw om scn•viço fui 
requisHado om uovcmbru do !Rfl3 pelo 
gonural Francisco de Paula. At·golltJ 11:11'a. 

o tran~porto de forças leg1tes; 
e) quo, flnulmotlte, om 15 do jauciJ•o 

de 1894 foi ince1tdiC1,lo e poot.o a JliiJIIc 
'por ordem do co,·anel Gomas Cal'neiJ'O, 
cpmma.ndante da di~ist.To da L(~pa, no in· 
tuito de evitar qt~e as fo,·,:as ,-evoluciona
rias e itt1Jasm·as do Estado deUo se ap ro
priass~m.:.. 

:Foi, pois, sem sorpr<!su., Sr.Presideotc, 
que li a mens:~.gem do H de malo do 
corrente anuo, pela !Jllal o Chefe uo Es· 
t.ado solicita do Congres.su o credito ne
co~Sal'ÍO para 'indemnizar o reclamante 
doa prejuízos so1ft·l.·uos, c muito. menos 
<J,ináa. o pa,recer da. honrada Commif>São 
dado. a. respeito para fuudamontu.r o pt·o· 
jecto éiu discussão. Os élementos da que 
dispunham pa~a julg:uÇ~ento d~ q uestã.o, 
como.S(l vê, nao autorl:?:J.Yam uJltt':J. so-
l\lçâo. (;lluito bdni.} , · · .· 

Pois bem, Sr. Pre.sidente, o Governo, 
a CommiS8ão e o hmnilde m•a-do1•, ·todos 

... fom!>S'illu'didos, 0 rac\a.luu.nte nào teve 
. :.·~s Jl'l'f>juizos que iülega;· e prou com us 

· . .. .. documentos exhíbidos. 
· A esc.riptura. que tenho om mãos, re
·'T~~isl3. · de tod(l.:s a.s · <lxigencias legaes, 

}lu.~sudtt nas nota~ rio tabellião Romão 
B1·anco, mn Cm·ityba, ; ~ 7 do jnlho do 
co~'.l'eut,e auno, rl1~mon$tra. a Vf! t·dade rlo 
que a.f!hmo, modi fic .. n,lo, si nãu :• unul
lando, como tiio~e om cu meço de.-;t<J.i! con
~ideraçõe,s, }Ol' completo o direito do 
recl;1ma.nte. 

O vapm· Ptllinga não foi r-ompleta
mente iuccndiu.do o dcsiruido, o o recla
mante, conseguindo l'lltiral·o do logal' 
Matt() Queimado, no r·io Negro, pude 
h(l.via, , ido submm•gido, o vendeu a M"'
noel Ltsboa, que poJ.• :;uu. vez tamlJAIU o 
''endon a Amando Antonio da Cunha. e 
Emcsto '~!.J Cu.mpos Lima, pch quantia. 
de 20:000$000. . 

A importa.ncüt por que foi feita. esta 
. sc:;unJ.& venda, inferior a 12:500$, como 
~e v e no parecnl' da Commissão d0 Ül'Ça· 
mento, do cu~ to primitivo do Pu!ir<ga, e 
os dizm•es da. o,;criptura, que tl•ago a.o 
coohecimento uo Govemo c da. Gamax·a., 
niio deixam duviJa. alguma. sob1·o 'J que 
lia pouco a.ffit•rnci, isto ú, qua os pro
juízos suiT!'idus plllo l'oclamctnte n~o fo
l'.lm tão grandes como se al!egou o 
provou. 

Vej:t V. Ex. si n i.io teu h o razií.o. me 
aco!llpanhanllo n:~ leitura que voU fa zer 
dest~t ll~Cl'iptura.: 

Diz ella : 
« Repuulicrt do~ Estrtdos Unhlos do Bra

zil, Cidauo do cudtyba, E~tado 1lo P •t· 
ranet- l•tabeiWio Jll'uprie t:u·io, Jo!l,quim 
Bitteneourt - Sm•vindo iatel'inamonto, 
Homã.o R.. do O. Branco. 

Primai I o tJ'<t8l:~orl o de escript ura. de 
vcndadc wu vapurdonominado Putinga , 
quo tazoJIL Mu.uo!ll Lisbcm u sua mulher 
a Amando Antonio da, Onnltit e Ernesto 
de campos Lim<J., de 2ú:000$UOO. 

Stübn.rn quantos ost~ publico instru
mento de escriptura. tle vetllla. virem 
que, n.o anno 1lo Nascün onto de Nosso 
:Senhul' ·Jesus Cltris~ J de mil oi tocou tos 
noventa. e oito, uos sato tlia.s riu tnez de 
julho du dito aono , nesta. ciilade do Curi· 
tylm, em mea car torio comp<Lreceram 
as partos j\IBÍM e con tractadu.~, de um 
lado, como vendedur.es, Manoel Li~ boa e 
sua. mtüher D. Joaquina Adelia de Ma.
ccdo Lisboa. c de outro Ja.do,·:Como com
pradores·, Amando li.ritonlo da. Cunha. o 
Emesto de CJ.mpos Lima, r.ste rept·e,en
tadu. por. seu procura.dot' Lcopuldino 
R;clla, conform~ a p t·octuaçãu que exhi
biu e aclm-se lunc<J.<la. a fu lh••s sessenta 
e um do li '11'0 de ·:•(}J•Stro lliJIDG.ro um, 
tudus l'O!:li,tentes nesta cidade e conheci· 
dos de mim pelos propr ios, do qtlC dou 
fé u da..,; testemunhas no fim nomeada$ 
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e a~sígnada.s, perant.e as quaes pelos 
mesmos outorgantes vendedores me foi 
dito c declarado quo são senhores 
res e legítimos possuidoreil de um vapor 
denominado Putinga, constanrlo do casco 
1·esp(]ctivo, machinc(S, {e1·1·agens, madeiras 
e todos os mais accessorios, tudo existente 
no logm· Po1·to do Amazonas, do R-in 
Iguassú, deste Estado ; e como tudo pos
suam livre e desembaraçado de qualquer 
onus ou hypotheca. mesmo das legaes, 
vendem, como de facto Yendido teem, aos 
'á mencionados compradores pGJo preço c 
quantia de vinte contos dn réis (20:000$), 
cujo pagamento lhes será, feito da se
guinte maneira. : em tres lettrgs s:tcca
das e endossadas pelos compradores, as 
quaes serão dos valores e pruzos seguin· 
tes : uma lettra do oito contos de réis, 
com o prazo do seis mezcs, a contttr de 
seis do abril do corrente u.nno ; duas 
lettra.s de seis con los de réis cada uma, 
sondo uma com o prazo de nove mozes e 
a outra. eom o prazo de d'ne mczm, sem
pro a contar do dia seis de abt>il findo 
deste anno, condições estas constantes do 
cont?·acto particHlm· feito entre elles ven· 
dadores e compradores e tra.nscripto no, 
livro de regis"lõro dost~ carcorio a folh~s 1 
cincoenta, datado de vwte e tres de mato 
do corrente a.nno; declar;tram mais elles 
vendedores outorgantes quo se obri ·ama 
fazet' boa e.sta venda caso appal'eÇI1 qual
quar duvida sob t'O esta. venda, o brigando
se mais a todas n.s despozM de qualquer 
n:\turezt~ quo possa a. ,vtr e tambem no 
casQ uo ser olla dcclaradrt ínva,lida, orn 
CUjOS OUSO:S Si1 tiS (a l'iÍ.J e/les 1Jemledr.,•es lWS . 

outoroados comp1·adon:s todas as rlespezas 1 
a que til7cvcm dú·cito pelas conoc1·tos do 
11apo1· c Seli$ acccsso>·ios. O quo ou v ido 
pelos compra.lloros, o a.uscnto. por sou 
procurador, pm· ellc foi dito o declarado 
que accoita.m a presente oscriptura om 
todos os sous Lot•mus, :1prosen&ando-me 
o billloto de transroiss~o do pl'oprio,Jade, 
do teor seguinte: Esttldo do Paraná. 
Numero seis. Exercício de mil oitocen
tos c noventa o oito. Réis, um conto se
tecoutos e sessenta mill'éis. A folhas do 
livro caixa fica debitado o collec.tor pela 
quantia de <~ro cont~. seteceqtos e ses.:. 
s ;nta mil l'élS, recebida dos Srs. Amando 
Antonio da. Cunha o Er.nes&o de Campos 
Lima, oito pot' ·cento c dez :Pcll' cento 
addiciona.es sobre vinte cnntos . de réis, 
por quanto comprura,m de M'moel Lis
boa c sua mulher um vavor denomi
nado Ptttinga, constante de seu cas~o, 
todo o material e fc1·ragem do mesmo. 
Colleetoria de Curity!Ju,sete de julho de 
mil oitocentos o noventu. e oito. O col· 

lector,M. Bittencourt.--0 escrivão, O. G. 
Corrêa. E de como assim o disseram lhes 
hwcci a presente eseriptura, que me foi 
distdbuida,quc, liJa e achadtt conforme, 
assignam com as testemunhas Isaias Al
ves c Antonio Monteiro, perante mim. 
Romão Roárigues do Oliveira Branco, 
tabclliiio interino, o escrevi.-Manoet 
Lisboa.-Joaquim, A. de !Jfacedo Lisboa. 
-Amando Antonio da Gunha.-Leópoldo 
Ror;ha.~L1ntonio .Mdnleiro.-'lsaias Al11e~. 
Está conforme o originàl, que aqui fiel~. 
mente fiz extrahir, ao qua.I. me reporto e 
dou fé. Eu, Romão Rodr•gues de Oli
veira Branco, 'k'lbclliã.o, subscre-vi, con
feri e as;;igno em ptihllc:o e l'azo. Em 
testemunho da verdade, Romão Rodri· 
r;ues de Olivei1·a Brànco. 'Cm•ltyba, 7 de 
julho de 1898.-Confcrldo. O tabellião, 
R o mão Rodl"igues de OU~?eir·a 'Branco. 

·como viram V. Ex. c meus illustres 
CJllcgas, diz-se nesta escriptura ; sl'{o. 
senhrwes e possu.iclo;·es de um vapo1· deno
minado« Putinga», constando de casco 
respectivo, rnachina, ter1·agens, madeira.s 
e todos os mais accessorios, etc., etc., 
isto é, de um vapm· em perfeito estado 
do conservação e navegabilidade ; de 
modo que,sabido, como creio poder afir
m:tr á Camara, tão 1idedigw1s são as in
formações que tenho a respeito, que 
não medeiou mui to tempo entre a pri
meira e •~ segunda venda que faz objecto 
desta. escriptura,o quo ao primeiro adqui· 
rente, Manoel Lisboa, seria de todo iro
possi ,·ol nesse meio tempo I'ei!taurJ.r o 
allndído va.pl)r, si ello houvesse sido 
incendiado o do3troido; pn.rcco claro e 
ovidlmto que. si íncendio e destruição 
h ou vo,elles se li mitt~1·am apenas d.s obl'as 
mol'tas <lo navio e do motlo algum alfa· 
cta.r<tm o c::tsco, mi~chína, fer1•a.gens,!)tc. 

Só assim se póde ox:plica.r, dada a. 
rC>spoitu.uiliilu.do do; venderlores e com
pratll)ro.-;, quo olles nesta Moriptut•a. se 
tenha.m rolol'ido ligeiramente a con
cel"los do vajJOl" a seus q,coessorios, sem 
ontrot<tnto o fa.zoro.n á ~:~ua. p1•otonso. 
destt•tlição. . 

Accrosco rt. tudo isto a consideração 
de que, havendo o mosmo vapor, quando 
novo, custado, eomo se vê do parecer d;~ 
il!t1strada. CJmmissão, :32:500$, foi ven
dido, depois do incendiado, destruido c 
submergiJ.o durante cerca de uous. annos,· 
por menos 12:500$ do quo o seu custo 
pdmitivo, o quo certamente não, .se 
daria si aqul}lia de;;t~~uição e aquel,le 
incendio fvssem completo~, como se al· 
legou. · . · 

Eis, Sr. Pre.üdento, os motivos quo 
mo levaram a mudar de opinião ~obre· Q 
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a.~sump;o, o oscmndo ruo pJl'oco f,\zeP 
outras considt'rac;õ~s quu n•e mggel'C o 
e:.;tudoda escr·iptUl'<~ quo ~ca.bJ de JcJ·, 
para. jusLiflcar a minha at&ltudc con
traria, neste momento, ao projacto em 
di~cussào, 

Limito-me, pois, a isto e, antes do 
terminar, dJvo declarar a V. E:c que, 
com a. mos ma. lca.td ;do com que falto á 
Camara,.doi sciend(l. :tO reclamante, com 
quem mn.ntcnho rela.ções pessoaes, de 
que modificaria estava a ruinhn. opinião 
sobl'O o seu dirsito á. .iudernnlza.ção qu:J 
reclamava, e que com o mesmo elllll(mlw 
e interesso com que hnvia defendido e 
pa.trucinado <> p1•iucipio SllU direito, viria 
nesta momento contmri;~L-o. ( ,1Juito 
bem.) ::• 

As minh~s rasponsabílilla(lcs, romo 
represento.ntc da. Nação, outra conr!tiCtn 
nlio autor•iza.vam, o, pois, sú me resta, 
olferoce!ldo csto documento il. consido· 
ração do Governo, da. Commi~>ã.o o da. 
Caroara, roquúrer quo o proj{)cto volto 
á. mesma.Cúmmissão p .ra interpal' nuvo 
pa.recor sobre a. indmunizu.çfio reclll.mada. 
(Apoiados ; muito bem.) 

. Julgo ter bom ctimpt•itlo o meu dovut•, 
trazendo no conhecimento da Cn.mun~ 
este facto (opoíc do$; muito úem), po~·qua 
do meu ~ilBncio pod!1l'Üt rcsult:.Lr urrm 
lesão aos int<Jl•cssos nacionaos. (Apoiados; 
uwilo bem.) 

Pfço a v. l~x. que Jnc:~minho li Com· 
míasâu de Ot·~amento o. oscriptut•a. quo 
acab) de lct•. (Apoiados; muito ucm. 
;ll1tila l1em.) 

Eis, St•, Presidente, a defesa unira quo 
devof~l.o;:er a re~pol&o deste caso; olla con~tu. 
dos ·Antitles· do Pal'lamentn Bl'azílcíro. 
. Pergunto; o udvogil.do que procede p ) l' 

tai modo é advogado üc intoreslles inconros
i!aveis 1 (Pausa.) 

mo· mo rcspon<let'!\; afflcma.tivamouto o 
Deputado qne ma accusou. 

S. Ex. natnra.Jmente ignorn.va o <ruo consta 
tlos Amtaes . • . 
' O. .Sa. ALFREDO VAnELLA---:-N5.o ignoL•a.va. 
cousa. alguma ; conheço .o fucto em todag as 
~~:~as eh·cumstancias e man ,enho o que disse. 

0 SR. ALENCAR GUJ:!>fARÃEs- Ha. outra 
,accusação que me é pa;:soa.l: a causll. da. ba
l'Oneza. de Serro A2.uL 
. O"SR. AJ,FREDO VARELLA-Era. OU não uma 
cansa. contra. a. Fazenda. Pub1ioa. 1 
·:'o Src.. ALENCAn Gun.r.mÃEs- rntentoi esta 
acçã.o,. Sr •. PJ•osidontc, no Juizo Federal de 
ÇuJ·ityb;~., . em 1894. 

Ha.via. sldo truddado n barã.o de SorrJ 
A~ul e p)uco dero!B o Governo rloclal'lwa 

cnduco um contr.ccto,- om plena vígonch, 
que O JTIC$n!U ÚaJ•fto tiolnpn.ra. a, Cu nrla.çào do 
nuclcos culonia.o5 em !;erra.~ do sua pro
p:•todauo. 

A situttç.i:to em ~ue La via fle .. 1.do a vi uva, a 
sítuaçii.o em quo- ünixara o barão os seus 
filho~ ('l'a pcnosi>sima. 

Havia eu sido 11~é então o ad rogado do 
bal'ão do SJrro ,\zlll, l)lU todos os seus nc· 
goci0~ civis e commet•ciacs : S. Ex_ me LLis· 
tingula com sua. o.;tíma pesso:ll o com suilo 
conaanç,l. l~u t,inlla em meu podet', a. osso 
tempo, o~ p:~.pe is reia.tivos ao contracto de 
burgos agricol.l'. que S. Ex. lla.viu. Hrma.rlo 
com o Oovol'no Provisurio em 1890. Arl VO· 
ga.(b da famili<t. r.oo ,io o elo ver de zebr pelo> 
~Pus gl'an,lcs intCI'esSes, contiarlos a. meu pa
"t'ocinh>, lembl·ol á baroncz:t di> Serro Azul 
- doante d:• i Ilegalidade do acto dr;clarando 
c~tluco o contracto -a necc~s idadc do pr o· 
pOl' acç{í,o contra a Faz~nda. Nacbna.l, para. 
••catttchLt' sons direitos e os intcro>scs avn l
tadis:;imos que o ba.rtto lw.vía ligado a osso 
contra.cto. 

Oonstituido procurador rota blroncza, illi· 
ciei a. quostão, f!UC ~Jguiu seus tramitc.J lo
gaes . 

Na dilacclío probatoria., potlí, para du· 
monstração dos projuizo~. o ccmcm·so de ilous 
notabilíssimos cugeuhciros. Um dcUes . .. 

0 Stt. CARI.OS CA V ACANTl - E' o Depu
tado C:trlos Cavaléttnt i. 

O Sn.. Ar.<:NCAR GuiMARÃEs - ••• ha.viit 
sido inspBctor go~·al do torras o colonízaçã.o 
do~ta Ca.]:>ital, C ~.um lJravo CO!'Ollel elo CX() l'
cito bril.ziloit•o, o S~. Fclicin.no Mondes de 
Mor•aos, cuja honra, o cnj:~ rc~pnitabill(h~1lO 
são pl•ocla,m.l!bs p >1' mui Lo~ <lus momhi'O~ 
dcs;u. Cu.mara, quo o conhucorn. o ou~t·o-ou 
a.llndo á primeira plmsu elo processo-o outro 
ora um dulug.1clo da. c·J itftanc:t do govorno de 
cnLfi.o ·a cxel'i!ÜJ. o t:ill'go de 1\scal da. E~trada. 
de Fot•t•o do Paru.naguú. a Cut•ityba. . 

Com o julg<lm~uto desses dons arbit ros, 
aompotcntissimo3,. o juiz do 1• i nstaneía., o 
horm1.do Sr. Dr. Manoel Ignacio Ga rvidho de 
Mendonça, a cujo depoimento a.lludiu 1m 
poucos lUOmentos oS!' . Deputado pelo Rio 
Gmntle do Sttl, proferiu a sua sentença con
dernuaudo ·a . l~azcntl(l. Nttcíunõ~.l :1. pagar á 
víuva c aoa filhos do b.\!'ão de Serro Azul a 
quant.ia. tlc 620:000$00l!. 

IntcL•posto l'c~urso de appellação pelo pt·o
cura.dol' da Republica , veiu esta. c~wsa. <ta . 
conhecimento do St1premo Tribunal Fe· 
dera I. 

Eutã.o ti v() neces~iuado de pedir o apoio e 
o ampill'O de uma a.u ~ol'idade lll<~iOl', porantc 
a.qnelle tl'lLunal, para que fosse ({efcnllída 
com hL'ilh·.:. a. cJ.Ust:L q11e eu havia. tão modos· 
tumeuto ini.ciado erri 1 ~ iost;tUCia. 
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Deu-me a honra de sou concurso, do seu 
saber, p1ra quo a victoria. da ca.u~u. fosse 
aS:!egura.da em 2" insta.ucja, o ominento atlvo
gario desta Capital, Sr.Ot•.Ubaldino do Ama
ral, então Senador pelo Estado do Paraná.. 

O SR. LAz.I~NllA LiNrs-Apohdu. 
0 SR. ALENCAR GUIMARÃEs-Seguiu a 

ca.usa. seu curso na.tm•a.l pernnte o Supremo 
Teibunal Federal, e este jttlgou-a., Se. Pl'e
sidente, confirmando a sentença do juiz de 1• 
instancia, modificando-a apeni~S na parte em 
que havia fixado o qzwntum úa inJ.omoi:Gação, 
para que esti~ fosse Jetet•minada na execução. 

Fui com a. causa em execuçio ao juizo 
onde ha.-via sido inicia.<.la; fui então que , no 
novo at•bitmmento feito pan1 fixação do 
da.mno causado, tive o concurso do meu 
illustre culloga. de l'epresentação, o Sr. Dr. 
Carlos C..valca.nti. · 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-Apoiauo. 
O SR. ALENCAR GuiMARÃEs-Foi fixada. a 

indemniza.ção em 58:3 contos. A Fazenda 
usou {te todos os recm·sos legaes, e, esgotados 
clles, ou solicitei a expediçio do mandado 
contL•a a Fazenda Nacional.. 

Este mandado foi O;{tr~hido em doviJn. 
fót·ma, f0i recebido pelo vonerá.ndo Dr. Pru
dente uo Moraes ; e S. Ex., que então CS· 
t:Lva autol'iza.J.o por umn. disposição legis
lativa. a tiquitlat· t Jda.s as indcmni~açõas man
dada~ ra,zer .•. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-E ao qual nós 
fizomos o p pJsição . 

0 SR. ALENCAR GUniARÃES -.,. pJr de
cições do Poder- Judiciario, S. Ex. a.!JI•iu o 
ct·etlito necossa.rio, e tres dias antes de dei
xar o poder, isto é, tt 12 do novembro do 
1898, ma.ndou liquidai' no Thesouro Nacional 
a importancia do 583 contos, quo Ol'a. dovtda 
á viuva e Jilhus do bu.ri'i.o de Serro Azul. 

0 SR.. CARLOS C:\ VAJ.CAl'\TI- ·Et•a. uma Lb.s 
victimu.:; do Pico do Uiabo. 

O SR. LAMENnA Ll!'I'S-E~se nome não nos 
atot'l'a. 

0 SR. ALEKCAR GurMAn.A.r:s-Ei:i u.hi, St'. 
Presidente, a minh.~o atlvocacü atlministru
tivn. ; são o.ste:; os dous íitctos articulados 
contra mim !JQlo Dçputu.do pelo Rio Grande 
do Sul, e que são expostos cum to:la a leal
datle, com todt\ a ~incl•ridade á. Cama·.-a, dvs 
Deputados. 

Bu creio, Sr.Presideute, quo desta Fefr~ga., 
accusa.da. por este modo, a minha honra sàe 
ptwfeita.monte illcsa.. 

VozEs-Perfdtamente. (llfu•tos apoiados. 
;1[uito bem.) . 

6 Srt. CARL'>s CAVALCANT(- PoPP~Ha
mento. 

O Sn. ALENCAR Gmr.rARÃEs ·- Faço ponto 
sobr·e o incidente, 11·> quo mP. ó p<Hsou.l. 

O tempo não me pot•mittc, St•. Presidente, 
·continuar om outms considerações, cJm a 
la.rguoztl. que desejava: f<Lltam apenas lO 
minutos pat•a. tet•mínação rlos nossos traba
lhos, o, ne~se cmto espa~o de tempo, V. Ex. 
comprehend~ quanto mo será ímpossi vel 
~ ompanha.r pari passu os argumentos o as 
provas que o Deputado pelo Rio Grande do 
Sul offet·eceu t\, no~sa apreciação. 

Diroi, entretanto, que n.s accusações que 
foi·am fo.,.muladas noate recinto contra. o 
-:> r. Senador Viccnto Machado representam 
n:t•la mais nada. monos, do que o acc·umulo 
·I e tntlo quo a imprensa. ad versaria ao nosso 
partídv nc. l•;~~ado do Pill'aná. tom formu
lado coni.!•J.. S . gx. Não ha; ahi um só facto 
novo, não ha ahi um só . argumento novo : 
tu.to j<l f0i publicado na. impi'onsa. dirigida. 
pelo Sr. Dr. João de Menezes Dor ia, no 
i!:SC<tdo do Paraná, tudo ji fói ' reeJitado 
a.hi mn.is de uma vez : . 1a11•ão, assassino. 
pocubtario, intrigante, fl1lsario, mocdeiro 
ralso, tudo o que o ellpirgo l'ortilissímo dos 
dppo.,icioniskts pal'anaenses a.tirou á faco do 
Sr. Vicente Mn.chado. . 

Entt'eta.nto, semp:·e c h a bom pouco tempo 
;1iuda., na Lrlbuo.a do Somdo,cm uma . . rofr•oga. 
p')Ji ti c;\, como nst;1, S. Ex. teve occa.sião de 
torn Ll' p;ttente ao3 olhos do paiz a inaoida.de 
,la. ac0maç~iio, destruindo uma pOi' uma to
das as p·<'ovas, reproduzida.~ agora. pelo Do
puta1lo rio·granJcnso, e quo foram exhibi
las na imp1·onsa local, na pvl('mica a quoa.l· 
lutliu S. l.!'x. contra o nubro e illustr~J Sena
dor pelo Paraná. 

S. Ex:., apreseni.ando as pt•ovas em con
tt•ario, destruiu um por um t?~os os a:·gu· 
montos que contra. si o!l'erociam. 

Não ha., pois,absoluta.mentc, ui.oda. q·1J uo3 
pos;:t neste moruonb cnvel'g~ntt:l'.' ·:omo re· 
pros )ntan tes d~ situação dominavio no Es· 
tn.do do Po.runá. 

o SR. GA1tWBCAVALCANT!.-Sum dtxvida. 
O SR. ALr>NCA!l. GunrAU.ÃEs.-De~cl'cvel·a 

como cs.>e monstt•o a que nlludiu o nobre 
DopuLado; ci:oscrovol·a. cu mo fez S. Ex. nos to 
discnr:~o que ac~Lba. do profut•ir, é fu.cil, St•. 
Presidente; qua!lt.o, po1·(1m. ó <lirricil dcmons· 
tra.r a. verda.ú.l do ta,(:s a.tllrruaçõGs, S. J~x. 
teve a. peova.. 

Que documcnto3 trouxe para. o:x.híbir a 
esta C:\mlra, para tt•azor ao conhecimeato 
da Naçãú co:no uma pt'OV.l pl'Ova.da. de todos 
osses criJU)S qllc S. Ex. a.ltdbue ao Senador 
pelo Pat•auá ? · 

Artigos do jornaes, d .:poimontos de adver
s;u•ios politicus, imprecações posso tes, pha.n
ta.sia.s dos no.;sos advorsa,rios e do e8pil•ito 
do S. Ex. 
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Foram estas a8 provas. Que mais dizer, 
Sr. Presidente~ Entrat· no ex&mo da situa.· 
ção pJlitica. do Pamná, demonst1•ar como se 
fez este partido que alli detem o poder, ex· 
pô1• aos olhos do meu paiz o. oriAotacão po· 
itiea. de cada um dos homens do Paranll.. 
pat•a. t'esponder ao tli;cut·so do Dequtttdo 
do Jtio Grn.nde do Sul, é mis~lirl impos ;ivel 
de se;o de,;empeoha.da nest'l momeht.o . A 
hor a, ji!. o disse, est,i. arioln ta. r!:~. o espi l'i to 
da Caroat•a es:i!. filtigarlo, lia ncce.:;siclado do 
pôr termo a este incidente, que vae fignrar 
nos Annaes como um·t n.ota. uissona.nto no 
meio desta sessã.o · tegisla.t i va. tão fecunda.. 
de . resultados tãe bnneficlls para a. o:·dom 
ilistituclona.I da RepuiJiica. 

Nada mais. Serihorr•s. dtl'ei sobre as provas 
que o Deputado p_elo Rio Grande do Sul 
trouxe pa.ra demonstt•ação de suas a.ffir 

. mações gravíssimas á honra e a.o renome da 
politica. dominante no H;s ta.do do Pa.mná.; 
~ssas provas não são pr.n·a.s que· possam ser 

· tomadas em consideração. ( Muito bem; lllltito 
· bem. O orador e cumprimentado.) 

O Sr. CaJ"lo" Cav~•lcanti ·
Pec·o a palavra. pa.1'a uma cup'iciJ.ção pessoal 
amanhã. . 

. . . 
O Sr. Presidente- V. Ex . sor·á 

· inscripto pa.rCJ. a. hora do ex:pe liente ama nhã.. 
A Mesa. f;~z sentir C·)ffi pezat• qua a orJem 

do di:t da· sessã:o de hoje 1'0í iu teit•a•non·&a 
prejudicada por explica.ções posioaos . 

Vão a imprimir os seguintes · 

Ta.es precedente.~ não pódem continuar 
porque impedem o regular andamento dos 
nossos tt•abal hos. 

O Sr. Cat•lo,.. Cavaieanti (pelCt 
ordem)- Sr. Presidente eu disse que pedia a 
a. p:J.lavt•a. para. uma. explicação p esso:~.l 
n.manhã na o~ca -ião opportuna e V. Ex. que 
tom si do tão carrec: to para o nos~ o accusador, 
V. Ex . qtie t~m consentirlo que ~o l'e.\rodu
:ta uegse recinto a accnsa.çã.o hn. ele ser ta.m
bem para nós outros, h' l de usa.r dl\ mesm a. 
ju~tiça, rtt mesma equidado que tem posto 
om pratica . 

V. ~x . ha de concordar q uo estou no 
dit•oitr> d s u .;ar da. palavra na. hor.~ do ini
chu>·se a orJem do dia.l>n.t•a. uma. expllca.ção 
pess::ml. (Apaio.dos .) 

0 SR. PRESIDENTE- A Mesa apenas l'O· 
gistrou com ptlZ'I.r que a ses.;ão de hoje foi 
perdida não se d lscutintlo os a.ssumpt:Js da 
ordem do di<\. 

O S R . L.UIBNHA LINS- Não ser:!. perdido 
o tempo em qrle sa tiver de reh abilit at• a 
hoo1·a de quatro ra.p!'escntantos da. Nação. 
(Apoiados.) 

O Sa. PrtESIIlENTE-YV. El!lx. n ão t l)em 
razão etn reclamlções inopp()rtuna.s . · 

0 SR. CAitr.os CAVAT.CA!'>T[- Per faita.· 
monto. 

PROJEQTO I 

N. 26J-10 13 

Í.>H·r~Cel' so!Jre tnncadtcs of!'ertciclas na 2• tl iscusst1o ri•> pp·ojed·> n. 2 21 .l, 1lc: 190 1. q>re 
equij1ara os 1WlCin•~alo~ elos t.nnpr.:yudos d as Atlmii! içlmçtii:s dos Col'l·cios d e rliversos 
Etlados da Uti Í<7o. 

Nã.u ha. duvicla que é mnito j tl~t :t a p retonçlío cl u; nmpt'J;fl •l()S tl;.l.~ clivé ,• ~·ts a.dminis
tl'a.çõe·;,; pJstaes e ~Jtlus eUes se a~h n.m na~ c lrcumsbrlniu.s id ~ntir.:ts ás dus fl ue ol'a. 
reclamam. l~<wcn'ece J', pwórn, ao;; que potiom, Silm a tte:J.ção a.os úcmai s empJ•c_r.;ados nã.o 
seria. cquitativo ; Mt mdet• a todJ~ sero sot• po t• uma. mcliJu. g.H':J.l, unlt'orma c ~y8 ttlmutica, 
que sómeute pó-le ser ela.bJra.Ja. nu.s repa.r,içõcs tl.r.1 Govel'no, sct•ia. ed:abolecJt' um scrvlço 
a.narchico. 

Faz~se mister um·\ rc n·ganizn.çã:o tios CorrJio~ . tiLW já vem r lo a'guns ano os lembra(h, 
c do. qtie ot•a o Ex•)cutivo C·::>gi!:~. paracet\do que p .tra bre ve Sl.ll'<i s tu.net r;id.l) a J Congre~$0 
um plarirJ de t•cfJI'ffii1 p .• st,a.l ; pJis o SJt•vlo J t ·}tll u.u!fmeo ;'tdo cJnsldO!'avJirnoa to c j-.\ nã o 
ca.be nos moldes traçado;; p .li<L r ef•)rm:t de fJvct•ei ·o ue t89il. 

Assim, é a CJlllmisBã.o do 01'ça.mento d(j p:J.r<Jcor qac ll[o.J sejam app rovadas as 
emendas . 

&la das Co;umis.~Õ íl~ . 13 do ou~ubro do l ll::J3 .- Gassiano do N ascime11to, pros i
d on t(i.- LCiurínd.o l ' itta, l'Jiat 1r. ·- ;1~i::O de ,1/lreu. - U1·!umo Santos,- CorlliJiio ela 
Fonseca , 
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Depois de S. Paulo, accrescente·SO: e ficam clevadu.s ft o:ttnw•t•l:~ igon:1l d.$ administra
(;Õe~ de 3a ci:Lsse as Sub·Ad.miuistt•açõc3 de Diama.ntintt, C:tmp,•n\m o ULer11b:\, no E;tado 
de Minas Gcracs. 

Sala da.s sessõ~s. 4 de secombro de !902.-Cm·Zos OlloHi- J.,Jun,·i Vil/w. -~ Fclicio dos 
Slmtos. - Tlwoph ilo Olton! . - Jll)rno el.Fulgencio. - E;;pu1'id i1IIl , -lld rw 1'11 rJ P i mim tal, - Lanu;w
tine,-Lindolpho Caeta-no.-Lanrlai)J1w de Magolh<Tcs. - /[(!ll!':qrtr! 8o/( ,!s,- Berncwdes de 
Fm·ia .-;lt{I'C·lo 1-'inlo .-.irinto llia,cw·enlws.-Jo<To Ltt':::. - /··,.,.ll!>iseo S atios.- LmnatmiBJ' 
Oodn{l·edo. -Cm·>wi>·o de ilezend~:. - Pmlua R,;z<mdo .. -lltu.•nn t/.: I '"i1Ja. -RmloljlhO Peixllo. 
-Estewío Lobo.-Gastão da Cunha. 

Depois das palavras-~:~tado de S. Pa.ulo-accresccute·,~u: e os omproga<los das Admi
nistra.çõ~'S de Sa.nta Catllarina, e Alagôa~ aos de igU<\l e1Li,L';.l•ll'il~ i.ln. do Estado do Ma.· 
ranhão, 

Sala das seosõos, 4 do wiemhro de 1902 . ~R~vmwHl<i 1111 .1/il·, twla.~H•ancisco To
lentino. 

Dopuls das rmb.vra.s-E~hdu de S. P<mlo-accresconto-so: l' us ompt•og<tdos da Admi
nistJ•açã.o llos Curruios do EstMlu u<' Para.hy'b<1. <~u~ de igun.l eo.l1!gO!'ÍO dn do Estado das 
Alagô LrL 

SJ.Ia das SOB.;õas, 5 de setembro de 190.~.-C'ami//o ,r,. 11~>1/ruul" . - Soll!'rJs ~Yeiva .
Li'ma Filho. 

Onde convier: Fic<t equiparado o pessoal do Correio do !'n.H'lliiO do Mu.rauhão. 
Sala das sessoes, ll de setembro i.le 1902 .-NOtfiWÍru A•!••itJ/tl,-1'/wmrl:: Cavalcanti.

GoHç~lo Souto, - ii·giiio Hl'igido, - l·?·ederico Bor(;es. - ,/fl•<o ,;,,,,,.,, - Se~·gia Sauoya. 
Agap!lo dos SwtiOs. 

N. 226 A. -- 1901 

A' Commi~são de Orçamento foi remettído o }ll'Ojtw~o du .Sonn.do IJIIU equipara os ven• 
cimentos dos empt•egatios das Jl.dminisLraçõe~ dos Co!'ndu~ •lo H iu Umndo tlo Sul, Pará.' 
Pern:tm[)ueo, Bahia o Om•o Preto aos de igu~Ll t'at.cgot•lit 111~ d11 I O:N~rul o tl tl S. Paulo. 

O );H'imeiro aspecto pelo qu;LI se impc•e á. no>~<~ apr't!I'I:H;iw I.',.,~\ I ] H·o.io~to é o do au
gmcnt.o do despeza 'JUS nlls (ietermin:n·á. 

Esto fico. <iemunstt•ado pelo segu]nte quadro cornp;w:LI.i l'u rio qtJanl.o :~ctnalmente custa. 
o possoul dall aLltnini~~rações postcLes de que se crat:L ü dll 'JilO I'II:•I.;Lnt , si ttpprovada. for n. 
proposição: 

Rio Gt·n.ndc d.o Snl. . ... ... , . , .... ., ..... 
r.ta,l'.iio • . o I O 00 •• I I I o I' O f. O o O I. 1 OfO O 4 o f O. 

Per•nam buco ...... , .................. . 
Bahia .......... . .... ; ........... , ... .. 
Ouro Preto, . . , ............ ,., .......•. 

Despe1.a ac.lunl llt•~J"' '·" pro
l••··~adu 
tO,I::tn;,:;,( lllO 
~! 10::!:1·.'~•00 
:.>:11 :Hl l l~ilOO 
:.>:ll: ~~~~l »lll 
:W.i :·I ,J :.'$roOO 

903:0608000 1 .lliiO: 7011.)000 

20 :900$000 
46:900MOO 
40:900$000 
4.0:900$000 
30 :100$000 

! 85:700$000 

A cllwaç\'í.o tl e vencin1entos do projecto impm•tará em ~: 100~ }H~r ·o. cada adrnioist t·a· 
dOi', QtlC de 8:4008 IM~saní ·v lJCt'ecbeJ· 10:50(18 }J'1ra o~ thnBuurnil'u~ a olon 1.çoi\.o será. de 
1 :400~~; l•lll'a O C.0!l1.ttdur, P c hr~ J'C de SCI'ÇilO C O pt·iJnCÍl'IJ dflcw.J ~erà tl!! l ;:.'OU$ ; llal':~ O Se
g u mlll r·fflcia I, IJOO$: l•<tl'a o 1oOJ ceiro uíticial, u llel c o }Jorteiru, GIJUB; p<J.n o u,m<lnuc ns e, ó 
praüçu.ute o o caneiru, 400~000. 

Assim, quanto IDMOi.' a r cmnnGl':tçKo !~ctno.l, .hnto m:tior .~Ol'<~ o. va.nta.gem 
nova. 

Só aos continues e serventes. p:wiás da escah'. do funcdonalisrno, o f:wor não 
o.lcunçtwt1.: mclltora.-~c n. siüm<:fiO de todos; fica a (lelles inaltomvcl, 
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Nem se espera qne o a.ugm onto do desp~z:l. flqu o limi\ad.o ao qu.:l acirm foi 
demoust ra.do, de 185: 700.i:QOO. Outros a.ccrcscim:>s já. se toem eu vi it!lo com a. clevaç1.c 
de classe das Admlnistrnçõ:~s de S'ltlta. CJ.tlta.l'ina, Ala.~ÔJ.3, Ce:1.r ~i. o Snb·Ai.lmia i~ traçõcs 
da .Uberaba, Campa.nh:t e Diamanti~a, cJnstantes do projGctos apresentados á. Cama.m. E 
si e~ta ainda sa nU.o pronua.cion sobro clled, é C!tcil, entrcta.utJ, c1·or quG o proje~~o 
do Senado prupicial'á. onsejJ á. ttdopçio das m~illdas CJ.llO .o!Ies consigna..m. E as>im o 
augmento de despezu. so elevará a mais de 300:0:)0$000. 

O onus avult[l.dissimo com quo o Cor1·eio sobrecarrega o Thesouro da Repuhlic:1 
tem impêdido a decretação du providencias i rui!spensaveis <"~ boa organíZ:J.\'ãO do serYiN 
e cuja urgencia se impõe muito mais imperiosamente do (1110 a ue augmcotar >enci· 
mentos do }nswa.l supet•ior. 
' A todos sobreleva. :·t nocessitladc de molbor escolha do agente, quJ <i a. unidade 
postal, c pelo seu numm•o, C<'mo pelas suas relações com o pu blico, é a coml ição 
elementar de um bom serviço. Os vencimentos <~.ctuac.> impedem o rocl'ntamonto du 
pesso:ü idone:>. O a.:,cnte do 4• cb.sse pm·ceb:J, m3ncm.lmc .lte, do 180$ a. ·180.~; o da,~ 
2.629 agencias dis~ernina.das no intct•ior do paíz, 2.001 ~ã.o di rigidas po~· lh nccion;w ios 
daquella cltegot•ia. Quau<lo uão s~ póde remuocr(ll' melhor. a r.stos, ui\l) é opportuno 
1'iLzel-o aos das t•epat•tições infol'iores . 

Por ontro l:~.do. a equipal'açâo estabelecida no pt•ojecto não o justinca pela. igual 
i mpot•t:J.ncia das adminis~raçõos a qne elle se rofere . 

Essa. impo1•tancia metle·sc pela reuda o pelo movimento postal. 
Quanto á. rend a., nenhuma das outt•as administrações póàe so~· posf.:J. em parallelo com 

a de S. Paulo. l!:i.s a comp:u·n.~ão rch1.tlva n•J ultirno :tnno (19{)0): · 

Adminis\raç5.o Rend!l Saldo •Ddiei\s» 
S. Paulo .. .. .. ........ ........... , . . . . 
Rio Gr.1nde do Sul ... .. . .. . .... ...... . 
Pará. ....... . .• .... ........ .. .... .. ... 

2. 008: 98~$230 
462: J :~G$456 
282 : 933$890 
232: 173$705 
.260:985$440 
665: 75~$-590 

420: 40~$649 
17:377$~5 
27 :032$615 

Pernambuco ........... .. . .. ......... . 
Bahia .... .... . .... ...................• 
Our•J Preto . ........ . . . .. ............ . 

140:396$14 
12.2:811$16 L 
542:218$02{! 

Quanto no movimento po.>t:tl, muito longo t:~.mbem e3tá. de vcrincar-so a igu:.ldad0 
que a equiparação proposh fa.ria presuppor. 

A correspondencia. total {expedida, 'i'tlcebido. o ern transi to}, segundo as ultimas esta
tísticas publicadas, que S<l referem a 1899, foi a. seguinte, nas admí n tstNçõcs quCJ vamos 
compa.ra.odr>: 

S. Paulo ......... .. .... . .......... . . • , ... · .• . , .. , ..• ,. 
Rio GrandB do Sul .... .. . .........•.. . ..... . .. . .. , , .• 
Pará. ....•.... •... ... ....... .......... .. . . ' . , •....•.•• 
Pernambuco •......••...•...........•... ... . .. ......... 
Balüa. .••.....•....•....•..•... · •.• · • · • · · · · · • · •• · · · • • • • 
Om·o P 1'eto •••..•••••.•••.•.••••••••• . . •.••.• ••.. .•.• .• 

O total dos registrados sam valor foi : 
S. Paulo ... •.. ..... ......... .. .•. ....... .. . .. ........ . 
Rio Grande do Sul .. ... . ..•. . ...................... .. . 
Pará .......• ..... ... . . • .•..... . ...... ....... . • ... . ... 
Perna1nbuco .• . •....•. . ......•.•••....... . .•......•.. , 
B~>.lüa ......•.• • • ~ .•.••• • . • • • •..• •.... • •••• . . . •..... . .. 
Ouro Preto . • •.• ....• .....•. . .... , • . • .. ... , .. • . . ... , .. 

9 .896.798 
4.4õ5.03ü 
3 .876 .849 
8 .4R3.485 
8 .850.4 1 I 
~.877.027 

4ü4.5i2 
455.48G 
~207 . 117 
::141.830 
229 .820 
80:1.288 

O movimento dos registrados com valor. foi o segui nte, pelas su::ts iooportanci~s: 

Ad winietracões 

S. P~ulo . .• . •• ... .. . .• •.. .... •.•. .. ..• 
Rio Grande do Snl .......•• .• .. • .. ... 
Pará. .. . .... . ...... , ........ . ... , . ... .. 
Pernambuco ..• . •. .• . ••. • ... .. . .. • . •.• 
l:lahi'l. . ••.... • .. • ... • . ••.. •••... , , •.• • 
Ouro Preto . ..•. , , . , ... , . , ...... ... , . 

V nlor e~pedido 
4. 391 :90?$186 
1. 202:247$6~9 

528:806$737 
305:065$693 
450: 105$180 

1.300:505$274 

Valor recebido Valor em lransit
0 

7.938:409$()75 1. 190:714$100 
919:413$"1:10 118:873.$940 
617:781$470 109:990$ 160 

-4 10:8~~31 1 410:020$810 
G08: Bll$02.'5 197: Sô0$205 

1.444:495$127 5 18:051$1 14 
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.Como ultim'l elamonto de compua~.ão, damos <1.1ui o numero d(Hl.gen ~ia.s subordina-das 
a cada. uma, d:1s a dminisbraçõos referidas : · 

s. Pa.ulo; .. • . ..... ... ... . .. .....• .. ..... ..... •• . . . .. . 
Ri > Grande do Sul ... .... •.. , ... . · ... ........ • ...... ... 

385 
113 

:34. Pa:r;L. .............. . .. . . .... .... .•.. ..... ... .... .... . . 
Pern1m buco .. ..... .............. ... ... . ... ..... ... ... . l5l 

1 !J~ 
43-1 

Ba.hla •• . . . ............... . . .. •......•..... . .. ·· .... ·· 
Ouro PrJto ....•............• , ..•....•. .. .. ...• .. ...•.. 

Os dados expos tos most1•am que a equip:\l'n.çiío vota.<la p~ lo Senado oã.o corre~p on.to 
nem á impol'ta.nci:t t•ola.li\·a. tln.s admlnisc•·açvo> poshcs, nem á c~ tonsí.\o tlos traba.lno:; a. 
cargo úcllas . 

O projecto v isa .'I. penas filvorcccl' um ll "tol'minau<> grupo de f'unccim1~1rios. Não 
o a.con~ollw.m a.~ cit•cttmstn:lcias tlni1~ceit',\:l cl0 pait, uom as nacossiJados tlo serviço 
publico. 

Parece, pvis, .~ Cvmmis3liO que l'Cjcita.ndo ·o, a Ca.nn··;t lh'.,cedct·~i. C·)ffi acerto c pa.· 
triotisrno. 

Sed a. da ~; Commí~slí~~. lG de nov~ml.Jro de !O'll.-Pattla r;uimal'<1f!.~, p!•e>i<lnnt<! .-V1·ftn• 
ciscos,;, rel:l.t•Jr.-Jhyrink.-L ttiz Pi;(t ,-S(n·::cdctlo Con·8(! , 

PRO.JECTO A QüE SE REFJ::Rl:; O PARECER SUPRA 

( l'ro}ecto H . 206- de 1901) · 

Do Senado 

O Congt'csso NacíoU:\l decl'eta. : 
Artigo unico. Ficam equiparados os vencimentos dos cmprega1o.~ das Admioistrações 

dos Corr c:os do Ri'J Grande do Sul, P:tt'â, Pernambuco, Bahi ,L o de Out•o Preto, em Mioas 
Geraes. aos de igua.l co.tcaoria da d\l Est..1.do de S . Paulo ; rovogada.s a s dispo.;içi'íoo om 
ontrario. ., 

Senado FcderoJ, 9 de outttbN de !90 1.-Mat~ocl de Qt!!!iro:: Ma.ttoso IU/Jeiro, Viee-Pt'll· 
sidente. -Al/JaJ·to Josri Gonçalue.~, 2• Sccrct~eio. ser vindo de 1•.-Gene,·oso Ponce, 4• Secr o 
tario, serviodo <lo 2". -.-\n~onio tt~~~·edo, ser violl•) u~ 3• S3cro~wio .- Firmino Pires Fm·rei,·a, 
set•vindo tle 4• Socl'ctario. 

N. 2G9 - 1903 

Autori-1a o Porle1· EJJec utivo a a/IJ'il· lW Miais· 
te1·io ele< Guorra o c1·edilo ele 7 92:9088'?75 
st•pplementcw <i vm·ba 9>-sol<los c gratifi
cações - do a1·t . fi da lt~ i 1L 957, de 30 
de cle.::i3ntÕi'O de 1902 

A v erba. 2~ do a.rl. 16 da. lei n . 957, de 30 
de dozemhro do a.nno pa.ssa.·i o, de a ~ ·~Ol' .lo 
eom ~~ prolJOSta do Governo, thon na. C[U tntia. 
de 14. 7;10:·H2.$9)D ~ impJl'b.ncla. '' dcspen:teE' 
com «soh.los r! gru.Wicaç\bs~ 110lo !ltinistcrio 
1!:1 Guet•t•a . Vcrificn.-•o. p:>rém, ago ra., como 
explica, o. daroo nstr:~.çã.o n.!Ui:to . q•uJ Os3:t 
qua.ntio. S(l t or ;Nu insllm ~LJnte p.1ra. M u<!s
peza~ do e~ercicio, nã.1 só p i)l' m·Jtivo do 
au~monb de 44 a.! feres-a.lnmn>s ao nu
met•o, quo e;o::isti:l. , com:> do 2 .515 praças do 
pret ao etfoo&ivo marca:lo e m lei, e:u cons~
quencia d<t occup:Lção mnitar d•> Acr<l, a.·}
cres~endl) quo a. e>:s:.. (o rç:t ainda. .-;c tovo de 
p agar a. tcrç'l. p:1rtc do sol-lo . Em vis\a. di:lt:J , 
o Sr. Pre~iti(lnto d(l. Rcpublicn. po:lc, e1n 

mensagem do 7 tlo cot•rontc, que á •litn ycrlJ:~. 

Vql, Yl 

sej;\ concedido o su.pplem~nt.o de 79~:993:~75, 
qoantia. essa. que se faz necess..'l.ria. p:wa. a.tton
der á t<J tn.lldade th d~spoza. . 

A Cum;nis,;ão •lc O•·ça.man to, tomando em 
considel'ar,.ã.o o oxp.Jsto, vom submetter á. 
con:;idl!t'a~fto da. Ca.mara. o seg11iu ~c Pi'v
juc to: 

O Conj rc.>so Nacional decre!.a.: 
Art. !.• Fica. o Pode;• l!:x:ol!ntivo tJ.utori 

za•l o a abl'i t' a:J Ministerif'l ú 1 Gtlet•ra. o c t•e
tlit) J.,; 7ln: 99S.$87i) supplem ;:>i\ t11r á vcrb:~. ll~ 
-soltlua ~~ g t•att:icaçõJs-do a.t• t , 16 da. le t 
n. 957, de 3·> de úez~mbt•J de 19J2. 

Art. 2. • ltwugcJ. m·sc t\ S tl'spo3içõas om 
conk;Ll'io . 
S~h1 d<\~ C;1mm is3Õ-)o, 2J •le · out u!>l'O d el903. 

- S R. Oassiaao do N,tscimenl?, presidente . 
U1·ba;M Santos , r ala tor.- Francisco S d.
Francisco Veiga.-~o;·ne[.io da FoM~CIJ . 

E'rcpo3iç.<Í() a q11c se 1·e(ere o parece1· supra 

S t·. Pt•esidente da. Ropublica-A l oi n . 957, 
tle 30 tle dozombro do 1002, n.l't. 16, n . 9 

(-1\ 
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concedeu -par<t soldo3 e gratitloações no ex- Votação drqwojccto o. 108 A, de 1903, au· 
ercicio de 1903 o credito de 14. 7:l0:412$900. tor;zando o PoJ.er f<;J;ecutivo a sulrvencionat• 

Da inclusa domon;tJ'ação ol'g<.Lnizadfl na com a quant.ia de 20:000$ o Dr. Vital Bra.zil 
Direcção Geral de Contabilidade üa tluorra, Mineit•o tlct G<.~.lupanha. para, no (>Stt·twgeiro, 
verifica-se que a t.!espeza <Lté o euccer;-tmento tol'U:J.r ~onhecülo o t ra.t amento de envenena
deste exeroioio import:tró. O!ll 15.523:41!$775, mento ophidico, o dá. out r;w providencias, 
dando-se assim a dclicienci<t de creJito de com os pal'ocet•cs da Commis~õcs de Instru-
792:998$875. · cçii,o c Simde Publica e de Orçamento 

Esta dedcicneia p~·ovém do faeto de ~n ter (!• discns.>;'co) ; 
contempl\do verba. pa.ra 179 o.lferos·ahlmnos, ·' - 1 . · 
entretanto quo u ~eu mune~·o elevou-se a, .22:~. Continuação da 2~ uiscus~ao (o lll'OJSC Lo 
isto ~. mais 44, e de niio haverem sido prc- n. 38 A, de 1903, reorganizanllo os seniços 
visto não eó as despczas consequontf!s da de hygirmo administra rJva d[l. União 
occup:tcão militar do to1'rttorio do A.'rc e Discus~1io unic:t do projecto n. 186 B, do 
qu0 motivaram o acc:·escimo no pe.>so 11 do !90.'}, i'elã.tivo á emenda ú.o Senado ao pro· 
exercito de 2.515 praças do p~ot, mas tam- jecto n. l BO A, do~te a nno, qua releV1L ao 
hem o pagamento da terr;a parte do soldo. ex-Deputado José Augus:o Vinhaes a ])L'e-

Suppridn, a DJleg:J.cia Fi.;cal do Thosollt'O scripc;ão em que incoi'I'OI"<\ffi sous subsídios 
Federal no Amu.zonD,~ pela \·erb:~ orçamen de LI de ~.gosto l" 2:> de setembro do 1903 ; 
hría, nã.o exisr.om l'ecJrrsos -pv,r<t attcnder ás 
recla.maçõas de [l.Ug-mento de credito feitas :3a discussi'to do projcctn n · 242 A, de 1903 
pelas estações tlscaos dod üornais Esbdos da (c Pl'o.iecto n. :~92, do 1'302, do Sena.\io) quo 
União, esttmdo jà demoradas as que se l'efe- dá nova organiz:tçã.o â. Casa d:t Moeda. 
rem á. Delegaci1!. Fiscal do Thesouro Foderal 2~ pn.rto, ás 3 horas , ou antes : 
no Pi~,l':J.O(i, na import1ncia de ~l:20:0LO$, â. Discussão unic;J. do projecto n. 257, de 
Al f<\nt.ieg<\ ele Uruguayana. D[l. de 2ü0:ü0(;$ e á. 1903, autariz:mlo o PoJ.er Executivo a. con
Delegacü\ Fiscal do Thewuro Fedel'al uo Ma- cctl.cr um anno de licença ,. com ordenado, ,~ 
ranhão na tle 57:000$000. . 

Em ta.es condiçõe>, submetto 0 assumpto t\ Vicente 1Iaximo de Almeüht Serra , 1• escrt-
vossn. esclarecida at.o<'nção, pedindo que vo;; ptural'io da Alfaodega de Corumbá , om pro· 
digneis wlicitü.r tlo CougrGsso Ni.lciona.l '"u- t·ogaçii.o daquella em cujo goso so a.ch.l., para. 

b t t · trutar de sua. saude; 
tvrizaçã.o -para a. a :~rturll a cs e MiniS eno Di~cussão unica. do pr·ojecto n . 258, do 
do ..:rcdito de 79~:99S$i'l7i:i, snpplemc;ntar ''0 1903, cunoeclcndo um a.nno de lice nça, com 
art. 16, n. 9, da lei a.cüua cil.ada. todos os vencimen tos, para tratai: de sua 

Rio do Janeiro, 7 de outubt'o dn HJ03.- sa.ude, ao ::tlfel'Gs do cxorcit.o . AlfredtJ Romão 
Francisco de Pa1rla 1l1·gollo. dos Anjos, eom p:trecar da Cummi:;são •L<l Pe

O Sr. PJ•esi<lellte - Tendo da.do a 
hm·a,~designo prort\ amanhã. a mr-sma. ordem 
do dia da hoje, isto é: 

P parte, até 3 horas, ou ante;:: 

Votação 110 -parr.cer n. I IR, do 1D0:1, re
conhecendo Deputado pelo 3• districtn de 
Mintts Ge!'aes o S!'. Dr. Ca.rlf,S Pcixuto de 
MeHo Fill10 ; 

Voti(Q'i.o do projecto n. :Uô B, de 1903, q_ue 
<tutot•iza. o Governo a. constl'uir uma eiteada 
d:: ftm•o que, pa.r tinclo de Timbó, no E:s&ado 
da Batlia, v<l. t erminat• n :1 cidade ue PJ•opri:i, 
no Eshdo de Set•gip\ ligii.núo-sc a essa es
tl•acla. as cidades de Arac<~,jl) c do Simão Dias. 
direct:l.mento ou pllr meio de l'tom<ws, de a·~
cordo •om ascondiçõc$ r1uc es~abelúco (3' di.;· 
cus~ão); 

tições e Poderes ; 
Discussao uni co. do pl'ojecto n. 259, (Ül 

190:~, auLorir.a.!lClo o Poder Ex:ecut!vv <L pro
rog;u• por um anno, com o rc:;pec&ivo ordc
nauo, tt llcença ern cuja g.,zo se ach:~ o c:on
d.uctnr de 3' clas;;e tb K;tt·ad;t do ~· o l' ru Cen
tr;·tl do BJ•n.zil Antonio Toscano elo Rr·ito; 
Di~mnsão Huíca. do pr,:o.iGetu n. 4:~ C, Jo 

l ÇJI)3, relMivo á emenda uo Smuttlo :w pro
jecto n. 42 B, tlesto anno, l(uu (l.utr.riza o 
Prc~iden~e tla. Repu bllcü. '~ ct·oat• ll rHgul•~
men•~w. so!H onus pan\ os coft·es publico$, 
um~t caixa. bencficon t <! na. bl'igada. policial 
desCa C;J.pital ; 

Contirnra,:1i.o da 3' tl. iscussão do projecto 
n. 168, dtJ 1897, pi'OYidenciando sobl'll uuxi
l l<>fl Ü. liLVuUl'c\. 

Levant::t-~e a sessão á~ 4 horas d~L i ::trdo . 
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SESSÃO EM 21 DE OüTUB!lO DE i!JO::l i'i23 

ma SESSÃO EM. n DE Oíl'TU'BM DE lS03 

Pl·e.~idencia dns S1·s. Paula Gnimarã1iS (Presidente), Oliueit•tl Figtteirerl~ (to Vice
p,·e~identa) e l'au{a Guimar<ies (P1·esi-denle) 

Ao meio-,lia. procede. se á. cho.m~t1la. n. que 
respondem os Sr~. Paula Guimarães, Alen;:ar 
Guin1a.rães, Thom:\z Accioly, Wam\erlny de 
Me 1dunça, Joaquim Pires. l~ngenio Touri11ho, 
Antero Botelho, Husa.nneth dá O li vcír ;~. Luiz 
Domini{Ued, l•;duarcJ<J Studart, Gonçal•; So:1t.o, 
E!oy do Sour.a, Fo11Secn. e SilV'<~, Teixeira 
de Sá., Er:nirio Coutinll·l, Celso de Souza, 
Bl'icío Filho, .Julio de Mello, Angelo Noto, 
Euzebij elo AndrcLde, Arroxellas Galvão, Fe
lisbello Ft•eit•e, Flllix G:1spar, Satyru Dhs, 
l'ioto Dant.1s. Alves Barbosa, Toleotioo dus 
S:.tntos, Pa.ranhos Mon·en~grJ, Bernardo 
Horta, Mello Mattos, Fldelis Alves, Jofto 
Baptista., Galvão Baptista., Laurindo Pit:t, 
MauJ•icio de Ahreu, Oliv.dt•a. Figueiredo, 
Berna.rd'l Mont iro, Ribeiro .Junqueira, .João 
Luiz Alvos, Bernitrde~ de Fal'i.J, C<.t!ogeras, 
Nogueira, Olcga.l'iu MaciGl, Mot•eira. d<J. Silva., 
Fr~neis~o Romeiro, R~bou<}as Je Ca~vnlho, 
Fernando Pt•astcs, Candído Rodt•ignes, Her
meflegildo de Moraes Fi! h o, .Jo::~cruim Teixeil'a 
Arandão, Bernardo Ant.ouio, Candido de 
Abreu, C<Wlo~ Cal·ll.lcant i, L:tmouhn. Lin8, 
FL•aucisco Tolcntino, Soan~s dos Santos, 
Ge1•rrin.no Hasslochet•, .Tames LJarcy, Cas.ia.nc> 
do N1's~imento, vespasiano úo Albuquerque, 
Alfl'edo Varella, Diogo FoJ'tun(l,, Cll.mpos 
Carti{Jl' o Homem de Carvalho. 

Ab1•e-se a sessão. 
1!:' l,da o sem dol.mte appronl.da u. acta. da. 

ses~ito anteceden~e. 

Pas.n-se M oxpcdiento. 

O l!h·. Aleoea.r Guim:u·ue§ (1• 
.'lecretro·io) proe 1de á leitura do seguinte 

o meios: 
Do S J•. 1" Secrota.J•io do SO!l(l.UO, de W do 

CJrraate, communíca.ncio que o Senado, e:u 
~9 3são rle lCi do cu r !'Ou te, a.pprovou o volo 
opposto p~lo a.nt ·cossot• do St'. l?1·esidt>nt~ 
<h Repub!ica á t'CS ;luçio do CongrJ:ss.) N it· 
~ion<tl, reor gan izan•lo o Asylo de Invctlido j 

da. Patl'b.. -A' Corumis~ã.o de Orçamento. 
Do mesmo senhor', d~ igual d11ta, commu

nica.ud.o quo o Sc:tMio approvou e nessa. uata 
enviou á S!lncção presidencial a pl'Opo~ição 
desta Cu.m;:n\t, autorizando a concessão ao 
~Otlico do Hospital de S. Seb:\sW.iQ, Dr, José 

Lopes da Silva Junior, de um anuo de Ii
cenca, com ordenado, par.1 trata.mento do 
saude. -If!teirada. 

Do tnesrno scnhol', ue iguu.l data, commu
nicmutlo f[ne o Senatto atlopton e noss.t data. 
onvlOLl á s:oncç:ii.o 1Y:•esiuencia l ;~ proJb~içi'i.o 
tlesta U:.t.mam, autorizando a aber,ur a. do 
credito ex. tra.ordinario de 100: 0008 pai' a 
attende1• a.o pagamento de despezas elei ~o
r~lo~ realizadas nos annos do 1902 e tmteno
rcs.-Inteir.Lda. 

Requerimento: 
lJJ vigario patlro Joaquir~. lgnacio Ri· 

beiro, p:ldiJl(lo uma snb vençao pa.rtt. poder 
levar a ell'cito o seu p ·odigia>o invento 
que tem d0 solver o problema. da nwcga
ção aerea .-A·s Com missões de Fazeoua o In
dustria~ c de Orçament•). 

O S1·. 01ivei.-a Figuelii"ellO 
Sr. Pr~side:1te, ainda não In via. amortecido 
a. bcnofl.ca. acção do t ompo a dor quo c:t.u
sa l'a ao Es tí1.r1o do Rio o á sua r eprcseJl ta
çã.o nestn. C:;sa o fc~.llecimonto d0 nosso P!'e
~timoso conterraneo, coronel Alves de Br1to, 
e c:J.lJe-me a triste missão de commuoicar a 
v. Ex . e á. Casa que occorreu hoje o pas
samento do nosso prozrrdo amigo, Sr·. Ur
bano Ma.rcondes, que occupml Lagar Jlt'Oemi
neni.e na b~Lneada fluminense. na. legisla
tura passa.1la . l~3se nosso itlust re amh:o, de
clicaJ.o propngaador 1lo l'egtmen que nos go· 
vcrnn., era membro de importante famil ia 
rlo r.tgriculi;oros do Est :Ldo do Rio de .Ja
neiro. 

Formaria em mcJicina, não quiz seguir a. 
pro·l\ssão, par.t t.lecl.ear-so ex.c lns.~i vamento 
ao eo·~udo d!;l assumptus politicos e, u~tima.
mant·J , á hella pl'OpaganJa. e execuçao da. 
indush·in !lo minemção. 

Seu' serviços s:to conhecidos do todo.~, seu 
cat'i1Cter oem jaça foi sempre ;~prodado por 
quem tevo a. fortuna. de viver com o\lo, o 
penso quo inteqweb o 11ensamanto da. Ca: 
mat•a polindt'> ~V. Ex. que a. cvnsulte SI 
~u ncedo permissão p:1rn. ser con~lgnado na. 
n~t<L um vo to t.le peza.r por tão infausto 
p~tss.1men to. 

O 'iõil". Presidente-O Sr . Oliveira. 
Figueil'edo requer que se consigne na acta 
um voto de peml' pelo f<ttlecimento do ex
Doputa.\lo St· . lJ~btlnO Ma:rcolldcs . 
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Os sonhares quo approvam o requer·imento 
qnoira.m levn.nLar- so. 

E' a.pprova.do. 

O Sr. Oelso .~e Sou:;~~:n-Sr. Pre
si!l.Jnte, pedi a. pa.l<Ovrn. pal'a fa.zcr um pi3-
qucna. rccla.m,Lção no scutido úc: se provi
denciar p:~.ra. quo nos soja r emet LHo o 
tr:tballlo do St·. :sena. :ot· Ruy B:'LI'bosa a. pro
posíto do Codi:;o Civil, traualllu que em 
supplcmento acompa. ohou \lill dos uhimos 
numeros do Dim·io Offic-!d. 

Sei que os;;a ediçã o, quJ deYia ser distri
buída aos membros do Congt•css0 , não se 
esgotou; acha-;;c á Ycnda lltt lmpl'On:>a Na
cio.rpl, c, l i clespeito da. J'Cclamaç:i.o h"- poucos 
dias feita. pelo Sr. Gcrm:wo Hassloc!Jet', 
acab.o de ser informado de que S. ll:x . não 
recebeu u.quelle trabu.th0, ns~im como vados 
outros Sl'S , Deputados . 

O Sa,CAr.oGERAS-Pôue fazer a rccla.ma~ão 
tambem por mim, que nã.o o recebi. 

0 Sn, CELSO DI> SOUZA- Assim, poço a 
V. Ex. que providencio no sentido de se
esse trabalho clist1•lbuido pelos Sril. Depu
tados . 

O Sr. Presidente - Ser;\ feita ac~ 
Diario Official a reclamação que V Ex. ~o-
licita.. · 

O Sr. <Jar1o• Cu."aleant.i (') - . 
Sr. Presidents, é a primeil'a vez quo subJ os 
degrá.os desta, tribuna.. Não porque eu f.Jl'<3· 
teuda. armar ao e tl'eito, não porque a.3piJ.•o 
dar ás minhas palavras maior importlncla 
do que ellas raalmente tenhttm . 

Neste momento, por demais sol.:Hnne para 
todos os membros 1h repre:scntação pal'ana
ense nesta. Casa e no Sena.tlo Fcdeml; por do· 
mtlis solemne para. <\ situaçã.o domitutute uo 
Part~ll ú, pi.l.l'a. o pa!'tido quottlli tem maitn·iu., 
noste mumentu, Sr·. P1·csidoutc, r.,Uam sú
men~ a miuha. alma c o mou cotação du h'l· 
mem honrado. 

Ha o silencio dos tunmlos, st~nhoro~. In o 
silencio que l'Gina na~ cl'ypt<LS t'une1•ari<J.~. 
I~ste sUrmcio se impõe á píeúo.tlo d•utuclles 
que n.h i entram. lla justiçados DI!S~a Casa, 
e essa• e:tocuçõcs foram levadas a. eflolto 
lloncem . Estamos pt·op!oquos t~ a~.sistit· um 
julgamento solomnu, um julgamento quo Slll'iÍ. 
ou a nos.-;a. cond!lmoa.c;ãu u·t•evll;p.vol, irt·c· 
media.vGl, ou a nossa. raltabiHtaÇ.l.u c !lo par· 
tido a que tt'mos a honra de pet•tmcer
:perante o juizo da historio. do paiz, perante 
a. considet·aç&o do~ nossos pa.t·es, pet·an &c a. 
C()~~deraçiio do Sena.do Federal. 

.}) _E~t~ d\s~ur.·~o\·no foi revls~o polo ol'nl!~r.: 

Não tBnho pe,jo, Sr. · ProRidente, de dccla.
rtw, com tt ca.boç:t erguida., que so 'l memllro 
do partido dominante no .Estado do Pa.ra mL. 

Sim. Sr , Presidente, ou S'JU da olygat•cbia 
elo Pamná . c , commi .~o , os meus honl'arios, 
o~ JUcus distinctis~imos co !legas; eu s Ju dossn. 
olyga.,·clJia ueg,·egadtt. <k s.sa. o lygn.J'<~ Ilin. que 
se iusta.llou naquulle fuudt.> ncgt•o, pelas 
jmlcturas do qual o nosso dotrnctue Yiu r.:;
coar-sl a. esto:-q uoll·a dcs nosSJS repugnant -'S 
crime;:, das nossas maculas, que ,j<im:ü.!l po-
derio set• apagados ! . . 

Nós somos ua. la ia. dos Catõ:3s- segundvs; o 
nvs~o acctt>n.dot' ó Ca.tiío- pl'iroeiro, v puro, 
o incorrllptivcl .. , Nom mesmo as~ilu, ca~
vamos a no;;;sa. CCtT iz aos aputlos. aos CJUVl· 
r.ios, a.os baldões da trornend<J. tt•omoa. de 
lama. que S. E:c veiu dl.)l't'amn.r sobre nó;:, 
csqucc~ndo-se , pot'cllU, <la que era um rlll>elJe 
contra a pro}wia corporação a qu~ pet'tencia 
o que surg ia nesta Camara tendo, em u m'1 
das mãos, o facho da revolução e na. ou t1·a. 
nm puoh:l.lo de lvrio3, não de lyrios b1•ancos 
B immaculn.uos, m:1~ das flores de liz rnbt•as, 
que a \testam a infa min doJ Meusadoi!. 

S. Rc ee esqueceu nessr. momento qu~ 
m;~cuhwa. esta Carm~ra. e ru:tcul<J.Va.·30 a. s1 
proprio. 

:::;, Ex., o uobt·a Deputado poht Nação, 
viajou, confut•mu a.ffit•mou houtem, . por dua~ 
vezes, ate\ o g~ btulo do Pa1·aoá, o ,\ldse atud:t. 
S • .Ex. quo, quantlo vlaj.1va pJr a.lli , o 
hon ra·io govJ t'HOi.IO t' do E~tado, os h'Jmons 
politicos tlc!s:t oegt•cg•l•l :t fa.cQi'io a. quo por
tenço, o h :~.vio.m coberto do gentilezii.S. dis
peosa.ndo-lho as mabr<'s pi'OVJ.S daeonsidel·a.-
'· iio o do r espeito I . . 

S. Ex. ,pOl'<~m. não obst.a.n te Isto, a.cunn. dos 
impulso.l do seu proprio coração, dominado 
pelas paixões que o assa.ltam, gnl;twl.o-o 
con,ra os impuls!'S t.ln. sna.alrnn.,veiu macu la t• 
<L reputação des!.os po!Hicos o di!St() h•IO!'u.do 
gO I' !!l'lloLl!UI', hunr(Ld iS~Í !!IOS 0 VC llel'i llldU~ (lo
JlHJ11,; pu ui i c os, a. q 11 mn S. Ex . m<Hmo con
fcssou qno de v h t 01h\ t1 gOl! tiloza e t u ela, i1 
:,:cnel'oSilh\do. 

Ao govomadot· dcnomimt ele t itorc c ele 
pobre l10rncm ! 

:\ n<i; our.ros, seus cnllngas. e•Jmn si f l) 

l'<H!Ios m:~ncluul.os pnlo;; nm!:; rnpugnani.1\~ 
crimos, S. l~x - cnt9ndcu que dJvin. apontil.L' 
il risot:\ do PJVO, ú, irrisão naciunal ! 

0 nobre Deputado di;;~~ quo a,; inj lH'Ül.S 
do»app Lt'CCi<tm, pm·que tl'a.ns l'·n·ma.va. o. .de· 
tracçã,o o os insultos em a.ccusnçi\o provada., 
tmnsfut•muudu-se S. Ex. em um beu~mcrito 
a des,m1pen1tar um:t acção clign i ~ .,tma, 'P'-'1'· 
quanto,av lado rlos cr ime;; que nos impu~.a va, 
tra.zia p1•ovo.s iJ•rof,•ag;weL~ . 

0 S[L ALFREDO V ,Út ELLA - V. Ex. dá li· 
cença. p:wa. um a.partc . (O s ,·. Carlos Cavol
can!i {fT;; wn sif)Jlf!L af!ir·m ati 'IJO .) 
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0 SR. ALFREDO VAHELLA- Ant·.•S ue pro
l':.Jrir i1 mioitna pu.hwra. com relar.•8o {L roprc· 
~cnhç5o do Par:má., V. E>. di~sa, de~l!lto 
de.;1.a Cll.~a. qnc Ctl era o mais innnor"'l do$ 
homens. L'>g,), fui cu o provocadJ e o lnju
ria!l.Ll. 

0 SR. C . .a..RLOS CAVALCANTI- Não rcpro· 
da1.o o incidente; prce.so con.;crYal' a. calma 
qae teve o notro DC\jJllÜJ..do, qu:~.ndo, com 
cs1-as ilort1.o de liz. a que mo referi ha pottc .t, 
teve a cm·a;;em elo no> macul,r. 

0 Slc. ALFP.8DO VAR!lLLA dá um :tprtt'LO, 

O SR. PP.E3ID~~T'" ~ l~u devo dcclamr ao 
nobre Deputado qne cssa.B l)U[aVl'a.s não fo· 
mm a:):ni profcril.leiS, ou pelo menus não 
focam ouvidus pol;~ Me~, \lUC as tcl'ia. feito 
retirar em c:1>o eont1•a.rD. 

0 Sn.. ALFHEDJ V .... TWLLA- V. Ex. devi<t 
t.Cl' visto qun üU pr.di l;C·)fi()il para tiar O 

<tpartc. 
O Srt. PREsmt:::NTlc - Nã'l me rofiro ao 

<tp:utc d::do P'!lo nohl'c Deputado; o que 
digo é- Qllü o noln·e Dcput.~do J:)()lü Pt\1'<\ná nã.o 
profet·iu ncstu, Canas p:1lavras a quo V. Ex. 
<~-Iludiu. 

0 S&. ALllln:D1 VARELLA- Con$tlm d:t~ 
not:1s to.cbygraJlhicas. 
oS~< . C ,~RLüsC.~Y.\IA';A~Tr-Rctiro a.s,como 

V. Ex. rctü·ou <l.S suas. 

«Lap:t, l G, l?olici taçõC's cot•dill.ns p~la, a t ti tu de 
corr••ct\ o cn•!rgic<t rcpt'tJSGu bntus Na~•ã.o re
pcllinrlo íns;dt ··.~que cnxovall1am Par D.nã.
Jo<Io Cm1dido.» 

Depois deste, eis o tclegrammn. do Dr. Vi
ctor tlo Amaral, a·;tu;d vice-governad.ol' : 

«Curityba, !6- Direct rio centml t em 
recebido communic'1çiio tlos clt~fcs politicos 
do ~ ,v~r&ls localh.hdes em apoio o f l'anca 
sol1!l;1rtcdadc á vo~s<J. attitudc o da b;mcada 
pat•anaensc :tnte aggressio Deputado Varella. 
Dando-vos sc:cncia dessas matlifesr.nçõc~ vos 
envbmos nessas sincoras fll licitações. -
D>·. Vido1· do Amaml.» 
Es~e é do meu a.migo, do meu eJ~-colleg:. 

tio Congres.;;o Estadual. tmica oxcepçao a.ber
kt_ pelo no'Jl'll Ueputi1<lo n '-\ negrcga.dn. fa.
cçao d·) <J.llCl fazemo~ par te : 

«CunrTYnA, 17-li-Icsa. Congro)sso Legisl:l.t i vo 
ttmrma in teira solH.hriedaJ.e digna bancad ôl 
para.rJaenso modu altivo com que repelllu 
ms;li i o prucedimen.to Varella c a.ssocía.-sc 
j•1stt~s manifest:1çGes aproço que tem siúo dis
peasa.ria.s V. E~. c Doputa.do Alenc:u• pelas 
altas autol'idtclcs N<tçio impr'enga i\Illigos . 
S:\udaçõos.-Joaq1tim llfil"D, presidento.-Dr. 
RP-ina>(lo :Jfr!chado, 1" secretario .- Braz-i{.ia· 
no Jlo.um, 2' se~t·etac•io. » 

O SR. L.urr.:NnA Lr:,;s (diríginrlo-se ao SJ·. 
Al(,·edn Vm·aUa) - Um do.~ c:ua.ctoros mo.is 
puros d<l.quella. tena., como V. Ex. quali
ficou. 

0 Sa, ALFREDO VARf!:LT.A.- Da.rá. licen t~a 
para ler dous telcgra.mmas que tamtJom 
ro~o(Ji '! 

As prova$ quo o dig no l'Cpresentttnte pre
tendia que fossem esmag;J,dol'~s. es~as provas 
<13 i'oi rcbusclr S. Ex. OJ~ a~·c!tivos d<L oppo
sição d(} minln tenu, não tão inclc!ocnco 
qu~\nto u. opposiçâo flUO se movo ao digno es-
tadi~trt. Sr. Ju;[o do Casti lltOS na tcrL'{L dB 0 SR. CARLOS CAVALCANTI- V , Ex:. tem 
s. Ex. li cnnç.L p o.ra tmlo. (O Sr. Al('r~tl" Vcu-cllu /J 
~ p::tra f<J.Z<lt'-DOS ca:at•, lli,so s. E){,, ossas dou,. telertr.wm•as de Cm·iJ.yba c S. 1-'aulv.) 

provas são oJ {hjpoirnontos dos vos.~os amigos L~•moat!) c.Jtn toda t~ sinccrldudo do rncu 
1h1 :tctualidada. c<u·actel' a <Lt tituilo dos acaclcmicos p;n'<ln<~-

Ah ! St•. Preslden to! S. E:\. u5.o cuidava coses, dirigindo ao dclog-.du da oppo~i~·õ.u do 
I[Ue macalu.v<~"' propt•iu. rcJ.JUt'lç.io d<l.S tcs- tto~sJ Estado o t ;log1•amma qlte S. Bx, a.cu.boll 
temunhas com a.s !)_nacs pmcurava col'ro- de ler . 
homl' a. su~~ n.ccnsa.çãn , accusaçã.o, Olt (lllinüio Essf!s mo~:os ~!lrta.munto so osquceoram, 
tlc S. E:c, fulminan to ! n:t trL;ti;wima hora em quo passaram o a lln-
Poi~ si ustes horncn~, tcstonmolns acima du tlido t elograrnma, lllle rnacl1hwam a propria. 

qualquel' suspcif.<L, um di11 ach:u•am que 0 [mãe patria,_ puis, em vez de lavarem os pre
cheft31lt~ pJtitica.nl1 P i.Lmná. era um moust1·o tensos cr.mmosos aos WÜlllll1CScompMentcs, 
de cy llismo, coborLo dos ma.is rcpu.;nantes o profe~em ma.culu.r a !Cpresenta~iio de .sua. 
do~> mais negros crimes, e estes bo:uens não .Pl'uprta. t m•ra no soto do Congresso Na.
to!lm hoje pejo de hom bre11r com c ~to mon- cwn~l. 
stro, nem de o reconhecerem como chefe Na.o nos loc<l.m esses telegra.1nmas . O 
fLUC é qu~ se deve concluir dos depoimen~o~ nob~tl Deputado conhece a minha vida de 
tlcllcs 'f •~lgum tempo e S<J.be que eu não cost umr> 
. Ei~ aqui, a proposito mesmo do l<.~.monti.l.vel baixar a ~a.beça, sejam quaes fo reiU as cir, 
mciüento provoc:tdo p3lo nolH·e Deputado, cumstanc1a8 em que me e~contre, c S. E~. 
tclegramlUêt dll'igido pelo Sr . Dr .. Tuão C<tndi· póclo at[j dar testemunho d1s~o . 
do Fet•r·dt•a, um dos dellominad<'s soraptüns Os de poimentos a. quo se referi u o nobN 
pot• S. E:c , [lO l.tom·ado Senador Vicente Deputado, os depoimento;; a que agora, mé 
M&clHv!o: r efiro são ds o.migos no~sos, de qualida.de, 
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como lu ponco di~.se ... Mas, ou estes homens 
l'econltccuro.m o cri' o do su<l conducta pa.s
sa.d<.~ e voltaram ao g1•emio do nosso partido, 
ou, então, são cumplices de taes crimes, os 
to1el'ê\ID o, pai'· amor <is posições. vieram 
fazer a >;uo. adhesão publica ao ]JaJ'&idn domi
nante do Paranâ, 

Qual das du 1S llypothe~es prefere o nobre 
Deputa.Jo? (Pausa.) 

Não responfie; não responderá, porque 
S. Ex. es~á co !locado entre as pontas de um 
dilemm;~: ou S. Ex, condemn•1 esses homens, 
e, neste cas.J, callem por terra os seus tiepoi
men~os, ou não os C.Jilllemna, e, da. me.nua 
fórma, estão e~magados esse~ depoimentos. 

0 SR. ALFREDO VARELLA- Mostrarei O 
valor deste argumento. 

0 S!t. CARLOS CAY,\LOANTI-NiLo Sóroento 
o nobre Deput~do lo Secl·etarill dcst11 Cu.
mara soffreu injuriosas accus~ções, quo re
bateu com supcl'ioridade, tuas tambem o 
meu dh;tíncto amigo, digno collegn. de re
presentaçãu, que, pela primcir[l. vez, m·uzuu 
os hurolJr·ae.~ desta C<~sa, o Sr. Candido de 
Abreu. 

0 SR. ALFREDO VAar;LLA- Primeiro in
juriou-mo elle. 

0 SR. CARLOS CAVAl,CANTI - S. Ex. foi 
acousa. ,o de culpos'l. negligencia, e, quiçá., 
criminosa, pelo desapparocimento de autos 
de medição de terras na Secretaria de que 
S. Ex. era o chefe. J\I as o secr~tarlo que 
succedcua S. Ex., e cujo relatorio u nobl'C 
Deputado l<lu huntern, em segundo relator i o, 
que o noiJre Deputado tambo:n podia ler, faz 
os maiot·es encornios ao digno culleg<t a quem 
me pt•ésêl de chamar amigo. 

0 SR, ALFREDO V ARRJ,1.,\·-Tardia cmemla 
ao soneto. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI- Desr~pparaci
monto de autos, disse o nobr~; Deputado. 

0 SR. ALFIU:!!O VARBLL,\- Eu não disse ; 
di.sso o secrct'l.rio tlc Obras Pllblicu.s do P<l
l'aná.. 

o Sa. CARLOS CA.VALCANTI- Acaso o 
chefe de uma. Secretariu, de E~tado pódo sot• 
culpado pelo dcsapparecim~nto de papeis 
que estão sob a guarda de um a.l'chi vis La 'I 
· Não disse o nobre Depnt.1do que, depois 
do inquerito aberto, o empregado responsa
vel foi demittido ~ E pot·quc adeantou 
S. Ex. que quem de"Via sm' damiLtiJ.o ele via 
ser vós, Ooputado pelo Pa.mn:i.. 

Porque1 pergunto cu. Pois, I}Lmnuo des
a.pparecera.m q11antias eno1•rncs do cofre da 
·Contadol'ia da. Guerra, foi pln' acaso demit
tido o Ministro da. Guerra ? 

O Sa. LAMENHA LINs - On o dü•ector da 
~ecreta.t•ia. ~ · 

O Stt. CARLOS C.w.~LCANTr- Pois quando 
appareceram uo:;ftlttues considera.veia nu. 
Casa da Mocd~. _. 

0 Srt. Al,FRI~DO VARELLA rlâ um apa1•ta. 
0 SR. CARLOS CAVALCANTI - .. , fui por 

acaso demittido o Ministl'O da Faz~nda '? 

O SR. LA~IENnA Lli'S - Ou o d irector da 
sac1·etarh~ A responsabili •lade a puna~ recahe 
sobr•e o delinquente, uma. vez descoberto . 

0 SR. CARLOS CA.YALCAN1'1- E' Pl'OCÍSO 
muitco paixão ! 

O nonw sagt'ado de Manool l~ufrasio Corrê1. 
fui nqni e,·oc:ulo pelo nobJ.'C Deputado, u 
nome dell~ e o do llarl'i.o llo Sm·ro Azul, mas 
não se lembrou S. Ex. de qoa offendia grave
mente a honra dQ um dos sous descendentos! 

Oh ! manes Sltgmdos desses gloriosos p.•
rana.ensos ! 

oeveis estremecel' no t nmulo, vendo co:n 
que enxurro de lama querem cobrir a l'O
prcsen tação do nm~~a terra ! 

li-Ji.i.Sc)ssa represJntação nriosc cu r1·a. de l ntc 
dos ba.tdões d~ nubre Deputado, por"que olla 
está. acima, mui to acima. dolles. 

0 SR. ALFREDO V.U.ELLi>.-;:olão cobri de 
baldões a. l'C]Jrf.'s3ntilçã.o do Pal'u.ná. 

O Sa. CARLos Ci>.YALCANTr-Não foi esta 
:;ómente a unica. accusação feita. a o meu 
distincw amigo, o Sr . Cu.nJido de Abreu. 

S. Ell:., eleito prafcito da capita.l do Pa
l'a.mi, cobt•iu a sua cidade natal dos nLiores 
melhoramootos. 

O Sa. ALFREDO V.A RELL,\-Q uae s ? ! 

0 SR. ÜARLOS C.I..V.\LCAl'ITr-Iniú ou o cal
çamento da cida.de, ina.ngurou a luz electrica 
ua m~pit<~l tlo Pal'u.n•\. . 

0 Sa. ALFRI;DU \' .I.RELl,A- [&lQ é Ull1 Ser
v1ço pura mente pm't:culttl'. 

O Sa. CARt..os CAY!)LCANTI- Per dão . Eu 
nào dei um só apLJ.no ao nohte Deputado 
,;inão para. a.jurlal-o. 

0 Stt. ALFRBDO VAR!J:I,I.il.- Perdoe-mo, 
exçellentissimo. 

0 SR. ÜA.RWS CAVALCANTI-l~o i S. Ex. 
quo leva.ntott a plan tu. ca<la.stl'al llo Est ado 
do Par<J.CHI, e pat·a realizar o set·viço d<L lu~ 
electrica foi justame nte que a camu.r·u. do 
Curityba. deu ao Sflll pl'ojl~cto a imm~osl'. 
qnrtnth de 3;000:j;,;o um llomom pnuporl'imo, 
q!le <!Ll\'Ío, tm.b:ülur pOi' es la. lllnuicipalidado 
nLJ Rio de Ja.n~íro e tJID S. Paulo. 

0 SR. 0Ai" DIDO DE AIIREU-Nil. C!lC:unpàçÍÍ:O 
da. Companhü•. 

O SR. CA.RLos CA.VALCANTr~Ris n.hi Sr .Pre
siden&e, compleLado o capitulo de ~ccns :~
ção pelo apal'tt~ do nobre Deputado. 
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A ultim•~ accusaçlio eu n'io d1weria. le
vantar nv sciu r.lcst<t C<tmara, P'Jrque ó de 
ltlti>:t 1'(lpugna.ucia atroz. Jl.:·cttsnu-so um 
momb.ro tl<t 1'epr~santação nttciunal de t<lf' 
de~vi<tdo do seu dc.<tíno dinheiro tltte não lhe 
po;·tcncia e que lhe havi[l. sido entl'cguc 
como deposito sagrado Cl:n occa.; iiio de 
guert•a t 

Estes dinheiros, o honru,do Deputo.t.lo 
pelo Rio Gl'a.nde d isse qu!l haviam siclo dcs· 
víados ... · 

0 SR - ALFREDO VARELLA-Não t.!isso iSSO, 
cxcollentissimu; d isse quo não iinhamos no
ticia. até agora.. 

0 Sn.. CARLOS C .HALCANT!-E de que nfí.o 
t inhamos notici:t at E\ agora. A a.ceusa.<;·ã.o 
não dol.~a do tet• o mesmo v;~Jor ..• 

0 Sa. ALFREDO VARELLA-:'.f<l.S não Ó pl'('· 
císa.m ente a mesma cousa.. 

O SR. CA.RLOS CAVA.LC.\NTI- • •• o a.pena.s 
·so· a.collle sob a. capa.-. · 

0 8Jt, ALFREDO VARBLLA- Appc;lo pa.r•a 
as notas t'1ChygL'aphicu.s ; cu as trut•c! aqui. 

0 SR. CARLOS CAVAJ~CANTI-.,, 110 Uinêl. 
t'raquissüna insinuação uw.luvula.. 

Pois bem, o nobre. Deputo.clo Vttc sa1JC~l' o 
destino desses dinheiro:-;. 

0 SR. ALl'RtJDO VARELLA- Folgarei muito, 
Gxcolluo cistiimü. 

0 SR. CAnr~(JS CAVAI.cAc;Tr-Esses (linlloirOS 
perteucia.m ao cnmmandanto do 5o di~tt•icto 
milit<W, O Sr. g<Jncrc;l JuSê MM'Í U. P CJ.,O .lll 
nior o i\.Jram cuufia. ,lO~ ao mou ()(Jllogu. p ;Lr<J. 
scl'•ml ont t'<lgu.:s a.qui "" Ca.ptt.;~l . 

Ei8 a C<tr·~ do gonora.L Pogo. ( .li oslrcindo.) 
O nobre o .,putadu oxigo a llrma. roconho· 
chia 1 

O SR. Ar.FR!lllO Yft.RRT.J.A-Oh! a.bsolut tL· 
mon tll, nlí.o . 

O Srt . CAtu,os CAv.t\.J. (.:Ai'iTl-gtlliLo, lor·ni n. 
t:J t.da. 
~Riu do Ju.rwir•o, 21 t.!o onlulit•o llO IW:L 
g:'((n. ~r·. Or·. r:a.ncl ido do Al.n·ou- 1'enhu 

a hont•u. do a.ccusai' u roccbimento UiL curta. 
do V. gx,, do hontemütlta\iu., e dizeu1!o que: 
~tondu o Sr- Deputado A. V~rcllu. lüiv llun· 
tem n~ Cu.ma.t'll dos Dopntados tt-echos d~ 
um jornal político publicado no Paranil., no 
quu.l sp çiiz que cu, quando commt~ndnot~ do 
;)o dlstl'icto miH·.ar em 1893, a, V. !~x. ha.Yi:t 
entregue u, quant,h~ de 4 crmto~ de l'!; i~, sem 
fjua so ~ail.Ja o destino que tiveram, a berr. de 
sua Llef · ~a pc !o-me V. Ex. a fineza d e rc~
pondm•;lho subre o seguinte: 

1.• Em que eundições eu utilizei-me dus 
serviços de V. E.". 

2 .• Qua.l a quantia. que llle confiei o o des
tino que V. Ex. deu a essa qua.utia. . . 

F.imtlmenkl V . Ex. pode licença p:wa dar 
(~ minha. re~post 1 o •'so que l he co1n·ier . 

Rc.;;punrlcn,lu á cilutb. cat•ta de V, Ex., dc-
clttro q uc : · 

Quanto <'O p!•lmoiro: Tend.o ncccssitlade de 
enviar nmu. pes~oa insuspeita á situação 
politica do Pm•amí em missão urgente e re
servada aos g overnos elo Estado de Sii.O 
Pu.ulo o ao ela Uuião, utilizei-me, para isso, 
dos serviços de V. J1:x. , que patriot.icamento 
se pre.;tuu, sem auxilio a,lgmu do cofre da 
cxhu.u~ta C•Lixa. MilHar das F'orcas do Pa.· 
ranú., ;:t.)JCnas se util ízando V_ Ex. da pa.s· 
sagem quo mandei dar na Estrada. do Fcrt•o, 
que, co t.,to, ai nda. rrão havia chegado com a 
pont:.~ dos t r·ilhos em Ponta. Gt'OS8il. . 

Qu,cnto ao 8ogundo: A quanti.• que confiei n. 
V. Ex_ foi um cont.o e dtn•otos mil réis, 
pedindo o obseq uio de fazer cutr•ega. aqui á. 
min lla. esposa , o 4.110 V . Ex. se dignou far,or 
com· todt~ a. prc~to~a ; >~c!l!lo q ue. tendo a uto· 
r lzado V. Ex . a lançar m~o dessa quantia , ~i 
lha fosse preciso pttt•a. a. !lbpendiost~ viagem, 
V. Ex. não se utltilizuu dessa ;.tU torizu,c;ão. 

Qnu.nt,o "o tet•ceit·o: V. I<:x. dc.>cmpo· 
nlwtt-~a co.ba.lmonte u<~> nlis~uo que lhe con· 
llei. 

El~ tmlo quu.nto, pol' u.mo1· á. vm·dado, ll<lvo 
clizel' c1n rospostu., pod•:odo V. 1\x. f; ~zet• 
desta o uso quo lho con"Vi!~l··· 

Oo V, L•:x. a.ttoncio~o cr i;J,do c obriga.1o 
An!unio Josê Mm·i,( Pego Junior . 

o SR. CAltW> CAVAl.CAN'l't- Eis ahi o 
destino que ti l 'el'a1n os d inheir os de>vio.dos 
o o o n t.ondot' do S. L~x. Eis :r,bi o valor das 
prova.q ad tluzidas por S. Ex.! Triste é quo 
um homem nosta~ condiçõn>, que serviu do · 
b;lixu das or dcus das sumtnid(l.dCS da. nossa. 
ongnnh.:t ria , quo de:.cm pcmhou snrvicos repu
;;ulos p<~t.r• iotlcos P'llo Go \ 01·no u t\ m ooo.r
chia, eornu o da 1-:.~ 1.rada do Fol'l'O Madeira. o 
Mamllt·ó, um eogeuhoil'o que Jtonru. a propl'Ülo 
clax.~o a. quo perteooo, quo hon1·n. ao p•·op1•io 
llltrLido, a. cujo $uio so aculhen ; triste ti que 
um humcm dostcs se voj;~ a ccu:;:ulo, cnla
mo:Ltlu cum a impur.açiiu c.lc um ct·ilno tão 
repugntt.nto o t :io r úlus! . 

O Srt. ALFtumo V .\RELld .. - A imputação 
não J'oi minh<'. 

O Stt. CARLos 0AYALOANTI- O Senador 
Vicente Machado, a ete1•na. victima. de todas 
as ínvoctivas das opposições. não só d·o Rio 
de Jn.noi\•o , como do Escado do Pal'aná, enxo
Gado do pctla,ci•J por ter guard;\ctO dinl1eiro 
d .• ora.·io p ublico. no t e mpo ern que presidia. 
a pl'uvinciu. do Pa1•a.mí. o illustro con~elheiro 
Sr. Dr. Ca.rJos de CarY<\liro ! 

s. Ex. o Sona.dor pe lo Paraná · sahi\1 dn. 
ssct·eta.l'i:J. do governo da Província do· Pa,
ra.ná., quanqo presidente, com o Sr. conse· 
lheiro Dl'. Carlos · Augusto do Carvalho ao 
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tcl'minn.r este a sua administração ; não foi. ne~tamcnte a suq. pt•ofis~fio , principalmente 
port<.tuto enxotado, nem commattuu nenhum! nas carrs~s a que S. E.~. aq;1i u.lludiu .. 
crime, de modo que a sua pt•csença. se tor-j Urua do:;sas causas ú a de Ermcliudo !.cão 
nassc repugnante ao convívio daquelie iUus - Junior & Comp., m~ qual, S. Ex. diz, havia 
tre conscllwiro. um ))ilhece oro quo se confessava. a. subtra-

Contl·a.bandísta. ! c()ão do rlinhaü·o pertencente <l estrada dJ 
S. Ex . . ha pouco tempo manclou vir de fereo o, P'll'tn.nto, índrecta.mcnto á União, 

Buenos Atrcs um carro; cs~e ca,rro havia que garaoti<1 o jut•o ti. estrada. 
custado a S. Ex. a c1uantia de 300 ou 400 PcrguuLo uo nobt•e Deptthdo s i abon<.L a 
pclo\lrandogn. de Par:tnaguá quiz cobr<~r honra do Sr. Dr. Atfonso d.e Cama.~g0. 
de direitos pol' esso c:trro a qua.nti:J. de . O SR . .ALFREDO VAR~LL~ -: Nao ha. du-
3:000.$ m~is ou menos. S. Ex. então uhan- v1da; é uma pessoa dJstwcttss1ma. 

·doncu a carro nos armazcns dn. altl!.n- O SR. CARLOS CAYALCA!:'i7'1- Pois bem; o 
dega. advogado administrativo, o advogado dcsho· 

Ni'í.o so tt•ala do um conf.Pahando. o carro nc5~o que é o chef~ da _politicu. do P~ra.ná é 
figut•a no manifesto do vapor D(.!lmata en- saciO, no seu o~cnptorw, do Dr. Aífouso de 
trado em Pal'il.naguú. em 2u de julho c na CamC~.rgo, 
factu1•a consular n. 957. O conhecimento O Su. AT,FRBDO VARELLA- Não~ sacio, 
da carga e todos os demais documcnws affirmo eu. O Dr. Gcnel'OSO M<~orques, chere 
fvram pt•occssa•los na. a.lfaudega, leg<l.lmen te. da upposiçào, nao é soei o. 

O uobl'J Deputado I>óde ve.rifiC<l.l' o que O SR.. CARLOS CAVALCANTI-V. Ex. de 
digo. . mais a~tonção ás m inhas palavl'a.S; não me 

Falsarw ! t•ufer"i ao cllefe da. opposiçâo. 
S. Ex. havia untrad? para o Senado, tl1ndo 0 SR. ALFREDO v ~>RELLA-Pcrdôe-me 0 

l'<J.Sgad~ as folha~ do hvro do a~sent:.unoutus S1•. Deputado · ftti ob~·lgado a <~o ttender a um 
parocluaes na c1dade de P:J.Ima.~. colleg;t, ' 

Eu_gano';l-se o i?formanto do nob~e Dopn· 0 sn. CAHLus CA YALCANTr-0 Dr. Alfonso 
~ad~, S. ~x. ~ntlou para o.?cnado .om uma do Cam<U'"O está. incumiJido paio honrado 
JUS~lticaçao fe1W. pJt' ucca~ltlo de ~>ncctu.r o S . d , ." . . , d d · ' · 
curso da Aca.demia de Dil'eito t.lo s Paulo. ona ul p~ran <~oen .. o, o to o~ os seus n~gOCl?S 

· foron~c~ e é o oncttrrcgado do escr1ptor10 
O SR, ALFREDo VA.RBLLA !lá um aparto. durante a sua ausencia. 
0 SR, CARLOS CAVAI,CAN'l'r - Allll'lntli E 0 03tll. CJ.USa, por conta da qual o Se~ 

quo o nobre Senadc•r, havia. enltwlo para. o nador recebeu, não 12:000$, como affirmou o 
::>enada, não com uma ccrlhlâ.o lalsu, mu,s nobro Doputado, m :bS 7:000$, foi contractada 
com um<\ justifica.çií.() quo ~ot•vitt Pü.L'U a. <~uu. [(lgi~im;;monte por S. Ex ., e como con · 
mu.Ll'icula. na Academia. !lo Direíw do S[w tltl1 c Ca. o u.d vogado chcftJ <lo seu escriptorio 
P •• ulo. recebeu osse diuheiro, !lo <1ual de~orá conta~. 

Foi aínua S. Kz:. u.•;cusatlo du tot• fugido em tompo, u.o seu socio. . 
com os coi'J.·os do Ol'at'io publico, K>tll causa. foi sómcntc contrac ~a.da :pelo 

O hom·Mlo Scnu<lm• lli'U. vice-goverm~!lur 
do K~ta·Jo tl) Par11.nll., em excl'cicio, pol' 
occa~lil.u tia t•ovolloll.. llllpositrtl'io [[o poder• 
clvll, foi S. E~. o ult.imo a. ttbn.ndonar a 
caphal do ~ou E~to.do, depois que ~e viu 
complet·imeutc dc~ampar:ulo do apoio d:1s 
forç1~~ que occupa v1,1m essa mesma cidade. 

Fugiu com os dinheir os do el'ario publico ! 
Essas dinheirc>s, pôde o nobre De].mt<~do inda· 
gar, inqtlct•ir. montavam á im.mensa somma 
de 1 :00\J$, c foi esse dinheiro, que nã.o elle, 
mus o secretu.rio d tS finanças conduziu para 
o Itararé. 

O r. Vi cento Machado. 
0 Sn. LAMBNIIA LIN~-0 JJObl'e Deputado 

mesmo iLilit•mou qna o Senador Víccnto Ma.
ch:\,(lo não uen uma penna.da. 

0 Srt. CARI.OS CAYAI,CANTr-,., todos OS 
tramites do processso, porE:m, teem corrido 
soll a. r~sponsa.bilidade exclusiva. do digno 
D1•. Alfonso de Cn.margo. 

Ü SR. ALFREDO VARELLA-Perfeitamente. 
0 SR. CARLOS ÜA'VALOANTr-A C!tUSa do 

meu distiucto amigo e parence, coronel Ma
noel Bonil'acio Carneiro, vae ser agora ob
jecto de minhas consideraçõe~ . Não levanta
l'ei, on&rctanto, as iojurias a e lle inoga.doo . Ond<l, pol'Óm , o nob1•e Deput a.do se t ornou 

mais cmel foi quandu tratuu J.a vida parti· 
cula.r õo digno Senador do Pil.raaã e quando Esta causa. é !'ela. ti v a a uma sociedade em 
se occupou de S. Ex. como advogado. que figuram tresiridividuos~ o coronel Ma· 

Accusou·o, pl'irneiro, de fltzer pressão na noel Boniracio Carneil•o, o major Pedro Fon
magistl·atuCil. do Er;tado e de ex.er cel' desho- , sec~ e o c01'ouel SebasUão Lobo, 
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Desa venç~s entre esses socios dete1•mi- quella terra, dizit1. em .Iagrimas que protes-
naram a dissolução da soc1eda1c. ta.va contra ag_uelles crimes, tamborilava.-se 

O coronei Manoel Bonifacio · Cnneiro e •) nas vidraças e dizia-se: « Si duvidares, ü·ds 
major Pedro Fonseca figuram solidariamente tambem.~ 
de um la1o, e, de out1•o lado, o coronel se- Era a. lei mareia!, o dominio da força <H'~ 
betstião Lobo. mada em todiJ. a. sua plenitude. 

«0 Senadol' Vicente Machado á advogado J · , p · r 1 · · 
do coronel 'Manoel Bonifn.cio Carneiro e UJzes . OIS ousa. { Jzer qne louve um JuiZ 
nesta causo. tem exercido nressão na ma- civil, que houve uma aut01•idade da terra. 

J! que ch11mo minha, que tivesse autorizado os 
gistraturu üo Estado.» assassina. tos do Pico do Diabo? J 

Foi o que disse o nobre Deputado, a quem Ousado, o St'. Deputll.do pelo IUo Grande 
pergunto si <LlJOna a. honradez do Sr. Dr. Go. do Sul! 
neroso Marques dos Santos. 

O SR . ALFn "DO \" ·\R"J,L.' - Jtu·zes r, , , • 0 SP.. ALFREDO VARELLA- Uma das mais •·~ . ~ " Eu sustento nesta ca.sa \Soam os tympanos. ) no 1Jres figuras do Pari!.ná.. 
0 SR. PRESIDENTE- Peço ao nobre Deptt-

0 SR. CARLos CA.YALCANTI- Pois bem; tado qne se dirija á ;>.Iesa. 
o Dr. Generoso Marques dos Santos é o ad-
vogallo clu mujoJ' Pedro Fonsec<~., quer dize1' O Sn. CARLos CAvALCANTI-Perdoe-me Y. 
quo tt'ab!llba de accordo com o ;no,lstl·o de Ex. • 
in{a1)1Í(!s, o chefe de~ siLuaçã.o dominante do Pois bem; o conselho era mn.rcial. 
Pal't\Uol, tn11Jttlh<1 conjunctamente de üeeordo 0 Sa, ALFREDO VARELLA - Eu darei ~. 
com o Senador Vicoute Machado, e e3tá., por- provo.. 
tanto, a.marmdo á mesma grilhetD. g_ue 0 o SR. CARLOS CAVALOAli'TI - ••• e as au· 
nobre DJpatado quiz cllumbal' DOi! llé~ do toridaíles quo execntaram as penas eram 
mesmo Seuador. militares. 

Do outro ·lado esttt o Dr. 'Macedo, com a 
parte adversa aos dous advogados, um, o Nem, Sr. Presidente, a b:.'ltina immacu!a· 
chefe do ptn•tido dominante do Paraná, o dllo foi pDupt~.do., a b:ttíua, do um sacerdote 
monstro, e outt•o, o honradissimo Sr. D1•. que fa.z honra ao cloro bro.zileiro! 
Generoso Marques, que u.tllrmo gostosa- O SR. VALors DE CAsrn.o- Um l.wmmu 
mente ser um homem honrado. Bati-me de bem e notavel Jlelos serviços pre:ltados 
com S. Ex. , como me bato ~om o nobre v, o Esta. do do Paraná.. 
Deputado, no Congt'C550 Estadual o, to~a. 0 SR. ALFREDO VARELLA- Em quem CS· 
hor•a; mas mmca. elle me negou a sua mao t"r·-a.o nondo • Mranuça s•nto Deus , 

. immaculada. " );' ~ v ... ,. · • "' • 

O cllefe da opposição pa.ranáense não es- O SR. CARLOS CA YALCANTI - No levita do 
ca]la, poi,;, '~ impubção feita 1)elo nobt·e De- Pico uo Diabo. 
putado · . 0 SR. ALFREDO VAR.ELLA-Eatão foi l'CCO· 

O Sn. Aun.tEDO YARE!..LA-Tra.balha con: nllecido lwje. 
junctamonte ... não compr•ehondo. Mostt'al•el O Stt, CAHLOS CAYALCA!'\'l'I- •• , macu!adu 
o va.Lor do :crgumento. asslm e assim dtmunciado por aqu1llle ,io t'· 

0 SR. C,,RI,OS CAVALCANTI- N'[O CO!ll• Ua.Jistu. quo V. Ex, CitOU, 
prehcndtJ o u~bN Deptttu.do. Bu.~ta. que os Lev~mtoi o levanto a acctlsação, porqttt' 
meus pa.~es comprell~ndu.m. n!i.o mo atm•rorizll. E' perguntar a.o povo 

Assassi'uo. Sr. P!'esiJente! A~sa.ssino do i.le Curityua onde LliZ sua mi~sa o levita do 
Pico do Di<\bO ! L'it!o do Dillobo. 

Porgunta.i·o, Sr. Doputa.tl.o AJfl•odo V a· 
Levanto~ n.ccus~w'ã.o ma.is uma. -vez. Não rella. 1 (Soam os tympanos. ) 

tenho terl'or, não tenho medo do fitar o 
golfão tenr,hroso do kilomeh•o 65. O Su.. PRE~lDEKTE - Attenção 1 Peç:o :10 

Emqna.nto s. Ex. se batia pela Republica nobre Deputi1do que se du•ija â .Mesa. 
nos campos do Rio Gra;nde do Sul , eu bati~- O SR. ALFREDo VARELLA-Eu trarei a. voz: 
me aqui, como S.Ell:. mesmo póde attestar, de senhoras do Paraná, em jornaes, sobre o 
ta.mbem por essa RepU:lllica. .. Não estou ma.n- modo por que pl'Ocede. esse . sacerdote em 
chado de ~augue, nem o meu.partido o esta egreja.s . 

.. por. qualquer fórma. · . o s c c· E " 
. Sr."Presidente,. ncsstl. tempo o Estado do n.. A.R.Los AVA.LCANT!-'-' m que-. que 

Pa.raná estava..debll.ixo da lei marcial, a. a.u- esse sacerdote maculado· emprega ·t:Jdos os 
toridade civil era uma entidade abstl·acta, ro~ursos que reune com 'ímprobo labor 1 

. nulla. u sem valor, e ·quando o governador O Sn.. ALmEoo .Y AREJ,LA-Não dei 0,;,Jini~-Q 
do Estado, a primeira. autoridade civil da.;. minll&. 

Vol. VI 67 
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~ 0 Sn: CARLOS CAVALCANTr-Pat'O aqui. 
· Nos, Sr. Presülente, intrigamos; nós- e 
J<e5ta. coUecti vida.de, manchada pelo Depu
tado rio-grandense, está. um olncia.l do exer
(li~o-nõ;; pers(l.guimos olfi.}lacs, nó! l'<LZemos 
intrjgas par.a :J.Pt'edar do nossa tet•ra o gc
lWI'l\L Menna. llar roto ! 

0 SR. ALFUEDO VAnELJ,.'\.- Não fallei Binã:o 
:no Senador Vicente Machado e em seu 
acoly~o, a quem V. El(. se a cabou do referir. 

0 Sr •. CARLOS CAVAt,C,\NTI - Do~lal'o ao 
nobi'e Deplttado c á Camal'a. qu:! o Govc?no 
Ftileml, o Governo <ln Hepuhlic:~., no quo.l 
s . E:t. presta. apuio, não p i·occJou, não pro-

. ceJe e não proc.·d :l'{l pot• intrigas e arti
manha.s de quem {tltOr quJ SJj<t: S()lllpro pro· 
co.le horresta. e U8a.monte, e si tl'<\Osferiu o 

·Baya.rd do exercito brazileiro . fel-o em Yil'· 
tudc dG inf<>rrnaçiía3 prJsta.<l<~s por autori
\h~dos corupatcntes o regulares. 

O Sa .. ALFREDO VARELLA - Gr.J.Ve rcve
la.~-ão . scohot•es, bem conftrmatoria dos me11S 
juizos! 

0 SR.. CARLOS CAVALC,\:-ITI- Não C)ffi· 
prdhendi o aparte do oobt•e Deputado. 

O SR. ALFREDO VAttEr.LA. - V. Ex. de · 
clat>Ou que o general tinha siuo transferido 
pJr in!ot•maçõcs ... 

0 Sn.. CARLOS CAVALCA~TI-••• ragularcs. 
O Sa. ALFRELJO VAR.ELLA. - • • • regulat·es 

da a.utoritl o.d.c ••• 
0 SR. CARLOS CAVALC,\.1'\Tl - Da autorl· 

datle cumpetente . 
0 SR. A LFRSDQ VARELLA. - Pois, VOtl 

tleetara.r nesta. Ca.s'l. qú~ o commandan~e do 
- districto, den.ote do tesb;nunnas, me aut~· 

l'izou a. affirma.r que niio interviera em ta.L 
facto. 

O Sa.· LA~I~NHA. LINS dá um aparto. 
0 SR. CARLOS CAVAJ,CAri"TI - 0 OObl'C 

DeputW.o pelo Rio Gra.ode póie affirma.r 
isso e mais causas ainda, como tem aff\r· 
mado. 

0 SR. ALFREDO VAR~1LL.-\. - Cihrei as 
testemunha~. 

~ SR. PRE'liDEKTE - Previno ~o nobre 
oradDr quo a h·)L·a do ex,Pediao t~ e3 t!l. tel'· 
minada. 

O Sa.. CA.RLOS G.-\.VA.LCANTI - Peço a 
. 'V . Ex. que, dignando-se de a.ttender á 

supplica do humild.e Depu•a.io que so defende 
~ta. tribuna, haja. de conceder-lbe a palavra 
para uma. explicaÇão pessoal depois do 
annunéia.da. a. ordem do dil.. 

O · .. 8r. · Pa•e•ldente-Dcpois de se 
:pa.:sa.r â ordem dia, darei a palavra ao 

O<Jl}re Deputado, para uma explicação pc~-· 
~oal. 
. ~mentando que muis uma. vaz seja. ·pre
JUdicada. · a. ordem dJ dia., não posso, ou h-o
tanto, deixar dJ procedor assim, pois que 
S. E!t. tem o dil·eito do uQfcsa.. · 

Comp:~.rcccm ·mais os Srs Sã. Puixoto, 
Eotsas Martins, AurJJlo Atnol'im, Pa~so~ Mi
l'anda, Carlos do Novacs. Rogel·ío de Mi
randa, Aotooio Bastos, Jos<! l~uzc!lio. Ul'bano 
Santos, Gluistino C1·uz, Anizio de Allreu, 
Bezer;•il Fon~enollo. Thom:tz Cav:J.Jca.nti, 
Scl·g-iu Sa.bCJya, Paulü. e Silvo, José ~hrcel· 
lí no, Jofi.o Vieira, Malaqnias Gonçalves, Es
t:~.Cio Cuimbra, Rodrigues D.JI'la, J,Jviohmo 
de Carvalho, Ollvei;•a. Vtdlauão, Domin"os 
Guimal'iies, LtJOvígildo Filgueiras, To;b,, 
Bulcáo Vtanna, Augus~ de Freita$, Rodri
guEs Saldanha, Moreil•a Gomes, Cot·rêa. Du

. tt•a, Sá F1•eire, Americo do Albuquel'que, 
Lourunço Baptiita., Jul.o Santos. Heut•ique 
llorges. Ct'uvello Cavalcanti, Carlos Tllixoiru. 
BJ•audã.o, Francisco Veiga. José Bon ;fací o, 
João Luiz, F!'anci>co Rol'nardiuo, BLleno de 
Paiva. Leonel Fil ho, Aualbet•to Fenaz, An
tonio Za.ca.rias, Lamounier Godof••odo, Sa· 
bino Barroso, Car~'alho BrHto, Rodolpbo Pai
xão, Pu.d.uu. Rezende, Jesuino Curdozo, Va· 
lo1s ele Castro, José Lob->, Forreira Bra.ga, 
Pauliuo Ca.l'los, Costa Neto, Lio.dolpl!u Set'ra., 
Mar.;al Escobar, Barbo3:J. Lima. AngQlo Pi
nheiro e Domingos Mascarenh•\S . 

Deixam de comparecer com causa parlicí
pada. 03Srs. futymundo Nery, Arbhut• Le
mos, Roul'ígucs Fcroo.nucs, Guodelha. Mou
rão, DiM Vieh·a, João Gayoso, P(•rcir.l Rei ~, 
Trindade, Walft·odo Leal, Soares Noiva., Es
mera.ldloo Bandeira., Moreim Alvo.>, Elpidio 
l!'iguelreJo. Pedro Pernambuco, Ep.;minon
<W.s Gl'<ACindl), lbyi111H1do do Mirand.~. MUton, 
Vergna do Abreu, Dozamat, Pereira Lima, 
Paulino do S;uza., BelisariD d.:J Svuza, 
Eduar,lo Ramos, Mat'cvlino Mou1•a Vi
riato MaselrJn bas, Estevão Lobo, D:t.vid 
C:1mpista , Henrique Su.llos, Camíllo Sotlrcs 
Filho, Carlos Ottoni, Manoel Fulgonc(o, Lin· 
dolpllo Caetano, Eduardo Pimentel, Wences
lau Bt•az. Domio.gues de Castro. Eloy Cha.ves, 
Azevedo <llarquea, Roclolpllo ?.Ii1'a.oda, Paula 
Ramos, Abtlun Baptista, Xaviot• do Valle e 
Victorioo Monteiro. 

E sem cansa os Srs. Raymuodo Artbur, 
Francisco Si, João Lopes, Tavares de Lyl'a., 
Alldon Milanez,. Affonso Costa, Neiva, · Rodri· 
gues Lima, Hercdia de Sá, Augusto do Vas
coneollos, Ericil Coelho, Silva Gasil;o, Astol
pho Dutra, Carneiro de Rezende, Galeão Car
va.lha.l, Bornardv de Campos. Costa Junior, 
Arnolpho Azevedo, Amaral Cesat•, Leite de 
SouZ<~.. Francisco Malta, Alvaro de Ca.rva-· 
Jho c ~liseu Gui1horme. 
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ORDEM DO DIA. 

O Sr. Preaideute- Htwcotlo nu
mero-legal, va.J se proccller á vvtaÇlilo das 
. ma terias constan tas d::t. ordmn do dia. 

E' annunciada a. votação do pa.rec3r n .118, 
do. 1!!03, re~onhecentlo De~utl<lo pelo 3° dis
trlcto de Mwas Geraes o Sr. Dr. Carlos Pei
.xoto do Mello Filho. 

Em segu'da. são suc~essivamentc po~ta'l a 
-votos o appl'ovadas as segnintos couclu:lões 
uo pare~er o. 118, do 1903; 

1 •, q nc seja :1 pprovada a c · eíçlo rcalí zau a 
·em 6 elo ~e~mnbro do corrente anno pam 
preenchimento da Ya.6a deixa.da na. represen
tação do 3• di.>trictJ do Minas Go!'a.es, c;n 
vh·t11de da 1'enuud ·. do St•. Dl'. Cal'los Va.z 
.de Mello, eleito Senalor por aquelle Eshdo; 

2", que s~ja. re~onhecido Deputado pelo 3" 
di.stricto do mesmo Estado o Sl·. Dr. Cados 
Peixoto de i\Ietlo Filho. 

§ 3. ' O pagamento das ol.n•as da est1•ada 
será elfec~uudo p~1· meio do titulas, que o 
Gove1•no emittil'á, vonconrlo os juros de 5 •/o 
ao anuo, em moedi1 col·rcnt•J ; ou 4 '/o em 
out·o, com amortizaçiio de 1(2 •(o a.o anno . 

§ 4.• o~ titutos a que se r efere esta lei 
sel'ã.o e:1tregt1eS ao contra.c~:mte !i proporção 
quo for~m l'c~ebida.;; as ~ecçõ es Lle c~trada 
concluiJns, com o m:.tcl'ia.L fixo e rodante 
cor~·e~poodon te. 
Ar~. 2. 0 O Go;·et•oo providencLtrá. sobre o 

tri1fegJ da estrada pelo moJo Cllta julg:u 
m:tis conveniente. 

Aet. 3. 0 Rélvogam so 
coo.trario. 

:1> dísposíçõ~s em 

O Sr.Rodr-lgues Doria. (pela. o1·· 
dem) requer e obtem disponsn. de impress..'i.o 
para. que s~ja votado. immedia. tu.m ente a. 
r·ed.<\cçao fioal do project :l n. 226 H, da 1903, 

O Sr. Pl'esidente-Proclamo De· que .~e acha sobre a mesa. 
_pu tudo pelo 3• di.stricto do Estado dJ Miaus Em seguída é ~e~n dcl>ate approntda a se-
Geres o Sr·. Carlos Peixoto de Mello FHlw. guinte 

E' a.ununc.la.du. a votação do projecto n. 226 B, 
de 1903, que r.utoriza o Governo a. construir• 
uma estrada de feno que, :partindo do Tím
bó, no E;,ta.du da Bahia, vá. terminal' na. ci· 
·da.de de Prvpr iá, no Estado de Sergipe, 
'iigando·SJ tl. e:;8a oiltl'adn. as cidades de Ara
cajú e de Simão DiM, directamente ou por 
meio (le ramacs, de accowto com as colldiçõi}S 
~1ue e~ta.i.JClece (3' di&cus~io). 

Em SJguida é posto a votos, approYa.do 
-om 3'' d idcussão e envia1o á Commiss:to de 
Jledacção, o s3guinto. 

PR.O.JECTO 

N. 226 B- 1903 

O Coog1·es;;o Xacio:1al I'ClSo!vc : 
Art .. 1." E' <wtoL•iza.oJ.o o Governo n. con

·stl'uh• uma estt·é~du de fct'!'o quo, partindo do 
Timbó, no Estado da Bahia, vá Lll'minar na 
cidade de Propriá., no Estado ue Sergipe, 
ligando-se a csoa ostralla. [l.S cidades de Al'.:t
ca.jú e de Simão Dias, uirectamente 011 p~r 
meio de l'a.maes, conforme fol' ,julgado m ;üs 

·conveniente, olJ::;ervaudo-se as seguintes dis
IJOSições : 

§ 1.• o GoveJ•no mandarei. organizlU' os 
planos a orçi1m~ntos {l[}r pessoal de :ml\ con
fiança, abrindo P<U':l. isso o necessa.rio cre
dito, e contractará. a. cJnst<·ucçã.o com quem 
.mais va.nt.a.gens offeroceL' em concurrencia 
J?ublica. , 

§ 2.0 O con trJ.cb.nte se obrigará. a. inicial' 
. as obras dentro rlo p1•azo de um anno e a 
terminal-as den&ro de ciDcJ annos, a contar 
.da da.h da a.ssignaturJ. do con~racto. 

REDACÇ"Ã.O 

~. 2'26 c- 1903 

ne~lacçc7o J'ild do ln·ojecto n . 226' eles te o,n no, 
que autori.~:• o Governa a construi1' ~5ma es
tJ·o.da de feJ'l'O q~<e, partindo ele 1'imbõ, tW 
Estado da Bahia, '!lá termi nal' 1ta cidade de 
P.,·op1·iâ, no E starZo de Sei•[Jipe, ligcw clo -se 
a essa es trada as cidades de Al·acajú e d e 
S im,zo Dias, dú·eclamen te OH p or Meia d e 
l'lunaes , de accorda com as co1uliçv cs que 
estabelece 

E' o :projecto enviado ao Senado. 
E' posto a votos c a.pprovado em 1• dís

cusBão o s~gui n te 

PROJt;CTO 

<N. 108 - 1903 

O Congrc:<so Naciona l resolve: 
.:\.l'tigo uuico. Fica. o Poder Executivo au

torizado a snbveacionar com a quant ia de 
20:000S o Dr. Vítat Bra.zU Mineiro da. cam
panha para, no estrangeiro, tornai' conhe
cido o trat:l.mento do envenenamento ophi
dico, e aperfeiçoar os seus estuios sobre 
serumtberapia; revogam-se as dispo:;;içõcs em 
contrario . 

Comparecem a.ind a. os S·,·s. Indio doBra
zil, Virgilio Brigido, Fredel'ico Borges, Pe-
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reirn. de Lyra, Coruclio da Fonseca, Arthur 
Orland.o, Castro Rcbello, Jo~é Monjardim, 
Ga.ldiuo Loroto, Gast:io da Cunlla, Penldo 
Filho, Aquino RiLciro, Benedicto. de Souza 
e Nvenal Mille1•. 

O Sr. Pre~idente~Tcm a po.Javra 
Jl-'U':I. um:1 e:s:plicação l)OS~oa l o Sr , Ca.J'los 
Cavalcanti. 

Peço ao nobre Deputado que rest1mo, o mais 
possivel as suas eb;er.-a~ões, :1-fim tio n5o ser 
prejudicado o andameo to de no~sos t rab().· 
lhos. 

0 Sn.. CARLOS CAYALCA!'\TI- Fal-o-hei. 

o Sr. Carlos ca,Talcanti (pa,-a 
11m a e:>;plicaçao p essoal)- Dizia cu, S1•. P ro
sideliLe, quo nií.o pretent1ia, pão pretendo ma
cular a fi.wda 'to soldàdo ln·azileiro, pe
rante os meus pa.~·es: na Camam dos Depu
tados! 

Nl'io ; não nego os Sill'viços do o-rando 
exel'cito brazílciro, nem nos tempos do P:J.
r aguay nem os que considero mais relevan
tes ainda. na. fuod ... ção d:\ Republic.."' . 

O nobre Deputado mesmo, a ppello para seu 
testemunho, m[l.is uma vez teve occasião de 
reconhecer c poder(~ dizer si eu algum dia, 
por maiores e por mais decididos CJ.Ue fossem 
os m eus advcrsar ios p olíticos neguei justiça 
a seus dil·eif.o~ e S?t'viços . 

Tive o honrado Deputado a entrar pela 
minha casa, a ani1m1r-!t!C, a felicitar-mel, 
porque et) sabia l'omper com preconceitos da. 
minlla propria p olltica, p3.rn. salY<U' aquíllo 
que eu julga.vt~. ser o d11·cito o a jmti~a de 
alguern, que ontr'orn. se bater<> contl·a os 
meus irmãos de cu.usa ! 

Nã.o negará ! 
Ma~, por quo S. Ex. at·rastr. par~ aqui , 

que1•endo tam bem ma.ucha.r com a. l:.uno, que 
nos ~:~tirou, um gonor<\l do exe1•cito tnmbem ? 

Porque llca.mar o geueral Bormann, o~
a.judt\nte do ordc.us do illv ict 'J Duque de Ca
xt!l.S, a um homem quo era considerado por 
csto g.mcral como_ um proprio fl lllo, de ii!
strumonto nas ma.o~ Jcsse moast1·o de cn
mos o. quo S. Ex. so referiu? 

Pois, o ~onerai Bormaun, o. command<>nte 
actua.l do districto mili ta r do Pnracá, é esse 
instrumento~ ! 
·Pois o homem que se bateu, como um 
l~o na guerra da Pa.raguay. que s~ ba~ea 
ao. lado do bt•a:r_o general Senador Pmhe1ro 
Mach~o, por occa,sião da r i!Volta , e que é o 
m~·s.ipo ~He~tó ~W,ig,Q dq g enel'a.l · Senador, ~ 
-qm ·mstrume'!lt o MS m;~os desse monstro? 

:~o· . SR .. -~~~moo, \r~Iir.u,A - Bateu-se ao 
lado (.lo 0 1;: PÍnheiro Machado, ón\ie 1 

,o ,~. Q~I!.LOS o:C~vALCANTI-S . EJ<. dc
lil,n_di~ t\;1 fL'Ontei~•as do Pat·aná da inva.~ã.o 

revoltosa.; estava no seu postJ ue honra e o· 
Senador general, aqucl!e a quem ns.sim lJn,
p t isou o Marechal . Floriano c a ·quem eu 
com satisfação presto sempre as minho.s ho
menagens, batia-se com :1. divisão .do norte, . 
de combinação com o gene1·al Eormann. 

Não invadiram a fronteira. por esse lado, . 
porque não quizeram, con~ornando a. posição, 
m~ S. EJC. apozar de tor sido excluído do 
exercito por ausente , nunca aha.ndonou o s-:u. 
posto de honra. · · 

E' e..o:se o titere, o iostrum~nto do Sr. Vi· 
cento Ma.chado ~ Sua vida. inilit(Lr é publica; 
está a .coberto de o.!Iensas e aos maus dignos. 
pares affit•mo · que póde servir de exemplo 
aos nossos proprios filhos. . 

Mas, não foram sómeute os mais p t•oami
neutes. membros da politica dominante do · 
Paraná que solfrermu as invectivas do rc
preseutauto da. Nação a. quem 1·espóndo. 

Os mais humildes dps nossos correligio- · 
narlos nem por isso se vi t;am a ·sal v O ·ela 
tremenda., da olympica co lera. do honrado· 
Deputado. . · · 

Um pobre coronel da guarda naciona l,. 
um homem simples, tambem foi aqui ac
cusa.do de passador de not as falsas. 

Elle era, e é , na. verdade, nosso clte fc po
l ítico no Serro Azul, uma das loca.UJadcs do. 
Pa1•aná, c S. Ex. a ffirruou que se tinha. 
arranjado adrede um inque1·ito para aco-
l >ertal-o desse crime . · 

Mu.s, esqueceu-se o nobre Deputado de qu3 
o inquerito a que alludiu, só ser,·e do base· 
para a denuncia., e que depois no wmmarió, 
são as autoridades !'eclora.cs que pt•osegueril 
nos detrais termos da acção. Co1•rou o sum-. 
mario pera.nte o juiz secoiona.l do Pa.l'<\ Oá., 
com a.ssistencia. do procurador d:t. Republica,. 
nosso adversni•io politiao, c ·m occasíão op
portuna ... 

0 SR. ALFREDO V ARELLI\ - 0 procm·adot• 
da Republica é adversa.rlo de VV, EEx.. 1 

0 SR. CARLOS CAYALCAK,TI -.:.. E então. 
a.quelle juiz tlespronunciou o indiciado passa.
dt;>r ~e-no~s falsas e este juiz fóderal (note
s~ ! ) el'(l. o :l10nra,do e dignissimo Dr. carva
lho de Mendonça. • . 

Finalmente chegou S • . J!:x . ao pcmto do 
qual u(IIo_a.mantl) devia se ter occupndo aqui. 
qum• dizer, do exame. das . nossas leis. pn.rt~ 
exhtbir os factos, em toda a. sua. nudez .re-· 
p,ugnante. . ·.. · · 

A producção do·Pa.raná. ê sem. valor, disse 
o nobt•e Deputado; a. c~tt•ada da. GP.\cios:L ·foi 
proposi talmento deixada em abandono, pa.ra 
com 1sso augmontat· a l'eoeita. d:J. Comp:~.nhi:\ 
ClwmiiiS dú F1J1' lh•J$il1tMs, da. !Vlill Ol't~ t\dYO· · 
go.do o Senador Vlconto Mttuht\tio. 
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P ois, em a lguma parte, onde sa faz uma. 
· eskaoJ.a. de ferro, pa.raUelamente a. uma es
t rada de l'odagom, e~sa estnula de roda.gem, 
natural1Mnte não fica. abandonada. 1 

Não se vcri fi ·~ou este facto com as estradas 
velhls do San tos a. S. P <tulo c d1t União c 

. Inlu~tt·h ? 
Ent rotnnt·), é precis.:> clizet• que o meu 

E~tado cxp~rtara g~\1lo pal'a. o consumo desta 
Ca.pítal, e o governmlor, p:>e si proprio,ma.u
dou prucele1• n.os c:mcertos dessa ostra.da e 
con.stt·uida. foi uma. ponte do emb:~.rque. no 
IJO:·to de Antonina, p:J.l'a q ue o gado fusse 
t ransportado por mar até aqui. 

Disse hmbc:n S. Ex. que nó> os l'epresen· 
~1.u~cs do Pa raoj,, tanto no Senado como na 

· Caru'\t'a, tinha.mos deixado cJrree á. revelia. 
as tarifa; da.s cstt•ada.s de ferro , de sorte 
q ue es:as La.ri fa.s furam se to rnaudo i..'\ o pe

: zaclas, tio p 3z;a.u<~.mente onot•osas ás classe3 
. pl'odu~toras d<~ uoss2t te na que divcrs<~.s in
. dustria> des'..pparecat•am. E S. Ex. cHou a 
industria de moveis e outt•a.s. 

O nosso csrorco em relaç.'io á. modificação 
cla.s tarifas póde ser attestada. pelo hont'ado 

. e talentoso )!inistl'o d<t Vinção. Não temo:> 
pedido siquer ensejo de advogar os interessG3 
legítimos d t industril. de nvs;a ter ra . Sí até 
o presente não coJEeguim'.)s obter a rcducçã.o 
tlcssas tat'if!l.S, não é nos~a. culpa, affirmo ao 
nobre Deputado. 

Quanto ú estr.:tda de ferro do Pal'aná o 
nobre Deputaílo pódc Ior, si qtlizer dat' no.3 

· css:1. lwnm, o cliscm·so do Senador Vicente 
)Jacha.clu, ilontem pronunciauo no Senado. 

Quanto ao impogto de pn.tcnte commet•cial; 
ningnem nesta Cusl n~gou a. mdstcncio. dessn 
tnncão na minha terra, quo é imposto de 

·.iJD portação de mercadorias estrangeiras, de
p~i.; de nt\Cionali.nda.s . Leia. o _nobre Depu
tado o mrm di~cm•.;;o aqui pt•ommciado em 
NSpo~ta. ao illnstl'o Deputado de Mina.s, o 
Sr . Ca.logcrns. 

Náo precisa.!uos negar ; 1<\nçamos esse im· 
po:sto. Potlemos a3tat• em eno, ma.~ até que 
nos pro,-ero o contl'ar io, stts&enta.remos que 

· é legitimo o diroito do Estado em lançar 
cme imposto. 

Póle se~ um ort'o, repito, mas não é um 
. crime. 

« Imposto do eutra.ta.". Disse o n0bre 
Deputado qne se cob<'J.Va. imposto de transito 
uo Parmil.. 

O que exi:te a. l'il3peito desse impo.!to 
. está D) Ol'ça.mento do E:>ta.do, em v igor, na 

tli3posição q ttc vou ler. 
Art. 4.• das disposições permanantes do 

. orçamentos: 

« A guia. dos mu:~.~·o~ em tt·<tnsito p!l.r a. 
S. Paulo, embora. envernndos em territorio 
parn.n:tcns3 ser vh·á de pt·,v~L do isenção do 
impost:> de e:o:porti\ç:io e vnlcl'á pJr um a nuo 
a contar d:~. dn.t(l. de sua expe,liç5.o, sc,iil. q uem 
fõr o cwodnct ol'dos mua.rc!rc a aprcsenta.nk 
da g uia á rep:~.rtição fi:>cal tl•J B~ta.>lo » • 

De modo que as t t•opas <llte cntt'.\m no 
Estado vimh~s do sul tcetn, dLU'autc um 
anno, a. i sençào cio pagamento dos;e i mpo.>to 
a. que se refel'in o nobl\J deputado. 

;\l a.s se c~S:lS t1•opas in voro~m no E;hdo ; 
si ella~ cnt;·am na mas:;a. tl•ibutal•ia (la nossa. 
proprieda de, ollCJ,s não sii:o mais merc.:~.dorias . 
om transito, são eqnipa.rt\da~ á J.ll'opeia pro
ducção tlo Eibdo e em h \ c.1SO devem pagar 
o imposto de expm:~ta.~ão . 

-A ina.m:~,·ibilidade da. magisit•atnra. 
E' por a.hi qw~ o Scn•dol' Viccmtc :via.cll:ulo 

«faz a. saa p rAs3ão so!J :•o os magistl\1.dos d:• 
minhate:·tw·> , 

Não icn!Jo prcseo ~e a Joi j udíciai'!a do 
Egt:W.o, Sr. pre;idente, a.pena.s valho-mo 
somente da mlnha fl•ac.1. ruemo t•ia. ; mas con
S)t'\' O :t remioisceo.cia. do <ttto nn. cons~i
tu içno me.n lt:s&nilo In clous casos de i namo
vibilidade de magistrr.dos: o pr imeiro a 
pedido dessc3 magistrados, o segundo por 
con>enienci<t publica. 

NestO' c;tSO é qne h~ r Jprcsenta.çào da;; 
camaras municipa.es e do numero d J jut·a.dos 
cH11.do pelo nobre Deputado. 

i\·!as porg •tnt·) a S . Ex.: t~m notl:ia. de 
algum dh por tal motivo t 1r sido remoYido 
utú só jttiz 110 me:t Estado ·~ Não me eonst:l. . 
E~se Cêi.SO ~ que me refir.), existe na consti
tu ição do Para.oli. ~ssim c:>mo nas de m tti tos 
outros como mctliJa ilo a lt:t. necossíd:tcio 
publica. 

CaiJJS su deram no tempo da. mom'H'chia e 
caso.> sB tec;u dtt!lo na propria. Republica. em 
qne um l c! VIl nto popula.r, em virtude ele 
neto~ pt•atic(l,dos pelo Juiz, commoveni o c 
altcl•an,lo a ot·d~m publica po:l.a Ja.t• luga.1• e 
legitima:· C.!B providencia. . 

Felizmente, pol'úm, cs.le caso aiad(l. não se 
dell no Estrvlo <Ltt3 t enh() a iloura de ropre
~entar. 

A tc:>i o:oitoral ~ 

Até di:>to se nos accus:~.! 
Eu d isse r~.o nobra De.I,>uta.do que não re

cuava d'"amc d; meu deve~·. 
Declaro a S . E.'i. que eu sou o u.utot; da lei 

eleitora.1 que vigol'a no Estado do Paraná. 
0 SR.. ALFREDO V A.RELLA- Denomíuad.a. 

pelo p ovo lei esqui f~ da liberdade eleitoraL 
: O Sa. . CARLos . C_.\:VALCA.);Tr..:....r:.ei' esquife, 
·diz m'nito bein o nobre Depüta.d<i . ' · ·· · . 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 221051201 5 12:36 . Página 12 de 36 

534 ANNAES· DA C,U(;\.RA 

Esta lei , Sr. Presidente. fwi moldada so
bre a lei pl'.>mulgada. no R.io GI·ande do Sul 
pelo benemm·i to republicano, o Sr. Julio de 
Castilho~. Não podia. sor ip.<is verbis a ra
:producção da.qualla. loi, mas cu. batendo-me 
por o !la contra o Hlustre Sl'. Dr. G cneroso 
M::n·ques, tive occasião de citar trechos t111 
l)ella justificação ~ee motivos rt~le pl'ocedeu no 
Rio Grande do Sul <\O plano do ~cu legislador. 

Mas, o nobre Dcputalto, para ser comple
tj,mente j usto neste o.ssumpto, deveria. tor 
accrescentado que, >í e>s:t lei fvi aiH pro
mulgada, a. primoira. e:leição quo. so verificou 
a.pó$ clla, em vlrtudo de u m solcmne rtopto 
lanç.a.do pelo Sonador Vicen te Macbailo, no 

.con.~trrs;o do Estado, a. primeira eleição, 
repito, que a tti se deu. foi ~ob o regimcn du 
lei eleitoral da. fedcr:.wão, I~n tcridiamos, en
tendi c entendo «inda. hoj~ c l.Jati·rnc ua com
missão eleitoral ..• 

·0 SR. ALFREDO VARELLA-A que eleição 
s~ t•eferc V •. Ex. ~ 

0 ·Sn. CARLOS CAVALCANTI-A' de gover. 
nador, logo após a promulgação desta li;i . 

0 SR. ALEREDo V.~RELLA.- Em qu~ data? 
Dig1~-mo o anno aa menos. 

0 Sn. CARLOS CAYALCAl'TI-V. E;:. -pro
CUl'<l. to1•turar-me com os seus apartes. 
. <?SR. ~Ll'REDo VARELI,A-E' um~ s_imples 
loíonnaçao que peço, meu caro senhor•. 

·0 S~t.CARLOS CAVALCANTI-Lei:l. OS A;llWCS 
tlo Congros;;o do Estado. 

Não quero citar em falóO, c aponto os 
factos quo me vão oocOl'l'cndo á propJrção 
que dC39uvolvo a noSi!a defesa. 

O Sn.. LA.)!ENBA Lll'\S (clir.'giwlo·se ao Sr, 
Alfi·cdo Va•·ella)-V. Ex. do,·e a ttcndN· n que 
teve kcs mezes p:~.ra se preparar , cmquanto 
qlle o nobre Deputado te;·e apom1.~ horas . 

0 SR. ALFREDO YARELLA d:i um :l.p::l.l'ta. 
0 SR.CARLOS CAYALCANT!-Nào quero que 

V. Ex. m<\i.s tardo venha dizet· que avancoi 
falsidaues. 

A commissão permanente <).e cn.maeas 
muoicipaes, Sr. Presidente, qne existe na 
:wsembl6a do &taào para. decidir em gr<lo de 
recurso da: eleições procedidas nt\S di ve1•sas 
munícip:~.Hdados, é. creação do humilde ora
dor, mas nii.o Pll'<L jungir as roun:cipalida1c~ 
ao domiuio da situação e ante~. pelo con· 
trario, para. tirar-lhe a decisão desso ro
cur.m, ·que era outrora commettido simples· 
m~nte ao governador do Estõ~.do. 

E' uma m·eação exdruxula., novr., que ma· 
nieta as municipalid:uies aos pés da situação 
dominante ?, 

Não, . Sr', · Presidente, .; uma instituição 
qu~estst.e Di:\ Hollaoda. o em ou~ros paizes que 

agora me não oeco::·rl}m, mas cu,jl I.•gislação· 
icspirou-mc a l\preseuta\•ã.o do subotHutivo "-· 
um projecto do llonrad.) Sonadot• pCJlo Pa· 
ran:1, o Sr. Vicente Machado, qu~nilo o. pro-· 
sc~tava um outro no mesmo :;cntit.!o, 

S. 'Ex .. o nobre Deputado, dfs;:e aqui. 
Sr. Prc:;iclcntc, que vcncin. a su<t1'C]?Ugnan1· 
eia. pela tribuna., porque, o que trazia ct·a. o · 
(!co elos gemidos de angustia de um povo t y-· 
ranniz-cdo pela. negra. oiyg·n.rclliu. do Pat' aná. 

Taes 1Jrados de angu~ th~. Sr. Presidente. 
só agora. cheg.IJ'am ate aqui ! ! 

A imprensa. amol'd.\ç::ula. ! Es·;a impt-cnsa, .. 
no. qual o nobt•c Deptr~a.:to cs ?!'Cvcu. sobre a. 
si tu ação llominante, as injuria~ . os a.podos 
qu~:: os honr1Hlos CoJJlegas ouvir,nn ! l!:ssa. ím
pt•onsa, não da hoje, mas de outrora, osS<~ •. 
1mprcnsl\ que Jlrodu7.i u tão violentos a.t:lques 
contro a simlçao dominr.nte no Est.ado, que· 
ainda agora vieram servir de documonto-
coutt-a. a mosma. situaçãu ! 

E não ha. libe~dado de .imprensJ. om nossa.
tcrro. ! E todos os mais s.._gm.d..JS dit·eitos de
f}liC, em todos os pa.izes cívilizadvs, go>za.m os 
cidadãos, todos esses dircHos desa.p_pa.re·· 
r-eram por completo ! 

E' singular, é extl'll.or.linal'io (lU C em um• 
Estado povoado, não só rol' nós oatros, os
sclvico1as, como tambenl pl>t' irome~sas colo
nin.s estrangeiras, nã.o h:~ja, a correr pela.· 
nossa chancollal'ia, nem uma. J'eclamação,. 
nem um pl\Jtesto contra denega~õ.o dt1 jus· 
t iça. a quaosquer estrangeiros a.tli domi-
ciliados ! 

E, entretanto, SI'. P1•esi<len te, uão i' oi: 
sómente o nob1•e Deputado que fez víagMS 
ao Paraná: c.s ministt•os do Imperio Allomão •. 
von T reutler e Dr. Kraucl, o ministro da Bel
gi :a, Barão Alberico do F ..t.Uon, o min~tro · 
americano, coronel Page Bryan .•• 

O SR. LAMENIIA Ll~õ-E o o.ustt-iaco Barão
do KuJk.~insky. 

0 SR. CARJ,OS CA V ALCA:-1 TI-. • • tod~Js ellcEi . 
alli cstivera.m, pel"correram o nosso E;i<l.do, 
visitaram as nossas colonias, de lá trazendo .. 
ex:cellentcs impl'essõas. E a. cotonia. it:t· 
Uana. por oacasião do anniversario do Sena·· 
dor Vlceal.c Macl1ado, dü·igiu-s; offichlmente' 
a e.>te, inatJgm· .• ndo uma de sua~ e~colas, em 
honr<.~. daquella data. 

Os ita.líauos, a.Uemães, belgas a aus~riacos, 
todos esses europeus domi~iliados no nosso.· 
Estado, acham quo ha. direitos, que a hb)l'· · 
dade e garantia n:io sã.o uml1. meotíl'a. vli., nãO' 
são uma. sombra como se amgurou ao nobre 
Deputado em sua pha.ntaaia. 

.1!: tanto isto~ vordatle quo até bojo, repito,. 
neubuma. rcclamaQ1i.O roi aprcb6otada á. nossa. 
chancellari&. 
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O nobt•c D~put~do, b1•a.zileiro, fui quem, 
interpretando os sentimentos de opposlção 
ao partido domioa.nte no P~r~ná, o nobt·e 
Deputatlo f,Jí quem trouxe, ululante, o este1·· 
tol' do min na ia raliz tal' f[). ! 

Kltou presto3 a terminar. DefJndcmo-nos 
dcs nossos imputados crimes e creio que, r~
lízui.ente pn.m meu~ honrado~ par<JS, ainda a 
represcnt.ação dJ ~:;tn.do do Pn.ran:l. se pódc 
sentar alli (indicando) naquellas hanc::vlas, 
ssmpre honradM, com a mesma. altivez com 
que a todo tempo s:J sentou. 

Agot·a, veubo tt•azer um novo sub;;idio 
para a histo:·ia que se propoz escrever o 
nobre Deput·1d:> pelo Rio Gra.nde rio SuL 

A vida do n·JS!:\o pa,rtido, que é a maiorh 
legitima do Estado do Paramt, vem de 
longe, 81'. P1•esidente, vem do·:i PL'uPl'ios 
fundam3ntos da Republica. 

Ness'3 p:ntído, m :\lsina1b pelo nobt•e Depu· 
tado, S. Ex. ha dJ o!loJatrJ.t' a.postJlos dessa 
idéa. gl'i\ndiosa.. 

E' vertlade que cste5 apostolos foram ma
culados por S. Ex., mas elles o são; são 
aposto lo.; do idéal republicano. 

Entre elles est;á. o Senador palo Pal'an(l. 
Em seguida. á proclamação da Rcpublica, 

veiu o golpe do Est;\!lo. Núl tínhamos ganho 
estrondosamente as eleições de lO de (l.bril; 
mesmo assim, os noasos direitos foram p;>s
terga.dos e vimos rotos os man latos que o 
povo J:l:tl'Maen~c tinh·.~ cnt1•eguo aos nJssos 
l'opresen tan tes, 

Subiu o pal'tido ao qual o nolJro Doput·Hlo 
presta o . concursJ de seu hlcnto ; o golp~ 
do 3 de novembro trouxe como c?nsequencia 
dessa. reYoruçiio, que se ostcnd m a todo> os 
E~tados, a deposição do pi"Olidente do Pa· 
l'an~ naquelta época. Subimos nós, mas 
Lgo em s lguiJa. vimo3 pl'OV:l.do p1r:.1.nte a 
opini1io publba de noss~ paiz que consti
tuiamos vel'dadeh•amente ~• mtLioria. do Es
tado . 

Tinha que s~ dar, p3la renuncia do ex
Senador Ubaldi no do Amaral, a eleição p<~ol'a 
pl'e<~nclümento da sua vaga. 

O.nos,;o candidato er[l. cs;e illusire cidadão. 
A mach\na eleitoral havia sido conse1•vada 
trJ.l qu<J.l existiJ. anbs da revolução; os 
Pl'óccres des;e partido foram os :tlscaes dessa 
eleicã.o, e um deHos, lembro-me ainda, oã.o 
podendo m~lsirm1· a nossa. vietori:J., jnquin:n• 
de fraudes irremeiiavcis a nossa eleição, 
levantou-se d3 voz em gl'ita. (lontra os briQs 
daquelln. mesma. terra1 

E o proprio Dr. Ub1ldinÕ do Amaral foi 
eleito e rocoubecldo pelo Sel]a.do por estron· 
dosa ma:o1•ia. 

E~ ta v a ra. tific'1da o. deposição. 
Mas isto a.inda não el'il. o b~stante. 
Mais tardo, caso nao mulf.o commurri n~ 

Rcpu!Jlic!l., o par~í<lo <~ que tenho a honm <.!e 
pm•tencer tla\·a entt·ada no se;o da sua <'e
pres)nto.ção, composta. dG 30 membros, ;v.J 
terço dt~. minoxia. 

Era cheJ'e dess.a minoria o boura.do ~.r. 
Dr. Generoso II'IM·ques, e eu, por um ac<•-"" 
Jas circnmstancia.s, 11 (lU e não me d11;va.m ui·· 
rei to a.bsolutamonte os meus mereciment0~ _ 
(N,To Dpoiados.) 

O SR. LAM~NIIA LlNs-Não apoiado. 
0 Slt. CAR.T,OS CAVALCANTI - ••. ti vi• 

occas:ão do oat3r-mc, dia. a dia., contl'a S. ~x
que, om um úos seus disonroos, dizí i1 - u~t:• 
pelas palavras quo vou prununcinr, n•:.;, 
pelo pens:J.mento que ~x:primiam -que ~· 
opposiçli.o ora tambem um elemento de gn
vorn:>, que, D:J. tlscaliza.çã.o que ella. exerci" 
sobre os uctos d~ administração, c,)ffi elia 
eJlloborava. 

O presiJcnta deposto I'atificava a rc ~·o
luçã.o quo o ho.via. xetirado d(l. curul pre<i
dencín.l. De modo quo e3sa unica. pocha qu<' 
nos raderiam increpa.r, de i!Legitirnidado dt. 
govct•no, si ~xiste, ca.be tambem ao llon!'adn 
chefe d:t opposição quo deu llli\ndato :i•J 

Depuhdo pel3 Rio Grande do Sul . 
E o ma.nda.to riograndcns ll1 Ondll ficon. 

Sr. Presid.on\c ~ 
A h ! ... Dopais dostos factos que vou na r~ 

l'ttndo conformo me accodcm á i maginação . .. 
0 Sa. ALFREDO VARELLA - V, Ex. <e 

r:~rere ao manda. to rio-gru.ndensD 1 
Respon1la. o leudcr da bancada do Rl·o 

Grande do Sul. 

0 Sn. C,\RLOS CAVALCANTI - Depois d·;~ 
l'uctos que vou narr,wtlo corno me acodem ,; 
mcmoriu., St•. P:osidGnto, já. não IV. Uo.ndv m• 
L'ovolta, onde o nobre Doputado b;~tia-se pe~:1 
mesma causa que eu, á qun.l S. Ex. qU l~ 
manchar., . 

0 Sa. ALFREDO VAREtLA--'Isto pi'OY:t a 
minha irnpal'cialidade. 

0 Sn. CARLOS CAVALCANTI- ••• ja não f<d· 
lando no sangue derramado nos campos dt: 
batatha pelos ropt•esenhntes do Rio Grtnttl l, 
do Sul o pelos meus amigos politicas do P(L· 
ri.\n:i, já não !aliando da gloriosa. polich mi.· 
litar do Paraoa, que S. Ex. denominou ;lqui 
hontern de a.ssassioa e que Gomes Camdt " 
denominava de brava ..• 

0 SR. A LFREDO VARELLA-EU VOU proyal' 
com :prova provada. 

0 S&. CARLOS CAVALCANTI- ••• pela. cppl}· 
siçã.o t enaz qua offerecara no momento {lP 
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memora.vel C6l'CO ; da'l.a.pa.~ já:; nã.ô. ;faltando ~ettiÓ& dotes dé''esta.a}sta., não que lhe nega.s· 
nisto, Sr. Presidente;apenas direi·' qtie depois semos qualidades de apo~tol'ó da idén. ·nova, 
destes factos, na vigencia do i•egimen imme-. não qüe lhe negassemos justiça· aos seus me
dia to a esse; quando tu, querido amigo rneímento.~. m as porque havia um compro
Barbosa. Lima ! . tu,- Thomaz Cava.lcan'li I misso de honra, que esta humilde ropresen
e tantos Olltt·os ereis pet·seguidos, malsina.- ta.çã.o uã'> .soube quebrar .. 
dos, desterrados, - quem e3tava ao vosso· Vein elle, assumiu o govet•no com o snu 
lado~ Não era a representação parauaense 1 programma; coni. esse pl'Og!•amma., não era 
Não era contra ella que se a.'oda a devassa po~sivel a ninguem que amass(} e~ta patria 
no proprio Est&.dol para provar que essa. negar-lhe a.poio; nenhum partido q nc tivesse · 
gente tambem t inha sido cumpHce no crime· noção das responsabilidades quCJ . lhe cabem 
de :Ma.rcellino Bisp::J ~ . pela Mlrninistraçlio da. Republica, seria capaz· 

E quem se batia; sem tregoa.s, dia e noite, de negar seu a.polo ao digno c honrado as
nesse jornal que vem dos tempos da pro· t:J.dista., que &'l.lvou o paiz da maior das des· 
11aganda. e quo S. Ex. diz que vive pelo graças- da insolvabilldade. 
interesse dessa commauditn. negt·e~ada ~ - Eu não fiz opp·osi"ã..o a es:>~ esta·Hs~ . Vós 
Eramos eu e o Senador Vicente Macnado. .. 

Era. contra elle que 0 Governo da União, a íize;;tes, segundo ouvi de um livro que 
lestes hontem a11ui. 

no t error bl'anco, ·mandava. . abrir devassa.. Mas, e~ ta. opposição, 'hem·, sabom os meus 
· par.\ prova'!'· quo elle el' D. cumplice, com h · ,,, 

Glycerio e com 0 Govorna:lor dó meu Estado, onra<los collegas que veem comm1go u-1. 
no assassinato do Marechal Bitt()ncourt ; c outra legislatura, só agora. appat•ace, 
eu 1evantava.·me no Coogt·esso, com a O Sa . ALFREDO VAR.ELLA- Que facilr es
mesma dignidade c honra de soldado e rc· p osta. von da1' a. V . E~ •• a. m11.is lJ<!Iln. das 
presentante do Paraná., para, interpellal' a rropo;tas •.• 
ess::~. oppo.>ição da qual v, Ex. é mandatario, o sn. . CARLoS C.\VALCANTI - Aqui só· sur
para. perguntar si. eUa: era. capaz do encaro· g iu em opposição uma ba.nctl.da. digna, l10n· 
par a accusação que se havia .fcitJ ~ rada 0 intransigente c alguns outt•os Do· 

E ella. disse q íie não; · p tündos e.sparsos de S. Paulo c de outros 
Percorra os.Annaeso nopre ·Daputado, m M Estados . 

o que quero deixa• ·consignado, Sr. P1•asi· Essa. lJJ.ncada é a do heroico Estado que 
dente,é que,quondo tvdos esses h.omens eram tem por chefo político o honrado, digno e 
persaguido.s,osses que ainda. não :1cudiram ao distiocto oatadista. Sr . Rosa. e Silva. . 
meu a.ppello ne3te moment:l, antão com olles 
estava essa malsinada, essa.mise1·avolrepre· A v.:.ssn. opposiç.'io não a ppa.l'eceu, s,•. Do· 
seniacno (nc7o l'poiados'), c1ue eu inco.rno putado A ll'redo Varella.! 
neste momento e para a qual eu peÇo 0 juizo, Declaro que fttí de motu proprio, com, 
o julgament o severo, im.pie<loso, implac.1.vel, todo o orgulh.o de que é capaz mluba. ;~lma, 
da. Camo.t>a. dos Deput.1.dos. · que sabe diYiS 11' alguma. coma no futuro, 

Fallou-sJ no Sr. gcner[l.l Gii·ar<l. Sim; fez acompanhar na sua. retirad<.l. o Sr~ Ca.mpo:. 
l.Jcm o nobre representa.nte. Nós somos Salles. para com elle e com o iilus~re esta.· 
amigos d·J general .a0m 1ann, c batemo-nos <li-i t i~ da Rcpublica Sr . Joaquim Murtinho 
contra o general Girard. par~illlêtr das manifest ações a.nnunciadas. 

Sabeis porquo 1 Torii sitio som pro essa a. noss11.. conducta. 
Quando em to:la. a partl'l enfl'a1ueciam a~ E oó~. qne pertencejnos a essa olygarchia 

l'esistencias na. sustentação das p1•omess!\S ·SO· sombrio., tyrannicn,G que temos fllito na pre-
lcmnementc feitas, o Pa.raoà, e ntretanto, sente legislatura.~ . -· . 
respeitando aliás os poderesos m otivos· quo Eu não queria tra.tar do 93forço .pessoal do 
determinaram orientação dive.rsa , foi d·JS que humilde Daputado que agora vos dirige a 
mn,ntivera.m os seus comproml~sJ~ contra· p1.lana.; mas preciso fazel o, porque. repr e· 
llidos, a d~SP3i to das · vi·O'Iencü.~ da prepo- sentei na; Conimissão. da Ret'oi'IIia. Eleitoral o 
tencia., e levantava. a bandeira; cujo symbolo pensamento collecti.vo da representação do 
em. Lauro Sodré ! Pa.ramt nestn. a naout.ra· Casa. do congresso. 

Eis onde esta.vamc,s ·ainda desta. vez ; -hoje O meu distinçto collega de . Commi~são, o 
ella .milita ta.lvGz:· em· ea.mp~ diverso; Dói! Sr. Germano Hasslocher, ].Jóde da.l' testemo
estamos na.quelle ·que a CúDSciencia nos in• nho se não me bidi coino· S •. Ex .. pelas idéas 
dica como sendo o que consult!l. os -:grandes' ma1s liberaes ~ mais gar.antidora.s ~ ver· 
interesses da. Patria, , . . . . . , . , .· . . dade ·uas urnas, come> sojam: o \·oto a desco· 

Mlls e~ta.va~os _com eJle,,;n; .todó. c),_;41.à:q~, .. berto, ,a. olJ:igato.:i\Jdado ;da p~osep~à. <i~? alis
O honrado cula.da.o, o em1nente e!taâ.ista., :ta;duo -nas 'Juntas apuradoras; ·o: vo'to. · cuijlU· 

Sr. D1·. Mauoel Ferraz :_çle ca mpos Sa1.l'Eis, l a:ti:vo;' a 1ista i'iicomple1a, ta.leomo apJ,'áSeh· 
foi oombatido ·por · · ilósi ' nãó quo \lie · negas• :tou o nobre Deputo.d.o do Mina.s .;; ·. · · 
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0 ' Sa: 'RotíOLPHO - P AIXÃ.O- o ·· J?3Í01' de ter á. ganmtia de que, faltando ainda. 40 L"lli-
·todOS os systernas. nu tos , S . Ex. enceta-ria a. s ua. oração e pro-

o SR.. C.A.RL<JS CAVALCANTI_ ••• emfim, seguiria nn· s~ssKo seguimo, fallando pala se
t odas as id~a.s que em minha con3eiencia ~uncla v ez sobre o projecto, dí1, qno c imprc
eram as mais liberaes, as mais ga.'l:anti- lícuaqu!i.lquer discussão, pela cericzaClUGtem 

· - _de c1no o projecb será approvudo o posto em doras dos d ireitos sagrados da oppos1çao. execuÇão, a, despeito da _ pahw1·a a.ut_orlza<la 
Por ell<~s me bati, repre-sentando esto. hu..o de dous·illust1•es membros dn. Corom:3Sao_dc 
milde llancq.da . Sa.udc e dos at·gnmcntos convincent{ls produ-

Entretanto, somos nós que temamos a.s zidos pelo seu digno c.:;mpanli'eh·o de banca-
1'evelo.çõas dos .nossos cri mos perante a ro- da. 0 ::;1•• Sâ Frcll·e. tenden t es a demonstrar 
presentação nacional e ' :ao nosso· proprio a. 'incoli~tituciónalitlade da proposi.;:5:.o e :~.· 
Estado, na. qual demo:> representação ás mi· inefficacia das mediJ[l.S que neHa. se conteem. 
Jlorias no congresso estadual I 0 projoctô que ~c discuto, de accordo com 

E ó libeUo,-a·torrivel, a somb1•ia, a desca- as idéas do illu~t1•e director de Saude, que 
bellada. objurgatoria quo produziu· cootr" se comp1•omette a extinguir em tres annos 
nós o L'eprcsontante do Rio Grande do Sul, a~ (\pidomias, espcciéLlmont ; a febre ama-
foi qualificada. de tremenda. catilinaria. t rolb., ó l1a.~cado om theorias que n5:.o estão 

Trumenda. catilinarla 1 ainda cr.:rpyri~a.mento consagradas e, por 
Onde está. Cicero ' Eu Yejo Catilina, e isso, se arrecoi:t de autorizar despezas fa.bu· 

nessa estt>umait•a. que S . Ex . disse quo os- losas. par a. sat isfazer cttprichJS de ~u~!en1a
corria. da s juncturas do castcllo fcu:l.rit , onde çã.o de idéas t. que se oppoem opuuocs. de 

,se aninhava. a olycharchia. do Paraná., nessa scientistn.s no.l"w cis c a.utorida:!es respeita
estrumeira. vojo surgirem como coguroellos bilissi mas. Sente neste ponto esta I' em des
·OS conjurados. . . acrOl\io com o seu muito digno col!eg<~. Dr. 

S. p'aulo, o pregador da Bóa. Nova, ou o Ma.la'luias Gonçalves, a quem q;tima c con
-conde.Juliai:Jo, abrindo as portas de Ceut[l. _á sid~1·~•. dcsaccordo esse Ii:mutfcstéldO em 
·invasão doJ inimigos du. pt•oprià. patria.. ·• aparte . 
Um converso ou rcnega1o!? Entendo qno ao lado da. sciencin otlic!al 

Mas. ·sr. Presíden·te, as t ompo3, parece, devia tambem o Governo attcnder aos ~a.b1os 
-diminuem os hom3ns. independentes, 11ois que, (\inda mor;o_. com-

Outi•'ora. tivemos um lióel'tadol·; e com- quauto distincto, não pódc o illustrc dn•c!ltor 
.nosco bateram-se t r.das as forças· do Rio do sa.nde tct• conhecimentos t ão vastos que 
-Grande. Era. um caudilho terrlvel, · a.ti- abranjam qua nt o ha sobre hygicne pabllca . 

· rando-se bra.vamento contra. ás mura.ll:tas da Si ha. M Commi$slo um lWofi.;;.;;ional dis· 
Lapa. 'b d t iocto, como o S1•. Malaquias Gonçalves, c1uc 

Hoje o.pparec:m um novo ~~ el'ta oJ·, com opina. JlCla appro~a\Ko do projcct~ . outt·os 
manda-to da opposi(\o, ha. nli,o mon•)S (!Jstmctos, quo d1vergen~. 

o primeirÇ>, Gumercindo Sarah·a, Sl'. Pro- qu~os sejam 0 Dt•. Bricio Filho 0 0 Dr. Tm· 
sidente, o o ultimo este •.. ! . B 

1
--

E' a.nnuncia.da a continuaoã.o da 2a dis- xetra. ran< <LO · . _ .. 
·cussão do prolecto n. 38 A, de 1903, r_Wl'· Salienta quo a. propria. COmml~sao n:w 

~ · está. plenamen r.c accorde cvm as illt'as offi-
"anizando os serviços da hygieno admlnts- cia.e<J : uma parte quer onvil• o debato pa.t'.l. 
trativa da. Uniã.o. depois pronuncial'·se sa.bro as mcdid_as a.d

Varo ·á Mesa, é lida, apoiada. e posta con-· optadas e ha um vo\o quanto á ,·a.ccma, do 
jnnctam cntc em diScussão a. seguinte Sr. Germo.no Hi~slocher. 

EMENDA 

Ao p1·ojeclo n. 38 A, de 1903 

Friz~ bem que se não oppõ~ a. q~o o ~o
verno gaste es;;a. on qua.ntuL !Ulllto m~10r 
em beneficio da saude publica, por ~ar 1s~o 
um bom gel'al. 

Supprimn.-se do ad. 2• a. parto concer~ Basta. que · seja medico para attender a 
.nente á obriga.toriodade da vnccinação o re· essa. necessidade, quer, porém, v~r bem de~
vaxrnacã.o anti-variolicas ftcando reservada pendida. es;a somma, de modo u t!l e provel· 
·o;;ta materh para. objecto de um projecto de toso, e, como r epresentante do Distr icto Fe
.õ.e lei .espacial. · .dera.l, garante que será. iroproficua. a despeza. 

So.-la das sessões, 2t de outubro da 1003.- si : for empregada a quan1ia. do modo por_q~e 
,1IeUo Matlos;· · .,. · · · se quer applical·a . Nisso· não _v~~:e.~p!?oslça;o~ 

. . ao Uove1•no, ·com o que é solidar:.o-, Q·ê tam-
() si\>; 'Corrt;a Dli~ra ;-udepois · de -b~m. co1:n. o Sl'. Pre~i_d.ente da. Republlca .11. 

coojiulta..r• wMesa•·si Iielo: àdlao·t'a;do da hor-a: quem ,: co~bece _e a.<lmu;a. d~sde a monarcbta. 
JJão seria ·, melhor' adin.l':se . a dtscttssl'ío e de·. tH\ cujas mteoçoes faz JUSttça.--

Vo', VI os 
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. A um ap:trte elo Sr •. Sá. Frei1•e, que diz 1 agentes dos dous poderes no exercicío' de suas 
nao ser govcrna.menGal o projecto, responde j ftm:.:ções c isso porque não estavam p)rfei
que sem duvida, roas, cnteetil.nto, tem-se tamcat~ definidas e delimitil.das .. Pa.1·a pro
dito qne ao Goval'no tem causado cs~ranhcza val·o cita o contli<}:o do j urisdiCGlO ·ha:vido 
a discu sflo, havida como prot~Ia.toría. Re · r.; proposito de nm btU'l'acão no Engenho 
fere se a urra phras) a S. Ex. Li i rigida h a No\•o. . . 
dias pelo Sr. Rogerio Miramla, com a qu:J.l A autoridade munícip:1l interdí·~i.ou-o e a 
tica.ra magoado, pois não a me1•ccsra. federal levantou o interdicto. Intervindo de 

Disse:• ... o Sr. Rogerio Miranla. que o ora· JJO\'O a hyg·icne municipal , fvi o caso afl'ecto 
dor prllfcria votar a vcrbt~. para o cpificio ao Pref.:ito. · 
da. Çamara a. vot11.r o credito para. a hy;~iono; Para prover a esses males c ev itnJ~os. 
11.em ti'i.o longe vae o orador, votor.t e:>sa. cntmdtl q11e federal deve SBI' :1 bygienoma.ri
ou maior somma aioda., já. o diss9, mn.s de- tima; a t3rrestre é muoiclpaL 
seja .q~e essa. sej1.. empregada com .llt'ovcito. Cita. ainda. 0 caso de que foi -victima o 
. Cnt1ca. .a thcor1a _!lo ser o perD!lcngo ra.· Sr. col'onel Rodolpho Ab1•eu, que, terido con· 
,Jado o unwo transm_1sso:• da fcbre_amarolla.; ~truido duas casa•, cuj'l. habitabililidado fui 
será um dos tt•anstll!S~ores, mas !la? é o uot· cooccliida poln. liygiene municipal •. teve ue 
co; reputa e[)usur:~V!ll gastar. m1ll1~re;; de recahar intimo.ção da autorid~..do !eJeral para. 
contos COl}l a ma.tu.~ça. do mosquitos que nun· modifical-as, e um outro fü.cto dll. ruo. dn. 
ca se extu~guem, lnnper.~. o hwugcm do ~e- Urnguayana, em nma. loja. de ferl'Cil'o, po1· 
lbagos a h.arozene. queb.amento. no telhas, quostã.o de ass~alho. 
etc. A um apa:·t~ do Sr. :Malaquw.s Gonç;~l- . 
vos re.•pondo que nos Estados Unidos fazem- ESS3S factos demonstram que contu:tuada-
se desinf\l:ções rigorosas. especialmonttl para Il_lllnte aurgom conJhct.oJ de competeoCia, te-
as procedencias <::e Cub:t, onde, a.liâs, só se SLv~ssempre aos pt1.rt1culare\, . 
fez a experienda quanto aos mo;·Jquitos de- . CJta. esses ca~os para pr~var os. lnconye· 
pois do saneada a cidade, e tanto é certo isso mentes da d_uahdade de hy.~·1en~. cuJo .servJç.o 
qlle a epidemia nã.o d·esapparebcu o que 0 d~vc .excluslvament~ estar a ca1'go da Mum-
mosquHo Já está.. Clp:Llldade, quo esta apparelhaua para elle. 

Tornando t1. directriz que tra.<:a.ra ao ~eu Recor.ia a uttiludc do illustre Sr; Mello 
d~scurso e de quo fora de~viado PJr al?artes, Mattos, quando quiz tirar ao Conselho as 
dtz qu~, apoza.r do consctente de stm In ' 03n- pl'erogativas parJ. d<.tl·ns ao Prefeito, mos
peten~la qu::nt? a esse aspecto da q~eltao. trando que S. Ex. era. competente c capaz. 
,por na~ ser. Jlll'lsta, entende que o pl\lJC~t? é de exercer toda~ essas funcções, e admira. 
mcons.tttU?IOD:tl, em que pesJ a reconllec1da. que queira hoje S. Ex. fazer uma contra" 
proticJenc Ja de ssu ll!ustre autor, o Sr. marcha arrancando ao Prcf.,ito as attri
Mello Mat~os, cuja. apotogi~ f,\z como advo- buições 'quo são sua,s pl,ra tl·u.mforil·!tS á 
gado mnerlto. União. 

Invoca como ba.se do sna conviacl'io os arti
gos <l6 e 68 da Constituição, Lê á Cama.ra o 
artigo da lei n. 85, de 20 de setembJ'o dP 
189:?, em que IJerfeita.mente veam discl'imi
na.doa os serviços de hygicno, j<i os que sõ.o 
da oompetencía da União, iá os que c'il.bem á 
Municipalidade. Po!l es.;a ·lei, fic.1m a CIH'go 
do Governo Federal a l1ygienc maritima ou 
internacional, sob a direcçã.o da Inspectorin. 
Geral de S<tude dos PortGs. E~sa separação 
de competoncía màntov~-sc até a inva~ã.o !lo 
cholera e mais tarde da peste huboJlica. Eo
tendeu, cntio, o director de Saude que do via 
solicítal' a unincaçlio dos serviços de hyg)ene, 
oppondo-se os poderes municipaes com zelo 
louva vel e nota. vol solicitude. 

Mu.is tarde, em 1902, quando do novo appa
receu a pBste, de uma conferencia l1avida 
Da Secretaria. do fnteriol: sur~iu a. idéa de 
s~pa,rar-se a llygiene aggresSlV:l da defen
SlV<J., aque~la a cat•go da Municipalidade e 
esta da· União. · 

IssO _deu em resu 1tado a. il.na.r~hin, pela. 
confusa.o consta.nte 4e competencias entre os 

A ser a~sim, melhor forn. passar todll.S as 
faculdades á. União c cxtioguir·se o l egisla
tivo municipal. 
· Não quer o:o:s:.~ loi de cxcepção para o Dis · 
tricto Federal, v<ll'dadeiro Estado de Gua
nabllra, segundo lettJ•a expressa da Consti
tuição,que já fixou o pla.oa tto de Goyaz como 
a sédc do oovoroo Federal. 

Faz o elogio do Prefeito o entende que a. 
sua. elevada capacidade administrativa deve 
~ur um empecilho á pas•agem do pr ojecto ; é 
urna hortlenagem a S, Ex. não diminuir· lha 
o poder, não se lhe restringir a au~oridade _ 

Com quantia menor poderá. a MunicipaU
aade, aliás accordc crm o Governo, fazer
melhor sm•víço e dabellul' as- epidomias . 

Allude aos melhol'amentos que ella va~ 
introduzindo e l'ealizará. bem como a.o ser
viço de esgotos, mostrando os inconvenientes 
da rêue actua.l. 

Desde que,dentrp em. pouco, .o Prefeito- do 
Districtó Federa.l vai se~· autorizado a con
trahir. um en~prestimo de quatro milhões. 
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11a.ra. o saneamento da cida.dc qÚe. como ar
firma;m, consistíl'â na. abartur<\ do grandes· 
a.nmdas, mo hol'a.mento do pot·to, l'Cvisã.o 
da. ré~e do esgoto e fat•to aba.stecim!lntu de 
agua, o ora der não vê l'az~o pl<.usi 1•el para. 
se conceder Uio avLJHada. quanlia. a.tlm de se 
extinguir uma epidemia, no fim tle tres an· 
nos. palo morticioio de mosquitos. 

Mostt•a. que a Municipa.lidade c. m es:c ser
v:ço, o,indu. mesmo em époea!i a.oormaos, já.
n~al s dc;;p3ndc~ somr:na. que dos ta. so appro· 
x;ruc, cmco m1l c q,mnhcntoa contos. 

A verha o a.nno p1~~a.clo aqui vota.da, de 
099:000$. pa.ra serviço de hy.!';ione. ficou in~ 
ta.cta qua.nd~ o tli.tincto Sr .conselboiro Nuoo 
ue Anurt~:de d~ixou o 5cu cargo; mas hoje 
m~da. ma.1s ox1ste, despendida no morticimu 
de ·mosquit..s. Por unimo recorreram á 
YCI'b1- Soccurros publicas-. Nada SO fez. 
No em tanto, nas immooia,õ.Js desta Camara 
como ó sa bido, havia 00 doentes do pestà 
bubonic1 ! · 

Não ba exa.gge1•o nas palll.vras do orador: 
. Provrtr<t,.si quizerl)m, c;;>m os Bolc!i•ls que 

nwguem ousará contostar. 
Ad yol·t:do, pelo Sr. Presidente de que está 

tern11nada a primell'a. pa1•te da o1·dem do dia 
o ora.dor p~dc que lhe rescl'vem a. p:ila.vro. 
P<~r·a u. sessao Llc tunanhã.. (.lluito oom; m11ilo 
/,~m . ) 

Fica. ~ dJscussão atUada pela ho1•a.. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTI<: DA ORDEM DO DIA. 

E' annuncüula a discussão unica. do p••o,lccto 
n . .257, do 1903, au toriza.ndo o Poder J!x
ecutivo. a cuoco~er um nuno do licença. com 
o;rdena."lo, · a Vicon'te Maximo da Almoill:l. 
Serra, l• cscripturá.rio (ta Alfu.ndoga do Co· 
rnmbá, em prorogação· daquella em cujo 
goso se aoha., para tratat• de sna saudo. 

Ninguem pei.lindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada. a votlção. · 

E' annuncia<l.a a. discussão unica do pro· 
jecto n. 258, di.l 1903, cooccdcmdo um anno 
de licença, cJm todos os vencimentos, pn.t':l. 
~l'<\t.ar de sua. mude, ao alferes do exercito 
Alfredo Rotnii.o dos Anjo~, com pii.raoer da 
Commis.>ão de Pet:ções e Poderes. 

Ninguem pedindo a. palavil\, é énccmtda 
a. discussã.o o adiada a votaçã.o. 
. E' a.onunciada. a. discussão unica do pro
Jeeto n . 250, de 1903, autorizando o Puder 
Executivo a prorogar por nm a.nno, com o 
respectivo ordenado. a l:cança. em cujo gozo 
se acha. o·conductor de sa classe da Estrada 
de FeL'l'o Contra.! do Bmzil Antonio Toscano 
de Brito. 

Ninguem pedindo a pala vm, é encerrada a .. 
discussão e adiada a votação. 

E' annuncia.da. a di:scussão unictt do PL'o- · 
jecton. 42C, do IIJ03, reln,tivo á cm~n'ladO• 
Se.,ado ao projocto n. 4'2 B, deste anno, qt1c 
auto1•iza. o P1•csidcntc da Republicn a c t•ear 
e regulamentar, sem ontM para os coft·es-• 
pulJHco:~, umn. ca.ixa. bencficcnto na. B1•iga[!a.. 
Policial desta. Capital. 

Ningucm l)Cdindo a p"'lana, é encerrada a.. 
discuJsiio c adiada. a votação. 

E' annuociad:\ :\ continuação da 3• (ii.S-· 
cu<si~o do projectJ n. 168, de 1897, provitlun-
ciando solH'e <Luxilios á lavoura. · 

O S••. Pa·cslden-te...:..Tam a. pa1;J.vra.. 
o St•. Henrique Bvrgos. 

O Sr. Dcna•ique Borges- Sr. 
Pl'esidentc, a.lllm do devor primordí:~.l de · 
concorrer na medida de minho.s forçns para 
o estudo das qucsf;õJa sujei t.s à. nossa dclibe· 
ração, dous motivosjusüficam a minha prc
seoça ncst:1 t ribuna • 

Represou tan te do um E~ta.do quo soifl'B as . 
conscqucncias da bailo do preço do caf~,. 
producto priucipu.l da sua lavoura; conhe· 
celo•· da c1·lso angustiosa que a nossa agl'l-· 
cultura ~.tt·o.;·oEsrl, de norte a. sul, pela. deprCJ· 
ciação geral de seus productos;compeootrado· 
da quo nenhuma outr.:~. quo<tio solicita 
tão vivamente a at~onç·iio do Congl'CS l", nn.. 
presente se~iili.o leg:sla.tiva, pedi a. inclusão 
na Ol'tlom do dia do projacto ora. em .dtlhate .. 
· E a esse appello MUdiu V. Ex., Sr. Presi

dente, do modo maís proveitoso para os. 
nossos t ralJa.lhos, ft~7.tlndo uma. :-esonllo. com-· 
pleta dos projcctos formulados nesta Casa.. 
com o in~uit·.> do auxi\ia.r a. lavoura. nacional. 

Por outro lado, distinguido pelos meus. 
nob!•es collogas d13 bancadnl'õma incumhoncia. 
de, com 1llustrc.s roprosentao~os úo outros 
Estados pt·oductore3 de caftl, esLudar os mcio3 
de sua valorizn.çã.o, dovo á.Caroa1•a dos Depu-· 
tados as razões de minha divot•gonci:l. em.. 
relação ao projccte quo o honrado Deputado 
por S. Paul:> e outros di8tinctos collegas· 
apresentaram á sua conBideraçã.o. 

O projecto orn om debate croa. bancos 
regiona.eo de crc-ito r~al, procura propor
ciooa.r á lavoura os recursos do Cl'edito bypo-· 
tbecal'lo. 

Evidentemente, não ~atisfaz nem attend& 
·ás nccessidados actuaes da 1-cwoura. 

O c1·edito hypothecario vi;;a. emprehendi
mentoa ou transacções que toom por fim 
augmentar o capital fixo e reque1•em um· 
prazo longo para a sua. amortização. 

As leítra:.s h;rpothecarialJ est.ão entre nó3 
inteiramente desacNditadas,não gosam entre , 
nós da confia.nca que encontram em outros. 
paizes,otfereeem grande ditlleuldado para sua:. 
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· collocaçã.o, sendo em regra descontadas ci:ím · 'Entre o Estã.do~poder o.bsorvento o regu
larga dltforença. pelo proprio banco que as lado1· de todas as activida.des no mo,•imento 
emitte, o quo tm·na '.>nerosissimos os em- ·social e economico clos ·povos, e o Estado
prestimos. . . pode1• indiíferento â marcha d:.t cvoluc:io so-

A necessidade mais urgente com que neste cial, diz o Sr. Quintino Boca.yllVD. em uma M 
momen~o lucta .a. lavoura é a da. f"lta de.re- suas'memoravcis mensagens 1~ Assembléa Le

. cursos para o custeio de sua.s propriedades. ' gislativaFluminen~. ha\ ou .deve ha.vel', um 
Desprovidos inteiramente do capital de mo- ·meiotormo: o nesse meio termo ·é que ·se· deve 
vimento, não .Podem os. lavradores resisti~· á. l\charo equiiillrio e a. ponderação das forças 

. especula~ão; sao obrigados a. sacrificar seus concnrrentes qtie asseguram a prospsridade 
prodtDtos á. primeira. Qft'erta. · . . e a. eshbilidade dos 11ovos e das suas ins;itui-

Só o credito agricola pód'e p:·oporcion"ar ~ões. · . 
osses recursos- o capital do movimento. O Amparando a lavoura nacional, pl'opor-

. credito hypolheca.rio, em l'egra. só aproveita cionanrio-lbe o~ meios de superar as d1tn
aos grandes propr;eta.rios,ao passo que o·cre-· culd!ldes actuaes, o Estado deíende o pntri

. ditO agricola aproveita a todoS, l$'randeS e ·monio CJmlUU·m • 
. Pequenos proprietarios, arl'endatarws e co- E' a lavout•a. que coucoL'l'e lJ'l.l';\ a nossJ. 
lonos. export<~.çã.o, é ell& quo alimenta. os orçao-

Não é de · desprezar., · Sr. Presidente; a. mentos dos Est..'l.dos da. União . · 
-~ituação dos :pequenos proprieta.rios, classe Essa intervenção em fa:vor da agt•lcultura 
que se irá. ·tornando cada. vez mais num&rosa não se deve realizar por meio <lo auxilias 
entra nós. A propriedade rural' tende,. pelo dircctos. 
no~so direito, pelas·partilhas successivas, ao Elles importariam em favorecer llm:~o cla.ssc 
pa.rcella.mento. Nã.o ha grande .propriedade com o producto de impostos co1n·t~<los n. 

·que subsista. como tal, em duas partilba.s con- todos. incLusive a · protegida· . 
. secutivas. . Estimular a inicia.t iya particulal', respei· 

Esse capital do movimentu, neceBsario tando a liberdade daS' t raosacçõcs, eis o seu· 
.:Pa.n o custeio das lavouras, ora outr'o1•a tido em quo deve s)r ·ol'ienttJ.da a inter
fornecido pelos commiswrios. Sotfre, porúm, vcnçfLo dos poderes publicas. 
:tambem ess:!. cla.sss as consequoncias da re- Domonstn\.do que a. mais urgente necessi~ 
traccão do credito, re~ulta.nto da. crise ban· dat.le di\ lavoura é o capital de mo\'imento 

· cnria. de 1900. (op~iados) ; que esse capital só pódc Scl' fol'-
Da. falta. de recursos resultam o máo trato nocido po1• moio do cradib agl'icola; (rue :1 

. da.s plantações, o pl'opa.ro defl.cion to do prJ· <~.c cão do l·:~tu.do devo limitar-se a l!stimula.r 
dueto, o plantio do cOl•oncs tóra d1tiõ época.s a inicia.tiv(t. pa.rlicular, cumpre inda.g::u· o 
a.propriatlas, o saot•iftclo do p3.l'to do capital meio de ln'upot•ciona.L' o credito ngt•icola. de 
·Jb:o, como o gado o outros, para acndil• n. modo mal.> geral, seguro o boneficJ. 
·exigeocia.s de momonto,o PQl' ul~lmo a. vendu. Es~o meio o a coopcr::l.tiva de credito . 
do prouucto, sem l'ernunernQão compensa- \Voll! compara a descoberta ela. cJopnração 
dora., 11. primolrn. otrm•tt~ do (1uem snbll QliO do Cl'cdlt.o t1. descoberto. do Yapol', tal o seu 

· comprn.a.o necossltado. valor como ra.ctor deilroducçüo. 
Tn.l O a siLu11ç1í.o do Io.vrado1• bi'U.í:íloiro, om O quo a n.cçiio individun.l nfu> consegue, a . 

ge1•a!, a quo urgo daL' romooio cmcaz, que o coope1•ação l'ea.liza. Ella tol'na po:;sivel n. 
habilito e pt•epa.ro para nov~s l'OBistoncias, .sulJot•dinação do capital ao traba.lbo. · . . . 
pot•ventura. 11ecossari~. · Pot• torla par~e onde se tcem de.senvolvHlo, 

. Ma.ravilha,Sr . Presidente, quo deante deste na. All:Jmnnba., na Halia, na. Belgiua, em 
·quadro angustioso; de incertezas e a.ppre- França., as cooperativas de credito \cem pr~
. hensõos para. o futuro de nOSl:a. Patt•ia., espi- sU\do os mais relevuntes earviço3 :1 agr1· 
1•itos es~areci(tos; . de cujo. pa.triotismo não é cultura,amparr.ndo-:t nas crises por que teem 
licito duvlda.r, ponham ainda em duYida si o pa.ssado. .. . . . · 

.Estado de'Ve intervir para debella.r oseífeitos . . As cooperativas iJo credito, ü1.es como Raif· 
. da.tremenda crise, como si os poderes publi,· 'foisen as idealizou e . i'll!ldou, são as quo 
·cos pudessem quedar-se indifterontes · ante 'melhor preenchem os fi~ 4e.sua. crea.ção. 
ella, como. si o .poder economico de um Es- · No credito agrícOla, · o"clemento pessoal, 
tado não ·resultasse da sommtl. dó poder il conhflciinento dire·cto da. :peeso:.t do mu
economico dos·individuos que o constituem, :tuario, a sua iuoneidado, entra como ele· 

·como si. os factos de ordem economica não ·manto preponderante, decisivo. 
tivessem.répercussão na;oroom.politica. · As caixas 'Raitrei-sen operam em uma: zona. 

Não ·hn. . na.çã.o:.ec<>nomicaihon~e· ,fratm que l'estricta:, sob ;t, resj>'onsa.bi!idade solida.ria. e 
. subsista. ·, largo· 'tempo· éomo ·' entidade . polic illimi~-da. de todos os a'Ssooiados, e iuo não só 
tica. soberana, em face do ímper.ialismo mo-· facilita · o conhecimento e a. fiscalizaoã<> l'eci

-der.n<>. ; · . · · · · ::· · · · · . : procas como :permitte verificar e aoompl-
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nhar a .applicação do omprestimo, para quo condições, pa1·eceu-me mais pratico, ruai<: · 
este não se dosvío do seu fim de producção, o util ao desenvolvimento das coopel·ativas -
que tudo éOostitue garantia de reembolso. locaes a formação do um banco que lhes pro-

A responsabilidade solidaria e illimitada porcione o credito quo nas cil•cumstancias 
flLZ temet• o m:l.o emprego dos capitaes, evita actuaes do pa.iz el!a.s difiicilmente eucou~ . 
a. facilid<~de · dos emprestimos a quem não trarão nas localidades. 
offel'ec;a. as necllSsarhs seguranças de re- Fo~ a essa. difficuldade pratica. que eu pro· 
embolso . . cure1 remove1•. · 

Taes as..:ociações exe·rcem uma func'"ão · O exemplo da. Sociedade de Credito Agt•i
coonomica. ejlucativa, instHuem entre os la- eola. em França, cito.do pelo nobre Depu~ado . 
vradores um YOrdadciro processo do sel.eccão, pela. Bahia., não tem applicação. 
própo'rciona,ndo o credito aos que se sa.ljen- Não ha paridade entre o Baneo de que eo
taro pela su~ ca.p:J.cidaqe pi'ofi~sional e pela gita o projecto q_ue formulei e a Sociedade 
sua ho)lcstida.de.' · de Credito Agrícola. A Sociedade operava . 

A gratuidade,do sua direcção Pe.rmitte aos por intermcdiode banqueiros, residentesna.s 
associactos aba&tados {i&c\l.lizar dire.ctamento viliM e cido.dcs, longe da clientela. agrioola, 
i1 su:~. respomabilidade; 18.cilita. •~ approxima- que elles não conheciam, nem ella. a. elles, 
çãodoa grandes o pequ~no:; proprietarlos, indiJI'erentes á sua sorte. Entretanto, no . 
fazendo dt>-Sallpàrecet• ess!L riva lidade latente projecto, o Banco opera por meio das coope
quo a desigut~ldad!Hlo fortuna gera em todas ra.tivu.s loCD.es, conuiçã.o da successo, meio 
ns clnsscs . de selecção. 

E' uma das b(lllezas dessa.s instituições, Demais, o que determinou o fracasso da . 
concepção do espírito christão de seu fun- Sociedade de Credito Agricola em França foi 
dador . o.eroprestimo ele 168 milhões de fra.noós ao· 

Nlio sendo.o fim d:ts caixas Roiffeisen pro- governo do Khediva. o. não a cliantela agri~ 
poroiorial' lucros··aos seus associados e sim cola ou o seu mechanismo. 
proporcionar.-Jb~s cl'edito em condições Ponderarei ainda, Sr. Presidente, Que as 
mais vaota.josas, libertando-oi! da usura, caixas regtonnes, q_ue se formam pela união . 
funcciona.m emas sem ca,pital) podendo to- das caixas locaes, e as caixas centraos, que 
mal-o emprestado· at~ quo o· t ampo lhe.~ pel'· p~r sua. vez se formam pela. união da.s ca.ilas. 
mitta opOl'al'' COll). ca:piml pl'Oprio,constituido rcgionaes,não teem por lim,como no projeoto, 
pelos lucros·que as · operações lhes vão pro· p1•oporoionar o credito pr opriamente, mt\S · 
proporcionando. · dls1ríbuir pelas calxa.s nocessit<>das os a:o;· 

No projecto sobre credito agrícola. que tive cessos.das outras, mante1• o equilibl'io ent1·a · 
3. h·onra de subrnotter á. consideração desta seus capita.es. · 
C;\lriara., tomei pol' base as coopera. ti vu.s. &Jsas a.ssociações opera.m como caixas 

Refuriodo"-se, Sr. ·Presidente, u. esse pro- economicas n<~e rospootivas loca.Ud&Ues o po1• 
jecto, o~ meus nobres ·co!Jeg".ts, cujos nomes esse meio oMeam muit:~. YOZ os recursos do· 
peço licença. pa~'a· declinar, os Srs. Deputados quo nocossita.m pa.ra os omprcstlmos ~ seus · 
Calogera.~. cujo talento tem a. expressão de usaociado~-
um rwm seoso admira vcl, e Tosta, quo é W osso um dos boneficio3 re~ultan tcs dl\ 
um benemorito da h~VQUl'<t nacionn.l, pondo- funcção de caixas cconomicas que taes insti· 
r;n•a.m que olle começa pelo fim, peJo que tuiçõcs oxercem, qu11.i o do ovHal' quo oil 
!leve r,;er o remate da grande obra coopera- capltaos emigt•om das z ont\S rura.es, com uo-
tiva- n. crencão do um ba.neo cent1:al. trimento da. agt•icultun. 

Não ma pareee jtuto o reparo. O oscopo O capital que assim a.lllue ás caixas prcci~a 
principal do projccto ê a·crea~ão das coope~ ser remuuera.do c, como ás vezes nilo toem 
ra.ti vas loc:\es; é, o que ellc. viso. primordial·. ellas em que applicat·o, por não o c:J.recGrem 
menti?:; · · ·:-:: seus associados, 6 remettido á caixa. regional 

O idl1a.l cooperativo seria..sem duvida, que. ou central, que o fornece ás caixas que por· 
o movimento vie.sse :da. peripher ia para. o. ventura. pr ac1sem. . , 
centrcr, como Jçgislador,; porém! teuho .d.o. · Passo, Sr •. Pr~sidente, a ~studa.r a~ sacie~ · 
Q.ttendcr para. o meio e pa.ra u.s. cn·~um~ta.n- . ,Qades .. coopera.ttva.s. do .credtto em: fo.ce do· 
c ias· e;n: que procuró' actua.r:- . , , . . . . · nosso. dir,eito ·e .pa.ra isso me soccorre l'ei do 

A classo ag-rícola. é já. de si naturalmente .. ·.valioSQ. au:d lío do eminenie jurisconsul~o 
individualista, a.' iniciativa;' individual. mal Sr. : Y.iscond~· de,. Ouro Ereto, que: :em. SUll! . 
dsepeda. ~inda. entre nós,so 1) a acção, do .. mn.a : o.bca~ Cr.e.dsto .flWilei. - trata largamente :do 
pt•opa.ganda.' intelligente, •}l&tl'iç;tica , ~ · ;te-. . asa.ump_t!) . . · _ . 
naz; somos·· mil 'Po:v-o .. acostumado: a. i•.1do. As d1Ve11a.s .. espec1es . de . soctedade ql,le' o 
esporar dos governos, a.tr.av~ssa a. agri~ .n9sso_ d!I'eito· con~a.g!-•a;. nã.!> cilmport~m ::.as 
cultura neste' momento.uma.:ortse temerosa., aSII!)Ctaçues coope1·a.~1vas . E<~ta.s : assoctaçoes
scm elemento a lgum do resi.:;toocia... Ncsta:J t.eem.como ca.!)Mteristicos a. . -v.a.riabi!id~da ,do · 
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·capital o a mobilidade do numero de seus 
·'SQ<lÍOS. . 

Excluída a s:Jcle.dadc em conta de par!ici
·pação, a qua.l não se pódo adu.pto.r a coope
·ra.t1va. por climioa1· <>quella oão só a colhi.· 
boração activa,como tambem a solidaricda~e, 
tlm relação ás demais, exige o nosso Codtgo 
Commercial que o a.cto de suil. condtituição 
consigne os nomes dos_ socios c ?- quot.a.. de 
mda. um para a formaçao do c-.pttal . socta.l, 
oondiçõcs quo uma. associação· ccoporat iva. 
não pódc satisfazer. 

A fórma. anonyma. repucrna á socie-lil.dc 
eooporaii v a p :Jrque naqueTia póüo rotil"a.r
-so o socio, ma.s o capi tal fi e.:~, ao p:\SSO que 
nesta póde rctil'J.r·sc o dinheiro qua ndo o 
socio se~ d~lil,.-:t. 

Na sociedade an;nyma. a. garant ia unica 
está nu capital; na cooperJ.tiva. repousa. na 
·cà..pa:cid.~de p;•ofissional, no t1·aba.l!1o dos as
'sociados, })0101\do ella fun;:oionar som capl
.tal proprio. A cooperação vísa tranSfllrm&.l' 
o capital em a.>s:i.ln.riado. 

Faz·se, por conseguinte, pi'eciso eliminar 
de nossa legislação os embara.ç;;s que nella. 
exiotem para a formação e desenvolvimento 
des~as assoniações. . 

Por isso, Sr. Pre.sid ~rite, no pro,jecto c{ue 
fot'n:lU:el,estabeleço c1ue as associaçõea ·coope
rat ivas, quaiquei' que sej:t. o seu fim, se 
regerão pela loi n. 9/9, de 6 de janeil•o do 
corrente, no que lho3 for applicavcl. Essa 
lei é a que t•cgula os syndica.tos agrícolas. 

Consigno ma.is -as condições que oll;ts de· 
vem pr.)encher em sous cstatutlls, a.doptando 
-o typo Railfciscn para. a s cooporati vas de 
credi~v. 

Estuda.tla a cl'isc agrícola pci-J lado das ue · 
.cessidaJes da. nos3a. Javout•a c do3 meios de 
provei-as do romodio, cxa.minal-a-hoi agora 
sob a fil.o::e da. desvalorização dos seus pro· 
duc'<!s, nomeada.mente o café, o que mais 
o.vultt\ na nossa exportação. 

A Cl'lse porque passa. osso geoero de Pl'O· 
ducçã.o nacion:~l alfecta á. toda communhã.o. 
E' poiij. uma. questã.o de intGNsali na.cíonlll. 

Cumu causa. de sua desvalorizaçã.!l é apon· 
.tarla. em pl'imeiro loga.r a superproducção •. 

.. Diz-~e que, sendo a. producção muito maior 
que o coornmo, dá•Se a depreniacão do 
producto como con~equencia. da. olfarta su
:p·erior ás neces3ida.des do consumo • . 

CertJ é :quc o preço de uma. mercadoria. 
· -exprime sempre a relação ontre·1uua. off~rta 

c procura;. mas esta. lei c conomica. nã.o basta. 
.pa.ra. e~plicJ.l' a. crise do c-.J.fé, que · si" ê ven
dido u,_ um preço vil nos nos3os mercados e 
· encont1·a nos merc:tdos consumidores · um 
"Preço ln.rgamonto· remunerador. · 
· .:Lerci :a· case respeito o que· disse no Con· 
grow Nacionn.l do Agricu!turJ.,l'euoido nesta. 

.-ca.pltalcm 1901, o illn~~ré Dr. Sylvio Rangel, 

rehtando n1 se5~ão de 6 do outubrv a ma
tel·b sujeita ao S3U estudo : 

« Pa1·ece que uma grande maioria da. opi
nl.;;o está inclinada· a t'Jconhecer quo ·IH>. su
per<~.l:lundancia. (te producçã.o do c:tfe:l e que 
desta supet•a.bundancia. é que resulta a baixo 
preço de nosso outr'ora precioso gt•ão. 

Acceitemos, por um momento , este modo 
de explico.t· a b:\ixa actual dosto· p1•oducto; 
pOI't!m, como não é só o e:>.fé o gencro de 
producção nacional que oshl o. vil p Nço, ma.s 
t1m!Jom a borracha, o o.ssucn, a. agtmrdent c, 
o fumn, o gado e seus Pl'oducto..;, as casas c 
seus alugueis, a s terras o t udo mais que l)OS
suimos o produzimos, devemos concluir, l>l l'a. 
sermos Jogicos, qne a. cris3 quo nos assoberba. 
é devida a umo. gar-"! superproducção, a uma 
plcthora. nacional, a uma exubsrancia., 
emfim de riqueza., o que é oxactamcnto con
trario <t realid1de dos ·ractos. 
. Ora, como a. b::tix:a. de todos cs~es pro
duetos e utilidades não pód..l ser e xplicada. 
pela snporproducção, pa.rcce n atural, e o 
crlterio scien1.ifico nos indica mesmo, que de
vemos buscar conhecer si não h tt para. 
todos esses factos uma causa. commum o 
gero.! ; c esta., as aualogbs da histor io. eco
nomica dos povos nos mostl'!!om .no empo· 
brecimento geral do paiz, em consequoncia. 
do.s loucuras de 1890- 1893, que levaram <t 
destruição completa incalcu la.veis somma.s de 
capital nacional . » 

Tal é a doutrino. de Ivcs Gnyot ,qLtan,!o sus
tenta que as crises commerciaos e ftna.ncoil•..LS 
tl!cm por causa, não . um excesso de pt•o
ducção, O :;im um C1CCI!lSO de COllSillllO. 

E' no nosso anniqullamonto ccunomico o 
financeiro quo está a causa. da dcpl'o~ia~iio 
geral Dã.o so do café, como do iodo& os de· 
ma.is pl'oductos da. agricultura . . · 

E' osso a.nniqnlla.~onto quo invol.litla. pa1•n. 
nós ucstc momento a. lol do. olfcrt a. c da. pt•o
oura, ctn r.:~la.ção ao caf<l, purquo o r~c'o 6 
q ue eU o cou Linúa a ser vonJido p :>t• altos 
preço~ nos morco.úos consumidores. 

As. loucuras do. !!poca. cha.ma.da. do encilha· 
mento consumiram o nosoo capital cil•culaote, 
deixaram-nos desappa.Pelhados do cnplta.l ne
ccssario ao movhnento do commcrcio, da 
industria. e da. agricult ura, de modo que, 
sem os elementos preciso~ para. a. r esisten
cia, não concori'emos ao met'ca.do livremente, 
mas como (lUem precisa fazer a t odo p:·eço 
dinheiro dos seus productos . . 

Estamos na. dependencia. de um capital que 
nã.o tomos, e cmquanto nli.o recon1puzermos 
O· no83o, emqilan&!) . nã.o r e<:onstitnlrmos o 
nósso capital ch•culante, a. situação SJrá. a 
mesma.. 

Ta.l é a. lição da.. histeria. ecoriomica de ou
tros p:>vos . 
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A crise por que pa!'saram os Estados Unidos do c11fú a ponto ..:a não l'emunera.r o traba
cm 1876 foi o rc~ult~do ·do omp1•cgo do seu lho de sua. cultura.~ 
.capital circulante no desenvolvimento extm- Pô1• o problema p:.roce que é resolvei-o. 
{)l'dinario q\1C tiveram <1S estradas de fet'l'O; Si o facto ó q·;o o café encontl'a nos 
~ cri;o per <JUO passou a Allemanba., após a. nosso~ mercallos um preoo vil, IUJ.S vendem
guerra. da 18i0, provcitl do augmento oxag- no a retalho nos mtu·cados cvnsumidores 
gerado de sou mator;al do guerra e conL'u- po1· um ('reço l<wgamcnle rcmllnerador, suf
cção de fortalezas. ticiente para tl'aus/onnat• em almsta ;ça a. 

E' sampre o consumo do capital ch•cu la.nte misel'ia de hoje, a so luciio está n:.Ltural
a explica· essas crises, as.'lim cmnJ o. da In- menta int.licada na a,pp l'oximaçã.o en~1'C o 
glatct·ra em I8i8. productor e o consumidor , n f.o por odio aos 

A nosu situaçãG como p.tiz proouctor (! iotermcdiarios, mas corno coodi~ão de vida. 
a do neccssi&a:lo na dopcndcncia do usur<t· o lucro que ollcs embolsam Íl'<i apt·ovei-
l'Ío, que tira della t~do p1·ovcito possivel . taL' rlircct'l.mt~D &e ao prolue&or . 

Eis, St•. Pt•csldcnt,c, o que a meu vêr póJe Qual, pur<\m, o múo de r o:J. tiZ'tl.' ossa 
oxplic<u· a b:tixa não só uo café como <1. de approximacão ~ Sii.o o~ syodicatos agrícolas, 
(JUtt•os gcnoros de lJ!'Oducção nacion~l. e a.ind:t a, coope1'açii.o qne re~olYe o ploblema,. 

o SR. I~srAcro ConmRA- Toda esta si- Fedurando-se e~s:)s associuQõe~ om syndi· 
tur.ção á aggr:1 v-ada. pela queimo. do papel- catos rcgioo:1e; uu em uma união centr al, 
moeda. que 0 Sr. Murtinho fez. po,lem e.>tabc.cc(W uma entenle, uma cor

re~pl)ndonch1, com os syndicato:; ue toda. 
O Sn. HE;-.;RIQUE BoRGES- A Cl'i~c. já se orllom existentes n~s paizes em que ó con

ba.via. manifestat.lo v.o tumpo que se· iniciou snmillu o nosso café, ou, quando ahi não os 
a queim:1 do 11apol-moeda. h~ja ,f;mdar agencias ou succursacs para a 

o s. EsTAcro coamRA _ con·:o1·rcu para vcud<1 dil·ecta, não só ·ao c.1fé. como de 
aggra,·al', disse eu, ou&rus pl'oúucCLs da agric ultu ra c das ín

duskio.cs l'UT'J.e~. 
O SR. IIJ~l\RJQtm nonm:s - Pttrn. pl·ova cl11 Pela supp1·css1o dos intermediarias, PJ· 

.supm•proi!uc~·úl> do cafó falto. o. VOL'illcaçlio dum essa:> us~ociuções buatear a vcatln, dos 
lloquo so·cousorno como tal sem o sm·, a es- pru,iuctos cum vantagem pul'a o a\1gmcnto 
,J~\is~ica. do consumo, l:J.L'gnmtlnlc uo.%n- uo con~umo. 
volvJ.Jo, dos ~uco~rittn oos. . Outt·o~ oios ~ ('odom ·l):.t!'a melhor ai' a. si-

O nussu ou,fli ú cxport11d0 soh a forma do tun1·~o nctnaltla lavou m , 
um typo deuomln;~clo ?• constituido IJOla. Temo,.; a mudífktr;iio do systema. acLual 
mlstuT·l~ tlo CJ\lnlhlutlo.:: Utlfct•ontos. do clll~m·a., ~~ w]Jla.ntlo-so do prcfel'cn cl;J. a. 

Nos mot'Cll.'lvs cnnsumldor·cs é ollo t•ou~.ne- pul'coril~; •~ l'a.~uc,ão de impostos o fl'ctc~ • 
.flciucio; sopurotlas ILB qlliLlldmlns suporio- que pt•rnritto oxplornr outras u tilidade:>. a t õ 
roo, quo ~ii.o vctHlldnij u. alto~ prcçcJB sob aqui ab;ultlonuclai! 11'11' serem demastado 
oul,t•u.s tlonomluuçues, viíu us lnl'~t·iot•cs vnm·t·~o:; os ft'oood o impost-os, 
ctlll9tltult• pJ•upl'llLruuttto o CLLl~ do p..oco- A inda ;1 os~o reS})oito presta,m os l!lyndica.los 
dun<lla b1•azlloim. ugricolus us mais i rupo1·tantcs sc1·viços. 

g• hoje r .• cto quo níugur.m llÚ<!O con~cstar ConlO l'Cl}l'<JEOQt;mtcs dos intel'ei>~cs gel 'lLel! 
quo tt mulol' )mrto do ca.l'ó consumido como 1ia classo. dil'igorn-se aos }Jodores puL!ieos, á.$ 
tlo Ja.va, Moita, Co)'liio. etc. •. é do _procc- cumpttnldtts du navo,gaçrw e de tl·ansp ul'te, 
doncia ~~·azilcirn. e quo c~ses pa.l7.CS nao pro- sulicitando a rcducçào uc illlpostos, a I'ouu
du~crn no. l)Í'(lPOl'Ç[o da CiU<T.ntldado por que cção uus fl'i>tcs, a mclhol'l11. do tra.nspul'te. 
rtgurn.m nos mercados. como insn·umcntos do pl'op;~ganua., fazem 

Aponta-se tambem como concorrendo p::n:a conhecidus de seus ass cJeiados- os pt•ocessos 
o descredito do nrsso producto o seu mao de eultura mais convenientes par:a a dimi
preparo , a.condi·~iono.me~to e tt•<mspol'te: E!n nuiç'i'1.u dos gaotos da pruducção. 
1mportnnto sJssão realTz'lda. na. Assocwçao Os t1·atadus do commercio, cuja iniciutiv:a. 
do~ Empt•cg::vlos no Commm•cio, os~. Jo,~ cabe .ao Puder E.'Cccutivo, COIJStituem um 
Da.rlos de Ca.rv•dhO dt monstrou exuberante- moio efficaz de t1.brb: merc.~dos para os nossos 
nHmi;3 0 pr<>j1lizo que da.lli rcsult:~o :pa.ra o producto~ , . 
caf6. o Gover·no tom, como d1sseo nobre Depu-

O m <io p~·eJ?fl..l;O é .uma consequcncia das ·ta .. ó Sr. Franciscu Btrnardino, uma arma. 
difficuldades com que hr>je luta. u lavrador, poderosa nas tarilas. A rocipt•ocidade du fa
.Scln: r ccul'SOll pa.ra dar a. cultura ? tra.to e vores pótlo propurciotHU'·n, s nov vs met·cados 
ca,rinho neces>a.rios para ·a melbona do ·pt·o- 0 favorecer o do~cm·olvimento do coosmno. 
·dueto . · 

Qua.l; porém, SJ', PresJdun!e, o rnoio r:e O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO -A França. 
'X;}mediar á. dosvalorizaça.o tao a.ccontuada. qneil(t\·SO do nós. 
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O Sn.. HE"'RIQUE BoRGi::s-0 commercio ser sufficiente para ,transrormar em pro::;pe-
francez n[o augmentou jli, porque o nosso ridade <l- crise actual., 
poder de acQuisiçã,o não se desen'vol..-eu, .não , Transformada em lei essa. autorização, 
se reconstituiu já. pela concurroncia do com; armado o Poder ·Executivo da faculdade de 
merda de outras nacionaliélades. o.cceitar um plano salvador da lavoura, que· 

Da reducção do imposto sobre o café em garanta um preço minimo para o café, ver-
Franç:J;, não aproveitaram .o pro.ductor e o se-ha. sitiado pelo clamor dos interessados~. 
consumidor .. Dm continuou a vendel-o pór ]!] então, ou delibel'ará sob a pres>ão dosacon
um preço vil, o outro a pagai-o por um preço tecimentos ou, si recusu os projectos sngge-
elevado. ridos, ver-~e-ha. impopularizado. 

O bar;,.teamento do preço de retalho, que E' sob e~se 'aspecto um projecto impolitico. 
devia se!' uma con~equencia. da superpl'O·· Votl1.ndo uma autorização tão vaga e t iio· 
ducçiio, não se tem dado. ampla, apenas com o obj~ctivo de um pre•;o 

Não basttm, pois, os tratalos de commer- minimo, c\•amos concorrer para uma caus:t 
cio· pos~i vei de imJlopularidade do Poder. Exe·-

E~ preciso promover o. Yeild::t directa, a cutivo. (_4poiados;) 
approJ~:imação entre o productol' e o consu- Tão intensa. foi a preoccupa.ção de pleni-· 
midor, mante1• uma propaganda incessante tude nos poderes outorgados que até se com
para a p!·opagaçlio do consumo, pois a Yer~ prehGndeu o a11gmcnto de. impostos como
dada é que o consumo do Ci\fé tem-se desen- meio de auxilio! E' 0 quQ leio no § 1o do 
volvido nos p:üzcs em cujos habitos já está aL·t. 1>, 
introduzido o .seu uso, ás vez~s mais como o augmeri.to de impostos não 6 segma.-
uma consequencia do augmento da pe>pula_. mente meio da valorizar o café. 
ção, como nos Estados Unidos, e pouco pro-
Pl'Íamente ~;e estendido a outros paizes. O SR. OLIVElRÁ FwuEtREoo -Só si o iÍll·. 

Em relo.~ão aos mercados que se podem posto é prohlbitívo ; o a ugmento do valor 
a,brir pol' meio dos tratados úe commercio, seria. a consequeocia da natureza prohibitiva 
occorrc-me lemlm.u• o rolatoriü apresentado do imposto. 
pelo nosso ~linistro D:J, Hespanha ao Governo o sn.. HENRIQUE BORGEs-Sem explicação . 
pa.ssa.do • da. na.tureza e do object ivo dos imPostos cujo 

Nesse tl'rdxt.lho, digno de estudo, sugge1•e rmgmcnto so permitte ao Poder Executivo, 
o Dr. Pedro Beltrão a conYeniell<!ia do ab1•il·- só posso a.ttribuir tal faculdade conferida 
so o mel'cado lwspanhol ~to nosso caf\:, lá uo projecto á preoccupaçiio de ser este 0 
intail•a.mente uesa.ereuita.do. e indica os meios mais amplo possivel. 
l!e ronsoguil-o · Discordo aintla do projecto,por consignar a . 
· Devo Hgora, c o Utrai su(!cinl.:ln1l'nto pu.r:1 fl:z:ação de um preÇ? roinhno para o café, 

nfio abmuL' lia bonovoloncit~ dos nobres cal- porqne, como o illustrc Deputado por Minas 
logas qu<l mo honmm (:om a sua . n ttlln- Geraes, o Sr. Calogeras, considero um erro, 
ção (111io rlj'aiculos), dar t\' razões pelas quaos uma phantaaia, a tlJ~:ação de preço m!nimo 
deixei de suhscl'OYOL' o lJl'ojecto ap1•eson- :para qualquer mercadoria. (Apoiaàos.) 
Utllo llO!o honrado Dopnt.u.du pOt' S. Paulo, 
St•, l'<tndldtl ltodriguos. E~se dever ê para O pl•ojecto traz no seu bojo o monopolio. 
mlm tnuto ma i~ impOJ•ioso quanto sou o pri- Uma em preza que se Pl'Oponhrt amn.utel' o 
meil•o tt l'econheeel' c a pt•ochtmiU' :1 u.lt't equilíbrio entre a olferta e a. procul'a., como 
competenoia do s. Ex. · que1' o projecto, impol)do um preço miniruo 

Sou tumh~m dos que querem 0 Podar pa1·a o producto, .só ~ possh rel tendo pOl' b:lse 
Pu!Jllco forte. Foi nesta e~cola que se for- 0 monopolio, o t1·us!, com tod::r.s as suas va.n· 
mou e educou.o meu espírito. . tügens ephemeras e consequ~ncía.s fnnesto.s. 
· · Mas, não · (mtendo por Poil.et' Puhlico 0 O monopolio do ca.fé,. a alta· exaggerD.da de · 
Po'der E:t4ctitivo .sómeute, e sim ;;eus diffe- sêus preço8, trai'i.a como result a.!l.o o dosen
rentes dc>sdobramimtos--'- Legis~'tti>o, Exe- volvimento d,os succaf;l1J,neos .pela lei da sub
cutivo c Jndiciario. · · . . stitilição que frustra. todos os trusts, po1· me-

O projecto do nobre Deputil.do por ~ão lhor combinados que sejam, e o da cultUl'a. 
Paulo, offerecido como· emend:~. sul)Stltl,l··. ~m outros P.!lizes. . . 
tiva, é um:t a.utorizaç~o vaga ao · Poder Ex-, . Já o illustro Dr. Manoel Victorino as3[gua
·c·cutivó, 'demit-tc de_ .ilós -toda. l'esponsahi-: :lava em 1901, em artigo publicado n'O P<ti::, 
~lJ.i.!.ad.e e. co_l):1;r~icil4ção J)<lo soluç;io· do pro r~pro~uzindo t~eellOS do relataria do . Mi· 
~lema.d3: ' valorlzrtpo· ~o café, . . ·. mstar10 da.Agl.'lCUltura dos Estados Untdos, 
'·' ·:~ã~ ;é sô. 8(. Pl'esident'e . . :N~ . ~~ei;c~<i!o o·0.pe1'igo que· .a. conqu~s~ ·.de cu.ba e. Porto 

. dessa: n.utortza~filiu.mpla (lue lhe ê confel'lda, · Rwo nos tra.r1e., de d1mmuh• o consumo do 
.de;rJk:.o Po.le:. ExoJntivo ftxat• um preço café brazileiro na.qualle nos~o melhol' mel'• 
·uiíoim:> Plt'J. o producto. E~i!B. pre;o deverá -cada consumidor.. ·· 
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· O SR. OLIVEIRA. F wuemEoo - E o· imposto I · Na. primeira, restrinjo ao prazo maximo 
prohibitivo pt•odut o mesmo etfeito, desde do 10 a nnos a. inter venção cxcopcional elo 
que não se trate de gcncros de primeira n~· J;:stado para corrigir o mecanismo do com
cessidado. · I mcrcio da cat'é e promove1• a. Pl'opaganda. 

O SR. HE:mrQUE Bonc:r::s-Elt')u de accordo pa.r~ _augmento do __ consumo, :porque esse ~ 
com a supprcssãú dos typos inferiores do 0 parwdo da rotaçao das criSes econ_om~· 
cttfé, mas entendo que C.~3a suppressã.o deve cas;, " n . "· . 
·operap .. se gl'adualmento. E~~a medida en- . Na.,. se.,un~a., co SI., DO tln:'bem a l'eorga.· 
tehde com lnbitos dos ruercados con · umido- nJzaç~to do B-loco da llopubhca e cro uma 
l'GS, além de. que esses typos infet•io;es con- c~c·tem1. especla~ dlst~ncta d~ dema;:s, des .. 
correm pa.:·ao baratoamtlnro do producto ~ t1no.da a opera.t .abre o cred1t9 agPtco.la. e a 

. fornecer os tecul'Sos necessarws ás oau:as 
Entre 0 3 dous prllcessos de commet•cio, o ruru.es . 

inglez, proctu•and~ impor a. sua voo_tade aos Sem duvida, o rigor dos prin<!ipt Js leva.l'i-a. 
m.ercados consumtdot•cs .• e o. allemno, a~a.- a só proporcionar o c1·edito p:>r intermedio 
ptando-se ás swta p ~·ole~en_cw.s, a pr~trca das caixas ruro.e~ . 
tem demonstra~o a superrot'ld<ldc do. ultJmo, Attemlendo, porém, á.s cil'cums tancias an· 
pelo des~ovol vunento quo ~em t1do c.;se gusliosn.s (la. lavoura no momento actual, 
commerCio. pareceu-me mais liberal não privar inteira-

E' noccssn-io que a propaganda: faça sou. mente dos l'ecursos do credito os lavradores 
t ira sua acção, já. pela cor•reoção dos habitos l'Csidentes Gm município onde n'ã.o houvesse 
dos mercados con;umitlores, acos~uma.ndo-os caixas ruraes, embora toroa!se menos van· 
ao uso do cn.r~ dl} q ua.lida.des superiorej, ji hjJllO, mais oneroso, o credito ·assim forne
pclo bara.t!larnento do seu preço na. venda. n. ciclo directamente pelo banco. 
retalho. Para. a reorganização do banco, suggirb 
· Considcr\J uma mCldida. injusta, i1üqua.. a avaliação do seu capital e a r educção do 
tríbtrtação das novas áreas cultivadas. Erige valor nominal das a.cções emittidas ao ca.pi
em privilegio a exploração de uma. cnltura.. to.l real verificado. 
. Não conheço p:>.iz a.Jgum quo procure ro· Feita ess:t reduc;ão, procedm•-se·ha :;, 
duziL• a. ~lU\ prodncç.ão. nova. cmi:!são de a.cções, á medida que o 

Nas i!lé;l.l! que sustento contra 0 projecto Govorno julgar conv<.>niaoto, até o limitü 
do nobre Deputado S1•. Ca.odido !todrigues, ma.ximo do !00. 000:000$000. 
estou amp wado pela opinião de s. Ex. cx.i- Ao capíta.L etfectivamcn ~e re~lizado ~ ga

.. J:ada. 0111 seu Relatol·io como :;ecreta.t•io ela ran eido o juro de 6•/o pBlo pt•uzo de 30 annos; 
A.,;..ricultura. elo 'Estado de s. Paulo. o não semlo justo sujcitat• os novos a~cio· 

ais tas á si tun.çà.o dos a.ctuaes,pa93ará. a ad mi. 
As medidas por que c u me bato são as nistração do b~nco n. s~r f'olta. por dou:> 

<tue S . Ex.. precon isa nosso sctt importn.nt<J dírectores, eleito> pelo; accionlsta.s, sob n. 
traba iho. do qual a.inda ha dias nos citou p1·eslclencii\ do um d~log:1do do OOVOl'DO, 
di!Terontes trochos o illu~tJ•o Deputado Sr.Hor· um:1 voz tomtinado u l'O'gil.te uus insc·L'i· 
nardo Hol'La. . p~ões. 
Comba.t~ os auxílios fornecidõs <lit•ccta- Acredito q_ue os a.cc:onistas actuacs pro· 

mente aoi'l lavradores pelo Thosouro, ns mo- ferirão vêJ• sna:l acçõo> roduzidus ao ~eu 
didas cpheanol'as o wausitorins, por mfl.io võJ.lot• real, pus~tLndo u. perceber uma rond11,o 
~cductol'as que s~jam as vantagens com que certa, a con,inuarem na sitmteõo em quostã.. 
se apresentem; combato toda.~ 8.$ medidas E~sll. intMvonçfi o tlo Guvot•no, por roehm 
que se lJa.seem om p!Hmt~ia.s e::onomicas, indiroctos, para auxiliar o desenvolvimeat~ 
que não l'e.speitem a. liberdade 1la.s t.ran~~ das caixas rurae~, s~ tem dado em outros 
acçõcs, que carcaiem a Mtividade indiviJ.ual, pair.es, aliás melhor appa.relhados de insti
qu e procurem inva.lidn,r a êl.CCào loglc ~l e na- tntos de credito, como a Fran~a e a Alle-
tural dos factores economico;;, manha . 
· Tal é a opinião que encontro tambem na A' fundação de um novo in.~tituto julguei 

. mensagem uo Sr. Presidente da Republica pref~rivel a reorganização do Ba;nco da Rc-
o no rebLtorio do Sr. Ministrv da.l~azenda. publica, cuja histoPia está ligada ã da nossa. 

Compendiando a minha. opinião em mate· : vida cconomica. e financeira. A cr·isr, por ·qua 
ria de auxílios á. lavoura, vou subme,ter <i· passou não conseguiu de3trui r·lll€ o ct•edit<>, 
consideraçãG da. Came.ra . dua.s emendas, uma' como se vê dos depositas que teem affiuidq ::i. 
destinada. a ilet•vir. de substi,utivo a.o proje· ! sua co.rrcira. Reerguel·o ahbilital·o a f<ir· . 
eto do illustr,l Sr·. Ca.oclido Rodriguos, tam- ! necor ao commercio,á industl'ia. e á'lavou,ra. 
bem olferecielo como emenda, c outra. legis- ' os t•ectu•sos do credito, q11e sempre. lhes 
lando solwo coopel'U.tlvaa o organizando o · pl'estou o que t.'io occessario é a eada um, 
Ol'edltG ag••ico l!l,_ · é sem duvida obra pa.trlotica.. 

Yol.• Vl 6~ 
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Torna.nclo o banco gra!l.de intermediaria ' acondiciono. meu to e transporte, propaganda 
do comm ercio de café, procm•o fazcl-o do· para desenvolvimento do consumo e pelos 
minar o mercado de cambio. outros m eios semelhantes que julgar ade· 

Apresento este proje~to S Jb a m inha re· quados, podendo para isso : 
sponsabili<:lade individual. A Commissiio de a) con\ledeL' , por prato não r:xcedente de 
Orçamento, ouvindo o Governo, dirá de sua. dez a.nnos, garantia de jurus , subvenções, 
exequibilidade e conveuicncia.. premias , redu~ção ou isenç..'\.o d.e f1•etes e 

Taes são, Sr . Presidente, minha~ idi!as em 1m postos, c:mforme julgar ma.ís conveniente, 
ma. teria. tle auxilias á la vout'a, · aos syndicatos ou associaçõt!s co"perat i'Vas 

Alimento.r no espírito dos· lanadores a constttuidas por prcifis3i.onaes da agricultura 
esperança. de uma alta r epentina , que seria on do.s industrias ruracs, firmas, sociedades 
ephemora e nos deixa.~·ia. depois em mais ou empreza>' commercin.es c sociedades ano
penosas condições, é um desserviço á la· nymas que a tal se propuzerem, preferidas 
'Voura . . · sempre as primeiras; 

Unam-se os lavradores, a.s3ocieru-se para a b) manter ~ pnblica.ç.ã.o de boletim quin-
defesa dos seus intet~esses o cnoontr<~.rão na zenal, com a m:~.is ampla. · distl'ibuiç:ão DD 
coope1·a.cão os elementos de r e;üstenci:t e ([e pa.;z e no estra.ogeiro, contendo todas as 
protecçà.o·reciproro.. · infvrma.ções e estatísticas necessarias para o 

Foi uma crise bnl61'0n, de fome e de exa.cto c.onhecimento dos mercaclos produ· 
mis~ri:~., quê fez nascer no esph·ito generoso ctores e · com umidores e para o desenvolvi
de .Railfeisen a ide-a rla fuodaçi\o ria. :primeira mento da agricultura. e , industl'itts correia~ 
cooper~tiva. · . tivas nn.cionaes ; 

Niio é menos affli]tiva a sttu ação ela nossa c) estabelecer typos nacíonaes do cal~, 
LwC~ura. AinJa hn. dias, o illustre Dcput:tdo dlscrtmlnando~os por Estados ; . 
Sr. Franci~co Berna.rdino nol·a descrevia, d) obter dos Est:tdos a tribataçã.o dos typos 

·privadas até a.s fami!ia.s de educarem seus de café inferiores,· de modo a. impedh· gra-
filhos. · dualmente sua export;l..ção. 

Pa.rodümclo notavel orador p!Lrla mentn.r, Art .. 2. 0 Para execução ,do disposto no 
cu direi : n:J. ho1'a em ,rue ·ror uma. realidttde artigo antecedente o .Govel'no poderá dis· 
''união syndicata.l'ia. c aooper,\th'<L Ja la· pender até o maximo de 5.000:0UO$, aonua.l
vour:t, (1..~ mães de fumilia, redn~id:13 hoje, mente • 

. Pela miserh qua lhes in\•adíu o !at', a Vel' o Al't. 3.o Revogam-se . as disposições em 
fructo querido de su:LS entt'Mllns cotule· contrario. 
IDilll.doa um novo ca.ptiveiro- o d:.t ma tscom
ptel'l. lgnora.ncia., a belwoarão o nome da.· 
quelles qu:> saenvolvera.m nast.'l. campa.nh<' 
memor<Wcl, tto pode1•em de novo edue.'\t' 
seus filhos, não nn vaithde enfatuada. dG 

Sala;das Sil8SÕ~s. 20 de outubro de l 903.-
1Ien rique lJoyges. 

O.nda convie1•: 
cl;:uacs pri'Vilegiruhts-nunca. o for<~.m- mn.s O Congresso Na.ciona.l dect'eta. : 
n011 princípios de SJbrieda.de c in1epen
doncia, do a mor ao tmb.1.lho e r~ igualdade 
qu e foram sempre o apa.na.gio do ·lavrador 
brazíl~iro. 

TITULO I 

CAI'ITULO UNICO 

Tenho concluído. (.lluito bem .; 'lWito bom. Dos S!)ndicatos e coope1·ativas de c1·adi!o 
O o r a for é mui to {elicilado e abraçado pelos agl'ico~o. 
Dep11tados presentes.) 

A1•t. l. • As associn.ções cooptlm.t i va.s de 
Vêm á. MC3ll., 'sii·J litla3, apJi:vln.s a ·po, t.as .producção, de · consumo, de oompl'a, e '.le 

conjunct.a.mente ·em ·ctiscuMli.o as ·segui ates venda, de benetlcen·cia, assim como as coo
perativas de credito, constituidas por pro-

E~IENDAS tlssionaes da o.griculúura e das industrias 
Ao: 1wo}acta n • . 168, .de 1.897 ruraes de qualquer ·especie, com o 'fim ex c] u-

. si'VO :de promover o cus,eio e a. defesa. de 
{)Congresso Nacional decreta. : seus interesses.- ' 03tudar e melhorar as ceiO· 

· dicões econoinicas da prodncÇão e do· respe
. Da va1oriza~o' do·ca:t'é e · ··outros :productos ctivo consumo, reger-se-bã.o -pelo decreto 

da l:~..voin·a. · na.cional e ·industrias r uJ•aas, ·n. 979, de 6 ·dejo.neiró de 1903; n() que lhes 
. Art . 1. 0 O Go'Verno·proinoverâ a. va.lol'i- fol' ·applicavêl. · · . . · 

za.çãó do c:afê e outros productmfdn. lavour a. Art. 2.•· E~t.\s assoeia.ções; quer sejam éx· 
nacional e i ndust rias· ruraes }lela suo. ·venda. clusiva.mente do credit o; ·quin• .. reunam a. asta. 
dirécta nos mercados consumidores, ·em· outras i'uócÇões coirpei'àtiva~, deverão 'COn-
g rosso e a rett\lho, melhoria do' seu 'Pl'epa.ro, signar em seus c,ta.tutos :' · · 
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a) que os S')ci ~s são igualmen te solida.rios &) que DS emprestimos í!-OS socios não po-
. · p_elo~ compromissos contrahidos pela asso- derão ser por pt:azo maior .de um anno, pelo 
· c1açao ; .menos, emqu:mto o fundo de resol'Va social 

. b) 9-ua.l a na~urez~ ~8: r~sponsa~ilida.~e so- não for. sn!ficiente pa.ra., independente de 
hd<'>rw. dos soc10s, st ilhmttada, Slllmttad(l., emprestunos, aõtender á s tt•ausncções nor
esta?elooendo neste ultimo ca.so o limite m(l.es da associa.ção ; todavia., este pt•a.zo de 

.maxnno dessa rosponsi.J,.bilidado ; emprestimo poderá. set· ')il'orogodo por núis 
c) que- nenhum sacio poderá r etirar-se ela nm anno, nos casos de for ça ma.ior . p :!rfeita

assocfa.ção, sem pl'êvio av iso , com tres me- mente ~omprovados, si o mutucu·io reduzil' 
zes de a.ntece~e.ncia, fi~n.ndo entendido que seu deb1to de 50 ~ ; ; • , . . 
s~a respons~btl!dade nao ces>arâ emc.tnunto m) nenln!-m empl'.e~Rmo será. rea.llzado ~er;n 
nao fot•em hquitlados todos os corop1•omissos a necessar1a gat•antta., .que ,deverá. coos1s1ar 

. (t(L sociedade contrahidos até o dia. de sua em llypotheca, penhor, :fianç 1 ou endosso de 
exoneração; · uma m1 mais firmas de reconhecida. idonei· 

cl) quaos as condições de admissrio e eli· dade, c,mfot'me a importaocia. do mesmo 
J1?inaçü.o dos socios, que deve1·ão ser proti~- emprcstiíno; . _ . 

· swn:~.cs da lavoura ou das industria.s ruraea . ;1) que, rro caso de dts.>oluçao da. soc.edade, 
não devondo a situ~.ção de fortuna ser 000~ que deve set• preíista, o . funU.o de l'es~rva, 
diçã.o de atlmissão · liquidados os compromissos sor.iae3, sorà t'c· 

a) que a~ direcfurías não serão rmuuue- colhido ao The.>ouro do Est.ado re;;pectivo, 
rMla.s, podendo sel-o, entre tanto o cai~a. que que o rest ituit•á. com. o juro de 3 Yo a. outr:t 

·em qualq~er casJ dever{~ setnpre pt·est:ú• associação que, cam. os me~mo_:; intuit!'s, 
·fiança. eqmvalente aos interesses sob a sua venha a se fttouar n:~. Circumscrtpçao • 
. guarda ; Art. 3, o Na prollibiçã.o ã.s .;\ssociações coopa-

fJ que. a associa.[;ão não poderá operar fól'll. · ra.ti va.s de d!stt'i bniram. divie!_~ndos. nã:;> ~~ã.o 
·de stn on•cumscl'ipção que seril. limitada. ao comprehend1das as !Jomlicaçoe~ dtstrlbutdas 
· districto ·ou municipid, não podeod~;~ em cJ.so p;-o l'ccta 4a imporhncia. da~ compr!J-s o das 
algum ir além desta ultima circumscripção; vend~s .t'ottas pelos raspechvo3 soc10s_ e que 

·g) qm a assoei ~ t ma,,. constttnnru um elemento dll.s coJpera.tlva.s de 
stimo, com a ga:.fntia ~olirlr~~·i~~ ~~~r;~ p:·oduc•:ii.o, ufl co mpra. e tio yeodn. 
socios, os capita.es de que ca.t•ecot• pa.1•n. for- TITULO I I 
nccer ornpres~ímos aos me3mos socios, de 
nccordo com suas necossiuade3 reucs ; CAPITULO 1 

Do i'õvi";U!i1i;.l: r•TO do Banco ela R apublica elo 
fl;•a::;it e a ear,1o dll. carteil:a e.•p ecial de CN· 
di/o l!fJi"ÍCO/ It 

h) que a as:~ocia.yão, com a ro.~ponsabili
dade solidu.rh~ do todos os seus !meios, exet·· 
c~rá, deotro de sua. circurnscripç.'io, as fun
cções do cain ecooomica., recebendo, e m 

-conta corrente, deposit.os desde 1$ até o -ma- Art . 4.• O Govcmo fa.t•<.\ avallal' o capi,nl 
_ximo, que limita.rá; · do Banco da Ropu~lica. do Brazil o prumo-

i) que oã.o poder(~ ella, em caso a lg11m, vcr<t a sua. reorganização para. o fim de ho.· 
· ilistt•ibuir dividendos, devendo a joia..de on- bilital·o a. prestar a.o commorclo, á indus· 
wad<t dos soclos, si for estabelecida.·esta. coe- tria. e cJpecialmente á lavour(l. nacionaas os 
tribuição, a~sim como t.odos os lucros apura- t•ecursos <le capital e credi to de que ne~es
·dos, sor lov<ldos á. conta do fundo .de re- s itam, de accordo com as seguintes disposi-
~n ; ~~= 

j) que, n.ttlngiodo o .fnodo de reserva. . ~ a) o valor nJminal d:JS a.cções emittidns 
"impor~ancia quo satisraça., por sl só, · a 'i ne· será l'eduzido ao do .ca.pita.l re:J.l vel'ific::ado ; 
ces>iur.de3 dos associados, dispens~ndo , ·.eJll b) o ca.pihl do banco . será. e levado até o 
coosequono ia, ontl'as compromissos.aMm do~.· .Limite ma.xltuo de 100.000:000$ , á medida 
resultantes dos depositas provenientes: de StJa: que o Govet~no julga.t• conv~o!ente; 
circumpscripção, os lncro3 liquidos-reaUza· c) o banc'.l tet•<l uma. c{i rt~irí\ ~s~cia.l de 
<los deverão set• a.p plicados em obras d& úti· credito agricola., distincta da.s ·demais, con· 
lida.de p:t.t•a a. mesma circumscripçãci,< ta.~ stituida. com a. .P:11•te do Qil.pi~l · a.ccrescido 

· como .. escolas, .estrada.s; abastecimento -de "que for determioa:1a pelo Governo. e ·desti-
agna, illuminaciio, ete. ; . nada. exclusivamente ás seguintes opera· 
· _k) nenhum. emprestiluo poderá a. associ!J.· ções : 
çao fazer sem as necessaria.s g<l.ra;ntiã.s e .se~u I. A emprestimos por meio ele contas cor· 
•1ue o mutuario em su:~. solicitação declare rentes, ou por lettras, a prazo nunca maior 

· expressamente .. qual o destino a da.~-lhe ;c de Llous annos, ::1.os syndica.tos ou coopera
. quaes os·i.·ecursos de que dispõe par<~. salda.I,o 'tivas.de credito agricola. (b:t.noos 1·cgionaes, 
~no prazo fixado; caixas ruraos, ote.); 
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li. A emp.-estimossobre t~alTI!nts e descon- 4 •/o nas contasco,•rentes a.lJedas a.os syn-
tos d.e bilhetes de mercadorias, represento.· dica tos e coJperativas de credito; 
ti-ros de productos de agricultura e das in· . 6 •;. ·nos adeantamónt:;s sobre wa~·rants' 
dustrias agricola.s; ou descontos de lcttra.s dos mesmos syndi· 

UI. A emprestimos por meio de conhs catas e cooperativas; 
cor1•en·tes ou lettras, a p1•azo nuooa maiol' 8 •;. sobre os empres t imcs a agricultoL'es,. 
de um anuo, e mediante hypotheca, peohor na fórma·da lettra c,n. 3, do.a.rt. G• . 
agrieola, ou caução a prazo nunca maior d!l Art. 8 .• Nas Ye[ldas, qum' no int Priot', qnec' 
tres annos, a lavradores ou indust1•iaos no exterior do paiz, o banco não poder<i. au-· 
agrícolas, residentes om municípios onde não ferie cutros Juct'os além de sua commissão;. 
houver syndicatos ou cooperativas de ct•oJito que nunca será maiot· de 3 •;., revertendo· 
agricola, decla.rando préviamente o mu- p11.ra os committentos todas ~s vant agens da. 
tnario qual o destino a dar ao empreatimo e operação. 
quaes os recursos com que conta para sal- Art. 9.• Si os luct•o;; liquidas do banco, em, 
dal-o no prazo fixado ; dous semestres successivos, excederem a 

IV. A venda nos met•cados nacionaes, por 7 •/ •• será. elle obrigado a reduzir prop}rcio-
conta dos respectivos proprietarios e me- nalmente as taxas es tabelecidaq no art. 7• •. 
dian\e commissão, dos productos que lhe 
forem consignados, para o que poderâ esta
belecer armazena e depositos ; 

V. A expormçã.o e venda nos mercados 
estrangeiros, por conta dos interessados, 
dos productos da agricultura e das industrias 
agricolas, podendo para isso crear agencias 
nessas mercados, cobrando ue tudo a re

spectiva commissão ; 
d) O banco terá agencias da carteira de 

credito agrícola em todas as capltaes dos Es· 
tados; . 

e) O banco manterá onde julgar conveni
ente, nos mercados nacionaes e estra.ngtliroa, 
o s<.>rviço do exposíçã.o e propaganda dos 
prolluctos da agricultura e das industrias 
rura.-as, custeado pelas subvenções o auxilias 
que para esse fim 1he forem fornecir.los pela 
União e pslos Estados. 

Art. 5.• Uma vez terminado o resgate das 
inscripçães cmittidus, passará a sua ndmiuL~
tl•ação a ser fllita por dous directoros eleitos 
:pelos accionistns, sob a. presidencio. de uro 
delegado do Governo, com os ,·encimentos 
fixos qu.c lhe.> rot•em te.xo.dos . 

O,~PlT!Jl..O II 

Dos {avo1·es concedidos <w bt.wco 

Art. G. • O banco, uma. vez rool'ganizado, 
gosará, por espaço de 3!) a.nnos: 

a) de garantia. de jmoos de (i • í. sohre o C!\· 
pita.! cll'ectlvamcmto realizado; 

b) de isGn ção de seno e de ou h•os q uaes· 
guer impostos cobrados pe!a União; 

c) ele privilegio de él.l'Ill~tzens <tlfa.ndog"dos 
pat•a seus deposit.os e entrepostos . 

CAPITULO III 

Das obrigações do- banco 

Art. 7.• O banco não pooeró. col>!'ar taxas 
superiores a.: 

CAPITULO lY 

Das condiç5es de c1·edito as coopm·ativas 

Art. 10. As instituições do credito agrí-
cola. que em seus estatutos pl'eencllerem as. 
condições expressamente exigidas no art. 2• 
da pre.>ente lei, sejam quaes forem as suas 
designações (syudicatos, coopet•a.t ívas, bancos 
regionacs ou populares, caixas ruraes, etc.), . 
poderão gosat• da.s vantagens de credit o po1•· 
ellas concedidas, umt~ vez qu!l o requei ram ã. 
a.dminisiraçã.o do banco ot•a r eot•ganiza.do , 
fazendo acompanhar o l'Cqucl'imento dos se·· 
guintes documentos: 

a) copias authontic:tq dos est<~tutos, da 
rclaçlto nomimü dos socios e da. acto. da in
sta.l.lação da. socieda.U.e ; 

b) oertidJ.o tio olllcial do rogi~t1·o do hypo
thecae da. com:u•ca. ue ter a ussociação pre
enchido am seu cat•tot•io as foL•mal!dadcs ex
Igidas por Id ; 

c) pruva d(' que, pelo monos, cinco (le seu~. 
socws i nscr ip t,us pos~uom, li v l'OS c dosem b t~· 
ro.cu.uos llo qunlquot• on us, !mrnovci~ ~gL•i
colas, dont1•o 1la. clrcum;cripç:ío social, CLtjos 
valoros, toma.(bs po1• base lU opot•açõcs do. 
ultimo u.nno, excedam o dob1•o do vtdor do 
om1?t'Ostimo s~licit:~do . 

Esta. p!'ova serd. a companhada do do
cumentos ~uthonticos (e~criptura, cOt•tidões 
de lmposéos p:1.gos, etc.), in,Jieau\lo a. cxten
sfio torri torial da. propriedado, natu1•eza. de 
suas lJemftlitorías e outros olomantl'S consti· 
tutivos de seu valor. 

Pa.1•agra.pho unico. O banco, depois de e:\
aminar a petição e julgar das ga.t>antir~s 
apresentadas, concederá. o credit o pedido, ou 
negal·o-lla. ate nova prova, si forem insuffi
cientoo ou não provao as as garantias oifel'e-. 
oi das. 

Si, porém, a associação não se conformar · 
.com esta ultima. decisão, poderá recor ret· · 
para o Go''crno, por int ermedio do Tribunal. 
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'{!e Conbs, que, · em parecer fundamentado, Mini~terio da Marinha, o Poder ExecuLivo 
si julga.!' de justiça a p:·etenção, poderá acon- u.t tonderá não tó ás forças do Orçamento, 

·SP.lho.r o Governo que o!'dene ao banco a con- como tambem ao preceito do art. 85 da 
·Cessão do crelito solicitado. Constituição, de sorte que os otriciaes do 

Art. 11. Emquanto existirem relações de corpo da armrtdto e da.s classes annexas não 
-erudito d·1 a.~sociação com o blnco presta- tenlJam maiores vantagens que os do exer
misút, a admini~ka.ção daquella deverá. re· cito. de igual patcot.c •. em ca.1·gos de·catogoria. 
mettc;r semestralmente a este a. relação <los correspondente . 
socios adm1tLidos c e~cluidos d~rante 0 se- Sa la da fi sessões, 21 de outulJro de 1903. -
·.mestre, bem como cópta autl1eohca dil.S actas I o•·ve·. ~ u lTo 
das sessõe~ em que se derem a.lteraçõ2s na •' t i a "· ac' · 
mes1.na admi11i~tt·~ç~o o~"' mn. seus e~ta.tutos: Í Vm·ba n. 8:-Em vez de-Cúrpo ua armn.da. 

A;t. 12. nu:a.n.e ·L ;~.,enc_t_a. ~e, oG us c~n-' -exprcs5ão muito ampla. e que n1o .define o 
.t!'a~tos com o. J?-nco! <1s as~oc1~çoe~ co~pma. j que si•> nifi ·a ne·te Orçamento di"'a·s": -
.ttva.s fica.n~ SUJ6lt~s a fisc~llzn.ça.a do Go~erno , soldos." ~. " . ' "' ~ 
ÇlUe ~,jderu. f~LZ_er tnsp2Cct~nal-a.s pJ.ra .Jul~~ Vel·b~ n. !4:-~m v~z uc-:Força. Nwa~
de suas_ .oou.hço3S .fi.no.nceJro\9 e de s:1a ucç . 6 pela. mesma. razao ac1m01, d tg-d.-SC: _ gra.tLfi
.economlc:n. • "' cação-pa.ss<tndo a quJ.ntia de 22:000$, que 

Ar~. ,13. Re~ o.,11.m-se as dispo&ições em est á. inc1uida. nesta verb!l. p:u·a expodtento, 
·cont.arw. • t mprrssões o enna.det•nação; a constituh·, com 

Sala dtts S:Js>õcs, 20 de out~tbro de 1903.- a. materia do 11. 23, deYida.mcnt~ discl'imi-
.Henriq•~e IJoJ·ges. nadas, uma só verba sob a. rubr ica-M[I.te-

Pic:t. a disc .:s.>ão adiada. p3la hora.. r ial. b 
2 

r. d f . - d 
_ Ver an. 1: - .~mvez e-li uo 1<:uos e 

Foram apresentada!! na. ses.:ao de 21 de bocca, diga-se: - Etapa~ - rcduziudo-sc o 
·ontnb:·o. de 1903, ao Orçamento da :\I:1rmha.,

1 

aumel'o elo 1•ações para oftlciacs a. 2.050. 149, 
.a.s segn10 to3 na i ruportaocia !le 2. 8i0: 208$130\ visto ser 

· E . is to o qu011ws cabo,tl() accordu com a tlbella 
. ~rE.-;DAS n . 1, da lei n. 24i. de 15 do dezembro · 

,1o projecto "'· 237 B , d~ 1003 

(Orçamento !I~ Mar inhn) 

Ao n. 23 do art. l•- accl·oscentem-se as 
!]?a. lavras: -incluidas nesta verba <l8 uespezas 
necessn.rias para. ensaio do applica.çã.o de 
tut•bJ-mot.ol'eS om :J.lgum navio ela es(tu~tdra, 

.J. j .izo do G;JVOl'OO. 

Sal:.\ llas S<lSSÕGs, 2 1 do outubt•o du 1903.
. C:1rlo gerc(s . 

Transfit•am-so para o corpo do orçamento, 
na~ rnbl'ica.s convenientes, as despe;:as auto
l'izada.s no o.vt . 2•, leth•as b, c, h, •H . 

Sala das scs~õcs , 21 de otlLobl'O do l f,03 . 
·Calo[Jcro.s. 

Supprima-so a autorizaç-:.ío cv11.>t~ute do 
.art. 2o, Icttl•a. d . 

Sala das se.>sões, 2 l de outubl'o do 1903.
·Calc!Jel·as . 

Dest:~.que-se o dispositivo do art. 4• por 
·c·mtet· mcdid& de ca.ractel' permanente. 

Sala das sessões, 21 de outubro de 19fYL
Clrlo!Jel·as. 

de 1804, abom.LllU•'J·S!l sómente ra~õcs em ge· 
uet'OS aos officia<lS embarcados om navios de 
gucr ;oa quando em viagem in;J.cpendente da. 
etapa em dinheiro. 

Sala. das sessõJs, 21 de outttbro de 1903.-
0liveira ~rilllad,zo. 

Art . 1°, § 17:- E;;cola N;tval-Snpprima-<e 
o :~.ngmcnto de 6:0 JO-$, da~tioa!.los a comprar 
de um pa.r tkulll.l' uma. collccç~.o de con· 
chas. 

At•t. 2·', letra b: --Snpprima-se. 
Art·. :2°, letra e: - iOO.OOG$ parn. ensaios 

de cOil$tl'ucção ele snJ.íng,rinos - Suppri
ma.-se. 

Al'L 2·' , lettra h: 650:000$ pnra viagens de 
navios da armada ao estra.ngoil'v: -suppri· 
roa-so por o.dia vet. 

Art. 2", letra m : Supp1·üna.-~e. 

,\l•t. . . • Snpprlma.- se o § 1°, cabendo aos 
hci'Jciros dos operarias fa.llecidos após a e~
tin~.3o .dos u1·~enaes direito ús pensões por 
Loi promettidas. 

Sala -das sessões, 21 de outubro de l'il03.
Bw·b(lsa Limcr . - Març,rl Escobar. - Soares 
<los Sa ntos. 

Acc~esoente-se onde convier: · N<~. applicação dos sa!Jos d11s verbas de 
Ar1. No uso J a autorizu..ção . que se lhe que t1•at.a. o a rt. lett rilo h, ioclua.-se o paga

, confere para. reo1•ganizar e crea.r serviços do mento das pansõ~ de mont.epío dos operarios 
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invalidas dos orliuctos Arsona!'s do Mo.r1oha 
dePerMmbuco e Bania. 

Sala. das se~sões, 21 tle r.u1,11bro de 191):3.
Cdso de Souza.- TeiJ:eil'l.l d~ 8tl, - .EI'iiiil•io 
Coutia lw,- Ne-iva, 

Supprima.-;;e a. :LlHOl'iZ:u;io con.~t:une ua 
let"tra r: do a.r t . 2•. 

Sala da.<; rossõe~. 21 de ou~uhru de L9ü3. -
ll.[arçal Escoba;·. · 

Ao m•t. 5• - Cout.adot•b. t.h M:.ll'inlw, -
Supprima-se o angmetno t.lu l :281$ para 
mais um s;:rvente. 

Sopprima- se o i!eguinLa : tllmiuuin..Io de 
I :500$ pela. extincção do car~o do nuxilia.r 
do a,rcbi vista., que se1·á excrdtlo piJl' um sor· 
vente - e coníja.·se a. som ma r.1HL\I, 

So.la das sessões, 21 do O\ttu1>rt) ole 10•)3. -
Laurindo P itta. 

Va.e a imprimir o seguinto: 

I'ARP.Cl·:P. 

N. 119-190:1 

P;·o;·oga jJOJ' tempo imlt'l·.;·í; ;:;; ,;t/ . a lic·'Hça 
em cHjo goso se r.clla o Si'. ]).•;mr •. ,, .. .'l·mo,•l 
lgaacio Dias Viei1·o., j )(t.'•• I •'" ' ·'HIL' •do ele 
St.la satule · 

O Sr. Deputado :Jianoo:l lguat~ l • i fJ l:1s \'ioh•a, 
po1• continuat• doentn, solll!lt·, lll.'Ol'o;.:nçl'ío, 
por tempo incletcrmlnu. t•J, da llot•n•;· t• que 
lhe foi concCldida para tl'.'·' nmontlJ •li! i!nnde . 

A Comruissão de Poti l',lu Cl ~ P Pn1h•t•cs ~ de 
pa.rece1• que a Camal':L concc•da 1\ PL'IJr•.tgt~ção 
de licença. solicil..'l.da. . 

Sala. da.s Commíssoo~. 1\'1 ,(., outubro de 
1903 .-Tavm·es de Ly>'•t, jll'l! ~loh•n to • .-.Tosd 
E~~:;ei:Jio, relato>·.-EH:cbio • •.' . \.;o/iwlt•. 

Vão a. imprimir o3·segul11te< 

PROJECTO-'i 

N. 8 F - t'JIJ:l 

Eme;u(ct subs!itu!iva do Scllado ~<ll J~< 'O}~clo 
n. 8 O, deste an11o, da Cama1'a cltu D.:}m
tados , qtte coHcede d Sociedude ÚJleJ'.U' iot (/~ 
S . Josà, em Ow·o P,·eto, pcu·a ma;ltti<Ji1 Çc7o 
de sttas aulas e cursos., o v.so elo ll !'O]ll'io 
nacional ollde funccionou (< JJeto:qacia Fiual 
e .dd outras p1·~idencias, ' 

Ao pr ojeoto approva do pela. Camtu•n. dos 
Deputados concedendo á. Sociedade Opel'a.l'ia 
de S. Jo~. na cidade de Ouro P1·eto, para 
~anute~çao de suas aulas e cursos, o nso 
do pred10. ·onde.tunccionoc a Delegacia Fiscal, 
otfereceu o Sanado uma: emenda substitutiva 

em Vil'tude da·qua.l é o·dominio do refeJ.oido · 
pt•edio transferido ao Estado de Minas Ge- · 
ra.es e a Commis;;ão de Orçamento é de P:l.· 
recer que seja approvad!l. a. mencionada. 
emenda, pois o Estado; adquirindo o predio ·· 
de que se trata, poderá cedel-o para usJ da 
Sociedade Ope1•aría, desde que esta, como pa. 
receu á Garoar&, seja. merecedm·a. de ta.l uu. 
x.ilio por parte dcs poderes publicas. 

Releva., porém, observar que, r,uando a . 
Commissão acceitou o primítivo projecto, . 
que mereceu a a.pprovação da Camai·a, coo- · 
cedendo dh·cctamento á Sociedade Opet•at'i(l. 
de S. Josê, para. manutenção de suas aulas 
e cursos, o uso do proprio nacional de que se 
t1'a.t..1., não o fez por desconhecer a disposição 
do paragrapho unico do ar t. 64 da Consti- · 
tuição, mandando passat• ao domínio dos E.s
tados, em cujo tet•ritorio estiverem situadOS·· 
os pt•oprios nacionaes g.ue não fol'em neces- · 
sarios ao serviço da Unia.o e roemos aindt•, por 
pretender revog:\1', 'fJDl' lei D>·di?>lwia aq uella 
disposição constitucional, como Ptweceu ã 
Ulustre Com missão de Finanças do Sen.vlo . 

Acceitaodo a; resoluQão no.:; ter mos em ctue 
ella foi submettida ao exame e emendas dv 
Senado, a Commissão e a Ca.mara. fundaram
se n<l disposíção do art. 36, n. 2, d:1 Coost.i
tuiçiio que incumb~ ao Congr.:sBo Nacional. 
embom uão primitiva mente, o.nimar 110 
paiz o desenvol vimento das lettras, artes e 
sciencias, sem pr ocura1• saber, préviamente. 
si o predio, cuj:> usofructo era concedido á 
umt1. sociedade que mantêm cursos ele di
versas disciplinas, era ou não nere:sa.l'io i\· 
União, pois não é indispensa.vel esse conbe
cimento para poder o Congresso Nacioual,em 
regra, fazer CJuc<:ssões semelhantes, visando 
sempre o interesse publico. Entl·ctan~o. 
p:.wa que se julgasse :~.utor :za.da a Commis
sã.o a aconselhar a tr;~nsfer.encia do domínio 
da. União pa.ra o do Estado, em consoquencia 
da citada disposição constitucional, pa.re
Cêu- llle ser imprescíndivel o poder asse
gurm· prévia.men-te e de modo inconstestavel 
qu e o propl'io n acional em questão ora da.
quclles que, pertencendo á Uniuo ao tem11o em 
q11e foi promulgada o seH eslatulo (undl.l · 
1iWntal, não era necessario ao seu serviço 
della. 

A Commissii.o não estava h::tbilitada, nem 
o esM. hoje, a. fazel' essa affir mação e, com a.. 
rcYerencia deYida., pede licença. para. o b· 
set•var 9.ne o Senado, embo~a. tivesae, no 
substitutivo que approvou, determinado 11. 
tt•ansferencia. para. o Estado, pelo funda· · 
mento do disposto no citado ;wt . 64, pa.r:~.- 
grapho unioo, da Constituição, não occulta, 
no parecer da. sua douta. Commissão de· 
Finanço.s,ignorar ta.mbem si a União tem OU · 
não necessida:de do referido prop1•io na.cíona.l, . 
cttjo domínio assim se manda trans1'e1•ír •. 
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se1n se verificarem as condições meneio 
nadas, imprescindíveis, aliás, ao que parece 
para lcgítüna.r-se a. doutrina consagrada no 
pa.recer que precede o substitut ivo, que 
devem ser t ransfet•idos para o dominio dos 
Estados os ~roprios nacionaes situados nelle.; 
u que não sao necessa.rios aoservir:o da União. 

No pema1• da Commissão, no Congresso 
fu.llecem elementos par a, por si, verificat· e 
declarar esse facto, pois , só por estar actual 
lllente desoccupado o predto, ~>e não pó.le 
razoavelmente concluir que não seja. elle 
necessario ao sorviço nacional. 

Rectificado e r a ti ficado, assim , o pensa· 
m ento da. Commissão, se verifica. que é por 
outro3 motivos que nã.o do Senado. que ella 
a.cceita. o substitutivo, cuja appL'OYação acon
~olha !i. Ca.mara. 

Sala elas Commissões, 21 dB outubro de 
1903. - Gassiano do N ascimenfo, presidente. 
- P.·arz-cisco Ve·i[Ja, relator. - Anizio de 
.lúreu. - UrballO Santos. - co,·ael ia da FDH· 
,<<JO!I,- L C!urinclo Pitta, . 

J',·oj~clo n. 8 C, de 1903; d <l Camarc1 elos 
Do)ltllc!dos, q1te concede à Sociedade Ope-
1'ai'Ía de .'3 . José, em Ouro P1·eto, Jl<ll·a 
1llalltllençao ele suas attlas e cursas, o uso 
elo p rop1·io nacional onde (w1eciono~t a· 
Delegacia Fiscal ; e dà at~ll·irs 1;;·o .. cideHcias 

O Congt'e>so Nacional decreta : 

':Art. 1. o Fica. concedido i1 Sociada.ü.e Ope
ro. ria de s. José, em Ouro P1•eto, paro ma · 
nutenção do suas ::mla.s e cursos, o u~o do 
p roprio nacional onde funccionou a Dele
gacia. Fi se 11. 

Paragrll.pho unico. Bssn. concessão se tol'
n:.u·;~ c.lfcctiva. desde já. e durarCt emquauto 
oxi~tir a mencionada associação, com os seus 
ftns aatuaes. 

Art. 2. • ReV'oga.m-se as diSposições em 
contrario. 

Callla.ra. do's Deputados, 17 de tJ.gosto de 
1903.-F. de Paula O. G!Aima;·ctes, Presi
deote.-Mcmoe/ de Ale11car Guimcwães, 1° Se· 
~l·eiar.i4). - Thomaz Pompeu Pinto Accioly , 
2'> Secretar io·; 

Emendo. substit-tttiva do Senado ao projeclo 
n. 8 C, de 1903,da Canu:u-a dos D;~putaclos 

f uncoionou a Delegacia Fiscal, na cidade do 
Ouro Preto. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições con~ 
traria. 

Senado FederJ.l, 6 de outubro de 1903. 
-Af{omo A11gBsto Moreil'a Pen11a,Presidente. 
-Joakim d'U. Catunda, 1• Secretario.- Af.· 
berto José Gonçalves, 2° Secretario.-IIem•i· 
que da Silvll Coutinho, servindo de 3° Seet'C· 
tario . -Cleto Ntmes, servindo de 4° Secre· 
tario. 

N. 183 A - 1903 

T oma cx/ensit:dS aos m1rlilo ;-~s rle guen·a 
dos to, 2•, 3', 5• e 7_• clish·ictos militares as 
vant.ag~ns do dec1·eto n, 8 Z1, do 27 d~ 
de~embr1 c1~ 1901; com JUn-ece1' e substitu
t ivo ela Coí;tmisst(o de Jim·inha e Guei'I'CI, 
orga11i~an<lo o q11lldro dos audi!m·es elo 
exercito, est(l.belecf.' seus direito s e devo1·es, 
toJ•ntii!dv-os extf.'nsh:os ao a11ditoí' da mal"i· 
11ha, e <lá o~t;·as 1>rovidenc·ias 

A Commi>siio do Mal'inh<l. e Gue1•ra, .tv
mando conhecimen~o. como · lhe cumpt•o, do 
projecto n. 182, d~ 1903, que manda tornar 
extens i,·as aos audi tores de guerra. dos 1•, 
2o, s•, 5• e 7° districtos militar es as vanta
"'ens do decreto legi~laíi.vo n. 821, de 27 de 
dezembro tl.e .190 I , julga Ollpor tuoo submetter 
á. consideração (la Camara um substitutivo 
ao Pl'Ojecto quo lhe . füi enviado, no q ual, 
subst!tutiyo, ao mesmo t empo que atte[Jde 
do- modo que Jho pareM mais razol1.vel, á 
questão do a.ugmento de vencimentos, propõe 
outras medidas que reputa necessarias com 
relação <ls auditol'Üt i3 do exercito e da 
marinha. 

Sabe a Ca.mara que o logv.r privatiYO do 
auditor de guot•t•a n<IS comarcas da C!i.pital 
Federa l e das capit aes dos Estados do Pill'<t, 
Pernambuco, Bahia, Paraná, Rio Grande do 
Sul e Mattr) G1•os.so foi c•·eado por decreto 
n. 2õ7, do 12 de março de 1890, do Goyerno 
Provhlorio, que e.sta.belaceu para o da Ctl.pi
tal Federal a gt•aduação de majoL' o para os 
daquelles Estados a de capitão, mat•cando-lhe 
o soldo da ta.bell.a. de 31 de dezembro de 1889 , 
relativo á. r e:;peoti v a g raduação . 

Mais tarde , o Poder Executivo, pm• neto 
exc1uslvameuteseu (clecreto n. 355, de29 de 
maio de 1891). det erminou que os auilitore:; 
de guerra. e o da marinha passassem a por~ 
cebm• mais a gratificação mensal do 300$, e 
na. l ei n. 26, de 30 de dezembro do mesmo 
anno, -úrçando a despeza dos Ministerios da 
Guerra e d:1 ~1arínba para 1892; ftcon esta-

O Con~resso Nacional decret.a.: belocido (art. 7o, § to, n. 2) que o auditor 
- de guerra. da. Capital Federal percebori~ os 

Art. J,o Fictl. tr ansferido ao . dominio do mesmos: vencimento;; que os da marinha e os 
Estado de Minas Geraes o predio em que dos Esta.doa1, 6:00,0$· pol' an_no, ~ .sendo :4:POO$· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2210512015 12:36+ Página 30 de 36 

ANNAES DA CAMARA 

1le ordena~o e 2:000$ de gratific11.ção, ficando tores de 4• e do 6• distrlctos militl.i•es. p:J.S
)nduido no ordenado o soldo a qu~ tivessem s:~.rão a constitu.il' o -Quadro dos audBot'es 
•Jil'aito. · do exercito -pela seguinte fór'ma. 

Organizados os districtos militares, fui, 3 auditores de Ja classe, cJm a graduação 
11•)lo decreto legisla ti v o n. 'J3, de 1 do ou tu- de tenenté-ccroncl; 
h:o de 18!i2, creado mais um logar de audi- 5 auditores de 2" clas~c. com a graduação 
T_:w para o 4• dístricto, quo ol}tão tinha a de major; 
~éde de seu commando na capital do Estado 2 sulJ-auJLores, com a graduação do ca-
de S. Pa.ulo, ficando a.'sím elevado a oito pilão. 
v nnmel'o de auditol'as .de guerra priva- Art. 2.• Ficam tlesdc.jd. c1assiftc.~dos: auill-
tivos. tores de la classe os da Capi tal Fede1•al, do 

Tondo sitlo peta lei n. 225, de 30 de no- 4• e do ô• districtos milit~wes ; de 2• classe. 
vemln•a de 1894, 1n·t. 5> e seus parilogr:1phos, os tlo l •, 2•, 3•, 5• e I " dist.rictos e Silb-audi· 
11ugmentu.dos o;o yeucimentos dos funcch>na· t~res. os actuaes au:~:iliares de uudi~or, todos 
rios da. justíç:J. local do Districto Federal, Ul\ oTdem de suas antiguidades. 
entendeu o Governo e entendeu tambem o Art. 3. o As vag[ls que poste,•iormcnt c se 
Congresso (lei n. 360, de 3 J de dezembro de derem serão }>l'eÍlnchídas: a~ de ::mdítor de 
JS95,art. 4•,n.7eart.5•, n. 2) quo aos 1• classe, por acccsso dos de 2•; c as dqs 
~uditores da Marinha e da Guerr~ du. Ca· desta classe, por acce~so dos sub andit.ores, 
pita! Federal eram a;pplicaveis as dhposi· ohs~~vando-se, ·altornadl\mont •, c.s princípios 
ções da. lei n. 225 e, conseguintemente, de an~ignidade e merecimento, <1 começal' 
ficaram os vencimentos destes dous funccio- pelo primeil'o. · 
narios equipa~·ados aos dos juizas do TI' i- Art. 4." As vagns do sub-au Ht···r du. ma
lJiloal. Civil e Criminal (9: 100$ de orJcnado rinlll c do Ol\ercito serã') pt·e<mcllidus po1• 
e 3:900$ de grcttificaçiio), vencimentos que, concm·so feito no Supremo Tribnnal Militar. 
pelo decreto legislativo n. 82!, de 27 de de pet•ante uma com missão composb. ue mn 
zembro de 1901, fo1·am torn \dl\s e:densivl\s juiz togado do me:nno tribunal, como presi
aw audítoms do 4• e do 6° districtos. dente, do auditor da mal'lnha. c tle um dos 
· E',comosevê. bastante scnsivel a dispa.- auditoi"eS de L& classe, como examinadol'CS. 

Pida.de de remuneração para funcções da. § 1.• O Supremo Tribunal MilHü.l' m•gt\ni
mesma. natureza; e comquanto seja de equi- zará e submetterá. á appr ovaçilo do Governo 
da.r1o remunerar melhor a quem mais tra- o progra.mml1. ·a. observa.1•-se em taes con
balha, COffiO iOquestionavelmonte S3 dti COill CUI'SOS. 
os auditores d~ maríoha e deguerl'a, em sm·- § 2.• Dentl'e os cltts~ifica.dos 1>ela commis
viço nesta C:tpital o no Rio Gl'ande do Sul, j são examinadora, o Tribunal, revendo as 
não é justo, por outro lado, que ern'lnanto provas do concurso e os docnmenba exi· 
IJ3tes percebem vencimentos successivamen- gitlos para. a inseripção, que será abert..1. po1· 
·.e augmentados, os outros estejam ainda espaço de 60 dias e pu blicada pela irnpren~a 
l'eriuzidos a menos. de metade desses venci- em todas as sédes de dístrict•Js, ot·ganizar:i 
Tilentos, is"to é, aos 6:000$ annuaes, que lhes uma lista de tres nomes e a rametterá ao 
ma1'COU a lei n. 26, de 1891. Governo, convenientemente instruída, para 

A' vista do expendido e attendendo á m- quo csoo proceda. á escolha do que deva ser 
cesôidade do melhor J'egularizar o seeviço nomea~o. _ . , . 
dt1s auditorias, imprimindo-lh3s o cunllo que Na nypothese_ dG nao at_ttngrr a tr es o 
1levem t3l' de elementos da nossa organi- numer~ dos cla8!'tficado3, a. ltséa constará dos 
zb.~olo militar, a Commissão de Marinha. c que o trv~rem st~o. . 
GuGrra submettc {t consid3ra<;ii:J d<~. Camara § 3.• S1 termma.do o prazo 1lc 60 dtas do 
o substitutivo a. que alludo no começo deste que trata o paragrapho antecedente~ nenhum 
parecer. candidato sa houver inscl'ipto, abrir -se-ha 

nova inscripçiio por igual prazo ; e, si esgo
tado este, niug uom ainda se houver in- · 
scripto, o Gover no fará. a nomeação, ~attt>n· 
dendo a que, em igualdade de conoições, 
tenha ou não havido concurso, deverão ser 
pre reridos: 

Sala da.s Commissões, 2 1 de outub!'O de 
1903.-Alues Ba>·bosa, presideate iatel'ino . 
..;..0UiJeira Valladao, rolator.-R. Paixtto.
Soares dos Santos. 

Substitutij)o da Commissüo 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.• Os auditores de guel'l'a. ora. exis

t entes, nomea.dos em Yirtude dos decretos 
ns. 257, de 12 de março de l89J, e 93, de 1 
da outubro de 1892, e os auxiliares dos audi· 

«) ·os offlcia.es t!o exGrcito e ua armada 
gradnados em-direito, do quadro activo on 
reform<~,dos ; 

b) os hoo.ora.1" ios t:>.rnbem gra.1ua.dos em 
direito, com serviços do campanllia; 

c) os 1nagistrd.dos f~derae3 em disponibi· 
lidado. 
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Aré. 5. 0 O auditor da marinha torá a g;·a- Pnragrnpbo unico. Na falta absoluta de 
-duaçã.o d.e capitão de fragat:J. o o sub-auditor officia.l nas condições acima, servi1•á interi· 
a. de l" t~nente ; o, na. fórma. do at•t. 85 da namentc um subaHerno do qua.dro activo, 
Constituir.ão, terão as m:lSmas va.ntag.:>ns cnm a gra tificação de sec1·otario de corpo 
<JUO os do ~xercito de ca.tegori:-. cJrrcspon· montado (65$000). 
dente. ArL 14. O log<w ele e~ct·ivão, ciTcctlvu ou 

Pal'agrapho nnlcn. A vaga do auditor int~rino, sel'{L de nomcaçã.o do Ministl'o da. 
ela mat•inha. será preenchida por acc~sso do Guerra, que a f;.tr(J. po1· sim]Jles propo3ta do 
t•aspoctivo su\Hl.Udito~. a.udiior junto ;~.o qu ;~l o iuncciJ nJrlo tinir 

Art. 6." Os auditoe<>s e ~ub auJitores do de s:lr r ir, Oll m3dian te c:mJíçõ ~s r egula
-exercito servirão nos distt•idos qne ll1es m<>ntat·os quo o t \0 \'erno julgn-1· convoniente 
(orem designados pJ1·) Go\·erno ; a sMc ();J. osht,nii'. 
auditoria sm•li. a mesma do commamlo d•) Art. 15. Os vencimen tos dos n.tulitm•es, 
dlst;·icto, cumprindo, porém, tanto t~o au-, sulJ-audiLore.; c egerivãc;; sm·ã.o os con~~antes 
ditoi', .cutno ao snb-at:d~br. f,J!J,ccionar na d~. talJellajunt~, e:,ccpt? os rlos .adua.c~ <l.U- · 
gm1rntção em que, a JUizo do mmmo cJm.- dnores uc Mat'lllh \ , du 1-..-stad·J·Mawr do ]:;xcr
ma.nio, seu~ sm'\' iços ~e t Jrnarem tempora· cH.o, tio 4° o do G• diskictos mili tare.s, q_u~ 
riiLmento necessarios. cootinuarü.J a . p3:cJbJi' t:3 · 000.$ <~nnue\1-

Art. í.• 06 netos de nomeação, promocilo, ment~l, do accordo e·Jill a lul n. 360, d'3 3G 
rem:;ção e v.p:>sentu.dori:t. do; au:litores c de novembro do 1898, e decreto legi;;la.i.i vo 
::>nb-a.U.,it?re3 do enrclto e da ma1·inha. n. 8Zl , de 27 dodnombrv de 190! . 
t>erã.o feitos por decreto d.> Chefe do Podet• A1•t . 113. Fica appNn\do o Regulamento 
ExJcuUvo . P ,·occssual Criminal Jllili/l!1' de lG do julho 

At·t. 8.• O:; aulit,ores do 1 ~ cla;;sc do c:(- de 18:!:5, cJm exclu>ão d:\s disposiç:õc> dCI'O· 
ercito .e o andito·,• du. ma.l'inln setão, n:t ga.das até n presente dab o do arr. . 17, que 
ordem de a.ntigui·lut.la, os substitu ~os lcga.es dá a!.l Pode!' E~el}uLivo (~ at trilmiç·ão de no
ÜQS·Hlinistros togMos do Supremo Tribnnal me ar ,,a.ntli torru auxilia.rc;» . 
. Militar DJS seus itnllCldimentos, c os unicos I Art . 1 i, g• o Goycmo autcol'izado n. n.lJriL· 
concorr~~~e;; para o precn_chimeuto das V:J.ga.s o er edito necessa.rio pal'é\ execução ~~>ta lei. 
do iaesJUlzes. <tue será fmto alternadamente Art. 18. RC\'Jgmu·oo a.~ dlspost.;oes em 
.Pelo$ princ;pios ele antiguidade e mcl'eci-~coutrar-io. · 
mento, dis~e_n~ada. ~-~ondiç~o. de qmt~t·,o a~~ Sala das Commissões_.21 de ~:111tub.l'O de HlO~. 
nos .de effe..,ttv? se_1 ~ Iço, extg tcla. no at~. - - :\l-oes Bm·bosa, pres1dente mtot•mo.- Oh· 
do decreto legt; lati vo n. 149, do 18 de Julho t'e·:·;·a Valtadc7o, t•()httur. -R . P"i:r-<To.- Sol!l"es 
de 1893. . . dos Santos com rc~tricçõcs qua.nt.o ao para-· 
Ar~ . 9. • Os a.u~1torcil e s~'J-aulttores do crrapho 3• c alincn.s uo a rt. 4• . 

exerCLto e da. marmha gvslt<\O qas honras, " 
regalias e iSCllÇÕ03 que COillPC ~Íl'OIU :\OS Olli· TAllELL\ DOS \'E:\CBJENTOS <<t:E C0)1Pl"1'"=lrl 
ciaes do <tmbas as c:orpamçõ3s; seus venci- AOS Aí.:DiTt>Rt:S E S.üB·Al:D11\lRF:S DA ~L\RI· 
roen\o3 SCl'àO dh·ididOS em ordenado e gt·O.· XII.\.;:; DO J·;XERCl TO E AOS EWRlYi l::S DAS 
tifit;açã•), não tendo, PJl' consoguinb , Sll<l.S HJ:Sl'ECTiVAS ACDITulUAS 
f;~milia. ::; direito á pensã.o do mdo soltl.tL 

Al't. 10. A aposent.ndoria. dos auditores e 
snh·auditoresdo oxercito e da. m'\rinna. sorá. 
r·egulu.da pel3. lei que vigorar pwn n. dos 
juizes togatlos do Supremo Tribunal Militar. 

At•t . 11. Nos crimes funcciona.es , os au
'litores e sub-auditor2s serlto sujeites á jtt· 
ris:l icçi.lo dos tribuna.o.:~ milit;u·cs . · 

Art. 12. Incumba Q.os a.u.litot·os, al~m 1los 
devet•es jã. e.$tab3lechios n:-. Lcgi;htçiio vi
gent<', intorma.r sobre qualquet• pOtlto tlo di
reito quo so t;elaciono, di!•lcta ou ioJi recta
mento, com a. aimioistra.ç.'í.o m;lit,a t·, sem
pre quo lhes ful' isto determiaadu pela auto
r·.da.d~ superiot• junt o á qual :<~ :rviro: n. 

Art. 13 . Fica. orea.do, á semelhança. do 
que ja existe on. Audítori:l. Geral da Marinha, 
o logar de es~t·ivão nas auJitorias do-exet'· 
.cito, devendq às~e ca.t•go ser preenchitlo por 
.officl<J.l rotormW.o ou h.)norario com serviços 
,de guerra. o a precis!l !JooeidatJe. 

\'oi. V{ 

Auditorc> d:t mari
n 11:1. c de 1" clas
se do C XCI" JitO •• 

AuJito:· do 2" cla>so 
Sub·a.udHor da. ma· 

J'inl!a e du C!:er-
cito., ....... . .. . 

Escrivão de :~uúi· 
tlll'Í:.t. do t~ Cl f~S~e 
ou da. marinha .• 

E~crivão de audito· 
L' i a de 2" classe .. 

Po1· mn1o 

Orde no.• lu 

s:ocn.sooo 
G:OOJ$ OJ 

4:000;SOOJ 

1:800.$000 

l :-!-!0$000 

4:000$000 
3: 000~00 

2: 008$000 

Oú;er~açues 

I. a Qun.nio ramovitlos de um distt•icto 
p:n·a outro ou viajar;Jm no mesmo ~1$tl'icto~ 

70 
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no desempenho das funeções do seu cargo, 
os audltoros e sulJ-auditores terlio direito a. 
ajuda de custas e a. transporto para si e pes
soas de sua familia, nas mesmas condições 
fllte os oftl.ciaes do exercito de gradua~ão 
correspondentB. 

2.a Os ordenados de escl'ivão marcados 
na. presente tabella ~erão para o caso em 
que o c::\rgo seja exercido por offidal hono
ra.rio, sem soldo. 

Sendo official reformado, percelJel'â, além 
do soldo drt reforma, a mc.;ma gratificação 
marcada n,;, art. 13, pa.rag1•apho unico, de.>ta 
lei ; c si, aindC~ assim, a importilncia total 
ô.os vencimentos annuacs for menol' qne a 
do ordenado da tabolla, augmentar-se-ha a 
gratificação do quantitativo preciso para 
completar o mesmo orclemt•lo. 

Sala das Commis:;ões, 2l de ontuhro. de 
1903 -Aires Bm·bosa, p1•esidente-interino.
O!ivei1·..1 l'a{{adao, presillente-int.crino e rela
tor.-R. Paixao.-Soares elos 8w>tos. 

N. 18~-1U03 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Ficam extensivas a•Js anJieorcs de 

gum r .l. dos 1•, f<:•, 3•, 5° e 7• districto~ mili
t1rrs as vantagens do decreto n. 821, de 2.7 
d.J dezembro de 1901. 

Art • .2 .• O Governo abl'ir:i o neces;;ario 
credito ]lara execução da pr•~sente lei. 
Ar~. 3. • Revog,~m-se a3 di~po.>içúes em 

P. ontrario. 

Sala da;; sessõeg, .22 de agosb de 1903.
Ifosd'l\11((/i do OliteiJ'a. -Cel~a d.: So<• :J. 

N. ~iO - 1903 

Au!o;·iz a o G01:enw o; concede ;· t 'i!i mmo 
de Uce;tça, com todos ,_,,. <'<!li c i;:; 'nlos. ao 
te;u~nle ]i'rancisco Jft.l;·q,;es d~.t Ro cft,. :, (l[J~ 
!Ji'egado á a!"nw dv in(r.w lai'icr , )lcO'<t tn,tw· 
d<J sHa saude 

Em requer imento dirig:do ao CO!l2l'CS~o 
Nacional o toneate F1·n.ncioco Mar•qtiés do. 
Rocha solicita. um anno do licew:a. com 
todos os Yencimcntcs, para contiumu· seu 
tratamento, visto jil have1' esgotado as 
llcenças que lha podiam sm· cune~JiJas pelo 
Poder Executivo de a.ccordo com os preceitos 
regulamcn t ares . 

O requerente aUega, pJ.ra justifica!' o 
peilido, que nttribuo seus aetuae;; soll'rirnen
tos aos peniveis tra.balbos das cJ.mpanhas 
do_Rio Grande do Sul e de Canudos, que, e 
prLV?odo dos seus vencimentos, não lhe Sel'á 
possrv:el adquirir . a sa.ude pm•dida, por lbe 
fa.lt~~m completaoteute outros recursos pe-
cuma.l'IOS, · 

A Commis.são de Petição e Poder·es, to-· 
mando conhecimento deste requel'imento.
entendeu conveniente ouvir, acer ca dons
sumpto, o Míníslerio da Guerra. 

O Sr. Ministro da Guerra, em a viso n. :2S .. 
do 14 de ·setembro ultimo, l'oporta·se á in-· 
rormação que, sobre o requerimento, deu a .. 
repartição do estado maior do Exercito, com 
a qual concurda, e com ella r emet te á Ca.
mara a fé de of!lcio do requerente. 

Verifica-se, com o auxilio deste documen-· 
to, que o requerente foi transferido para a.. 
2" classe do Exercito pot• dect•eto de I O ele 
dezembro do anno passado, pelo que ficou. 
ag·gregado á a.rma de infantaria, a que per· 
tencía, de conformidade com a Resolução de 
l de abril de 1871. 

O citado decr0to. de 10 Lle dezemlJro ui
limo, foi eJtpedido em virtude do resultado da, 
inspecção de saude, a. que foi o requerente 
submettido, visto se achar durante mais de 
um anno recolhido a uma caslt do saude por · 
sotrrer das f;wuldadcs mentaes. 

Verifica-se igualment'! que o requerente· 
tem serviços do guerr<L prestados no Rio 
Grande do Sul e em L~anudos. 

Em Yista. do exposto, a sit uação do roque·· 
rente é esta: -transferido para a 2a classe do 
oxe1•cito, em vistfl. de inspecção de saude,. 
deve nella permanecer por um anno, findo o 
qual deve sujeit."''.r-se a nova insp3cção, de 
cujo resuLtado depende a sua rev!ll'são á 
P classe, si fo1• con.~iderado prompt o, ou a· 
sua reforma, s i for inhallilitado p1.ra o SUl'· 
viço. (Resolução de I de abril de 1871, ordem. 
do dia n. 820, de 1871; aviso de 2··i de agost o 
de 1887, ordem do dia n. 2.133.) 

A licença solicitada, si for concedida, te1•á 
o elfeito de prolongar esta situação do re· 
quereute, dando-lhe mai~ um a.nno na 
2a classe }nra. o seu tratamento o evíto.udo·a 
sua. rero1ma irnminento, poi~ o pouco t empo 
quo llle fal tct para completar o anuo ele 
ag:?regatl.o ~ insufficiente pa.ra o seu resta
belecimento. 

O :\Iinisterio da Guerra não disse si luwía 
inconveniente pam o servioo milihr no 
deferime :J to da petição de que se t r ata , e da 
mesma fórma procedeu a repartição do es
hdo-rnaior do exercito, a qual, fazendo r e
fm·encilS aos serviços que o requerente tem 
Pl'est·\do na paz o na. guerra, jttntou á sua. 
informação a fé de officio da.quello official, 
pm·a bem s e pode1· agtâlata1· dos mesmos ser-
viços. 

Tudo isso bem pondel'ado, é a Commissão· 
de parecer que se autorize o Poder Exe· 
cutivo a conceder a licença solicitada, 11-
cando, porém, o requerente nas mesmas con· 
dições dos officiMs aggrega.dos po:· m otivo de 
ffi?lestia , os qua.es, segundo os avisos do Mi
nisterio da. Guerra, de 19 de dezembro ds. 
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1878, e G de julho de 1893,não toem direito a 
abono de etn.pa.. 

Isto posto, submctte-se :1 con.,lderação da 
cv,mara o seguint.e projecto : 

o Congresso Nacional ~·esol v e : 
Art. unico- Fica o Governo autol'iz11ndo 

a conceder um anno de ltcença, para h·,ltil.· 
menta de s11udl, ao·teuente F1·ancisco M<1.r· 
qttes da. Rocha, com os me~ mos vencimentos 
•1ue e!le actualmonte percebe como agg1·e~ 
gado i arma de inf;.wtaria: revo6adas as 
díspo3ições em contrario~ 

Sal::t das coromissõJs, J7 do ou tuln·o de 
l90:3.~Ta1Jaras de Lyra,Pr<Jsidente interino. 
-Jost! Euz~liio, relator. - Eu:;ebio ele Jn· 
l},·,~de. 

N. 271-190:3 

Autor-i.;a o Governo a concede,- Wll (mno de 
licença, com onlenado, po;ra ITi<lamenlo de 
saude, ao p1·aticcmte dos Correios ele Jfinas 
Geraes Jorge Augusto &mliago 

Em ~viso n. 132, de 2 do mez .Proximo pas· 
~ado, oS>', i>.Iioiscro da Iudustria , Viuçãu <l 
Oh1•as PuoliclS remctteu á Secretarht da 
Camm'tl, um roqnerimento em que D. Anna 
de Almeicl<J. Santiago, esposa e curadO!'a do 
:pratic::mte dos Correios de i\Iinas Geraes Jor
ge /wgusto Santiago, recolhido ao Hospício 
de Alienados de S. João d'El Rey, pede, para 
seu marido, '1.0 CongTesso Nacional um a uno 
de licença, com ol'dena,clo, pal'a tratamento 
de s:tudc. 

O mquerimento está. instruid:.> lhlt' attes· 
tados mcdicos que justificam}Jerfeitn.monte o 
pedido. pelo quo :1 Commissão d.e PoLiçõc~ o 
Podci'CS é de pa.l'er:er que se conceda a Hc~m
ç:~, solicitada, olfel'Ccendo p:.wa issJ à considc· 
1-ação da C::tmaL'il. o seguinte p1·oj ecto: 

O Congl'esso Xaciona[ resolve : 
Artigo unico. Fic.1 o POllcr E~ecutivo au

torizado a conceder um anno d.; liceo~(L, com 
Ol'dcn:tdo, pal':J. wato.mcoto de so.ud 1 a:~ p1•a. 
ticante dos Correio> d!l Mino.s Geraes Jt)rgc 
Angusto S~tntiago; ~evoga.das as dlspoBiçõos 
em coutrn,t'io. 

Sala tlt\.s commis5ões, 10 de outulll'o ele 
Hl03.---"T<~\1ares ele Lynt, pre;:idente interino. 
- JostJ EH~eõio, l'Cli1tor.-Eu=.:bio de A11· 
r],·ade. 

N. 272 - 10U3 

Autori=a o Goven1o a conceder um COlHO de 
licença, corn O?·deno.do, a Josd .Xavie1· de 111i· 
1·a11da He!<riq ttes, ajudante do poJ"tei,·o da 
Bibliotheca Nacional, pm·a tJ·ata;· de sua 
saude. 

A' Commissão de Petições e Podel' es foi 
:present9 nm requerimento, em que José Xa.-

vier da Miranda Henriques, ajudante do por
teiro da Bill!iotheca Nacional, allegaudu 
achat•-se grayemente doente, solicita um 
a.nno de licença, com ordenado, para trata· 
mento de :;;aude. 

Como pl'O>a de sua allegaçio, o requerente 
apresenta um atteotado metlico, do qual 
consta que elle se acha doen te de rheuma.
tismo poly-articuhr e necessita de tratar-;;e 
1'ôt•a desta Capital. 

Nestas condições, a. Commiss1io é ele p<~·· 
recm· q_ue se autorize o Poder Executivo a 
conceder a licença. solicitada e para isso otfe
rece (I considoração da Camara. o seguinte 
proj .cto: 

O Congresso Nacion;l.lresCllve: 

Artigo uaico. Fícl1. autorizado a concedct• 
um a.nno de licença, com ordenado, a José 
Xavier de :.\Iit•anda Honriques, ajnd11nte do 
porteiro da BílJliotlleca Nacion::tl, para tratar 
de stn s;mde o:!de lhe convi0r; revogaJ.as a~ 
disposições em contrario. 

Sah das commi.>sões, 20 de outubro de 
Hl03.-T,;t·ça,·es de Lyl·a, presidente interino. 
-losJ Et!:<eúio, reléi.tur.-E~t =ebio de And1·ade. 

N. 273- 1903 

Auto;-i;a o Governo a concede!" seis me.:: es de 
lice;lçn, com Ol·denaclo, 1llll"a tl•atC!Jnento de 
sua w ude, ao amanuensc dos ColTeíos d~ 
Pe~·namb! •,:o , V~dpicmo de AQuino Fo nseca 

O amanuensc tlos Co1•reios ele Pernambuco, 
Vlllpiano do Aquillo Fonseca., r oq,ter ao 
Cong1'esso .Xaclcmal ;;eis 1nczes tle lbon~a, 
corri ordenado, om lH'Ol'ogal.CãO ú. em cujo 
go~o se a cha., pa1•a t t•ato.mento de saude. 
v isto não poder volta r ao CXGl'Cicio de sua~ 
func1~iíes, como pr ova com o t'tt~st:Ldo me· 
dico c1ue jnnta ao sou rc(!UCl'im cnto . 

A Commíssão de Pc~içüos e Poderes, vc· 
l'ifica.ndo compl'ovadtL a a.Jloga.ç!lo da. moles· 
ti:1 do rcquercnto. (• de pat•ecot· quo se ~wcto · 
l'Ízc o Poúer Executivo a ooncedc L' a. licefiç:t 
solicita.da, o para i, so submette tL conside
raçã o dn. C<\IDli.L'a o seguinte Pl'Ojeato : 

O Con·"l'e:;so Nacional r esolre: 
Arti··o- Unico - Fica o P oder Executivo 

autol'izado a conceder ao nmanuense dos 
Correios do Pernambuco Vulpiano de Aqnino 
Fonseca sei~ me;~;ee de licenQo., com ot•de
nado, para. tratttr de su~ sa~d~ onde lhe· 
convier ; revogo-das t1S dtspostçoes em coe· 
tr<~.rio. 

Sala das commissões, 19 de outubro de 
1903.-Ta'!lal'es de Lyra, P residente interino. 
-Jose Ew;ebio, relator ,-Elet~bio de 'An
drade . 
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N. 274 - 1903 

-Emenda sub~lilutioa do .Se;wcl~, ao lli'Qiecto 
· da Camara dos Deputados n. 128 .B, de 
1902, qtee eleva a 2$ düil'f,os a )Jel1$cío e 
~·oldo que perwbr; o i• wde!o l·eformado, com 
honras de alferes elo exercito, O;·o.aimbo 
Cal·~os Corrêa de Lemos 

A Commis>ão d~ Orça.niJnt:), tendo oxa.
·minado a cmend:L approvada. pe lo Senado ao 
projecl.o n. I , deste anuo, da Cam!l.rn. dos 
Deputa.dos, ~de parce2r que seja ndopta.da n. 
l'eferida. emond:t, vi& to consultar clla, nã.o só 
. a praxo até a.go1•a s~guida., c.> mo a. coovc
. .oionci<1. da. e.;ct';p tura.çã.o regular d:t. dos 
·Jlaza. 

Sala. dM c::nnmi3SÕ()!, 20 de ouh•bro de 
I 903. - Cassiarw d a Nascimento, pre:>itlont~, 
- Licurindo l'ilta,·rela.tt>r.- Francisc·o Vaíga. 
- Urbano Santos.-OorneUo ÚH Fomeca. 

Projecto ela Camara elos lJzpu!ados,n, ~28 11, 
de 1902, qtw eleM a 2$ dial'ios a paasao e 
soldo qt~e perc~be o f o cadete J'tf'w ma d-o, 
com hom·as de al{e1·es do cJ:eJ·cito, Ot·o,. imllo 
Carlos Corrê<X (le L~mos 

··-{Yicle parecer n. 79, de {894 , e pt• ,jecto n , 1.00, 
de 190:1) 

O Congras:;o NMiona.lre>oive : 
· A~:tigo uuico. Fica.m elevMlo~ 11. 2-i; di;-.1·ioí1 

.-a pensão c o soldo que pet•cebo o lo catle te 
refo t•mu.do,com honras da alrcre" üo cxor
~ito, Orozimbo Carlos Cot'l'ê<L do Lemo~; r<: 
~•oga.d(l.s as disposições em contt•ll.rio . 

Camu.ra dos Deputo.d0~. 2B •{e julho tia 1003. 
-Fnmcisco de Pa•cla 0/ío'}ircc Gt•Íma;·ctes, 
:presldente.-1lfanoc:l de Alencar Guü naJ·,rcs, 
1° secreta.rio.-Tlwma;; P ompeu- Pinto Ac-

. .cioly, 2°. SC<:L'eta.rio. 

. Emc11da 3uli~tiluliva, do Senmlo, ao )l>'oj~c!o 
· d1' Ot!mlti'l! dos lJepul"dos n, 1:!8 iJ, ele 

1902, qw~ elet•cc a 2$ diw~o.! ti pens({o c 
. soldo que jJe1·ccbe o 1• cadete l'e(Ol'mltdo , 
con~ 7•om-as de af{e1·cs elo exercito, 01·o.oimbo 
Cul'los CorrBa 1le Lemos 

O Congresso Nacional l'esolve : 
· Arti go un\co. Fica. olcva.rla. a. 2~ dhw!os a 

'pensã:o de 400 r(!is diat•ios que percebe o I• 
cadete Nforma.d.o, com hooras de a\fCl'llS do 

· exercito, Or ozimbo Cal'lo$ CorJ'ê.l do Lemos; 
<revoga.d&s as di:3posições em eootr<.Lrio. 

· Senado Feder.~!. 15 de outubro d·o '!903. -
Affonso Aug usto JlorciYa Pe1ma., PJ'Osioionte. 

-- Joaliim â'O. Catunda, 1• SJcretM·io. -
.Albe1·to Jose Oonço.lnes, 2• Secrct:l.do. - Jose 
.-de Almeida Bar·1·eto, 3o S:x:t•eta.rio intot;ino. 
· - l•'elippc Schmidt, 4• Sncretat·io i.lterino ; 

N. 275 - IOJJ 

Aulorüa o Prcsid1m~c ela Repu~?ica a abJ·i;· 
ao .i\[inisterio da M!l1'ir.ha ·o Ci'edito de 
4: 550~, pam p a[!amen to a Jocío Jowl'cim 
ele Qli.,eirCI; de sevs VC)'!címentos de :1° P)'U· 
tico das llarTas de Se)·gipe 

O St•. Presidente dn. Rcpubllca, soUcíta do 
Coogre~J Nu.dona.l o credito especial de 
4:550$, para p:1gamooto a João Joaquim de 
Oliveira. dos vencime.nt.Ds que Lhe competem 
como lo pl' .ti co das barra.~ de Set•gi)lc e 
quo decorrem ·1le l de fevereir o de lSill <t 
31 de dezembro de !893 • 

A' vi~ta. da eltposiçã.o. que acompanlta a 
Men~gem, ::1. Cornmissã.o de Orçt\mcuto é de 
parecer <JUn seja. submett ido ú. ca.mt\ra. dos 
Deputados o seguioto proje~b de lei 

O Congl'e~ Nacional resolve: 
Art. Fict\ o Pre3idente da. Republioa. all

tor iza.do o abrir no Mini:~te1•lo da. Marinha o 
credito de 4:550$ IJ:I.l\\ }XJ.gamento a João 
Joaquim do OliYeira de seus vencitncntos (le 
1° pr•a.iico das lJ.:trt•.ls de Sergipe, ;t contar elo 
I de fovcro it·o de 18ill a 31 de dezembro de 
1893. 

S 1la cl1s commíssões, 20 d3 outubí•o üe 
1903.-Cassiw-w do Nascimcaro, p;•c.,;idente. 
-Latm.nda Pi!la, rcla.tor.-.lllbio de A.ln·ca: 
-Urll(ti!O Santos. - Francisco Veiga. - Co r· 
nel·io da Z:anseca. 

Er.;pHiç<To a gt<e se t,.e{e1•~ o pa1·cc~l: sv lli'Ct 

Sr. Pt•csidonta dn. Republic:J.-Varias re
cl<unaçõcs teom sido apr3;;cmt~tl:ul n est:.~ 
Secrot.tria. da E:st~do pelo l• pt•atíco dtl.S 
bar•·o.s úc Scegipo-.Toiio .roa.<,ulm 1l 1 Olivclt·n. 
-a.t\m do obtor do Govm•no o pil.::?;a.mcnto tl~ 
voncimcatos que deixou tio l'OCobct• cJmo 
i o pr.1ti<1o dtt bll.l't"J. do H. lo Roal, no llOt'lodo 
úo I de f<Jvoreit·o do 18Ul ~~ 31 do do r.~tnbrn 
úe IS J:J . 

~llamio~1las essa:~ rccl•tmn ~·ties . V0J'\fk01l·sc 
qno llc f1.1cLo oram dovtdos tLrpwlln }>! ·:~Uco 
os rcfol'itlus vencilTientos. tn inrpm•t.ancia de 
4:550.~; 1\, em 9 do janeiro de 18lli , ~olir:i 
tou-so ao ~'linistol'io du. FaZ1!ntla. o l.'especti vo 
pag'-tmonto, mediante pNce~so de cxurcicio 
ttmlo, mo.ndu.do ol'ganiza.t• de aecordo com o 
pa.t•ccot' quo, sobre o assumpto, emittiu o 
Conselho Nav:>l, em CJnSulta. n. 7 .130:5, da 4 
do dezombro do !896. 

·Entretanto, não nourl-;. ~f>r k:llizaoo tal 
'{Ja.gamcnto, por!iUf:. ~ -·· :;ud .• declar ou o 
ci~a.do )líoíster io. ~m :.tV.~<'.> n. . n, de 3 de 
seto.nbro do 1867, :~.divida. em quest1í.o não 
se a.chava comp:ehendida. IiJS t?!feitos do de
Cl'eto n. !0.145, de 5 de ja.aoit•o ll.e 1889, por 
não torcm sido consigoadl.)S, nos · exercicios 
proprios, os fuutlvs correspondente3. 
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E a.;;sim ficou a marinha impossibilitada 
do a.tteudor, por falta (ll\ vol'b.l, ás SUPI'a
rnencionadas. reclí\,rnaçlie~. 

Tendo, porém, o p1 atH·o Toão Joaquim rle 
Dliveira. recol'rido novamet·~c a oste Minis· 
tcrio pa1•a h;.~. ver os . vencun<!nt.Jc de quo é 
credor, e cab2ndo ao Goveruu ~~·evidenciar, 
afim de que os scrvidm•cs !l,; Estado re
cebam o qlle ll1zs c; legalmcmtc devido pelo 
exercício tic suas fnncçõGs; venho :pzdit• que 
vos ·digneis do soLicitar do Congresio Na· 
cional, á. vista do c~posto, a concess<\o de um 
credito especial ao Ministorio a meu ca.l'go, 
na importancia. de 4:550~. para occorrel' an 
pagamento de que s1 tt•ata. 

Ca.pital Federal, 18 de dezembro de !90!.
Josd Piato da Luz. 

N. 276- 1903 

-'11!/0l'Üa o PJ·e,;idtmle da Republic<' a aul"ii· rw 
JJinistaJ·io da JJm·i,Jlw as segJ.ti~tes CJ·edi· 
tos, sttpple11Wntat·es d nrlwica 957, de 30 
de dezembro de 1902: de 88:918$70(], se,•do 
1wra a coHsignação-Pessoal- 59:8G2$821 
e piiJ•a a consig;wçao - ;llate,·icrl - 1's. 
2[):055$885, da ve;·ba-F1·etes-do lll't. 0°, 
n. 2G; de 416:1!).'3!;720 partt a qtwtlt des
túwtla l~ fw·dcwlCn to (ma(e1·úc p;·ima), da 
consigna~~~~o-:liaterürl-§ 9° do mesmo ar· 
tigo-COJ'[lO de Jlar inhei1·os Nacio;uws; e rle 
166:840$883 , jltO'a a quota d estinar!" a 
fardamento ( mc~teda pl·ima), da COilSi[!na
~'iT.o ~Jlatel'ial- § 10 do -mesmn cu·tigo
Corpo de Infcmtaria de Jfcwildw 

O PNJsidcn~e da Rcpuulica, em ).Icnsagem 
de 14 deste mez, soHcit:~ do Congrosõo Na
cional varias c1·editos supplement;~.res ao or
çamento em vigol' do Ministorio da Mari
nha, m1 impol·tanci:J. total de 671 :925$8ôl. 

A' vista da Mensagem, exposição do 1'6SIJC· 
ctiYo Ministro o contas juntas, é a Com mis
são de 01•çamcnto de p~rcce1• r1ue ~*" sub
mcttidll r.. Gama,n\ dos Deputados o seguinte 
projecto: 

Art. Fica o Presidente da Republica au
torizado a abril• ao Ministcrio da. M&rinha 
os seguintes creditas supplementares <i. lei 
n. 957, de 30 tle dezembro da l\JU2:- d<) 
88:918$706. sertdo pa.ra a consignação -
Pessoal-59:80'<$821, e para. a conoignação
Ma.teria.l-29:0558885 da vm·ba-Fretes - do 
art. 9°, n. 2ô;de4l6:W3$270, para a quota. 
destinada a fardamento (matm·in. prima), da' 
consignação-Material-§ 9° do m esmo ar· 
t igo- Corpo de Mariuheiros Nacionaes; e da 
166:840$885, pam a quota destinada n. fa.rda.
ruento (materia pl'ima), da consignação --

Material- § 10 uo mesmo [trtigo-Corpo do· 
Intantaria. de Marinha. 

Sala das corHmissões,20 de outu b1•o de W03 .. 
-Cass~mo do .iVascimeato, presidente.-Cm--
nelio ela Fonseca.-Laurindo Pitta, rola.tor. 
-F1·ancisco Veig(I ,-.Ani.oio de Abret<.- u-,·--
/Ja,,& Sanros. · 

Sr'. PrcsideutJ d .. t l~epubli ca-Pt~lo art.9°,. 
ll. 2e, da lei n . 957, de 30 de dozombro de· 
1902, fui a vc1•ba- Fl'.ltes-do Ministcrio a 
meu cargo dotada com a import11ncia de' 
220:000$, sendo 170:000$ ]Jlra occorrer a,. 
despc1.::ts do ).Xl.ssagens, ajudas da custo e·· 
commi.,~uo~ de saqtHl>, e 50:000$ pa.Pa os dis
pen.dos üe fro~es, encaixotamentos o se
gur•os. 

Tacs dotações, que seria m bast antes p<J.ra 
as necessidades normaes tleste Ministedo, 
tomam-se insufficientes para cobri r novas 
e ínevito.veii; despezas q u i'l hii,a de sobrevir,. 
pois aus dispondios regularmente ftJitos com 
o movimento do pessoal e tra nspor&e de ma· 
tel'ia\ para os Estt~do~ da Uniã.o, veiu juntar· 
se a nece::sítlade, já de s:.~tisrazer os frete~ de· 
encommenlas rea.!iz~d:~s na Em·opa, já de 
prover t\ flotilha. de M<\tto Grosso e a divisã o· 
UilVal do Nvrte, ercada p arJ. cooperar, n o 
Ama.wnas, com as for·ças de t erra em occu
pação do tm•1·itorio do Acre, e attender a . 
serviço de outra ordem. 

Decorreu do.hi um gl'anle movimento de 
pessoal para esses E, t a.•los e exlro.ordin o.r la. 
l'emessa ue avultado numero de volumes 
contendo sobresulenf,es, a r tigos bellicos, rnu-· 
nições de boca e medicn.ruantos. 

l-Ia. tambem iusullicienciil. nus quottt~ do
ô50:000$ e r06:09l$400 consignadas nDs ns. 9· 
e lO do art. 9°, da referiu.~ lei, para acqui· 
sição de farcl:J.menGo (matoria prima) das 
pmças dos corpos de 1\Iarinheir os Nacionaes' 
e InCa.nt;1ria <le Mal'inha.. 

Esto. ínsufficienci:J. expl iclt·~e . j;í por terem 
sido fiS quotas Cc\lcubdas-ar biLl'n.riamente,. 
como tive occasião de ponder ar no mou l'G· 
laturio, jil por IHJ.VC\' cNsd:.lo o numero de 
pl'aç(IS (laquelles corpos, ja, tlnalmonto, pel~ 
atrazo Lle pagamentos de sem~strea que siio. 
fixn.dos em lei. 

Em tacs cond.içiics, a utorbmi a conta.dori11. 
deste llfinis tcrio <I orga.nizar n. d6monstra· 
çã.o dos crediLos pt'ecisus p i ra fazer fuce a . 
todas as despez~ts d~ts alludidas Yerbns até 
o encert•amento do excrcicio; demonstração. 
esta que tenho a honra do submett13l' a vosso. 
exame, e pela qa(l. l vos dig ll areis do vel'i· 
ficar a ne~essidade dos seguintes crtJditos ' 
supplementares: 88:91RS706 para a verba
Frctos- s~ndo: 59:86.2,$821 p11ra a quota.. 
«Pes~oa.l» 29:055$885 par:.t a quota «Mn.te·· 
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·· riah; 416:193$270 :p:wa a consignaç~o (farJ.a.
menb, ma teria. prima) da verba. § 9: -norpo 
de Marinheiros Naciona.es a 166:8!0$B85 p~ra 
igual consignação da verba do§ lO-corpo 
de InCantaria de :Marinha. 

Assim, pois, venl1o l'ogar·vos providencias 
no ·>entido <lo ser habilitado oste l\Iinisterio 
com os ct•editos snpplementares qne ora so
licito e cuja concessão depende do Congresso 
NacionaL 

Rio de Janeiro, 14 de outubro d3 Hlú3 .
JHZ:a Cesar [le ~Yo!·onh a. 

o s.-. President.e- Estando a/l()Ull· 
b.da a hora, designo para amanhã a se
guinte ordem do düt: 

1" parte (a.té á~ 3 ltor.J.B ou antes) : 

Votaçã.o do projecto n. 257, de 1903, anto
l'izando o Poder ExecutiYo a concedm• um 
a.nno do licenço., com ordemtclo, a. Vicente 
~laximo de Almeitla Sel't'a, 1• osct•iptural'io 
da. Alfandega do Cot•umb:í, om ]Worogação 
da(.!uella om cujo goso se acha., pa.ra. tratar 
üe sua sa.udo (discussão unica); 

Votlção do projecto n. 258, de 1903, con· 
cotlando um anno do licença, com todos os 
Ycncímentos, :po.ra tru.tat· ds sua. saude, a.o 
n.lí"oru~ do exercito Atfre<lo Rornão dos Anjos, 

· co:n pa.rocer da Commis;;ão tlo Petições e Po· 
deres (discnssfio unica) ; 

Vota~·ão do projecto n. 25'J, de IÕ03, auto· 
l'izn.ntlo o Poáor Execucivo a peoroga.r :por 
nrn anno, com o t•espectiro ordenado, a. li· 
cenç\ om cujo goso se acha o cocductor de 
:}' cln.sse da Estrv.da dG Fot•ro Central do 
Brn:zll Antonio Toscano de Brito (cliscussão 
unica) i · 

Votaçli.o tio projocto a . .!2 C, de 1908, rela
tivo a emenda do SemdÇJ a,Q projeoto n. 42 B, 
dc~te anno, quo a.ntol'izí1 o · Presi-ientc da 
Ropublica. a. crcO.l' o rcgula.menhl', sem onus 
pa.ra. os cofros pnblicos, uma ca.ix;~ lJene
tlconte na Brigada Policüü dcstn. Ca.pita.l 
·(discussão uoica.) ; 

Discussão unica do }Woject.o n. H9 B, de 
. ·1902, relativo á. emend<1 dú Seaa\\O ~o lJl'O· 
,iecto n. 186 A, de~tc <~.nno, IJ.Ue releva. ao e:,:
.lleputa.do José Augusto Viohae~ a. pre;cripçã.o 

em qua incorrer~m seus subsidias, de 11 de 
agosto a 23 de setembro de 1903 ; 

2a discussão do :pr ojecto n. 260, de W03, 
autol'iza.ntlo o Poder Executivo a abdr a.o Mi
oís'tel'io da. Guerro. o credito do 702_:908$875, 
sup:piementar i verba. 9~ -Soldos e grnti
ficações- do ;J.l't. l l dD, lei n. 957, de 30 de 
dezcmtro de 1802; 

2·' dis~ussão do p roj eoto n . 204, .de HJ03, 
::wtorizantlo o Governo a. m andar pagar ao 
engenlleiro Estanislâo Luiz Bousquot ::t im· 
portancia. de .~: :l76$!29_, a que tom d íl'oito 
pelo e~ercicio interino do loga.r de pt•opa
rador dn cadeira de physica. illcl i!SGria.l da 
Es!!ol;t Polytcchnica., desde 25 de a lJL'il do 
1901 a 12 de janeiro elo 19J2 ; 

2• discussão do proj ccto n. 265, de IU03, 
atttorizando o Poder JJ::mcutivo a a.b l'it• ao 
Wni.sterí·) da Jii~íiç<L o Negocias interiores o 
cl'edito c:dt'it.Ol'dina:rio ·de t :J:897$, seudo 
10:897:-;, p•wa. indomnízação o.o Dr. Sylvío 
Roméro, J.'ll'u f~ssol~ de Lo~ica do in ternato do 
Gymnasio Nacional, da ue3pezu. com a im~ 
pressão do suo. obra «Histori<t da. Litteratura 
Brazileira» e 3. 000$ paJ.'a pagamento ao 
mesmo do p1'amio que lhe .foi arb itratlo ; 

Contintia.ção da 2~ discnsslio do proje3to 
n. 3il A, do 1903, reOl'ga.nizando os sei•viços 
de hygiene administt\ ttiva d11 União ; 

Segunda pa1·t0 (CLS 3 horas, ou antes): 
2~ discus~ã.o do proj::Jcto n. 266, de 1903, 

nutorizandq o Pocler Executivo a aol'Íl' a.o 
:Ylinistel'io da. Fazemlu. o credito especial tl o 
i O: 920$140, para occorrer ú. restit uição t1 e 
i~·u :.1 •1ua.nti<t reco lhida ao Thesouro Fe
doNL em 23 de sotemlJl'O de LSSB, como cm
prostimó dl) ct>!'re dos orphãos e :pert()n ccnte 
aos menores Benja,m in, Luiz<t e Joaqr1im, 
filhos do Joaquim Gooçah•os Rttpo~o o úe 
O. Alice Ma.ria.na. Fer1•eira Rap~s o ; o dá. 
outras providencias ; 

Continnaçii.o d:t a~ discuasno do pt•.;jc,;to 
n. HlB , de 1903, providenciando $o1Jr·e tw
xllios á. lavoura.; 

3• niscus&io do projecto n . 2-!2 A, t!c 
W03 (o projecto n. 39.2, do 1902, do SenadtJ) 
que dü. novll ot•ganíza.ç1i.o tl Casa. l(a. Moütla • 

L6vauta.-se a sessão ás 'i horas e 15 mi
nutos da tard(l. 
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~-------------------------------------------------------------~ 

ma SESSÃO :m 99 DE OUT'Ii~l.l.O DE l903 

P;·asidenci(! dos Srs. Pmt!(! Guimanies (l'!·esíclente) , Oli-.lcim Figt<airedo (t•• Vi~e-Pre
sídcnte) c Pat!la G~tinwrtres (Pr•J,iâe11te) 

Ao meio-dia. pt·ocede-se á ch<J.mn.da n. qno . ) tinas de 0\ll'O P1•eto, o tempo em quo gra~ 
:::-e~ponJ.emos Srs. Paula Gnimtl.l'ães, Alencar t uit<t.IUeni;e kccionvu algumas ca.deiras, etc . 
Gtümar1íe$, Thomaz Accioly, Wanuel'ley de - Iuteíri'.d.,.. 
!\Ieodonc~. Jo::'lqnim P ires, Eugenio Tou- Do mesmo senhcr, dQ igual data , t ransn:lit-
1'io ho, Antero Botelho, Aurelio Amorim, tindo a cst:1. camara um dos a.utogl't\p llos d:~o 
Luiz Domingues. Thomaz ca.va.lca.nti, Edu- resolução J.•J Congresso Nacional, j <í. eanccio
:ifdo Stuí.la.r t, Sergio Sa.boya, Gonçalo Souto, nada. pelo Sr. Pr esidente da. Republica, mau
Fonseca. e Silva, Abdon Mila.nez. · Tei:teir:~o de dando :L'brir o ueoessn.rio credito para a im· 
Sá., Et•mir io Coutinho, Celso de Souz.'\, Brioio pre3são gt'it~uita da Rel:'ista do Cl!w do EngJ
Fitho, Julio de Mello, Cornelio da. Fonseca, nllm·ü:-fn~eira.da.; arehive-se o autogra.pho. 
Angelo Neto, Euzebio de Andrade, An•oxeUas Reqne1•ime:no elo D~·- Augnsto Ferreil'a, elos 
-Galvão, Rodrigu!ls Doria, Joviniaoo de Car- Santos, lent~ cathsdratico do Chinüca. Me
·va lho, FeUsbsllo Freire, Sa.tyro Dias, Pinto clic:t da Faculua.f.le de Medicina desta capi tal , 
Dantas, Alves Barbosa, Rodrigues Lima., pedindo 11m ::'lnno de licenç:. com t odos os 
Tolentino dos Santo3, J?aranhos 1iontcnegro , voocimenws pa.t'<l. tr!l.tameo to de sua samle. 
Rodrigues Saldanha., Bernardo Hol'ta, Co t•- - A' Commi~8ii.o de PtJtiçõês e Pode1•cs. 
reia Dutra, Americo do Albnquel·qne, Fi
delis .Alves, João Baptistil., G:J.lvão Ba.ptist::~, 
Laurindo Pitta, Cruve Ho Ctl.valeaoti, l\bu
!'ieio de Abl'en, Carlos Toi'xeira. Bra.ntliio, Bel'
na.rd~ Monteiro, Joao Luiz, Gn.>tli.o da. 
Cttnhtt, RilJcil'O .Jtmqueirn., Bueno tle P<\i va , 
.João Luiz Alves, Leouei Filho, Hernu.rdo~ de 
1'\tria, Antonto Z.Lcarias, Lamonníel' Godo
fredo, Cnlogcras,Noguei ra,Moroi t•a dt~ Silva, 
Francisco Romeit'O , Vn.!ob; do Gastro, At•
nolpho Azevedo, Alvaro do Carvalho, Can
tlido Rodrigues. Hermc:megildo do Moraes 
Filho, Joaquim Tei:teit·a Brandão, Bcrua\'•lo 
Antonio, Ca.odillJ de Abreu, Carlos Cav<tl· 
canti, L<tmenh~ Lins, Fr:tncisco Tolentino, 
Eliseu Gnilhermc, Oerma.no Hu.ll.~loclwr, 
-la.mos Darcy, CnS$ia.no d ·, Na:,~Cimento, Vos
pasla.no do Albuqnorquo, Cttmpos Gu.t'\ÍGl' u 
.Homem do Cal'vttlho . 

,\ brc-so :1. s ::ssiio . 

E' lida o som dob;\tc n.ppt•ovndt\ a u.ct:1 da 
· sB~são a.ntoe01lento. 

Passa-soao o~pedlcnte. 

O 81·. Alenc ar Guiann•·ã~& 
(1" Sucre tm·io) p t·ocede á leitura. elo seg11iute 

EXPEDI~NTE 

·Olllcios : 

Do Sr . L • Secr etario do Senado, de 2 1 do 
-corrente, communicand.o que o Senado não 
poude dar o .seu assentimento à pl'oposição. 
desta Camara. mandando contar pn.1-a. os 
llffeitos da. aposentadoria. do Dr. Joaquim 

,candido da. Costa · Serra., lente da Escola. de 

O !St•, • .J"oiio Lui:.o:: Ah'es- S t•. 
Presiclca~~. p~.di '" palavt'.L para solicitat• do 
V. E~ . <dn1.cl·pu~içào dos se us bons officios 
jnnto ;L !llus~:·a.~la. Commissão do Orçamento, 
l'()latlvam•:•ntc a m1s papeis quo Hw o;tã.o 
afi'ootos , tlo c.ctnal juiz ele direito da. comarca 
de Alfenas, n o E~tado de Minas, o Dt· • .João 
Vi.oit•:t d :1 Cunha. 

·Es~o rn:~g :str;ulo, tlistincto em touos os 
:Sent idos 1V~L' ~orviços prestados a.o nosso 
paiz, j;t c:u •liversos c:trgos da magistratura, 
que te:u occ•1 pt~.Jo eJlll b1•ilho PaJ'a o seu 
nome o p~1·.~ <L ca.usa. pttblica, jL~ como audi·· 
to1· tio guen·;~ tlo 3• co!'po do exercito du
J'nnto a ;.:ut'r•··~ do P tn·agnay, fvi illoga.l
mcnte pt•ivaíl.o do seu c<~orgo dur:~.nte a.lgmu 
tempJ, ti•J mo;lo q ue, proclamada. a. R opu
blioa., v (hJH\'1'110 P t•.>visot•io, 1•opara.udo n. 
luj n..;Ll<::L ((i!'=! o mt•s,no saft't·ou, deu-lho uma 
com:wca. no l':;t:\do do .Minas . 

O Dt•. Jv~o Vieil'a , documentando o seu 
podido. re1pwr·ou o pagamento dos vencimen
tos t·e l ~ltivo>:: ;\ ·J tempo em q;te esteve om 
dispoll ibilid:l,le, contl·a disposição expressa 
de lei, invoca.odo precedentes legislativos 
em t•elação n. ou&rus magislrados. · 

Justa, como ú, a preteoção e trata.ndo-se 
de um magistrado digno o com ra!evantes 
so rviços, e.>pJro que a Commissã.o de Orça
mento, o.ttendeodo ao .meu appcllo, dê q uan
to a ntes pa J'ec'3r ao requerimento daquello 
magistrado. 

Tenho concluido. 

O Sr. TboJUaz Cavalcanti 
diz .que o conceit uado orgã.o republicano 
deata Capita.l, O Pah om a.rtigo de fundo, 
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sob o titul1) ~Justa. rcp:U'a~ão», fazendo va· 
rias consído;·:~çõ~s relativas li. um pr~jocto 
em and:~mcnto nesta. Cmnura, t•ctcriu-se, 
mturalmente por info1•mações !'<t' h as, á 
Comm~ss5.o do Mal"inha. o G'uel'm. cL·n~u-
sur::tndo-a. · 

O digno oscl'ip~or, apezar dls jusbs razões 
aHcga.d:ts, não foi ju.st'J na. stn critic~. 1':' in
St!speito no caso ]Jorqne não é membro d<t 
·corumissão, mas, s:tbJndo dns sen~ e;J'ol·~os, 
d(liícação n0s trabnJhos que lhe são atl:'ectos, 
não póde doixnr de rcc\ificar, no momento, 
o conceito do distincto jornalist:t. 

Q quo, porém, o tronx:c n. kl b"iltl. fui un;J. 
local puiJlicada. no mesmo jornal,pal'eecudo, 
pela publicidade no mc;mo dht e na mesmo. 
folhn. da somo!ll:•nte dcchtraçào, ()UO se !'e
feria ;1, f<\Ha de cumprimcrrto~ uc deveres 
em Polaç5.o ao andttmonto de projectos fl!lsta 
Camam. 

Suppondo l'Op1'escnta1', no momento, :1 
ma.ioria da fOl\•U armad1t, declam. que olla 
nenhuma respomabilidatle tem poL' ess:t 
local. 

O exercito brazileiro, ao qu<!.l tem a hom·a 
de pertencer, até hnj[), nunca procLH'Oil por 
qualquel' modo atacar o poder publico. 
Mesmo na rpocu cllamitostt dos ultimas mo
zcs da Constituinte, e:n que os inimigos das 
institniçiJes procuraV<l.m pl<lntar a diseordia, 
a i!J,tl'iga., entre a fol'Çlt armada c o Con
gro.sso, mesmo, llcst.:\ c~poc..1., o exercito bra
zileit·o não desrnenõiu :lS suas tradiç·í.íGs. de
clarando varias vezes pelo orgão do Club 
:lr!ilitar q_ue clle acataria as deliberações do 
:podtlr publico, quao;:;que1· que fu~~em, uma 
vez que cstl 'lessem de ac~ordo com o dec:reto 
bue proclamou a Republica. 

Insiste nes' a, declarnç,'io para ·que o p:\iz 
inte~ru saiba que a forço. public;~ Otrnca p~'o
curou comural', de leve ~i1p1er, a acção do 
Poder• Lcgislath'O ou outr.J quJ.hlUOi' p..,der 
na sna attribuiçã o constituci.Jnt\I. 

Jti. disse, e rep&tc, que n:'"~u fa.lla om nome 
dt~ coltectlv-iditdc, p:Jrq ue em tvt!tt~ as corpo
rações e~\stem, em g~rat, e!c111Cntos i>ons e 
m:ios; mas f<dla om nvmc daQHolle,; que tcem 
o sentimento republica.rw de rcspe1to ás au
torid<tdcs e aos p 1dcros c·Jnstitnidos. 

Dada. e;tu, explicação, pc le p~rm:ssâo ii. 
Camar::t. par<t Ütz;er algumas con~.tleruçõcs 
sobre o O'Jit->rhl a que ~c rcfe.riu Dv começo 
do seu discarso. 

Em ouiubL•o de 1894, o illu~~l'<l c lJeneme
rito marechal Floria,oo Peixoto, então Presi
dente da RepulJlica, enviou ao Po.ler Lcgi~
la.tivo uma Monsagem acompanhando um 
prcjecto, que foi convertiJ.o em lei em 15 de 
dezcmb1'o do mesmo anoo, S·)b n. 247. 

Em virtudG desta lei, devi:J. ser c~pcd itlo o 
respectivo regulamento trataoclo dosdivllrdos 

nunHll'OS a que se refere o :nt. ·3°; no em
ta.nto,niio sab:~ por que razào isso não se fe:z;. 

Em 18:15, o or.:ttlor olfcroccu av peojecto de 
Oeçameot·> da Marinha. um<\ emendu no scu
ti(lo d:t lei· n. 217, pal'a pl•oduzít• t·Jdos os seus 
efl'(litos, isto é, reduzindo a gra ti ftcaç~o dos 
ulllcüLos de mllrinhtt ou do ex~rcito . 

A Cam:.tra. não deu o seu assenLimont o ;·, 
sua proposta. i!:m !895 inústiu na medida., o 
novamente :1 C:~ma.m rqjeHou. 

Em vir-tude desta a.ttitude da. Ca.ma.ra, mu
dotL o ol'adoL' de I'umo, apresent~nd(} ao 
projecto do orçamento do. Guerl'll. umn. emen
da, equiparando as gratlficaçÕJS dos officia.es 
do cxet•cit~ u.os da mar inha. uma vez qne o. 
Cmnara entcn!l1n, com o Porle1· EJ~:ccutivo, 
q no o dl~posto no n. .'2 do a1•t, 3• dn. lei 
n. 247, nãu devia se: cump1·itlo. 

g dahl para, c:i os diver3os Ot'Ç:J.mantos da 
Guerc u tcen1 c·onsigoado esta autorização; po:t· 
falta de um tra1Jall1o systematlco, porém, 
esta consignação não tem sido ~xecutadll.. 

Em 1902, voltando o oradoL' ao CongTcsso, 
ap!·cscntou um projecto que, alem de ü1zer a. 
resvlão das taoellas , das gt•atificaç.ões dot' 
oiücbes tlo exe1'ci.Lo e armada., t inha a. grande 
vantagem de demonstmr, por meio de alga.. 
rismos, q_ul'l toda e>s::; r evisão podü1 sm' feitp. 
dent1•o da vcroa. votadn. para o pessoal do 
e xe1·cHo. 

E:>te Pl'ojecto, ;)O!ll o parecer ummime das 
Commissõe3 dc Marinha o Guer:c<L e do Ot•ça· 
monto, foi approvado, na. sessão do anoo 
passado, em J• e 2• d1sc ussÕ8S com algumas 
emendas c encerrado n.1 ga . 

Este anno , em virtude de disposição r egi
mental, devia o projeeto entt'lll' novamente 
em ~3• tlÍSCU$SâO. 

O orador· aproveitou a oppcn·t unitlade pal'a 
fazer alg umas correcçues necessariu.s e tor
nar mais cbras vari as disposiç·ueg po l' meio 
de emendas. A Gommis,ão de iiia.r inbJ. e 
Guerrtt concorJ.ou com :J.S ~ua.s cmeud:~s e o 
projecto fui :i Commi:;são do Orçamento. 

As censuras flllta~ não cabem, portanto, 'i 
Commis~ã.o de Ma.l"inha c Guorrll., ncrn tio 
pouco ú. <Jommlssão de Orç·a.mnntl), quu, som· 
pre esc1 U[>Ulos:t om seus pa.t'ce!crcs, cstnda o 
assump~o. 

O t•olatDI' d~ssa. Commi$s:io, o Sl' . Galoão 
Gat'Y<t:hal, em 18 de agosto,aprc~cntou o son 
pal•ecer; o cotii.o pl'C.~i liente da. Corum i~sil.o , 
o illu8tt•e Depnhdo pot' Minas, o Sr. Fran
cisco Veiga, deferiu o pedido dJ Se. Püula 
Ramos pat·a que fosse pnblicado em avulso o 
p!l,l'Jccr com o pl'Ojac~u e toilos os documen
tos respectivc;s, pedido que o ot•a.tlot• gos
tosamontc acooitou. O Sr .. Francisco Veiga 
entregou-lhe o projecto, e em hreve prazo 
o orador deu as i nformações precisas. 
Essas informa.çõas foram remett iuas â Im
prensa Nacional. Sendo, porém, um trabalho 
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de ta lJclln.s,de mui !.os a.lg:J.l'isrnos, e co o vindo 
que não houvesse nenhum engano na. im-
1Jl'C>S<"ío, a. rcvísiio foi um pouco dcmot'<Lt(:~ . 
Ha. a.lguns dias <ül·a.z, porém,forarn entregues 
~~o digniJ presilleuLc da. Commissã.o, o Sl'. Cas
SÜIUO do Nu.scimento, qun promet ,ou a.o 
o1·a.do1' em brove <hr fionl solu~ão. 

Declara que concordou corn o pc.lido !lo 
Sr. Paula. Rll.rn•J.~ porque e.stá convencido 
do que o projucl; o, além de sa.tisl'azcr ama 
pru.me~s<J. constitucional, de dar CKecuc;iio <lo 
ad. 3• da Jei n. 247, nii.o traz a.ugmeuto 
do despeza., po\a ueixa. um sa.lib oventua.\ 
de 14.6:000$ ; uiz oventu<tl p Ol'ílltO no pro
Jacto só estão . incluid,~s a.~ commissüe.s con
signadu.s em lei e regulamentos, como todos 
salJcm,o Guúlt'no tom nccc~sid~tile do nomoar 
cornmissõcs cxtra.ordinarias. }Ji!<t como ex
emplo, a commis.>ã.o do engenheiros nomeada 
pelo Governo par<t ligar por meio do Te
logra.p!JO a pade aoccmivel do Rio Acro 
á. sédo do comman.do milita1·. Esta commissCio 
nlío está consigm~dn. em lei, nliu obedoco <I um 
regulamento o, por sua naturez11. oventna.l, 
altcndn ás in:strncções do Governo. · 

O oradOl' n\io pollia, port!lonto, incluir em 
seu pr~jocto commissào dcsso. ordom. Co: no 
<\cabou de affiL'ru<n', da revisão rewlt.ou um 
~aldo do cerca. de L46:000:j;-qnc o Govet·no 
p ;dorá. lançar mão dclle para t~\tendor (~<> 
despczas de eommissão ex.kaordinaria. como 
esta. 

D:to isto, volta ao assumpto. Fez com a 
ma:'Cirn<l. cautela. a revis:lo das ta.bel!as con
tidas no impresso a que a.lludiu, c · este t ra· 
ln.lho, que demanda t empo, só ha qua.tl•o 
dias'·ficou prompto . Uma vez mn sua po:;so, o 
transreriu a,o il lush·c Presidente da com
mtssã.o de Or~amento, o St'. Cassh1no do Nas· 
eimcntJ, c S. Ex:. <linda honteru lho •~ssogu· 
1·ou que o csüwa <'studa.nllo par;~ !h(l dm· 
;mda.monto com a pt-es~eza possível. não oó 
porque o tra.ballto llto pat'cci:.~o acccítavcl, 
como aindl~ pot·que ~t'<\t-1.-se no projecto de 
Rati~!'u.zot· uma promess:~. constitucional. 

S. r·:~. iloixu. de p<rrf.o n amua~.(!, quo pot· 
;1l1i se lovan!.a, de uma po~sivcl <le~ão pc. 
l'i.lnte o Pollot· J uliiciario rto sentido do obri
gaL' o Governo ;1 grll.ndes in({omnizaçúes. · 

Pensando co·m o illustro prc.sidento da Com· 
mlssã.o de Orçalllento, o orador cu tende dever 
declarat• que acha justíssima a ([uost.'io da 
equiparação, mas que o resultado de uma. 
a.eção jud iciaria, no ca.so, não lhes set·la. fa· 
vara vel e apan:1s p ;doria forçar o Governo 
a. descontar dos vencimentos dos officiaes da 
armrtda. aqui!lo quo demais team elles per· 
cebido e;t:-vi da l tJi n. 247. · 

Fa.r. esta. decla.raç,ã.o pMa. q uc alguns d.,s 
illustl'es officia.es do exercito não supponha.m 
ren.!meote qnJ 'ocm direito n. ta"l.l indemni· 
zões c por<}uc jttlga. que nem no espirit.o 
delles, nem no da. Carnal'<~ , pOO.êria. c>tar o 
iniquo intuito de ob!'igar o Govel'no :1 Cazor 
d03contos ioexequiveis nos vencimentos dos 
illustrcs oniciacs da armada. · 

lJad~Ls csl.a.s inCot·maçõos, que julgott nc· 
~~GS~tll'tas, em face da. loca l tlo O Pai::, a. que 
alludiu, espora que a Commissão de Orça
mento dê a mo.xima pz·esteza. ao andam()nto 
do projo cto • .As ta.bellas e informações que 
elle contêm, revh;ta.s cuitla.<lo$amento pll lO 
o:'udor, quaudo for approvado o pi>ojecto e 
rcmettido ao Senado, serão, a. rllqneriraento 
qui} fa.rti., ramattitlos <í ouéra Casa. do Cou· 
gl'OSSO, afim lle não torom os S1•.;, Se!ladores 
neccssidad~ d~ pedir out ras, o que domo
l'a.r ia. o nccessario estudo de SS. EKK . 

Insisto em tornar evidente quo as ta
helltls revist:1s o mouificada.s da accordo com 
o ~ue f~i re~ue1•iuo, doixu.m um s:J.Ido de 
14 :000.$000. 

E' de~ ma.xima. importa.ncia. e.<;ta conshle· 
ração, ombo1·a do fa.cll e immedia.ta. veri· 
ficaçüo. O pt•ojecto antet•ior produzia uma. 
economi(l. de 48: 000$; o n.ctua.l pl'od11Z a. de 
146:000$000. 

Iuterpcllado pelo Sr. Brieio Filho, o ora.dor · 
demonstra. como, apeza.r de equiparados os 
vencimentos das cluu.s classe3, ainda ba. sobras 
que consignou sob o titu1o-Gmtificc<çõc3 even
!t<aes . O processo seguido pal'a chegar a. esse 
re>oltado, diz S. Ex:., foi simples: eor
ta.raro-se <~~ grMHicaçõcs excessivas e <lis· 
h·ibuira.ro-se os excessos por aquellcs cujas 
gratificações slo inforiores. · 

O projecto <\cakt corn.!\s gratificações es
peciac;; quo ha., que~· no exercito, qnet· na. 
armada., gra.titlcaçõ13s em duplicata e nx
CC.."-~i va.s, melhora.ndu a. situação dos otllciaes 
não coo tem}>lados nc:;.sa. tlistríbuiçà.o dcs . 
igua.l . Eis porque ellc a.gra.da á maioria . 

Ma.nda., p Ol'élll, uma ~entença. judlciu.ria 
IJ.UC o GoYet•no indemnize aos olficiaes üo 
exercito daquillo que ainda lei alguma d&ter
púpou; isso n1io é po~sivel, 

O Sr. B1•icio Filho explica que em sou 
apa.l'te não lta. ma.nifosta.çiio i ofensa. a.o pro
jecto ; apooa.s ,,uiz que S. Ex. esela.I·ccesse a 
Ca.maL'il., e o orador tliz que organizou um 
quadro dos otricía.es do exercito c fez em 
mappa a sua. distribuição pelas diV"ersas re· 
partições, districtos milita.r~s o corpos arre
gimentadas, d:tndo a todos som excepção a. 
collocação que lbes competem, prohibindo 
expressamente accumulações, salvo o caso de 
falta de officiaes fa~cml.o a equiparação dese
jada e conseguindo o saldo de 145:489$500, a. 
que l'ef•n·itt, c o tlual, sob a rnbrica,-Gratífi· 
t:llçllesevenluu<'s-.púde so1· applicado ás des
l>Cza:!l da,; comruissões odraoL'dina.r i(~S que 
o Go\'erno l.eulta. rH!cOodhlatlo tio nomea.l'. 

São esia:~ as Jufol'lll<t\'Ül!.~ quo:julgor!tlercl' 
~<1.1' á. Ça.ma.;•a. (Jiúito bt'm ; tiiHiro b~m) , 

Vol, Vl 7~ 
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O Sr. Barbosa Lin1a-Sr . Pre
si<!eote, não tiv<:l a. ft!J.idtlatle dtl mo ~ncon · 
trar present e na sessão rie houtem, liClo pa.rt.e 
do 1iiscurso em q ue o m ou b;_,m a:nigu (I tÜX· 

i;incto c U ·ga, Deput:~. ,Jo pelo Pa1·nn<l, u 
Sr. Cartas cavalc<mto. se reloriu c~ mi-
,nba. pessoa. . · 

Venb.o hoje gos tosamcnte cort•caponder .:Lo 
a.ppcl!o qU!~ S. Ex. me dil•igiu. 

O Sa. CAtlLO~ CÃ.V.>..LCANtrr: - Olll·ig nllo . •~ 
V. Ex. pelv hoa l'osa ~e;;~mnuoho . 

0 Sr . BAR DOSA L IMA - Na.du. t•.squeci rio; 
t estemunlws ds carinhosa. solíJ.at'leJ•~du q1J t·! 

a. b:~onca.da. p:~r·a.na.ensc no::; dou, o. nós ou t1·vs, 
:pcrs~guido~ ·nos <lia., mnrtrga > e a>pm:·os .o 
97 e !)8. 

Dou o meu solonne tes temunho de q uo re· 
almon~o naq uella qun.tlra. t •n·mento:;;l da Re· 
publica, nós . não pod;a mo:; ter cncou1;r·:tdu 
c ompitnhoiros mais loaos c rn<J.:S digno~. como 
o foram com rela.çã.o a nó> ouk os, do q 1w o.; 
dignos Depnia.clus pelo Estt\d..> do P:wa.u<i. . 

O Srt. CARL•jS CA. v A.LO.>..,;TE-'-1Ia.is uma. \'OZ 
obrigt1do a V. &'C. 

O Sr . Thon'laz C:n.•aleante 
(pela r.mlem)- St·. Pt·c:>idonte, j;\Çv tuin ltas 
as pa.bn·a>l que faram d1b~~ )l!Jlu HlusLt'O 
Depu tai.l.•.o l?Elio Rio Gl'<.~nde .io Snl. o Sr. ll:lt' · 
bosa Limv., CJm re f~I'OOCi<l <t,J ll10liU CUlU 
quB a deputação do P:\J'an:i , mut•t<>lla Gpoca 
ca.lami•u~a, \lonl>e d~torJ I.lm· uti i M e-c . .;so~ do.; 
oppl'imidos o <l:t Republlca. ~~tctifil:t\dl1. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. PreS~illeu:te- NiiG h<l.l' on•lo 
nuroe.rl.l Le;,ia.l p tl'il. se procedot· á~ y ., tu.<;ões 
das nntet'iu.s cou~ta llóCS du. oi·dcm I.! v <li<4, 
pas~a·SO ü.mu.tcl'Ll orn J ísc tt>sõ.o. 

E' llnnnnciaola. :1 d i:;cu~$i'í.o unica. do ]H'().iC· 
eco n. 1 ~6 l:l , .o lll03, rd<tttV<t ;L a meucla U•J 
Sena<lu ao pt•nje.:lo n . 1~6 A , •losto <tllJW, <JllC 
rolava, a.o cx:-Ocputa.do Jot;é Augu.;Lo Vl:lhae~ 
a presul'ip~·5.o 0111 que i ncol'l'f.l!'<C!Íl seus ~tlbsi· 
dios do li do agosw ;\ 2a dt! Sl,tcm bro de 
1903. 

Ninguem pedindo a p;üa.vr a, é encerl•n.dtt u. 
diSCU$~ã.o C a.d i il.J<\ a, YV t ;LÇ[O . 

São succcssiva.mentc . sem •lebáte, encon;•
dos, em 2a dlscu~ôão, os a l'ts . I• ~ 2• du p t·ojll· 

. cto u . 269, ele 1903, ;~utorizani.lo o PoJ.~r 
E~ecutivo a al.u·ir a.o ll'linistorw Ja Guct·r;L o 
credi to do 'i\JV<1'J8:5S75. aupplom~Jntar à ver·b.t 
9<-Soldo.:> e gl'atific:tçõe::;-•lo art . li da lei 
n . 957, de 30 de dezembt•o de Hl02, ficantlo 
adiado. o. votação. 

São succc>.ssívamonte, som debn.t.G,eneel'ra.
dos l'ill ~,s d:scussão, os ar~s . 1° o 2• do pro-

joctQ n. 264, de 1903, .:~utorilnndo o Gover
uo a. nHJ.lld;.u• p:,gat· ao ongenlu~i i'O l!;shnis· 
láo Lniz Bousqn~t a importaocia ·llu2:5ib$12\l 
:t CJ UO tom cli rdto p:;lo exer·::toio ÍJif.e r itw rio 
lo){ n· llo ])!'Opu. ·a •IOt' da c:.tdoim tlo physica. 
indu~trial d<~ i·:~colu. P lllyt ochnica , <le:;de 25 
de abr i l de I !JUI :-~ 12 Lle ,ja.neil•o t1e-HJ02; 
th;audo a.di,ul:• l t vu t.ação. · . 

Sàu sncec>siv•w tcno e , ~ 11m dchu.t~, encenu.
dos em.:!'' di:>cus.-ii.u, os arts. I• e 2" do pro· 
.iPcGo n 2115, de l\10::3, U.H Cul·i ~an<lo o Potl(:l' 
li:X<Jcu t i vu <.1 <tL t•ir a.o ;)fiui -.tct·iu cltt .J ns.í~a o 
Nog cios I1Her-iores o c1·~tlito ~xt•·u.orrlina. L'io 
d~ l:3:8'cli$ S(1Q<iO lO,l-!~·)7 p ;n•:.l i nllOillniZil9flV 
•\<> D:. Sylvi,, Ro!llét'O,p rol(.1~.~or de l o~icu. 
<lo lnwr na.o do Gy JnnriSÍ•> N:J.cion ;~ l . d ilo ti c.,. 
poza. CUill lt i l'!l p l·e ; ~;lc) tiO :JU<t , ,IJl':l «Hi~&I>I' Í<L 
da. l.i l t tl l'<t t nra. Bro.zitcil·a», e 3:000$ pat'<L 
piig;,.mr:o ~;o ao mesmo do premiv que J.he 
f ui o.riútl'adu, fican.lo a.dia.da. u. vo>açào. 

Compil.r ccem m:.-is o ,; Srs. : Olivch·a. ·Fi 
gueimdo, t;n,ia.::; 1\iadius, 1-Io.;Sau;lh de Oli
voiL•,., Passos MirauJa, C:J.l'!os úo Novaes, 
.lo)S~ Eu~o biv, U ~bu.no Si'.IÜus, Cbristino Ctuz, 
~ nizio de ,\ breu, I:Wzcnil Fun tonellc, Virg-i 
liu B l'i)fldo, Fran cisco :3<i, .Toii:u Lopc;;, El~y 
uc Sotl~t~ . Pauh c Si!\·,~ . Pot•cü·a. d~ Lyl'<J., 
.~l <.lo l ,q ui. t~ G .. nç:tl vos, E$lllGt·&ldwu 11anrloh·a, 
~;,;~;uciu Coimh•·•·' • At·i hut· o d u.mlo, Olivom\ 
VitllilÚilu, N..:iv.1, Tü:;tu., .[•'oli x t.i .s_p.tl', Att· 
g·u ::> tJ ,( t; Fmiüs, l!: llil.l'<lv R'"llli>S , MaJ'C,,J1no 
~loUl':.t, Jo:::t\ l\Ionjat·,lim, G:.~.hlioo Lol'cHo, 
~Idlo 111 -~ l.tos, S<~ Fl;Cli'O, .fuliu s "-nt os. Hc~U· 
l'ittJtci Bu!'ge:;, Fl'anci:WJ V<::iga, Jo:>u Bul\ll':.t.
civ, llcnrl,I!!O Sa.lles, Sabino Uar t·osv, úl·•ga 
l'iu :\lactcl. l' a:.l ll:l ltL:he ll oiC, .lo~l tÍ IHJ C:,r.I·doso, 
F'uL· ,.-~Jit-.«a Di.'ag-a. , 1\L.ulinD CtL l'lus, Gust~l Not'to) 
Lwdolpltu i:;;\lt'l'i\, .lttvonal Millor , .\lar:;;t\ 
l!:••cu!xw, B:u· I.,(IS ~t Lim" , Angulo Pill liCit•o , 
Du lllill ~,,,s .\1;1."'- lroDhas o Diugu Fot·Luoa.. 

1Jci~i1m ti, c olnp.l l'n.:o•· ·~otn c 111:;;t pu eicl
p:.td:J u" St·.s . S<~ Frc!tt·o, Raymulltlo Ncry, 
,tt'Lhut· Lemos, J.~, ,tlri g-u~ F.,.nantlcs, Guo
dellt" MuiH':\o, Ui;~~ Vi~ i t•J. , .lv fLo ü:.ty .o:>o, 
lj~l·dra. R<ü:s, \Vall'r•;olo L~t~l. 1' t·;nuade, 
::;o:u•es Nci I' a, i\!t.>J.'•Jira AI v e .~, P Otlro J>ur
muu hueo, l·~lp!diu l'' i;.rueit'etlo, Epa!nicJ:mdas 
Gmciut..lo, H.il.ytntmdo tle MiL· nda, Leov1gildo 
l~ili;( UI.lll'a~, ll-liltvn, Vorgnc úe Ab c·c•u, Bcli
S<Wi.v de Sout.<l, H&Z<tllla. t , Pat•eira LiJna , 
Pautíao de Sunza, Vi rü to Ma.s.:a. t•cuha~. Es
Gevào Lobo, Davhl Catnpi~ta., Ciuni.!lu Soat·es 
Filho, Cil.l'los Olótoui, Mano:Jl Fulgoncio, Lin
dolpha lJaeõ<tno, J<:dua.rdo P lmeutel, weu
ee$lilo Br•az, DomiJlgu~s üc Cn.~t l'o , Eluy 
Ch<tves, Azevedo Ma,r·ques, Ruúolphu Mü•a,n,!a., 
Pu.ulu. Rmuus, Abdon llap~i:;;\tt, Xal'ie t• do 
Yalh.1 c Yic•orino Monteil'o . 

E sem causJ. os Srs . Ta.va1•es dcLyr.1, 11.1:.. 
fonso Costa, José MarceUino, .Joi'tO Vicir <t , 
Castro He bello, BlllCã o Viannll, Mot·eil'w Gv-
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mos, Hel'olia de &i., Augusto de Vasconcel los. 
Ét•üJO Coolho, Silvo. Ca.stl'O, Lourenço Btt
Jltista, As~u! plw Dutra, Fraoci~co Berna.!'
dino, CarneiL·o de Rezonrlc, Ada.lborte> Fet·raz, 
CttrVa!ho Brito, ltodotpl1o PaCx1io, Gl~l oii.o 
GEOrvo.llu11, B.:rnardo de c~rnpo.~. Cos~;\ Ju
nior, llCJhouças dJ Carv:dhu, AnHra.l Ccs·,w, 
Fernando Prestes . .T'>"é Luhu, Lei te de s ,,uza , 
Fru.nct,;~:o :Malta., Su'l.L'CS dus Santos c Alfredo 
v.~rella.. 

o Sr. Pt"el!!l i dente- Hwcndo nn
mero lc ; :.\1 , nc-sc procccl<~t· <íS vol.n.çõ~s da.s 
m"terial< con~hn r.~s d;~ odmn ilo düt o ila,; 
qnc so a.chtun SGIJr c a lYle.úl , 

Sfi,> SUCCO:iSi V a.mnn te, sc;n dn b~\1;, ,,, li.Plll'O
vadaH as re,lacc:õo3 Ii ll:ws d<>~ J•t•ojn•,: tns 
ns IH8 B o 2:)3 A de Hto:;, p<U'<I se)rorn on
vhdas ao Sen':lllo. 

P osto :~ votos ú :1ppN1'iluo cu1 dis,:a,;s;i.o 
nnica. c enviado <i. Com missão de Redll.cr,:ii.o, o 
soguinto 

PROJicC'l'O 

N. 2.">7- 1 90:~ 

O Congl'osso Nadvnal I'('s ~lvc: 

Artigo unico. E' o Podm· Executi1•o auto
riz;l•l o a conccdm· lllll ann•> <I c l lconca com 
oraem~do, no Sr . Vicentc M;txi rnu rlo AI· 
mcida. SCI'J'il., 1° esc.·iptum rio d•\ Al r. •ndo;;.~ 
de CorumlJ.1, crn pr,•r~>g<t ;it:> da.q uclla em 
cuj;i gvso ao <LCht~. p .. ~<~t tr·:~ta.men to de sua 
saud.o ; r.n·oga!bs a~ di.>po.~içõe3 em con· 
trario. 

Posto a votos ó np;n·ora•IG em rllscussão 
unímt u. cn;•!ado <t ComntL~úo tlc l.te.lacçi'io. 
o Sllguinto 

p r~o.i r~c·ro 

N. 2~•'3 ·- t9D:l 

u CongJ•os.so Nacional resolve: 
Art . E' eonoojhlo um <tu:lO tio lic•1nç;~, 

com todoa os vencimentos, pa.m tt·<~t:tnlcn to 
de s:mde, a.o alfet•e;; th> ex~t·cito Alfretlo !to
mão dos Anjos ; l'ilVog;Hk~s ;i,S di.ipO$içõcs em 
cout.r a rio. 
Pvs·~o a votos é aprov;t<l.u, otn dísc ussãJ 

unica e enviado â Commissão de Rcdll.cção, o 
Stlg!lin •c 

PtLOn;cTO 

N. 25~ - HlQ:l 

O Ú\.lti)Jl''l~So Naciona.!. t'esul v e: 

:\di tr·• ttiiÍ•!"· J·:· o l>oti<ll' ~:x•:•:ltt ii'IJ .ü tLu
rú.ad<) u. PI'OL'Ogar JlUt' 11111 ttnttu, t:vll t u t·u
:;pectivo OJ'dau:~uo, l:. liccnc;a. em cujo; ,;;-usu ~u 

acha o couductor de :'l" cla~se da Bstr;~.da. de 
Fen·u Cent1·al uo Brazil Antonio Tosc:mo de 
l:lri to, atiu:i do kat<tr de sua s:wtle onào lho 
c .. nvior; rcvcgarla.~ as di.;posi<,:oes em con
tra eio. 

E' u.nnuncia.<lw u. Ntaçãotlo jn·ojcclo n .42 C, 
rle J'J0 ~1 . rel•~tl v o ;í. c1nomb do SenaJ•> ao 
pl'ojc~to n. -1 '~ B. deste •~n no, que ·a.u toriza. o 
President e tia. Rcpublica. <.~. crua.t~ o r-cgula.
mcntar, Sll!D unns p;;.r ;t os cofL'CS pulJlicos. 
uma. caixa bencticcnlc n4 Briga.ua Pulici<ü 
dest a Oapi t:ll (d i;;cu:;.são iln i.;n}. 

g· ;tptwov:tda <t .~c:;n i ntn r:menrl;t elo Sena
do ::w [lroj.~cto da. C:<tnl'l.l' it rlüs Deputados, 
n. 42, lic Wo.3 , r[!l'! aawri7.<.t n l't'o5i!lonto rf::1. 
Ropublit:a :\ Ct'<lllr ~> n 1gUI!l.J', i:ern on us lllll'tl. 
os cofl'cs pLtblicos, <t:ll<~ ,~;J.ix :J. lJoncgccnte ot~ 
Rt•ig;J.dtl. Policiai <le;;r.<t C:tpil~l: . 

Ao tt.l'i. 2" :Lec J·csccntc-so no f1m «e sous 
fi ns serãa os mc~< rHJS d<J. o:d;;tcnte no Col'lJO 
de Rorobeil'O$ dJsta. Capital». 

E' o pr,:,j ncto 0 nvia.<l1 <l Commi~sã.o de Rc-

lda.cçio, offi~ia.nilo-m ao Scnttdo do occor~ 
rido . 

E' ano uociada tt ,·ot~~:5.o d.) }1l'vj<)Cto nu
rnct·o 186 H, tle HlO:~ , ecl;•tívu á cmenu<\ elo 
Se1ndu au J>l'Ojecto n. 18() A, do~te anno, qtte 
l'clcvn. av m:.-!Jop ut<~<to José Au gustu Vinhaos 
t~ PNscrip~li.u em quo i nconet·am sr.11s sub
,;Hios de tI tlu .ago>~tu u. 23 Llo ;;eteml>ro de 
l 9\J3 (• li~cussã.o unlC..'L) . 

E' app:•o v<dtt u. Sl:l;iuiuto emenda do So
oa.do ao pr.,jccto n. 186 A, tlc 1903 , <ht Ca-
mat·a .los 1Jepu t;\Jo5. . 

Ao al't. J • • Accrcsccn Le-so: 
«Abrindo -se p:n'a Í $SO o n!:ces~:wio ero

J.ito. » 
E' o pt•oji)<:Co envbelo ;1 Commls$ão do Rc

dacç<'to , olllci<tlldo-sc ao Sonatlo do occor
l4illo . 

E' :i.IIOUil<'.liLd <t a. I'Otar;.ão r!o p1·ojcc to 11. 2G9, 
lle lHO;;, ll ll t cL·iz: l:iil. l O PodC!' il:XilCUtivo a. 
ll.bl'it• :J. •) ~'l i nisC3t'io du. Guct•t',L o cc·uditu do 
7!J:!:!J!JS:;>87.j, :>ll[lplemonta.t· ;i \"Ol'i.Ja o~ - Sol
tiOs n lF·LLilica.,:Õ<!S-do UJ."I. I! d<L lei n . !)57, 
úü :;o do duzemllro tfc !I;Oil (2~ diseussã.v) . 

gm seguidn. 6 posto :~ voto~ e approYa-:lo 
em ::!• d isctLiSiio o seguinte u.rt . 1• do 

l'RO.I8C'J'O 

N. 2GU - 1903 

O CongL'c!s.,;•J N'aciunttl Jem·eta : 
Art. L• F'ic ;~ o Po(!Cl· gxccutll·o a utm•i

zado <I :~urit• '10 l\lini$Ledu da Guerra. o ct•e
tli Co ele i !1:!:91J1-:$i75 :;ttpplr.mctH:u· tt vo•·b:~. 0" 
-suhlo.; t: ;.tt'it•.tfieJ fiLied- <lo ai'~ . lG cl;L lei 
11. H~>7. •l<l :lu <In '•h:z '1 1\II J•o d" 1~ 1.1:!. 

!•:' t ;.illa.illll ~ tl~l: ;qopi' ll \'ltd U c) .•w>:IIÍ II ~U 
t.Ll'1., '!.•': 

~ ltul'ug:llll· oU ac; , IJ~pu .~i<;v<~o tHU (:un k:11·io,~ 
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O Sr. !!iã Freh•e (Jlelll ordem) ra
quoL" vur ificação da vota.çã~. 

Procedendo-se à veriliea.ção, reconhece-se 
terem votado a f<tvor 97 Srs. Deputu.dos e 
conka. 5 (total 102). . 

O f!ir. l~residen.te - Não l1a nu 
mero. 

Vae-Rc procerlce â cha.mnda . 
Procedendo ~e :i. dw.mada. vel'ifica-se, te

rem-s~ ausentado os Srs . Anísio de Abt'eu , 
Vi rgilio Bt•igi,lo, Cornelio da l''onscca, Tosta., 
Ribeit·o J unqueira., Lamounim• Godofredo, 
Calogm·as, NogueiL'li.,Cost.a Netto c Francisco 
Tolont ino. 

O St·- Prctilidente -Responderam 
â. ·~hamada 110 Srs. Deputados. 

Vae se prosegnir nas vohçõe~. 
Comparecem ttioda os Srs . Rogerio elo Mi

randa, Intlio do J3raz.il, Antonio Basto~. Ra.y
m undo Arthur , Fredr:rico Borges, Domingos 
Gtt ima,rães, Penido Filho, A.rJuino Ribeil'o e 
Benedicto de Souz~•· 

Em seguid:> é posto a v<>tO'l o appl'ovado o 
r eferido a.rt. 2• do projccto u. 2G!J, do 1003 
(2• disen ~são). 

O Sr. Aleuca1• Guh:nariie !§ 
(pela Oi'dCm) r~qllCl' e Obtem UiSpODSO. UU 
inte rstício p :u•a, que o projocto que acaba. do 
sc1· votado outro U<\ proxim a. ordem do dia. 

São successivamoute- postos a -votos c a.p
p rovados, em 2" di8cuss1i:rJ , os seguini.ca :wti
gos do 

l 'RROH:CT J 

N . :2G4 - · 1003 

O Congrcs3ú N<~cional rcsol I' c: 
Art: 1 .• l1icn. o GovPrno :tuwr iz:ulo n. 

ma.•Hl:Lt' pa.g:~r :w cnl-{(\nheiro Esta.ni~la.u 
Luiz nousquct :t import:t ncia do 2:!"'>76$129, t\ 
que tem i:liL'cito po!o exercido interino do 
logat· de prop:\rador da ca.doira. de p hysieu. 
industrial U.a Escola Poly~ochnica., desde :<5 
do aln•íl de 1901 a 12 de j11neiro de 1902 ; 
a brindo para. isso o necessa.rio credito. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contmrio. 

São successivamrmto postos a votos e a.p
prova.do.~ em 2" discussão os segui ntes arti
gos uo 

l'R 01ECTCJ 

gocios Interiores o cl'Cdito e xtraordioa t•io de 
13:89i $ , sendo l0:89i$ para indemn!za.ção 
;w Dr. Syl vi o Romél'o, pro1cssot• da Logica 
do Intm·mtto do Gymnasio Nacional, da. des
pozu. com a. imprc3S\i.o do sua obra <<Histor ia 
d u. Littel·a.tum Brl\zileira.» e 3 :000$ para 
pa.gameoto ao mesmo, do premio q ue lho 
foi arbitrado pela elaboração da. mesma 
obra. · 

Art. 2. 0 Revogam-se a.s disposições em 
cont rario . 

O Sr. Presidente~Estão findas as 
Yoto.ções , 

P a.ssa-so á ma. t eria em discussão. 
J ~' a nuuuciada a. continua ção d'\ 2~ di~

cussão do projed o n . 38 A. de 1903, reor
ganizando os serviços de 11ygione adminis
t rativa ela União. 

O Sr. Oorl~êa Dutra dizia hon
tom q ua.ndo, por e.st~r terminada. a. hora, 
tove elo ln t or.t•ompm· as suas obser vações , 
que nii.o hav ia justificação pa.ra ontrcgM-sc 
ao Gon~rno Fcrloral a principa.l pl'Cl'Ogat!va. 
tla. MunieipaHclade deste distl'icto, uma \' CZ 
rtuo o ser viço de hygicuo tem s ido feito 
gemprc pcla.s autoridades municipaes, cujo 
z•ilo c cl'iterll) j:t mereceram elogios do 
acttml dírccf,or de Saudc Publica. 

Accreiise que, retirar do goveL·no muni
cipal a mai~ i mportante das suas atki
buiçõos, é úcsconsider a.r o P refeito, fuuccio
o:~rio, (\ lití s, da confta.uça do Governo Fe
deral. Dc.'lmet•cceu, acaso, a primeira a.uto
rid:ulc desto dis &ricto, cuja. admi nistração 
tem sido t flo louvada, da con llt~nça do Oo
vorno da. União 1 

O distincto o illustrado <tirector de hy
gicnc municipal c.l irigiu ao Pr efeito um 
otncio, quo o orador lê i~ Gama.ra, fazendo 
~oni.ir o. n<'.cessidado imprescindive[ de Sll
rcm unificados os scrviÇ<>s do hygiooo, por 
is>o •1uc a dualidade existente, provocando 
constantes attrictos e coufl ictos de juris
dicção e compatencia, ora prejudicial á. 
~aude publica. . S- Ex. alludia. nes1;c ofllcio a. 
factos cuja. gravidade excusa encarecer o 
quo não se de~'cm reproduzir c concluiu. pe
dindo a intervenção do P re feito par a que 
o :esst~ssem as irregula ridades apontadas . 

O P refoito, por seu t urno, em m ensagem 
dirigida ao Conselho Municipal, declarou que 
a. dua.lidatl.e administrativa p rejudicava ex
traordin:J.riamente o serviço, inhibindo-o a.té 
de presta r informações completas sobt•e a 

N. 265- 1903 saude publica. 
. B ;wct·cscuntav:l u chefe elo P ode\' Exo-

0 Cougr<Jso;o Nat·wn;~.L clu~rC;t .l : I cu~i v o muuicipa.l quo a. uel~s~~ :;<~n i l <~ • · ia •h~> l.u. 
Art . 1.• l?i~;u. o PouOL' Executi vo a.utl)l'i- cida.<.lo oro, se1n con~cs~ão , sut·viç.rJ du lla

zado o a.brü· [l.o M.ioi.sWl'iO da Justiça o Nc· turez:~. )..Qunicipal, intimamente l igado a ou· 
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tros serviços muni.cipo,es, taes como obr<~S a strativos dD. effica.cia. das desinfecções quando 
policia administl'n.tlva., que ninguPm snlem- rigorosamente feitas. 
brario, de a.rra.nc:u á Municipalidade. Em S. Pa.ulo ti vamos os casos evidentes de 

Já vê a C amara. que, approvaudo este p1'0- Santos c de Campinas. Nesta cidrtde, onde 
jedo, terá., i11so facto, desa.utora.do o ~re· o orador esteve como medico e ac~~dcn!lo a. 
feito. honroso convite ropre>onta ndo uma com

Pas:m, acrora., a considernr as divC"rsas mb:sKo sanitaria, irrompcu em 188\J-18\.lO 
thcorias soin•e pl'opltyla:.:ia. da febre amrt· uma. violenttssima CllÜlemia lle fc !Jrc amlt
rolla. relia. Ahi dcpa.rou-sc-lltc o ensejo do vcri-

Dous eminontes bacteriologistas, um lmt· tic(lt' o pll.triotismo, o S'tbr;r, o ct·ítllrio, !los 
zileíro, o Dr. Domingos Freire, outro íb- habita.nt.cs dessu. huroicct cida•le c dos me· 
li:mo, o Sr. Sanare !li, depois do laboriosas dicas enea.rreg[tdos do ~Clrvíço. Desde que 
i11vestigações, declararam toe descoberto o irrompeu· :J. molcsti)l c q tt G os obíto::; che
Jnicrobio da tebre ama.rella. garam a. nttingil• a 80 o a JGO diarla-

Os trabalhos de Domingos Freire :?lo bem merllc, t01la. a Jlopnlaç;\1) rr; nuiu-s(l e se pro
conhecidos; foram submettidos uo estudo de poz a l'acilit:.u· tJs meios de deb~lbt• :t c pi
associações scien Wicas braziloims e ostro.n- demja, chegando alguns hornon8 nol.a.ycis da. 
gcil·a.s, elogiat.los por umas,condomnados llOl' loca.Lida.dQ ~~ ab<uttlonar oi! sou~ i n terns~es 
outr:\s. pn,t•ticul<~.ras, a. c.m~or,·er com g1·a.ntles som· 

Sane~rlllli declarou ter isa.lodo o nlicl·objo m<L~ de dinheiro, ;~ prn~t<Ll' scl'vlç,o~ pes-
d:~. febre amarclla. soaos do tod<L ort.lom, p il.l'U a. obtonr;:'í.o do fi m 

O illustl.'c profc3sor RochiL Faria, m •ni- do~ojo..d.o. 
fcstando-so, aioda ha poacos di:.ts, sobro a J~ntrc os.,;o.~ leml.J:-ae<t agoru. o.~ nomes 
descoberta. do sa.blo italiano c compara.nda·r1 do Quintino dos Santos, de Fnmcisco Glyce
com a nova theol'ia amel'icana,doclarou qm, rio, de Antonio Lobo, do pl'opeio Dr. José 
emc1uanto aquella ora precise~, estn. ora illo- Lobo, actU'tlrncnte reprl>scnt:J.nte da Nação 
gica. nosta Casa, e, principalmonte o nome do 

Sa.naroUi encontrou e bMillo iderolde Maxímino cam<Wgo, iL v ic tima de sua. decli
nas aguas do mrtr, ospecialrnonto nos portos caç,ão. 
elo Rio de Janeiro e de Montevidéo. Pois hem. Dttraute o t empo t>m que o 

Em vista desb. theaL'ia, a prophyla.l:i<J. di~. orador alli es~eve não foi preciso matar 
febl'e am,u·ella se divido em ao-gressiva. e mosquitos ; com as modUas postf.ls om 
tlcfensiva; a ággt•cs~iva COJtsiste "na limpeza pmticn. comas desinfl.lcç,ões, tudo se obtove; 
e saueaments dos portos; a dofcnslva se &rl- a opedemia. d<BtJ.PP<1l'Ccea o, si em 1890, alla 
btlivide em isolamento e desinrecção systc- foz sua l'Oapparição, cmk >ra com menor 
ma.tica constituindo esta a base principal do inLensi·üvJc. do qne no ::t,nno anterior, já. 
syst.ema de dofesa. estavam então so e'I:Ccutando nlg u n~ mcllw-

Ncnhum p:ti:-; excluiu a desinCecçiio das l'rtmeo r,u~: [L cn.nali7A'tç:·w d:.t agna, os esgotos, 
suas luis sobre hygiene. a tlrena.gom do sub-solo, o bem sn p(lrlo affi l'-

Na França, Belgica e Allemanba coutl- mal' que, graç:ts ás medida-s prophyla.tit;aB, 
nultm a s deslnfecçõe~ rigortrs:~s. todas pt·ompi<Lmon te :1cecit ~•s o ex.ccut:llhts 

Assim tambe n nos Est.a.dos Unidos. com a m:.tiur prcstozn., pois q_11e a (eb t"<l 
Falia-se em Havan:.t. Mas em Havana, 11marella rloixou completamente "qne!la ci

rtuando se proc('don á. ~xpel'ioncüt p!\N '~ d:~do e, ~i rnu.is t:n·de alli reappareceu foi pot• 
comprova do que era o mosquito o 1.miGO um ou outL'O mL~o o~p:H'ild ico, som valo1'. Não 
transmissoL" da febre amarella, jâ. a. febL'O se tJ·atoLl para isso do extermínio dos mos· 
<tllla.rella al!i nã.o exisLia, te:Jdo conseguido quitos, mesmo porqtw em t a.us ternpos ainda. 
e.~ te resultado as desinfecções rigorosas e va.- não se oog itu.va rl<J. cxistencia do tnl factot• 
rios melhoramentos materiaes levados a p<tra. a prJpagação da fcbl'Cl ama.t·ella. 
clfeito, esmo o saneamento do solo, o esta- No Riu .Janeiro as estatísticas relativas a 
helecimento da rêde de e~got:JS, a canaliza- es ~n marbus faliam oloqttcatemonte, 1Qma 
ção da a gua pota.ve!, e outros. Tambem em dos os dous S!)ptonnios ul cimos, p::wa o os
Sanfuegos, cidade proxima de Havana., onda tudo do o1Jjecto. Gracas <ls dl>siufecçõcs rigo
iguatmente o typho lctct•oide r einava com rusas, systsmll.ticas. consb nt os; g1•aças aos 
cru•acter epídomico, não foi necossario o crLitlarlo:,; das o.ut.ol'idntlc.,; sa.n lt:trias, o obi
mUI'ticínio tlos mo''[Ldtos p'l.l':\ jugtlhl' ~ t~r- tua1•in pot• ~fJ.ttella molest i:t t Pl>m t.lum·escido 
l'ÍI'Cl cpidcmin: Jl:~t';L tnl resuHutlo f ,Jl'·•m SJ'II!Jl'i'. ,, "' epi·!r·mia,; monos lJ IOl' ~lr~ea::; 
~uHI ~hln tns tt~ tln ;in fO-\:iin~. i.n:•tn sid,•. 

Mas n ií u ,; p1w~iso n.'<Ltl appell11 a.o quo >; \ j l•:n~:ll'illl•lll o )H'tl,j wlu, ll l. p:u·l.ll rJ ll l! ~ ll JO· 
pa~s:L no!:l prtizes o~LJ'<Utgui J'l•H . No nus~o J>rll- i'l'l'<J ll dtJIJ:I J'aJJIO~ iHlpurhu~is .. im<>:i tl11 >ot'
Pl'io paiz, em ~f in l ~ e em S.''l'n.ttln, oxcmplv,; 1 vh,,n-o tlo ju.>Liça. p .-iv:ttl:L <l o il!l u n g e nhari <~. 
nos a.pparcm~m, e b!lm fl'i~u.o l,t~s. d!JIIlnn- 1 ~anih!'ia- 11 1tu loJ'O~u J'.'<!onllllt!tlJ', Jlltl8 tl c-st :~ 
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a. verd~do, qno nisso só se Yê fll<Lis um meio 
uo dCS!)OtldCt' muito dinhei r·o, som o minirno 
a.pt·o>cittt ir1cnt:.J, sem t•emltu.rlo ncn jmm pro
ftcuo. 

O· o ai! o r níw çomprcheude pat·n. quo so 
appall;t nem o quo é e.;l:l.:l d~fi')Jnimvla. jus
tlçit. pl'Í vada, vc dade.iro aHI.ItJu~J :w I! irei to 
do prupried <ldc; c, qu!!nto <t engeuheit·o~ sa.
ni tli.rios,ltffigut·a-~c-lhc q ue tomos runcciomt· 
rio~ per roi ta mente ha.bilit:tdo.;, q•u do ne
nhum morlu se ,justifkt· c.~s:t nr!ces~id;~do do 
SfH'mn cltarn<tdo.; .ol>p:.!c in.l i~tn pJ.J':t o c:1so. 
quand.u :1 rnunicip:t!id;tdü wm o~ seu~ <mge
nheiros, m ui to conopr,lm.l c.:; , c. na, fa\r.:~ des· 
tes, ahi e ;r.ão os ong•31Jileit·os do Ministeeí0 
do I nte:·ioL' e J U$ti~·a . 

DO!MlS ue tratar <h~ p;u·lc tlo pt·oject.o r!l· 
lati v<~. ao l ns1ituto ::>e:·u mth.:Papico, crcncão 
devüh~ a.o elevado c.; p;l'i tu c aos intu!GI>$ 
patt•iotlco~ rio Hlustt-~ pt•ot'[~,;ion:d SI'. b(l.t'iío 
de Pedro AffunsJ, e depois tio IJi~+.odat• como 
se levou a. cfl'eito <L sua. fundaçfío, o ot•:.vlot' 
passa a acconLuai· quo CliLt·uvê nu Pl'OjoctLl, 
em um dos scug a t·tig.Js. o intt•nc .• delihc· 
ra.do de se•· c ntl'Pgu e aqudlo in,tituit.l ot• á 
d irecção de um o~pt.lcialls ta. cstrangoit·o, u 
que c\ um vcl'lhiluil·o in~nlt•J ao; hactcriulo· 
gist;LS bJ•azileit'll8. E' lllll pr.~sentutlliO se 
p:reiendo f<tZCl' ao Ot·. Mrt1'Clla.nx por havm· 
dito os to eciantis\n. quo o Dt• . Oswaldo Cruz 
m ;tW.n ,Lo 1116~Q lt i tos, <Hn·.~•n ·.J il'uil :~11 tws cllo· 
gar.a. a, afugonta. t• a febt'O amarolla. ;!o Rio 
de Ja.neil'O. 

Rclal;ivamente a esttl r]ues tão d o Ins&HntJ 
Scrurnthnl'11J•icu,o Ol':tdu t' j tJ .,;t.ili~a um;L CnlOLl · 
du.. q tJC 11:, o ~ngunJo :.1 •tna l ticúl'ii.u llerf'ei
t[tmcnte dise1·imma,tl:.~.s qu:ws a~ ,·.o.cdnas tio 
que <LtlUO!to cst:tl..oelücinmnt 1 ;;n tl:l i'Ot':t on· · 
Cl.rl't'g:~r·. 

ApeZ:Ll' <.l<t impugna~· ii '> olu nminento Dupu· 
ta.do S:·. H:t;sl0~he ~-. l•pitm com u S1'. lto
get•io do lll it·:u ul :~ p:•!:~ ub:•il{a t.,J·io:hdo tla 
vaecina, :t,it ~~i· v~~rluUC; L; · Jl;l-J Íl.l:ü~ f, ,~ sui.Jl•u u 
1LSSill))p!,l), )IIH'l[\lO taei!:Ul\OilL\J I!:(Ísf.(l CtiS<t 
oilt•tg:ttul'iud;L:le, p .Jrq uo nonlllun n. ltunw ~o 
m<Ltt' il~ tl ta sum oxlti bi L' o aüu:;Latl'> th v:tt:cin:t. 
Refm•n !JIIC lt:L prmc.1 lui JH'OeHo'atlo pot• u m 
moço pat"õL que lhe !ornct:I.~'JS U u m :Llt.c:;tarlo 
dG rcva ceiuação, puL'•ttH) u do l':t"cimw:'w rtu'' 
<lias a n tcs lhe ueL·a nin J'Lkt, Sll tncl(lo te pam 
podct· ins.:;t•evcl'·se om coucm·.~l! ]•ar•~ cmpr·ogo 
pulilicu. 

,ll;ss:1 p:tr tc uo projccto nü.o mcH'ílChL impu
gmwã.u; ó :t menus otfen~i v;~ . 

A um (Lp:~l"te t\,.) Sr. Bricio Filho dlz quo 
o autor do prujccto retirotl e&.""t p<~r·te, porque 
se emponhou uesse sunülo t~ b: ~ti c:td;t do Rio 
Gmn<lo do Snl, q nri mereM Lh Ca,m<tl'U. ~~ 
m aio!' C()oSid~raçitO. 

a.pprovadu o 1\xecut.tdo. A sua. opposição não 
i ntlu(l, lJeiU sabe, pórqtto t•ept·osenta o Dis· 
tl'icto L?t-'llor:~l . onde nasl!cu. e s.-t.be 'qno ess:l. 
1J;1ncn.da nl\o tem imp.Jl'tancia. pa t'<L : ~ t::Mn::t.l':l.. 
bmen~iL ~cr obrjgatlo :L oppôt··~o au projJcto 
\)DI' 'tCl' pa.rti·lo rio íllus tra Ül'' Mello M;dtos, 
en.va.lheii•o dis .itto.:tbiümo, co:n. cuJa. alllisado 
s:J (l,:,;v:utccc n cujos mel'ito3 p-oclu.mu.. 

A n t t>vú !.:r':•. V•!;j irtcon vonlon te; na cxecuçiio 
das meJi h1s consagJ•arlas no pt·oject0; ro~t::t.· 
lho, porôn1 , <1 t.mnquillidado U.o con~donciil. 
U.e nft., hav •I' coopcradó pat'<L esse a tlent.ado 
:~u di r•oit;o individu:.~.l c de pt·opr-iedade. (.lluito 
bem ; 11wito 1·~m. O onrrlot· d fclic :lado.) 

Vêm rt. Mtlsa, sito liua.s. apoiadas é p.::~ s t!Lli 
conjn nct:J.men&o L'fn lliscus. .. ;'i:o as Regui.n t~s 

Aa l'~"•'.fecto n. 38 .·i, tle 1.903 

ReduY.<~·SCl de 120:000$ a 60:000$, a verba 
pll.:·a o Instim>o Sm·othet•apico Federal (l a· 
stiLuhcle 1\-f;tugLiinhos). 

Fioii. o irtstitutv incumbido da JH'P.pt~.i·açã.o 
do sôt·.:>s therapeuticos, 1.ub.,Nu lina. o vacci
nas d:t pc.>tc o c:~rbunculo~ . 

S1tla u11S !\OS~ÕCS , 22 de outul.H·o de 1903.
Coo·t·êtr. Dtc!nr. 

A' tabuiL~ tlc voncimentos (projecto Mello 
M~ttt:Js) : 

Na pal'le rol:lti v .•. a. - HospHacs : 
Onde se diz : - l v icN!il•cctot•- 7:200$, 

tliga so : - \ viccl-liroctOL' - H:400$000. -
O ma.is como se n,çha.. 

S<Ll ;l rla s sns~üos, 2·~ rlc ou tu bro elo 1903.
!.ui:; llomin!lw:.~ . - Virgitio !Jl'igidn , _;. Lr:o· 
·l'ig ildo Filguei.l'fl.~. - JCisd Mrmjordim. -
g,,,:<!s .l;i rrt r:H~ . - Lf!lilt;llht! T.ii1s . - Joaq1tilll 
l'i i·cs. 

Acet't!8r.ontu->o outle con vlm·: 

A1·c. ~iuguom potlul·:l. sor vac.• inarlo 
crmtra. ~H <.t. YOilhde. 

At· t. Sob vr1.Ho:tto de molestia. con ta.· 
giOo<~. uiugnutu, cont1·:L sua. vonta.dc, }Jodot•ti 
:;Ot' intcrnu.tlo nos hospitu.~.i OU separado dn 
sutt ftunilia. 

Al't. Os csti•agos cau~t\dos na. propric-
datlo ·pa.l' t iculw, movei ou irurnovel, pela 
acção tlc dcsinf.~cta.ntes u, em geral, por 
quaesq11~r providencias ordana.tlos pelas a.u
ttJrit!ale~ s:t.tlita.l'ias, serão índcmnizt~d~s pola 
Fazenda Publica, dentl'u do prazo maximo 
tle sois mczcs. 

Nào p:·osegne n;t <Ji,•cus;ão por não que.r.,r 
que se lhe a tr.ribuam i ntni·tos ob>trttccion i~Ul.s 
0u de oppo.~ i r;ão a. um projceto que vao ~o t• 

St\ la tias sessões, 22 d(l outub1•o Llo 1903.
BGJ·bo.<a Lima. 

Ficlt a rliscu ·~gão a.rlia.ll!t pala hora. 
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Pa.s~a.-se ã. 

SlWUNDA PARTE DA ORDl~M DO DIA 

São suecc~~ivamctltc sem d t)bnt.o oncor
tados em ~~{1, di.:'cussã.o o~ artd. l 0 ! 2° e 3·J 
du vru,jocto n. 2f:i6, r! e HJ03, au t;ori;qnd'J o 
P(}r!cr· l~x(•cutlvo é\ a.urie a•• Minhl,tJI"iu rla 
F<LY.ond'.\ o creriito especial di' 70:ÇJ.2~J;f;l10, 
pata oecori'or à restitui:;ãu de ignai qu ;·.mh 
recolhida ao Thesoilt•u Fcder;·ü em 2:J tle SO· 

tembt'o de 1886, corno empr·t•st.imo do cofN~ 
dos oJ·phà.•JS e prwwnccntos 1\u~ met10l'('S BHn
.i amiu, Luiz:• e Juaqnim, lllho~ .tie ,J.,aquim 
Gouçalvo~ Rapu,;o o do D. Alto<) C~·hcr·~ana 
l''erreira R:1poso ; e dil. otltra8 pl'ovirlencias, 
ticu.ndo tidiadu a vota(;ã.u. · 

g• annuaciadr~ a cuutin11açãv ll.:t 3a di!l
cn~~ã.o do prllject.o n. 108, de lR97, provi
clonci,tnuo sobl"q auxilias{" lctvonra. 

NltLS o (j_llc diz essa. scioncia cujos f actos, 
pl'incipio~ ou leis, a Ia.vom·t~ par ece d[]Bco
oh.•.eRt' por completo ~ 

Do cstt•angciro •lis;eram-llu:;: é um<1 su
pcrpt•nt!ucç."io ; c, t'Lqtü o J~ C:pet.ir :~m , mos
tr':I!ILlo-lhc as cstn.tistlcas de consumo mun
dial, cujtt :; nocesúlades a.tt.ingom a. 12 
m.J)rÕDS Lle s:w.ca~ pur v.nno , omq uant o qnl1 a 
producc;5o é clc l5 milhões. haven do, por
r.:mto, um oxce.<~o de tresmilhões de s:tecas, 
qrru exaggcraudo a oiTtlrGtt, desvaloriza o p ro 
dueto. 
M :.~s. Sr. Pt·r•siclcnte. tomemos nós mesmos 

lie>sas estltlistic:as e Ye.í:tmos si e!las com
~rovnm, unica e ex()Jusívarnente,ofacta iso
Ltdo da supcr(.lro wcçii.o. 

Não, dQLI<\s se deduzem t.ambem outras 
conclu~ões, rlignas de no~so·estu,lo e m cd í
til.(;lo. lWas mo$tram: 

L .• Qno somu~ o' prouuctores de 3(4 pC~rtes 
do cafl.~ que 8c cc>nsome no mundo. 

O Sr. PI"Or.:idente- Tem (t pala- 2." Que u cowmmiunr o paga por eleva~ 
Vl'<L o St•. 1hurido de Abreu. di:;simu pt•cço, cuja tnctudc ott l /3 seria. a. 

prospcriduric de noss~t bvuura . 
. O S•·· Mnuricio de Abreu- a.o Qnelu~p:lizc~quenííoconsomem ca.fê, 

Sr. Pre~iuunte, lm muito que rcpm·cutin c ontt·os quo poucu 0 fazem . · 
nesta C:.!S:t ú grito de anguHii'L tb. lavonr';l, 4." Q11 o 0 C•.!'J ten1 elovllclo ,•a.lol', ~onda a 
ela~se a. que t:~miJcm trnho !L lronr:t de tJO!'- ma.iot•ia uu s ·u~ lur~rus al,sm•vitfi.L pelos in: 
torJcer; o n5o sei ~i clb pudct <i ac:tt•icla;• <1 tc1·medi<Lrio::l c !Jlllus impustu;; U.us paizo::> im· 
llS~Ct'ança, <•inth que tcnne, dos pu•let•cs ]lU- port.adol'c.>, â smt en LrnLl:.l.. 
blicos c,;r.endercm lho mãu ~:d\'auol':t, nos 1.;1nfi1n, ::;1·, t'm~hlont.J, esslls est:1tisticns 
termus em '.Jrte ell~c o dc;ocjn.. com.prvvam muil.a.s out.r·:.r.s cousas, mas da 

A cri e que a íf<tgeiLI ]}l'oloúg a-so muito iJII.OJ'OS~ll ~"C JJnrlal'iu , ne~te m omento . 
:.tl1~m daR p ·m'l~õe~ üo:l optinJbt:ts; ma.~ um A tlllpCt'pro.Juc,:·n.,., para uns, é a causa 
pe·•simistu., l'ol'l adv <ll~ ~cioocic>, j;t pl·vclmn"u riiÚR )Wo~im:t da cl'ise, (), para. outt•us, a 
qun oH:t dural'à ta.ntu q rmnto a lut:t rla nll- sua. unic:l rl(•.t,el'miu~nte. 
miniçao do t't·acq petu f,; no. E lia ~"'';i l"e.,! 1 

Ne~üt Casa .. crmt H11Jil..1. pr'nJH'i(~lhdo, j:i. ~o Não sGl -
pcrgnrnun .: ondo 1·st.:L u !orLe? o c;Lf<l, como i;nuo.s r\~ merc:1dorias de n ni-

A lon Jilnt.l.,-so v1sl:t~ un tl'ist.l!ci,b~ 1,a1• .• 0 vm·s;d impor•i:~nc ia !lO commcrdo, é sujeito 
F;ttl, para o CEnHl'O e pal'<L , , Nut•to <lo' n ssa ~ gt•:w·les < ~S i'C•JIIla..;,(Je; <lo Bolsa, <lessas do 
Patl'ia, vm•emu;; quo os pmtcos ( 111,~ ltll;arn 0 eump1·a~ e vendas. por ~tntecipa,: ã.o , do euur
J'a:wm r.omo h\H'ru:; qu() nnt·· ~ c:1. 111 inh:Lm JlleS JDllô3as du pt·oJ.ucLo, <t ouLregar em 
IJam o s:wt'ifieiu .!o rpzc pi1L'<~ <t v icto!'irt ! pr:1zo~ fix'l~. 

o~ fl'a.co~. ;pJO 8I(o muil.os, .i<~ tvmhar:•m As tn:lnubJ•a..-; dos monopolist1\s, no est.1•a.nM 
:tu:; ~olp i\ S a:ui 11d;1,1os •lus iC!l'i.es; e e~t;cs , gelt·o, rlo \~;tf!l de~tirH11 lc ao con~umo, ex;Lgge
qun ~ ',o pu11cu , em brevn ~nceumhil'ftO ;Ll ram u~ ·'tolc~, pu.m o efl'dLo ,(o t(cte:·minal'em 
l;t!ll:;p1S rl ;t pt·oprh lnt.:t ! •~ bai.x;t !lus p1·r.çu$ n os centro.~ pl'uductores . 

O pessimi~l.a :~que :.d ludi. ffl i um simples Comu cn, muitas d u viLla.m da. sinceridade, 
espflcr.:ul.m· do m<1is urn<t de ta.nt .s oxpc d - da c~:tct. iuão tio stod;., no edrangeiro, de 
cncias <loloros<~~ que, periodicn.m m)l.o, :Ltor - 12 mililuc:> do saccas. O lllust1·e brazileiro, 
mcot[].lll os povos: - ns C t'Í 'JO~ commcrc ittO!l c u Sr-. IJr . As~1s Bt·a.zil, em conforeucia.s e ar
a$ úe producçãc. tigos nos jornacs, ID1.>strou qmtes as mano-

IWe qnedou -se lmp<tssivel, doixnndo des-~ bl'i1s dus imp o:·tadures am ericanos no com
uobrat·cm-sc. som cDritr a~t.e, os phcnomcnns merciú do c:am, c n.calm de lol.' em unia 
econorni<:osern toda. a p lenitude desua.cruez,\, fullla. b Pbdom adarin. do l~stado de S. P a.ulo. 
e-quecrdo de que conr.1·a. forças se oppõern lA Un<<To dos J.a"V,·adores, a noticia d,• recente 
ontl'aS:domoi:JoJ' ir:tensJdarlc, para. att~JWttl-a.s : livro do Dr·. Lucien Kenlel' acerca ~as nego
da ig ual, potl'<1 compen,.~a l as ou "nnulln-1-as; cL~'õc:; fic>icias nus principues mercado;; da. 
de m aio\', pa.t·a dotennin"r o m ovimento no 1 Em· opa, $obro o c"fé, t ri;;o e outro~ pro~ 
sentido tlít nova rosultttnte, duetos . 
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Aqui m esmo, Sr•. Ptesidonte, no Rio do 
Jantlil'v , o~ sloc.lt.s nem sempre sti.o a expl'llS· 
são d11 verdaào; os cafés vendidos aos ensa.c
cadores que devem ser con.~ider;~.do; expor· 
\ados, figura m cumo depositas em pr!melms 
m:1os ! 

..:0 ca.fé tem cxcellentes cundiçõ.)S de exp.\n· 
sã.o de seu uso nos paizes que o não conso
m llm e nos que ]JOttco o fazem. Basta. forue
cel-o por preçJS mal:; modicos, 'm as sem Pl'C· 
jui zos p ara os nossJa product0res, a iodos 
qu.1otos na Eut•opa, Asia. o p;J.ir.es america
nos dolle pt•ecisam como de um a limento de 
poupa.nç ·, quo é, ;to m:!smo tempo u oxcttanto 
physiologico mais completo que !le coahcee. 
Ba.sta deslocar, pouco a. pouco, a.s sMes tlos 
stoch; do eikangeü·o :pa.l\4 o Brazil. onde será 
fa.cil regular a otrcrta e a proeul'rl, conci
liando-s e a ssim as necessidades dos cotJSU· 
midores sem a aonullação economica doo 
produc toros. Os f a voi'a ::s u.d u3.ncil·os om pro· 
veito do café e dos .nossos productos e:~;por
t a.veis, concedidos pelos palzcs consumidores, 
a troco de igua.es compcnsacões para. as suas 
mcrca.dorío.s que nã? produzimoe, oompleta 
rimn as s~l'ies de medida.s de defesa. da nossa 
lavúura ; 

A causa principal, Sr. PJ'OSideute, da des
valorização do café é a fraqueza cconomica, 
dos lavradores, cujos recursos s.'io insufficicn· 
te.-J pa.ra r esistirem ás imposiçãcs de preços 
baixos, vis, otferccidos pelos cxpot•tadure~ . 

0 SR.. EDUARDO RAMOs-E' uma 1las ma io· 
r<:>s, não lla. duvida.. 

0 SR. MAURICIO · Dl~ ABREU-Essa. C:lUSt\• 
porém·, tom di ver sos f;J.Ctorns : a p1•ofuoda 
doprcssão do no3SO credito commnrcial, a 
fraquez:J. do nosso croJito real, a ausencia. 
do credito o.gricolll. (apoiados), c a. dcprocia.· 
ção de cerca do 55 % da nossa monda. 

Tra.tarei ({o~ f<\Ctol'OS rela.ti vos ás divcrsn.s 
modaliàa.cles do crodito , e, depois, do. dnpr..!· 
cia.ção do nosso· m eio clrcula.n te . 

A Jll'Oclamação de nossa Rcpublica., Sr. 
Pt•esi!lente, teve o jJlf'ortunio do coincidir 
com o period'> de jogat irJa dcsool't·c:~.da ile 
praca; e· o Govi!rno Provlsorio commcttou o 
gt•ave er ro do fornecer-l he novos elementos 
do vida. o antivida.dc. 

Era uma. loucura , uma lebre de cmprczas 
do toda c ;pocie: 

Bancos paro. cada industria, bancos (le 
emis~ão sobre o triplo do e ncahc mcta.l
lico, burgos agricolas, companhias agríco· 
la~. grande valorização das fazendas do 
café, etc . 

o s~. E DUARt>O R.\1>{0S - Et•am grandes 
idêas defraudadas pelo" executoPes . 

O Sa. DoMINGOS Gum.\.RÃEs-Ha.via a.té 
cmpreza.s ftcticias . 

O SR. MAURICIO tm Amuw-Todos g<~nil::t· 
vam, todos e nr iqueciam-se, esquecidos da 
<:ur t!l. duração dos jogos de praçil, d r.scuid~,. 
llo~ da irnmiucocia., rlc um momento pa.t·a 
OlÜL'il, tlll cracll ! 

SG brcveil1 o gulJ:l ll íln Estil.c.lo dn 3 llo no
v embro, cris} politim~ solv.i!la. pcl:t L'Cpu lsa 
n•~cional a. 23 do mnsmo mez. 
Nov>:~ situação politic::t t ili in:wgnrada, 

novos homens, nora orient<tção cconomir.a. 
c financeira. Est'l situação fo i um g ritfl do 
a larma no campu do l\Osilha mcnto cujos 
doscontentes fora rn engross:tr as filoira~ dos 
agltu.clures polít-icos o rcvo luciooario.1 . 

As acções c•)meça.l'am a baixar ver Ligino
sa.mcnto, sendo iouteis os recursos a.l'tlfi
claes pat•o. valorizal-as. 

Os :t.ccioni~t:J.s fort>m surdos ás chamu,das 
de caplt..'l. l; os bancos rcduzil•a.m seus capi· 
t:tcs, muitos fundiram-so o muitos dos
a pparecera.m . 

As l'abdcas, as usinas, movoram-se lonta.
mou te, e , por fim, pa.ralys:t.ram-se! 

Emfim, Sr. Pt'O!li<lllute, todo esse ouro, 
como disse o poeta.-em vil m et al s~ trans
(úrmou! e, poor ~\inda, tL·ansf'ürmou-se em 
papel, ma.s pa.pct oujo do tinta, on1le r~inda 
se liam as manifost1tções do um dolirio 1lo 
grandezas! 

Contra. o colhl.pso goral do abuso do crc
tli to,o· Gove1•no appcllcm pn. ra. uma. thera.peu
tic<t incoherente; ·onde oram in Hcados os 
rcv uhivos , os excit:\nto:s, ellc a.pplica.va. os 
deprr.ssivos, o v ice-versa.. 

Assim, de um hdo, cllc cmitLiu oiten t.n. 
mil contos de uonus, verdadeir a. omissão du 
papel-moeda, com 4 o/o de j uros para. :~.m
pa.rar as i odustric.s llcsfa.llccidas, cabendo 
ruinirna. pa.rcolla á bvout·a; por out1·o, sup · 
primiu as cmissõas ba.nc<trl:ts, mas devol'an
d.o os lastros que us 1-(lLI'antiam ! 

Acudiu com rer.UI'SOS tio Thcsouro llú 
B me o da Republicu. que een Lt•alizara om 
suas carteiras o.maiol'ia. dos títulos do on
silhamcnto, ontã.o já dl'sva.loriza.dos I 

lntet•veiu na administl:a.çã.o desse Haneo 
nomeando um prosidonta da ulmc.toria; rnrts, 
um beHo dia, reduzi ndo sm~a l'esponsabili
da.dcs ao Thcsourl), atirou-o, sem ro.:ur;ms, 
l OS sons accionistas, ao regiroen commum. 

As oonida.s mu!típlicaram -se, c ern IJL•ovo 
o Ba.uco fechou suas portas, mas ar!•astaudo 
em sua. quéd a. muitos OO.ncos o l·!Wler osas 
casa~ commerciaes do pl'imch•a u segunda. 
grandezas. . 

Os credol'CS do Banco furam p'l.gos em in
scripçõas do 3 % • 

A. !tistoria desse pe1•iodo dolol·oso Jia- so 
na. te t•ccira e quartu paginas dos jorn~o.e5:
fallencias na.tura.es e fraudulentas, c.:S3ão de 
b9ns, penhOras. sequestras! e et.c.; n. dos 
de~esperado3, lia.-se nos alvos e frios mar-
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morr.s do Nal!rotcrio ; ellcs pndiram :~.o \'ll
nont), ao rewulvcr, •~ ces~a.ç.ã o do uma lu t.\ 
hn~oss1VPl pela vida. ! 

Do credito de 25.000:000$ qu.o n. lHgisla.
tura pn.s~ada. h:wia. vota lo p:11'a. dos~ l'<Jga.r o 
commercio e a la V0!1ra. é vo7. pu!J!ie<L qu() 
a pt•imoira. p:ueella envi:vla. pBlo Thcsouro 
a.o B:tnco foi :J.t~ompanhaila. do t·c~a.tb VCL'
b:tl, niio f<l:<se delb om pPcsta.d:\ qw1.n Lia. :tl
gum:i. MS <~ommissarios de caf(\ o a.os lavl'a
rlores, cla.sl;;es enfL·aqueeida.~. destinadas a 
dosapparc~.:erom; .. 

As economias dos p:tdicnlat•us, venci o indll
fcsos os b:incos ua.ciuna.es, acud il•o.m <is arcas 
dos banco:s est r·an,geiros qne não pagam 
jurJs rle d•)positos. Ellcs opcmm sobre cambio 
e são os intcrmcdia.rios tlos fbrnecedo•·ns e ;
tt'angolrós na. eobJ'ança do nossos dellitc;s do 
importn.ção. 

Eis, Sr. Prcgident~l, :\ ody.s~ 1 :.a. do no~so 
CJ'cdito, que tl'ouxe u. a.ctua.L situaçiio eco· 
nomica., balda de racursos para defender a. 
nossa :producção agricola. 
P•~ssa.rei a. trnt:Lr- da. dcsvaloriza.çã.o da 

nos.;a. moeda, cu}1.s c·tmas todos conhecem, 
~ctvlo a. principal - n do papel inconvet•-
t ivol. · 

O M.ré, cuja.s Iuttl'as mr1iS abnndantcscra.m 
o ouro com quo o Governo, os negocian tos 
o os parLícularcs s<~ldavam os seus do h. tos 
iotnrn<\ciona.es, dcsvu lorizou- s(); e, su:1. d~:prc
ciação ttccontuou·Sil pcl<ts espeeulações !la 
Bolsa, quo detct•nüna.m oscllltLções bL•uscas, 
inP.speradas c. muieas vezes. nã.o motivad:ts, 
tol'naodo instava! u V!llor da fortuna pu. 
blica e particular, c <wilta.odo o. preÇo dt: 
todos os nossos pr<>ductos cxport:weis . 

Afflrma.-se quo r> n'>s:~o nnmorario 6 :tbun
u:wtc, supm•iot• <ts nocussida.du> do nos.~a. 
clrcuhLç[o fntt!L'na.. J;l qnnimil.mos, ~r. Prosi
dontc, ll ./ ,000 contos de r!•is. e ostou cnrt o du 
qur. podemos qucimm• mais a lguns milhares 
o. nnm po .· i:;su, os ros (aut<Js tlc ~w.i.o mais 
valorimi.los CffiiJitl\nto as notas 1lu Thesouro 
não fot•cm troo;tda.s por ouro, ou omq111~n to 
ni o bouv1~r um lastt•o mr.ta.ILi~o suflici•mte 
pa··a gara.ntil-as o, pa.t•allola.mcntu. abnn
da.nch~ do productos r.xpo1·to.vcis , de a lto 
valor in term\cionai. 

O SR.. JuLIO SA~Tos - W questão liquida. 
que o numero.rio é insufficienta. 

0 S&. MAURICIO DF. ABHEU- Antes do 
fwt!ling, Sr . PL'csidente, o nosso numerado 
em circulação a.ttingi.-L a 780 mil contos de 
réis que, repartidos por 16 milhões de habi· 
t antes, cabiam a. ca.da um 48$750. Post6riol'
mento incinoram·H~ cerca da 114 m il contos, 
baixando a circulação a 666 mil contos, ea· 
bondo por cabeç:t 41$633, dog- quao.s a me· 
tade é nece~sarh~ a os recut•sos de nosso orça
mento da. receita., que é de 300 e trmtos mil 

\''01. VI 

contos, isto é, mai~ da. metade de nosso 
meio circulante. 

Não corJhc,·o, S1·. PI•csitbntc, pa iz onde a. 
repattic;ão 1!0 numeraria por habit<mte seja. 
tão modica. como no nosso. 

A mim, como a. mn1t,1~ , semp;·e parClcen 
pJ•efet•i vel houvesoe o G.overno htnç<ldo mão 
da 2• condtção concllrlida. pelo (•o"linlJ, c1ual a. 
de tra.nsfurmar es saldos orç!l.ffi<~n lurios om 
ouru, fotZI)Odo em Londrns u ma. reserva 
dostina.da ás exigoocias do cumprímento do 
propr io f imd i1't!J . A9sim, nff.:> se t flt' ia. tJ,lSf<tl
cado o no>so uumct•ario, visivr:lmnntc insul~ 
ficiente . 

A cil·euh~ção do nossl> nuroor <trio tom-se 
modificado pt•of<md:~mento desde 13 do mt~ io 
para cá. Antes dassu datn. gloriosa, quo con
tn~turnizo'U os brazileiros, os lwt•a.\l oros 
pr•oduzhm co1•eaes, fumo, n.ssu,~at', aguar· 
den to, a.lgo,lão, tecidos gros;eiros tlo~ tr. 1io, 
etc. , pa.r•\ o co~sumo de suas fa.7-cnda.s, não 
import'\ndo geoeros similares. O C<lfé, que 
era vendido de 3$ a 5$, supportava. fretes 
pest\doa, mas os seus ~a.ldos tlca.vam nas 
oasas dos commi::;s<lrios, cont ra os quaos os 
lal'tado!'es sacavam ordens u. favor dos for
necedores de generos que eliEl!'; não p "udu
zíam: carne secca, sa l, roupas, i nstrurue:1tos 
de trabalho, etc., e só as pequenas dGs · 
pezas e!'am foita.s com dio1teil'O á vistn. . 

A no,·:1 phase do trall!lllJO agrícola, apóa 
13 do m:~.io, exigia. gt·andos o l'Ope~i
das remc~sa.s do numera.rio para. o in
terior, para o custeio das (<1-:endc!s c p:l
gamMto somana.l ou mensal dos o.Jlooos. 
Esto dinheiro c o que a União m =mdava 
âs delegacias flscacs para o pagamento .dos 
fnnccionarios publicas e pn.ra os ba.talbões 
l'ctloraos clostacados nos li:stados, pai' to, er<\ 
rct,ido 11al·a. s :~.tisfazeL' as nccessidauos locnc;: 
o par~ cocs~itnir a.s pe·~uonas economias, 
Cl, parto, circltlava lent.n.rnent.0 , volvr.nrlo, 
Clm Jll'azos ino{)rtos, mais ou menos longos, o.o 
Rio de J<tnelro, que, como cap(t.a.L da H.opu· 
blica. c ornpoL'Ío cornmercíal tl<L America. elo 
Sul, cxet·~e grande attr<teç.ã.o ,;obro og ca.pi
b.es dtsponivcis, para movimentai-os em 
ope1•a.ções r endosas, de breve p t•azo o. olr.va
das taxa.s, condiçõe~ que absolutamente nlio 
suppor ta. a lavourn. . 

Al1;111 da. inconvcrtibi lidade da. nossa mooda., 
ha. outras causas de sua dcsva.lol'iza.ção : o 
valor de nossa. exportaçã.'> é i nsufllcleote pa.r<L 
so.I.da.r os dobítos de importação, do que con
sumimos, obrigando-nos nssim a compr•ar 
ouro, que, como qun.lqnct· mcl'cad.Jria.,tem o 
preço na razão dit•ecta. da l)rccura. 

Entritndo no mcrca.:lo (lo out•o sob a. pres
são da procura, lá. encootL'lLm os os ospccula-
do•·es que, conhecendo a nossa fraquez:l !'co
nomilla., pet•turb:lm esse mercado . Elles são 
b<\ÍXl$tn,s , ou al1istas cocí'or me a. necessi· 

7.3 
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da.ue que teem de comprar ou de vender cola, foi elle t(Jnt:J.d.o, pela pPimeiP<1 vez, n;t 
eambia.es. Prussiu. em 17i0 com os L(lj1dscha( ten ou as

Si a theo!'ia da lnl;tnç;1. commercial fosse soci;l~õcs ele prcJprietat•i,;s rm·;ws que contrí.-
·sempro verd~lliGira,disse-nos ha dias o illu~trc bniam, em corntnum, com o seu CI'edito p;tra. 

Depul.a,do por Sct•gipc, D1·. r'clisbolhJ Freire, (J (iro üc obterem dinheiro em be<Ls L'OnJiçõos, 
qualquer \Jconomista que examinas.,Cl as nos· de,tinado <l ~atbf;cção d<:~s necessidado~ agt·i-
sas est<J.tistic<LS dil•l:J. que o uus~o pn.iz i1 p1•os colas de seus <l.~sociatios · 
pero, porque a cifra de nossas exportações Kos mei;tdos tio ~·cr.u lu passado, Sclwl::-Ve
axcedc de muito a d:1s impol'taçiics. l!:sse lilzsh mo(lUkou cs.M,s ;ts.;oc i a çõn~ ~ub as 
sa.bio teria. erTatlo, po1·que a vcl'dadr. (l qno bases da mutmtlida.dn c coopnt·aç?LI) e, nmi~ 
consumimos mais do que produzimos. Os cn· tarJe, Rttifeiscn crcun typos de a~socíaçues 
cargos d>t divida extel'na, os di videntlos chts f'tmelao:la.s bunhcm nn. m tttnn.Ji dade o coopc
companhias, os juros d11. divid:~ IJUblici1, os ração. mas adttp!.amlo-as {Ls leis t.tUO r·egu lam 
alu"ue:s de casa~ ou do llens dos \l!!O residem o credito. · 
uo esr.rangeit·o, as rcmesstl~ de dinheiro~ Fui a. ol'g;wlzaçi:Lo ue as~odaçõcs ~.gl'ieola.s 
para os lourúles bl'azileiros, itS ramess;ts de dos lypos Dchl.zsh e R<~i(dsen que l'GCOIO· 
dinheiro pelos emigrantes, otc., const.ii.nem mend<~i aos LLvt·ailor.•s Jlu lll inenses na men· 
consumo ou. importação üe trabalho a de sagem do lB\:17, CJ.uando ·então 1;h•o a. honr~,~ 
credito, !le pt·esLLit• o meu l·:s ;a<l"'. 

Passemos ás soluções da crise. Sob1·e O$ typos dcst;t~ as;;oeiacõo~, modifi-
As soluções acons()lhada.s peln. scicncia oco- cadas uti !mente ncl I tali;~, Suissa , Belgiea 

nomica nào sã.o possíveis neste mõmento de <~mesmo em l?t·anç,a, o 1list incto Dcput a<l.o o 
depressão ou nus •ncia das divcri!as mod.~li- Sr. Ul•.l?olisbcllo Fr·e;re e:tlcou o sem snb$t im
dades dt! m·edir.os applicJ.dos a,() !bmemo d.o tivo a.o projec\u <I.Jll' llôOn t.atlo polo tllusll'O 
comrnercio e da htvoura, representante do S. P<.~l.tiLJ o Sr. Dr _ Can,litlo 

O creditJ agl'icola funda-se na. ciL'culaçà.o Rvdl'igues. 
ue titulos repl'CHen1.u.tivo~ tl<J valor Llos ft•u- Si nilo !ta uma· sulução de ace;Jl'UO com<~. 
c tos pandGntes ou armazenados, insr,J•tuncntos sciuncia econouüc<J, neste momento cl2 d<)
al·aturios, estrllmes chimicos c animc•Ct;, gad~ pros~ão do cnrdtto, h a :;o!uções pl'OYisurias 
do SCl'Viço, etc. Estll cre.lit\1 uunct~ foi ex- que d()VOll1 se1· tenta,l:ls pu los !a.vm dOl"es, 
pJol'adJ entr•e nó~. ton,lo apenas nos wm·- com n. cotl<1.boL·aç1\o elos Es ta dos c da t: niiío 
mnls um appHcação restrict:t. na pane <p.lG lhes lor l'L>htil'a, mas aglntlo 

O ct•ed i to ugricola só ~ l)tbsivl>lnos P'dzes s~nnpt·e com unitlarle rb visl~as . 
que praticamtL polycultm·;l. intensiva ~cien- trormuld alguma~ lnJ.se~ do r esistencía. 
titlcamcnto e o11do lJJ'Cd,nnine o numm•o de pruvisol'ia, que pa~~arci ;~ ler. 
pequenns propriodt~dos. Cu.bo mJS l>t.l'l'it.Wres roa lizal-as, do accc•rtlo 

QHunt.o MJ m'o1li r.u ro·1!, tamhettt chamado cotn <LS cottstucraçuecl que, lla potwu, cxponili, 
te!'l'íLot•ial, to111 si-lu nm uoosu p~LÍZ do rcsul· invvcan.to o auxil!u dus E~tMlo~ e da Uaiii.o 
tll.dus nullos, si 11ào dcs:Lstrosos. Elle oxig-o na IJ:n-t.o que llto~ F<Jl' ru fL;rcn1;c : 
uma. l.Joa lei ltypuLhecnt•i;~ quo i'iLL'.iliLo a «!." MutlifiGU.L' o actu:~l mecanismo do com
prumpta, Pxpru[H'iiu;iio dos immonJis dos mcrciv de eafú, sttpprímindo u ~ intenne,lia.
devmlot·es impuntua.e~. l'it•S, attt•ilmin<.lo-,u o; luct·os '[ Ui.J cllcs nu-

A t(•rra. e a~ prupri(J[fudcs tlevom tet' um l'e1·em · 
valor minimo il•t·educti\·elou,pelu motlo~. de 2.• i:ontraliY.~r no Rio de .T:MWiro; em San
grando estabilitlade,p:u•t• g:1mntiu. da,s lotLras to:> o uu~1·os pO!'Ws c~pnl'tadorn~. a8 l'o rnos
hyputhecitrias emitt.idas. ~n.s tio ed\1, poupa.ndLI us lh:queni.lJS t J· t~n~-

b:ssas lottras, vortb.deít•os titulas l'epro- pt.n·tes uo at·m,~zom p:t:·a a rm azem, <.~s pcs<~
senta.tivos dt~ capitu.e~ fbws, de v ünn ser con- gens e lH·açag,:n,; arniud<J.da.~ ; 
vertiveiil nas espeeies ·qne as ga:·o~ntem. · 3.• N:'io veudur-sc , nu in Gerior. cafú soca. :.o 
O ide<~.i seria. a mobilizaçã:o do solo pur t i- ou em cóco e nem o:; fmctos pBnilente.~ i1os 
tulos que gusassem de capacidade ilCC[Ui~ittva cxpo·t·tadol'es e'trangei ros ou nacion il.es ; 
ou libe1•aturía de ·divida~ até a. cuncurt•onci;; 4•. ln~·hítuil• um pr('ÇO m ínimo sub;·e o 
do seu valor nominal, sujeito naturalmente "ctual typo 7, dc,luzindo-se ilHllo o valo r 
ás cotações ue pmça. dos que j llo lo rem supt!l'Íores e ioforiore~s; 

o SR. Eow.ano RAMOS _ Mas v. 'Ex. 5•. ~~.,rrua!-' t7rpos bra.zii":_Íl' OS cxp<Jrt.a,vei : 
aet·edita na p0ssíbilidacle de emissão de ~cl~(l~ 1~1pe~1da a .. cx~orta~~\0 das qual ~d<tue~ 
lettras hypothecarías sem capital~ I Intel to~ ~s e a es .oll1i1 por nw,w rle nnpostos 

' prulllbltivos crêados l!C ius E~tctdos pl'udu-
0 SR. MAURICIO DE ADREU - Eu disse que 1 CtOl'üS; 

O ideal. SBl'La ()S . .;O, 1 6 ,• Ade<~DÍ1\!' aos laVI'IidOres 50 a 80°( 0 do 
Quanto ao cr('llito popular, que p~rticipa. , valor dos caf~.• arma zenados, sobru a base do 

da na.turczu. dv credito ter:t•itorial e do agri- 1 preço mínimo estabelecido ; 
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7• . Arloantar 50 a. 80•/· sobre o pt·cço mi
nimo estabelecMo, aos hwradore~ (!llC l'íl\:l'o· 
cerc m o penhor do ca:fé pt•epa ra.Ju ou em 
côco, armazenado nos portos ou n~s 1'·1.· 
:tend:~; o, ncsto ca.so, o ltJ.vr J.dOl' t•emottot·:l 
o café á proporção dq,s <tvisus dos pr~~ét· 
doros; . 

s•. Acondlcione<I' o c3.fé om sa<:cos lle al· 
godã.o tl:J.c ional quer em tra.n.siLo ·pelo tcr1· i· 
torío nacional q uor na. cxportaç;ão I><Lra. o 
cstt•<'wgcil'o ; 

go. Organizar e3tatistica3 exactô1s da pro · 
duoç.'io lirazlleit•a. exportada. ptu•a os ~tados 
o para. o e&tl'angelro, corr igíudo, com iuteira 
publiciuade, os cng:tn .. s ou simula.çõCI:i do 
stoclt tlo ca.ftl nos va.iz<;s ostl'augeit·os; 

10. Obter ·rla União e dos EsCadas o a. IJa.ü· 
monto d 1s t3.riras das cstradu.s ·ue. forl'o c 
compa.nh i"s tlo oavelra çã.o, que go~mn de 
garantias de juros, em favor do care c outros 
produetos da lavout•a, cujos prccos estej(\ IU 
âepr•imidos . » 

Os t•ecut'SOS p:l.l'a. esta. l'esistüucia provi
sorir. serão rot·necldos pelo credito tle 25 mil 
conto~ votaüo -pela legislatura anteriot•, que 
mo dizem :linda in &<lcto, ptllus fazendeit•o;; o 
pelos C••pila.li<~lu,o;, mediante o cuahocimea to 
de café arma1.eoado. 

Est.a rosis tencia. não tet•á. o carac~eL' de 
exploração do cornmfl rcío 'la, ,·enda . o cuJé 
como o praticçun os a.ctu11es CJllltni.~s~wio • , 
cuja. beuefic;1 collahora•:iio deve cus:<aJ•,poz·t{ l/0 
os !ncrus quo elles aufcrum faZ<IIll ffdb aus 
Iu.vrad.ores, quo dovom incot'POL'O.!-os u.o 
]ll'CQO rlu cal'<i , cl'eam1o-lho~ a. :;~.ím maiuT· .·~ 
l'l~curso>J pa.ra. o r:l\l>l.ci o de suas fa.wnda~ o 
p:u-a. a. amor&lza.çiio tlf'l seus ;lch i to~ . 

O oummissnl'io t': nm;1 peç·1 in•lu;p1m~aVI'l 
do actutt! mecazliSiriiJ rlo con•m•:I'Cio do 
ca.f~ ; lll:IS ClSi.J ti(!VO :>OI ' !l i{O l'i ~ ''(!Ul'g'<lll Í?.aUol 
soil nov:tx ba,so•s , mal..; ]ll'er iolonk<, i lllli) Í· 
ru.l:ts n:1s ex lltl l' Ío~ llch::~ tlohll'lll!:t,: d :L~: ct•lses 
Jl!L:\S:l.lllLS LI tlil pl'tJ~ L· Il t:J, Cllj:1 liUlll<,'ii.LJ J.ll'O
CUl'<l·ttlUS. 

Oa íntrJt'lll erll;Ll'los tl,II'<HIL co~i:L r· Jllll' mo
ti v<Js pura.montu tlCO llúll\it~:;. 

gsta l'esi~lmlcia L) ;J. ll llll'llt:Lt;[o f!nl tmll\ll th 
S<Jlltlttl·iorlado 1h cl a>S<J agl'io:úl:1, a.gol'tl 
melhor informada. tle seus intm·osses, ~is
posta c..imo est<~ i t dofon.!cl-us, u ispoasa oJo a 
collab .mJ.çio r.lo cl:1.SSel! cstt-n.nh·ts aos pro
ductore~. 

Os lo.vradores devem contar com seus \lro
. prios os forço.! o rl;)curs~s. ni\o :111pella.ndo, 
ncsto momlmtLJ, pa r a. a. Uniiio e os Estados, 
t\lljO& e aca.t·gos. gro.ndo~ e sempre crescoot•.1s. 
os imposs ibilitam do t razer-Lhes a.uxillos clfl .. 
ca.zos, sem sacriflcios rlu altLJs· iut~1·esse; m~· 
clona.es. 

S1•. Prosiuente , o mouopol.io uo vondtt do 
cttm,cunccdht<) n.o Govorno Fodern.l ult' a. Pil.t'· 
t iculares,é impo~ivel,porqne a noss ~~ Const i
Lll iç'lo csL~1tue a. com pleta libarda.de de com· 
mcrcio. Aqnellcs cujos in tores;cs fo~sem 
contt•arlttüo~ pdo mon~pol io se apl'e.>sariam 
em rc~OL'f'or :~ .l u:;tii;J. Fetlor :J.l . que lhos dad a 
razão. 

O mon.:Jpolio rle fa.cto. por <tcco'i'do una.
nim1 dos la.vr<Lrloras, a llnica. M'ma effica.z, 
a.~vra com() sr.rntrre, paro. tlefondrn• n. pl'O· 
dttcc·li.•) nttcion&l· contr a. o~ cspet•ulaú01'es, 1í 
infelizmente impossivol hoje. 11orquo elle 
e:origo um !:(ra.nde oapital. 

Os ilesa~tres tlos xrndi<!u,tos dtm~n l;o o lm· 
pr~río íb t·am úevidos cxdusivu.mcn te <L insuf
liciencia do -ca.pital . 

Eu não ucculto, Sr. Pre;>:idente, o.s di fficur
d:tdes. as étSperezas da llüa tle clofo~a de 
no.~50S p~·oductos. 

O Stt. EtHJARDO RA~ros - São gt•ancles, re
almente! 

O SR. ,\Lurrucio J) r; ,~ arwv - Os governos 
dos paizcs impot' t!1 !u1·cs toom no~ impostos 
so urc a entra <In. do ca.f~ gt•andos recursos 
orcamcnta.rLs e o~ nc~ociau tes grandes 
lucros ; elle~ hão d tl otrerecor t cnt\z r esis
tencia, pOJ'IJ116 l.oom di nhoit•o ~~lmndu.ntc o 
cr.,dito pr·opot•ei t.>nal ; ma.s nM t omos o eu.fú 
que e!Lcl; prcc iSiiiU c procura m. 

A noss:~ u.t'nm é molhar ; saibamos ma.
n0.ja.l·•\ com l1!'1ldoncia . 

'Fnit ·~ a. t·r•s ls~oneia pro ~·isorb. , pt'Orl nr.idos 
os offoito~ hcnHfi t:rls quo dolta. so esporam , 
ontit•• uu·:t .'lll:tth <L h " l'<l- dos s~'n,Jic:tt•,s agl'i· 
,~nh'>. tl:\,q ~~oa pnt·:l. ti v:ts, dos ba.nr.os a.,zricolas, 
•'1\HI.I•:to~ n t·cp:irJn'tO~. lwdim a. do todas n.s 
.~r\111 hllliH;Ii:;,; rio cmdito :toonsolh;ulas pa!o.~ 
i llrt!ll.l'o.: n pt•nllr.hmtu~ C!o l h~lf.l.S llUil me pt•o
cotll\l'llm. 

São e.~( a-:. S;·. l't·n~ lil r.ntn, a.s eom~ld er :tçlícs 
qun jul:;nd rlo 111<!11 di!.VPI' :t dduzlr :"~ pro
pus[ ~~~ elo IH'ojcr.to rpr<: RC •l iscutn. K!lt!·el.au t.o, 
<h\L\\i u mm1 vo to a rpmlqum· mci.l td:.t q uo 
t1:-t:.1. C~tm:t.l'<l. nm :11m ~ :d>cúori;l , j ulgat• rn:1is 
<lpt'D(H'i:l.tl:t <t '"'".t,li·i r.:\Çào tl'Jo no~~o~ pl'O· 
dueto> :l,tp•icolot,l . 

s w.1 nm ztlcnto lcv:ulo <IIJS la·n·a<lores, ~~ 
CS><I.S c la,:.~e.S COOSCl'V(I.·\or:.I.S Ú<\ ltepulilica, 
c uh a.cti virla!le t orn siut.> um ins trtmlento do 
progresso e de ri·1Ucza. nacionaes. 

O {tmdi"U .tú•mioou houtom o pó•lc r e
novar-ao amo,nhã, hllvcz, soh fôl'ma. ma is 
humilhanto ! 

O s~·. Bricio Filho - 31' . P ro· 
sideutc, não pe>nsc V. Elt . uom os meus U
lu~t t•es collegas que . lhes vou t•oub:n· a 
pt·eclosr• [l,ttonçiio, d i~ ertanÚ•) longamente 
~o br,J o )l\'Oji\Ct.o qn() dispcmsa a.uxilios à la
votu•n. ; y. Ex . comprehonde mesmo q11e si 
c11 pret endesse f:lzel-o, não mo iria. apt•o
veital' dos poucos miu ntos que restam . . . 



Cànara dos Oepli:ados +Impresso em 2210512015 12:37 +Página 14 de 25 

572 AXNAES DA CAMARA 

O SR.. EnuAn.no R-\MOS - V. gx, ('. da.-1 ca.tos agricolas ou empl'CZlS commo~·ciacs 
(JUe!Ir.s que f,tlhm maito em pouco tempo. idoooas quo tenham p or fim:" 

s~ ruem-se os fi os dessas los ti tu iç.ões' 
O SR. Btncw FlLUO - Pen~oi qnc V. Ex. 0 ~l, Sr. Presiduote , pódo se1• que eu n[o 

b dizer que l'J.!LJ muito e nada. digo. (lU'o .) tr•nha. euteodhlo lJOm 0 pens:unento elo nobre 
O SR. CANDIDO RoDil.JGUr;s- V. l!:x. ú um 

tlos D~pntados que mitls estudam as r1a;;~tiJos 
d::t. ordem d.o (lia. 

O SR. B!ucw FJLHO - Mas. dizia eu, S1•. 
Peesirbnte, que si fosse osso o meu objecti w, 
a&tendondo a.os poucos ruinu·tos que restam, 
pcdii'ia '~ V. Ex. pai' a a(llar a discus:;ão, a. 
semolhanç:t do q u~ se ·tem J'eito :Jqni com 
l'ela.çlio a outros Ol"alloros o com relação a 
cstll projccto; como, poróm, o meu íutuitJ 
é dizer ra.piua.mento ao qno venh.o, como não 
pretendo mostrar a. situação atliicLiva, em 
quo SB acha a. lavoura, por!].llC isto !loja é 
um axioma.... · 

O Sa. PAULA. II.A:\IOS -E' noto rio. 

O Srt. BRICJO Fn.no - Como niio ha 
ninguõm neste pai~ q nc d111"ide !la sitnu.~<iio 
afflictiva em que se acha a. lavoura. nacional, 
não pl'eciso me manter pot' muito tempo ,,a, 
tribuna pa1·a. justific:u a. ucco::;sida.uo do 
provid~ucias. 

Tambem, Sr. Presidente, não me abalao· 
çarci a pt·ocura.t· domonstl'ar quo v romedio 
com que so prctandc acudir á lavuur•a, o ma.is 
razoa•!cl é a.quclle que é reclamado pelo 
momento ; o n:'i:o tenho nl3smo competoncla., 
St•. Presidente, pal':i. ;tffii·m:u• si, ;tfól'iL :t>l 
disposições coutid•ts no pró,incto, ltil. ouh•;ts 
que melliot' consuHom os lillul·easus a.gl'l
colas. 

Lr.nilo o pl'ojccto com :t :~tlllll\•ão com IJllll 
c•>Stumo lor todus v.i <tssumpl.o:! i[llll ~n 
aChi1111 SUIJJllfli,Lidos :LO llu~su (!SLUI[O, lillli[O llol 
omond;L-; apr1:suni.:L<l:t~ ao IIHJ.,Illu JH'Uj<~r:to n 
loo1!.; ain.I:L o iiH[l<JI'I,antu Sitbsl.il;util•o sniJ· 
scl'ipto p,:Jo Dupll~i.Lilll pa111i~La, no~~~~ <ii;:
tinctu cull1lg1L, u :::;1·. Ca11lido ltllllr·iJ.:UOs, ll 

nmis itlg-uns I'cpt•os :nt:uüus d;L lla~•iL•J, n:ollo 
oncuJ.Hl'di ttlg-umu.s hlúas tpw n1iu Jl~Hio1n 
mm•ccet• <~ 1nlnha '-~PPl'üv:tQno, razão pu1· quo 
me animo a a.pt·C'~entar á consiJ.ot•açii.o li<~ 
Cas;t duas omt.muo.s suppre~slVi.L9. 

Uma das omondas (~gm•o a l1ypotltose tl13 
que seja approvatlo o substitutivo C:Lntlido 
lto•lt•igues), uma dil.s emenda~ diz : 

«Si for a.pprovado o substitutivo apr8sen
ta(lo pJio Deputad\J Candído Rodrigues e 
outros , eliminem-se no § lo do art. I o as 
s lguintcs palavras : augmento, reducção 
on isenção de in:ipo:; tos. » 

O §[o do art.. 1° estti. a.ssim redigido: 
«§ 1.• AUlti!iar, por moia do gu.:ro.ntias da 

jul'os , subvenções, porcentagens, augmento, 
reducção ou isenção de imPJstos, os syndi-

Deputado ao a.pt·asentar· o seu subs t.i tu ti v o o 
pó;le ser quu niio tonll<~ cute:Jtlido IJom msa 
dii!posic:ã>,. 

O que é certo, por•(·m, é que a minha im
prc!l!lão lcnüo este sulJstitmh ·o flli a. mesma 
que acudiu ao illust t·e rept•c;,enhnte pelo 
Rio de J:J.noiro, o St•. Hcnr1ctue Borges. 

Vamos ontfio co o r~t·i•.o ao ExcJcutivo a. f.I
Cilhladf\ de pcrlel' a.ugment<~.I', Tn.iuzir ml 
iscntrw impostos? 

Mas, Sr. Presidente, Lso (o, um:.~ faculuaclc 
nossa, fiud:1 pclu. Constí tuiç:\o. E' _um:t 
att1•ilmiçã.o pl'i\'ativa do Congresso NõtcW~al 
e não () <tdmissivel que o Podrw LGgl~!MIYLl 
vá C•m!!al-a ao Poder Executivo. 

O Sa. CANDiro RolllUGUES -PerJoe ; estes 
impostos são os estJ.du,~es. 

O SR. Bmcro Frwo- Si os imp:)Stos siio 
cstaduaes, qu:ll t~ compctcnci a. quo t nmos nús 
de conceder ao Pouer Execut t v o <L raculrlatlo 
de inter vil• 1 

O SR. CANDIDo RoDRJGu~s - Ello o fe~.rá 
de accorllo com os Estmlos . 

O Sa. BRrcro FILHO-Si Jl<h nií.o po!lomo~ 
concorlct• ao Podm• l• :x~cuth·o a t tr ibuiçõns 
11110 0111 virtnrle Üll d ispo.>ítivo constitucíalli11 
tJ08 ~ã.o pl'i vativt~j. h mhom nii.o podo mos ru.
wl-o er>111 J'Oia~·ão a at t,·iuuicü.Js que pe t·t')n
él'lll no.> 1-:st:~!lo~. 

$t•, l'l'f'Stllllntn, ~i l~ fl ;~:,SOin<ll' :\. f.t' ihull'\ flll 
tit!<l ~o lhtvid<ls a re~pei to li<.~ n·lco~~iu<t(lo 1I U. 
apr;\~enl.r••:fio 1b lllinh:~ Pllli!JidU., tlcpois <lo 
;~pa.rt11 r!o h•mrallo !J1!p 11 t.:Ldo por ~. P aulo 
V<1,jll u 1pnuto o! la é nnc rJ~.;:u·i :t e lnclispon· 
~:11'111. 

l•:' p1·.wi:,:o f[llll o Co11~1·cs;n nil.u se do.>puje 
,J., ~~~~~~ lll'dl'llgal.ivas. Isso ~u~ ~onl.oi na ln· 
gisl:ltm·a do lHH4 a l891i, m a i~ l.lwJo, dcu.n Lo 
1lo O:Jvor11o 1lo SL'. Campo:o~ Saltos. que1• 
qu:.Lu1ln fni goV0l'lli~tu.. f)lll.ll' qn u.n,lo e~ t.l'l\'tt 
t>lial:~rlo na opposi~·ão; isso ~uste n to agom c 
hoi do sustont:u· em tou~s u.~ oec;Lsiõc.o~ , qmLl
qucr· que sejll o apoio c1ue tlê ao Governo 
em race do qual me encontre. 

Ainila. niio ha muito que o Po rlor Lc .. d~::la
tivo tu v e moa conLluch para ser registrad:J.. 
Tratou-se de conrerir ao Pt·efeito Llo Dis
tricto Fadcral puderes oxtraordiuarios, di
cta.toriaos, contra os quu.e3, a lhis, me rebollel 
d esta. trib:lJla.. 

O Congresso dl."positou nm sua~ m 'ii.os 
toda som ma. de autorill<tdc; uouve um ponto, 
pol'ém, tlm qui) o Congresso foz excepção o 
foi aquelle que se referia á faculdade de au
gmenta.t• impostos. 
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O projedo dando toda.s a~ a'tt.ribuiç.õc~ 
I' r c l'cJi tu nxco p tua u a de 110:\ m· ali, ora r 
imp:>í>LO>. 

c,mw, po's. seguir agora. outro rumo? 

no I Sl for approva:!o o subs t i tutivo tlo St·. 
os C<tntlido IV;dt·iguos o on tl>o.-;- c!limi nem-se no 

~ 1" rio ad. 1", :ts pa.la.vra.s; atlfí íiW!l~o. 1'0· 
ducçiio ou isenção rle ítnpo.::tos . 

A <)lttr·;t emcutln. quu api·cscntu ê :t seguin
te: « Si for appruva<Jo o substii;n~ivo llo Sr. 
Cu.nil i do RJdrig ucs, ol i roi nu·S;) ·:J § 3° da lui.tra 
C, d·J art. ta». 

O lYil't1grn.phu é o seguin~c: 
« § 8." Pat•J. gu·antia tios c<>pitacs qne se 

cmDcnh:\rem n<J.s oporaç'0cs rcroridas no.lct· 
tra a ú•J § J•, us ~;t~~dvs prvductvt·cs de café 
tmnarão, para CcJm a. União, o cvm11rom~sso 
de tt·illutar os terrenos em lllh1 se fizerem 
n·)Vas IJ\antaçr)e.> de cafll dnmnte tros a!IDOS, 
pslo rucno~, bem como o de augtncntat• o 
i11rp;stv 1le oxlJOrta~ão sobre os c:1Jés de ín-
1\lriot•es quctlithdes, con/hr-me a classillcaç:'io 
que fvr f ita . » 

F;,;sc P~•rJ.gt'ttpho é uma. diS]}Jsit;ão de at·· 
J'·Jclt·:J, (JUO contl'ílmlrá p:.1m a Uit11ÍllUi~.,fi.o d:o 
JlNducçãu. 

No }J.Juco quo aprendi cio economia po
li~ica. na•.la cn contt•ei que me acunsclhc a 
u.ccr.ii.<tçã.o llc um dispositivo tplO impeça o 
augmcnto deprodncçã.o. Em to.Jda :.t p<u·te pt·o· 
cu1'a.-so augmen't~l', allrü• mercados, pt•ocu
ra ~n annml.r os lavradores. a stn pro:lncçuo . 

Nã.u lt:L duvida quo a monocultnra ü nm 
(lcfoil.o o q11e os poucecs publicas toem o dever 
de ftLcili t~LL' meios pa1·a quo ~c cst::~obelcça a 
poly~;ulturn. Mas, quacs sio esses maios ~ 
Hes t1·ingindo a. acção du,,luello quo já <túopton 
Hma ospecie de eultttN? Não; entendo qnc Sll 
d(:vc l'ü.d!Har o ost.ab ·lecirucnto de Ott !.rrts 
cu! tur.~s cmprcgJ.ndu moi os p:tt\t sua pt•os
peri,ladc. 

N:\o pos~o dat' meu voto :w § ::l• p;rqno 6 
um p~n·agt·apuo 'iníquo, Yae amp:trat· :t sittla· 
ç:t.o do~ quo j:~ so nbalançat•a.m do pl•~ntio do 
ca.rn, com o:w[u,ão de outros ,1uo prcbnilom 
pl:ml;<tl' :t preciosa rnbiacoa. 

J•:• p.;~• i.<SJ q11o apl'csnntei css:t Clmmd:\. 
Que ~r'.ia com a orrwu. strltmel.~ida <.i con,i:lo· 
m<;ã.o tltt C.IIU'Ll'lt. (1;:; competen Lr)~ provnrn 
qno niiiJ LCIOho raz:'io, n.prcscnt~1m os motivo.; 
eJtl quo so b:;sciam pa r·a. um:\ tal opinião. 

Retiro-mo i.l:.~. tl'ilmn•L ct:rtJ d ' qun tt'Ottxo 
p:wa aqrü JIIUJ. convicção, c fl1liz d:t(jlltlllc 
quo defonde uma cuuvicção. (Mili t o úem; 
muilo bem.) 

Yêm :\ Mesa., são li.Ln.s, apoiadas <' postas 
conjunatamen tc' em discns.;ão as seguintes 

E M liNDAS 

Ao p1·ojec!o n. . fu8, tle 1897 

Si for a.pprovallo o subsi;i~nti VG do Sr. 
Ca.ndido Rodrigues e outro.>-eliluine-se o 
§ 3• dn.lettz•a c do [l.rt. 1•. 

Sala. dtts sossões, 22 uo o tt~ubl'O do l9D3.~ 
Bricio Hlho, 

Sala elas S 'Ssõc..~. 22 1le outulJt 'O 1le 100:3.
Bricio Filho. 

Ninguem ma i~ pJdiollu a pa.l wca, ú ooc3r· 
mda a discus~ii.o o rtdi:L(ÜL <L votação, até que 
as Commi~s'ríe3 do orçamen to e agricultura 
e inuustrias connox~s, as quacs foram envi
adcs o pi'Djeuto e respec tivas emendas, dêem 
pi!reccr solil'O es t<tS. 

O Sr. Presidente--Termina hoje 
11 pz·ar.o par<t o recehirnen Lo lhs cmeml<lS ao 
O I'Ç:talCll Lo th i\Ia.l·in h a. em 3" di scnssã.o . O 
pl'oj~cto cotn as oruondas v<~o Hor· onviada á 
Commissáo de Orç:.Lmcnto. 

Fol'<tm apl·csentad:ls na se;:são do 22 de otl· 
tttbl'l) de lOO:J. ao pr·~jecto n. 237 B, de L 00;~, 
Ot••;amonto da Mm·inlta , parn o excrcieio tia 
lll04, as ~cgllintcs 

EMENDAS 

A•J projeclo n. 2 :37 B, de 1003 

(Or~:lmen Lo d n. 1\I (t,rí llhu.) 

Onde convier; 

l~ica o Ltovm•no ant.or•izado a af!qu il•ir por 
pel'Jntdt, do pl'Opl·iotla;les rle que não cu1·eç:L 
oSCl'í•iço pi!hlico, os torr~nus n r~cess:1ri os : li! 
Mini ~tcrio r:! a lltu·inh:J. }l:.t i'a. os t:da~lec i rnonto 
tio um ;~r.>cna l em Angl'a rios IWis . 

Saln. das S t•.:·: ~õc,; , :J~ d..; ou t uul'ú dtl l!lO:I.
.!oNJHim ]'ÍJ'IJS. 

Onde CO!l .-iQl': 

l<'ic:t o novllrno :~utor·ízado a arfqu ít•i t' Jlol•J 
JJl<iLlo f!ll() jtiLil ~l' lllltL!'I L'. <l ll VtJI IÍIJtt l.ll l i~ LOI'I'I!-
11:.1~ nncn;;:-<u·ius um .l:•.out·. •~:tii ;J;õt , nmniciJJiD 
t!u Angr•:L dos [{: d~. Jlilm est:Li)t!lod nltlnto do 
AI'Sen ~d <Ir: ~l:tl'inltu .. 

Hal.:L rl;t~ snssi)n~ . 22 <l i) <llt l,nht•tJ r\n wo:\.
Jor!o Carlos Tai:,;dra f lnm /{'(o.-Olive ir·a fo'i
grteirado . 

· A' lelka. L, do a1·t.: - aecrescentc-so, de· 
pois das prtlavras - contr.tclos - mcdianto 
concurre:1cia publica. 

Sala. das sossõ:-s, 22 t!.c oul,ubro de to03 .
.Marça~ Escobal'. -Dio!JO Fm'!tl llH. --Sa(rr <Js dos 
Siwtos.-Bal'bow Lima.-Jt<vend Mi!lcr.
.1ngelo Pillh ei1·o. -Ge;·mmco He<s~loche;· .-Do· 
mÍ il!JO·' Jiascarenho.s . - Vc spasimw de Albu
qucrqHe.-Homcm ele Car valho .-James Da1·~ 
cv.-011m11a~ c:,n·li~r . 
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Vae a imprimir a seguinte 

RED.AoçXo 

N. 25B A- 1903 

R.edac~~rlo filwl do 1n·ojcclo n. 258, das te a nu o, 
que concede wn an~w de l-:'cença, com lodos 
OS 'O't!ncim.cntos, jJUi.((. (,.-a(a.r flr1 :H.U.C SIUtde, (W 

alferes <lo ec~ercito .H{rerto RomtTo dos·A.n
jos 

O Congw~so :"l'<Lcíonal resolve: 

.Artígo unico. E' eoncecliJo um anno do 
licença., eom todo~ os V'3ncimcntos, p~n'<~ 
tratamento de saudc, a.o <l.ltcrcs d.u C!í.Cl'Ci to 
:\.LtJ:edo RomiLo dos Anjos; revoga~a.s as di8· 
posições em con tl':tl'ÍO. 

Sah~ rb~ ComtntS>ões, 22 de ontub1'0 do 
190:! .-Domi;~gos ! ;lliman7cs. -llennonerJiiclo 
de Momes. 

V<i.o a impl'imir os segnine.~ 

l'lto.J i':C1'0~ 

N. 109 A- l\103 

quando so considerou osso magist1•ado am 
disponibilidade üesde sotorubro M l SIJO. 

Já uão assim, porém, quanto á. segunda. al
écl':\rfLll. 

A lei n. 657, dc.25 do novembro <lo 1899, 
não ostaboleccu direito novo sobro ordenado 
dos magiskn.dos om di;ponibilidade ; apenas 
se Limiwu a a.bdr o neces~ar,o cl'edito para 
pagu.mentu (los ordeno.dos devidos aos juizes 
de direit•J, nomo:1dos pelo Governo J.?odor:.ll , 
q uc não tivessem sido aproveitados na or,.u.· 
nizaciio ju:iiciaria. dJs E~tados, onde ex~~·· 
ciam suas í"unc.;ões (Ül j udicatura . 

latliroct:~mcnte c.>sa lei pt•ocurou acabar 
co11l n dJ•tincçô.o, que ~ o f<IZiil., para o~ oll'ei
tu~ 1lo~ vencimentos, co trc aq uellcs juizes de 
tlcl'eitl) o os q11C pet·tonciu.m á. m'Lgii!tratura 
eiicctiva tia. na.çlí.o, quando fo i pl'oClamado o 
nO\'O regimen; e o qtte a lei dect•e ta é a. 
;1berttn':J. do ct·c:lito PM'a os pagamentos dos 
o!'l\cnado;. 

Pohl legislação om vi.'('or-decroto n. 857, 
1lc 12 de novcmbl'O de JS5 l, arts. 2° c 6° -a 
pl·escripçiio, dtJcurrído qtm sejlt o prazo de 
cil1co antlus, opera. om proveit o d<lo Fazenda 
Na.cion:t.l, r.anto p:na. o reconhccimonto do 
dil'<lito ct•cditorio cont l'a ella.; como pa.ea o 

Etnwâ(t suusJ.itt< t 1:.~a , da S<Jnorlo, <!O J'''ojecto pagamento rJa di v Hl;1 já. reconhcci.ln,. 
''· 109, deste mmo, que attlori~a o Pn~-<í- Tendo sido o clar" intuito ,{o Jll'o,jecto que, 
denle da Rep<iltlica {t pafJal' (lo D,·, "\lum·u d<t inslw· do8 n.wores concodi1los u aun·os 
ilim·eü·a du Ban·os Q/.iocim Umr1 as ocus Cunccionttl'ios no tocan ts (L presct•ipção dos 
onlerudos rlc muyistJ·,,do em di,<p:m i l>ili- l'()ll;> vr.ncimentoJ, nã.:> prejn .:iic~L~So o~ di· 
dadt<, com parecc1·cs dM eommissúes de (),.. !'eitus rlo poLlcional'io a pl'e~ct·Lpção 1le seus 
çCl11Wtlto e de Gon.<tiluiçt7o, Lof1istaç,To c or.tcnados, si o~ü~ fos.'W invoca ii:t, parece 
Justiça ([UU a l\lllacçilo <lo pL'u,iccto é m ;\is cfflcaz do 

I VtLlc pt•oj~do n. iS\ de Hl02) 

. A Cam:u•:L [lilS Doput<1Jos, no projocto 
n. lOO, lhJ.;te ;~nuo, :tutul'iZOI.l o [>resiü•Jnr.o 
di!. Repui.Jiie:~ n nmnd·1.t' pagnr· <I!) j11 iz 1ln 
11\ l'C\l t,o elll <lispunihili1l:tdn !Jt•. Al v;tt•o Ho
mll'<~ de H•uTus Oll\'utm Litmc n~ ul'den;L(lo;; 
quo lha cotupBLem tlesde S(ltcrnht'O do L890 
atú 24 do julho uu l8'J5, rdcl'iltltL pa.r<t es.;e 
Hm, <1 prcscl'ispçáo em que t~nham c~hido. 

O Senado, portlm, oiTet•eceu uma. nmond;L 
~ubstltutiva, que altera o projecto om duas 
de suus disposiçü8s , Uma l'awm.Lo contar o 
tempo pu.m a pel'cepção cJos urdeo~dos, de 3 
de tlezembt•u d.e 1891, d;~ta du act o que de
clarou o referido magistrado em disponibili
dade, conformo iuformuu o Mínis ~et·io da 
Ju,;~;içu.; ould.'à decla.rD.tiva de não terem os 
onlenu.dos cal! ido em prescdp~ão, vist,J como 
o tempo lMr.t O$oa deve começar da data ds. 
lei n. 657, llc 25 de n'ovemlm_, de l89l), e, 
:porta.Jito, nli.o decorridos os 1.\inco annos ()X
giveis pat· •~ a ext\nc•)in tia:> dívidas da Fc~
zoml.:~ N;coiuuat. 

A prinwir:1 tdtlmt•:iio G iucmJ l.uSLn.velJLJent.o 
lH'DC()dontc, pt.n·qu:~nto !toa v e e11Ui voco, 

que n. il:t cmenrla. 
J~ntt•cé<tnto corno !b cmcn.lu. se vê quo tL 

pcrscL'ipção nã.o ser:.l :Lppl\cu.vol :ws ordc
tmd.o~. va.m cuj;~ percev;,·iio so J•cconlwco no 
pl'ajcc1;o o dit•cito (lO Dt•. Oliv0.ir<L L i ma, :t 
Cornn1ís~ão opín:L pnla appro\'n ~:i.o <!:t 1111 ~srn:~ 
ütnl:DÚ.iL, 

Scd<t 1lJ.S Uomm!~sõo;:; , lü tio ontubt·o du 
1?03.-S. R.--:-Cassim~o rlo N ascínwulo, pl'O· 
Shlen ~e.-Lm1rmdo l'ilto , rola to r .-l'í·an ci~w 
Sâ. --l·)·a.><cisco Vdg" .--U,·bm1o Santo.~.-Oot· 
neliv da Fo;1.~eca . 

Pu.rcco á. Commi~sao de Constituição Le
gislaçii.o e .Justil;a quo de!ve ser ltpprov~dtL a 
omoll(lo. tlo Senado ao pt•ojeoto dosta Ca.ma.r:1 
que autori2:!~ o Pod.et• Executivo a pagai' ao 
Dr. Alva.ro i\ioreira de Bari·os Olil'e i('a Lima 
o~ sou~ ordorndos do magis H·n.do em disponi
bilidatlo, a conto.l' t.lc 3 de dezembro d0 HJ91 a 
24 de j11lho de 1895; rmtndando pM•a· is~o 
a bl'ir-s.e ~ ne·~eS8<1t'io ct•etii t u s~m q ne haja 
presct·Jpçao a relevar. 

Sa 1<1. Lh.s Commi~'õe~, Zl do !JUtnbl'O de 
1903. - J',;runlco., N oi>! JJileu, ·o, pl'OHiden to. -
1'd:<'eii·a d•) ·"<i, relator.-Angelo l'inh ei ,·o . 
-Ifo~mmah de OliL·eira .-LHi ~ Do1uingues , 
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Projecto n. i09, de 1903, do. Camm·a dos 
D"p"tados, czue autorizn o Presid6ntç da 
Rep••bli~a a pagcw ao D•·. .·11um·o ~lbrein; 
de !Jarros Oliv,Jil'a Limo os se;~s onl~~l<tdos 
de magistrudo e>n cli.IJ)()ni/.JiJ.idtrde 

(Vide p!·ojedo n. 185, rlo 1901) 

O Congt·esso NacionalJ'O~ol ve: 

Al'tígo uoic.:>. Fíc;~ o Presidente di.L R(jpll· 
blico autorize~,tu a l)~<~<ll' ao Dr. Alv;u·o ~Io
J',oiJ'U. rlc llM·ro;; Olivetl'<L Lima os sens ot•t.lc
JUli.us de ma~ist.t·<td,, em (ii~pon1bilidadc, li. 
eoJJta.r !lc i!(ll;llmbr·o do 18 O a 24 de julho 
do 18'15, relevada '' prc8CI'ip•}l.o em qu! ou!'· 
ventura. ~enll:> caliido, abl'inJo. p:1ra u;se íim 
o necc~:lado CL' •tlll.o, o revog;:ula.s a$ tlispo
~içÕ8$ cru C·Jllll'~Lt·io. 

Camu.ra dos Deputado:;, 8() de julho do 190:3. 
-----!!.de f>ctuta O. c;uill!!.li"rre.~, _l>t'I)~ÍJt·HJr.e.
.llmwel do , ltenc,o· Gui1iW1'iTr~s, I o SOCl'Bt•t r•ío. 
-Thom(v;; Pompc" ]'.:r>to clccioly, 2° Socr·c
tt~l'io. 

E'menrla sulJsliluliwz do Scruu!o ao P''C!jt'c!o 
"· 109, de 1íJ08, da Camara dos Deputados 

O Con~rGs~u Nacio!lill l'usol n:: 

Art.ígo unic<J. Fie<t o Pude L' ~;.~ocuti v o auto· 
riz.alll a. p 'IPI; :w Dr, Alv<.tro \lnr::ir~t d ,~ 
!la no~ OI\ vei m Lima o~ .-ulls Ol'uun:tüos dt· 
w;>.'iS radu em tlisponibilitl:Ldl!, a cc~ut:t.l 
do :~ t!u doz•·rnbL'oJ d1.J ll;'.J! :t 2·1 1\o jnlhu tio 
l S~J;:i, :tbl'illdo pa,·a i~SJ c> ue~o.>.~ 1Ti1> Cl'n·li to, 
11i1u !i<wnndn p:·.•s<JI'Í pr;iw u. rllil11'ill' por ,]ll
\"1~1'·.") con L:Lt· o p:!J·i·IClu p:1 m ~~ pr·os,r•ir•;:iw 
tb tl:Lt:t d;t Jui il. (1;171 cl11 :_'Jj tiO ll111'1Jilill!'l> d1! 
lti~l:l, (jLII! l'<l~IL!utr a u~]Wdu; u t'<l\'tlg:tolas a.~ 
d is Llu~t~.·üt.'N (' l ~ 1 '"Ufl ~ t'a1·to, 

:-<<~liittlo Ft!<ltn•a.l, I \l do snCnlnht••.l tk: I \lli(L
Jo,"r.: Oonlr:s lJ·ioiiCÍ~ '() .ll•l ehrl'lu, Vh!n-PI'il~:l· 
dnnt .. t~ tio ::;cn:\<\11.·- ./ou/dn/. ri' O. ( 'tt[ruvln, 
] .. S.uct•oJ.a. t·i~,.--J/bi:J'/r) .lo .~·~! t:un~~f1/t.~e:.~, :.!:1 SL) .. 

Ct·o~<trio.- liami>·o liw·ceJl·•·'• Slll'Vimlo do 
3• St:r:1·et:u·io. -Jrm! .!l11riH ilfddiCJ, sorvin1l0 
de 1" Soct·otal'io. 

N. 251 A-1903 

Parecer $ülire emendas otfereGidas par<! 2a 
discuss,ro rlo 1wnjeclo n, 251, deste amw, 
que fl:J;a (l despMa do ;Jfini>'lel·ia da Justiça 
e N~gocia.< Ia(c1·iores,para 100 I 

A Commiss~o de Orç<Ln.wnto vem ~ttbmet
tl}l' á apr·ecü1ção da. Camara. o sou jaizo 
acorca. do o:~<la uma da.~ Clllonda~ apresen
tada.~ :10 J?l't'joc~ú que nxG. a de<peza do Mi
ni~todo u<\ .rustiç<t ~~ Negados In~cdore~ 
P<tt'a o anno YiuJ.uut•o. 

N. 1 

A' ruhriea B• tlo ad. 1 °-Secretar ia da Ca
mara. dos Deput<tLlos-accr·e~cente-8e: a con.
signaçio Lle 23:067$ pttr'L SOl' t\ pp [Í():J.U<I 0.09 
mpai·oR e corwel'tos maí~ nrgent8s de que ca
rece o ediHcio da, Cit!Uill'tL. 

. R11la. da~ sessiíes, 14 de outubt·o do 1903.
Paulo. G1>-iman'les.- "ll~nca1'. (hdmw·(f(!s,
Tho11u>.z A.ccioly.-Wmulerlo y de "1fct1 donça, 
-Joaquzm Pú·e.1. 

J<.:' Pl'Oce,lcntc a rcela.m:.•çiio CJ IH1 é feib 
n e.; ta e meu da. ; o oo.tifiei o ontle l'uncclona a 
Citinat•a do~ Deputados tem nnces~id;ule de 
~~lguns reparos. A Commrssão accoit[l, u 
emenda. 

N. 2 

Ao n. lO, o.ccl'esccnto-se: 

Elevo-se n. 6:000$ a consignação de ,1:000$ 
rlc~tínada ao pagamento de qnatro empre
g;ulo~ da Sccl·ctarin. de Estado, clct dí!ferença. 
entre os Yeacililflntus CJUO recebiu.m na. qu a
lithdo de :~··• c.fficíans e us f!UC {>n.SSI\ram a 
put·ceber na de :;o• ollicictes, a lim do ser p<J.~a 
t;,mbum a llll1 ex-lo u[ticia l :t llii!ol'Cnça. entre 
vs vencimento~ Llefite Jogar e o.; <lD :i" otficicLI 
om cuju <)i~l'U.ctet· rui N~vet• citlo ao sm•viço 
IWI,i v.; d:1 Sect'Lnaria, p or ter ficado sem 
<:ll<dtu <t ~U<L apu.>enL:ttlorüt no lagar do to 
ulllci~l. 

S 'h d:ts se.;sõo:~, H tlo outubro de 1903. 
•lllfflJ..do de v,,scuHcc/los .-8ci Freirc.-A.mc
l'i(•o r/~ .ltUII I} II C1'1"fJI~, 

l·:st;t omonl!a nií;J pútlo ser acccita . Si os 
ViJm:lmc111,o~ siio 1!:1tlos em vista dn. mttegoriu., 
w,i.t <JUal 1\ir arazD.o rli.i. coHocaçãv do fnnc
dorr;tt'io, não ,-, possi vel, augmentando ven
ciJuorJ ;us, tmnSg'!'Crlu· a. loi que oreou ossos 
lng :t.L't!S . 

N. c; 

Rnbric11 l I - Gabinete !lo consultor ger a 
da. H.!>publica-Mat.erial- Em vez de 3:000$ 
rHga~so : 6:0!)0$000. 

Sala d<ts ~tJssões, 14 de outubro de 1903.
Aug"·''fo de Vasconcello.<-j1mc,·ico ele .4Jbu-
querqu.e. · 

A Corumissão não CJ.cceitlt a emenda. O ga
binete dJ consultor geral d:t Republic;t está 
bem <lot;tdo com a (jliltntia do 3:00il$, tanto 
quct.nto ó ur:coss•u·io para despo~a,; t,)!lJU oxpe
d.iuute, li Vl'OS, jornacs, moveis, o!L'. 
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N · 4 r A Commissão não ucce iL.'l. a emenda. 
. . . Nas r.ontlições actuaes, ó irn pos~i vcl u.t-

A t' ttlm~a n. l3. onde convtm·: t ondor a q u,tesqtHW ra zões em favor da. P l' O-

Aos e~criviies da Cu.ma.ra Crimi nal (tre~) a v i(tenc[;L susci ta tlv. p c.ht emend11. 
:~ : 600.~000 . 

Sa.la das sessões, lO dn out!lbro de 1903.
Sd Fl·eirc .-A•uJ•Islo de Va$concelto.,·.- Amc
''ico de AlbW]HIJ>~que. 

A Commissãu não accoi t •~ a om onda. Não 
ó oppo;·iuna a occasião p.om serem olcva<las 
desp czo.s '}UO uao s.~o urgentes . 

N. 5 

Ao art. ] 0
, 11 . 15: 

Accre~cen!.om-se, depoi:; das palav ras : -
di\'orsos concertos, asseguin tes:-e dc 5:1100$ 
]Hlt' <t o!n•as, repa.J•ações tl mobilü~ri o tlo gabi· 
netc do idcntificn.ção anthropome tr icu. . 

Sa.la, das sessões, 15 d e outubro do 1903.
Jo,ro Lui;; Alves. 

A Commii;;:ãn a.cceit11 a emenda. E' 1l c uti
lldn.do a iden titicaçí\o anf.ln·apomotrica c no· 
r.essn.ti(J.S a:> obrao c mo biliar ia tio rCS)Joctlvo 
gnb'ine tc . 

N . 8 

A' rulJI'ic il. n. 15 . 
No ot·çamcnto da força pulicia.l , em rcla· 

ção a.o pessoal. a ccresceut e-se : 
I•' i c a restabelecido o logar do 1encn to ci

l'UJ·gião dontit;ta. com os vencimentos in
c luiJos na. tabe!la. <tutorior. 

Sala das sessões, 14 de outubro de l!l03 . -
8á F1·ciJ·c.-Am crico de AllmqHcrque.- Gaslilo 
da Ctmlw .- Corrêa Du!J·a . 

N.'i.o procedo a eme nda. sHpca por est:tr i n· 
clnido IIJ. 1,;\bella. o Jogar a. que se rcfore . 

N . 9 

A' rabrica. 15: 
Onde conv it'lr : 
Equiptot'a-sc a g1·at i fic~ç1í,o 1l.os cscrtY:J.cs 

das delegacias subu r banas c da s delegacias 
urban as . 

S~th das 8essões, Jé> de ou tubt•o de HlO~L 
N. G · ~1ugu slo de l'v.<('lmccUo.<.-Sri F1·circ. -C~;·;· 8~t 

·1 Dtttra . Ruhrica 15'-Poli~ia. do Di~tl'i(~(J ~".~doral- . 
:::- ~~ • v,~!') de -~ - 7113 :241$38:") , dJga.·se : _Não ó .iu&to _o que EO pede . n:\ em enda.. A 
, ,5;)_ ,8,7:;; ,.,.6. lct qua.nd u r~lurc-sc :.~ vcnctmcntos. ·os 11<1 

Sala tla~ sessões, 14 de ou tub!'O ile 1!103.- Le nd o om :it tendio a.~ categ orias dos em· 
-A.u!JH~Io rle Vascanccltos .- .Su I·i·cire . - - pt'QI-(O.; . 
Ame>·ico de ,1lbHI.JtW'quc . - C:on·iJa Dutn r. Os OfCrivães das Jelega cia s m ·IJaoas tcom 

m :Lis scrvi~o que os d as su hiJl•banas o 
u~o é ju~to quo so faça. ; ~ oqníparaçào pe
U.td :\ . 

Esta. cmon1la nã.o poJc ser ncccita,. 

As dospozas fl'ita.s com <> polici;L do Dis· 
tl'icto Fodo·.-ol, rubt' i<'l\ n. 15, ~au rop1~r· Lidaa 
pela l\lu nic ip Llithllltl Úll União; c~f,a . pa.t•a pa
ga.monLo tia pa1•tc qnn c;t \m <l.rJ n~ ll;l, at' !'l)· 
cada os impostos 1!0 Lra n~mis>lfio tio ]n•oprio
badc 11 uu tros . 

Só pul' l l'i ot•d in:tl'i<L podOJ·;L so1• altorttllll. 
('S ~a t'ol'Ln~L CJJ·ç:tmcnt:\l' ia c n1io por woio de 
uma emenda a um pl't>jecto do or~·ttntento. 

N. 7 

A' t'ubrica. n . 15 . 
Accrescente-se onde convier : 
A' verba destinada á Secr et a ; la do Policia 

do Dls~ricto ~'edera.l mais 3:650$ para paga. 
mento do urna dia r ia tle l O.$ pa r a os oifi
ciMs dil. lnspocturia. ú e Policia. do Porto. 

Saladas s~sões, 14 do ou tubro de \{03.
Sti F1'Ci1·c. - ;lagusto de Vasconccllos.-Ams-
l' ir:o elo Albu'[uc1·que, · 

A ComnJissiio não acooit a ~L om onll:L. 

A' t•tt!.n•ica. n, t7: 
Onu.t'da. Na.cio:Htl: 
!~ levo-se ;l qua.nti;t do 20:1:000.~ a. qr1u i.:L 

p:wu. ;;ra.<.illc;u,:.'ío do cotumantla.nt c SUjlol'lol', 
chefe !.In csf.tLd u·maio t•, ~ccrctario g(H'al ,::u n:L· 
llttúli SC c p(li'<t as dcspr.zas com o m"bria.l, 
cont inuo c SC>l'Vante, objectos do expediontc , 
a l ug uel de ca.su., gaz , livr os, asseio e con~er· 
v ação,assignatul'a. do Diario Officia~ e out ras 
indispensaveis á milicia civica. d esta. Ca.· 
pltal. 

A dilferonça. entre a CJ.Uaoti a. consign11dót 
na. pr oposta dn Governo o a quaDt ia pedidtt 
se rá deduzida. d a. iruport a ncia p1•ovcniente 
do impm,t o do sello das p a ten tes dc s otllcia es 
arrecadado. pel a. Un iã o o 11ue tom ·a.\tiogidu 
á. l. OJQ:OOO$ <J.nnua.os. 

Sala das sessõos, 14 do out ubro de !S03.
Ilcre<lia de Sà , 
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Pa.l'a. a ·necessa.ria despeza colD. a guarda 
uacional desta. Capital, lm uma v~::rba da 
quanUa de 29:000$. Elevar-se esta vorba. a 
201):000.) para. dar g•·at\tlcações a officiae5 e 
fiiZCl' outras dcspczas já atté!ndidtts, tlt'ando
sc desso rendimento estabelecido pcn• lei. ~ 
prejudicar os inl;eresHe3 do Thesout•o, fazet• 
doss<t c'mtri\míçã•) geral font.e do de:~p~zn.~ 
para a milícia. tlc uma ~ó localidade. 

A Oommissã.o ni'í.o :tcccita a emenda. 

N. li 

q~o é actoa.lmento est<\bBlecid~. e por iss.J 
nao procede o p_edido de 20: 000$ par~ (\ tteo
der li esse scrvtço. 

A Commissão uão 11cceita a emenda. 

N. 14 

A' rubrica 21: 

Na verba-Pcs3oal-constante da ú\bbll:.l 
do Governo soo n. 21- Saude Publica-Ala
gô.'l.S- ern vez. de quatro remadores. ·diua-se~ 
seis remadores, vrncendo cada um ·75$~nen· 
sae~-total, 5:400$000. 

Sup})riroa·se a verba 17• do a.rt . I•. 
" Sala das sessões, lO de ou&ubro de 1903. -

Sa.la das sessões, 14 de outtLbro de 190.:..- Wanderlcu de Jlemlonça. - Ev.zebio dd An· 
Ge;-,;urno llaMiaclle;· · rlrade. -An ·oxeUas Galvt!o. 

A Commissã.o nã.o accui t a. esta. emenda . A 
' erba. tle 29:()():18 destinada ás d<.>.<,~pezas com 
a guarda na<:iotial, I! bem applicada. Em 
uma Capital CQtnO esta não 6 pussivel deixat' 
de haver uma ca.sa para secretaria. de~ 
guarda nacional do município e a serem 
feitas ue$ pczns com a m:.wuteução llossc es
tabelecimento e out!'os tlcstim~dos ·a esse ser
Yiço. Al~m cii~so é o cumprimento das leis 
n~. 74(), de 27 cl· dezombt·o de 19fl0 o 334, de 
:30 dO dczem Úl'O de l \)0 l. 

N. 12 

A Commissã.o accelta a. emenda., pois o nu
mero de quatro r emadore.-; é insuflbiente . 

N. 15 

A' rubrica n. 21; 

A' vorha-:Ma.terial-constant<J da mesma 
tabQll<J. sob n . . '21-Alagôas - accrescmJtc-~e 
3C:COO$ para a compt•a de uma lancha. C·jm-
bustivcl e lubrificnntes . · 

St\la das sessõc:;, 10 de outubro de 1903.
ll'cr,1derley de JlcndM'Iça.- Ji:u~ ebio de ;lil· 

A' vorba- Pet:sual-sob o mesmo n. 21 - drl.!àe . - ArroxellC!s Gal·o ,xo. 
accrcscon to-se: 

mestre úolan cha, 150~ mensaes 1 : 80(~000 
m :~chinista 150.~. mon:;.~es ... -. l : ~00$000 
foguista, .00$ idem........... 1:20()$000 

Sah\ das s~ssões, 10 de out ubro de 1903.-
1l'cmdcl·lcy de .Mendonça. - Euze!Jio de ,tn· 
ll;·adc.-Ai'l·oxcl/a-< Galuiío. 

Esta. emenda está prejud i~acla. com o pa
r ecer dado na l)mcnda. n. 15, em que se 
pede o. acquL.,:ição U.u unn la.nch:~ }nu·a. o porto 
ílc Mllceiú . 

N. 13 

Acci'csc><mtc-se a.o art. 1° n. ~~: augmen
t!tda do 20:00fl$ (sendo 10:000$ para pessoal 
e 10:000.$ po.ra. m aterial) _para. estender até 
ás 9 horas da noute o l imite _pa.t•a a visita 
sanitaria do:> navios entrados no porto do 
Rio do Jnneít•o-1 .852;859$000. 

Sala. das :se~sões, 14 de outubro de 1003. -
Calogera$ . 

Não ó pt•udcnte a medida. indicada na 
emenda; e não ha convcniencia que aeonso-
1he as visitas sanitai'ias dos navios entrados 
'no porto do Rio de Janeiro, além da hora 

Vol. V[ 

A Cammíssão não accoi t.'l. a emenda : não é 
do urgen te necessidade a acquisiçâo do uma 
lancha pa.ra o porto de "Maceió, pois o seu 
s~rvíço não é do ta l münreza, q uo seja pl'c
ctso o emprego do uma la.ncha para ser ellc 
levado 3. cffei1o. 

N. 16 

Ao n. 25, do art. [ o; 

Eo1 vez de 25:0:l0$- diga-se- 50: 000$. 
. Sah\ das sessões, 15 do ou tubro de 1003.

J. ,1, }{citJa . - Lcouigildo Filgueiras . 

A Commissã.o ni'lo a.ccr:ita a emenda. A 
Santa. Casa tia. Mlscl'icu!'d ia tem no projocto 
do orçamento para o exercicio futuro uma 
gt•atltica.çüo bem regula!' pelos SOl'Yicos que 
presta á Faculdude de Medicin;\ da. Bahia. 

N. 17 

Aon . 25, doart. l 0 : 

Pu.ra a. compra do material e cgsteio dos 
gabinetes de pesquizas, 30:000$000. 

Sala. das sessões, 15 de outubro de 1903.-
J. 1!. Neiva. 

73 
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E~ta emenda não póde ser acceita ; o que 
nellu sB peJe j<i foi attendido na proposta po 
Governo e faz parte do Pl'0jecto, visto como 
for(l.m elevadas as verlJ(IS- Material·- de 
7:500$ a 10:0008, por ser insufficiente a 
consignD.cão-Ohjcctos ile exlJOdiento. lívros, 
etc.-; de 35:000:) a 50:000$ a de -Despeza.s 
com la1.JOratorlos, clinicas, museu anato
mico. etc.-, .afim ele ser mantido o ensino 
pratico no nível das cxig.:mcias da sciencla 
hodiernn,. 

N. lS 

X rnórica :Zõ: 
Onde convier : 
_\ugmente-se de 6:000$ a vet•ba dcstln(l.da, 

ao~ go.binetcs o labol'<Üol'ios da, Escola Poly
technica, ficando, portn,nto, assa verba. ele
va.tl:L a 3íl:000$000. 

Sala das se;;sõe~, 14 de outubro de 1903.
-Fe;-;-ei;·a B1·ag,l.- H'andedey de Jfendoaç". 
-Jupelo :Veto .-.·ll:l·o~:enas Go~v,ro.- Cm·los 
r!e Norwes.-Hoswmah tle Otit·eií'a.- Rot!i'i
:"11iCS Saldm1ha.-Câsode Sow:a. 

Os gabinetes o hboratorios da Escola Po
ly&eclinica. í'Ol':.1.ffi doüdos das preci.~as con
signações. O angmento IJedido tl contra. as 
re~ras da economia c dosnccessarío. A Com· 
l'!.lrss:io não accaitn a. emenda, 

~. 19 

Accrc'ccnto-so ao art. 1', n. 27: augmeu
t<'llla de 2:400$100 pnra a. conservação e 
desenvolYimento do laboratorio de Jihysica., 
e de ::l:Ooo:;;ooo para remuncra.t· melhor o 
pe:>so<~.l sem nomeação-249:700$000. 

SalCJ. das scs;;õcs, 14 de outubro ue 1903.
Calo:M·as 

Os laboratarios c g.abiuoteg da Escola de 
~Iin;t~ tC\cm n~~ despeza orçada a. dot1ção ne
cessaría; pat><~ elles foi destín[l.da. a qnantla 
de 26:-100.~000. O pes;;on.l sem nomeação não 
ll!'ecis1l. .sor rcmuner n.do melhor do que 
estii. s&nclo, e para essa. despcza fl)i destinada 
a quantia de 7:200$000, muito suffl.ciente 
para o fim u qua é destinada. A Commissão 
não acceíta a emsada.. 

N. 20 

Não deve ser considerada mataria orça
mentu.ria. o pngamento a lent es, que, não 
sendo substitutos, são nomeados para inte
rinamente regerem uma ca(leira de ensino. 
A emenda não pôde ser acceita. pel'i Camara.. 

N. 21 

Ao n. 33 do art. 1•: Em vez de-augmen
t1.diL de 12:000$ -, dig;:..-se: - o.ugmentada. 
de 15:000$, sendo 3:000$ parD, um inspe-ctor 
tcchnico das officinas de encadernação e ty
pographh, e o mais 11ara remuneração a 
aru::ili<.tres, etc. -como está. no pt·Qjeeto. 

Sala das sessões, 14 tle outub1•o da 1903.
Jose Euzebio 

Esta emenda nã.o póde s :'r r-eceita; fol·am 
a.itendidas as despeza.s pNcisas o indispen
savcis a fa.zm·eru-~C! na Bibllothec[l, N(l.· 
ciom'cl e consta do projecto do orçamento 
para o futuro c:ocel'cicio. 

N , 22 

A' l'nbrica n. 37: 
A' ver1Ja-Obrl'.s-accresccnte·s<d6: 100$000 

para os concertos e reparos m•gcntcs no edí
ficio do Instltu to Benjamin Constant, (;OU
forme o orr;a.mento Ji feito c aprcsentallo 
pelo engenheiro do Ministct•io do Interior . 

Sala das sessões, 9 de outubro de 1903.
F;-ede;·ico Borges. 

O Governo tem veJ•ba IJ a l'nl>I'ica-Obras 
-p~l.l'a. eonscrvação, couccrtos o reparos dos 
codificios proprios nuciona.es , o p<Jdo des.~a 
Ycrb:1 til'<'ll', não a quB se vcJ e nn. emenda 
mas a quantia llUC fur pl'ccis:J. J.la.l?a con ' 
cortos e roparvs no eilitlcio do Inst ituto• 
que julgar mais u1·gcutes. A Commi~.~ão não 
acceita. a emenda.. 

N. ::?3 

A' verba- Obras-sol! n. :~7, dtL tabcUa e 
constao te do mesmo n. 37 du prvj ccto, a c
croscente-so onde con,·ior : 

15:000$ p;Lra conCI.!l'tus c l'Oj lfll'OS do L;t
zarcto denominado P urto do Francez, em 
Alagoas. 

So.la das sossõcs, 10 de outubro do 1903.-
1Vanderley de .llie11do,lça.- J?u;;;wio d e , ln· 
clrade.- ArroxeUas Gd.1!@. 

O Lazareto de que trata a emenda niio é 
estabelecimento a oal'go da União ; por isso 
a Commíssiio não accei.t& a emenda. 

N.N 

Na r nbrica n . 2S-Gymnasio Nacional
lnternato-accrcscente-se: 2:000.~ para gra.
tíficaçãa ao lente que rege interinamente a 
cadeira de mathematica elementar no ímpe-
dtmeo.to do respectivo docente. . Diminuam-se, no aTt. l•, n. 37, as 'teJ•bas 

S:~.Ia d:u sessõ83, f4 de ou tu oro de 1903.-j propostM de: · . · 
lle1·edia d<' Sa. · 100:000$ para o Lazaret o Ta.mand3.ré:. 
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500:000~ para a adaptação do Palacio da 
Jmtiça; 

80:000$ para ·o terceiro pavimento da Es
cola Polviechnica.- total 680:000$, o que dá 
para, a verb:1 total o valor de 935:53I$46B. 

Sala das sessões, 14 de outnbro de 1903.-
CalogeJ·as. 

H<\ medid(ls que p:11'ecendo pela fórma que 
são economicas, de facto não o são. As di· 
minnições pedidas n:1 emenua estão nestas 
conllições. Si com as quantias destinadas ás 
obras a que se refm·c a emenda terão ellas 
g1•andc incremento, umas, c outl-as conclusão, 
não ha razão para que sejam diminuídas as 
dot1ções feitas. Todas as obras a que s~ re
tere a emenda são da maior utilidade e 
ner.essa1·i~.s. :\ Commis>ilo não acceita a, 
emenda. 

N. 25 

Ao n. 37 do il.l't. 1•: Yeeba- Obr:•s
accl'escente-se : 

Em vista das grandes despezas a cnrgo da. 
União, o auxilio pedido na emenda suprF .. 
não :póde ser :pre~entemente satisfeito. 

Assim, a Commissão niio acceita a emenda. 

N. 28 

A' rubrica 37-0bras: 

Em vez de-10:0008 para pintura e outros 
reparos no palacio d•) Governo- diga-se: 
50:000$, incluida ne~sa quantia a verha ne
ccssaria á :1equisição de uma bat eria de 
accumuhdores, larupauas c aooessorios. 

Sala das ses$Ões. 14 llO outnln•o de J<J03 .
Pweim de Lyra. · 

A Commis~fi.o, nb:mclendo :i llGcClssidadc 
de ser subs!itui~la. a b~Ltcrla e os acumulado
res c lampallas pa!'a a illnmina.ção do pala
cio do Governo, mas julgando qne a quan
ti<t ped1da f\ Sllperim· ao .-alar dcs~e material, 
o!feroce a. seguinte sub-emenda. Em yez de 
10:000.$, dig<t-se 40:000.~000. O mais como 
está na emenda. 

N. 29 

Pa.rct n. continuaçiio das obras de dous 
pavilhõces clil que se installará ~ sala de 
opel'ações ascepticas e os galJinotos de pcs~ 
quizas da Faculdade do ~Iedicina da Bahia 
70:000$000. Ao art. ! 0 , n. 37-Accr escentc-se : 100:000$ 

de Olltubro de 1003.- parn, iniciar-se a eomr,rucção do üdlficio da 
Escola de :-.unas, em Bello Horizonte. 

Salt\ das sessões, 
Neit,ct', 

Na proposta. do Governo fot•am c;l,tcnclidas 
as despczas precisas e urgcntos, relativas á 
Faculdade de Medieina da Bahia. A Com
missão não accoita a. emenda. 

N. 2ô 

Ao n. :}; do Ul'G. 1°-0bras-Ai!t~l'OSCCnto·~o: 
Prwa. as ol.>1·a~ rlo pu.dlhiín qno sot•vir:t de 

Institato Clinico, dcstimtdo :~. lllJI'igr\l' !O ga· 
bínetos, rolatiyos a 1.0 cn.deil'i\S do clinio:J. d:1 
·mcsm:h Faculd:\do, ;lo accot·do ~·om o art. 7o, 
;'; 2". clll.regul:tmcnto Yigento, 100:000$000.
.:\'eiw. 

A Commis,i'ío nfL'J pó,lo tLccnitn.r 11. cnwn;ln.' 
n. Fu.culrl:vle tlc ~!odicín<l. dt~ li;thin. M n1.ton
•1id<L com n. inclusii<) na ]H'OPCJ~ta rla.s qnnn· 
tin.s precisas o indispons:wais despozas c 
esta emenda. contém o qtHl fc>i pedido em 
outra rolati\·a "obras de pa.Yilhões. 

N. 27 

Ao n. 37 doa1•t. l <-01Jras-Accrsscente-so: 
Para auxi!ial' a construcção do edificio da 

'Maternidade, creada pelo art. 7°, § 2", do 
regulamento em vigor, e que servil'á tam
bem á Assistencia Publica, 40:000.$000. · 

S<Lll!- das sessões, 15 de outubro dê i903.~ 
J. A. 1Yeiva. 

Sa.la das sessões, H rlc out ubro de 1903.
Jotto L uiz "1/t:cs ,-,-lnlli c1'Q Botl$lho .-Estev!ío 
Lobo. 

A Commissíb cni.endc que, na auscncia de 
nm orr:amo11to pam as obras do inicio de 
nnm E~cola do Minas, em nollo Hor izonte, 
natht pó(le set· J:egnlm'fficnto })l'OYldcnciat\o. 
.\l<"·m do tudo a. UnHío t om mnit11s dcspezas 
lll';!Oni;e~ a so11 C'at·r,o o não pódc attcnde1· <ts 
~uo são pot• sna nrtttn'CZ:t a.d í•tvois. Assim, <> 
Commi~são n1i.o accell.<t n. omcmlu.. 

~- 30 

A' l'nbl'ieu. :3i - Ohms-ilt :pois dt~~ :p~1.laV!'a:; 
-Policlinic<l t..lo Riu tlc Ja.nei1·o, tlCC'l'cscen
te-se : mais 80: UUU:) pan1 cons trucç;io das 
o lt1·n.s do q uru·tel cen tt•al do Corpo de Bom· 
ht:lros, uo • ~istl·lcto Fe,lCl'a l, destinada desstt 
import;mcia. a que fúr necessM·ia. para ser 
abouad:1. a. cada uma das praças do r efel'ülo 
col'po, empregadas na. execução das JTIGsmas 
obras, a gratificação diaria de 300 réis a 
1$000. 

Sala das sessões, 14 de on.tubro de 1903.~ 
Mello Mattos. 

Os grandes serviços quo presta o Corpo de 
Bombeiros a esta Capital não podem deixm' de 
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ser a t tondidos. Ag obras do sou qun.rtel cen
tral com a verba. destinada. uo o1•çaroento do 
corronte exercício não pode1·ão,com cert~za, 
ser conclniclas. como é pa.ra desl'ljar. Ha. 
na constl'llr:ção dessas obl'as a maior eco
nomia ; as praças do corpo prest"1u os ser
viços proflssionaes -precisos e é justo que ~e
ja.rn por isso gratificadas. A qua,ntiQ. ped1da. 
na emenda e a destinada no projecto do Orça
mento cio Interior, certamente chega rão para 
sarem conchüdt\S tão necessa.r i;u; obrns. A 
Commis.;ã.o acceita a emenda. 

N. 31 

A' rubrica 38 - Curpo de Bombeiros : 
augrn~ntt'lda de 000.5 pa.Ya pagamento a um 
<.:ii'Ul'glão dentisf.a gu~ cont1:acte os sr;~
viços da. sua profi~ao, prefer1do o que Já 
tenha prestado gratuitamente os seus ser
YiQJS. 

Sala das sessões, 14 de outubro de !903.
Silva Ou.stro. 

T::' de toda justiça qlle no Corpo de Bom
beiros b aja. um dentista, como ha na. Brigada. 
PolicialdestD. Ca-pital, e a gratificação pedida. 
na emenda é tão modica, que a Commissão 
uii:o faz opposição alguma, <1.cceitam!o, como 
(\i!ceita a emenda_ 

N. 32 

Accrescente-so : 
Art. P or conta da vet•ba. n. 42-Even-

tmle'l - o Governo mandara pagar a quem 
.!a tlh·eito a quantia devida ao finado lente 
ua ~scota de Minas Dr. Paulo Ferrand, por 
gratiftca~ã.o extraordinari•1 do gabinotll. do 
18lll a 18 de julho de 1895 (at·t. 19, n. 18, do 
rogulamento de lO de janeh·o de 1801}. 

S11la. das se5sões, 14 da outubro de 1903.
.. C{!l-ogeras. 

A verba - Evontua.e,; - niio d destin::~da. 
a. pa.~r;~.mentos de despezas de · nnturez11. di
versã . Si o professor Paulo Fo1•rand tinha 
direito á gro.titl.c:.v:ão extraordinaria de que 
tra. .,a a. emenda., seus sucocs;ores pode,•ão, 
si uão está presoripto esse direito, reque1•er 
o pagamento para ser feito em condiQões 
por l ei determinadas. A Coromissão não 
acceita a. emenda. 

N. 33 

Accrescentc se onde Mnvier: 
·Paro. exi3cuçã.o úa, lei n. l42;dc 5 d>J jul.ltu 

de 1~9::!, que croou em Miií:1s Go:·t~e~ (Camp"· 
nha} um ~xtcrm.to, modola.do pelo Gymnasio 

Nacional, 1 90:000.~, tled.uzida a quantia. de· 
30:0(}')$ para as de.spezas da in:stallação. 

Sala das sessõe~. 9 de out nbro ele 1903.
Leonel Fi f. h o. -Bernardo Mont.eiro. 

No art. 1• do decreto n . 3. 800, do l do .ia·· 
neiro de 1911 (Codigo do En~ino), so foran.1 
considerados estabel~imentos de ensino offi~ 
cial C•s seguiu~ : Faculdades de Direito, a~ 
de ! fedicina, a Escola. Polytccllnica , a do 
Mina..'> c o Gnnnasi-o Nacional. Assim esta. 
belecido, pa.i·ece quo. sendo a creação do Ex.
ternato a. que se r efero a ernonua anter ior ao 
citado ·decreto, e não tendo sido e~se e.~ caLe
leci::lento contemplado no numero dos orn.
cia.es, não ú regular que seja decretada. des
p~za. para seu funccionamento. g q11ando 
assim uão fosse, a dc~pJZa p()Jida, qne !t 
avultada , poderia se1· adiada.. . 

A Curomissiio não acceit a, a emen(la. 

N, 34 

Accresc()nta-sn onde convict•: 
A verba. de 13:800$ pa ra · pa<ramen ~o dos 

vencimentos do dep:;si tario publico e do es
crivão do mesmo úe:posito, como 0(1. lei 
n. 2.818, de 23 de fevereiro de 1898. 

Sala das ses~õm;:, 15 de outulJro de 1903 .
At»el'ico de Jllbwzuergue. - Cor·1·êa DHtnt.
Ct'UDe11o Cave~lcanti . - Mello Mattos . - s,; 
F1·ei1·e.-Het·edia de Sá. 

Os vencimentos a. que se refere a. emenda 
ofTere~ida. pelos dignos ropresent:J.n tes do
Districto Fed()ral são percebidos po!os alll1di· 
dos servontuario:>, ele acca1·do com o art. 21 
do decreto n. 2.81 8, do 23 de fevereiro de 
1898, que as~i.m dispõe : 

<~ Os rendimentos do Deposito Geral serão 
a.pplicad.o:s ao paga.men to dos vencimento.;-" 
do re.sp~c~ivo p~&->oa.L, até ao max!mo annuui 
de 9:000$ pll'a. o deposita.L' io, de 4:800$ pat·a 
o escrivão o de 1:440$ pa.ra cada. um rlos sel'· 
von tes, bem corno ao p:tgamento das despe
za.s com o material. 

O salllo será recolhido no Thesouro, coma. 
ronda eventual da. União. ». 

Como se vê, esses vencimentos são p ropor-· 
cionaes á. lmportancia que for arrecadada, fi
xulios os limites de 9:000$ para o depositario. 
e 4:800$ para. o cscl'ivão. · 

Não é, portanto, o caso do divi(ta e a Com
missão não pOde accettar a emJnda. ~ 

N. 35 

Onde convier: 
o Governo d()op :nderi até a quant ia. de 

100 :000$ com o Instituto da M·aternida.de,. 
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. . 
t~ ltiliu~mcnto fun,la<lo nest.1. ca.pit.al , sendo I Nenhum deposito o1ferece mais ga.~antia. do 
parte dessa. v Jrba. <lcstinada á. Mnstrucção ue o Thosoui"o Na.cional,si é q_uc ali! se acha 
de um p:tvilllão para. a clinic;t gynecolo~lcn. ~epos ltada. a. qu<tnlii!o mencionada. na eme~da, 
e out1·a. pa.rte á.s despOZ<'1.S do rer~n·ldo cst<\- e seria. uma. incgula.ridadc, ou con~a p~1or, 
bt'lccimento, no exet·cicio dCI 100-L ti;-ar do Tllcsom•o consignações fettns. por 

pa.tJ•btas om favor da. . guarda nacwnal 
p·.n•a applical-as :\. CjlllPl'a. do ft~ordamento, 
p3.L'a. os cOl·p:;s da. milicia civica. 

Sn,la das sessõ3s, 9 de outnbl'o rle 1901. 
Rotb·igue:s L.ima , - Sai!Jl·o Dic!s. - A/Jclon 
:Jfilane.;.-Pinto DaJl!as .-Jl11es Bal·bosa. 
Doming~s Guimal"cTcs.- Rocl1·igttes ·5:c<ldanha. 
-I(Jnac!O ToJta.-,h<gl.<sto ·de F1·e•tas.-Je~ 
suíno c ,wcloso.-Tolcntino rlos &ntos , - Pal'a
nl!os .:Uon!enegro.-Felix Gaspar . 

O Instituto da. Matel'nid:v-le é pol' sua na.· 
tureza da maior utilidade. Vem completar a 
oJhm hnmanitu.t•ia. que a Nl1çã.o .lã tem ern 
bom audamJnto; porém, soo clo avnlt-Lda~ a.> 
dospczas a cargo da. União, a Commissão pt'O· 
põe a seguinte sub-emcnd:\: 

Fica o Govet•no [l.tttori7..:J.do a despen1m· até 
lt quantia de 50:000.S000 com o InHtit.n w da 
Mtttornitla!IO ulLimamente fundado n~sta Ca· 
pihl. .. 

A Commissão não a.cceit a esta emeoda. 

N. 38 

Accresccnt~~sc or.de convier: 
Art. Fictt o Poc[ct• Executivo au tol'Íz;:vlo 

,~mandar imprimir na. Imprensa. Nacional. 
pol' conta. da. União, em numero rle 3. 000 
excroplat·os. n. obri1 do D1• .. João l'v~ar~ond~s 
üa MoUl"<l- Romeiro , Jntit ulada-Dtcctonar to 
do Direito Penal- abt·imlo pl11':J. C$S6 fim o 
neces;al'io credito. 

Sa.1a da.s sesi!ões, 1·1 de out.ub~o de 1903.
Fenwnrlo P >·cstes. -A.marc!l Oesa1·. - Pau/.i1to 
Om·z,,s. - .TosrJ Lobo. -h!eliouça' de Ccw~:alho. 
-El-oy 0/uwes .-Jest!irw Cm·doso.-Ferreira 

r • B>·oga,-.l[oJ•,;i1'a da Silua.-F1·ancis~o l~o-
N • 36 meiro. -Domin[JLMS d.J Oc!st,·o.-Cand•do R?· 

. · / drigues. - Rorlot11ho JJi ;·anda. - Alva1·o de 
Pica o Governo '!-utor1zado a m~nilar for- Ca•·ualho. · · 

necer á gua.rda. naciOnal <l~tn, Capital peta. 1 · 
Inte~deocia dtt Gum•ra. o:< pJr. concm·renal.a 1 0 pa.iz nii.o pcl'J a com a. publica.çã l de 
_pu_b~w:t o f:~l'~amcn_to n~~essarw, e_~n . ~.ubstr- J obl•as que tenha.m :_~.lgttm va.lor, mas!! n~c~
tmça.J ao qu~ ella tnuttllzou no sor \ Lço <~a 

1 
~1.rio qne o.:; te S@J<~ colllprova!lo pelo ,JUIZO 

revo~ta de 6 de setembro de 1893. - lfcredut dos comp:3tentes . Além disso, 6 convcmente 
eles.:. que, rosoh·idt\ ;\concessão desde C:wot•, pa-r>'3 

" . , , _ f da. impres>âo p:>rtenN ao Govcl'no 
SL a. gual'Ja namonn.i do, h Ca.p,tal , e~ t ra-I Ncstrts cundi~·ões, a Com missão ofrorece a 

.g.~u fJ.t'damen tos na ~c-voltn. do 6 da setembro, I seguinte sub crnendu. : • 
nao é o Govct•no obng ·.do a pa.ga.r esse.> fa.t·· :\cc1·e:;cent3.s0 dopoi$ d·.~ llllavra.- Pom1: 
da.mcntos; ~!la, quaod:.J a.qu:wt.o~lu.da pat•a. « mcdi ... ntc p:n·o~er r.~vortwcl do pes;o;ts 
dc.fe;;a. d0 p:uz, no$ casos detot'Jm_u;~os P~~ compet:Jntcs, a juizo do ·ºovorn<l c sJb n. . c~m
lel, recebe ~o~do e outras ':'11utag~n~ c~,u:las ~~~ dição d ~ pcrtence1• (~ u01a.o moJ.:vb ch ed1çaoP 
pr;\çls a Qfficw.cs d_:.~ cxa~'Clto. :<\le~n dLSto nem 0 llli!ols como ostá.. 
todn.!T a.s autot'J Zaç,oc:> sao cabtvet~ nos orça
mentos indi~~inctame•Jte, ·o só a.quellas que 
por sua na.\uroza. podem ser nolles <t.ttendulM. 
A Coromissão de Ort;a.mcnto não a.cceit:J. a 
emenda. 

N . 37 

Fica o Gove1•no autorizado a fazet• roco· 
lher :~o cufl·e da gu:~.rda. nauitlna.l desta C;~.· 
pita! :1. qu:-~ntia do 26:4ti8~760,quo se ach~ em 
deposito no Thesouro Federal_, pruven1ente 
de con~i.,.na.ções feita.s por patr10tas com re· 
lação á d6fesa da ca.JUpanha a !'a.vor d:J- l<!ga 
lida.de. 

• ~ mssma quantia. deve1·á. sm• cmprega.<J.a 
a1o fornecimento de fardamento aos corpos 
dn, roilicia c i vica. 

N. 39 

On~le <!O!WÍCl' : 
Fica o Govm•no u.utm•izu.<l<l <L :~<lqnit:ir o 

<tlt:l.ill'O histurico- A Alll'O~a. d:~ Rupu!JI!CU.
tio 11in tm• bJ'<LZile>iro Aut•o lto do ~Jgucn·~do, 
a.br!lltlo pa.t•:t COSO fim O llllCOSS!I.l'JO CI'GtlHO, 

St~.la. tlas sossõos. 14 de out ub1•o de 1903.
.-lbllon .Ui/,mc;;. - Pal!ltl e Silva.. 

E~ta. emenda. e3t!i. prejudicada. com. o pa.· 
roeet• cladll á. ome:1da. n. 40, Nlattva ao 
mesmo assumpto, as~lgn:-~da. pelo Deputado 
Germano Has~locher . 

N. 40 

Sala das sessões, 14 de outubro d~ 
H e1·edia. de Sd . 

19)3.- . Fica. o GoYerno autorizado a. adquiril• a 
grande téla. de Aurelio Figueiredo; comme-
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moro.tiva do advc.nto da. Republíca, prcca
dendo de uma n.valiação o r ola. torio sobre o 
seu mcrito como obra da arte, por pessoas 
competentes indicadas pelo mesmo Govorno, 
abrindo para isso o necessario cr euito. 

S<1.l:l. das sessões, H ele outubro de 1903.-
0 ermMto Hassloclter . 

A Commissã.o v.cccito. n emenda, consido· 
l'ando qno nclla. es'ão prcvist.as coudi0ões 
gnrantidora.s da. bv~\ <epplicaçl\o do fu;ror 
l!olicil:~do. 

N. 41 

Onde conYior : 
·F ica o Gov01·no auwrizado a manda.l' im· 

Vrimir ll'.~ Imprens~\ KCaci<.lnal a obra tlo 
S!'. F~lísbello F1·eirc «1-Hstol'la da cidade do 
IUo de Jo.neil'o», na edi~ão de 3.000 cxem· 
piares. 

Sala das sessões, 15 tle om.nbro de 1903.
/biuwico de.tllnlqt~el·!i'tte.-C; ·;n:cllo CtwalcMH. 

. - Co;n.<a D tlt !'e< .- O. T,·L:a:;·a Br<mdao. 

A Commissiio acceib a emen!la, s~ndo a. 
olla. acceescentado o so~·nio tc; : 

Dépois da palavra. ex-emplares, accrescen
te-so: « Pt'OCúden!lo p::m:cer de pe:;soa.s com
petentes, a juizo do Go\·erno, e per t encendo 
;.i l:niiio metade da edí<:ãO. >• 

N. 42 

Fica o Governo autn•izado a. m<~ndal' pu· 
lJlicar nn. Imprensa );"acioual os ira.balilos 
ap\·e:;outados ao Congr-esso ~Icdic-J 1·eunillo 
este ~nno nesta Capital. 

Sala das sessões, 15 de ontubl'O de 1903 .
Rodrigues Do;·ic1. 

E' justo o que se pede ncõt:~> crp.onda, e por 
i sso a Commi :s.."Lo a acc::ita . 

N . 43 
Art . Fictl o GoYet'nD [<U~Gl'izndo, nct vi-

gcncia. de>ta lei, a ostendet• a todos os om
claes da brigada policial da Capltal f'edel•al 
o dispos to no art. 83 do regula.monto que 
lmixou com o decl'eto n. 4. 2i2, lle 11 de do· 
zombl'O do 1901, ficn.ndo as:;im modifica.d.• no 
lUesmo sentido a 3• oh>~l'l'<lção tla 4• taiJella. 

Sala das se3sões, 15 de outuln•p do 1003. 
Tltomaz Oa~alcanri. 

O pens:~mento cont idJ m. emenda supra já. 
so acha, trnduzldo no seguinte projecto, qua 
pende 4e parecer das Commissões, (LS quaes 
foi afl'ecto: . · 

N. l l3-L'J03 
O Cong~esso Nacional decreta : 
·Al't. 1 . ~ Fica e::'tt!)nsí v o a todos os o:fficiaes 

da -bxigad~ policial da Ca.!!U:.ü Fed.el~a.l o _dis-

posto no art. 83 do regulamento que b ::l.ixou ; 
com o decret-o n . 4.27.2, do H de dezetubro . 
de HiOl. • . 

Art . 2. • Fica modificada o o mesmo sentido . 
a.·:;· observação da 4• tabella. 

Art . 3.• Accresccnte-se i n (i;1e do paragra--
pbo unico do referido artigo o seguinte:- · 
~m vista de inspecção de sctude . 

So.la. das sessões, 23 de julho de 1903.
·T.h.oma:: C,w ,d ccmti.- Gtn·numo Flc!sslocl;.cí· . 

Sem entra1• na apreciação sobNJ o mereci
tnento da emenda e deste projccto, entende · 
a. Commissão que só o.~a im sopal'ada.rneuic 
pócle ser o assumpto devidamente estudado. 

A Corumissão não ucceit:\ o. erucntl<~. 

N. 44 

Ar t. Fica o Governo auto1.•izado a m o.ndm• 
conskuit· um edificio dostinado ao Congres.:o .. 
r\aciona.l, segundo o pla.no c na local q ue fo- · 
1·em J?L'.:l,·iameuto combi,n[l.dos c<>m as ~rasas 
'lia Camal'O. e do Senado. 

Para.grapho uuico. No exercício de,;sa lei, . 
o Governo fica autol'iza<lo tt deBlJOnder P<l l':t 
esso fim até a somma. de 500:00[)$000, abL•in
flo par a isso os credites necessarios . 

Sala das ses:>ões, 15 de outnhro de 1903.
P,ula Guimarües.-·0/i"t:ei;·a Figueircdo. - Ju f. io 
da JlleUo, -.·lleaca1· Guima;·tres .-Titom a.: A.c
cioly .- 1Vanâel'lcy de Jfendo;1ça . - Joaqt!im 
P i1·es . - Cassiano do Nasci me;; I o. - .-\I varo ele 
Cw·oal-ho.- Diogo Fo1·1tmc! .-Ohrüii;1o Cru=
Jfw·çal EscobM·.- Jfello Jlil!los. - Pw-,mlws 
Monteneg1·o.-Pcwlino C<·rlos .-Z·i·cwcisco _Ro-
meim.-"1!![/HS/o ele H·e·itas . - J farcoli;10 Jiou
ra.-rll1>es Bm·bosa . - R odl'igues Saldanha. 
- P into Dantas. - V<Jr{J"C de Ab1·eu . -
Tavm·es de Lym.- P(rula e Silw , - James 
Dm·cy.-Aquino Ribei1·o.-Costa Netto. -: · lJo
m.it,gos Jl(rscw·e;tha$ . -Hal>~em de Ccwuo.lho.
Campos Oarlier·.- Ccmr.liclo de: ~tbtett.-Gc!.ldino 
Lol'eto.- Ve.~pasicmo ele Albuguel'ljiiO.-l•clix · 
CTliS})fJ.1" , - .llimo·al·CesQ.I· ,-Pcl'nando Pr·e~ tes. 
- Elisa!! Guilhet'ii!a .- ;ln·o.•;c!las (ial~tTo .
Sabino BmToso.- José Lobo.- Crmdido Rodri- · 
gtre.<,- Jotlo L ui:: ill-v~s.- 0/it l.'i i'a YcrUad cío . 
- Rodrigues JJol'ia.- Jovinicmo de Ca;·valho . 
- Jose Mat·cellirro.-Celso de Sou~a.-ErmiriG-• · 
Ooutütho . - Rollolpho P(rix,ro.-B~~cáil Fon
tenclle.-Tholliaz q tMlcanti. - Se;·_qio Saboya • . 
Eduardo Siuclarl. - ritwelio "1ma;·im .- Sá·· 
F1·eir·e. - A~tgusto deVasconceUos.- E .!t.;;ebio 
de AndJ·ade. -Gel"'iUtnó ·H"ssloche1· .-Fe;·,·eil'et . 
B-ragcr.-lVencesldo B-ra.: . - Felisbe/lo Ft·eil·e. 
- Rebouças deOm·vaUw.- lll1iÚWl MHle;·.
Pimiclo Filho .-José Boni.facio.- Cm•neiro ele· 
Rezende , - Hem·igue B orges.- B ue·no de·· 
Pac1ict.-AJ!.tl!er o· Bo~ellto.-A.dalbedo Fen•a::; .• 
-':--Eduat~do Ramos.-Domií1-gos Guim(ln(es.--;-
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Eloy Chaves.- Carlos TeixeiJ·a lh·alld([o.
Padua Rezende.-Be,·nw·llo Mon!eii'IJ,- No. 
gueint,- Passos ilfircmda.-Uan;allto lll'lilo. 
-Ben'!a;·do Hol'ta.-Ji;·ancisco Bei'!Wl'(lillo.
Silua C:ash·o.- Jimwicio ele .·1/Ji·eu.- lictl-~tlo 
Baptista.- illalaq<iias GonçrttvtJ.o,- I :oll~lllo 
Sou!o.- :r. A. Neiva.-ln•lio do Dl·u~il,-UI}• 
geria ele JEranda,- .lntoJiiO /)w·los.- J~.•J 
llforDW'dim. - A11fJelo Selo.- /fm'c•litt ric 
81!.- r.·~derico BOI'[JOS. - Lm~WIIl:rt Lins. 
Jesuíno Cm·doso. -Jgnacio 1'osla, -Ca.,l i'O /~,;. 
bello.-loi"io Vieira.-Abdo!l .llilcti!Ot. -/Jvna· 
dícto de Sou~a.-Salyi'O Dia.,·.-!Jarbos<~ Lima, 
-Ribeil'O Jtmq!leita.-Bclisario do Snu:.n.
S<! Peixoto.- LamottnicJ• Godofi·v•lo.- Tci
xe·in; de Sá .-Bricio Pilho.-:- H'<tlf'tvrlo Lertl. 
-Hendgue Salles.-Jo<<o lJaplisla,-AI·/htrJ' 
Oi'lamlo.~ E1'ico Coelho.- Jo~d Hll3ebio.
Gaslt1o da Cunlw .-Olegm·iu ,l/w:iet.-Eug<J· 
~zio Toto·inho.--Elo!J de ,Souza .-r'i'U1!olto ('<t· 
vaTcantL- lotw Lu i ::.- Linr{r;/pl~•l 8~l'i'rl,
Aíi1CI'Íco rle c\lb~.<qttel'!jtW.-Cro·lo~ d~ Sova~.,·. 
-Lozwenço Baptista, -Lui= Domiri!JHds.-11'.<· 
?neraldhw Bandei1·a. -Julio Sonlo.~. -I~odol· 
pl1o .ltiirawltt,-Tolenti;:o do~ StmlrM .-Sorl· 
?'es dos Santos.-Fonseca c Silt•tt,-l<m!J'i. 
{f!l.es Lima,-Leovir;ildo Fil,tJH<'il'rJ.~.-[,,wirt'i 
J.illw.-Cnl'los Ccillalccmli.-Ool'l'Ú'<I IJrrtl'II.·
Domin[JI·'e.~ de Casl!·o.-Vil'!)iliO ih'i!Jido.
;hzgelo Pinlwi1·o. - Antorrio ZltCtll'ias, -N.•Ic~ 
vam Lobo.- Iloscmnah de Otivdr·a,- ,l/o· 
\'eira Gomes .-Prcmci.\'C~ To!<JJI/ in o, -Huàt~ 
Jü<rlias .-Raymulldo Ji·lhHr, 

Tl•ata.ndo-ss ele uma. autm·ir.;L•:ilo <In 11110·0 
Governo se ntilizar;t on nlí.ú l:OIIl<l ncon~tllll;~
rem o.s noc~sAiJa.tles o CilOYonion~.:liL~ pttllli· 
cus e osbndo a emcnJ:~ ]ll'C~tlg\1111a pob 
assigna.tm'a. da mn.iol'ÜI <~IJ~ulultL ll:t ('tmmt·u, 
a Commlssão nada tom a uppu1'1 pi~t·cc.on•lu· 
lhe q\le a. medldn, nos tormoll om ll'IU osLü, 
deve set· a.ppl'OYltda. 

Sala das ColTimissões, :!:! 1l0 ontubJ•o U.o 
1903 . -Cc!~sit:mo do lú!scime11!o, Pt'l!~l~oll Lt!, 
- Co;·nelio da Fonseca, rclntu<•. - l"l'tl/1· 

cisco Veiga . - U?·ba~to SmHo.1.- Lmo•itlrlo 
Pitta. - ;inizio de .4.b?'l!-11. 

O §r. Prelóli,dente-r~~t·1n1lo Ut!L•an· 
trttla a. hol'a, designo pa.ra amani11l. a. ~u· 
guinte Ol'.:lE'm do dia: 

Primeira. pal't e (a.té ás 3 horas on antu:;): 

de D. Alice Mariana Ferreira Raposo; c d<t 
outt•o.s providencias (2~ discussão); 

Discussão unica do parecer n . 119, de 
1003, pt·orogando por tempo indeterminaclo 
a licença em cujo goso ~o acha. o St•. Dcptt· 
tado Manoel Igna.cío Dias Vi<~Íl'a, para. trah · 
monto ele su" ~auelc; 

3• tlisms;;ão tio projccto n. 269 , de Hl03, 
autorizando o Poder Exo~utivo a o.b~· lr ao 
J\Iinistcl'lo da, Guer1•a o Cl'cJ.ib da impol'tau
cia. de 702:998$875, sttpploroenta.r Ct verba 9• 
-Soldos c gr·atificaçõc.>-do a.l't. ll da l ei 
n. 957, de\ 3 0 de clezemb1•o de 1002; 

2a discus~ã.o do projecto n. 276, de 1903. 
autorizando o Pre.>idcnto da. Republica. a 
a.bril' ao Miuistcrio da, Mttrinha os seguin tes 
c1•editos supplemento.res á ruhria<J. n . 9.'57, Lle 
:JO de dezembro de 1002: de 88:918Si06, ~en. 
\lo. para a consignaçio «Pessoal» 59:862$821, 
o paro. a consigrmç1i.o <(Material» 29:055$885, 
da. verba «Fretes>} do a rt. 9° n . 25; de 
-116:190$720 para. a qLtOt1l. destina.(ia a ün·da
mento (materia prima.) dn. consignação «Ma
tct•lnl», § go do mesmo artigo. «Corpo de 
?.farinheiros Nacivnae~»; e de 155:84~:$885. 
paru. a. q_uota destinada a fadamento (ma
ted:\ pl'im<L), do. cnnslgo:Lção << ~ratet•iat ,, 
§ 10 do mesmo artigo, corpo de infan tal'Í[t 
elo Marinha»; 

Discussiw unica. do p1·ojçQto n . 8 F, do 
t903, t'elati v o <í emeurla. substitutiva, do So
n:J.d.o ao projecto 11. 8 C, deste · anno, d:~ 
Camar:1 dos Depu tados, que concede á. So· 
cicdado Operaria de S. José, em Ouro Preto. 
paTa. manu&enção de ,;uas au!as c curso, o 
n~o tlo pt·opt·1o na.~íonal oude fnnccionou a 
a Delegacia, Fiscal; e da.mio outras provi· 
dencias; 

Di~CL!ssão uuico. elo pl'ojc~to n. ~70, de 
H)ú3, :ultol'izando o GoYet·no a couceder um 
mHlO tlCl licença, com tod•)S o> vencimentos, 
(1,0 tenente Ft·ancisco Mcwques da Rochn, 
aggt·cgado ú. arma de in fctn iaria, pi~t·a. t ra.tut' 
de sua saude; 

Con~inuação da 2• discussão d) projccto 
n. 38 A, de I!J03, r eorganizando ~s seniços 
de hygiane administrati va da União. 

2"' ]_)arte (iis 3 horas, ou antes) : 

Votação do projecto n. 266, de 1903, lll! l.o· 
l'izando o Podm· Executivo a abril• ao Minis
terio da Fa.zenda.·. o credito espe~ia l dtt qu:.tn
tia de 70:929$140, para occorrer á restitui· 
Q[o de igul\1 qu:1n;t.ia. rccqlhid·a a.o Thcsou1•o 
Feclm•al em 23 de se!embrv de 1890, como 
emprestimo do cofre dos oTphã os c perten
cente aos menores Benj(l.min, Luíza. c Joa
quim, filhos de Joaquim Gonçalves Raposo c 

Discussão unic:J. uo projecto n . .27'1; de 1003, 
relativ-o á emenda. sub~titutiva. do Senado 
ao pt•ojecto da Cam1~ra dos Deputados, 
n. 128 B, de 1902, que eleva a, :?$ diat•ios a 
peusão o soldo IJ. ue perca h e . o l• cadete re· 
forma.do, com lwm· J s de alferes do exercito, 
Orozimbo Carlos Corrêa de Lemos; 

, 2" díscussao do projecto n . lOS A, de 
'1903, autorizando o Pode1•·Executivo a sub· 
YenciootU' com. a quantia de 20:000$ o 
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Dl'. Vital Brazil 'Mineiro <la Cmupa.nha .pa.ra, • 3' disouilSão do p:'((jecto n. 242 A, de 
no cstran.seiro, tornar conhecido o trata- 1903 (e projecto n: :19~, u~ 1902, d.J Sono.d.o) 
monto do envenenamento ophilico, e dando que dá. nova orgamzaça.o á Cas~t d"J. Mved-~. 
011tl'as providencias, com os pareceres. das 
C:ommissões de Instruc~ã.o e Saude Pttblica. c 
dr.· Orçamento ; 

Levanta-se a s1mão <í> 3 hot';],S c 53 roi ou
tos da tal'de. 

ma SESSÃO EM :33 DE OV·rVBB.O DE 1903 

P,·esiàencilt do Srs. Pa 11la Guimlm1es (PNsideate), OliiJifÚa Fig11ei1'e'lo (fo Vice· P,·esi
dent'!) e Paula GHimw·<Tes (Presidente ) 

Ao meio-dia prvccde-sc á charna.rla. a que O S r . Alencar Guh:nat'àes (L• 
l'l'SlJOD tom os Sr~. Panla Gulm.lrães, Alon- 8/JCJ'e/~l·io) procede á leit ura elo seg1.1inte 
ca.r Gnima.rães, Thomaz Accioly, \Vande1•Ley 
de Mendonça, Jo:l.quim Pires, Eugenio Tuu· 
r inho , Antero Ilotelllo, Aurelio Amurim, 
Luiz DomingLtes, Vit•gilio Bri.gido , Eduardo 
Stud a.rt, Sergio S1tboya, Gonçalo Souto, Eloy 
de Souza, Pereira Reis, Teixeipa de Só., Er· 
mil'io Coutinho, Celso de Souza, Briaiú Fi· 
lho, E~meraUino Bande ira , Julio de Mello, 
Euzebio de Andraie, Anoxe!las Galvão, 
Rodl'igues Doria, Jovinia.no de Ca.rvallto, 
Fei.Ísbello F1·eire, Neiva, Tosta., Bulc.'ío 
Vianna., Satyro Din.s, Pinto Dn.ota.s, Alves 
Barbosa, Tolen tino dos Santos, Paranhos 
1-Iun tenegro, Rodrigues Saldanha, Bern:...rdo 
HCJrk~. Moreira Gomes, Heredia de Sá, Mello 
M<~ttos, _-\.mer ic:J de Al buquerque, Fidelis 
Alves, Joã o Baptista, Galvã." B ~ptista., Lau
rlndo Pitta, Henrique Borgo3, Mtmricio de 
Abr eu, Carlos Teixeira. Btoandli:o, Bct'M.rdo 
Monteiro, João Luiz, Ga.stão da Cunha, lU
·neiro J unqueirn, Berna.rdo de Faria, Antonio 
Zn.ca.rías, Carvalho Beltto. Nogucit·a, Ola
.ll'a.rio Maciel, Radolp)w P<J.ixão, Padu~ Re
zende, Galeão Carva.lhal, ~,Ioreil•a. da Sll va, 
~()mingues de Castt·o, Francisco Romeiro, 
Rebouças de Carvalho , Arnolpho Az;JVcdo, 
Alv<n'O do Ca<·valho, Candido Rodrlglles, 
Hermenegildo de Mo1'a('.S ~'illto, Joaquim T~i
xeira. Brandiio, Candido de Abreu, Cn.t•los 
Cavalcanti, .Marçal Es~obat•, Angelo Pi
nheirO, Domingos Mascarenhas, Casslano do 
Nascimento, Vespasía.no de Albuquerque e 
Ca.rilpos Cartier. 

Abra-se a sessão. 
E' lida e sem . debate a.pprovada. a. acta de 

sessão anteéedente. 
Passa-se ao expediente_ . 

EX.PEDIENTC: 

Officio9: 
Do Ministerio da. Iodustria., Vir.çã.o e Obras 

Pubtlcas, de 22 do col'i'Cnte, cnvian<lo o re
querimento em que o conf\!rcn te de 2~ classe 
da Estrada de Ferro Cont ra i do Bt•aztl T<~.
cito Luiz Tl'<:wassos solicit.'l. um anno de lt
sença,' cJm ordenado, em p.·or~gaç.ão, P"-l'a. 
t l':l.t<J.r de sua. sa.nde.-A' Comm tssão de P u· 
tições o Podaras. 
D~finísterio da Guerra, de 22 do cor

ront9 , onviant.lo os requ;;rimentos em qu~ os 
alfe res Antonio .Joaquim Ba.rcell?s Ju~ tot•, 
Espe r idiã.o Juvenal Soat·es e AntoniO Juho de 
Andrade pedem que a.s su::u> antiguidades de 
p:.sto seja.m contadas da. data em qu~ fumm 
commissionados, etc. -A' Commtssao de 
Marinha c Guerra_ 

O 8r. Heredia de Sá (')
Sr. P l'esl1en te, n.fa.stado estes dons ultlmos 
dias dos trabalhos deota Camara., por mo· 
tivo de molesth, só hojJ posso ~e;e: np~
nhar-me do compromis~o. quo tome! ~erante 
os empregados da Poltcia desta. Capita l, de 
apresent,"l.r, pera.nt~ a Çamara d.~s Depl~· 
tados, a represent~çao fetta por e»e3 _me~
m~s funcoiona.rios, na qual pedem, nao só
mente melhoria de seu~ vcncimantls, li!Il.S 
a.inda a decretação de outras prJv_iJea~as 
que t ornem ma.i~ aceita vel a. sua. Bttu"-çao . 

E, S t·~ Presiden te, não sómeote com~ re
presentant e do Districb Feioral, mas ;.und<l. 
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por conhecer a justiça. que a ssiste a. estes 
funcclonarios, porque realmente são ellas 
mal remur.er a.dos, é que eu gostus:Linentente 
venho advogar esta causa j unto á C1.ma1'a. 
dos Deputado~, espefando quo clla não r~Cilsc 
o favor que l he é pedido. 

Si ba. serviço qus deva, s<Jr bem remuno. 
rado pl ra. que se possa. exigir d<> funccio
nario o m a.is escrupuloso cumpl"imcnto do 
clc'rer, é justa. mente o3tc-o polic.i;;l. 

E, Sr. Prosideoíe, causará, t alvez, sur
preza a V. Ex, qne declare que cada um 
dos lospectores seccionao5 apeoas ganha. a 
iosi~oiticante qua.n ti•\ de 150$, que fica re
duztda. a 140~ pelos i mpostos que ~ão cobr<t 
dos pelo Thesouro. 

Ora, St•. Presidente, esta quan th é in;i
gnificante e mal dá para o aluguel da casa. 

E' preciso procurar ne.:;t-1. ca.usa., ta.\ voz . os 
üefeitos da boa organizacão dessa classe po· 
li"cütl, on a j<í se wm notado alguns deliu. 
quentes .. . 

O Sit. Btucio Fru io-Qua.lquer que seja a 
sua situação, não d ;vem elles a~>im pt•o
cedor . 

0 Sn. . H ERI>Ii!A DE SÃ- , .. O que tem dado 
logat' ll que autol'idi.t.dos superiores s3 vejanJ 
t'ol'Çatlas n. tmnu.r medi.Jo,s eu;)rg:ca1 pa.l'a c ; 
hiblr abus0s dosses funccionario> . 

Ora, Sr . Presidente, para que isto uiio se 
reprouuza, para que õC pos.~a esperar da.s 
autoridades policiaes o e:<a~to cumprimento 
de sens deve1·es, ê preci:>o que :.mtes de tudo 
o propt•io Governo coltoque estes funccio
narios a.o abrigo de tod;~ o '·lualquet• miseria, 
afim de que a. população dcst-1. c:cla·le fiqu•l 
iseatl. de;;tc:; abusos que red.un.Jarn em Pt'C
juiio do S)l'Viço puhlico . 

E Cll, Sr. Pt·esidento, que em di ve t·~:ts occa.
siões touho si-.lo impt·.Lca vul C'>nt t•a auto t'l · 
dades policiae.s que se de~ma.ndmn, devo ser 
o primeiro agur :.~. t\ advoga : esl<l CJ U~a que 
é , sem dnv iJ a, a mais razoa v c! c j llSt t1., pela 
<tual já. se b:1.te toda a i rnpt•cnH\, qua.:>i que 
una.nimemento, que, pelo que teru tlico, p.:msa 
que esteJ funccion::~.rios devem merecer a 
p1•ot ecçãu o j ustiç ~~, <1ue lhes sã; d~vidas . 

Mando, Sr. P residou&e, á Mes<l a petição 
<1. que ac<~.llo de a:lludit•, espemndo que V. Ex. 
distl'ibua á. Commisiião respoctiv:J. e que essa 
no mo.is curto prazo de te,npo f .. 1ça com que 
a Camara se pronuncie sobt•o t!i.o ilupor t aute 
a.$Stlmp,o, (ltluito bem; muito bem. ) 

Vem á. Me>a., ó Uda. c enviacla á.s Cummis
s ões de Constituio;-.ão, Legislação e Justiça e 
d e Orçame nto a seguinte 

PETIÇÃ O 

. Exms, Srs . Representante3 da Na.çã.o no 
Cong1•esso Nacional. 

Vol . Vl 

H<~. longuíssimos a.nnos quu os sig ·ata 
rio$ dest :~. ü·acção elo runc~iooalismo publico 
veem com profunda ma.g11a. qu3, <1 proporção 
qu} vão se operando a;, reformas de todos :l.i3 
r epartições p ublicas e mclhomnuo a. sor te 
dos qu.J se dedicam a.o ser viço pubFco ,. vão 
tu.mbem ficando no olvido eõte punhado de 
!Jra.zileü-os, mprcs•3nhn tcs da a ulori!\ti.de. 

Por longos a.nnos cspeea1•am que a. classe a 
qu;) pert encem viesse a. us Jf l' llil' dos diraitos 
c vau;a;:<ens conceilirlos a todos os que la· 
butam Q.U•JtidbnamenJ;c e;n p:•ol do serviço 
de seus concidadãos. 

De balde o esperav am - Ha, pareco, um 
terl'ivcl pl'cooncoito, que pesa sobre a classe 
como uma maldiç"ã.o- o qua colloca a fóra 
dos limites da boa vont ·•de. 

Urgl' , pois, que appellando para. o patrio· 
tio mo da CCl·puração Logisb. t iva de nos>a 
Patda, digamos nest;t Mensagem qne a 
classe dos Inspectorcs Seccionaes du Distric to 
Federal, cvmposta. em quasi sua totalidade 
de chefes de f<~milia., com ga.cri ficio muitas 
vez;c,; d<L propri<'o vid..t, t rab(l.l han :o o quadr.u
plo tlc que qualqu~r outro fllncciônario, sem 
dirc'to ao cJnfor to no ht' c ás consolu.ções 
que ema.n:l.m d e-Silo sa.rrctnar i•l, l'ClJresco ia,m o 
Ashavet•us, qttc nem a o mcmos direito tem 
uo descan~o. 

E, ont1•u:.anto, essa f ·acç1i.o do func~ ion<L
lismo publico, crue pm.·cebe miugu:~odo orde
nado, :>em ga1•a.nt ia. do prop1•io loga.t•,a.s vez;s 
c:>nta.ndo duzia d.u annos de penoso la bor- é 
Clxc:morada - ; outl'n.s vczGs nlia:tcla a s::túdo 
por cruel en!<!rmldade coutr(l,hidu. no deseru· 
penho do a.r1lua. mis~ão. deixa o 1::~.~ vaziu do 
vi vere~, c a. t'J.milia e ntrrgue á. e:dt·ama mi-
5et' ia~ 

Vi vendo sompt•c op pdmitl:~. pela mi~e 1• ia , 
pelo justo receio do ftltm·o dn. prolo- es:;;tt 
cl<1sse, o que ú pcior, não.oncontra o apoio u. 
que faz j us t odo ::tqucllo que vive sobre o 
p~so de tt•J.b3.lho eon ~ i nu o o honrado. 
Rcconho~cndo a uecc<s ic1ade , como ser· 

vilurcs da Ptt tt•ia., ele v ~r o ni vcl moral 
dessa cohorto I~vMta.do, de vel-a igual:tda. 
a outrn.s repal'tiçõo3 publicas, nã.o t repidou 
do, por ffi(lio desta, vir á. C.uwu·a. dos Exms. 
Srs. D3pnbdos pcJit' par tt ella os roe5mos 
favoros de que j ii gJ5l'll os domais func· 
cionarios publico~ do Di$tx•kto. · 

Assim, com o respeito dsvido ii,OS Ex:ms. 
Srs . Rcp~esenta.n &~s da. Nação,. os infra. assi· 
gnados, insp:!ct.(.)res sccc!onae.!l u t•banos e 
9Uburba.nos, pedem os scguintos favores : 

1•, ~ugment'J nos ordeua.dos dos inspe
ctorcs seccionaos, passando os urb:~.nos a. 
vencardm 300$ tuonSlCS e os suburbanos 
200$000; 

2•, montepio par a. os inspectores, no ca.so 
pe invalidez o pa.1•a as respectivas fa milia.s • 
dor morte destes, conforme as leis q,ue ro-

74 



Clmara aos DeptJaaos- lm~J>!sso em 22J05J2015 12 38 - Página 3 ae 17 

586 ANNAEs ·· DA C.AMARA 

gularí1 a. ma.te1•ia. em relação aos ftincciona-
rios publicos : -

3•, ga.motia. do estabilidade no car~o, não 
podendo os inspectores ser demit tulos ,ex
onerados ou suspensos, sinão por effeito 
de prJcesso regular, do qua.l resuHe a. con-
demnaçã.o <i pena. .rola t i \·a; · 

4•, direi to a. :J.cce,;so, de modo que a. no
meu.çâo de inspectoi' urbano só pussa roca· 
llir no inspector suburbLIDo m•ds antigo ou 
de mai3 ruerecimcuto, sendo dons tcr(.'o~ por 
antigui(l:tde e um por merecimento ; 

5•, direito de :prof(lJ'encia tí nomeação pal't\ 
quac~quer CM'gos no. Policia d/) Dlstric·to Fe~ 
dera!, depois de i.t-.::s ~.nnos no exercício do 
cargo do inspector, descontad:.tS as inter
rupções nã o determinadas por n:olestia.; 

6", direito rt ap:lscnta.doria, quando inva
lidados no Eer·Yiço policial ; 

7°, conservação de todos os inspectores 
acturu:s nos I'e,1pectivos Jogares poclendo, 
com tndo, ser transft•riclos, nos limites das 
cateóorias; 

da s éde da deleJacla , tsm nece>sidade d o· 
aluguel de anima.es, a ·menos que não queira 
f1·usta.t· o serviço a si incu mbido?: 

E esses funcc!on:~rios tOJem ante si o tord· 
vd dilemma : ou cumprem com o seu devm· 
e ab<:~odonetm n. familia, ou o direito do b l' 
f<~.lla mais cloquen te e opinam pelo aba n
dono do devOl' ; m :ts, ambos siio devm·e~ <' o 
p1•imeiro não ê lllai~ fort.o que o seguaJ.o. 

A policia do Riu de Ja.neirv extremo. mente 
mal remunerada., sem ga.ranti:t de :fu turo 
para seus anxili:ll'es, jó. tem Yisto succumbi:· 
muitos delles em Yerdadeil•a. peuul'ia., le
raDdo a. fome com .o seu cortejo de dore~ ao 
1:\r, e ferinuo o coração de m'iles a.mantis· 
situas. 

O que p edem , pois, os signn.ta.rios íb 
mensagem, lla. üo oucon tra,r gual'ida ue:s..-"'<1 
Ulnstt•e e pn.triotic:l corporação, e c1ne, com 
verdadeiro civismo couvertúl'<i em lei , W:o 
jush pretenção - e assim f tl.zendo guardara 
assa classe toda., indeleYelmeote, em seu co
ração o reconheciment o pelo t:·imnpho c 
"pot!J(),:se d(l. jnsLiça, quo (• o e,.col do !raco 
o o apanagio da civilização. 

·s·•, nomeação pol' concurso, dos i ospectorcs 
que th-erem de ~er admittidos depois de 
pl'omulga.do. esta lei, d•Jvendo o respectivo 
exame ver sm• sobre o seguinte: Ca.p!ta.l Federal, !5 Q.c outubro da 1903.-

ct ) portuguoz a tê anal~-50 Jog-ica e gr:1m- Antonio Coilceicao de Oli1:ei;·a e Sil~a - - Joa· 
matLc<Ü e ortbog1·aplüa; qHim DHarlc CÕ;·;·gi!.,-JoaqMíiit de Pmtla Ri-

b) geographía do Brazil c topograplúa do beil-o. - Beml)/;l!lo •. J./1:e.s Pe;-eira . - Se;·gio 
Districto Federal ; Dum·te a~ .l/acedo Soares . - JlcmoeL Qui ata-

c ) <witlnnetiecc r.te fntcções decim::t0:3; Hillw . - Oso1·io Fcmur.mles de Albuque1·q!!e 
d) callig;.•aphia c 1·cdacção ofticial. Falct1o.-Anto11io Gomes Ban·oso . - PllililjiJe 
9<>, os candidatos ao cargo de inspetor ele Pinl1o Salquci>-o.-F>·aacisco Pinto de Jit!· 

seccional só poJerãQ ser ttdlUittidos a con- ,qalli!Te$ , - i>o,·flrio Ribeft·o de l"a.-ia .-Isract 
curso, provando : TeiJ:ei>·a. lllendes - - Leaiiel Jio;-efJ'a Pi;·es 

a) serem ma.iol'C.S de 2t annos o menores Ten·.-ro,- Th eodulo nibeiro d~ Cw·w lho.-
do 50 annos d:l ht<\<le ; . ·Jose Joaqttfiii Goaçalves. - L 11i.; B m·bosa do~ 

b) nunca. terem .sido processados po1• criJUc Scmtos.- Gemiilicmo JosiJ'L(l[wes .-Dw·caUm~· 
provado, de espccic ttlg urut\ ; 1·ico NtJí·i.; c/~ Oli..,ei1·a . - JLtlio Pim~;1 te! . -

c) não sotl'rerem: de mole~tia contagiosa Alf;·ello CoJT.h Jlacli.{•clu. -Jlrmoel Ribeiro rla 
ou incm•a.Ycl. Silva .-Alf;·edo da SillJa B;·aga . - JR!rio lU· 

Com animo tranrglill•J o confir,nt.es no es- úeil-o de AliMirla .-Joa.i ;1/e.>:(Yil'li'~ lJe;·cil"c:. 
pirito de l'ectidão c jnstiç:.~. quo l:cmpre -Josd Carlos de .4;~•~(/G .-L H i ; · .Tosd P into. 
presidem DS leis emanadas d ·1 sabedoria J::. - l-'e!IJ·o Oda1·ico .1/a;lCle.< , - AJ(!)·i~o Vi~i'''' 
Camara dos Exms. Sr~ . Dermtaúos, o:;peram Bm·bosa . 
03 signatarios Yer convertido em lei o seu 
justo desejo. . O Sr. Toetà diz que tt•~a1m de reccher 

Tanto mais quanto ninguem igno1·a. que do Syndico:Go Assuc<ll'oiro da. Bahia umn. expo
a qtmntia. que recebe um inspector ur- sição bem elaborada. sobre a necc3~idMe U.e 
bano (l4G$) a lém do não estar em p1•opor- seleccional'-Se a semente (lO c:.nn'l. mquellc 

. ção ~om ~ il~wortancia, do Ciltl'go, ~ tJ?.ateri~l· Estado, onde a c11nna Satcol[Jol, õuja pobrez<t 
meo.te e:x1g11a ·para garantir l subsrstone1a:, Slccht1.rinaest!t verifica,da em Hawai, cof.!sti· 
já não· se· dü•ã da uma faíuilia., . mas de tue a_ base da~ plantações e não exist~ moa 
9.uem b m obrigação c1: propria; rcpresenta.c.ão as~açao experunental para. se faze1• a sele
lmposta . p elo · cargo· do au.toridado-e, si cçao das ca.nnas que ma1s se adap t::uu aos 
a is.>o. actrescenl.ài:-se as .- iliti"'encia~f for-· .nossos terrenos. 
ça:da.s;' e dlas segufdos "eiii qÚ; tenlià: qti·~. ; Em Ha.wai a. expe1•iencia demonstrou n. 
a.Jlm.enj!l-Ne fóra. _cJp 'tJ:I'?! , , · .. . , · . · ;excellencla. otl snperi01•idade gra.ctatiV'l. da;; 

: .~. :o;.~n~pnc~qr s.u,~g!-'Ç!!-n~ .' ü,'\le), p~l~ce~e,nfto_ rsegnio,tP.s especies _ de c.anna : De;nerccm 
a.~da,· .men.os, i em mu1t.'IS · ve~es. ptn•a; e1fe:· 'ti , ·74, B ambü · Bram:o e Ot!!llili sJbt·e ·a. Sa· 
ctuar '~i:ligaucia.s 'af<\stiiàas, ·as veies .. l e'g'uns, 'langoT. , . 
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Em uma. determinada extensão de teneno, 
ero um hecta.re de terra, ao p:tSso que a De
?net"t'rr' produziu 294.3413 lülogrammas em 
quanticll1dc e 41 .6.29 kilos em assucal', a 
Bambú Branco '313,339 kilos em quantidade 
e 32,Sí5 kilos em as~tlC<l.l', a Otah-iti 135,484 
kilos e 14,814, a Salrmgat pNluziu apenas 
108.5'29 0 14.81.! kilos em ussucat·! 

O Syndic:Lto Assuc:noi. o procut'Olt oh:et' 
da estaçã.o experimeotal de I:h1wai a se· 
mente da De,;~e,·o.Ta c Bam~ú BTanco, com o 
fim de sub.stituir em breve tempo a &dangol, 
llllJ.S os seus esforç0s foram bald<tdos, porque 
agnella l'epa.i•tição publica só pôJe fornecer 
semente~ {ts colonh1s inglow.s, sCJ.lYo pDl'· 
missão expressa das autoridades do paiz. 

O Syn!licltto p~de o. intun"ençio do Go
verno para :1 obtenção das sementes desde 
jã e solicita do Congresso Na.civm.l, por in· 
termedio do oradur, um :wxilio par:.t o. fun
do.çi'\o de uma estação agronomica no Esin.do 
da Bahit~, que o mesmo syndicato pretonrl'l 
cro:w de contormidado com o3 seus e~t:.tLutos 
po.ra p romover oaperfelçomnento da cnltura 
da canna,. 

Quanto á p1•imeira. provicleuoia, ne levm• 
o Ltcto ao conllCcimenoo da Sociedebile :\a· 
ciomll do "\gricultura para osta, som de
morn., solicitar a intervenção do nosso Go
verno junto ao govm·no inglez. 

Pa.ra auxilial' a. iniciativa parLicular na. 
crc:J.çito d.e ca.mpos Jc cxpcl'ime:lt a.çlo e do· 
monst.L\tç.ii:o,estaçõcs agJ·onomicas e mnolo
g icas e po>tos zootechnicos, aguarda. a dis 
c~uss:'io do orç<tmeuto dJ. ind ustria u viação 
pa.ra., do accordo com varias collegas, otfe
recer uma emenda autorizando o Governo<\ 
auxiiiar a fundação d·~stes estl!.l!elecimento~ 
por syndicatos agricolas, sob comlição <le 
conCGL'l'crem tamliem com pt1rt~ das dospezas 
da. croação os Estados em quo ti nn·~m d!.lde 
os synJ.icatos. 

Trazundo ao conhecimento d :1. Camar:t a. 
oxpooiçiío qno l>cccb~u o pedindo á }!em a 
suo. publicação no lliarío do Coil.r;resso,o or,1-
dor tem tJot· 11m nií.o só t ornar ot.mhecidas a.s 
nacossiúaLles e <tSpirações dos agPicultOJ'cs tle 
cttuna do sou Estado, como t:tmMm domoos
tr<w quo<> Cama1·a ~e int~res:;a p<l.triotic:t
mcn~e po1' toLlos os aswmptos que se lJrc!l
dcm il. vrospJt'ld.ade das classes o.gricoln.s. 
(.1Iuiio ben• ; mui la bem.) 

DOOU~lE1'\TO A Ql:E SE m:FERE O SR. TOoTA 

lllmo . e Exm. Sr. Dx. Joaquim lg_nucio 
Tosta, m~ito dlgno deputado í'o;deru l. 

O Syndicato Assuoareiro ela Ba.hia,confia.do 
no intC>resso.que certame11te Pl'estl\es ~o des
euvoh·imeu-to, neste Estado, da la.v;our~ do 
canna <43 a~SltCa.t' , vem. solicitar a vossa in
tervenção, per:ante o _governo, a fim d~ sere1u 

foJ•.oecida.s aos seus societario.J sementes d[l. 
canna Dememra n. 74, a llUal deve substi· 
tuü•,já ejâ.,a Salangol,que, apezar úa. sua ra
conheciua inferioridade, é, entmtanto, qua:;i 
exclusivamente a cuttival(l. nos uossos
carnpos. 

Segundo um dos ultimas r ela tm·io;; da E:> te~· 
çãoExperimental,de Ha. wai, ao p l.sso que as
ca.nnas-Demerara: n. 74, planta.das ()lU um he· 
ctare dos bons terrenos dos ua.m_pos do expe· 
rimentação daqnella. eslação, pe:;;a.m 2 9.!.3413 
kilogramm:1s, as Bmnuú Brq,nco, pla n
ta(ias em n.rea igual, pesam 213.339 kilo· 
gJ"'I.mmas, as úo Olahíl i m~s mesmas con
dições não apre:Jenta.m po;;o supe t•íul' a 
136.484 ltilogrJ.mmas ; c i\S S«l!mgoi, em 
situação idontictt, apen;~s a ccnsam um peso 
uc 103.529 kíiogrllmmas, conv indo, cspccirtl· 
menta, notw que o rcndimc.n ~o em ;:>,ssucar 
elas ca.nnas Dem.e;·a;·a n . 7 4. COI'responde 2. 
41.620 J;:i!ogl':uum:J.s pot• hec tare, o tias 
Bamuit JJrcmco n. ::;2. 875 k ilogrn.mmas por 
hectaro, o tl<LS Otdi!i u 15 .1::32 k ilogl'<t lllllla.S 
jJQL' hcchre e o das .'':iakmgot apenas n. 
14.81,1 kilogram1llli.S po1• lwct 3. l'e ! ! 

A' vista. dootG.; l'llWlto.dJs nã.o ele1·e lnveL' a 
meno1• htJ~itação,nem ;; minima demora, em 
banir dentl'c nós :J. cultm·a da c<mnt,Salm1gol, 
p1·omovenilo-so, qu~mto o.ntes, o p lantio em 
gra.nJ.e esca la. d;~ ca11ua Demei·m·a n . 'i-4, se,
guinelo-se as.-;üu o parece<' do:> tlire~tore ; do 
Campo ele Expcrimenta•:·ãv do Haw ai, que, 
alJ[I.lltlon:J.udo, depois de n umerosas ana. lyse;; 
Pl'Octldida.s nos apo;·fc içrmdos la.boratorios (.[((. 
respect iYa Est~'l:;·ão Experimcnt ctl , a cultn· 
l'ação das camHts J.0 Otahili o Sl!langof. , se de· 

-dicam com iodo o a.~ nco ao uperfe iço<t " 
monto das camus IJv.mbü ln 'atlco c Deme;·cm>
a . ·74 . 

Subo o Syndic:tto As.>uc;:,l'Ci L'O d(l. lhhia 
q_uu só depois do ih.occiona.metlto regular do 
Campo de Experimontaç~lo qu u, d.e accordo
com os seu~ cst:.t.tutc:s, pretond13 e.ita.boleccr 
neste Estado, c p::<t'a cnj'~ instLtllaçã.o sup
plíe, CJill OS m:ÚS S~glll'OS ru nd.ti!UOIItDS, poúel' 
coni;o.r com os Vcl.lio; .s a.uxiUos tios governos
Federal e Es tu.dual , ~ qnCl ~~ cultm'l1 de noss~ 
lavoum ele ca.mu poJ.el'ii. tl csonvo1vm•-se· 
sulllcientomcnto <to p onto du consog uil• os 
procliglosos re.~ultados colh idos em H u.wa.i; 
ma~. tambem, não lhe é dado .passar despet•
cobido que, se~ Ivo variaQões do clim<' G do~ 
terrenos cujos r esultados p1·aticas desconhe
cemos }Jor ora. e só podemos l'ea.tmente 
apurar com o crr.mpo elo cxpePirnontação, si 
aHi a ca.nna Salangol, deviua. e scient.itica.
mence culUvada, a.pena.s apl'GS<mt ou a~ insi
gnifica.utes pol'cento.ge!lS de peso o rendi
me_nto acima. apontadas, aqui, com o nosso· 
system<~ de cultura , po1· d~ma.is a tr aza.do, e 
com n. n atural degeneração dt~s sementes. pela . 
fa,Ita absoluta. da~elecção;us pot·c~n-ta.gens: q u& 
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'l'OO.lroente obiemos são incontestavelmente 
·ainda. mais iosigaifico.ntes; e por outro la.do 
11ue sí ú11. canoa Deme1·cwa n. 74 não podemos, 
-desde j.t, cooseguit· os resultados vantnjosos 
·de Hawa.i, todavia, mesmo glt rdad •s as de
vid:~s proporçõt:s, J'e ;ultantes da nossa pes
sima cultura., serão as r espectiva$ porceJ!ta~ 
-geus muit o superiores <is que a.ctuJ.Imeote 
obtemos da .Salangol ; c, pol$, não deve q ao
dar-se impassivcl p3rM\'3 as difficuldades 
·que presentemente surgem contra a lavom·a. 
-de canna, conhecendo t?rllar-se urgentis~íma 
a solução da. delib:Jraç-áo quo l'esolveu tomH' 
para a. substituição imroediuta. d·t . .Sal,mgol 
·pela. Deme,•a,·o. n . 7'-:J, a. qual, posterior
men-te, smt n~ nosso prvjectado Campo 
i/e Exp,·imentaçcío corrccta.mcnto selcc
cionad<t. em suas sementes e cult-ura ra
griiat' . Nã.o desconhece ainda o Syndicato os 
obstacu~os que se n.ntolham á acquis!ção 
das snmente8 questionadas, só corl:~egui
das por meio de grande e custoso csror~o 
cultural para. o desen vol vimentu .da. ríquoza. 
local de Hawai, tan to mais quan to alguns 
dos seus Ms.lCÜid)S já toem empregado to:los 
os meios sempre bo.ldados, par"' obtcl-a> 
pttrecendo-lhes, segundo informaçõr:s po.rti
cula.res qualhes mo1·eccm o maior credito 
que aquoll:l. «Estação Agronomiea.» não pôde 
fornecal' - t ·.ea sementes, que assogumm a. 
prosperidade i acoote;;taYal da la vou r-a de 
ca.nna., a. não ser as Cotonias lngleza.'!, sem 
pel'missã:> expressa das a.utol'itlades do pa.iz, 
-mas o>tá. couvicto de que ktl interven~;iit.; 
uao Se!· li. recusada. ao pedido offichtl do Go· 
verno l:JN\zileiro. 

Tal é o empenho quo tem o Synt!icato As
su~at•oil'o da Ballia. em V.Ol' pl<lntadas nos 
nossos camp·s <1.8 caunas Dclllentta n. 7-1 

·qur.. não sa póde furtat· U 'J desejo de tran
screver da ~llCI'CI'ie l rldiftellc c Uotonialc do 11 
. do ngostodo corrente anfil> os seguin tes to· 
pico.~ rcfercnto3 a.o assumpto : 

« Dos 4 nouvclles vari~Ct!s rccolt~c> catte 
a.nnee 1t l" Statíon gxpm·lmenta.le, il y en 
.a deux qui donnoni; de grantlc; promesses : 
-ce sont la.~ Bambou Bla.nc » ot la « Dcmol'M'O. 
n. 74. ». Auta.nt qno l'on pcut jugor p:n- lcs 

·cancll)rOil exte!'icm•os, ln « Rambou I.Hanc: » 
paraít l!tt•o ü:hmtifiqu'l it ta «Ca.lédonicjn.tlno•' 
et il o.;t possible quo co soíent teJ roõmes 
canoas. 
- Cepen;Iant la <cnambou Bla.no » ou la. caone 

.qut> nous nommc:.ns ainsi, no donno pas 
:-Seulement á la. Sta.~;on Expérimentale un 
:plus- fort l'.mdement on sucre que la. 
~ Ca.lédonie » recoltê:l cn 1900, ma.is cs 
.ana.lyses dc3 ceodres dos deux ca.unes 
mootl'ent' uno di.!féreoce dans leUl'S besolns 

:alimenta.ires. C'E~st pour celt3 ra.ison .. qui 
nous l'a.vons désignee comme une variété 

-.distineie de la -«Callldonie'ja.une>'>. · 

Les cannes otOtahitb et «Sa.la.ngorc» quo 
naus viennent de la Louísia.ne ne donnerent 
qua de faibles r andements en sue r e pa.1• heetn.rt) 
et no montrcrJut aucuu sigoe ca.ra.ctéris
tique qui pu ísoo pousSGl' 11 cn fuire de nou
veaux essais. 

Les poids do cannes p(l.t' bcctat'e so:1t don
nés da.ns lo bbleau suivant: 

Poids de cann~s des "a,-itlt-tis ,;. rhecittre 

Vnl'ietes 
Pold~ de cannes a. 

l'hectare 
Kilogramme 

«Dcmera.rn. n. 74» ••• 
«Üta.hiti» ....... .... . 
<ISitlangOl'C» .•....•.• 
«Bambou Bl~nc»., ..• 

294.346 (I) 
13ô.4Sl 
108.529 
213.339 

~La. Damerar<t u. 74» clonne du doublc qn0 
l'«Otaltiti» et la «Salangore». Le tablcaux 
ci-des.>ous foul'nit l'analyse dcsjus et la qn::t.n · 
titt! do sucre a l'hecta.l'e. 

Qaalitti (lu jus eles varietês 
Vnl'i étea 

.:Demal'a.ra u. 74» 
«Ota.hiti» ... .• .... 
«Sal,~ngore» .. .. ,. 
«Bal1lbou Bla.nc» .. 

'Ocnsiln 
Wi6 
1060 
1072 
1083 

Sucre 
15.9 
12.4 
15.4 
17 .5 

Rcmlcn,Ie;lt e1~ s·t!cr e des -t:ariétés 

« Demerara. 

P~:~l•eW 

86. 08 
8~!.28 
87.15 
87. 15 

n. 74» ... 294.345 11.07 14 .07 41.520 
<<Otahitl» ... 136.484 10.00 11.16 15.113'2 
«S:\langJre» 108.529 ll .37 U.135 14.814 
«Bambo u 

Blanc» .... 2l3.3SO 11. 9:3 15.41 32. 8";5 

(1) Ra.ppetonl toujoul'B que ces rande
mont~ ont é tê obtenus i1 la. St'ttion Expcri
meutu.le don t le sol est t~·àa riche . 

On voit donc qn'uoe gl'a.ndo va'!'ia.tíon so 
montro pour ce qui se ra-pporte n.nx quanti
téd de suct•e produHes pn.!' les clilfúren>cs >a
ri(lt~s. 

Oncompt•end quela«Demer::wa. n.71» soit [1. 
la tête pou: cette partícutarité; on devait 
s'y at.tcndro twec sJn :poids onorma de caooes 
1~ !'hectare. L'«Otabiti» et la «S~\langore~ Ill'O· 
mettent pou de clwsea. 

Pour ce qui rega.rde la. prémii!t'e, non sau
lemeot sa. teneur en suo~·e est peu olevée, 
mais la. pureté du jus qu'elle donnet•a.it à. 
l 'eJttro.ction oot loin d'être sa.tis[aisante. 
Nou~ l!liss3rons de côté ces deux variété3, 

paur ne nou·s occuper que de la «Deme1•ara. 
n. 74:c; et de la. Ba.rnbou Bla.nc» .-•• 
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Insistindo no pedido da vossa intervenção 
:perante o Governo :para a. Pealização urgen
te da. sua pretençao, o Syndicato Assacareiro 
da Bahia apresenta .. vc-s os seus protestos da 
roi:i.iS alta estima e elen1da comideração.
Pelo Syndicaio Assucareiro da Bahia., o presi· 
tlonte, Jose GottÇlllves de Oliveira Reis. 

não entendendo mesmo discu~ir o acto de .. 
V. Ex. accedi ao desejo da Commi:hão: si eu 
quizes~e entrar em debate, demonstrm•ia, ou 
procunLI'Üt demonstro.r, quç ess:J. cmenua ã,. 
da 01:dt~m daquella.J que podem ser acceita:>
no orçamento. 

V Ex. comprehende bem, S1• . Pt•esidente. 
que não sei nada (muitos nao apoio. dos); mas, 

O Sr. Neiva (pela ord,m) ~Sr. Pre· á furço. do convi rio com es te escó l brazi
siclonta, pedi a palavra pela o1•dem nara in- lei o e tla pratica de dez a nno> de Pal'la. 
dagar de V. EL si estamos :-.inda tlontro ila menta, tenl1o aprendido o gtwntum safis para. 
hora d<.> oxpecltento, visto como acabo do en- ;;ab3r organisar um11- emenda, de modo a. (lne 
tl'al' no recinto. (Pút,sa.) clla não incida na dTaco niana decisão, tom tda.. 

Acabo de verificat• que estamos, c então aqui pelo autor da refórrna regimental, que 
começarei, Sr. P.re~idcnte, por occ.niiío de procurou, desta artll, t ornar ainda monos 
ser discutido o Orço.monto da Marinha... latosos.orçn.men\os, repelli ndo as ideias que 

.Já comecei errado... determinassem disposições pr,rrui).nentes. 
Por occa.sião de ser votn.du o Orçamento A minha medida., porém, n1b estava nessas' 

da M;n•ioh:J., quando V. Ex. ia sul)mettm• a condições; e eu, sem prcocMpação de tomar · 
Yota.çã.o a em~nda sob n. lO, que cu havia. tcmp:r á Casa, não :posso de ixar, entretant o, 
tomarlo a. liberdn.de de apmsental' ao mesmo de demonstrar, nedte momento em que vou 
orçament'.l, para. encaminhr~r a votação, do- obedecer á Jmlscl'ipção commissional orça
clarei que víuh:J. pedir que :;:.c não vohssc a montaria, que é a cousa que rnrtis temo neste· 
ernenrh> : submettia-me. · · (etl YOU dizer o paiz, mais !lo que as !embt•a.n_,as terrori:ltas 
quo.lificatívo que ml~ D<trece redundante ; de uma época em que o te!' ror era natural 
mas como não encontro outro meio de me G em que o jacobinismo erguia-se ufano;mais 
e:.:press11,r ... ) (Riso) submettia-me sH!Jmisso à do quo e.ose out1·o terror, que snccedeu ao 
determinação dessa potcmcia parlamentar õe tetTol' vm•melbo, que era. deu ominado por 
J?l'imeira ordem, que se chama Commisoão u.quelles terroristas do t enor branco, de 
do Orç.amento, e accedia., para dar arrhas mna época a que tambem eu apoiei, ett 
da. minha. a.cquiescencia e da. minha placidez tepho rnaí$ roedode um terror (como dono
de animo, á pr-esc1·ipção della., determinn,ndo minarei ~ .• ,) incolor que vae sue cedendo a 
que a minha. emenda, bem como uma.~ tantas este, terror que f<l.lla om nome de uma eco· 
outras , em num ero de 12 ou 13, porque :pa- nomía, em de~a.ccordo , como hei de p1•ovar 
reciam ser disposições_ de cara.L"ter perma· uppol'tu~amentc, si não para a. Camal'a, para 
nente, esc.tpamm - suo. palavras textu:.tes o p:dz. - em desaccordo com ·as idéa.s ex:::.radll.s 
do parecel'- «a ume~. le1 annua, devendo, em documentos officiaes do mais impor-· 
].Wrta.t~to, set' desto.c~d~s, pat•a sobre seu tancl.:t, u<l' lmportancia superio1• âquelle..s 
meremmento ~ Comm1s~ao de Orçamento»- que se julgam superiores. E en tão, Sr. Pl'C·· 
está. até poetrco ! -«Se ex:tern .r opportu· 1 sidcnte, eu Llemon~h·aria. que a minh:1 omcn-
namente». . . _ . · dt~ não podia norn devia se1• l'C<Jusada. 

Ora, Sr . P1•es1den te, s1 nao fosse o pro· , . 
f!mdo respeito quo cons ;:.gro a v. Ex., que, E a prova d1sto ~ qnc oqtras huuvc, que, 
t ão energ icn. e modcra.damontc dirige esta te?tll;' ~ulo t~rnlmm ropellldus pol<~: Com
Casa. - não ptlreç;am contrl1.dictot•ias as duas m1ssao, depo~s do um antente cal'd;alrJ co~. 
e11:pressões, como se c"rnpadecc a energia cUa. t~ pl'oprl~ Cu.mal'a, com a~quwscencw. 
com a mollerttção ? - mas é assim, pois h~ mmha. e men voto, ucceltuu-<~S. 
enthusiasmo9 moderados e hl\ cneruio.s plt\- Eu cíla.roi, cnh•c oub·as, o. emondl' tão bcnn. 
ci.das... - fundamon•.atla pelo illustro Depu tado p or 

Pernambuco, o Sl' . Ermirio Coutinho, 
O 811. Es~rERALDINo BANDEIRA- E lla mo- Ora, Sl'. Pt·e:;idcntc, ficou pl'ovado, por-

derações enthusia~ticas. tanto, (1ue a Commissã.o podia tot• dado :pa.
0 SR. NElYA- , ,. e h.t 1110Úc;·~ções en

thusia.Stica.s, occorre-me aqui o nobre Depu
tado, com umllt idé J. brilhante, ~smcraldina, 
Yerde, esperu.nç<l.. • . · 

recel' SDbt•c e;sa emenda. ; ftcou provado 
ainda !llais que a Caroa.ra podia a.ccclital·a,. 
tanto que accoitou urna deltas. 

Eu, porém, que levo a minha. :prude ncia . 
até ás raias da. covardia, ou,,Sr.Prcsi..Lente, 

O SR . ESMERAT.'CJINO BANDEIRA- Si eu resolvi, em uma voz que tornei a mais mel· 
~oi, não dou o aparte ! . lithta. possível, pedü· a. l'etiraila da nlinha . 
. O SR . NElVA- 81•. Presidente, não que- eroGnda. 

r endo eu desa.ttcnder a V. Ex., que repre- E, rotirando·a , St•. Presidente, pratico 
senta a vontade unanime· deste P arlamento, mais uma ·vez um acto de cohereucia- vindo. 
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da. tribuna. fundamentar O· projecto que se 
.:>rigina naturalmente dessa emenda. 

Eu dizia na emenda a que roa rcfirJ-ao 
:artigo n. tal na vigencia da presente lei , fica. 
o Governo :1.ul:ori1.ado a contracta.r um me
dico cspocioJista em molcstias de olhos, lo.
ry.nge e ouvíil.os, pa.ra o serviço do Hospltal 
de Marinha desta Capital, com vencimentos 
correspondente~ nos de cirm·g[ão de 4• cla.ssc. 

01•a, Sr . P re:;idcn te, nos termos em que 
está concebida. e ;ta emenda, como a Casa. 
acaba ele ouvh-, ella não podia ser rev<~llida. 
pela Conunisslio de Orçamento, comp osta. em 
sna maioria de vetel.'a.nos desta Casa, teod.J 
(,sua 1'1·ento aquelle que. ta.l\'ez, como V. Ex., 
seja o que mais deve conhecer do Regimento, 
porque, como general em ehefo, como gene
ra.lissimo, tem obriga~ã.o do cstat• :prcpa.t•ado 
pa1•a os combates que, mn regra. geral, tra
vam·se nos par lamon tos so]) o J?ODto de. -vista 
1-egimenta.L 

Ora, nó.3 s~bemos quant o S, Ex. O pro
fundo nesse a.ssump to, porque é conhecedor 
~wtigo do Regimento pela longa pratica par· 
lameutar que tem, e tn·incipa!mcnte por se1• 
hoje o dütindo le(ccle;· desta. Casa, e sohre· 
tudo tamlJCm porque j'i fl.li distincto leader 
·da. opposição e os clwt'es dn. opposi~.ão teem 
mais nccossida.:le de oJnlleccL' o terreuo em 
t1Ue }>iz:.m, afim de estarem melhor appa.re· 
.l'had.os para. qualquer combate e, por isso, 
:prc~isam se aproveitar de qna.!qucr pre· 
t exto . 

Um genel'<Ü nas condições de S. Ex. 
a.c·tualm<:~ntc não precisa. destes jogos r egt
roento.es, nem manejar csta.s ar·mas; pôr 
em ,jogo t a.es recursos . . 

Precisa apenas sa.b3r bastan.t~ para estar 
preparado coutra. os golpe; da.. opp·osição, 
cansa. ·que aliás· não o~iste a.ctu:~.\men t.o nesta 
Cas:\, felizlllenie par:], V, l'x. c p'l.ra. a. Repu
bU.ca e p!·iocip:llmentc para. a. Pa.tt•ia.. 

Mas, dizia eu, Sr . Presidente, que a Com
miil~ão ds Orçamonto, corup:>stl\, na. sna 
m~ioria., de vet~ranos de.>ta Casa, te:ndo á. 
stta. !i•eote o genet·al em chefe, dovía. conhc· 
•!er o Regimento e pot• isso li quo ac1·ed!tava. 
quo a. emenda não fosse !'ccusada., porque 
estavn. redigida nos termos om que até 
::1.gora toem sido acceitas sob a phra.se em· 
hora consagrada pela opposiçfio, por um da
quelles que foi comptmheiL'O de S . Ex. n.este 
pe·i'íodo tão saudoso em que S. Ex. foi chefe, 
ú l:i'l. que atê eu pur vezes, como pais<:tno, 
como clílettan te, tomei a espingarda. ·ao bom
hro, não como um traidor, mas ·como am 
apreciaidot• dós béllos movimentos ':políticos, 
e d~i alguns t ir:>S ao flanco de S . Ex,; pare· 
ce·roe, por tanto, que <t,"'ra. a emenda riii.o 
:podia seL' recusada.. . · 

. F,z a ret ir adii;-e para. ·ila.r at'rhali da;mbha 
mmia meiguic!r-não'h ei ··de dizer b01ldade, 

-principalmente para com V. Ex .• a a. nem 
me ligam all'ectos de colleguismo c de am1· 
zade crescente, á proporção que se vão pas
sando os aonos e que mais aprecio as quali
dades de V. Ex., de quem tanto espero para 
as vict orias que sonho a lcançar em b(lm, si 
não da Patria ao menos do Esta.do que humn.: 
demente represento nesta Casa, Sr. Preside!)· 
te, fazendo, notar embora serodiament(', mas 
ainda opportunamente, a illegit imidade da 
recusa da minha emenda, venho funda· 
monta r o projeeto que t r aduz o pens::nuento 
nella o;;:a.r a.do, que era vir em auxilio do 
serviç-.o medico hospitatn• do Al'Seno.l de 
Marinha. 

De longa, data. foi reconhe~ida. a necessi
dade de luncr madico cspoeial, principal
mente d3 motes tias do olllos no Hospital de 
Ma.riaha. desta Capital. 

Fallo perante V. Ex . c outr os distinctos 
facultativos, e e:;j;ou certo de que ellcs rele
vat·ãu a a.udaciet de minha intct•vcnÇ~<'ío am 
questão pr'<.~priamente teclmica, attendendo 
a que ella 1;1. tão iniuitiv.1. que (t minha. pro· 
p ria. i ncipienoia pôd!l attingh· o reoonhect· 
monto de sua necessidade. 

Si não me falha 11. memoria, o marechal 
Floriano Peixoto a;v<Jntou a hypothes•J da. 
crcação desto seL•vico e, com certeZ'\ . ugo1'a 
a. tl:l. rmo, o· prJ,ntaa.do D1·. Mauoel Vic\oriao 
Pereira. durante o .seu gov-Jmo, determinou 
que se contractas.so um especia li sta dessa 
molestias, a que se r efere a minha en;tenua, 
pa.t·v. ftiZet o serviço do Hospital de Ma.t· ioh;~ , 
.r~cahindo a nomeação em u m di;;tincto t~cul· 
t a. ti vo, de tão granJe nomeada. ontl'e seu:; 
co llAgas, que cl1ogon a ser escolhido para 
ip~·esidente da. Academia. do Modicina e Ci
r ul:siu., rocebendo muitas outras manifus· 
t açoe3 de ded do ap!'eço . 

Não quero usa.r de a rgumentos que mo 
levt\l' i<~tn a demonstrar a. necessidade uo~\:.t 
medida, mo.~ é intni tivo. r esa.lr.n. a<J~ olhes de 
~tHlus qno os marinheiros são sujeitfls n. 
molestilt~ dos orgli.os visuaos, devidas talvrz. 
<iS appi'Oxlmnções dtiS at'<lent las do mal' o 
bem ussim aos ofleito!'> da elactl'icithulo n <\ ,·,~ 
gazes provt'l:licntes das rlotnn:tvüos , Como 
q·ue1· que scju. , a csto,tistica demonstra !.i U.t: 
6 elevado o numero ele doente.~ do mole~tias 
de olhos paquel!u hospital. 

Ora. nentwm medico da 1Ua1·inha. incom~ 
moda.t·-se-hia. com a renovaçiio dessa mEHli dn., 
po!·que e~te çargo·foi suppt•irnido pelo p'l'i· 
tueiL'o Ministro da. Ma t'lr:iha do Sr. Ca.mpos · 
Sa.Ue:s, quando se iniciou o rogi~en das 
econvmias, cer tamente .não llOl'<J.UO .d·esconlle· 
ce.~se a necessidade dos ser viços que aqueUe 
·distincto· cirurgião -presta-va., más pc.'ll>i!Ue en· 
tendia; -que era. preciso· cortai• â·ontr<mce, ·des-
moronando·.. . · · · 
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O SR. BRlCIO FILHO - Não ha.;ia. autori
zação no orçamento ?. 

O Sn. . NEIVA..:...O Gove1•no pottco se im
:p:~rta. com o orça.men to, e c•.>m a~ auto
risações da. Cama.ra. . 

Peço a V. Ex. gue me mande tr~zcr pa-pel 
c pcnua. para. elaborar o project o ; m~s, si 
V . . ~x . ::~.cha. que nlss) va.o tempo, poi'qt1e 
rcdl,Jo ro;J;l e de va.ga.r (1·iso) , apro:;oat'1l'ei o 
projecto depois, por que ni1o quero ol)steuü· a. 
mal·cha celel'e,pre~ipite, d0s traball10s pa.rla· 
mental'es, pois V. Ex. sabe quant·J o e-.:timo 
c a. todos os meus collegas. 

Mandarei _j á. ou oppOl'tnua.mente á Mesa o 
meu prJje~tu . 

ORDEM D8 DIA 

E' com razKo que cu admiro quando se 
recusam medidas orçameutarias, porque o 
Governo não faz cü.SO della.s. Desde que aqui 
se declm•ou, em nome <lo Governo, que t odas 
as medid<(s i nclnidas no orçamento são ile 
méra autorização, pelo que at~ não compt•e
}lendo n phrase - fica o Go~·erno autorizado. 

Eu emprego-a como empreguei no .c;tso O Sr. Presidente- Nilo havendo 
;-erientc, mn.s porqttG ~ntendo, cohereute uumero leg~\l parn. procedm• á$ votwõc~ das 
com o meu modo de sent~r, que uma: cousa . ma.torlas constantes d_o. ordem do dia, pa~
•l ficar o Go,erno au tor1zado e outra ~ o sa-se á ma-teria. em discuss.t.o 
di~p_o~it ivo sem essa phra:s ~ . _ . E' :mnnncia.da a dls(;msão t~nica. do p:ll'c
,· Alli .o ~ovcrno tem olm.~aÇ'~\O, Isto é, dtwe- ~er n. l 19, do 1903_. prorog::tndo por tempo 
I!a. t~I. SI_ se compenet ra:'se _dessa n:ttural mdetermma.do a hcençJ. em cujo goso se 
l lgaQ:to en~rl;l o.> po~ereiJ, s1 n?-o se ~e...<>s~ de acha o Dopu~do :Manoel Ignacio Dias 
facto a ~acou-venteme, a wcoostltu ~Ional Vieira, pm•a tratamento de su::~. s:-Lude ; 
supremama. de um poder sobre o outro ; mas . . 
não !~a. essa liga<-ã::> e o Governo julga-se . N!·~gue_!ll ped~ndo a ~lla~r::~., é oncen·a1t~ 
autor1zado a tleclal'al' medidas de mera. a. d1scussao e auJad(l. a vob çao. 
<tut~·izac:ão toda>; as medidas orçamen~:crit:~ . E' n.nnunciada a 3• di~cussiio do projecto 
e ~~? as executa, apezar da. determll)açao n . .269, de 1903, a.utorJZ:.Llldo o Podei' Ex
poslt tva, C-\':preJ;sa . · ecutlvo a a bl'ir ao }lioistcrio d!l. GuC'rm o 

O que é verdade é que s ~ cxti!lguiu o credito de 7!>"!:098$875, supplcmentc:.r a. 
log~r. ma~ eu, _que con1~cço ::l. nc~c.>slu,a.dc tla vm·b~ 9• -:solüo~ o graiiíicações - do a 1•t . H 
~ua creaçao, Ja que nao pude >nchul-a. no tla.le1 n. 9v7, do 30 tio tiozembro de 190~ ; 
orçamento, não ob;;tante a. fórma. regiml}nta.I . . 
por que apre~cmtei a emenda, venho n,gora. ~mgu_~m ~c~mtlo_ a. ~da!ra, é enccrmda 
<lpresental-a em fó1•ma de projocto. a discus,ao e ~d1ada. a votaçao. · 

Pouco ~c me M1 que a Comm~&:ão de Orça.- E' sem debate encerrado em 2>- discussão, 
monto, levn.da 110r principio~ de exagerada o art.. nnieo do projecto n. 276, de 11103, au
•Jconomla de que se :tpo,;sou ou inc.ommodnda toriza.ndo o Presideutc da Republicn. a abrir 
•·om esse meu modo f!•a.aco de di,;.scntil• a seu ao Ministerio d c M!i.rinha os · seguintes crc
rc.::poito, aliá.$ não a oJl'endo e reconheç•>·lhe ditos supplemonta.res á. ru11l'ica n .057, de 30 
o V<Llor o mol·cdmenio, ulio c;;tando inhibiuo de dezembro de 1902 : de 8S :918$7DG, sendo 
do oxtcrO<Ll'-1110 S<Jbl'e o seu modo de pensar, para a. ~onsignuçlio «Pessoal» 59:8!.12$~2 1 , e 
? quo so1·i" o ultimo golpe noss<1. pseudo li- para a. consigna.çií.o ~:\Iaterio.l» 2;}:055$Sll5, 
'JOrda.de )l<ll'llLmeuhr ; J?OUCO se mo dii com da. verba. « Fl'ctes ~> do a.r t. 9•, u. 26 ; 
o t•esnltado qllo possa. vn· a. ter a mclidtl do 4!6:19G$720 para. a quota. destin:ul:t a 
(1ue pr..;punho . fardamento (ma teria. prilnu.) da. con~i!-'naçfi.o 

Cump1·o com o meu deve1· ([e coho1•cnda, «l\.ItLteral>), § 11• do mesmo ttttigo~ <<C'O L'P ll de 
vin•lo U.}l'l'CSCUtO.l' o projceto, que não é ma.is Mnrinhoil'OS Nacionaes; c do 1013:í-140$\'lfl5, 
Jo •tu a a t.1·aducçiío ,to meu modo do pensar para. a quota.dost.inad!l. n. f<mlamcnto (ma
{lxal'ado nn. cmentla . teria pl'inlc\), da consigna.çiio «ivluteJ:i.,l), 

Agua.l'da.r-mc-hei, Sr. Presidente, pam § lO do mesmo a1•tigo, cJrlJO !lo i nf;~.ntaria 
tlpl'Csentar na. discussão do pl'ojccto as razõss de M:trinha, 1ic::.ndo adiada a Vdtação . 
ma i..~ la tn.s, porque cn tão procurarei um me· E' tmnn!)cia.da a dlscusofí.o unica do pro
<lico competente p:u·a me iostrtür. Não sou j ecto n. 8 F, do 1903, relativo tt emenda 
dos que tecm a. velleid;\-de de pensar que po- substitutiva do Senado ao :projccto n. S C, 
dom fallfq· sobre to(los os as.sumptos- Não; deste a.nno, da. Cam(l.ra.dos Depnt..'\dos, que 
quando fallo sobre 'l.u alqucr assumpto, pu1·- concede ti. Socitidade Operaria de S. Jo:;ú, om 
que todos são esn·anllos ao meu s<J.ber, que Ouro Pl·eto, para m:~,nutenção de sti!l.s aula.~ 
nada sei, ando procurando o:; competentes e cursos, o uso do . proprio nacional onde 
para me 'instruirem. ·. . fuoccionou a Delerl'acla Fiscal; e· dando ou-

Uma felicidade en tellho : é IJ.Ue, quando ·tra.s pl'OVideocin.s. · 
me dão a lição, eu decoro-a bem·, dou-a di- Niriguem pedindo a pala-vra, é en-:orradu. . a 
re.itinho. (Riso.) . · discuss..'íoe adiada a votaç1ío. · : 
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-----------------------------------------------------------------------~ 
E' u.ununciil.da. a discussão unica do pro 

jooto n. 270, du 1903,autoriza.ndo o Governo 
a conceder um anuo de licença, com tcdos 
vencimentos, a.o tenunte Francisco Marc1ues 
úa. Rocha, <tggL·ego.do 1~ armu. de infantaria, 
:para. t1·at:u• de sua. saude. 

Ningucm pedindo a p:tlavra é encct'l'n.du. a. 
discusslío o <\rli<do. a votação. 

Compu•ecem mais os Srs. Passo.~ l\Iimnda, 
Chri.ltino Cruz, Anizio de A breu, Br.zerril 
Funtonelle, Thomaz Cavalcanti, Ei'rancisco 
Sii, Fonsooa e Silva, Paula e Silva, Abdou 
Mil:wez, Jose Marcellino, MalaQuia.s Gon· 
ça.lves, Est.a.cio Coimbra, Cornclio d<\ Fonseca, 
Arthur Orhndo, Angelo Neto, Oli'l'cü·:~ Val
ladiio, Domingos Guimarãe.l, Fdix Gaspar, 
Augusto de Freit(t.S, Galdino Loreto, Corrêa 
Dutra, Augnsto Je Vasconcellos, Sá F1·eíre, 
Loureocp Ba.!ltist-.•,, Oliveira. Figuei1·edo, 
Francisco VeigD., José Bonifacio, Francisco 
Bcrmtrdino, Penidv Filho, Bueno de Pa.iva, 
João Luiz Al vcs, Leonel Filho, Adalberto 
Fcrraõ, Lamounim• Godoü·edo, Henrique 
Saltes, Ca,loge:t•as, Sabi110 Barro~o, Valois de 
Castro, Jos1) Lobo, Paulino Carlos, Bernardo 
Antonio, Aquino IW.Joiro, Benedicto de Souza, 
Linuvlpho Serra, Lamenha Lins, Juvenal 
Millcr, Jamos Damy, Díogo Fortuna e 
Hoinom do Carv<tlho. 

Dl•ham de compa.recor com causa. purti
cípada os Sr3. SO. Peilcoto, Enéas ~·fartius, 
Raynmndo Nm·y, Hosa.nnah de Oliveü•a, Ar
thur Leu LO.~, C:tdos. do Novuos, Antonio 
Basto~ , .José Enzobio, Ul·l.Jano Santos, 1\o
drig-ucs Fct'mLudes, Gue:le!hu. Mourão, Dias 
Vioil'a, Uaymundu Arthur, João Gayoso , Jvão 
Lopo~. 'l'tWtLrcs do Lyr<.~., VfaJf.:euo Leal, 
Trind~dCJ, Sunt•cs Nelvo., Mot'<~lra Alyes. 
Vedro Pot•no.mbuco, Elpidío Figueiredo, Ep"· 
minonda.s Ot•aeindo, Raymundo de Miranda, 
Leo,·igi!do l<lll!llllil'a~. Milton, Ver:;-nc de 
Abt•eu, · Edu:n·do Rumos, M<Ll'Colíno Moura, 
!:lali?.:tl'io do Souza,· Silva Ca,;tl'O, Bezamat, 
Pol'cira Llnu, Ptlullno de Souza, Vil'iato 
Masc:.~J•onlw.s, Estevão L~bu, David Co.mpista., 
Camillo Soare~ Pilho, Carlos Ottoni, Manoel 
Fulgencio, Linüolpho Caetano, Eduardo Pi
Jnentcl, \Voncesláo B1·az, Je~uiuo Co.rdoso, 
Eloy Chaves, Azevedo Ma.l'<lnes, Rodolpho 
Miranda., Fl'ancisco Tolcntioo, Paula Ramos, 
Abdon Baptista., Badlor.a. Lima, Xaviel' do 
Valle e Vi<:!torino Monteiro. 

E sem cau,;a os Srs. Affonw Costa, Pereir(l. 
do Lyl'a, Castro Rebello, Rodrigues Lima, 
José Monjardim, Erico Coelho, Julio Santos, 
Cruvello Cava,lcanti, Astolpho Dutrilo, Cal'· 
neil'O de Rezende, Bernardo de . Campos, 
Costa. Junior, Fernando Prestes, .Amaral 
CeS!l.r, Forre ira Braga, Leite de Souza, Fran· 
cisco Mo.lta , Soar[ls dos Sê\Utos, Germano 
Hasslocher e Alfredo Varella.. 

O Sr. Presidente- Havendo nu· 
mero legal, vac-se proceder ás votações da.s 
matol'ias constantes da ol'dam do dia. e das 
que se acham sobre a Mesa. 

Em seguida ú sem deb·:.te approvada. a. 
redacção 11nal do pr~j ecto n. ~58 A , de Hl03, 
pu.l'D. sel' eu viado ao Seuu.do. 

E' lido, julg<tdo objecto de deliberação e 
enviado ás Commi~SÕI}~ de Inst rucção e Sando 
e ~~ de Orçamento, o seguint e 

PROJ!lOTO 

N. 278- 1903 

Mo.nda contractm· wn medico especiiilista de 
molcstias de olf1os, laJ"ynge e ot!vidos pal'lt 
os .I B I"I'if.O.~ do Hospitol d e ltltwinha da 
Copital Fcdaal, com os vcncimmros cl~ 
cinwgiilo ele 4_a classe 

O Cong1·esso Nacion<ll resolve : 

Art. I .• O Governo contractará um m e
clico especütlista de molcstia.s de olhos, la
l'ynge e ouvidos p:J.ra o ser v iço d.o Hospita.l 
de Marinh:l da. Capital Federal, percebendo 
os Ycocimentos COl'l'espondentes o. clrul·gião 
de 4 .. clMse. 

Art. 2 . • Revogam-se as di8pos içõcs em 
contro.~rio. 

Sa.la d ·.s sessões, 23 de outubro de 1903.
J. A, Neiva, 

O S1.·. Presidente-Acha-se sobre 
a mesll. e, como é mataria urgente,votl :sub· 
mett.er jmmedlahmente .:~ delíberação da 
Camara o }lrojecto da Commissão de Consti
tuição, Legi~bção e .Jllstiç·a, prorogando a 
actua.l ses>ão legislativa. até o dia 1 de de
zembro do corrente anno. Est<t em üb:ussão. 
(P,ntsa . ) 

Em seguiúa., é sem debate approvado om 
tUscussão nnica o seguinte 

l'ROJECTO 

N. 277-190:3 

P1·otaga J!Ot:amente a aclrtal sess<ío lc!]islati~ o 
ate o dia 1 de dezem/n·o do coJTede atmo 

O Gongt•esso 'Nacional resoln} : 
Artigo unico. E' novamente prorogada a 

actuat ses~ão tegblativa a té o dia. l de de
zembro do col'!'ente a.nno. 

Sala das ses~õas, 23 dl) outubro do 1903 . 
Pa,·anhos llfontenegl·o, presiJ.ente. --;-Teixd l·a 
de Sà. -Lttíz Domingues.-F 1·ederico Bo,·ges. 
-Bosannah d~ OUvein,;.~F. Talenlitlo . 

E' o projeeto enviado ao Senado. 
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E' annuncia.da. a vo~çã.o do projec\o n. 26G, 
de 1903, nutoriz:mdo o Poder Executivo a 
abrir ao Minister·io da Fazenda o credito 
especial de 70:929$140, :pa.l.'a occOl'l'Cl' :ires
tituição de igual quantin. recolhida ao The· 
souro Fedot•al em 23 de setembro de I S~õ. 
como cmpresLimo uo cofre do;; ot•phão$ e 
p ertencente aos menot•cs Benjf.l.min, Lu iza o 
J~quim, filltos de Joaquim Gonça,lws Ra
poso e de D.Alicc Maria.nna. Fel'reira Raposo; 
e dá outras providencias (P." discussão) ; 

-soldrJS e gratilicações - du art . i6 dn. lei 
n . 957, de30de dozom bro de 1902. 

Art. 2. • Rcvog-am·se as tiisposiçõea em 
contmrio. 

O Sr. Alencar Guhnarãe!'õ 
( 2lela o1·dem ) roquer e obtem dispensa de 
impressão para a r c:lac('ão final do pro
joctt~ n . 269, da I 903, p:-1\'a. ser vota.:la imedi
t.üa.monte . 

Em segnida são successivamcute posto., a Em seguida, ê SBm debate apl)rovad<J. a 
,·otos e appl'on•dos em 2' discussã:.> o,., se- seguinte 
guiutes artigos do 

PROJ ECT<} 

N. 2Cô-1Q03 

O Cong,•caso Nacional decreta : 
Art. 1.° Fica o Podc1' Executivo a.utod

zado a. abril• ao Ministerio da Fazenda o 
ceedito especial de 70:\!2Y$140, para occorrer 
à restituição de igual quantia recolhida ao 
Thesom·o Federa l em 23 dtJ setembro de 1886, 
como empt•es~hno do cofre dos orphãos, c 
pertencente :~.os menot•cs Benjamin, Luiza e 
Joaquim, fi lhos de JO::'.Iluim Goncalvos Rapo>o 
e de D.· Alic·a Mariauua Ferreir.:> Raposo. 

P.Ev.'.CÇÃO 

N . 2139 A - 1903 

lledacçüo fina~ do p•·ojeçto n . 269, deste cmno, 
q11e auto1·i.;a o Presirlente da R apublica a 
abri!· ao Minis!erio da Gtre;-ra o ci-edita à,; 
792:998$875 Sttpplementm· c! oe;·ba 9•_;_ 
soldos e grahficações - do m·t. 11 d ,, [ IJ i 
n, 957, de 30 de d ezembro de 1902 

O Congresso Nacional decreta.: 

Art . 1.• Fica o Pro:;idcnte cl:1 Repuhlka 
autorizado a abril• ao ~Jinisterio da Guor·r~ u 
credito elo í9.2:998:;58i5, supplement<u· á 
vel•ba 9"- soltlos o gra.tilicaçõo;>- do ar t. . 10, 
da lei n. 95i, de 30 dr dezembro de 190:. 

:\.l'i. 2. • Revogam-se as disposiçiJe~ em 
con-trario. 

Art. 2.• Outrosim, tlca. o Poder Exccutivv 
autorizado o. re formar :~. oscripturação do 
cofre dos orphãos, intro:iuzindo nell:>. todas 
as alter•ações que julgat· convcnien ~e.'> 1>:1.ra 
acautela.l' melhor , não só os interesses dos 
mesmos orphãos, como os do. Fazenda Na· Sa!n. d<t~ Commissões, ~3 de outuiH'u de 

1903 .-Domingos Gulma; ·<Tc$ . -lfe;·;Hei1e!iildo 
dispo~içõc-~ em de J[al·aes. 

cional. 
Art. 3.• Revogam-se as 

contrario . 

O Sr. Joaquim 'I'eixeira. 
Branclão {l>cla o>·dcm) reque1• e obtem 
Lli!lpensa de inter~ticio pa.ra quo o projocto, 
quo acaba d 3 ser votado, on tro na p!'oxima 
ordem do düt em sa d iscussão . 

E' pos to a votos e a.pproYado c:m tliscus· 
sii.o unica. o paNccr n. li O, I! o 190:1, prol'O· 
gando pol' tempo imlctormtn;ülo a. licen-;-a 
om cujo goso se n.clHL o IJopn l ado :'ll a
nonl lgnM io Dias Vioil'n., par:~. tl'll.tamcntv 
tl<J sua saude. 

Posto a. Yotos, é approvatlo em 3& discu.,:>ã'.:> 
e cnYiado à L ornmissão de Redacção, o se
guinte 

PROJECTO 

N. 269 - 1903 

O Congl'esso Nacional decreta 
Art. I. o Fica o Pode1• Executivo autori

zado a abrir ao Ministerh da Guerra· o Cl'O' 
di1o de 792:998$875 supplementar ã wrba 9' 

VoL V 

E' o projecto cnviadu ao Senado. 

E' posto tt T•>to~ u :~.pprovado em 2~ di;;cus· 
são, o seguinte artigo u nlco do 

!'Rú.rt·:cro 

N. 2i6 - wo:J 
O Congt•esso Nacional dec!'O(a: 

Art . Fica o Pl'csi,lonte da Hepublic:~ 
o.utori t!.<'trlo a a iH'it' no Minister io da. Ma r inh:t 
o~ soguintos cr cditos supplementarcs á. ru
bt•ica n. 957, de 30 de dezembro de l!l0.2: -
úe s· :918$706, sondo para a consignação 
- Pessoo.l - 59:86~$821, e para a consigna
cão - Material- 29:055$885 da verba -Fre- · 
tes - do ar t. 9•, n . 26; de 416:193$270, para. 
a quota destinada a farda.ment~ (materia 
prima), da consignação -Mr~teria 1- §. 9• tlo 
mesmo artigo -'-Corpo d~ Marinheiros Na.cio· 
naes; e de 166:840$885, para a quota desti· 
nada a fa1·damento (mataria prima),' d(l. con
signaçã•) -Ma.tel'ial-:- § 10 do m esmo artigo · 
-Corpo de Infantaria de Marinha.. 
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O S1• . ..r~lenear Guimarães 
(pela otdem) requer e obliem dispensa. de in· 
tersticio pa.Ta que o pl'Ojecto, q_ue aca.lJa de 
ser votado, entre nJ, _prox:ima ordem do dia 
em 3" discussã.o. 

E' a.nnunciada a. votação do projecto n. 8 F, 
de t903, rel<~tivo á emenda substitnti,,a do 
senado ao projecto n. S C, des~e <\UUu, da 
Cama.ra. dos Deputados, que conce1le á Socie
dade Opararía de S. José, em Ouro Pl·eto, 
paro. m;tnut(}nçã.o de suas l\ula8 c cm•sos, o 
uw do pt·opt'io nacion:.~l onde fuuccionou a 
Delegaci(l Fisca.l ; o dantlo outras provi.:en
cias (discussão unica..) 

Post;J. a votos, ê approva.da a scgmnte 
emendll. substitutiva. do Senado Q.o projecto 
n. 8 C, (le 1903, d;,t, Cu,mara llos Deputados. 

O Congr~sso :1-:n.cional decreta: 
• \.rt. 1." Fica transferido ao domiaio do 

E~bdo de 11inas Gemes o predio em que 
fuoccionou '' Delegacia Físcat, na cülade de 
Ouro Pre;o. 

A rt . 2. o R e ~·ogam-se ao disposiçõeg em 
conüario. 

Posto a votos, é approvado em <li.scussão 
uníca e enviado à Commissão de Reda.cção o 
seguinte 

PROJ!!:CTO 

N. 270- Hl03 

O Congresso Nacionalresotve: 

Artigo unico. Fica o Governo autorizado 
a conceder um anno de licença, para tt•at<J.
mento do saUtle, ao tenente FraucL~co Mar
ques da Rocll3., com os me~mos vcncimemos 
que elle actualmente percebo como aggre
gado á <wma de infantatia ; revogadas as di.g
posições em contt'ario. 

O S1•. Pre!!idente-Estfto f!ndas af> 
votações. 

Passa.-se ;J. materia. em di.-;cmsão . 
E' annunciada a continuação t!n. 2a di s

cussão do pt•ojecto n . 38 A, de !003, r eol'ga
niza.ndo os serviços de hyg!ene <vlmini.,tra
ti-ra da União. 

O Sr. Presidente-Tem a. palavra 
O Sl· . .&ngelo Neto (pel!; ode<;<)- o Sr. Bricio Filho. 

Sr. Presidente, Yi::iv-elmente não ha n•J re· 
cin~o numero legcü dl} Deputados para pro- O Sr. Bricio Filho pl'incípiu. pe-
seguir-.~e nas vob.çõe~. dimlo (ll!e o censu1·em ma.s o respeitem. 

Requeiro a V. E:t. vel•ificaçi'to da. voüv;ão Tax:em de errada a. sua. posicao:. classi-
do pt•ojecto uu·~ v. Ex:. acaba de !leclarar ~quem ~e desace~tada.>_ suas doutrma.s, do 
a.ppl'ovado. mconvemente a or.wntaçao, ma.s .reconheçam 

Procedendo-se á vel'íficação reconh. ece·se 1

1 

a col~et:encH1, a!lmutam m1!-a. attttade log1ca, 
tm•em votado a favor 90 Sl'S. Depnt :1.dos e sem lllõerva.llos e des fallecnnentos. . 
con~r~ 9- totttl 99 . Seu rumo, combatendo a.go ro. este PN'Jecto, 

ê o mesmo que tem seguido ao dal' comlnl.te 
o §1~ . Presidente- Nõ:o lw. ·nu· aos (llle teem ferido a autonomio. municipal. 

Para. não lemb t·<Lr out t·os cit:trã o de n. 152, 
de J 902,autorizan.lo a abel'tura do credi to ex:
traordinario do 990:0008, com a passagmn da, 
hygiene defeDsiva para a. União , o n. 2 A, ele 
1903, prorogando po1' mais 360 dias o3 pode· 
re.~dictatoriaes do P1•efcito ,o n. ·13 A, de l90'3 , 
determina ndo que nãu fosse applicado aos 
terr Jnos dos proprios municipae.s que re.m l
ta.ssem de sob1•a. ou excc~sos sobre os alinha-

me;·o . 
V~te·~e proceU.er â chamada. 
Pi·oceclenilo·so li chamath verifi.~c..-se te

rem-se ausenta(to os Srs. Pttssos ~Iirnnd<t, 
Derna.l·do Hol't;h .lo~o Luiz, Gastão d<t Cunh:~., 
. .\.ntonío Zacarias, Lamounie~ GodofreJo e 
Pu.·:\ua R.;zeutle, 

O SI". Presicleute - Responderu,m mcntos de ruas, a veuidas c praças o dispo-
i chamada 111 Srs. Depumdoa . si.tivo do art. 15, § 8°, lettt'<" ll , da. lei n. 85, 

V(l.e·so proseguir nas votõ.'.ções . 
Compa·raceraru ainda os Srs. ROgill'iO UO;) 

Miranda, Indlo llo Brazil, Anízio de Abreu, 
Frederico Borges, João Vieil'a, Francisco 
Veigt.L, Costa Netto e Elizeu GuilheL'ille. 

Em seguida., é de novo posta.. a votos e 
a1Jpronda. a. refe1•ida. emenda sub~titutiva 
do Senado, consta.ndo do impresso n. 8 F, 
deate anno, e o'f!erecida ao projecto n. 8 C, 
de 1903, d&3b. Oo..ma.ra,.que, assim emend<~.do, 
é approvado e enviado <L Commissão de Re· 
(lacção, officíando-sB ao Senado tlo. occorrido , 

do .'20 de sotemb1•o U[J 1892, projocto esse 
transformado, por uma dessas ma.g ia.s p ar
lamentares, em lei de arl'oxo, em um3 serie 
de attentados contr~t a autonomia. do Poder 
Legislativo Munic ipal, em exaggert~do a u
gmento {las a.ttríbLtiçãed do PrefcHo. 

Hontem, combatendo 3S citadas proposi
cões, hojo,i.mpugnando o projecto em debate, 
:mantem a mesma linha, observa a mesma 
directriz. 

.Sempre que.se l evantam protestos coutra 
os ataques á -autonomia municipal invoca -se 
o n . 30 dó art. 34 da Constituição. 
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E' cer to que esse dispositivo dá ao Con
gresso Nacional a competencia de legisl ar 
.~ubre a organiza.cão 1tmnicipal d e> Dist.l•icto 
Fedm•al , bem como sobre a policia , o ensino 
.>uparior e os demais serviços qrre na. Ca
pit:ol forem re>ervaclos para o Governo da 
U nião. 

.Ao tegi>lar sobre a. Ol'ganiza~.ão municipal 
do Dlstricto Federal pócle fazel-o ampla
mente, sem lhuíta.ç.ões ~ 

Xão. Sua acçã.o é a do f>odm· Legislativo 
dos Estados com r elação ás S\U\S consti
tuições. 

Elles podem m odí fic:w s uas leis, mesmo 
.mas constituições, r espeitadiJS os princip:os 
constitucionaes da Gnifw . 

.O Congresso Nacional póde quando quizel' 
t\ltorar a lei o1•ganica do Distl•icto ii"édora.l, 
mas obs~rvando outra;; determ inações da 
Constituiç.ã.o. 

Seus m:Jvimen tos sã.o reft·ea.dos por d i.s
JlOSit ivos Que a mpara.m a autonomia dos mu
llicipios. 

O :trt. tiB ahi A.>tá IJara. assegural-a., em 
t.udo Qmmto respeite ao seu pewliar inte· 
!'esse. 

Lê trecl1o3 dos commentarios •t Consti
tniQão Federa.! Br;1zileira do jtu•iaconsulto 
jofío Barbalho, onde ellc diz, ent.t•e outras 
causas, ([ue a. historia ensino. que os pt\lzes 
de lioel·dades munici]Ja.es são os ele maio!' 
l'~ístencia á tyraunia, Jicção essa :par1.1o apro
Yel tn.r-so. 

'!Xlostl·a. que em alguns Estados, corno no 
Rio Grande do Sul e Goyaz, as municip<\li· 
dadcs até delibe1'am sobre sua. Ici organicn.. 

Além dest e artigo, outros ha. qu.e se r e· 
ferem á au tonomü\ municipal o do:; quaes se 
occn}la.rá mais tarda . 

Cer tos :\.rtigos de lei , m or mente da. Consti.
~nição, nã o devem Set' applicadoil isolad~
rnentP, sem que se levem em conta outras dis
posi~:ões. Pat·a v criílca.l' o a bsurdo de· apenas 
levar e m conta o disposto em um só artigo 
b:lsta ver o que n.contcce com o n. 13 do 
art. 34 . Dcclal'a. da. competencia. do Con· 
.gt'e>w Nacional m udn.t• a capital d n. União. 
Ora, o urt . 2" diz : 

« Cada um:~. das antig:J.$ províncias for
:na.t•á. um Estado e o 0.11tigo município neutt•o 
constitutr<i. o Distdcto Federal, continuando 
:1 ser a Capital da. União, emq_uanto n[o se 
der execução ao d·isposto no :wtigo se
.gllinte . » 

O art. 3° dispõe: · 
«Fic[l. pertencendo-li. União, no planalto 

central da Rcpublica, uma ~ona de 14.400 !(i
liJmett•os quadrados, que será opportunamen
T.e demarcado, par a nelia estabelecer-se a 
f\li>ll!a Ca.pital Federal. 

Para..,.rapho unico. Effectuadn. a mudança. 
da capital , o act11&l Distr icto Fcdara.I passa.ry, 
a coustituü• um F.st:ldo . :. 

Das dua.s disposições se conclue que o Distri
cto Federa-l só passará a ser Estudo, só cleix[trá 
de ser a ca;pita.l da. União quando se der exe
cução ao a.1•t . a'. 

Além disso, do exame do amlJn.ll se verifica 
que a mudança, da. capltal da União só se 
pó de dar pam os 14 .400 kilom~>tros c1 Utl.dl•a.-
clos do planalto cen tr11.l ela Rcpublic..1.. . 

A fa lcnda.de contida no clisposto do u . 13 
do art. 34 significa que o Congresso Nacio
nal é quem l'CSolve sob1•o a oppoetnnida.do d~. 
muda.n~?a. par a. aquella localidade e sobr e o~ 
meios de roalízal-tl. . 

Si , porqu e a Con;,titu.ição dispõ :J qu e nos 
compet-e legi;Jlal' wbre <t ot'ga.nizaç1io muní
cipo.[ do Dist.ricio Federal, pcdomos fazet-o 
J:em obserY<.I.l' ou~l'<J.S digpo~i c;ões, ch ega
ri:l.mos (~ lntct·cos<w.te situação de assim pro
cedo'!', mesmo depois de realizado c estabele
cido nos arts. 2° e 3°. 

Par11 justi ftc:1.r a. i nt ervenção descabida. rio 
Cougresso Nacionu.l na economia intima dos 
Districto Fede!•al, vão buscar subsidio no 
Estados Unidos e na Republica. Argcntin:1 . 

No pt'imeiro uos dons paizcs, a Cünstitui.
ção ni.io f<tlla. em a.utouontht tios ronnicipio;; 
e dá ao Congresso Americano a attdbuiçã:o 
de exercer um<L legislação excltlSiv:~ sobre o 
di.>tl•icto que so tornar a sêcle do GoYerno ela 
União. 

O mesmo acontece com a da Republíc <~ 
Argentim~, onde, pelo disposto no ar t. 80, o 
Presidente d11 Rcpublica é o chefe immediato 
e local u[l. ct\pital da Na.ç.ão . 

Em Sl'gnicla o orador chmnn. a n.tteução 
para. c ar G. 67 da noss& Constituição. Eil·O: 

<<Salyas a.s r e.>tricções especificadas na Con
stituição e nas leis fedcraeó', o Di~trido Fe· 
dera.l é admi nistra do pelas autorida.des mu
uiclpaes. 

Paragr(l.IJho un ico . As despczas de cara.· 
ctcr loca.l, na. Ca.pital da RepulJlica, incnm· 
bem exclusiv:~.mente á autoridade muni
cipll.I.» 

Ho;rer á. quem ouse coJJtE~tar quc,oxccpcrio 
fe ita d<ts despcza.s que o projectu ú as emen
das da maiorí;L da Commis,ão aconselham 
par.1 os sot'Yi(OS da saudo uos portos, tudo 
m ais é de c a ~·a c ter local ~ 

Não crê ·o o1·ador qull lmja quem a tal se 
a ba lance. S í essas de.spezas competem pri
v ativo.menteás autoridades municipaes,como 
pr etender incluil-a.~:~ sob a. ro::~ponso.bilidadc 
da União~ 

Lê a. este propoaito trechos dos commcn
tal'ios do illusGre Sr. João Bar balho, onde o 
olemen~o bistorico vem em soccorro das 
ídéas do orador. Quando o projecto do Go
verno P rovisorio p ropunha que o Distt•icto 
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Federal fosse governado pelas auto1•idades dos Feitos dn. Saude Publica , para o mesmo 
federaes, a Constituinte emendou no sentido especia.Lmente Cl'eado. 
de ser a.dministrado pelas autoridades mu- Foi cJm Gspiri to e propriedade de phrase 
nicipaes. que o digno Deputado o Sr. Sá Freiro decla." 

O orador lê ainda pedaços dos Annaes da rou não estar só desta vez, pois ta.mbem é 
Constituinte, por onde se conclue que a atacada a autonomia dos Estudos. 
:preoccnpação do legislador foi sempre a de Tanto iss·J recouhecer<tm o autor do Jll'O
~ubstituir o que era acção dos poderes da jcct.·: e quatro membros d(l. Ci)mmissão, que 
União sobre o Districto Federal pela subor· apresentaram uma emenda frízando que as 
dinação ás autoridades mnnicipaos. Tem attrílmições con!'eridas á Diroctoria Gera.l 
}Jois M seu lado os argumentos tirados do de Saude Publica sô sJ referem ao Dü.tricto 
estudo compar11.tivo dos dispositivos consti- Federal. O orador tem a ponderar que não 
tncionaes e a grande força. do elemento bis- foram complotos. Ha outros artigos que 
iorico. Não queiram, pois, reduzir o Dis- exigem a mesma restricç:ão. Entre cllcs o 6o 
tricto Federal a um burgo podre. E' um e i•, que tra.tam do Codigo Sa1litario. 
Estado em :perspectiva, dá. dez Deputados Occupa-so ainda dv n. 23 do al't. 34 da; 
federaes e tres Senadores,.cousa que pl•esen- Constituição, que d:l r.o Congresso Nacional 
temente não acontece nos Estados Unidos. a competencia priva.tiva. de logislar sobro o 

Argumenta-se que, sendo o Distl'icto Fe- direito ci.l'il, commcrcinl c ceimina.l daRe
deral a Capit<~.l da União, deve estar subor· publica. e o processual da Ju~tiça Federal, e 
dínado ao seu governo. E' um motiYo lou- demonstra o quanto o projocto v;~c além 
va.vel, mas não está na, Const.ituiç-ão. A cil•- desto dispositivo. 
cumscripção paru. uma ca.pit::.l nossas con· Por ultimo refere-se ::.o n. 25 do art. 34: 
dições é r. do planalto ceo.tra.l da. Republica. que diz competir priva.tivamente a o Con~ 
O Governo Federal é aqui um ho~_pede. Sí a grcsso Nacional crear ou supprlmir empre
llospedagem não lhe agrada. Executivo eLe· gos publicos tederaes, fi :w.r· llle.> as attribui
gislativo que promovam a execução dos ções e estipular-lhes os vencimento5. 
arts. 2° e 3°, Lê o art. 5° do projecto, que a utorize. o 

E, emquanto isso não se dor, nã.o seja um contracto dos serviços de um sll.bio, d~vendo 
hospede exigente . o Governo :fixar seus vencimentos. isto é 

Analysa varias artigos do projocto e de uma violação escandalosa e flagrante d<t 
monstrn. que atacam a autonomia dos Es· Constituiç1Lo. Só o Poder Legisla.tivo tem. 
tados e dos seus m nniciplos. E:;tuda o art. 1•, competencia para fixar venclmontos . E de
o 2•, o 6• e observa que r.s providencias silo pois veja-se que p:·eoccupação; o al'tigo di z 
de caracte~· local. que o Governo, na occasiáo do contracto, pro·· 

O art. 6• Q,utoriza o Governo a promulga1• Yidenciará do m odo a instit ui!' as obi•iga-
o Codigo Sanitario, regulanlo tudo qtlanto ções do Instituto para com clle e nada abso
diz respeito á hyidene urbana e domicilial'ia lutameate dispõe sobre a.s obrigações del!e 
assegurando a prophylaxia geral e ·especifica para com o Institnto. 
dil.s moles tias infectuosas, r t>gulamentando Qual o prazo do eontracto 1 O projeeto não 
o eJtercicio da medicina e pharmtt.cia, In'OYi· declara,. Póde sor ate sGm prazo. Ao passo 
denciando sobre o Codigo Plmrmaceutico, que no fim de tres ao nos os empt'egados bra
esta.belecendo o serviço sanitario dos poetas zileiros, nomeados em v irtude do projecto, 
e a. prophylaJtÜ\ sanitaria interm.cional, in- pe1•derão os logares, conforme reza o art. l6,. 
stituindo como penas ás infracc;:õos sanitarias si no fim do tres annos não .es tive~· ext incta 
multas até (2:000$), que poderão ser con- a f~bre amarella,crea·Sil p(l.ra o sabio estra.rt· 
vertidas em prisão até o prazo maximo de geil•o essa. situação excepcional. 
tres mezes, bem· como, cumuladas ou não Quem será o venturoso ~ Um dos m embros · 
(ainda mesmo como medida preventiva), da commissão francez:a. que proclamou a<r 
cassação de licenç;a, fechamento, interdicç-ão, stegomya fasciat<J, como o unico tra.nsrnis~or 
destelhamento e demolição de predios, obras da. febre amarella.? 
e construcções, apprellensão, destruição dos O orador ent1·a em out ras ordens de cou
bens apprehendidC's, venda. delles, assim siderações e pondera que todas esso.s re-
como de p1•edios e tenenos, p :n· conta e formas se fazem sob o •fundamento de con-
risco de seus donos, despejos, sequestro e central' toda. a acção da hygiene na~ !llaos. 
venda de objectos. de uma. só autoridade. 

E' o proprio pl'ojecto que classifica e;tas Porque cxceptuam a hygiene do exercito 
Ill'ovidencias de loca<>s quando diz QUo as e da arma.da. I Porqu; não subordinam tam
infl'accões do Codigo Snnitario, qlll~ sel'á bem á Dil'ectoria Geral de Saude Publica a .. 
observado em todo o tmTit.ot·io dtL Ropu·l hygiene da~ forças de mal' e do terra? Sejam 
lJlica, serão julgada~ nr s Est:.tdos, pela .Í\18- logieos, matem mosquitos tanto nas casas . 
iç.:t loca~ e no Dl~ '- PietJ FcJoPa.l pelo Juizo ciyis como milit!\res, tanto nos estabeleci-
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monto:> pa.rtlculnres, como nos h03pHaes I Pa.~sa.-se á. 

oa.va~ . . SEGUND,\. PARTE DA OIWE.M DO DIA 
Avtsado pela Mesa de que esta finda. a 

lwra da primeira parto da ordem do dia, E' annunciatla n cliscussão nnico. do pro
pede pa.ra ftcat• c:Jm a. palav1•a p:u·a a sessão jecto n. i:74, de 1903, t'3lat ivo á emenda sul>· 
s3guínte, porqu;) só tratou do lado consUttl· s Ututiva elo Sena.do ao proj!lcto da Cama.ra 
ciona.l da que.> tão, f .lt·mdo a.jnda. a b;>rdar o do.~ ll<Jputa ~lo!. n. 128. de 190~, q ne eleva v. 2$ 
Indo da conveniencia., o sclootifico,llygienico diarios a pensão c soldo que percebe o 1 o ca 
e financeiro. dc~c reforma.:lo, com as hoot•as de a.Ifores do 

Ret ira-se ela trihuoa , p2nsando JtavJr dc
monstra.do a inconstitucionalitlade do pro
je\!to. 

exercito, Orozimbo Carlos CoJ't'êa. de Lemos. 
:N iogucm pd intlo a p:1la.vra, é cncorrad<J. a. 

discnssio c :tdiad.J. a v o t:tção . · 
E' sem dcbat~ onMrrado em 2a discus~ão 

Sim, inconstiwcional, porque, usando da 0 artigo unico do pt•ojccto n. l OS A, de 1903, 
il.isposiç,.'io do n .30 do art. 34, que autoriza. o auto1·izi~ndo 0 Podct• I!:x•Jcutivo a. su'bvencio
Congresso Nacional a legislar sobre 11. orga- mn• com t\ quantia de 20: 000$ o Di'. Vital 
nização municipal do Di:;t!'icto Fcder .• l,nltl'<J.· BrJ.zil Mineiro d!~ Campanha pa.l•a, no os
passou os limites taxados pela. Constitnicã.o; tra.ngeir o, tornar conhr.citlo o tra t..'l.mento do 
inconstitucional, porque não rcsp(!itou o ar· envOLJenamcnto ophidico, c dando ou tras 
tigo 68, que asmgura. a autonomia do~ muni- providencia:>, com os pa.recere> das Commis· 
cipios, em tudo quanb respeite ao seu s1lcs de Instrucçlio e Saucle PttbiLco. o tle Ül'ça.
peculia.r interesse; in ~onstitucional , p ;rque, manto, ficando adiada a ,-otação. 
coll:cedcndo .. o ~xccutivo plenos podert:s pa~a. E' annuuch~tl(l. a :3• discussão do projecto 
€Stlpula_t' venc1mentos .a um !uncc10uar10 n. 242 A. de 1903 (e projecto n. 392, de 
do Instttuto de Ma.nglllnhos, vwlou escan- 1902 do Senado) que dá nor:~. Ol'"aniza.çiio ~i 
dalo3a c revoltantemente o n.25 do :wt.34, casd da. Moeda. " 
q~e confere privativ~m~n.te. essa ~tk.ibui- 1 Vêm a mesa., siio lidas, apoiadas e postas 
ç~o ao Congresso Nactonal, lnconstnnctonall conJ·uoctamente em discn"sâo as •eg lintes 
amda porque fere em cheio, em pleno co· ~ ' t · 

ração, o art. 67, que estatue de molo inil· lDlEXDAs 
Iudível, cla.t•o, po>itivo, f1•ancJ, fóra de 
.:tualquel' duvida, a. salvo de qualquer con- Emenckts e sub·eme;1das da Connais$teo de 
tcstação, quo a.s despcza.s de ca.ractcr local , Orçamento ao 2wojecto do Senaclo n . 392 
na Capital da. Republica, incumbem exclusi- (Casa da .Voeclct) e as emendas ao mesmo 
''.ament e á autoridade municipal. otf~reâtlas e app•·o·wdas e ;;1 2~ discunão 

Pobre Constituição t A que os t:\do te redu· Ao art. 1. o Supprima·sc o Jogar ele chefe 
iiram, oh! mísera! A que situação te cxpo- elo. secção centL•a!, subst ít.uinLlo·S3 a ta.bella. 
zeram oll! dcsgL'.:Içada. Devias ser inta.n- do peS$oa.l pola seguia te : 
~i vel, resal v a dos os pt•ocessos pa.1·a tua. rc-
IOrma, o todos os dias te violam. De\"ias Pessoal da Oas<l dtl Jfocda 
ser a garantia da liberdade, o palladio dos Ord. ChnL Tot·:~.l 
direitos do cidadão brazíleiro, o dique a. im-
pedir a caxurm.da dos abusus, prepo tencias Dírector · "· · 8: 000:!; 4:000$ 12: OOOS 
e atteotados do~ poderes publicas, c a cada Con tallor,snb-
hora e a. cada instante te deturpam e te des· stituto do 
mora.liz.'l.m. di1·ector .. .• 

2 Primeh•os OS· 
Dentro de ti vae ca.beodo t udo. Tm.nsror- cl·iptnr<~t·io.~ 

G:OOO$ 3:000$ 

4: 000$ :? : 000.~ 

9 :000$ 

12:000$ 
n.1a.m-te as melhores disposições em ele· 3 Segundos !li· 
mantos de sophlsmas e recurs .s reprovaveis. tos........ 3:000$ 1:800$ 14:400$ 
Dentro de ti só pn.l'ecam não ex.stir, pelo 3 Tol'ceil•os cU
modo por que te appllca.m, ac1ue!les disposi- tos ... .. , .•. 
t.ivos que os lcgish\dorcs coostituintos esta· 3 Qua.rt:Js ditos. 
beléceram, aquelles art!gos que os repre- 1 Thesourairo .. 
sentantcsda Nação votaram. .2 Fieis ....•..•• 

l Fiscal das ba.-

2 :400~ 
1:900$ 
4:800$ 
2:800::: 

1:200$ 
900$ 

2:400$ 
1:200$ 

Iofeliz pat1·ia em que tal acontece ! Des- lanças e do 
ditosa Naçã.o! (Jlt,ito bem; muito bem. O sello ..... , 4:000$ 2:000$ 
orador ê vivamente felicitad o, smdo ab•·açado Fiel do :fiscal 
pelos Deputados ptese1ttes.) das balan-

Fica a discussão adiada pela hora. ças, • ...... · 2:003$ I :000$ 

!0 : 800~ 
8:4009. 
7:200~ 
8 : 000~ 

5:000$ 

3:0::>0$ 
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Almoxarife .. 
Fiel de almo· 

3:000$ l :800$ 4:800$ 

xo.rife ..••• 2:000$ I :OOOS 3:000$ 
l Archi vista ... 2:0008 l :000$ 3:000$ 
1 Porteiro •..•• 2:4oos 3:600$ 
2 Contínuos, .•• 1:300~ 

1 :200~ 
700!$ 4:000$ 

----
OI 
_ _, 

109:200$ 
Ao art. 2 .. o Além da palan~<t.- contador, 

que a emenda approvada mandou accrescen
taL', accrescen te-se mais, logo depois della n, 
palavra - almoxarife - supprimindo-se a.s 
palavras- chefe da secç:'io central. 

Substitua-se o a1•t. 3• pelo seguinte: 
Quando a nomeação por accesso tiYeL' de 

recahir em empregado d<L Cn.Yél da Moeda,será 
:pl'éviamente ouvido o respectivo director,que 
informará sobrd a rtntiguidrLde e ruer1tas do 
empregado, 

Su])stituam-se as eme1:das appl'ovadas ao 
art. 4" e o seu pa.ragr3pho nnico, pdo se 
guinte: 

Art. 4.• Em tudo que for conccmente a 
nomeações, posse, exercícío, gratificações, 
vencimentos, ponto, desconto.,, substituições, 
accessos, licenças suspensões, antiguidade e 
aposentaçlio dos empregado3 da. Casa da 
~Ioeda, vigorarão as reg1•as prescdptas pa1·a 
o Thesolll'o Federal o Dolegacü\S Físcaes. 

Paragrapbo unico. As pTimeiras no
meações para., o:~ lagares cre[l.dos por esi~ lei, 
exceptuado o c:1.rgo de contador, que será 
provido por um empregado de fazemb, serão 
feitas linemente pelo Governo. 

Substitua- se a emenda a.pprovada ao 
D.l't. 5• pelo saguint'J: 

A~'t, 5.• No regulamento que e:tpedil' para 
l.Joa e:s:ecução desta loi, o GoTel"no consoli· 
Lbrt\ todas as disposíçõos vigentes rel<tti vas á 
Casa da Moeda; discriminará os valores que 
devam ficar n. cargo e sob á ~·espou.sabilidade 
do thesonreiro dos que , po1' sua natnrezn., 
caibam à guarda e res)Jonsa1.Jilidade do a.lmo
xarife; fh:ará o valor da. fiança que este deve 
prestar, antes de entrar em exercido, e 
croará os livro3 necessarios para minuciosa. 
e clara. escriptura.ção e contabilidade do esta· 
'beleciroento, 

SoJa das Commissões, 19 de outtlln'o de 1903, 
-Cassiano do Nascimento.-li't-a;lcisco Veiga. 
rela.tor.-Anizio de Ab;·eu.-L!mrindo Pata. 
-Co;·adio da Fonseca . -F,·a;Lcisco Sá,-Ur· 
bano Santos . 

Emet1das ao zn·ojec!o ; 1, .'JDf!, de 190:!, 
do Senado 

Substitua-se na. tabella. respectiva. om todas 
<LS 8ecções, a. Sr\lwr: LalJol'::~.torlo ohimico, 

fundiçã.o, lamioação e cunhagem. macbinas, 
gravura e e~tamparia-eleve-se aos ehet'es o 
ordenado a 3:900$ e gra.tiilcaçã.o a 1:900$; 
ensaiadores 3:900$ de ordenallo e 1:500$ 
de gratificação; ajudantes 3:000$ e l :500$ ele 
gr·atificação; gr;,l;vaJ.o.-es 3 ;000$ de ordenado 
c l: 500$ da gratificação. 

Jornaleiros: mais quinhentos rl!is diaríaí:' 
a todos os opfll'ttl'ios. · 

Sa.la das sessões, 19 de outubrD de 1903.
Sa Bl·eiJ·e.- Amel'ico de ~1rbHg>!BYque.- ilte- ·. 
guslo de 'Fasço,1cellos. -Mell~ Mattos , 

0 Sr. Dricio Filho- S1• , P1·esi· 
dente, :pretend.irl fallat' long·amente sobre 
este'·projecto, e tendo algumas emendas a. 
apresentar, pret3ndia estender-me em sua 
jus<ificação. 

Fatigado, porém, como me acho, em vir· 
tu de da díscussã.o em que esti v c empenhado 
sobre o projecto que pl·etcnde rogulariz::w a 
hygiene no Dist!>icto Federal, eu, Sr. Pre
siden te, não poss;) so lJre este fazer o dis
curso que pl'etendia par·a renovar o llro
tosto contra a augruenio de despeza qu e 
delle.rosulta. 

Mostrei , por occasião da 2• discussKo, que 
a. preocmrpação do :projecto era. augmentar· 
os vencimentos do p eswat; demonst l'ei, S1•. 
Presidente, que nã.o et•a a necessidade de · 
rnelllorar o serviço qne exigia o augmento 
dossa déspeza, porquanto esse augmento não 
se limitava o:s:clnsiyaiuente ao numero do 
pessoal, mas tra.h:va de melhorar os seus 
vencimontos. Sem que fosse infenw a,o 
au~mento desses Yencimentos, eu perguntei 
si ta. se pôr emp1·a.tica um tal :.wcl'c~cimo 
quando não se tinha attendido ao pedido de 
equtpamçao de outros funccionarios quo de· 
vem merecer ela no:;sa. :parte a mesma 
atten~ão. 

E ainda. mais, 81•. Presidente, demonstl'ci 
queemqnantose rmgumcmtaYatll os Yencimen
tos do pessoal g l'atluado, a.os operarios de 
todas as otficinas da ca.~a da ?>Ioeda. man
tinha-se a mesma. dia1•ia. 

Ainda mais, Sr . P l'e ~idente, posso infor
ma.r a V. Ex:. que, ao passo que o pesgoal 
graduado da oasa da Moeda., vae t er au
gmento de vencimentos, o projecto pretende 
dimiauir o numero de operarias, de mod.o 
que alguns infelizes serã.o lançados á rua. 

Entendo que não deve haver a ugmento de · 
dospoza no momento pre.sente;vot ar ei contra 
o projocto, si por~m, for approva.do, como é 
de l:ll'Ol', em vista. do prestigio de uma Com
missão, como a d(} Orca.monto,ta.mbom<!justo 
que esse a.ugiUento do despeza, so estond<~o 
aos opera1•ios. (MHilo úcm,) 
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Vom <i: Mesa., ê lida, :1poiada e posta can
junctamente em discussão a seguinte 

Blri<~DA 

Ao jJrojeclo M. 242 .1, de 190::1 

Si fot' approv(ldo o projecto- oleve·Se de 
W •(, X di(J.l•fa. de cada ope!'ario, sendo man
tido o mune1•o da t:<b[Olla. em Yigor. 

Sala dll~ sessões, .~3 de outubro de 1903. 
-B;·icio Fillw. 

naque.lle casa a empregados que não tenlw.m 
o indispans[lvel pa.l"J. a vida. 

Respondida assim a argníção do <1.ugmento 
de despez1 tão censurado pelo nobre Depu· 
tado, cumpre-me tomar em consideração 
uma outra emenda. a.presenta.da pelos noh1'GS 
Deputados pela Capital Fe1toraL e que como 
a do nobre Deputado por Pernambuco tam
bem augmcnta a despeza, o que demonstra 
que :1. Commissão não merece as censuras 
que lhe fizer[l.ro, porque os nobres Deputad.os 
píl.l'a cOJ:rigirem o seu projecto tambem an· 
gmentum a despeza. . _ 

O Sr. F.rancisco Veiga(·)- De a.ntetUão :posso tomar em constderaça_o 
Sr. PI'esidente, cabe-mo, em at&enção ao a que diz rospeito ao augmento de qm
nobre Depntrtdo quo acaba de falai', dizer nhentos I'áis a cada nm dos operu.rio>. Como 
alglllilas p:tlanas, em sustentação da p.'o- a. 0<\lllara 8abe estes se diYidern em diversa.> 
jecto vindo do s~nado" e modificado pela ctasses •.. 
CommisrJãocleOrçamentode que tive a honra· SR. BRrcro FILHo-Si v. Ex. conco1·da eu 
de ser o l'elator neste assumpto. rotiro a cro.end::t. o que eu não a.ehaT"a ju>to 

As observaçõl:ls do nabl'a Deputado feiras era que se augmentar;sem os empregadosgra
jâ na 2' di~r.u5s[o, j:i na 3•, como se ac['.ba de dn<tdos c SG ab<mdonas5cm os pequenos. 
ouvir, foram no sentido do censurar a Com- 0 SR. Fru;xczsco VEIGA_ Como .ia di
missão de Orçamento por itUtoi'izar um au- zeudo os operarias ~c dividem em 1a, 2•, 3' 
gmento de despeza nn, Ca3a. ela Moeda.. 

o nob<'ü Deputado que sn occnpon em cem- e creio que 4a classe. E~trrs classes se com
smar 0 augmenta da dcsp3za só teve urna põem conforme o adümt<tmento deo>es ope
cmenda a mandar ao projecto e e:;ta mesma rarios. Os aprcn dizes de l ~ cbsso, si 1~e 

,, d não falha. a mornoria, recebem apenas qm· 
augmeutanuo maia os ta cspeza. nhcntos l'~ls, mas note a Camara que são 

Acllo (lU" d~st~ "rte eu t1"vo ,o. for't'"JD", ele d 
- " • "'"' - ' " aprendiz(H e que estu. anomalia. só se Ct . noo; 

fazel' rccahit· sobre o noll1•e Depatado a con- estu,belccimentos :publicos porque nós o\.Hl'O<;, 
sura que S. Ex. fez tt Commis>io de Orc;u- quando Queremos ffi[tndar ensinar a.1gmna 
mento, e cu:.. respoito Je~&.'l. GlllO!ldlt na.da. cousaaosnossos filhos, pagalllos aos mestres. 
posso dizet•, a nKo ser a minha. opinião inlli- Aqui dil.-se ao contrario _ up

1
·ende-se e 

vidn:~.l, pois nio conhc~o o. opinião do illustre ganha-se. Já. vê 
0 

nobre Deputado quo n.io 
colicga. da Commi~são. é nmll. cousa. tão repugno.nt~ ganhar apcn~~ 

A verdade, Se·. Presidente, é que não ha quiuhcmto3 réis, ~.ddicionanc!o-s a a declar<tçao 
quem reconheça a necessldalle de um me lho· _,. l d t 
ramcnto indísncn.~ave! nl1. Cil.Sa d::t M<.mda. do que sU:o aprcnu1zes, que a. ~m a va.n u,~ 

_.. gcm ile <(Pl'Olldet· teem uma pequena_ snb-
Sem augmonto de pessoal não é possível veução. Ont, mandar-se augmentar Jg~w.l

fa.zet•-se semelhante molhoramento, a menos mente quinhentos t•éis a todos d;i o segemte 
quo o nohrc Deputado ou a.lguem por ello re.;;ult<J.do: para alguns o augmento I>Bt'á de 
não nos queira. fornecer um moio úe obter-se cento por cemio c pa.ra. on~ros de y~nte por 
que aquelle estabelecimen~o ontre em nma. conto. E' a consequencHL de se 1;r:atarem 
noYa plwse, que a sua e~cripturaÇ~ã.o pos~r.. estas cousas sobi'O a pel'n~. sem o ma1or ex
SOl' uma l'Calidado, cb.t•a, cxpltclta, !la qual a.m~ c tendo sempre J?Ol' pl.'eocupa.ção que a.> 
conste tado o movimento daquellc impor- Commís.~ões não cumprem o seu dever. 
tanto cstabelecim:mto, c sem ter emprega· Tenho, tanto quu,nto me foi :po:!sivel. res-
dos suffideutes Pll'tl. isso. pondido á.s ligeira~ observações do nobre 

Se tal se Jéss!l eu acceitarla. de bom grado Deputado. 
e de antemão a.ssegui'o que a Cornmissão As emendas teem de ir á Commis.são de 
accaito,l·it~ ess3 meio prodigioso. Üt'çamento, serão novamente estudadas por 

Nós não temos outros meios para exigü• mim de accordo com os maus honrados colJ 
um serviço regulai' sinKo dar -um pessoal legas, com cnja ilh1straçào conto, pa.ra. 
jdoneo, retribuido não pinguemente, como decidir o que for melhor o submettermos á 
parece ao nobre Deputado, mas com os meios consideracão e approvação da Casa o nosso 
que lh3 as>egnrem uma subsist3ncia, decante, parecer. (Jluilo bem.) 
pois nilo é razou,vel que se eatreg;lH3ffi dlnhei· Ninguem mais pedindo a palavra., ê encer· 
ros e valores tio impoi't:mtes como existem rada a discussão e adiada a Yotação, até que 

{ ·) E~tc Ui· cur~o 1 ã 1l foi l'IJVist~ p.•lo orndrJr, 
a respectiva Commis.são dê parecer sobro as 
ememlas o1Ierecidas. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2210512015 12:38+ Página 17 de 17 

600 ANNAE5 DA CAi\IARA 

O St•. Presideut.e- Esgotad(l.S as 
matarias da ordem do dia, designo para 
am:J.nhã a seguintG ol'dem do dia: 

Pl'imeira p:1rte ás 3 horas ou a.ates : 
Yoiação do pra,jecto n. 2í4, de 1903, rela

tivo a emenda. substitutiva. do Senado no 
projocto da Cama.t·a dos Deputados n. 128, 
d~ l ~02, que eleva a 2~ dia :i os a pensão e 
$Oltlo que perceb~ o 1 o cadete reformado, 
com honras de tt.lfores ilo exercito, Orozimoo 
Ca;·los Corrêa. de Lemos {discussão unlca) ; 

Votação do projecto n. 108 A de 1903, 
autoriza.ndo o Po.tm· E)(ecutivo i subvon
cional" com a quantia de 20:000.~ o Dr. Vi
tal B1'az~l :Mineiro da Campanha para, no 
est:·angell'o, tornar conhecido o tratamento 
do envenetHt.mento Ollhidico, c dando outras 
providencüts, com os pareceres tln.s Com
mbsões de In~trucç.ão e Samtc Publico. e do 
ÜI'ça.mento (2• discussão) ; 

3" discussão do projccto n. 276, de 1903, 
~mtorizando o PNsidentCJ dn, Republica a 
nbri~ ao Ministerio da Ma.rinl1a. os seguintas 
credrtos supplement:t.res [L rubJ•ica n. 957, de 
~O de de.zembL'O d() 1902, de 88:918.S706, sen
llo para a con~ignação «Pesso .h 59:852$821, 
e para a consignaçã~J «Material» 29:055$885, 
da verba «Fl'etes» do art. 9·•, n. 26 ; de 
416:196$720 po.ra. a quota destinada a fa,rda
mento . (m,üel'ia pl'ima), da consignação 
<Üla~erml», § 9" do mesmo artigo «Corpo de 
~Iil.rmheiros Nacionaes ; e ele \66:840$885, 
para a QUOt[l. destinada a fardamento (ma
teria prima), da consignação «:Oh.terial», 
§ lO do mesmo artigo, corpo de infantaria 
de ~b.rinha ; 

3" ~iscussão do projec to n. 200, de 1903, 
autorJza.n.:lo o Podm• Executivo a abrir ao 

Mal'iana Ferreira Raposo; e dá outras provi
dencias; 

3" discussão do projecto n. l42 D, de 1903, 
determinn.ndo que os offieia.es do Corpo de 
Bombeiros do Districto Federal perderão a 
patente, quando condemnados, em processo 
crime, a essa peoa. ou mais de dou:; aonos de 
prisão, e dando outra~ prov idencias; 

Discussão unica (lo p1·ojecto n. 27 1, de 
1903, autorizémdo o Governo a conceder um 
anno de licençct, com ordcnailo, para trat:L
mento de saud<;>, ao pratican te dos Correios 
de :\Iinas Geraes J o1•ge Augus&·J S<J.ntiago; 

Di:;cnssão unica do projocto n. 272, de 
1(103, autorizando o Governo a conceder um 
anno de licença, com ol'denado, a. José Xa
viee de :"~Hrrtnda. Hcnriques, ajudanto do po l' 
t3iro d<t. Bibliothrca ~acionai, para tratar 
rle sua ·saude; · 

Discussão unica do projecto n. 273, ~e 
Hl03, a.uto1·i:z;ando o Governo a Cjneoder seB 
mczes de licença, com orden.tdo, pam tra·, 
tamcnto de su8. snude, <'-O aman ucnse dos 
Cot•t•eio> de Pernll.mbuco Yntph .no de Aquino 
Fonseca ; 

Discu9slio unica. do projedo l! . 100 A, de 
190:3, relativo á. emenda substitu jv;o do Se
nado ao pl'Oj€cto n. lW, de~~e anno, que a u
toriza o Presidente da. Rcpublica a paga~ :J.O 
Dt•. ,\!varo ~Ioreir<~. de Bar1•aos Olivcin Ltma 
os seus orden<~.dos de magistrado em tlisponi
bilida.de, com pa1•ecm•cs dag Commissões de 
Orçamento e de Constituição, L~gi:;lação c 
Jmtiç:t ; 

2~ <Liscussão do pl'ojecto n . 251 .\.,d.e 1903, 
com o pa1·ccer sobre emendas olfm'ecidas 
:parn, i>• discn~sã.o do projecto u. 251, deste 
an11o, qno tl xa a d.espeza do Ministerio da 
Justiça. o Negocias Inter iores, pa.1·a 190,1 ; 

Ministerio da Fazenda o creclito especial do 2" pa.rte ás 3 ho,·a.s, ou anbs: 
?O: 92g::;l40, para occorrer á restituição de t· .- d· oa d'~ - d ,.. · t 
Jg ual quantia. recolhida ao ThesoUl'O Federa- Con IUUal,aO . ,t.- . L~ussao o P- OJ.~C o 
em i'3 de setombrG de lSSG, como cmpresl e. 38 :\. de 190.~, ~eorg~n1za.ndo ~B ser' 1ços 
timo do cofJ•c dos orphãos e pertencente aos\ de llyg1ene adnumstrat1va da Umao ; 
menores Benjamin, Luiza. e Joaquim, filhos 1 Levanta-se a sessão ás 3 horas e 30 miau
de Joaquim Gonçalves Ri\poso e llo D. Alice tos da tarde. 
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11'1 1 SESSÃO :E;.t.r 24 Dll Oil'rU~RO DE 1~03 

Presidencia dos S1·s. Pa~ila Guima;·<tes (Presideate), ~llen ca;· Gllil!IM"<Tes (to &c1·otario) 
e Pat~la G<limanies (Presidente) 

consignação "~-ru.terhl» , § iO do me.,mo 
artigo, «CorpJ de infa.nta.ría do Mari nha>>. 

Ninguem pedindo a palavra é encerracla 
a di.;cus3:'io e udiada tt voto.çJ.o. 

Ao meio-di<1 proc.eJe-~e á. dnmo.tla, a que 
respondem os Srs. Po.ula Guimarães, Al~rc<w 
Guimarães, Thomaz Accioly, 'i.Va.nderley de 
11e_ndonça., ,foaquim Pires. gugenioToür·inllo, 
Anthero Botelho, Hos:~.nnall do Oliveira, Luiz 
Do mingues, Ohristil'lo Cruz, E!luardo Studat·t, E' 11Dtluncirr~n. a 3• _discussão do proje~~o 
Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Pereira Reis, n. ~ôfi, de 19:l3, auto~-~~and~ o Polar Ex
Abdon Milancz, Celso de Souz:t Brlcio Filho I eeutlVJ a ab!'ll' ao i\Ilms \eno da. Fazonda o 
Cornelio da. Fonseca guzebio' de Andrdde' CJ•edito especial de 70:929.sl40, para occorr e r 
Arroxellu.s Gél.l ~-ão, Jlod1•ignes Do ria, .rovi: á ro9tíiuição de iguJ.l quantia. r ecol hida. ao 
nia.no de Ca.rvalbo, FelisbeHo Frei,.e, Piot'J The:;ourc Federal em 23 de seGcmbro de 1386, 
Danbs, AI ves BarbJsu,, rtudri'!UOS Llrna, To- co:no emprcsttmo do co fre ~bs _ orp lllí:os c 
lcntino dos Santos Rodrlo-ucs Sa.ld;J.nha. Ber- pm•tencentes ao~ menm•cs Benpmm. Lmza e 
naedo Horta, La~rindo Pith, Mauridio de Jo<\quim, filllos de Jurrqním Gonça lves Ra
Abl'CU, Oliveiru. Figueiredo, Carlos Teixeira pos? e de D. Ali~e Ma~io.tl <l Fel'l'eil'a RapJso; 
Brandão, Fl'ancisco Voigil., Bernardo Mon- e <h~ ou ~ras pNv1dcn~1as. 
tciro, João Luiz, Gn.~tão da Cunha, RibJÍL\) Nioguom paclindo a palavra, () C!lCJrt";:da a 
Junqueíra., l3uono de Pai.va, .Toiie! Luiz discus~'io c adiada a. vot"lçiio. 
Alves, Bornardes de Fa.l'Ü1, C:wva.lho BritJ, 
Olegarlo i\iaeicl, Moreira da Si L vn, Domin- E' a.nnuncit~.da a. 3a dii;cn>s'\o do projccto 
gues de Castro, Fr<tncisco Rumeiro, Valois n, 142 D, de 1903, detarminando qus os offi
de Cast1·o, Arnolpho Az 3vc-1o, Fel-reira ciàes do Corpo de BJmb3iros d~ Districto 
Brag<t, Paulino Carlos, Alvaro de Carvalho, Federal perderão a pa.t~ nte qnando con
Ca.ndido Rodrigues, Hormenegildo de Morae.~ demn<tdos, em proc~sso erim~. a essa pena 
Filllo, Bernardo Antonio, Arptino Ribeiro, ou a m,\ig de dous a.nnos do prisão; e dando 
Candiuo de Abreu, C1.1orlos Cava.lcautí, La me- outrtiS pravldancia,s. 
nha Li. o~. Soarc3 do3 Sttnto.~. Ju \·enal Mlller, Ninguom podin lo a palavra, é encerrada a 
Cassia.no do Nttscimen;;o, Vcsp:t.siano de AI- discussl"b e :1rliada. a vJbçào . 
buqucrquc e H.Jmem de CaJ'VIL!lto. E' n.nnunciad!l a discus3i'io lHlica do proje-

Ahl•e-se a ~8ssão. cto n. 271, do liJOJ, LttHori zantlo o Go ~·e1•no a. 
conc<'dm• nm a.nnJ do liconç.1., com ot·denad o, 

E' !iria e s~m dJuato appt'0Vatla ~ acü da p:trn tNüunento do -~rwdc , n o l) t'nLica.nto J us 
sessão antGcedente. COl·reius ,~8 :.nna.s Got•aes Jorge Au~usto San

ORDEM DO DIA 

O Sr. P•-e!iõiden t.e - Niio havondo 
numero log~l para se pr,Jccdcr ds votações 
das mo.terias . constantes da ordom do di<~, 
}Jassa-sa á ml.toria em discussã.o. 

E' annunoiada a 3" discuss:í.o do p1·ojr-cto 
n . 276, do 1903, :\utoriza.n:tn o Pre~idente 
da Republica. a abril• a:J MinlsttJL'io (Ü\ Ma
rinh:.~. os seguinlies Cl'editos, supplementn;res 
i rub1•iaa. n. 957, de 30 de dezembt'o de !902, 
de 88 :918$706, sendo para a. consignação 
«Pessoa l» 59:862$82 1, e para. a consign:~.çã.o 
<rMaterial» 29:055$885, da verba <rFretes» 
do art. 9•, n. 26 ; do 416:196$720 para a 
quota destinada a fJ.rdamento ( m :1teria 
prima), da con~ignaçã.o ~Material»,§ 9° do 
mesmo artigo, «Corpo de Marinheiro.~ Na
cionaes» ; e da 166:840$885, p:1ra. n. quota 
desti na.:Ja. a farJa.mento (materia. prima.), da 

Vol, VI 

tiago. 
Ningt1em pJdiorlJ a ]_)J.la.vra, é cncol'l':l.da. :t 

uiscus:;ã•J o a cli<tua. a vohçiio. 
E' antJtiUJÍitla. a rli>cu;sib unica do pro

jocto n. ~72, d:J I!J03 , autori zando o Govm·no 
a concouor um anno da licença, com orde
n:tLlo, a. Josê XaviOL' do Mira nrh Henrique~. 
ajudante uo portelt'o d•t BdJliothoct~ Nuciona. l, 
pJ.r<l tratar de sna saulo . 

Ning uem pJdinlo a. p~la.vra., ~ ence•·mda n. 
discussã.o e adiada, a. votação. 

E' annunciada a discussão u11ica. do pro
jecto n. 273, de 1903, autoJ•izando o GoYerno 
a. conced-er seis moZ·3S de licença, com orde
nado, para trata.mento de sua saude, ao 
amanuense dos Correios de Peruambuco 
Vulpin.no de Aquino Fonseca. 

Ninguem p8dindo a p1lav r a é encerr ad"L a. 
di seu >sã:J e adia. la a votação, 

7íl 
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E' annuncinda <l discu;são unica do pro
jecton. 109 A, de 1003, relatiyo á. emenda 
substitutiva do Senado ao :proJecto n. 109, 
deste anuo, que autoriza o Prcsiden~e da 
Republíco. u pagar ao Dr. Alvaro Mormra de 
Barros Olivein~ Lima oa seus ordeuados de 
magistrado om di~ponibilida.de, com pn.l'CC!l
res d<;~ Commis~ões de Orçamento e úe Con· 
stituição, Legislac'io e Justiça. 

Ningurnn pe_dindo a palayra é l'nce1•rada a 
discussão e adw.da a vot11ç.ao. 

E' annunciada a 2" discussf\o do projecto 
n. 251 A, de 1D03, ~om o pa.t•ecer sobre 
emendas oíl'erecidas po.l'a 2·' discussão do pt·o
iecto n. 251, dei; to auno, que tix.a. a cl.e.lpeza 
do Mini:;;terio d;t Justiça o Negocias Inte
riores, pari1 1904. 

O §r. B J.•icio Filll.o ni'ío p1·etenrle 
demorar-se nll. Lribnnu. mais que o curto 
prazo necessario para tra.t.al' principalmau~e 
ela. uuie:D. ementlt~ a, CJ.Ue emp1•es•ou sua. a;;sl
crnatnra. E' a que antol'iza o Governo n 
~andar constrnü' um eclificio destinado ao 
Con"resso Naciont~l, ~e.!!'uudo o pl~mo e no 
locá! que fa1•em p1•eviamcnte combinado~ 
com as mesas dll Camara. e do Senado. Fol 
um dos ultimas a ns:>ignal' a emenda e só o 
fez depois que sua l'ecusa irnportaxa em 
ouasi uma cxcepçfio . . 
• Nlí.o é que deixo d.e considerar a necessr
dade de uma hoa ínstaU:tçlio p:J.l'[J, o Con· 
g!'esso. E' que podm•iamos esperar para me-
1hol'C3 tempo,;. . 

D(lsde r1uc deu Sl!D. asstgna tur[t, dat•á tam· 
bem o seu yoto. 

Fulrr:J. em ver q_ue o p:treCIJl' da. Commíssi\o 
foi fa~or asel, porq_ue tlssitn não passa pelo 
dissabor do votar contra elltt. 

Falia l'~1pidamente de outl·o.s emt':nd.as e 
clo"Í<t o tru.ballw do telatot·, o seu dlSllncto 
collega., o DepuLdú Cornelio dn Fonseca. 
(JluHo bcíi1 , ) 

1Jcaeam a. urgencia de ob_rae, !J.iio podill 
passar despercebida a uecesstdade lrupresc~n
divet de se eompleta.rt>m, na 'luel~e e?tficw, 
a, obras inlciallas que dizem res1)01to a segu· 
rança. e á. conservação do mesmo. 

0 Sa. CoRNELio bA F O:iSRCA-E foi con
signado já. isto no proje~to dA or ç.'trnent.o. 
Leia y. Ex. o pn1'ecel', qn~ h o. de eucontt-.:w. 

0 SR. CANDIDO RODR!GFC:S-Ana!yz·1rei O 
o que diz a Corumissão. . , , _ 

Já. não me refiro, Sr. Presidente, :b obra, 
de conclusão da.quelle vasto elificio, que de
mandam despezas exorbitante;:, que não po
dem aaora sel' attendid::ts pelas força~ orçn_
mentarias da Republica.; já não me re !l.1·o r. 
imprGscindivel ueces:;id~v1e m.esmo de aca
ba.~·-s~ aquc\le cuificio, para sattsfazer aos fins 
a que é destinado; mas refiro-me ~qu~Ha~ 
olJras QUe entendem CJm. a segmança . e 
consOl'\;aç·ão de um pPedio q~1e _rep!•csenta 
nma .,.rande despeza p :wa a Naça·J, c esta~ 
estão :;cons1.rnarhs em orçamento de en.gJ
nheii'O do ~proprio Minist erio do· Intert?l', 
orçamento c1ne "enho em mon .t:oder , deta
lhado, relatando obt•as, como cl t~ ;? , [~e Se· 
.,.urança e conservação do que est : f~tto, _e 
~bras qne, si não forem feit~u;, P l'CJ L1 dtcaraa 
extt•aot>dinadmonte o edificia, G me5'mo nc· 
,:essidades put•u.mente llrg:ienicas, co~o co.n
clusão de Iah'iuas, reYestunanto, :t Clmeu~o. 
de ce\· tos commodos, emfim, obras qno ·~n
tet·essam, COffiiJ Jis~a, á l!y gi{'Ili} do e.s tabe.IC• 
cimento. 

O SR. CoRXEL10 DA Fo~;oECA-Tem v;;r~1J, 
pn.m isso; a. verba-0 1J rns . 

o SR. C,\.:o-;nmo R oDIUGl'ES-A cmendii , 
St•. Pre;idente, ftJi apresentada. pelo S1·. Frs· 
deric:> Borrtes, e diz-<<Ct Ye~·ba - Obras
accresconte m-se 46:100$ p::tra es concertos l' · 

rep::tl·os mgentcs no edi1icio tio Institu~o B~n ~ 
ja,min Conskont. conforme orçnmentoJlÍ felto 
pelo eu ••enheü·o do J\linist::Jrio do Interior. » 

Esto ~rçamentv me foi entr•egue pelo digno 
O Sr. Can1lido Ro<lrig·ue~ ( ·) directo1• daquelle e~k'l.bclecimento , que, como 

-Sr. P1~esidente, habituado a ver sempre o v. Ex. sabe, so t'l'commenda pelo zelo e cl'i
modo correcto c sens<\to por que são,pelu. Com- terio com que o dir jge, pelo intci'esse que 
missão de Ol'<;·amcnto , apt•ocindas as di ver- manifeste\ pelos serviços a se[l cargo. 
sas emendas offerecidas á sua consideração, Esse orçamento, como disse, consigna ape" 
ca.usou.me verdadeira surprez(l. Vel'ificar que nas obras de urgente e imprescindi•el noces· 
é. pOl' ella rejeitada. a emend~~. apresenta.ua sidade, que interessa m, além de tudo,. tí lty
pol' um St·. Depnta~o, para obras no edtficio "'iene do estabelecimento. 
Qo Jn:;tituto BenJamm C?nstant. _ . " Vejamos u.gora corno a Commis::rJo de Orça-

Parecta·me que, depOIS das e:;:cursoes fm- .mento em seu e:t{l.mc das emend[lS, pronun
tas por ess ~ co~ missão aos diversos estabe- oiou·s~ a respeito desta . 
1ecimentos pttbl!Co3, para. reconhecer-lhes as Diz a commis;;ão: 
necessidades, depois do exa~e que pe~soal- . <( o Gove1·no tem verlnL na l'Ltbrica-Obras 
mente fizeram nes~es eddiaws os tl.tgno.s .-para conservação, concertos e repar•os dos 
Deputados qtte della fazem parte, e que vcrL- ·edificios Pl'oprios naciona.es , e pód.e dessa 

verba. tirat•, não a que se peie na emenda, 
mas a quantia que fot• precisa para con-
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certos e reparos no edificío do Instituto, minalmente incluído aqui, porQue as mais 
quo julgar mais urgentes. A Commíssã.o não simples olJras de pintura ostão consignadas. 
acceit<t a. emenda.» especialmente aqui, e não bavja ra,zfío p a l.'<t 

Port.:tnto, Sr. Presiclente, 'l'ê-se que, como se dehar do consígn11r obt•as de c;n•o.ctel' 
dis>e, a emenda não mereceu acceitaçiio da inadia.vel, como a.qnella que interes~lL á hY-
Commissão. giene. • 

Si é Yerdade qne nv. rulJrica-Ohras- o S11. CoRNEr,ro PA Fo~SEOA d:t nm 
existe uma. Yerba que foi na proposta de [!,parte. 
300;000$ e tanto, não ê menos cm•to que 0 SR. GALOGERAS-A commi>são nílo tom 
c.st:J. mesma rubrica foi pela mesma Com-
missão de Orç11mento elevada de 300:000$ a competencin. p:na, is~o. 
] .6]5:000$, isto é, eloyada de l.315:00QS000. 0 SR. OANDIDO RoDRIGUES- 0 quo Se p ôde· 

E por que se elevou, Si' .Presidente~ · dizm• é que a Commissão niio teve a ímpar-
Porque u Commissão de Orçamento, na cialidade, c acredito, como disse, ,, ue a Com

impccçlio ocular que fez dns di1ersas nc- missão não OX[lminou o Ins•itnto Benjamin 
ees~idadcs dos cditicios publicos que yisitou, Coostant ou não ouviu a exposicão que fez 
reconheceu que devia att€ndm· á segurança o seu illustro director, QUe (i muito e.>crnpu-
e obras que reclamam es>o.> edificios. Luso .. . 

Ora, acr~dit? <l~H~ não deYer<\ terem p~s- 0 Sn.. Coa~BLIO DA Fo;;s·Ec~>. _E' uu1u. 
s~do despcrce?tda~ ao exame de.sa C~mm~s- inJ·nstir.a, que 'r Ex. faz ;1 commissão. 
sao as necesstdadcs reclamadas pelo d1rector, ' ·' ' • 
do Ins~itu'to Benjamin Constant." l O SR. CA:KDIDO RoomGuEs ... no cumpri-

Entretanto, eu não sei, mas acredito que a mento de seus deveres . 
Commisalio não acceitou a emond<t porc1ue N{io se üata úc discuti r e;; te a~sumpto ; 
não estendeu a tG esse est [l.belecimcuto o seu já fi;r, justiçtt aos in~uitos da nobrl3 Com
exame; lJorquo, si o Jl.zes.,e, não era pos- missão, mas estou na minh:. p osição, impu· 
sivel, explicavel, que tivesse üelxa.do tle at· gm.ntlo este parecer. 
tender ás sua.s Bocessidade~. Repito r1ue, si o. digtt~t Commissão ti r esse· 

O f<wto de so declarar que ha no orça- examinado o udificio e- ouvido a exposição Jo 
mento uma. rubrica. sob a denominação respectivo directol', que r': , como dissCJ, um 
de-Obras, dotrtda com a yerblõ para con- flmccionario zeloso no cnmprimm1to do seu;; 
certos c rep~l'OS em cdlficios publicas, derercs, muHo zeloso ([O cargo que exerce. 
deverh serYir tambem para cobrir a. maior teria cla.uo para M)nelln.s oln'as a quantia d'-'' 
P"-rte destas necmsidades, que a Cornmí.ssão 46 conto~. constante da enwn<li1 do llOuratlo 
reconheceu em seu exame. Deputndo pelo Coa rCL . 

Lerei algumas clcllas. 0 SR. Coa:x~::uo D.\ Fo:o;sr::cA-0 mrr::ruo 
«10:500$ para dívcr::os trabalho,;: de pin- interesso quo v. Ex. tem cu tenho. 

tum c varias reparo < no Pahtcio (!;.~ Presi
dencüt da. Ropnblica .» 

Ora, si ha s cr y ico que possa cslal' con
signn:lo na verba gera l- Obras- do 30rJ:0008, 
era. justamente este de pintura o varios 
rooaros no Palacio du Presidcnch. 

Portanto, não procede o :~.parte do nobre 
relator do orç~unen to, cle()laranclo qne ll:t a 
ver-ba- Obra.li - peln. r1ual se :p:.>do fazm• 
este s~rviço, porque, si por cll::t podo ~er 
feito o serviço do Instituto B.)nj:1min Cons
ta.n t, t~'t m bem por ella se :poclia fazer este 
outro. 

0 SR . COP.NELIO DA FoNSEC.\- A quantia 
de 300 contos nli.o pode chegar para todas 
esses reparos ; mas áq ucll:ts o bms de ur· 
gente necessidade, como a que se refere ;:to 
Instituto Bonj:tmin Constant, o Sl'. Mi· 
Distro terá. de a.pplica 1'. 

O Sr.. CANDIDO RoDRIGUEs- Tenha pa
ciencia o nobre Dcputa.do. O aparte de 
S. Ex. não 1'esistr. á menor :tna.Iyse. 

Si ó urg~;nte o reparo, si é indispensavel o 
Instituto Benjamin Consbnt, devia. ser no-

O SR. CA~Dwo RoDRIGUES - Eutã.o, pet'· 
doc·mo o hon ra,ao lJcputatlo e não tem jn~t i
flcélti v a o p .wcccl' dl~ Commbsiío tlc Ül'ÇU.
mento noganilo seu a.poio á ememb, tanto 
mais quanto eleva a Ycrba - OlH'ilS de 
;~00:0()()$, qnCl Coi prvpos ta 11olu ÜOY0 \'110, p111'a 
I . 600:000$000. 

o s~. CALO(;Eit.\S- A mais J.o (]_U(l isso, . 
porque a.cceitou emendas. 

o SR. CA::\DIDo RoDRIG1:~S- Sim, sonhot. 
Acredito que presto um serviço á propri::t 

Commisslto, chamanuo a sua. attençã.o para 
este fac to c dando occasiã.o a quJ ella. repa1•e 
umiJ. injustiça. · 

0 Srt. CAWGERAS- V . Ex. desenvolve os . 
princípios quo a Commii!Eão estabeleceu. 

0 SR. CANDIDO RoDRIGuES -Incide nas 
mesmas considero.ções apresentadas pela 
Comrnissão de Orçamento, que o Ministro 
do Interior> tem na verba- Obras- recursos. 
para. attendor aos concertos do Instituto 
Benjamin Constant, incide nas mesmas con-
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sideraçõcs a verba. de 26:0008 para. reparos e 
obras na. AM,d e mia de Medicint\ da Bahia.. 

Porque o. Commissão especificou essa. ver
l~a. ~ Porque, na.turalments, fo i informada. d.e 

. que se t1•a.t:.Lva. do utna. obr<l. m•gente, para 
ti qual era necessa.rio consignar·sc ve t•ba no 
orçamento. 

2. 00D:OOO$. deixando ao c L·itel'io do Govet•no 
a suo. applie<tçüo, porque . cntf'í.o não h.'!. ve
ria. o incorrnmien!;e qu.J · mencionou e.~se 
Doguwào . 

Entt•t•ktnto, rct.al!w.-se ossn. vilrb::L, dlt·se a 
de S:OOJ$ pai'(\ reparos na Escola de :Mina.s 
de Ouro Pr•oto, G :500,~ pllol':L pintura. no 
lnstltuto Na.ciona l do Mu.~lea, o r ecu!:':t·.se 
uma., fnnda mcniad<L com orçamento do onge· 
nheit••) do pl'oprio Minist.erio do Int.erior, ro
clam:tln. pele dit•cctor do pl'Opt•io ostabeloci
mcn to, destinada a um fim que esti.i. sujeito 
iL lni'pecção tle quom que1' que vá visitar 
aquelle eJi fiei o . 

0 SR. CALOGERAS-0 erro está nn. O>peci
t\cacão demasiada. que a. Commissão fez.. Si 
olla. t i ves.>c fei t•J rusu. esp:~citlca.ção do m:~do 
unifvrmc, comprcltende-se; mas não o fez . 
De um lado, deu Y<ll'IJa. globll, de out1•o, 
não. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES-Si Oünheces
ofi'JffiOS o zelo o in tm·e.,.c que o Sr. M.ni~tro 
do Intcriot• demonstra na gestão da pasta 
que lhe foi coutiad:\, lmsttJ.Ya que, cúrr·.pu
tanJo c3sa.s divorsas p:Lrcellas l'esultantcs da. 
·in~pecçio ocular foit:L pela. Commis-s?i.o, au
gmentasst?mos a verba geral-Obras-do Mi
n istel'io do lu teriot•, de 300:000$ a 1.615.000$. 
Elltaria dada. uma pronJ. úquclle Mini8ko d<J. 
coufiauç-a. da C:.tmtwa no. su11 g·e.%nu, c, ao 
mesmo tem}JO, não s J desce rio. a e.~ tas ana
l yses, fazendo rosa.lca.r injust iças c incohe
rencias no procedimento da Commissü. J . 

0 SR. CALOGERAS •- Supponhamos que de 
nmn. dessas verba.s :pa.ra determinado edificio 
possa resuUar ecuuomia de 20:000$; esta. 
sobra, si não houves;;e especificaçã.o, podcrh\ 
rever t er para. um desses adificios a c1uc V. E:c. 
a Ilude. 

A minha. insistencia em mostrat' a. inco
het•encia. do. Commissão repuJ.iaodo esta 
omenila. ..• 

0 SR. Con;-.;r::LlO DA FO:'\SE:CA-Desde que So 
declarou qus h:l quantia p:n'i\ S(} f:1zor esta. 
obra, não foi repudiada. 

0 SR, CANDIDO RODRIGUES-Si OitO foi l'C· 
:pudiada., como não fui consignada como as 
ouh•as que a Commissão accellou1 

Ha. pelo menos fa.lt<\ do logica., de cvherl)n
·cia, no pro(l.Cd,imanto da Commissão . 

0 Sa. CORNELIO DA Fo)ISECA- Já. declarei 
que a impo1•trmc:a. dada ao i\Iioistl'o não 
poderia chug,tr para multa.s Obl'D.S, o por isso 
fol'a.m acceita.s emendas para. algumas ou· 
iras, mas que parJ. esta já llavia. .. • 

O Sn. . C.\NJ.Hoo RoDRlGU ES - Si o nobre 
Deputado cJnsidel·ou ·que a verba. de 300: LOO$ 
padid(l. na proposta do Govern:> era insuflt
cient3, o, por isso, a.ugmeotou-a, devia sim
plesmente ;mgmenta.r a Vel'ba - Obra.s- da 
qua.n tia. que julgass!l sufficiente, mais não 
íazar o que f~z. isto é, detalhar, chegar a.~ 
a ~esi~na.r a Vtlrba. de 8:000$ para reconstru
cca.o o.e part.e da. Rap,wtiçã~ de Hygieno. 

Devemoj!, como disse o Sr. Calogera.s, ele
:var a verba de 300:000$ !1 1.600:000$ ou 

A.;:.;;im, pois, .l.a.mcnto quo a Coromi..~oão de 
Ü!'t;n.mento tJolla deixtt1o J.e seguir o me
thodo quo pareci<.~. m<ti.~ logicJ, de simples
mente elevar :1. verba - Obt•as - ílo orça
roem to. deixando ít competenci<t do Mi oisu'C> 
applie<\1-<~ . 

u tmeuto <1ne clla tenha descido á discri· 
minaç~'ío de v!lrbM, hnto mais quanto ue~s:.t 
discl'iminuçfio não foram com logica e me· 
thodo "~tendidas toch.s as u oce8sl<l~ues ue 
ob!'a s e m"lllJramentus em o8t.tbelecimen
t o' do !.\Iini.~torlo do lntorior. 

Tenho cono1uido. (Jl«ito b;m,) 

O Sr. F e rreira Braga- Sr. 
P1·e~ídonte, })adl a pa l:w ra. simplesmente 
para. faze1• ligcirJs considcl'ações ~úbre o. 
omend .t que apresentei a.o projecto ora. em 
doba.te e quo3 mereceu a. honr::. do ser ~ub
scripla p or diVOl'Sos llos meus illus tres CJl· 
log.l,s. Ella. d relativa. o.o a.~crescimo de 
6: 000$ <1 vcru:l. dc9tina.da o.os gabinetes e la· 
bJ:-atol•io; da. Escola P olytechoioa, vcrln. que 
ll.cO.l'Ía, pOl'ta.11to, elc vatla a. 30:000$000. 

Nad:1. terit\ a. oppôt• ao pal'ilC<ll' da illustre 
Uommissão Uij Orc<•m~v.to, si oll<L nfi.o tlvo~o 
tlrnrmado qttO a etnellda ó desoecessM'ia. 

01•a., comprohendc-sc quo (IS engenheiros 
constUuem a classe de tran.~icão cnit\:l a 
classe the:dca, pr·opL•i:Lments dita , e ttquella 
quo t! form:ula pelo3 opar,u·ios . Xes:ms co n
dições o pequeno accrescimo do t al ver ba. , 
destinada a fol'Oooor aos futuru~ eogc olHlÜ'Os 
um melhor prepa1•o prat ico, nã'> :póle ausolu
ta.mantc ~er considerado C·Jmo desoece.'lSario. 

O curso da E.<3cola Polytechnica. comprc
heode duas partru: um>l. em quo se e >tuda.m 
as cacleira.s de scienc:as proprlame n te ditas , 
em que se procede a.o estudo da.s leis abstra.
ctas que regem as diversa.s ca.thogori<l.!l 
de phenomenos c onde os a.lumnos aprendam 
a. conhecer a ordem exLerior em sgus tliver
sos aspecto; , onde elles aprendem a conhecer 
o mundo, não como o mundo é, quero dizer, 
oão com a exa.ctidão absolu~a., incompatível 
com a. complex.ida.de dos phcnomenos, ma.s 
com a. a.pproximação que convem ás molti
pla.-> necessidades da. especie h uma.oa.; a.. 
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outra,forma<la pelo conjuncto das diversas ca- Brandão, Bcncdicb de Souza, :i\·Ia.rçal Eõco- 
delras technieas, onde os alumnos vão ostu- bn.r, Angelo Pinheiro, Domingos .Mascare
dar a. ada.ptaç..1o dessas leis , im.:tituidas na.s nhas, Diogo Fol'tuna c Campos C:wticr. 
cadei t'a.s de sciencia, propriamente dita, üs Doh:<~.m de C.)rnparecer com causa parti
ar tes que entendem com a proi'l.s9ão de en· cipo.dn. os Srs. : Ra.ymunJ.o Nory, Ené:ts 
genheiro, as artes derivadas da cllimic:t, as MO.l'tins, Arthur Lemos, Antonio Bastos, 
:l-rtc~ geometricas de construcç5.o, etc. José Euzobio, Urb:J.no Santos, Rodrigues 

Ora,- já. na primr:.it'<L serie de ca.clcit•as, isto Fernandes, Guedelha 1\Iourão, Dias Vieira, 
~. nas cadeims em que são leccioa:tdos di ver- Rt\ymundo Arthur, Jolb Oayoso, Tavares. 
sos ram os di.t scieucia humana, a. cxlstencb de Lyra, '\Val fredo Leal, Tdnúadc, Soares 
dos Ja.borairric.-s e gabinetes se impõe dC! ~eha, ::.-roroirn. Alves, Julio de Mello, Es· 
modo irrecus~tvel. tacio Coimbra,Pedt•oPernalll buco, Elpidio Fi-

E é claro que o estudo será tanto melhor ~ueiredo, Angelo Neto, Epaminondas Gmcin
e tanto ruais pt•oveitoso, qu:.tnto ma.is desen- uo, Raymundo de Mlramla., Domingos Guima· · 
Yolvidos forem o:; trabalhos de lil.brMo- rães, LeovegEdo Figueii·;;s, Tosta.. i.\lilton, 
rios . Vergue de Abreu, Eduanlo Ram~s. Marco-

A despela cvnsigna.da na omcnd~1 , não pó de Uno Moura, Belizal'io de Souza, Silva Castro, 
portanto, ser considerada desneccssaria. Bezamt~t. Pcrei;-a Lima, Hcnriquo Borges· 

Na 2' scric de cadeiras, i.stJ é , na~ cadoit•a.s Paulino rle Souza, Viria. to ~l~ca.rcnll:J.s, Es
de natureza. tcchnica, nas ca.doh•as de mate- ~ t e vão Lobo, Dttv id Campista, Ft·a.ncisco 
l'iaes de const.rucção de archHectura. c s;~nea.- BeL"nardioo, Camillo Soares Filho, Carla~ 
monto de biologia industrial; de physica. OLt.oni. Manoel Fnlgencio, Lin•lolpho Caetano, 
c chimica industria2s «inda do modo mais EduarJo PitneutJl, \Vmlcosl•1. J Bt\\Z, Rodo!
irr ccu$<J.Yel se impõe a necessidade do lles- pho Paixão, Jostlíllo Cal'do.;o, Eloy Ch:J.Yes, 
envolr imcnto dos trabalhos de l<~bot'<ttorio. Azeredo Maeques, Rc<lolpho Mi t•anda, Costt~ 

Nes tlts condições v. E:t _ c a camat•a com- Neto, Francisco Tolentino, Paula Ramos, 
prehenucm qu.J não pódo set• j.Jguda desne- Al;1lon Baptista, Ba.l'ho!ia Lim:\, X.~tviet' do 
cessaria a mcdi<la. conLida ntt emenda qne Vallo e Victotinv Monteir-:> . 
apreseiJtci <\ os te Ol'çamonto e que mereceu E sem caus"t os Sl'8. : Rogct·ío ile :Mirand;~. 
a honl'a de ~m· suh3cripta J10L' <..livorsos dos rndio do Bt•nzil,Thomo.z Cavttlcanti, Funse~a 
meu:; dis lincéus cullO;!as. o Sih·n., Pan!a c Sil\·a, Teixeira do Sil.,Affonso 

A commi~siio poderia. tet' dif.o que em face Costa, Oliveira Valladão, Castro Rcbello,Mo
Ú:\ situ:~cão l in;~nceitwJ. do t>aiz não era, pos- rcit•a Gomes, [[ere,_Lio. de Sit, Cm'l'êa Dutra , 
sivel crJnceucr esse accrese imo llr! dc~pcza; Augusto de Vnsconcc!los, Amcrico de Allm
cu, }lot·énL mí.<l p :>di:t dd:<<U' rms;;;\r som a~ quCI·qun. l~ricv Coelho, Fidclis Alve:s , João 
ponderações qnc amtbo du luzct• .. alloga\'1\o do UapLis t·a., Gahão Ba.pti.sta., Lourenço Bu.pt.i>•· 
quo Cot\! accL'lJScilno a inuéil. quando, n:t ta, C1·uvcllo Cavalc.:~ nti, Astolpho DutL'a, 
l'caliJ:ulc, cllc é tlc>tin:do a mclhtlL';W o Carneiro do H.ezende, Antonio Z1cari:\s,. 
prc}•at·o 1lo um:t classe qtu•, pelo facto do IIcnrique Salles, Berna rdo do Campos, Rc· 
constituir o Yiuculo dit•octo quo liga. a clasm !Jou~:M 1lc Cal'V<\lho, Co~ta Juniot', Fernando 
thcoric:t :los oper.1I'ius, r·apreson ta 11111 papel Pt·osiO=>, Amara l Ce.sa1', Leito de Souza.. 
import.an to no dcsenvolvimcn f.o matot•iul tlo J..'rancisco Mali,<~ . Lindolpho S~t·ra, l~lizeu 
nosso pa.!z e da nossa industria . Uuilhel'mc. Gel'mu.no Has~lochor, Ja.mo.i Dar· 

Tenho concluído. (.llai/o liem; muUo b t:il l. cy e Alfredo Vtu•olla . 
0 Ol"adOI' é COlii}Jriiilelltado). 

Compat·ecom mais os Srs. Si Pcbwto, 
Aurelio Amorilll, Pi.\,~OS .:\Iiranda, C<H'IOS du 
Novncs, 1\.nizio de Abl'CÚ, Bozct·ril Fo.•ne
nclle, Vi rgilio Brigido, Fra.nc isco Sá, Frede
rico Borge>, J·J[o Lopes , Eloy de Sonza, 
JosG Marccllino, .João Vieira, Pereira de 
Lyra, MalaCJ_uüts Gooçalve$, E~mcra.ldino 
Bandeira, Arthnr Orlando, Ncivt\, Bulcão 
Vianna, Fclix Ga.spnor, Sutyro Dias , Augusto 
de Freitas, Paranhos ~Iontencgro, José Mon
jn.rdim, Galdino Lorcto, Melto Mattos, Sá. 
Freire, Julio Sa.utos, José Bonifaeio, Penido 
Filho, Leonel Filho, Adalberto F erraz, La
mounicr Godofrcdo, Co.logeras, Sa!Jino Bar
roso, Nogueira, Pn.dua Rezende, Gn.lcão 
C~rvalhal, Jo~ L9bo, Joaquim Tcixcit·a 

O !!i9r. Preside nte - Continúa a 
21 discussão do projecto n. 25! A, do 1903,. 
com o parecer sobre emendas olrerecidas 
para a 2• discussão do pt-ojccto n. 251 , 
dest~ an no, que fixa <L clespeu do Ministerio 
da Jnsti('a e Nogocios Interiores p:lra. 1904-

Tem a palavra o Sr . Neiva. 

O 8:..•. N'eiva considera-se na situJ.-· 
ção critica daquelle saoo!'doto que, incumbido-
de faze1• o panegyrico de um santo, ..,-iu-se nos 
maior es apuros, porque só era versado em
\llll assumpto, o da. confissão auricular. 

Pois qua deseja r.1zer uma confissão <i,. 
Camara, fal-a. -ha consoante ao seu modo d(, 
sen\ir e do pensar, embora incorra em a.na-· 
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· themas, em bo!'a. ba.ja. de melindrar certn.s 
~ttsceptibi !idado3 . •. 
Confess:~. o orador que esta. ó a primeil•a. 

vez qtto sol.Je á. tribuna sem ter estudado a. 
fun.lo o orçamento a as suas emendas! (Riso .) 

Outea confissão que faz é a de se achar 
doentJ, tanto assim que deve á. gentileza. do 
'ltm amigo acha.t··so na. tl'ibuua. para. mostrat• 
a. procedencb. do su:l..~ emenJM, funda.mcn-
hndo·as. . · 

E desde já artvcr~e que sil:o olla.s o rosnl
tMo de metiidns j~~ votadas pelo Pn,rlamonto 
o sa.nccionadas pelo Govet•no. Ainda mais: 
j >l. fu i inicia.da. a execução de um[L da.s medi
das para. que petle a. uccessat•ia. Yerha afim 
do ssrem concluida.5. 
~c:n a. Cama.ra.. tc1·á moth·os qno justifi.

<lll·:Jm r ccustt <is cmenda.c:; do or a.dot•, j<l. t.emlo 
~e manisfatado Bm ;;t;~u rahtorio sobro o 
o 1)jecto tle algmm.s o proprio Sr. Ministro 
do Intcl'ior. 

Enc::tt'cco a necessid~de de se cooclnir o 
:pavilhão em r1ue se inatallarâ a sala. do opc
l'.t•;•Õ2S asepticas e os gabinotcs de posqui 
Z•ls d<t ~\..c:\donüa do Medicina da. Bahia, olmo 
t..'io nccessa.ria. qtc sobt•o olla ji ~o manifcs· 
t ou o honr:do St• . l\Iinístro da Justiça om 
t·el<t tr-1·io aJ Congrc~so . Bast.a.rit a quantia 
•.lo 70:0:):)$ pat•n. :~ s:t:\ cundusiio . Quando 
;tltni so ülisp\lnucm contenas de contos [la.t•a. o 
ac'<tbamen to luxuoso tlo olm\S, ú de :~dmit'<\r 
rtnc se regateio l\ pcqucn[L somnu qno o 
•Jl'~u!ot· llCdO, ttttcnttt ;t ~m\ apt)licnc:.ii:o, 'llc 
mua utilidade íudi:'lcutiYc!, provado. c com
lll'OV<\o.la, 

Nik• t\}Jt'OVPi l.;w;'~ :\ c lt~•~:\ll l.a(Ja <'Conomi:~o rpw 
!h.•}) $C JII'C ~~ !I Illt! f. L7.tll': l\ffi IUUlLO; C:.\.SOS c lht 
n •duntl:u;t t•m scl' i-:J p1·••julzü ; )hJt' exemplo, 
:.•.S o;IJl' ,\ o; d.J C:Ll!"l d·J Al' 't~ll:d •ln il!i\I'Íilha 
da. Bn!Jh sul\'rl)rÍl\111 }ll'l\illÍZOS SIIJHJ\' ÍOl'CS !\ 
;-;QQ:Ol"I'J$ pttl:1. f;üs·.~ <!tlUU•Jtlli :L tlc llnl<l. tl\!Sl)CZ:\ 
1lc.\ :~ i) :•)Uil$0flll l 

.l:t opto \':ltt bn;:r··· (.) i,ompo l! tn que o mo· 
)~:\l'ell:t Yiajll\':L O S :• n ]l'LÍZ p:U'i\ de Jlül' tO lhe 
•'O!Ilh ·.·•·l' a.s n•.h~P~shla•lo;;.j:t ' JII \! <JS ministros, 
;w IIH!Il.J'i, 11ã•J p•itl<!lll f/11 nii.o tflHJrom ir 1\,IJS 
l·:si.:tdus, ··abu a nós, ••npt·osontantcs do !)0\"o, 
diw•· ü. \'ül'dade, c!uclda :' os facto:;, descrever 
os males. mll'l'a.t' :l..s .ncccsi!itladcs o so!ici t;ar 
vs rcmcdios . 

O oradvl' ja.ma.is deixou de tO compadecer 
d·Js que so!frcm, cios qu e padecem. Vem, 
pois, de molde .rccocdur a. sua emenda consi
gmmlo os costttm:uio~ 50:000$ para. o. Sll.nta. 
Ca.sa. ele Mism•icordin da. lla llia , que tem 
vencido constantemente. 

Ha oito annos que peleja em prol dessa no
bilisüma instituição do seu Estado, indo de 
encontro ú vontade dos govcrno3, da.s com
missões,.dc leaders. 

Ainda. bem que os seus csfol'~os, o se desva
nece em <l!zci-o, teem sido compensados, a 

nisto encont rou estimulo para outt·,• emenda 
quo comulta fins ideoticos - a d e 40:0DO$ 
pat•a a instHuiç.ã.o de uma Mat ernidade na 
Bahia. 

Não é Só uma obra de ca1•idade, é iambem 
scienWica. Dirlgldas pelo director da Facul
dade e por lentes de obs,eiricía, facíll.l ima
gina-e as vaotagoos para o onsino que dessa 
lnsti tuição a.d. virão. 

EUn. ficará pertencendo <t Urlião. E cogitou 
delh cohcwente como desejos já. mo.ni!estados 
em out l'a. legisla.tura , e agor a a. fez antes de 
ter conhecimento do rnoYimento que, em prol 
de,sa. ídéa. se agitou na. capital de seu Es
tado. 
Ai~Hla lJem, porque a solioita<;ão patrio

tica. da digna. impreas:1. j á :~.qu i chegou t:l.l'(le, 
pois era findo o pro.'l.o po.ra a. apreseni.a.ç'i.o 
dn. ernenda oom os toO contos, co ruo deseja v::~. 
a mesma impre.1sa. Pois nem este;; 40 con
to : quiz a. O:tmara concatler ! ! 

A um a parte el o Sr. MaJaqui:\s Gonçali·e~. 
que pedirá. ta.mbem pa•·a seu Est !l.do, diz que 
não pede ap::Jnas como obra de ca.ricl1dc. 
ruas como uma ncccssit!adc para o ensino da 
obste trícia ; é a l'e:wvaçilo do quo pediu n 
oMo;-e da Ca.mn.ra em 1895, é o qn~ desnja o 
sou Est:ulo em constantes manifcstaçücs. 
Lemlm1 quo na. B!.thia. j<l 11:.1 pal'J. r-, !~Ia.têl'll i.· 
daue uma subvençi'i.o municlpal, out t•i"t est:~ · 
<lua. I; n. improo~a já se moveu c as f<tlllilitLs 
1'oantran1-se em associ<J.ção c, p::~is, ~s~istem 
em r,wor do sua (l!nenda. o~ mesmo~ al'gtl· 
monto~ que detorminu.ra.lll a nwdld<t propu~ tt\ 
pelu ~cu itl u3tl'c cu!lega Sr. Rodrigues Lim~\ 
o /Ut l'os comp:tnheiros de b::moad:\ qua.nto tt 
~latcrnl<ta<la d.est.t~ Capital ú ao <1nc ~~Com·
mh~iio :tccerlon , 

lnvor.a us se1·viços p:trlamcnt aro;; i"jue tcliU 
PI'O!<t :ulo a Pet•n:unbu~o, ,i(• pela~ relu.çõcs 
p.Jli tic:1s rJml o li~tWt\m ao Sr . Rost~ c Silva , 
j~ pelas symp:~.thlas qae lhe me1·ecc CH'1. lJ:l.ll· 
Ctl.tfn_. 

P1•uva. t:~cs se.rv i~os com :ts mE\nil'c;)t:tçõn;; 
que <htquol!a. .!!encro~a. terra tem l'ccebíllo, 
tt·;ul uzidas ate em jolas de a.lto v:~.lot· que 
oxhi bo. 

Si lla pt·eci~ão de ma.ict'D.ida<lo parn. o 
onsino medico desta Capital ,tambcm h:i pa.1•a 
a academia dos esq••ecidos . 

V ao dizer Nn synthesc o quo pretende nas 
emend.\s 'l ue r•p••esentou : uzn(l. rlcllas rorl:l
l'e-se á Santa Casa de Misoricor dlv.-da. Ballit~ , 
para quo con>iuue dvtad;t de50:000$ c não se 
reduza a 25:000$ essa vorba, como quer o 
orcamcuto,com cujo relator opportuna.moo co 
se ent~utleu., como sempre fez nos auuos ::.n
teriores . 

Lembra que a. cama.r a tem app•·ovado 
essa. verba e folga. em doclarat• quo tem con
corrido para. isso a magnanimiúade de cora
ção do illustre pernambucano o Sr . Cornelio 
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da Fonseca., cujo elogio faz, como relator do 
projecto, o que infelizmente ú arrastado 
pela. f'-ttal solül.a.Pie•la.cto. 

A outt·a erueada. se l'efet•o <t verba pat•a. a. 
compra do mtl.terhl e custeio do.3 gabinetes 
de pesc1uiz:-.s . 

O Sr. relator foi cont rario, m:l.i! o orador 
confia na just iça. da CamQ.ra.. Dua.s outras 
n.inda a})l'Asenta, uma. referente ús obras 
dtl ac<tdemh\, já. montadas, e cuja nece~sida.de 
ê testerauntmda. pelo Sr. ')Iinistro do Inteeior. 
.\ proposito recorda. que o unno pass:.,do niio 
:ün·ttm votados 1,10:000$000, pot•que o oradot• 
c ~ que se interessaram por essa medida. 
.:ompr e.hendera.m que não se gastarin. no 
oxercicio meti~ de mat:.de, ficando certos de 
que este anno l1. Ca.ma.ra compleütl'ht essa 
obra de utilidade geraL Louva a. admioistra
(·ao th ac~ttlemia a c::trgJ do illus~1·c Dr. Al
úctl.o Brito, most.I·a os servi,::.os prestados 
r1~lo illust rad.o Dr. ~lna. Ribeiro, como lli· 
l'ector do ga.blnet~ medleo-legal, e a~slm j llS · 
tific<t ou~l'a emenda,, <tl 1;ru d~quelh\, 'JUC, de 
o.ccol·do com a opinião do Sr . :mnis n•o do In· 
ierior , consigna. 100:000$000 pa.m o p:wilhão 
~1ue dever<~ abr iga.r os de:r. gabin('t es de cli
nlc~ts . Nào admil'a que se queil•a neg<U' e.;sa 
verba, qnu,ndo .i ~~ houve quem propuzesse a 
:oxtíncç-i'í,.J dos logare3de conservadores desse.J 
ga.1Jinetes ~ O orz~dor rccor.!a. então a. co.m
:panh"' de '!la.n·~o que habi!rucutc deu, ll!'O· 
tJOodo rFv~. ao en vez da. extincção, se fizesse 
o. reducção, <h mo :lo a extinguil•cm-se pa.ula
",!oa.mente esse:; c::Lrgos, <t p r o1}orçiiu r1uo fos
<em vaganllo . . -\ssim pt•ucaclf:'lldO, sa.lvou us 
gt~l;inetc.~. que t"a.tn.Imente deil\•win.m de cx i~
t.it•, si ex ti nctn. fosse a.quolla. classe do fu o· 
:~~iona.rio.;;. Com a yictot'ia. de suo. emenda, os 
g:~uia ctc.s l ' i o~tiio " pro.,;tnr opümo~ sur· 
'l'iç>o~ . do,·icto an zelo o c<n·inlio ilLH.l lh'1' tlis· 
}lCn~a.m n:=: i Ilustre.-; lentes prcpu.t•allot'l·~ o ou· 
CWI'Ogi1do<; . Col't lJ <\ porém, (jllO e S3CS ga,. 
h:netcs cn.reccm tio loeaes a.prupriati·J~ , onde 
funcciuncm, •1 l'!ntã.o ,: lll'Cciso fazer 11111'<1 a 
ll:tllln. o (Jtte ::Lqu! se fo~. sob o pretexto elo 
um inccnd.io, dc~pcndcndo ·se em l'e$tamal-us 
core..'\ ele duzentos Mr.tvs: qae se dcsponda <J,O 
menos a. meLa.de com o localizar convc:J!ente
men te o.~ da. Baltia. 

~\ i~<:im, pede o orador 40: 000$ pa.t•a. a. 
::-r<~.tcrnidaae da. Bahia, qu<tndo par;t a da 
C<tpita.l FeJera.l >e pelem JOO:O:Yl$ e "' Com
mi:>~Tio ,j;i. dtl 50. 

Ainda u m(t vez {;tz ref~renci«s elogios.'IS 
no Sr. Coroelio d..'l. Fonseca., que pede a.o 
omdor as estenda MS seus collegas de Com
missão ; o orador, porém, dechrn. quo re · 
~:tt•inge esses louvores porque, mais de perto 
d o que aos outros dignos collegn.s, conhece a 
S . Ex. 

A.proveit."\.·S() do fa.cto de cuhirem n.Jguns 
11iogos de chuvu. através da. cla.raboiu. do 

recinto (gmnde !.ila;·iclade) p;trilo just.ific..·u· 
a necessidade 1le um palacio p<1.1-a o Con
gt•esw, c u. pt•oposito (tmtly;;~ o pn,J·eccl' da.do 
a. respeito pel:t Cummis;;ão <1<1 Orç:tm An to 
que só ante a rnanifc~tn.ção du, imprcn~t~ mu
dou de upiniã.o, que em1 um1\tteutado contr~ 
a autonomia. da Cttmm•<-t . 

F.ntanrl~ qne, como o El\ecutlvo, deve o Lo
gislati v o i e•· o curto ela. extol'iorülade. Faz 
a çri~ic..'1. d<~.> l P.i:;: sob tt fól'rn<i de aut ur i
zução u,o E:tecutivo e entende que u inter
pretn.çao sophistica. quo se lhEs d<L, com o 
cleixu.r "o MlliLt•lo do Executi1'<> U3.:1t' ou nlo 
da autoli z:.t.;-.ão, pOde set• os peodromos tri~
tos de um czarismo po~sivol , coutrtt o qu(l.[ 
se io>mrgirão t odos os quo se comiJenetra· 
rem da. igmtldo.do de dil'eito;; dos i.l.Qur; po
deres. Autevê <iUG <.~ emcudu. V<'le ~;e,· 
appL'()YUtht, ma~ não serti e~ecntada. 

li:n r~rmo como se ttchn, antes, de sa.hü• tle 
ca.sn. como catholico,aposto!ico rom<tnu que e, 
pediu a.o Senhor dos P;1.ssos, que cnrl'i:lga. a 
pcSctdll cruz, qne lllc clt:s"c in.>pirução e plo,· 
clclez. Inspiração [ be vem dos aJt.u>tl~s cora. 
que distinguem ; paciencia., c:;sa. j<L lh:l vac 
faltando com :1 desc t•en(;1. quo o in v<~o<le o a. 
desesperança. tl!l vul.' l 'Oa!it.:a!las as :l.$ph·a..::<k s 
de scms cvmmittcntus. Sente-se no S;.lltut·n, 
sem oo.sis o ~cqu io;;o ~Q ; n ttJU velo <:t·~·stu.l
lino •rue li te mi&igmJ :t ~0tlu tlo ju.,; l. iç:t . 
Q nizorn. pod.w I' C.> pondet• aos s.;u.> u.migo·~ 
como Jc.<t!3 IWit'l;~ tacciHli , tlu nota.1·cl l.Ji:;p~ 
de Olinda; mas to111 tod:1s as ft'.lll iWZ<~S lw· 
mana~ o l':tlt.:dh o:~ pi1cic11Cilo, a t't::o!l.c:n,lç,:io . 
Jd, OSg'Otott to:!O:J O~ I'CCUI'$0., , ([CSJC OS (!1\Í~· 
dos tt l llUnd t•ad ll~ ' ' t: ! a. supp/lcil., m:ts om v:'i.o; 
pot• is.so inllamm~~·sc c ci:Llll:t cun t1•a •~ i ni
quicl:~dc! 

Não quot• vun~"H' ~~ ~~Hr;·,w~~ ,:. nKt.-:-: quel' ao 
monos que von~:~ n. ju,;tit:. ~ . lt<!l:oJ•dtt :i. Ca-
lll(Ll.'t~ um opi."u•lkl cnue S. E c CJ " lulll· 
I'Utl•J l.:m!.:r d 1: cutiio, o S1· . gCntlt'a l Ulicol'irJ, 
a quem ologi:t, put· nirJ sfl :tn~sl.<l.t• do rocinto 
t• ou \'i ,. a LLont:nnen~o a l,odo;. Uupu ~ad ll.>, 
dc:ü' o :u ·duJ'u., \l c ll uon(;J .lttll![ ll dm Ay,·c;; 
a.t~ o mutlnstu <Jt•a.' l ·Jl'. O no\JL'c h· ar/a tliS· 
sot·;~ lJHO o ()t':lllut• <J UCl'ia I'Cnccr <t GIJmmJ,:
~ão :1, tndt• \ t'ILllM,e pt·opnnha.-lhe um accut•tlo, 
roceiosu du~ sympn.Lhhls etc que gusa.,· ·. e 
certo úe quo a. cano:~ CJue ãcfeudla. or(l. 
razoavel. 

Diz que isso 6 qne <!saber compcnotra.r.se 
da miss5.o de ch~f~, dil-o a. pt•oposito du ft~cto 
a que se referit1 e sem querct• esta.l>3lecer 
pa.t•aHolos. 

J!l dissera S. Ex. o general Glyccrio u ma. 
'VAZ ao eminente Dr. Mn.nool Victol'iuo: 
«quem não so.l>e ceder n~o sabe venocr», 
quer o ora.<lOl' que a. dign:t Commissão, essa 
potencia. de primeira Ol'dem, essa n.ussia etn. 
terra., essa J.qgJa.tel'l'a. no JUil.l', ceda. tambsm 
para sabor vouccr, ou entã·l que se faça. uma. 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 2210512015 12:39+ Página 8 de 27 

608 AN:\ AES DA CAI>.:! ARA 

grandu economia re.luzindo o pal'hunento a 
a nove superiori<iaues, sem discursos, nem 
publicações e a.té ~em subsídios. 

Si negam ao P<\pa o ser infallivel; não 
sel·o·h(L tarubam a Commissão. 

No dia em quo o Governo se convence!' de 
que a Co.marõl -tem o di1•eito de traduzil' a 
'Vontade llo povo, que so!Trc c fazer repet·· 
curtir os b,ncinante.s gemi elos d:\ dor que o 
ailltge, ha do lembrar-se de que brazileiros 
não poctcm perece1• da maneira pül' qne o 
estão, victimas da ;;ccca. 

Basta os que morrem ante os miasmas 
U.eleterios acreMos ou nos llorrore·; de 
Corumbá: nfio lw. necessitl:l.dc de outras ''i
etimast 

E' preciso que o Governo comprehenda 
que o Congrc.>sJ t~ uma forç~L oriunda da 
mesma youtade, pelo mesmo su!fragio que o 
ele;ceu, porque o Ol'n.dor aceedita ainda que 
os Deputados foram eleitos c são represen· 
tunto~ dn. Nação, ad vo;;ados dos seus direitos 
e interesses. 

Desculpa-se com o seu nobre aml~·o, o digno 
relator do orçamento, pelo dasalinltavado do 
sen discurso, nã.o teve tempo, por enformo, 
do estudar o seu parecer, nem mesmo o de 
fazer o conü•onto dn.s emendas, v<Jiu á. tri
buna de improviso. mas inspirn.do pelo 
scntimciJto qne o gniou, i'J.lla e;,; abwulantia 
co;·de. 

Quan.lo smtentava. nmn omondtt que oife
recera ao orçamento da marinha, dizia. ufano 
que não vinha o represontante tb Bahia im· 
plorar a caridade do leader da m;üori;L, llu 
GOHlrno, ou antes da. Camarõl, em pról da 
mcilidu, que propnze1•n.. 

Hoje não vn.cilla porque exot•a em nome 
dn. c:wida.de-cm·illls, icl ets m;w1·! que tbi 
pregado do a.l to do. cruz pelo s:cnto snp1•emo, 
pelo santo dud s:1ntas. 

Tl'ata-se tlo orç:1monto rla justi~•il. e jus
tkn.pede. E' de direito e de equldado u t]lHJ 

solicita: sim, li de cr1uidade r1ue so dé 1'1 
).laternirludu <la llahia o que <L dttqui se pt'D· 
dlg(Lliza; não é dCl oquid11.do que ao tempo 
em q uc se douram o~ <Ll tu~ e até us baixos 
da Ac:..demia uo ~Iedicina de,; ta. capital, se 
neguem os conce11tos para a Academia dos 
asq!(eciclos de sua t~rra. 

Repete para qlle fique bem gravado no es
pírito d:t Cama.ra.: a obra. pat•a a. qual são 
propos tos 70 contos é continuação de obra 
j á autorizada. o anno passado. Nã.o pediu en
t 1\o 14.0 contos porque convenceu-se de que 
70 eram sufficientes pm•a começar, ficando os 
outr..;s 70 p:tra o anoiJ seguinte. Faz, pois, 
um appello á solidariedade da b::mcada ba
hiana., á magn<~.nimidade da ba.ncarJ.a mi· 
neira , a cuja wmbra. se abrigara. para soli-: 
.::!itn.r e~sa medida e não o fez em vão, por 
certo, po1•que essa. ba.nra.da tem bastant.e al-

tivez o conyicções p;ua dar ·n.r:·has de su8l 
cohorencia. c para unida â bt\oca.da e a. otl· 
tros dignos col:e;;as fa.zBr viogar um'1 me
dida qne consulta. á caridade e á seiencia. 

Em nomo da. Republ ica pede que SJ nãe> 
supprima a carida.cle ! Em nome da. Ropu
blica. pede que quando so tala em universi
dade não se deixe abater a scíeucia.. (Jiuitc
bem. O m·ador 6 falicitaclo.) 

O 81·. Calogeras (·) - Ninguelu
mais do que eu cos mrnl~ a. dar auxilio o pre
stigio á digna Commisssão de Ül'çamento. 

N[o procederei de outro modo neste mo
mento, mw>, discordando do alguns pontos dc:l· 
seu parecer, reltttivos a emenda.~ que t ive a. 
llomn. do slllJmctter a consldr:ração da Casa, 
sobre o orçamento do In tcdor, não poBso 
absolutamente deixal' de dizer n.lgttmas pn.
lavro.l!.. 

Não quero reedihr as considerações feit as. 
pelo nobre Deputado, por S. Paulo, o Sr. D1•. 
Candido Rodl'igucs, considerações aliás com 
as qua.es eBtou dt> pleno accorllo. 

Lembro, cntrobnto, o tomo a li berd:1tlo de 
lembral' ao nohro re![l.tor do orçamento, quo 
em 3·' discu~s!i.o tll vez lw.ja u m nlClio de fazer 
desa.ppllrecm· es,;a diver~idad.e de methudo.~ 
piJr S. Ex. adovtad,o~. na OJ'ganizac;ão Liu or 
çament.o om .dJ~cussao. 

Será molhot· fe<ZCl' fig11rar a~ vcwha.~ par a 
mclhoramontos locao.~ em um~L opigTa pho 
uuica, de modo L\ dL·~ t~pptLfOCCL' e~=~t~ c~p~ci· 
fi.eação demasittib, quo p:u•oeo n:io o~,:~l' de 
<l.CCOl'dU CUIIl a lHH'llht m:ti~ l:ll f'i al, l[ll fl Ü :t do 
~e en1.rega.J• au Go•·m•nu o conhuciuJonLo !111,~ 
llOCel"sitiadt•,~ mais intnHLVl!~, IUHK COIII!lliiO.~, 
o do accui•do com t!Ll:ts, ru~olvuJ' o IJII ·J fo1• 
mais cunvenionr.o ao ~ llt'I'L<.'U Jl !lhlico. 

Soltl clli.J':It" nl~ analy~r~ con1p!ttl, , ~ 1],, Ot·· 
çamonJ,u, J,n!'ui du ali Utlil' :t tluo.s olnr~Jl ,[JI~ d t~>l 
cpmtt•u qtltJ l.l I' O occa~iiw t ltJ ~ulmm l. l.t•t• :'L 
Ci.l!lSI,leJ'<IÇ:'iu tli~ GM!L, o quo ~Uü a~ St!M II lllLl'S: 
11111:1, C[UO SO l'tll'tn'lllt vis[ La 110 ~i llldll llll [JOJ' GO 
do Riu do .lant•it·o, u ouh ·a que se l'o!'O li. 
Escolu, tlc lllin:ts de Oul'O P1·oto , 

E' conhcci~o do qu<J.ntos t nm Yi<~ja•lo pM'<I. 
o noric c 11aru. o sul da Rcpub!iclt, ou pat'<t 
f(m:t dcsto p~tiz, e quo aqui chegam mirllltos 
antes do encerramento normu.l, ma.t·catlo 
pelo rl?gulamento, para a v isiti\ de saudP dos 
navios. q•.te chegam ao porto ilo Rio de J a
nei1'0, os gr:wes inconvenientes não só paru. 
os passageiros que querem desembarcar, 
como para. as Curopanbias de NavGgação, r e
sultantes do facto de não se podar e!l'ectuar 
es.Ja furma.lidade regulC~.mentar além llo pw 
do sol, om gora!, 6 hora.~ da hrde. 

Sei que va.l'ias em prezas de naYegação tcom 
solicitado elo Minís~·:.rio da Indust ri(l. m~didas 

(·) Ewte c!i...:cu:·s o nüu Jôí rcv;st•) pelo o rador .. 
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toudentoo_a J?l'Ol'oga.rmp o .:P}'azo _nec_essario por meio de _.dyna.mos, problema. que só pótlo 
pa.ra cumpr1mén'to doss.a ·e-ugenCla. de nosso ser estudado· . e reiolvidG ·pratico,mente no 
regulamen~o.~s ~a).lde ·dos portos. . 11\.horator:io. _ · · . _ ~ 

·o fo.eto tnconte~tavel ~ _o segutnte: · Com · Tambam posao declarar á Camara, ·a creio 
um pequ,e~o. s.~gm~rlto· .dli despoza. po~er-se- ·que .o ·mostre relator r.âo con~staríl a. 
ha ·aa.r soluçao .. no.o só a. ess~ neoess1.dad~, exa.cttdão do meu asserto, que é mmto limi
como ·ta.mbem .~qu~lla · que diz respelto ~ tad.o o numero dos empregado.!l som Mmea
exigencias'do fisco; ~r.a que nenhum contra- _ção ~1i.quella escola, assim tlomo que seu:! 
hando se pQ~S<L reahzar, c para que o desem- vencu:nentos, om _ reJa.ção aos funooionarios 
ba.rqua das ti):erca.doria.s se ftç_a. sem prejuiro d0 igual categoria. ··em 'tOdas as· academias 
para as ~·!llid'a.s ;pu:hlica;!f, · . do paiz; são muito Inferiores~ 

No·orç·amento U,o I~tqriol' apresentei uma Assim é qne: sendo, pelo regu_lameoto de 
emenda 1~e(erente á Vlllit(l. de saud.e, e no Or- \892 de 1:200.{; o "Vencimento de todos oa 
ça.men-to da Fazenda ~:prescntei uma emeuda gua.rd:~.s dos La:bor~torios, ':Post ol'iormente fo
corl~espondento relatiVamente ao que é neces ram augmentado!) esàes vencimentos; ex:~.ct:l.
s:n'io· p;n>a aR~gUl,'al' a. boa M'rooada,çã.o do. mente, porem, .para a Escol:>. de Minas, onde 
r~nda p~!Jlica; 20:.000$ · ]_)eço puro esse ser- a.U~s ho. um. re$iJ?cn do ensino especial, o 
viço·, entando as~am _ dcspezn. que pode ele· ens1no é obrJgatol'lO, o onde por consoqucn~ 
va.1'·S9. l)âo a. dezenas, ma:& a a.lgumas cen- cia. os empi.>eg!l.dos sã.o forcados a. permane· 
ten<LS· d'e contos M companhia-s de na.,·egação, cer nos laboratotios pol' muito mais tempo, 
que fl>eCJ.ueata.m cf!te porfu: e por outro lado e ou podorm da.r testeíllnnho de CJ.Ue muitas 
tl:a.zen:do á.q_uolles q_ue desembarcam ne-<;sas vezes elles lá ftca.m a.t\'i e.s 11 horas da. noite. 
condições, fucílldade . muito maior do qtte não se deu es~e. U\tjpn~tq; . em v ez disso ~o 
:l.ctualrnente, · passo que se acha consignado J>ara 14 aca.de-

Acrodito que ao formulll.l' sou pai.·ecor mia.s o augmelito dos vencimentos desse pe;;
~obra .as emendas, o nobre relator .não te,-e soa.l o da Escola de Minas não foi contem· 
oooasião ilC ostudal-as com o de'vido cui\l~o, plados. . · . 
pelo a.C'eumuto de _serv\Ço. . Vê a Camara. ~. necessidade de estabel6Ce\'• 

Esta; eruonda viza. um serviço da gr&·nde se p&ra. essa claEse d.e funcciona.rios o me;; mo 
necessidade, eu solicitaria portanto do nobre que se esta.belecau para os das outras acade~ 
t•elatora. aceeita.sse em 2• discussão, pn.r'~ mias. 
mclb.oreatudar-se a questão, afim da que Tambem nésto ponto . não desejo ago1•a. 
em a~ po~:~a ou sol' eliminada., ou modificada. obter do illustre reiatot• d;~. Commi.ssã.o que 
conformo S. Ex. molhol' eiltendi.l1'. acceit~ a. omondn. em 2• áiseusaã.o para, devi· 

Por outra lado devo attender ao parecer ®monte malbot;ada. esta.ooiccer-se o que de· 
uo iltu:$trn.do . Deputa!Jo .por Pernambuco fioiUva.mante eonvier, 010 a~ discu.~u. 
~ob1'6 li omonda. quo apresentei o que tem o ("1fuilo bem; muao bem). 
n. ]9, elova.ndo a verba necessaria para. a. 
OOII&Grvacio do. la.bora.torio . de physioa. dai O. Sr: Oornelio da .F,ouseca (') 
Escola. do Mino.s do Ouro Preto e pa.1•a. uma. - Sr. President8, venho cumprir um dove1• , 
molllol' rolnuno1•ação ao pessoal alli eropro• como um dos membros da Commissão de 01'· 
gndo. ça.mento, l'espondendo aos llonri!,do~ collega.s 

Nioguorn maiB do qne eu tem honor ás que me antecederam na. tribiHH.l, d!scutindtl 
oqulp:u·acõos. Não l'isà .POl'ta.nto, como po• diversos pontos do pr~jecto de Orqamanto dt> 
uorio. ·P\\l'llCor este .o.ugmento de 3:000$ a. Ministeri9 da. Justiça.~ e_Negocio~ Interiores. 
seguir ~ , .norma · ll~~ . mui.tos _-adopta.II). de Honrado cotn a mcumbencao. de confec
equlpa-rar ,seryjço~ .. quc Dão .. s~.n~o completa- ciooar ~te .. projecto, ein~u·eguui todos os 
ll?ent~ igu~~,jU.~bam:~~.;~~"i'ia eJli. cabe~- méios -par~ ·combinar o esp1rito da. economi~t 
l'~ossobre .a.. .me.sma. rnoJ'~ca. !las }'Apal•tlçpAs com o da ju~t,!Ça.. ,.,;., . , . _· . . · ~ 
uopé~déntés ll.e.um:mtlsmo Mln~~J:.~rio. , A?re- P~rer.e-me que o consegm ; a Commissao 
t!Hó, .. ~r,.ém, qúe: ·q*e'!ri ;~iv.'er: occ~~ão. de d.c OrÇaménto, julgando .o meu trabalho, o 
fL•equentar o labol·atorio daquetla. escola e acceitou rulmo;foi o:ffereclcl_o. · . 
tivec. ~eriftaado,q~ã.o,d,eficiente é .. o dá phy• A:pre~nta.do .. i _cçnsi4~ração da 9as;.., vmu 
si~â, .:n~ :,íipil,er,~ dei;ta.r :a.~ r~5!pil.h~é.~r ?- a roce~er' ~ emenilàs de co~formulade co,~ 
necesilid:\de . de d,al' o !le,v;tdo . gesenyoln- o Reg1mento. Foram o.ffere~.:1das 44 oroendas 
m~to· "a. ·_es.~ ,t:·a.~o ,P1>ati~ . :~os e;st)ldos ·~m c.o.~ .rel~~<?. ~ :Piv~raas,?e;•bas: . _ 
es~a.b,el~14os_, . ~~!\_to . ~~~s qp11on\o, .. no mo- Sl:·!!U ~lJe ~scrllpulo !1,~ p~nfcC\laG ~o ~rya· 
mea'to àctUà.l, no.o sô par,~ ·!? Bt&lllLaoroo me~q, ~e escl'npo_lq l:S~!?brou q.uand~_t_I(YO 
es~l"roe~te.p~a.- o meu .EStado, em . um de .apre~\at· - e. e~lMlr pare~ sobre as &~nen· 
do~ ,-f~~ .c,la: ,~l~~~i~,s~ ~ha. a. soluç~ de da~;off.(\~e~.i~ilos.. :· . . ·' . .. . , 
um . P.f-fl}llé"ma' iinport.anÍisstmo, q:q~~ol seJl o • .. : . · . . 

.aprofeitá.iP.ent-o da força. Ojl.-11ulhl). branc:~-1 ~·\ IM<t d l>CUlQO ct\o foi re•i•l~ pol~ ort.cior •. 
vo1, yl ·n 
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E~sas emenda~. a.sügna.dls Pt>P distinct~9 seat• se:1 pro~edime.nto quo.udo ti ves~e de 
collegas qtte represonhm os iotere3se~ da apres~mtar o projectc;~. 
N&ção, como eu,. m0 desperlal'J.m granJe Eu, parttcalarrn3nt 3, ob3ervava. o estaio 
cuida.do e p1•ocur3i correspander. aoJ desejos dos alludidos !Bta.belecim::mtos, porque mo 
de SS. EE'l:. t:Lnto qua.n~o me roi pos~ive!. ineumbia. relat:J.r o Orçamento do Interior; e 

Entratanto, C)IJlo v. ill~. sa.bo, V. E~. que no Instituto Benjamin Constant a. Commissfi.o 
pormuítotemp3-presidiu aq:.teU:tCommi!hão, ro~ooheceu que elle prealsa.va de ·obr.IS, al· 
gra.ndcs são as diflbulda,1es que encontL·amJS gumas das qu~es deviam ser feitas b1•eve· 
p:l.N l'e~olvcr muitas qu(;3tõas, at~eudcndo, mentB, podendo outr..ts sor adia.das. 
de um lado, á m<J.nifeataçã.o dos dcse,jos dos Quando orga.nizámn o projocto ·não h<Lvia. 
illus',ros co\lega.s e, do outro, a.o.s intorasS3S gL'o.ode n6ceggida.tle de cspeclfttl<u•em-se, como 
da. Nação e do·Tbesouro. pll'eceu ao meu ílltBtre colle;a. represen-

Não é que -puies~em ta.es emendn.s prej11di· ünte de S. Pauto, os coneorto.s e repar·os de 
car essas interesses propositalmente, mas é q11e cl.rJce o Instituto Beojtrnitl Consta.nt. 
que at,ender a toios os descj)s não é p)ssi- Realmente, o Ministr.:~ da Justiça dispõe 
voL em fa~e d'J.S inadiaveis no~e3sidadeg de um1 verba. de 3JO:ODO$ p:~.rJ. as obra.> ne
da. administraç'í.o. Collocados n3~ta posição cessa.rhs nos e:lificios pNprios na.ciona.es, e a 
os relatot'es, as Comrntss'5es teern gra.nde3 Co:nmi~s'iJ:l do Orçarnent~ ,julgoa. que não 
difficul .. bdes para S3 decidirem. ha.vi3. necessidade de acceihr a emenda. <t 

Com o resp~ito que voto aos meus dignos que h:t pou3o me Nfer i, l))l'que, da quantia 
celle;ras, quando apra~ioi es:ns emendas, destinada. aos reparos e concertos dos edi
depois de a~tudo e NtlBx.'i.o, entendi que esta. fi.cios prop:•ios naeiona.es, se pJlería tirar· a 
úU nquella não p,Jdia. SC3r acce.ih. imp:>l"t'J.neía pre.:isa. p:m:t a.s rererida.s obras 

Vê V. Ex. que havia d:1. minha parte um no Institut'J B.;nja,inin ConsLa.nt. Foi es~e 
certo de3go3to, qu:wdo as rajeitei; lll'lS o o parecer da Com missão. 
dever me obrigava a fazer justiça, e a. ju~- O nob;.•e Deput1.·lo entende, porém, que 
liça era não as a.~ceitar . houv.1 um'). c~rt!l. i ncobJrench p:lr parte da 

Honrado com a coutlança. da Commlssã~ Com missão, lll'l8 não póle S. Ex. affirmar 
de Orçamento, os meus pareceres for•a.m qua houve injustiça.. · 
a.pprova.dos. 0 SR. ÜANDlD:l RODRIGUES - Vamos es-

Da lu~a quo havia entre o dever e o d3sejo tenU.cr e~;;J. dou~rin!l. a toda.s as obras •. 
de eer agl'adavel, devia vencer o d(lver e o 
cumprimento do dever ê o rasulta:lo dos pl· O Sa. Con.x.Er.lO n.l Fo:>~SECA - Nesta parte 
racer3s que aqui sa acham. não pólo ser accusadl. a Commissão de Or· 

Niio ó presumpQão que tenhl ~ julgo-me çl\mcnto de ter abandona.do urna neces~idado 
.\Utorizado a. doclarar que fiz o que era puhlhn, ou deb:.a.do de ter cumprido o seu 
po3slvel, pa.ra, deplis de seyero estudo, não dever, porque, em s~u p:trecer, ella de ~ lara. 
pJ•eju,1ieil.r direit:B de pas;;oa. alguma., nã.o que a qu:wth pr<Jcisa. p:u·a os repa.ros na· 
l'opelllnlo n.qullb qt~e p111l.ei!se s!3r rionsida. qtieUe in~títuh póle s !H' th•ada. dos 300:00~J:ii, 
ra.do neJOS!Ia.rio, c sO rejeitando o qu'3 era d:1.dos ao Minister io da Justiça p1ra. l'e
desnecessal'lo ou adiavel. parJs e concertas nos cdiflcios proprios na.· 

D:l~& esta explicação do meu pNcelimen~o. ciona.es. 
pasaJ a rcspondor aos meus illn::.trados colle· Em sagundo Jogar. fa.llou o m :m dístincto 
ga.s. collega represeohnte de S. Pa.ulo, com re· 

Em prirneirJ logal' fallou o illnstre rcpre- laçlo á. E~cola. Polytechnicl. O e:nme da 
sentg,nte de S. Paulo, o Sr. candido Rodri· Commissã.o nJ.quella PSC:Jla foi demorado. 
gu3s, relat ivamen te a. ama emenda. of!ere· . Obscl'VámOll·a.s necessidades que allreram 
cida polo h:mrado Daputado do CBlrá, o palpita.ntos e urgentes.· O ediftcio nã.o está 
Sr. Freder•icJ Btlr"as. emenda.·em que pede a. · em bolS c·oml.i~õeS pJ.ra o ensino. Alguns 
qun.ntia de 49:003$ pa.ra; obras no Instituto trJ.bl~hos novos, em minha opinião, :pel'tur· 
Benjamin Cohstant.' ' ·· .. . · · ' · bar.1m ·o melhol' destino de c.erta.s sa.la.s, t or· 

A convite do honrado Sr .. Ministro da. Jus- mndó-as escuras. 
tiçll., tl. Com missão de Ot•çani"nto visitou "todos Nã:) ha e>paço plra que seja alargado 
os estabeh~3\mento~ a cargo . des-se Minis· aquelle estabelecimento, em vista, da posição 
terio. . · em que se acila;eo engcnlteh·o que·acom-

S. Ex. , zaloso eomo ~ no ·cumprimento de pa11!1ava. a. Commi!!>ã·J le tn'Jroii, e bom, a 
seus .deverea, dés~java. 'que a. qomm:ssã.o de continuação íl.&S obl'a.s,fa.zendo·se urn segundo 
Orçamento eo:1hecessa de 11isu a.s necessi· ou terceiro andar; · • 
da.des dei;~ l'ardddjs esta1>eléc:iimento 3~ ' afim Depois de termos visitado o la.boi·at orio 
de se\•am toma.'.las as medidas' convenientes. e todas as U:epeo.d3ncia:s da.quolla. ca.sa., a. 

A Commissã.o, nas visitas que fez, tomo~ Commi93âo convenceu-se de qua era ne~essa· 
~tas do que observava, para. a. re~peíto ba· rio docretu· uma. verba. e m<Lrcou a do 
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153:000$ plll'a eolloca.r . o edificio-nas condi· T.·a.tou S. Ex., em primeiro logar, da. 
.;-ões em que dev e ficar. _ _: . ' : · : emendao que se refere -a 25:000$ dados para. 

Por minba pal'te, Sr. President3, sou um· .a Santa. Casa. de Misericordia. da. Bahia, pelos 
dos que pensam que quando -se t ra\a. de: sel'Viços que presta. ú. Faculdade de Medicin<J. 
ensino toda. despez~. ó pequena, porqlle en-,_ daquelle Estu.do. 
ttmd.o que uma NaÇão só slj t:iroa · g·.-áq.dct Preciso informar á Camara. que o Governo 
quando oem homens illustra.rlo.~; son admi"ro-' .tómou em consideração ~ necessidades da 
dor de tcdos aquellés <1lie ~e·oiiipenhaín p_ara, -R:;;eola de Medicina da Bahia;. augroentou 
que . o ensino p1•ogrida e progrid<X sempre·. _ , despezlS, como fiz not.ar no p:tr ece1• que dei 

N""a.o seria eu; por.hnt.o, quem -- rogat611S3e: -a uma. da.s emendas do meu digno collega, 
uma. pequena quantia. para a Escola. Poly- com o firo de melhorar o ensino. 
t~chnica! Sa.be~do que pe~a. ~alta dessa quan·, Aililim, Sr. P residente, . uma verba. de 

-tn o ensmo all1 ser1!4 preJUdlcado. . · _ . 25:000$ foi ele>·a.da a 5ó:~, porque era 
A verba. neceasarra . para os l~bora. torws,, preciso acudir a uma. necessidade inad!a.vel. 

-como o meu -nobre collega. vm, acha-se . . . 
consignada. no pro~cto. _ St, pol' ventura., se tem~ -votado algumas 

- vezes a quantia de 50 :0fJO$, como gratifica-
O SR. FERREIRA. BRAGA -Mas é muito ção á. santa Cas3o _ ela Bahia, tsto não pôde 

escassa. SOl'Vir_de norma para. que se eontiuue a. cla.t· 
O SR. con:-.-ELlD DA FoNSECA-Eu sei que, f•.ll quantia,, priuclpa.lmente porque o3 en· 

para se completar o Mificio e dar tudo que cargos dessa instituição ficavam como <tue 
é necessario p1ra que o _ensino alli !le re-- .diminuídos com o accrescimo das verbas 
alizt! como é. para desejar, ê oecessaria quan- referentes á faculdade. 
tiu. a.vtll~ada ; ma.s ta.mbem sei que lla. Eis a. ra.zão por que a COmmissão entendeu 
a.lguroas despezasqile podam ser adia4as, e quecomj•utiça devia sómente dar o auxilio 
-ess& podia sel-o :para o eJtercicio futuro. ·o. de 25:000$ a. Santa Casa de Misericordla. 
principal, casa., commodos, condições de hy·- d~ B~bia. 
giene, póde ser a.ttendido_ com a. qua.ntm.; ·si a Commisi!âo entendesse qu~ essa, rrua.n
de:Jtina.rl.a.. Nã.o A •1· falta do que pode em ·sua.· ti~e_ra. insufficiente,teria. acceitado a emenda. 
em_end~ o m~u distincto collega. que o ensino' do meu digno collega. ; mas 0 que a. Com· 
alb Sel<i. preJudicado. missão observou foi que o Govet•no, augmen-

0 Sit. FEI~REI.RA BaAG.-\.-A emenda. fa.ria tando as verbas para. a Faculdade, diminuiu 
melhora.r. as despeza.s que a. Santa. Ca.sa. fazia com Oll 

o SR. CoRNELIO DA, FONSECA _ Mas já se serviços áquellc estabelecimento. 
tinh<~. feito o po:sivel eom. :relação âquelle A justiça no Ministerio da Justloa, que o 
r amo de ensino e, cv1n o"s bons desejos que nobre Deputado pediu, ao terminar a sua 
teem ~ Commi;são c a Cam<~,ra, isso virá. a oração, existe ; st hu. necessidade de SB au
se 1'ea.liza1· no :~.nno futuro. principalmente xilia.r um inst.itut.o como a. Sa.nta. Casa. d.: 
quando a quantia. l'eclamada é pequena., e Miso:oicordia dn. B~hia, não se deve negar
não poderá., por is~o mesmo, ser negada esse auxílio, de conformidado com o qu~ 
ent.ã.o . . for jusw. 

Pa.sslndo ás observações fl3itas pelo meu Si e ;s:J. caso. de caridade pt•esta. serviços ll 
d istlnct.o e velho amigo, ó Sr. Neiva., quo ha Naç.'io, si olla concorre para que os moçou 
.uov~ annos é meu companheiro de serviço, estudantes d~quella faculdade se preparem 
acostumado ·~ esta.t• ao lado de S. Ex. em por melbor fOMUa, adquiram completo co
muitas dessas ba.ta.lhas que temos com t•ela· nhooimonto de certl. parte na. divisão da 
.ção· a interesso$ dvs _ no8$0S Eatooos, cu nio sóiencia. medica, niio é o Governo que deve 
podia ser indifferentc ás emendas por S. Ex. , eam1recAr i~so c deí.'<ar de contribuir para o 
asslgnada.s, nem podia fechar·lbe3 as p ot·ta.s· Instituto quo. sendo pio, tendo vida sepa
.da justi~a. quando as o.nalysei e tive de lhes ra.da, pôde-se dizer, d:o. sociedade, vem pre·· 
-da.r parecet·. · ' · - atar esses serviços · á sociedade, e á moc~· 

S; Ex., ao terminar a_ sua brilb.a.nte ora.-· dade. 
·çã.o, disse: trata:se do "Minister!o-_da. Justiç1•· Não seria. Sr. Presidonto, a Coimuiiisrlo 
·eu desDjojustiça ,sómente. · : de Orço.mento, corop·osk1. de meus dignos col· 

Pois b~in; S.-. '"Pro9idcnte, a. justiça. se legas, a.migJs do progresso, 'que -viria. ro· 
manife~h nos-parooei"es dados ás emendas cusa.r mais 25:000$ .P.a.ra. . 0 aperfeiçoamento 
otrerecidas por S. Ex. · d t b lh p d 11 d ACommi~"AdeOrMment.o,teo.do deatten~_ . o ra. ·a o .ornec• o por aque a ca.~a e 

""""' ""' ca.rida.de _ der áquellas necessidad.es· mais palplta.ntes,: 
prMurou fazer -ju!ltiça co:u o eriterio que O SR. PRESIDE:\'Tr. - Previno a V. Kr. • 
lhe é proprio. que a hora está. esgotada.. 
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·:. O SR. CoRN.t-:I:.I<! DA-~FONSECA - D.e::ejaria< dLversa.s.peil!()aB competentes, .. responderam 
qull V. ·' E~; con~ultasse, - .a ~Casa &abre sjj que entendiam que as.·.V:isitas . feitas dep?i.s
concede pro.roga.çao :por -~ -q~tmto ~~;hora..i !d~ hora ~arcada.,·. actualment~,- ;ora~ }lreJu· 

O S-a. PRESIDENTE'-V•'Ex; ~em amda a· diciaesaooftsoo. . .. . .. . 
tolerancia. . . , · . · . ' .')~ 'SR., CALOGERA._s~Mà~,'as· nieqidas r_eh:L
, O Sa, Goiu~iuo.DA.FÓNa~cA....-Conti!I.I.ULndo,! U_Y~a-~wpsco, ~u d_ec~-rol_, ~pre!lentarei n:~. 

. !JllSSO .. a. .a:nalysa.r ·a .outra· emenda, a que·.se; dl~~u~.~o :di!, 9r.ca.m:~.~ ~o -~ Fa~~m~a · .· 
:referiu:·o -·m~u :dístincto .,colle~a, l'epresen-1 <hSJa; . ~RNE.I;Io IIA· ·HON$oA- Sim? se
t~nte da.BaJua,.lSi(hJé, a. _~relatn:a. 'á Ma.ter.-, :nhoP..":Pap~· · ft!-'alouc-.B•--j~x;.--de ·pessoal da. 
.mdade. . :• .• :::• ·- .· _.. · :'· -- . -, . ! -Eseóla.·.ae,fífinas de Qur.o•F.reio. · - . 
. · S • .E~ . ~~ a !14!1-UijA- ,·de ~O,:OQO$, ,_para.i - :~·;pessoal a. .qu~ 8; ;Ex .'88H.!efc~ilt. que 6 
o Iilstit11to AAJdaterniâalJ,~ d.é!l Ba'l,ti,a;,. ;f;,: · . .. j o pessoal sem-nomeaç~o, .n oobe 100$ men· 
.. Como s~J)e \', -E~ ~. Sr •. ;l?resi.ilénte;.:e.stíl-i ,saes-cada. ·;individuo;; é .verdade quo 11ão é 

quantia· devia:·ser ·dada ·a á. mesfuamàneü>a.! 'um ,ordenado o~gerado, 'mas:na.s_ condições 
.que e -dada. aquella.·de 25:000$ -para a Santa) em que se acha. o Thesoul!O, ;parece que ê 
Casa.• de MiRericordia. ·• :: · · . · i razoavel. , . 
· :E' uma instiliu~gã.o:qu_e yreeta -gra~des ser·; 0 s c -D~ " .d 

-,1ço~, e uma ·mst1tmçao ·Decesaitr>Hi;· mas,, R. ALOGERAS "'para nu.o morrer e 
quando'l!!e tratao :de disttibuill as · 'quan\ias,; fome._. . .. 
•para. se levar· a effeito uma· 'boll. -organizaçãol • O Sa . . CoRNELio::DA'FoNSEOA .,_,. .. Sr. Presi
orça.meotaria, tem-se d\l C\}iilar em·primeirol dente, não quero mais incommodar aos meus 
loga.r daquillo que ó m-a.is pn.lpitante;daquillo; -illus,tres.collegas ,(,rão-apoiados), e por isso 
que.~ais deperto.se~ to.rl)a . Pli'e..c@ .• , _ ·· : dou por ter.minad& .a. resposta áqueJlesgue 

Não é quea.~atat'nidadE!, ~m- .uxna. oi~[ occuparam a :tcibuna., agfa.decendó a.. iodo~ 
OOIIJ.O a da Bahia., .esteja,em coilsH9ões de não! ·~lles:a -maneir.a. · J.eal e bsnevola-com q11c :me 
ser considerada estabelecimento de graDdGj r..ra.tara.m-conro •humilde 1-ela.tor .•• 
. utilidad(3; m~~ é.9-ue, ~p~od~~~~ meu n.o)Jre! ' ':VozEs.:-Muito distiticto '· · 
collega.,as maos · ca'I'Iddsa'S, .o :~· govern() do ,_ · . · ·. · ·. .· · • · . 
·E:stadô, ·a ·muni~Ípalid?-de V:êm:;_- ':conl"ó'seu .;O ,'SR • . CQRNEIJio DA.'FONSECA--' ••• do·Orça
obu~(); concorre~·'p~ra ~at;l~~ll~ ·obra.. ))'!ÍP9~-~ mento do Interior. (Muito llem; mui!o bem. ) 
tanto e. neçe~S!IJ'!a, ; . .0,· ~,u'\1110 .d~Gov!Jrno iia! .·:Ninguem mais--pedindo a-palavra, .é· enceJ'· 
Uoiao tem de,~ç.,a.r,t mas, _ ,na~ .. c~~ando: l'"do em 2& disc"""""~ o art 1• c B'"'eel!!liva-
ngora, póde.c.lr&gt\r:W~ts.~r!l& ; · . ; .. 1 .. ·...,..,..._,· • • ""' 25 A 

Isto não· trará o ·retaraamelito· 'daquellai !Oen.te os. demaiS artJg<>s do .praJec~ n •. . l , 
· · · · · . 1 .. ~- íle 1903, ftxando a despoza. do Mlntsterto da. 

obra., JOicza~a ~elo ·espmto -no, Jr~ .e a.le.van· JjlstiQa e ·Negócios Interiores par~ o-exerci
-tado- da gran_de ~erra. babijl.na., nao :será. pel . c1o de 1904 !!.cando. adiada a votação 
·falta de acoe1taçao· da 1emenda :-que a ·.obrD.J . · · . ' · · • 
-ftcará> 'prejudicada. de todo ; e .tpor· uma -v:e~ -P.~·~e á 
perdida.. '· : · · · . l 

Supponho, Sr. . . Presidente, que o meu dis-j · SEGUNDA Pot\<l.l.TE D.l. ORDEM DO DIA 
tiuc tu collega pelo. Bahia só abordou esse~ ,, . . . _ , 
pontos. ,Ouvi com ~cliglosa attencão a. s. Ex.,

1 
. ~E .an)luno~ada a. oont1nua.çao da.; ~a d1seu~

e, resp()ndendQ,-co_m O: respeito que lhe. :v~,1 sao · d,o prQJO~to n. 38 Ar de 1903,, t.eorga:m
])eC.P llcl!nça par~ :liizer .w nobr~ .Depu,tadoi ,zando os !!Ell'VI.QoSd!l. hygt!lne a.dn:unistra.tiV<\ 
.que -.não ·teve r~~- q~ndo :a.ecu!!ou .a Com·; -~a.. União. · 
missão-d~ O~;ça~nt~ • .:. ·: . ; . - -. ,. I Vêm á Mesa; sfu>, · Iidail; :a_poiS:das, e postas 

Nós, dos~ - CommusaQ, .. como . J4, ,du>s~-,,.de- ; conjuntament21 em' discussa.ó· a.s: · ~segaintos 
seja.D;J.o,s..cuiiJprir oin~s~Q -deve~.,e. não-é ,cQm . : ., ,: ··- • · ·• Y :·:·:. :· '' · . ·• . 
!l.~i!t~en~? d(lSta. . <~u·,daquella• Jl!-~id&,;qup · ·. ,, : ,, .i.BMEND~s_ ··" : · 

- PM-er~mos. ~_q~·~6J;' na pecha. de :~I;)JllStQll.· · ; · ·• _.. • · ' ·8·· • .. •.;· c 190,., -' 
; . V_QU·agor" ·ID(kreferJr.a.o IJ;lUtto . .d~ti~· Ao P' aJeCto n . 8 .A- . . :.> 

collega por Minas, meu illustrado arojgo,j · A'cóh3scent~sê·ao. altt>'io1: '-"•·· · .· · 
Sr . Dr. Calo~e:~:as. ··.- ! . · •.·· ' .,_ ... ' >. _-·. " . ' ~ ' '· , •. _,_ • • . ,, •• , . •· 
'' 'S: · ~~- tr\1-to~í. 04:e : 'd,iveJ,'$,~S w,e_.,._@a,~~ -P'-:~-~ O;; funcciou.aPlos ii~f~_ ~~s~ ~m~ qu~.-~w-~m 
P9sta~· .em ,~menqa~ !lJJ.Q . a~fgnq#~ _ ·. · · "~;. :; · ; , -9-omoad01!_pa1 ll:~l;g!l~~oa pqp . e~ til . P} o: 
.. ' · C:n;neço~~:I,~ela viS\~ _~os .. POJt~, ;pe~,R\i<>; J,~t.p._,s~r~w COI:lS.l~eíi44~li·~~JiOO ,t'úncciOJ!.<n 1os 
.<rPr<?ro~~o-~es3ell ·seiWlÇO~ .. a.té ,9; !l;o:~:~s~ ant1gos. _ _ . -.· . . : ·- . : . . .. ,. 
hoíte: ' · ., · ._. -·· ; _ ·- · ·. ··:•· .- 1 _; ~ · ' • • : ::·:· •! v .;I!'J•;' ~ - ,._-. · · ~ - ;,);';_ : .; ··v .· . 

A Coromissão entendeu, Sr. PI'e'sidente.j ... ~se~,v,içq,,~eJ.~.J?r.a. ~J : !; , .. _, ... ,, " ' .;. ,.,. -. 
,q.p,'e ,n,ão devi~dw~eit.a.r ·a·.e:roenda:,J e a;ssim Oi .- r- :Em1wez·.• d-e ·65- in~pectores .-sanit~rios a 
.entendeu pela. seg.ainte •-razão: .eonsul.tada,s _ 9:000$, diga-so :-75 inspectoresi a.-.~000$000. 
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· Ssrvi~.o: · OO~· ;propb)ilal'-iá.• da. febr.e Mlla
:cella: ,. , . , 

Em vc~ ~e 10 ~nxilia.res a 10:800$, ·diga-se 
-l~:a~xtllares tl.l'adostil~1il'6'QS iospecto'l'es 
;;;a.m t!l.rlOS com a gratificação annual de 
1:800$00?·· 

Sala da.s sessõe3, ~4 de outubro de 1903.
Hosanrt"ak .df.i f)liu~na·. , ..,.... Passos; Jli1·anda:.-
R?drigr.tes Saldanha. · 

caminho · .. e , ve1'ilic~ c_tuo foi' o problema 
do saneamento o:prmmpal: mov.el de sua. 
apresentação; Seu~au.t01• ·entondia. · que uma 
obra dih'laneamon:to dependia, do Governo 
Federal e do Podev· :t.lunicipa.l'.-

L.ê trechvs do parecer · da· Commi8Sã.o onde 
se f~ndamenta a _nece~sidade da. adopciio .do 
pro.)ecto pela obrigação do sanear a Capital 
da R.epublica . 

Refer_a se a.o proj~cto n. 4::1 A, de 1903, 
O Sr. Brieie<l.•..,llbo diz que tendo dctermmando· .que. nao fusse -applicado a.os 

tratado na ultima sessão do projecto sob 0 t.errenos ou propr10s municipaes tlue l'.esul· 
ponto de vi·;ta constitucional, tendo pro- tar<Jm-da. SGbra ou ó;'tcassos-sobre os alinha.
cu~a_do dêmon~trar que ell!) fere & constí- roe~t?sde rua_s, a.ven~das, par9-ue~, etc., o dis
tmça.o, v;w hoJe aborda.r·a outro ponto·,:va.e, ·p?stttvo"da ler qrga.nzeado Otsh·1dD Fedeml 
tratar dos motivos dll c,?n'Veniencia.,pulllica, dtspondo que.o Conselho .Municipal só podcri?
que a.conselharo.a tr~nsterencia para: .a União v~~der ou trocar bens zmmoveis do mum
de s~rviços de hygione a ca.rgci da Muni~ ·ctplo por· act'? rotado em. duas sessões a.n· 
cipahdadG. · · nuaes successwas e por dous.tat·çcs de vo~os. 
Admit~indo, ~ó pura. argumentar, que u. Neste, como nos outros, sempre o obj~ctivo 

nossa leJ. fundamental permitta. a passagem do sa?eamento. E até paru. a sua reallza.ção 
é indispeasavel indil;gar si convem fazel-o: o Pl'OJecto no§ 3• do ~rt_: 3° auto~iza o em· 

Conta a história do. projecto n. 152 de prestuno de quatro mllhoes estel'lmos. 
1902, que, autoriza-va.· a abertura do credito Sane~mento é que o Prefeito não poderá 
ex:traor~ii:i:J.río de .~.90:000$ para 0 custeio 'fa.zor desde q,ue Lhe tiram tudo quauto ~om 
d~ hy,g1ene det'enstva, transferida. para. ·a elle se_ rel&<llona, de.sde q~e todos os servtços 
Dh·ectoria Geral'· dir Sa.ude dos Portos. · Par- ~e hyg1ene passam a Umao, desde quH não 
tiram assi'm a. hygieue, fica.ndb adefensi\'a •em a seu cargo os serviços de abastecimento· 
de um _lado e a aggressiva de outro. Nada de agua e os de es~ot~, e desde que é crca~a 
üe mats absurdo e rcprovavel. A hygiene é a ouganh!l'rla samtarm, a quem caberá- a Hl· 
uma. só. A divi~ã() ~:apenas para methodo· cumbencul; de todos os assumptos tecllnicos a. 
de trabalho. Nmguem póde am1•ma;· onde alta ~ferentes. 
cumeça ·a nyg iene•def&nsiva e onde· acaba· a. . R.egtstrandoo fa.ct.u,_lembra ao Seu ,do que 
aggressiva.. Compr~hende que lHtja a. hygiene amda é ~ernpo de re.J.eJ tar a aut_orlzaçiio para 
terrestre . e a mantlma.. Esta ·deve ser da a opera.çao de ct:Cdl~!J. oomo !nuttl, super
alçndt\. fedtn•al, a.ttendendo, além: do tudo, ao tlua, c!esnee~s!l?-na, Jllcouvemente, pesada 
selHlal'!leter intornaoiona.l, á;s l'Gcla.nl'lçõasdi· car!{a a;opprrmtr o desamparado Thoeour o 
ploma.tlCas que constantemente Iha são apre· Nac1onal. <!ent.adas. O orador desej~ saber si a. Dircctorio. de 

'frata-se apenas de uma questão de meio Sa.ud_e o1fer_ece garantias pa.ra. um malhar 
onde operar. Tanto•em 11mtt; como-em outra sorv1ço. Nao lla. mui~, qua.n~u reiJ~utou 
~Se t:a~~.: a d~f~s:l e_ a a.ggressãa. . entre nós a. pest~ bubo~tca, J aeça.o ~an1mr~a 

St a. dinsa.o nao de:v-e pe1•sístil~. si 0 . serviço Bcou toda. sobre a. dtrccçao da. D1rectorla. 
deve B"Jr todo entrerrue a, u:ma só autoridade Geral ele Saudl' Publica, á testa di!. qua.l se 
porque deve essa. ser a f'ederal-1 ' achava o Sr. Dr. Nu'tl.O de Andrade. }<; a. 

. Lê trechos da mensagem- do· Prereito diri- p~ste nunca mo.ia de~a.pparecou desta.. C~-. 
gtda ao·cons()lho Mun-icipal por occasião de p1tal, apeza.r das notJciaa em contrar1o e 
sua. abe1-tnra. por onde se· vê que elle se a.pezar do· serviço ter voltado á. Muoioipa.lí-
oppõe a uma 'ta.l usurpação. dada, sob o pretexto da ~x.tlnccão. 

Foi oons~ntemP-nt.e invoça.do como ar{U· M~is tarde voltou a cal'"'O da União e 
mento em fa..vor da pa..s~g,em pa,ra. a Umão contmnou do mesmo modo õ fia,.ollo. 
o EJ~t~o.preca.rio ~a Pr~feitílr.a, a falta., de o aetual director- de hygieno "ma.ndou an
a.~ttVldade e ~nergJ3; dos prefe1tos. Ç). me~m?. nuncia.T pelos jorna;es .quê, ao com·Jçar sua.S 
nao se péd.e dt·zer d.o actual_ Exoouttvo.Mu.nl~ funcções encontrara a":peste,. afll.l'IIlando que 
-cipa.L. :lvleree~ tantar !!Oilfi:tJ!.Ça. e , t~m. _g~ndo -todos: os naivios teeui-sallido com cart !!i suja;. 
por ta.l mpgo.' ·-as eo.\lsa:s""do. mu~l.Cl:J?J.O, ;.q,ue :Ao. passo ' que fez. uma. to.l declal':LÇ~o, o 
lhe conf(lr,Jram_ attr1lmrcoes e:x:trwl'du~anas. Dr-. Oswaldo cruz não cmdou dos meios· de 

Tra. ta. do proJecto n. 2 A!de I !lO~ .pro:rogando debellar a. epidemia, só dando ·lWovidenci~ 
,por"· 360 di~ os poderes.:dt~ta.oormes do. Pre- quando o mal. ·anginenoou e quando a. im· 
lfei~ot proJac~- q:ue na: 'L , ~pa!ssoH· porq'!a' ·a. · pr~osa, em- côro reclamou ·que a;· hygiene 
1"le1ça.o mumcrpa.i o· a·ranllou ·em· mew ,do : ag1ose. . · · 
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Terá o director de saude · telegráph~o ·· O 8í•. Teixeira ·Brandão' 
em tempo aos seus subordi)la.dos nos E'!ta.1os Peço a pala·na. 
para impedh• a contaminação do mo.l1 · N~ 
tem noticias de execução: do medidas ·teÍl· O Sr. Presidente- A discussão· 
~~entes a obstar a e:ip:tnSão, de modo que tl.ca adiada pala. hot'a." 
não será p:wa extranhar que a. epidemia se Passa-se á hora deotinada. ao exp· edicnte. 
e,palhe. 

Rende homenagem aos ti\lentos e illustra- .O s~·. A.lencar Guhnariíes (tu 
ção do Dr. Oswaldo Cruz, bem como ao seu 
louva.vel esludo. E' uin excellento bacte· Sec1·etario) procede á leitura do segotnce 
riologistu, mas não e um bygienista.. Habi· EXPEDIENTE· 
tuado a ver no ca.mpo limitado do micros-
copio, não obserYa o que se passa em Officios : 
volta.. · 
. Quando deh:a. o apparelho do augmento é :Do 1• Sec1•etario do Senaifo. de .22 do cor
pal'a. olh:~r para. o seu pessoal que nos t e- rente, communica.ndo qtie o Senado a.doptou 
lhados est:í ent regue á caça aos mooqultr.-s e e nessa dàta. enviou á saneção· a resolução 
não percebe a. ·peste que assushdommente desta. -Caiiiai•a. autoi·izando o· Poder Executivo 
cresce por baixo. · . . . . a abriL• ~o ~linisterio da. Guena. o CI'edito de 
. Avisado pela. Mesa. de que a hora esta 2.184:637$, supplement.ar . á rubrica. 1 O
tind::1. diz que se resena. par:~. em outr:1 Etapa.s-do art • . 16 da lei n . ~57, de 30 de 
di~cussão tratar do Jado scientitlco . c by- dezembro <.!.e 1903 .-Inteirada. . . 
gionico da. questão e do fina.aceiro·. . óo -mesmo _setJhor, .do igua.l data, cómmu· 
· D2sde logo; poré-~. annuncia. que. comba· nica.ndo que 0 Sena<Jo adoptou e nessa · dato. 
ter i •~ opinião daquelles quo cntenuem que enviou á. sa.ncção _presidencial' a proposição 
o stctJomya fasciata. ê o uniço tra.osmissor da desta ca.ma.ra, autoriza.nd<:). á abertura do 
fehra amarella.. crod.ito do 100:.000~, silppl.em'ent:~r .a- rubrica 

Antes de retirar-se da. tribuna., rcftJt'e·õe !4& ·« D~ligencio.s polic:acs » uo a.1•t . _ 2•, da. 
ás lnstrucções rclativ_as ,ás medidas u, tomar lei n. 957, de 30 de _dezembro de 1902.
contra as molestias endemicas, cpidemicas Inteirada. 
c contagiooas, instrucçõea mandadas orga. Do ·mesmo senhor, de igual data.. commu· 
niza r pelo Ministcrio das. Colon\as da ni~andu que 0 Senado adoptou e nessa data 
França c correndo, portanto, so1Jrc a res· d •- c 
ponsabilidade do elomonto officia! de u:n enviou ú. s:wcç..'io a. l'csoluçã.o es... amara, 
paiz ad.eantado em ~ateria do hygicoo. autorizando 9 Poder EJtec1,1tivo a coneedel' 

Na obr:t referida. figura uma. seria de pro- um anno de licenw, com ordeoado, a Ma
videnci:l.s sobre 11 mala ria, a febre amarclla., riano Rodrigues Bttrbo~~. a• ofttci~l da. Secre
a Iepl'a, 0 bm•i·bcl'i, a. tulm·culoso, a febre taria da Justiça. e Negocies Interiorea. -
typboido, o cholera, a peste e a varíola. Inteirada. . 
Entre as med1das para a extincção da fohro Do mesmo ~enllor, ·de igual data, commu· 
am:li'e!la é a.lll aconsellll.\da a deslofecçlo, oicando· que tondo-se oX:troviado em poder 
lle. par com outros recursos. de um dos membros da Comzníssli.o a que foi 

A "tlteot·ia. da transmissão pelo mo~quito sujl\ita a proposição desto. Cama.ra., regu
niio explica todos os casos de contagio, ar- la.ndo os ex:lmes· de alumnos da. Escola. Po· 
firma. o inspee!or geral do serviço do sa.udc lytcchoioJ. (n'. 156, d·c 1898, da. Cama.ra) roga 
das colonlas, reconhecendo no mesmo tempo se digne proYiveooiar afim do que seja ro
os pra,juiz(JS tle um tal exclusivismo. mett!do ao ' Senado um novo cllcmplar ·da 

Rf!Scl'Vtt o ontdor pa.l'IL ou~1·a occa.~lão ctes- referida proposl\'ã.O, acorupaobado dos lm· 
onvoiYer o assumpto. Por omquunto Hmi· prcnos. -Pt•óvidencie-se, na fórma. da. ex· 
ta.•so a podir no Poder Leglsla.tll·o que, sl posição. 
insiste em transferir para a Unilo seL•,·iços Do mesmo senhor, de 23 do.corl>ente, tra-ns
perten~enies á Municipalidade, não o faça mittindo, com einonda, a proposição desta 
Jugulando a liberdade indi'l'idual, m11.lbttra· c~~.ma.ro., autorizando a. abertura. do credito 
ta.ndo o direito do propriedade ga.r·antido extr·a.ordlna.rio de 104:~2$5fl3 pa."ra paga· 
em toda. a sua plenitude pela ConstitUição. mellto de · gratifteações devidas aos empro· 
permitt.indo gastos fabulosos • do3 .. dinhei- ga.dos dediversil.S alfaudegas da Rcpub1ica 
ros publicas. {Muito bem; muito bem. O pelo se~viÇo de eiita.t~sticà e rovi~d de des
o,·ador 6 comprimentado rJ abraçado pelos pacholl' ''d'e~'~-897 e 1898. -A' CJiilmissão de 
Deputados p1•esetltes.) . • . . . Orçamento. . · . · 

E' encerrada a discussão·do art. l • do pl'o- Do oiesnio senhor, do igual data, tra.ns· 
ject.O n. 38 A, de · ·t903, e annunciada a· ·di.,;- · mittindo·, devidamen~ S3;llcciona.das, as re· 
cussão do art. 2<>. solu~Qões · do Congresso· NaciónM que auto-
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l'izam: as aberLuras dos creditos extra
ordinarios de 22:983$840, para :pagar ao 
ciJgonlleiro Êillilio ()debrecat os venóimon· 
tos de . sua. aposen~a.ifori11, . e de ;179 :400$ 
pa.r~ at.tender ao pagamento, no presente 
cxorcicio, da ga.ra.ntta. de juros concedi da. 
á. Cornpàgnie· Atw:iUai,·e des ChrJmins de 
Feí· au Bresil, c a. concessão de um anno 
do licença., com ordenado, a. Bento José da. 
Siln., enviando um exemplar dos autogra
plws das aJiudidas proposições. ~ Intoirad.n; 
archivem-se os autogra.phos. 

Do mOSDlo senhor, de hoje, c9mmunicando 
QUe o S~nado, em sessão de l10ntcm não 
pôde dar o seu aasentirnonto á proposição 
desta Cn.mara, abrindo o credito supple· 
mental' de 2:175~533 a varb.s verbas do or
çamento vigente para pagamento ao alrni· 
rante Arthur de Ja.ceguay.--: Inteirada. 

Do Miilistf:i!•io da. Guerra; de 23 do cor
rrentr!, transmitti.ildo devidamente saneeio· 
nados dous dos autographos da resolução 
do Congresso Nacional· autorizando o Poder 
Executivo a abrir ao Ministerio da. Fazenda 
o credito do 4: 482$500, para abono rl as sesta$ 
e sm'õe~ ·aos operarios da Casa da Moeda que 
tr-abalbarom além das hm'as do expediente·, 
no recebimento' das nova.9 moodas de nlcl~(;l, 
dos rnezes de janeiro a abril do anno pro
ximo t!.ndo.-1nteirada, eoviando.se um dos 
autographos ao Senado. 

Do Ministerio da. GuorJ•a, de hoje, satis· 
fazendo a requisiQãu desta Ca.mara, no officio 
n, 324 do corrente mo~.-A quom fez a 
requisição. (A' Commissão de Fazeuda e Ill· 
dnstrias.) 

o @r. Fellsbello Freh•e
Sr. Pl'esir.J.cnte, :pedi a palavra para sub
mcttcr ao ()Studo c 'l"'oto da Camat·a um pro
jecto do !oi que se refere ás repa1•ti1<õcs de 
Fazenda nos Estados. o simples assumpto úo 
projecto convida ao estudo. 

No programma em que vem a Republica 
de alguns annos a cstu. parto de a.ugmcntar 
a taxa tributaria a o numero dos impostos, 
me parece quo a reorganização da Fa.zcndíl. 
se impõe ao logi.&ladol', compollldo a OI\· 
vereda1• por uma politlca tributaria. cxccS· 
iliva, poJ1tica que, seja. dito do pns:~.ngem, 
est1\ custando ao consumido!" os mniol'cs sa· 
ct'itlcios. 

As repa.rtkõos d& Fazenda, repat·tiçõcs 
anecadadora.s c ftscaliza.c.loras das rendas, 
constituem capital assumpto pa.ra o legisla· 
do:·. Por isso, Sr. Presidente, julguei oppor
tuno submcttor ao c1•iterio dos meus eollegas 
este projoo1o. Ha neHe tres pontos o~scn· 
ciaes : a reform::. do pessoal das delegacias 
e das al{andegas. a. rof'orma das ca.&ego.rias 
d.est:l.s retiarti~ões e a. :refoí•ma das quotas. 
São os t~s pontos tlonlinantQs. 

A delegacia fiscal é um:t sobre;-ivencia d'l. 
thosouraria da Fazenda, mas -os servioos d<l 

quo estavam eiJcarregadoa as tbesoul'(LJ'i~~ 
uo tempo do Imperio, si &'to os mesmos db 
que se acham incumbid;lS as delegacias fis
caes, o mesmo não é o pe8soal que o desem
penha, numericamente muit o inferior. Pro
curei attender 11 est~ circumstancia. 

Quanto ao segundo ponto, isto é, á c:Úll· 
goria. da.s repat•tiçõ;:s, venho fii'mlr um 
principio de justiça. Não vejo raz.'w p~r:• 
que existam ordens nas delegacias e a lfamle
ga.s, que são sempre repartições a.rrecau:..
doras e tisca.Lizadoras da~ rondas. 

Que ao tempo do Imperio hou:vesse alfhn
dr.gas e thesonrarias do 14 , 2• <l 3 .. OJ',JC'Jl~, 
comprehende-se, era. a deducoão do dit•,•i l;o 
admini~tra.tívo e politico do tempo, d tr·~itu 
que clas~iftca.va a, provincin. em tres ordcn:; . 
Na federaQão nã.o sei pelo que hn. a.ill.\\l•!r'g::l s 
e tlelegucias de 1• m•r!em e rl.r>. S•; todas rlc>"7!'1nt 
ter igual categoria. : a de Santos, do P (l· 

ra.ná ou do Rio Grande do Nveto. São r~
partições fedoracs, seus ernpr~ga.dos t!'em 
identicas responsabilidades. e. assim como 
partL certos offaitos não ha. cat egoriu.s nt" 
Telegr·aphos, nos Correios, na Justiç-a Fed t·n:•L 
nii.o devo ha.vcr catogo1•ios nas repa. rtiçõ.·~ 
da Fazenda. · 

Terceiro ponto : as quotas. E' um pon ~r) 
importantíssimo no terreno }lra.tico . A 
q,uota não <l uma creação rio dh'eito ai.lrnl
oistrativo republicano, já. existia no tempo 
do Imperio. O seu intuito ú ostímultii' o~ 
empl'ega.clos, dando-lhes uma rcc~rnpen;;.:J. 
legal pelo interesse que t omem na. 1iscüli· 
zaçüo. 

N'o1ando quo não b(l. j ustiça. na d i ~t l'i · 
bnição dusquotas,a quo teemdireito aotua!
mente até os funccionarios que não contri
buem de qualquer modo para o desenYolvi· 
mento da 1·cnda, introduzi a.Horaçiio nu 
sentido do l'Oskingil-us ao possoa.l propria
mente atluaneíro. 

Cum:pro-ms dccl.iJ.l'O.r, para. provcnh· [1, 

suscept.ibilidado úa Hlu~trc Commiosão r.ic 
Orçamento, que o meu projocto augmen ta o~ 
veuciment~ do:> Qmprogado!', mas que ln no 
total uma economia de c~rca de 240;000$. 
como so verífl('a da. soguinto deroonstrlLÇ.\ Q : 

A despezA com o pessoal das 
alfandegas, exclusiyc ope
l'arios e não computando as 
quot.as, é actuabncnto de.. 2 .647:640$000 

Segundo os novos quadros... 2.652:500$000 

Para. oohrir o exceSso de •••• 
ha.: 

Iruportancia. da 
Yerba « Extirl~ 
ctos •••••••• , • 74:õ59$9e6 

4:Bü0$000 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 221051201 5 12:39 . Página 16 de 27 

6'16' 

Idem que res~l- , 
ta..da.réd!lcçã'o, .. · · : . 
ll.e I 0 /o-l!apor-. 
centagem .. ~os 
:tlscaes do im
posto de con-
sumo nos Es-

··· ·.:·: 

.tados ......... 100:756$330 
Idem provenien

te da revisão 
feita no nu- . 
mel'o das qup,. · 
1M , r estrin-,. 
gindocas. aos 
empregados 
propri~ente . 
aduaneiros . . . 4.71 ~087$000 

li! em que se eca- ·· 
nomiza. n o s · · 
v e ncimento.s 
dos cargos ef, . 
fectivos d o s 
inspectmoes. e 
delegados. tis-
caes ..••••. , . 100:000$)00 

Rosto ......•.••.•.. 

O restv é suff!ciente para, de 
accordo com. as tabellas 
que apresento, 1>Elol'gani- . 
Zlrem~se as delegacias fls
caes, pois a despeza com 
ostas repartições, .que .. era. . 
de .. .. . . • ...•••...•••. •..•.•. 
\llevar-se-lla, aproveitados 
osempregadosoxtínctosdW~ 
thosourarias, os 401 escri· 
pturorios que desa.ppare· 
cem de . . novos .quailrosL e 
abonando-se a., gratiticaçao 
a.nnual de 1:200;) aos pt•o
cura.dorcs ~oeeiona.es p:\1'8. 
accumulareru .a.s fun..!çlíos 
dos ant igos procuradores 
dos Feitos da Fai.zenda, a ... 

Dilferença. • •. . .• • ; ...•.•••.• 
a tirar de ....... .,·,· . . .... .. 

Saldo ....... :: ......• 

ANNAE S DA CA;\lARA 

: J• · .:· 

• , 

. veja ~ol, cultu~a.. do-4itei~ a.ru.iii~if!trativo que 
'tem esie. ~np,.et.MJo; •íl- ,n.uellf ~Éi dirigi". p;ii'a. 
p_ooi,r ·~rienta~ão e pon~1l1~~'- ;!, , · . · .. 
' . Reft:r.o~ma ao, mell .. r.P.áll'lClO • . Sl' . , 'Fehn:t() 
Nascimento,. hOje a·alüdq àó~. T4~souio. Fe, 
de1·a1, de volta de . baveiúlesãliipeiJbí0p, corn · 

·. ·br.illlo e p .l'O bidad~. inexciediVilis , . a · . mim mis
são O..e inspec:tol' d~ Alfa.adega .. da Parahyba 
e. o J ogar (j.e chefe .~e !lecçãó <.la~ S~ Luiz do . 
Maranhão.' . · . ·,: · . . · 

u~r Sa~ DÉPUTADo . ..:.,. E' ein:P.ragádo de 
grande. ~mpeteneilJ.. (.iliuitos C!P.Qia~s,.) _ 

o SR;, F ELJSBELLO FREIRE- A cue_, nao a. 
;mim, se deve a im.IiQrtancia que teu1 este 
t rabalho. · · · i . · . . · 

Agorá mesmo aquellil' eóiiirega.do acaba. de 
.elaborar uma codificação, das .leis das alflill
:<legas.,. submetteodo-a _á. a.pilrov.a.ção. de seu 
'chefe, o Sr . D1•. Leopoldo de Bulhões. 
' E' de ·crer qJie. o ,Thei!ouro accJite-a.., fa
endo jJls.tiça.. ·ao mei'i~Q, . do seu a.utor •. que 
.assim· acode a . uma . neca8Sidad~· publica, por
·que a.. codificaçãoc ;.vjge'n~- fUi .feita pQ1Ó hu
milde: Deputadô ' qué neste . momento vos 

316:403$340 dirige a palavra e que. é o primeir,o a. ra
______ conhecer .os grandes defeiiO!I da. mesma., 
831:543$31 6 .defeitos nã:o só proVJlll.ient.es.das .cireumstan-
------ cias da. <\poca em q.ue.foiel.il.llor~da , .6poca 

prol'i.tndamente · a.gHada. pela. ,pomica, como 
O:inda causados pelo andárilento, pwn cv.o
luçiio da legisla cão de Fa,-zendà, que se tem 
dad() de 1894 até agora. . · , · 
. Cha~n, por consequeneb .. ;I;L cl'iterioSl 
a.tt.ença.o do honrado_ Minist ro da .Fazenda. 

.':1~6:300.$000 para osso funcciooario, em nome, não &O do 
talento que elle possue, como da sua. pro
funda .e inveja.vel, ~ulturjl., ,.E cham~ .. bm~m 
a a.ttençlio dos meus colleg!!S da. Çama~a. dos 
Deputados, e principalmenta da. Cómmi.ssã.o 
de Orça.manto, para o estudo minucioso e 
deta.Jha.do desse pl'ojecto,. Jl.~_rquo ~lle en
cen•a nssumpto digno, ,dc poaderacão, qual 
so.li\o o. ro<n·ga.nizacão da FázenJílo P ublico. em 
nosso pa.iz. (Muito bem ; 1nui~q_,.~f11 ;.)" 
· Ficam-sohre a. Mesa', a.M ulterior déli-

1. 419 :200$000 borru.iio, os se.,nouintes 502 : 1)00$000 -v 
B!ll :548$9)6 PROJEeTOB 

·23S:IH3$310 O Congresso Na.ciontJ.l. ~ocreta. : 
A1•t . I.• Flca l'.!duzida. de 1 • /o a p::.~rcen

S1·. Pres;dcnte, em nome de ntinltit 1e.1.1- ta.gem a. abona.1• peta. ~so~~oliza.ção doo ·irnpos
d~~e d~v~ ~iwr _a. v: Ex •• qu~ P.~r~t os gra.n- , t~s -de consumo e ma!_S despezas·· dest_e' s~-
des :pl'lne~ptos deste proJecto e· ,sttannii!U· : vtç~ na. su~-consi~~ça.o dlt: vellba. --lllr,s~l-

• denma.s · ttve de · proc lll'ar o · éOlicurso u a ,sa.çao dos-tmpostQB·-de- consumo·- D. CJS l es
colla.bora.ção de um dqs ma.is distinctos em.- :pectivoll flseaes; n_os · •Estau~•. 'l: · ~i . ~ 
pregados da. Fa.zendúi'estifpiiz. · '" ' · : A-rl. 2.•· Revogam"se· as•-disptl81Qi5el ·em 

. . : · 'contr&rio·; -· · ·. ·'"· ·. :. : rin •.•! '·: Desde qu3 tlVe a honra. de. pres1dil~ .Qs. . .. .. . ... .: .. .. . .. . <' '""'•i:: ··_.,, 
serviços deste d~p!"rt1.mento .d.o,_P94~:· EX-· . S~ ,dã.s sà~~õ.ea;, ._u 4a";~T},~{JB.Jí<l ;~~;~~03. · '7 
eeut1vo, como Mtm~;dg,.Sr. Ma.reclia.l Flo- iFehsbello Frelt:~·.,-. 1fP.à'r;tg:t(63..~]Jorsa,.- Jo11t: 
:riaD·:> P .;ixoto, vi a V:ooii.Ç2o, a· prófllódl:l; e in- ni<tno de (}.w11alno:...:.:Oli"ve{ra'Talliid<r.o : . . 
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SESSÃO EM 24 DE OUTUBRO DE 1903 617 

O Congresso Nacional decreta: tiçoos ficam substi"tuidos pelog que a este 
Ar"!. 1." E' o Govemo autorir.ad() a rofor-[ acompanham. . . _ 

r,nar os regulament?B das Alfandegas e Dele· Art .. ~.o Revog~m-se as d!spoSIÇoes em 
gaciasFiscaes;conforrnl.' as exi~encias a.ctua.es I contrauo. 
no serviço, quanto possivel Stmplttlcando•o. Sala das tiessões, 24 de outubro àe 1903.-

Paragmpho uni co. Os quadt·os do pessoal Felisbello F!·eke .- Rod1·igues Daria.-Jo1Ji
e a~ tabellas doo vencimentos nestas l'epa.l"· niano de Can:>aaw:-Oliveira Valladão. 

·-vol . Vl 

:N~VAS TA.BI!!LLAS !IAS ALFANDEGAS-PESSOA-I.i E VENCIMENTOS·· 

Santos 

Jnspector ..... , . ...•..• , • 
2 Chefes de secção .. , ..... . 

10 Conferentes ............. . 
.iO Primeiros escriptural'ios •• 
l8 Seg:undos ditos· ......... , . , 
Jõ Terceiros ditos •••.... . ..• 

Guarda-mó r ........ : .... . 
Ajudante dó gua.rda.-mór .. 
Comma.ndante dos gua.rJas 

'50 Guardas .. ,' . •. , ......••.••.• 

Ordena.tlo 

6:000~ 
4:800$ 
3:8001'; 
3:200$ 
2:600$ 
l :800$ 
4:8001!; 
"·9Q~J_:. ·:l·- LJ:jfJ 
2:000$ 
1:500$ 

QnalnS 

14 
12 
lO 
s 
6 
4 
8 
8 
6 
4 

Tu~al 

6 : 000~ 
9,:600$ 

38:000$ 
32:0003 
4.1:600$ 
28:8008 
4:800$ 
:~:200$ 
2:000$ 

75: 000$ 

.. . Tllàsoureiro: ~, •••. , •• , •. , 
Ordenado 

4:000$ 
2:000$ 
;1:000$ 

Gra ~i ficação , 

2:000s 
l :OOO$ 

6": 000$ 
6:000.$ 
4:500$ 
4: 800$ 

2. FieiS. do thesourei ro. , .... 
Pórtéiro-ca.ctora.rio ...•..• 

4 ._Contínuos ..•..• ; •••••••.• ~o o:;; 
l :500$ 

4UO$ 

600 Quotas na razão de 0,28i "/o sobre a. lotaçU.O 
de 30.000!000$000 ........................... . 

Belém 

Ot·denado 

Inspector .........••... , 
2 Chet'es de secção •. ; .. ,., 
8 Conferentes ............ . 
8 Primeiros escripturarios. 
~&Segundos ditos.,., ...... . 
Jô Terceiros ditos .... •., .. . 

Gnarda.-mór •.•.•.••...•• 
.Ajudante .do ,gua.l'lla-mól'. 
Commandante dos guardas 

60 Guardas •.•. , •.....•...• 

6:000$ 
4:800!!: 
3:8009; 
3:200$ 
2:600$ 
1:800$ 
4:000:'; 
3:200$ 
2:000$ 
1:500$ 

Qll?\rLS 

14 
12 
lO 
8 
6 
4 
8 
~ 
6 
4 

Ordenndo Groti fica.c_ão 

...,._ Thesoureiro·.. . .......... 4:000$ 2:000$ 
Fjel do thesoul'tliro.. . ... 2:000$ 1:000$ .. 
Administrador das Capa, 

• tazias....... .......... 3:600$. i:80Q$ 
· · Ajudantedaa.drninistradol' :;:009$· l.;OOQ~ 
7 Fieis de armazem .•••.. , ;;:000$ 1 :OJO~, 

Porteiro·ca.rtora.rio. ..... 3:000!. 1 :5001!1 
Ajúdante d.o porteiro.... . 1 :600t 8003 

6 Continuas............... 800$ 400$ 

262:300$ 

~6 : 100$ 

Total 
6:000$ 
9:600$ 

30: 4.00$ 
25:~00$ 
41:600$ 
2B:BOO$ 
4;800$ 
3:200$ 
2:0000 

90:000$ 

.. 6:000$ 
"3-:,000$ 

5:400$ 
~~000$ 

~).:;000$ 
"4:500$ 
2:400$ 
7:200S 

-~~~ 
. 294':500$ 

7B 
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604 quotas na razã.ode O, 543 o;., sobt•e a. loto.Qiio de 
16.000:000$()00 ............. . .. ........... . 

, S. St~ltJador 

Inspector .••.•........ .. . 
2 Chefes de secção •••••..••• 
8 Conferent2s .............. . 
8 Primeiros escripturarios .. 

16 Segundos ditos .......... . 
16 Terceiros ditos . . ........ . 

Guarda.-mó r .......... . .• . 
Ajudante do guarda.-mór. 
Commandante dos guardas 

60 Guardas . .. . •..•..... ... . : 

Thesoureiro ............. . 
Fiel do thesJureiro ... . •. . 

_ Ad~inistrador das Capato.-
.z1as . ............. , .••• , . 

Ajudante do administrador 
7 Fieis <le armazem .•...... 

PJ)rtciro cartora.rio ...... . 
Ajudante do porteiro •.... 

6 Contínuos ..•............ . 

Ordenado 

6:000$ 
4:800$ 
3:800$ 
3:200$ 
2:600$ 
1:8008 
4:800$ 
3:200$ 
2:000$ 
1:500$ 

Ordcn:.do 

4:000$ 
2:COO$ 

3:600$ 
2:000$ 
~:000$ 
3:000$ 
1:600~ 

800$ 

Quotas 

14 
12 
lO 
8 
6 
4 
8 
8 
6 
4 

G ratifico.çiio 

2:000$ 
1:000$ 

l:Ba~ l. . 
t;oo~· 
1:5 ,' 

800.; 
400$ 

80:880$ 

Total 
6:000$ 
9:600$ 

30:400$ 
25:6008 
41:600$ 
28:8008 
4:800$ 
3:200$ 
2:000$' 

90:000$ 

6:000$ 
3:000$ 

5:400$ 
3:000:;; 

2l:OOOS 
4:õ00* 
2:-'00$ 
7:200$ 

-----
604 quotas na razlo de 0,6~1 °/o sobt•e a Iota('ão 

da_ 14.000:00J$000 ..••....•.......•.•..••.•••••• 

294:500$ 

86:940$ 

Recife 

Ordenado Quotas 

In~pector ......... . .. .. ... 6:000$ 14 6:00~ 
2 Çhefes de secção .. .... . ... 4:800$ 12 9:6~ 
8 Conferentes .. ........ .... 3:800$ 10 30:400$ 
8 Primeiros escripturarlos .. 3:200~ 8 25:600$ 

16 Segundos ditos .... .. .. ... 2:600. 6 41 :600$ 
16 Te1•ceiros ditos . ...... .. .• 1:800$ 4 28:800$ 

Guarda·mór . ...... , ; ..... 4:800f 8 4:800$ 
Ajudante do gua.rda.-mór .• 3:200. · 8 3:200$ 
Comma.ndante de guard.:.s 2:000$ 6 "2:000$ 

60 Guardas ••...•. •. .•...• ••• 1:~00$ 4 oo:ooo$ 
Otdenil.do G L'a.tiflcação 

Thesoureiro •.....•••.•. .• 4:ooog; 2:000$ 6:000$ 
Fiel do almoxarife •.....•• 2:000$ 1:000$ 3:000$ 
Administrador das Ca.:Pa· 

1:800$ 5:460$ ~zias .• :· ...• : . ...•.. , .•. 3:600$ 
Ajudante do administrador 2:000$ 1:00~ .3:000$ 

7 Fieis de armazem ••• •.• .• 2:000$ 1:000 . 21:00~ 
Porteiro-c'lrtorario. ~ • •••• 3:000$ 1:500$ 4:500. 
AJudante do porteiro • •• • • 1:600$ 8{)~ . 2:400$ 

6 Continuas_. : •• _ ••••••. .- •.•.• . 800$ 40 7:200$ 

----
604- quotas na razão' de 0,5i9 % soare a lotação 

294:500$ 

- de 15.000:000$000 ...•••••••••.•••••.•..•.• 83:8W$ 
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SESSÃO EM !!4 DF. OUTUBRO DE 1903 

R io. Grande do Sul 

InspeBtor ..•.••••••...••.• 
· 2 Chefes de secção .......•.. 
5 Conferentes ............. . 
4 Prime1ros escriptu:·arios .• 
4 Segundos ditos ........... . 
8 Terceiros .. ditos . •... .. .•.• 

Guarda.-mó r ... •... .. . . •.• 
Ajudante do guarda·mór .. 
Comma.nda:ntc dos guardas 

40 Guardas •• .- ............. . . 

Thesouroiro ............ .. 
Fiel do thcsoureiro .. .... . 
Administradór das Capa ta· 

zias .... · .•.... .... · .... . . 
4 Fieis de <~.rmazem ... .... . 

Porteiro-cartorario . .. . .. . 
2 Continuas ............... . 

Ordenado 

6:000$ 
4:800!li 
3:80o$ 
3:20\.l:li 
2:600~ 
1:~ 
4:800$ 
3:~2~~ 
2:~ 
1:500$ 

Quota! 

14 
12 
10 

X 
r; 
4 
~ 

8 

" 4 

Q,·denado GraLiíÍcação 

.::000$ 2:00~ 
1 :llOO$ 90Q::; 

3:0008 1 : 50~ 
1 :soo.-;; 90ae;; 
2:400$ 1 :200~ 

800$ 400., 

35.'! quota~ nn. razão do 0,0 14 °(o sobre a. lotnQ1io 
de 8. 000:000;~000 ............................ .. 

llla ndos 

Inspector .. ...... . ........ . 
2 Chatos de secçào .......... . 
5 Cuoferentes ............... . 
4 Primeiros e.scripturarios .. . 
5 Segundos d itos ...... ; .... . 
6 Terceh•os ditos .... . .•.•..• 

Guarda.· mó r.; .•........... 
Ajudante do guarda.-mór ... 
Cornmanda.nte dos g!Ul.rdas . . 

20 Gua.rdM. ;, •. , ....... . ..... . 

Theso.ureiro ... . ... ...... .. 
Fiel t.lo the50Ui'Ciro . .. . .... . 
Adm'imstrador da.s Capatazias 
Fiel de armazem .. .......• 
Porteiro--ca.rtorario •. ..•... 

2 Continuas ......... . ...... . 

Ordenado 

6:000$ 
4:800$ 
3:&.10$ 
3:200~ 
2:'i00:!> 
1:800$ 
4:800$ 
3:200$ 
1:80~ 

. 1:200$ 

Ordenado 

3:600S 
1:400$ 
2:400$ 
2:40~ 
2:000$ 

800$ 

Quo\aB 

14 
12 
lO 
"8 
(; 

4 
8 
8 
6 
4 

Gra1i fi cação 

1:800$ 
700$ 

l:20(Y.ji 
1:200$ 
1 : 000~ 

400$ 

276 quotas na razão de 0,697 °/o sobro a lotação ue 
5. 700:000$ 000 •.••• ••••••••.•••..••••.••. •••• 

Po;·to AJ,egre 
OrdeMdo 

Inspector •...........•..• 
2 Chefes de saeção ..... ... .. 
4 Conferentes .... ... . . ... . . . 
5 PrimoiPos escripturarios .. 

lO Segtt'odos ditoo ......... .. 

6:000$ 
4:800$ 
3:800$ 
::!:200$ 
~:600$ 

Quo tu 

14 
12 
lO 
.. 8 
~ 

Tola. 
6:000$ 
9:600$ 

19:0008 
12:80)$ 
10:400$ 
14:400$ 
4 :800;!1 
3:200.~ 
2:000$ 

60:000.;' 

6:000$ 
2:700$. 

4:500$: 
W:800S 
3:600$ 
2:400$ 

li2:2CO$. 

51 :5'20.:::.. 

To ta 

6:000$ 
9:600$ 

19:000:;;. 
i2:800$ 
13:000$ 
10:800:;: 
4:800S· 
3:200$. 
1:800$-

24:00~ 

5:400~ 
2 :Hl0::; 
3:600:s 
3:GOI},:i 
3:000$ 
2:400$ 

125:100$ 

39:i29$-

Total 

.6.:000$· 
9:600$, 

15:20()$: 
16:000$ 
~:000$-

619 
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12 Tercéir~ ditos ...... . .. :. 
Guarda-mór ...... . . . .• ,, ••.• 
Ajudante·. do guarda-mór. 
· dommandant e d os g iíii.t'das 

20 Çtúa.rdas • .-... .. ..... i .. :.·. 

Thesouretro ....... . ... . . 
Fiel do tlleooureiro. · ... :· .• 

· ;Aüministradol' das capa:ta.-
:z;ias • • •••• ••• ••••••• ·;-: ·, 

3: F'iàis de a.\' ma zem .. . . •.. ·• 
Portciro-cartorar•io ... · . ..• 

2 Contínuos •.......... , . .• 

1:800$ 
4:!!00$ 
3:200$ 
1:800$ 
1:200$ 

o~Jeoado 

3:60~ 
1:600.:; 

2: 600$ 
2:400$: 
2:000:5 

sou.s 

4 
8 
8 
ó 

·: '4,•· 

Gra\i6ca~ão 

I :1100$ · 
' -800$ 

1':300$ 
1':200$- • 
1:000$ 

41JU$ 

21:60~ 
4: 800, 
3:200$ 

' -l ~800$ 
2iMOO$ 

' ~ ~- ~ 

5:4~ 
· <r·llOO' 

:--· . .'11 

3:·900~ 
' 10;80~ 

3:00 .. 
2:400:3 

----
328 quotas na razão de l,ü49 °/o sobre· a. lotação. 

de· 4 . 500: 000$000 . ........ .. ...... .. . .... .... : .· • 

Inspector .. . ............... . 
2 Chefes de seci;ão . ,. ..... . . 
4 Conferentes.; .... ... .... . . 
4 Primeiros escriptura.rios • . 
4 Segundos uitos •••.• .•.• .• 
6 Terceiros . ................ . 

Gual'da.-mór ••••• •• ••• •• , . 
·Ajudante do gua.rda.-már .. 
Comma.ndante dos gua1•das 

18 .~.urJ.rdas • •. • • •••• • •• · •••••.•• 

Thesourelro- .• , , •...••••• • 
Fiel do thesou:reil'o ......... . 
Administrn.dor das Capa.ta.-
' zlas •. . ...•.•... •.•. . · •• • · 

-4 Fieis de arma zero ..•. .. . . . 
Porteico-car.torario •••• •.•• 

Ol'denado 

6:000$ 
4:800$ 
3:800$ 
.3:2.00$ 

r;~ 
4:800~ 
3:2<l0$ 
1: 800$ 
l :200$ 

Ordenado 

3:60o.cli 
1:4.00$ 

">·400€; 

Quota& 

14 
12. 
10 
8 
6 
4 
8 
8 
6 
4 

Gratiflea.ção 

1:800$ . 
.. 700$ 

156:100$ 

47:'205$ 

T ot11 

():QOO$ 
9:600$ 

15 :200$ 
12:800$ . 
10:400$ 
10:800$ 
4:800$ 
'3::200$ 
l !SOOS 

21:.600$ 

5:400$ 
2:100$ 

3:600$ 
[4:400:1; 
3:000$ 

·.2 Contiouos .••.•••• •••. • • .•• 

. 2;400$ 
:2: 000$ 

800$ 

1:200$ 
1:200$ 
l:OOn$ 

400$ .;_;,;... 2:400$ 

~~ q.uo&as na.;· r~t7;1io ele l,209 ~ó sobre a· lotação .. 
· · · · de s .ooo~OOQ:i;OOO ...................... .. _ ..... · 

... : : l i'or tak:a: 

.... \ : · . 

In>pectol' . ..... ..... .. . .. . . 
":2 Chefes de se~o .. . ... ... · ~· 
3 !Cotitel'6ntes: ..•• ;• •. •. ••••. ,. • , . 
3 .:().r~meiros e,scrlpturaJ.•!os •.• 
:~;;_$.:g~n_dos d!V;os •.•.• • (· .• .' • • 
!l '~~ell"os di'tos •.• . •..•. ••• , 
~· :~\í,tda·m4l! . •.. . .. . :· . . i; • • 
~~~·a.ndtnte dos g~l'd~s. 
'!:~· Gíil!.rda.~ ••... •.• •• • ·, ••• •. , 

Ordenada 

6:000S; 
4 ~800$ 
3:800$ 
3:200$ 
2 :600$ 
1 :80~-
4:800 .. --. 
l :·500 .. 
1:200$ . 

·Quotas-
14, 
12 
lO 
8 
(i 

4 
: s : 

--·G ' 
·-· •: ·4 : 

127: 100$ 

36:27~ 

~-

·Total 

6 :000$ 9:6m 11:400 
9:600. 

1"3:000$ 
. ·9;-000$ 
' .o' >4:800$ 
. ' 1!500$ 
21':{\00$ 
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Thesoureh•o .• . .. •••. ~ •.. • • 
.. FieLdo Tllcsout·eiro ... .. • . 

Administrado\' das Capa.ta.-
zia.s .... . ............. · .• . 

3 Fieis de armazem ...... • •. 
Porteiro-carto1·ario .•..•.•• 
Continuo .. •..• .••.• • .•••• 

Ordenado Gr~illicaçâo 

'3:000:í; 
1 :4~ 

1:800$ 
1:600$. 
1:600$ 

800$ 

l : 500:5 
700$ 

900;5 
800$ 
800$ 
400$ 

- 4.:~ 
2:100$ 

107:300$ 
'228 ·quotas na razão de 1,64 !o sobre a lotação 

•.de 2.0:0:000$000 .•..•..••• ..•. •..•.•.•... , .• . , . • .32: 800;j; 

.-.:!, · . 

· · lnspectot· . •... ••• .••.. . . . 
~ Chettls de secção .. •••. • • • 
3 Conferentos ... . ........ .. 
3 Primeiros-'esci-ipturarios •• 

. 3 Segundos ditos .......... . 
· 3 Terceiros .dltos .• • .•. •.. ••• 
· GuaL·da-niór •• ...•.••••.. . 

Comroandantc dos gua.l'd:\s 
18 .Guardas . ........ ... . ; • ..••• 

l'lteBooreiro • .. ••...••.• •• 
Fiel d<> thesoureiro ••••. •• 
Administrador das Capata-
zias . ........ . .. .. . . . ... .. 

3 Fieis de armazem . .. • .. • •• 
Porteiro-cartorario .•••.•• 
Continuo ...• •.. .•......•• 

Ordena elo 

&:000$ 
4:800$ 
3:800$ 
3:20~$ 
2:600$ 
1:800$ 
4:800$ 
1':500~ 
1:200$ 

o~denado 

3:000$ 
1:400$ 

I :800:j; 
1:600$ 
1:600s 

800$ 

· Quot~s . 'i.·,,.·. To~~ 
· ·1•4 -u, 6i000:5 

12 9i600$ 
10 ll :400$ 
8 9 : 60~~ 
6 7. :.80~ 

'4' ·' 5~400$ 
8 '4:800$ 

.; 6 1:500$ 
4 21:600$ 

Gra~i,ficação -

1:500$ 
700$ 

'900$ . 
800$ 
800$ 
400$ 

4:50(1$ 
2: 100$ 

. 2:700$ 
7:200$ 
2 :400$ 
1 :200$ 

97:800$ 

208 quotas na razão de · l ,87•i • sobre <\ lotação .de·. 
L600:000$00(l .. .... . ; ....... ............... · ·•'- .29.:920$ 

Iilspcotor •... • ••. •..... •. 
2 conferentes .. ...... .. .. .. 
3 :primeiros cscripturarios . . 
~.;aogundos djtos .. ... •.. . .. 
3,, terceiros) litos ...• ·:·~~ .,. , •.. 
· ·auarda.-mót> ••.•. , .••.••• 

... ,, : -Comroand.ante dos ~a.L'das 
J8 ;gúarda.s . •.. ..• .••... : .. , .:. • 

·: ·, 

· · '"l'Iiesoureiro .......... . .. , 
·:F1e1 do thesoureiro ...... . 
Adroinistrailor das: C~pata-

:r.ias .... .. .. ................. . 

Ord.en il.do 

6-:000$ 
3:800$ 
3$201J:t 
2:60o$ 
1:800$ 
4:8(}0$ 
l:4v0$ 
:1:2~ -

1 .. 

14 
lO 
8 
6 

. 4 . 
8 
6 

. "4 . ,; ·. 

Tot:>.t 

Otd-enttd'o' . G~O.Lifid~Çiê)_--== ·:! 
• • . -·~·H: 

3: 000$ 1 : 500$ 4 : 500$· 
1:400$ ' 700$ 2:100$ 

.·.: ' , , ~ •• ·T ·.; :_i~, . n ·, ~~:~ .• 

.L :8.00$ ' ' .. 9.00$•' :2:700$-
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Fiel de a:rma:;em ••.• .. •.• 
Portoiro cartor&rio .... . . . 

1 Continuo . .. .. .... ... . • •. • 

1:600$ 
I :600$ 

800$ 

800$ 
800$ 
400$ 

174 quotas na razão de 1,i8 •f· sobre a lotação de 
1.400:000$000 .••.... . ..•.•......•...••.••••••• 

Flo)·ianopolis 

Inspector . -- . . - -• • -. .. . . . . 
2 Conferentes .. . .......... .. 
3 Primeíroq esoripturartos • • 
3 Segundos ditos ... . . .. .. . . 
.3 Terceiros ditos . . . . ••• .• •• 

Gua.rda-mór . ••.• ••. . .• • •. 
Commandante dos gu:1rdén 

l.S Gua.rda.s . ....... ....... , .. 

Oràen:~dos 

6 :000$ 
3:800$ 
3: 200$ 
2:600$ 
1:800$ 
4:800$ 
1: 400t 
1:200:p . 

Quo las 
14 
1() 
8 
6 
4 
8 
6 
4 

Or,tenado . Gratiti~açio 

Tbesourciro • •.•••••• . .•. • 
Fiel do thesoureiro •• ... ••. 
Administradoi' das capa· 

ta.zias ....... . ...... . . .. 
l Fiol de a.rmazotn ...• •• •• • 

Porteil.·o-car tol'ario . • •. • •• 
1 Continuo .. ............... . 

3:000$ 
1:400$ 

1:800$ 
l :CíOO$ 
l :tiOO$ 

803$ 

1:500$ 
700$ 

900$ 
800.1} 
800$ 
400$ 

174 quotas na. ra.zão de 2,78 °/o sobre a lotação de 
90J; 000$000 . . .... . ........ . . ........... .. . .... . 

Cor"mbd e Pcu·ahyba 

Otdcnndlls Quotas 

. lnspootor .. • • . .•.•.. • , . . •• 6:000$ 14 
2 eonrerenies •. .• .. •••• .•• . .3!800$ lO 
2 Primeiros escrlptura.rlos .. 3:200$ 8 
2 Segundos di tos ........... 2:ti00~ 6 
3 Terceiros ditos •• •. ••••• •• 1:80~ 4 

Guarda-mór .. ... ... . . .. . . 4:800$ 8 
Commanda.ntc dos guardas 1:400$ 6 

J6 Guardas ...... ... . .. , . . ... 1:200$ 4 

úrJenado Gratil'icação 

The•oureiro .........•• • . • 3 :000$ 1:500$ 
Fiel do thesou1·eiL·o . ...... 1:400$ 700$ 
Administrador das Ca. p a,. 

tazias ... . ..• ... . .... •.. 1:800$ 900$ 
t Fiel de armazem .. . ... .. , I :600$ 8081 Porteiro-cartora.rio .. .. . .• 1:600$ 800 
1 continuo . ... ; .. ... .. .. . ... 800$ 400$ 

l52 quotas Üa razão de 2,18 o/, sobre a lotação 
-. de 1.000~000$()00 • .•.• • • •. . . .. .• . . ... •.••• •. , 

2:400$ 
2:400$ 
1:200$ 

--'---
79:500$ 

24:920$ 

To&al 
6:00()$ 
7:600$ 
9:600.~ 
7:800$ 
5:400$ 
4.:800$ 
1:400$ 

21:600$ 

4:500$ 
2: 100$ 

2:70!)$ 
2:400$ 
2:400$ 
1:200$ 

79:500$ 

25:020$ 

'l'otnl 

6:= 7:60 .. 
6:400íi 
5:200$ 
5:400.~ 
4:800$ 
1:4.00$ 

19:200$ 

4:500.4; 
2 :100$ 

2 :700$ 
2 : 400$ 
2: 40Q.<; 
1 :200$ 
-~-
71:300$ 

2l :SOO$ 
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. Urug?.'a!Jal'!t.t 

OrJellado Qao~as 

14 
10 
8 
() 

Inspectol' .. .............. . 
2 ConrerBntos •••• • • ••.•. • .. 
.3 Primeirvs escriptut•a.rios . . 
3 Segundos ditos ......... . . 
3 'forceiNs ditos .••..... ... 

Comma.nda.o to dos "U<.u•Jas 
:':0 Gua.):'da.S ••••• , •• , ~ •.•• , , • 

6:000$ 
3:800$ 
3:200$ 
2:600$ 
1.800$ 
1 :8005 
1:200$ 

4 
fo . 
4 

Thesoureiro ...... ; ..... . . 
Fiel do tllesoureiro ••••••• 
Administradvr d~s Ca.pa.· 

O•·Jena<lo Gt•ati fi aação 

3:000$ 1:500$ 

ta.zias . ...•. , • • . ...... ... 
I Fiel de a.rmazem. ,;, •...• 

Portei t·o·cartot•ar ío •.••.••• 
1 Continuo .... ........... .. 

!:400$ 700~ 

1 : SOO.t 900$ 
1:600$ 800$ 
l : 60ú:;i 800!!: 

800$ 40~ 

291 quotas na. ra.zw de 7,05 •/. sobre a lota.çã.o de 
600:000$000 . •..•...•..•.• • .• •. · .•..•.•.. •.• •••• 

Amcaju', Pa,·nahyiJa e Victol'ia 

Ordenado Quotas 

Inspector .... ........ . .... 6:000$ 14 
3 PL•irneiros odct•ipturario3 . , 3:200~ 8 
3 s~guudo~ dit.us ........... 2:000$ 6 
4 Terceiros ditos .•.•.••.• ;. 1:800$ 4 

Comma.ndanto dos guardas 1 :400S 5 
10 Gua.rda.s •.. .. . ....•.••... . 1:200$ 4 

Ordenado Gratlfiaação 

Thosoureiro . . ...•..•..•• , 3:000$ I: 5:)()$ 
Fiol do thesouruiro .. ..... I :400$ 700$ 
Administra.dot• das ca.pab· 
zias ..• •.• .......•...•• . • 1:800$ 9008 

l Fiel da armaz:ern •.•.•..•. 1:600$ 800$ 
Portoiro cartor .\l'io .•. ••.. 1: ooo::; 800$ 

l Continuo ...... . .... .... .. 800$ 400$ 

118 ·qufJt:I.S na.· faZlt? dJ 5,66 °/o sobrO a lotação 
de 300:0J0$0:JJ, •••.•.•• .• •.•.....••.... .••. ..•. 

Natal 

Inspector ... •..•.. •..••.. . • 
3 Primeiros esct•iptura.rios .. . 
3 Segundos di toa ......... ... . 
4 Terceiros ditos ...... ...... . 
· Comma.nda.nte dos ,gunl'das .. 

10 .Guard'\8.,• •.••...•...•. •... 

Ord<'nado 

6:000$ 
3:200$ 
~:000$ 
1:800$ 
1:~00$ 
1:200$ 

Q%tat 

14 
8 
6 
4 
6 
4 

Orden11.do Grtlti6eação 

Thesouroirp.......... •.. .. 3:000:li 1:500$ 
Fiel do thesoureiro.... . . • l : 400$ · 700$ 

Tola! 
IHlllM: 
7: 00&; 
9:600$ 
7: 800$ 
5:400$ 
1:800$ 

60:000$ 

4:50~ 
2:100$ 

2:'700$ 
2:400$ 
2:400$ 
1: 200$ 

113:500$ 

42: 300$ 

!3 :000$ 
9:600$ 
7:800~ 
7:200::; 
1 :400!;; 

12:000$ 

4:500$ 
2:100$ 

2: 700$ 
2:4~ 
2:4 
1:200$ 

---·-
59:300$ 

1 6 : ~80$ 

6•000$ 
9:600$ 
7:800$ 
7:200$ 
1 : 40~ 

. 12:000$ 

4:. 5QO$ 
2:100$ 

.623 
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Administrador das Oa.pa. 
z1as ••• .••••• , ••••.•.•• ,. • 

l Fiel de atmazein ....... . . 
'Porteiro ..........• ·; .•. ;. 

·I Continuo ............ · .... ; . 
~i l 

1:800$ 
I :600$ 
):6QQ$ 

800$ 

900$ 
800$ 
800$ 
400$ 

118 quotas na razão .de 8,49 % sobre a lotaÇão 
.da 200:000~000 ........ .- .: . ; ... . · ..... ; . .. ; .. o . ; • o 

S~at"Am1a do Li~l·amento 

'ltispector • o ; •• •• • • •• • • ••• • • • • , 

3 .Primeiros escriptura.rtos .• _. 
3 ·Segundos ditos ........... . 

.:3 Terceiros ditos •• o •• ; •• • ••• 

';Coírimandanie dos guardas . .. 
20 'Gúa.rdas . ·. -....... ..... : .• • 

Thesoureiro . .... .. . . .. ... ... , 
-Fiel da t.hesoureiro .•..•. •••. ·, 
Administrador das Capatazias 
1 Fiel do armazem ......... , 
Porteil•o-cartorario o •••• o •• •• 

I Continuo ••. o ••• o. o •••••••• 

Or4en~do 

~;= 
-2:600$ . 
1:800$ 
1:-400$ 
-1-:200:ij 

Quotas 

-14 
8 · 
.6 

-: .• -·4 
·6 -

_ 4 

Ordenado Gratificação 

3-()00$ l·ã I;400$ .. 70 . . 
1:800$ 90 
1:600$ 80 . 
I : 600$ . 800$ 

800$ 400$ 

2:700$ 
2:400$ 
2:,400:1; 
1:200$ 

. ,f19: 300$ 

16:980,'!; 

Total 
. : 6:.000$ 

,·9:.600$-
7:800$ 
5::400$ 
-1-:'400$ 

-24:000$-

,4:500$ 
'2:100$ 
2:700$ 
2:400$ 
2 :400$. 
1:200$. 

154 quotas na razãl) de 7,39 % sobre a lotação 
de 300:000$000 ••. o •• • ...... . ... .-.. • • .. •• • • .. .. • • •• • 22: I 70$-

NOVAS TABELLAS D.\S DELEGACIAS FISCAES--'- 'PESSOAf, 
E YENOIMENTOS 

B(rhi<A, S. Paulo, Penw.ml'mco, Par-à, Amazonas, Rio Grande 
do Sul e Jl!a{lp Grosso 

Delegado-tl.soa.l ........ . . .. . 
Contador •. , .. • .. ... .•• • , ., 

4 P-rimeiros-eeoriptu1•arios .•• 
H Sogundvs ditos . •• •• •• o, •••• 
6 Toroeiros dHos ............ . 

Theso11reiro , .• •. , •... . .•.• 
Pa:rOOor, •••••. ;, •• , . , .••.• 

2 Fiets ..••• ; ..•.•.•• • •..•••• 
Cartornt•io ..•. , . , •.•.• , ..•• 
Por~irll., .... . , ..... .. ..•• 

3 Coutin uos ............ , ••. ••. 
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1 ... ~ ..,_.., .. ? =-· 
Thesouroiro. , .•.......•.. 
Fiel. •.... ,,,,,,, ..•• , ..• 
Ca.rto!·ario .............. . 
Porteiro .... , .......... .. 

2 Cuutinuo!! .• ,,,.,,.,., ...• 

4:000$000 2:000$000 
I : (}00$000 S00~.000 
1:600$000 800$000 
2: 400~.000 l : 200!i;OOO 

800$000 400$000 

CeMà e Alag6as 

O~tlen~do Gratl!\ça.çii:•J 

DJiegado fiFcal. ..•... , ••• 4:800.~000 2:400$000 
Contador .•....•.........• 4:000$000 2:000$000 

2 Primeiros cscriptm•a.rios. 3 :200.~000 1:600$000 
3 Seguo.dos di.tos ........... 2:666$667 1:333$333 
3 Terceiro~ d1tos •..•....••. 2:000$000 1:000$000 

Thesourmro ......... , .... 4:000$000 2:000$000 
Fiel.. .................... l :600$000 800~000 
Car~orario ................ J. :600$000 800$000 
Port.eit•o.. .. • • . • .. . • . .. . . 2: 000$000 1 : 000$000 

2 Continuos •••......... , 8003'000 400$000 

No~ o~tn>s Eslt!dos 

01·denndo Gratiiicaçiio 
Delega.dú 1h;ell. ••• , ••••.•• 4:800$000 2:400$00:> 
Contador .•••...•••..•..••• 4:000$000 2:000$000 

2 Primeiros escripturarioa, • . 3: 200~000 1:600$000 
2 Segundoe ditos ....•.•..••. 2:666$667 1:33.1$3:13 
2 Tm·ooiros Liitos ............ 2:000$000 1:000$000 

Thesom·eh·o. , ........ , .•• , 3: 200$000 1 : 600$080 
Fiel ....................... 1:600$000 800$0.?0 
Cartorario ••• , •• ,,........ 1 :600$000 800$000 
Port~JirJ ••••••• , •••• ,,.... 1 :600~000 800$000 

3 Continuos......... ........ 800.)000 400$000 

6 000$000 
2 400;~000 
2 400$000 
3 600$000 
2 400$000 

69:400$000 

T{\~1\l 

7:200$000 
6:000$000 
9:600$00') 

12:000$000 
9:000SOOO 
6:000,\;000 
~:,100$000 
2:400$008 
3:000$000 
2:400$000 

60:000$000 

Total 
7: 200$000 
6:000$000 
9:6QOWOO 
8:000$00(! 
G :000;)000 
4:800$000 
2:400J;000 
2:.100$000 
2:400$000 
2:400$000 

50:604.$000 

Sal:ts das ~ossõcs, ft5 de outubt•Q do l90:J. - FçlisllcUo Fl'cú·e. 
-Uodríoues Doria.-Jnvi~tiano Car'll~lho.-0/ivei?'a VaUad1To. 

Vio a. imprimir os seguintes 

PROJEOTOS 

N. 279-1903 

Mostra que, tendo iniciado sua ea.rroira 
de funccioni\rlo publico a 17 do mat•ço de 
1870, como prRticanto da e:ttlncta. Tlle~ou
ra.ria de Faz.1nda. do Minas, foi PI'omuvido 
gr:J.da.tivamento a.t.; o logtu· do l' escr iptu
rurio, ca.I·go em que se a~bava quando, pelo 
decreto de 2.2 de maio do 1894, foi nomeado 
doleg:!.clO-fisca.l em commissã.o . 

Autol'i Ja o Govenfo a aposentar Jose Maria dos 
Reis Rarcell11s, delegado-fiscal em commis
sa:o do 1'hesoul'o em .i\olina3 Gcraes, c~nn o 
ordeflado do cargo de fklego.do- fiscal, obst:l'
,t~do o disposlo no § fo do art. 4• do dec1·eto 
n. 1f1, d e 4 de novembro de f892 

Jos~ Maria dos Reis Barcellos, delogado 
fiscal em commissão no Estado de Minas 
Geraes, pede sej:.~. o Poder Executivo autori
zado a. conceder-lhe aposent<4doria com o or· 
denado do cargo que occupa. 

V~l. VI 

N~sse cargo, da delegado-fiscal, tem-se 
consorvado ati! lwjo, não podendo, :porém, 
continuar a. des9mpenhal·o po~ atacado de 
myelit~ dorso· lombar chronic:.1., comp t•ova.d<J, 
por attestado do t1•e.s facultativos. 

A Corumiss1io do Fazenda. e Indust ria; de:
poi3 de bem examinar todos os doeumeritos: 

Considcm.ndo o est.aclo do saude do reque· 
rente ; 
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Considerando o bom desempenho que tem 
dado á. sua commissão, pois de modo con· 
tra.rio nã.o se justificaria tao longa pe.rma.· 
nencia. nella · 

Considerando que a cornmissão em um 
cargo por pr11.zo approximado de dez ~nnos 
ininterruptos impor"t3, qnasi na e1l'ectivlda.de 
delle; 

Considerando o es:piríto de nossa legislaçã.o, 
que no§ 2<> do al:'t. 4• do decreto n . 117, d~ 
4 de novembro de 1892; dispõe que c a. a.po
sontadol'ia. é dada. com as vanta.gens do cargo 
que o funecionario esteja. exercendo ha dous 
annot e os que não tiverem esse tempo de 
serviço só poderão aer apoacntados com o 
ordenado do cargo anterior :. ; 

Julga.ndo, pori\m, gra.ndemtmte sa.lntar a. 
disposição do§ 1" do referido ar t. 4" do de
creto n. 117, que dispõe que c aos que tive
rem mais de dez e menos de 30 a.onos de 
serviço compete aposentadoria com ordem\do 
propot•ciona.J. ao t empo que lhes corresponde 
na ra.zlio l/30 parte por é~nno ,. : 

é de parecer que seja. submettido á consi· 
deracão da Cama.t·a. e a.pJlrovado o seguinte 
projecto de lei : 

O Congresso Nacional resol-ve : 
Art. I.• Fica o Governo autorizado a. apo

sentar José Maria. dos Reis Barcellos, dele· 
fl!ado-flscal em oommissã.o do Thesouro em 
Minas Geraes, com o ordenado do cargo de 
delegado-fiscal, observado o disposto no § l" 
do art. 4• do decreto n. 117, de 4 de novem
bro de 18112. 

A1•t. 2.• Revogam-se as disposições em 
contra.rio. 

S&la, das Com:missões, 24 de outubro de 
1003.-J . A. Nlit>a, presidente. - Ribei~o 
Junqueira, relator.-Virgilio Bl'igi!W.-Pas
'o' Mi1·anda Filho. -Juvtma~ Jllilkr. 

N. 280- 1903 

Autot'isa o Gouerno a melhorltl' a aposenta· 
rloria de Jo6~ Rodrigue~ da Fon1eca Rosa, 
'h~$Ot.lrei,-o de f~cnda da exlincta lhes oU• 
raría de S. Pa'll.lo 

(Vide ptojeclo n. 303 de 1893) 

. Toã.o Rodrigues da Fonseca Rosa, thcsou· 
reiro aposentado da extincta Thesouraria. de 
Fazenda. de S. Paulo, requer ao Congresso 
Na.ciona.l melh ore a su~ aposentadoria, ac 
crescendo-a. com a gpa;ificacão a que tinha 
direito quando exercia. o ca!·go em que se 
aposentou. 

Igual pedido fez o suppllca.nte ao Coogrosso 
em l~93, obtendo tla. Commissã.o (lo Fazenda. 
e lndustria. de antão parecer fuvoravel, que 
recebeu o n. 303, de 1893. 

Opin~ por isto a. CommiSilã.o aotual quo 
seja devolvida á. Mesa. para. quando julgar 
opportuno submatter aquella parecer 4s diS· 
cussões regimentaes o ser por fim appi'Ovado 
ou rejeitado, conforme melhor julga.r na. sua. 
a lta aabedot·ia e patriotismo a. Camara dos 
Deputados. 

Sala das Commissões, 17 dll setembro de 
1903.- J • . -1. Nciva, presidente. - Vi,·gilio 
B1·igido, m la.tot•.-Ribeiro Ju11quei m , - Ju, 
t~cnal JiUlet'.-I'as.~os Mü·anda lí'illto. 

N. 303- 1893 

A' commi~são de fazend:~ e induskia.s foi 
proscnto a peõiçã.o de João Rodrigue>:~ da Fon
~ec.A R.os:l. , the.qou!'eiro aposentado da. exUuetu. 
tbesourtwii!. de í<~zenda de S. Paulo, pedindo 
ao Congresso Nacional que melho1·e a. sua. 
a.posentruioria. na.quel!e ca.t-go, a qu;tl lhe 
fõra da•ia em 1887 com ordenado, apeza.r de 
contat• o peticionu1•ío qmtR.i 36 a.unos de ser
viço ao Estado. 

gm seu favor allega. o í'unccíonario reque
rente achar-se impossibilitado, por avançada 
idade e estado valctudiuario, da procurar 
outros rccuraos com que prover ás oecessi· 
dades da vid~, achando-se reduzido a.o exiguo 
-vencimento de aposentadoria, quo.ndo as con
dições gemes tl.e subsistancü\ se aggt•n.varam. 
E ta.os allegaQões aaham real apoio nos mo
tivo~ em que se fundll.m, tornando de aqui· 
dade o que o peticionaria r eclama., ainda \j US 
como gr<tça especial do Congresso, pois quo 
a. loi não podia. exoogitar da bypotMse de 
qua se trata.. 

A CommiBSã.o conclue, portanto, otrerc· 
cendo á. consideração desta. Ca.mara o so
guinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Podar ~ecntivo au to· 

riza.do a. melhorar a aposont.adu1•ía. do João 
ltotll'iguos da Fvnsec'1 Ro~a, thesout'oiro da 
fazenda da. e-xtincta. tl1esotu•aria. de S . Paulo, 
a.oorescando -a. com :1 gl'llotificação do moamo 
cargo. 

Sab das Comruissõee, 31 do agosto do 
1893. -Jll. Cae!mto, presiden te.-B. Ua?'I1Cil'o, 
l'6lator. - F. Schmide. - mlssiaiW I{Q N asci· 
»lento. - Oouto Cm·taxo . 

O Sr. Presidente -Não ha.venuo 
ua.da mais a. tr~~.ta t•, designe ~ara segunda.
í'eiru., 26 do corrente, a sAgumte ordem do 
dia : 

1a parte (até ás 3 hora.s, ou antes): 
Votaç.ão do projacto n . 251 A, de 1903, 

com o pa.retml' sob1'e emendas oJTerccidaA 
}la.ríl. 2& diacussão do projecto n . 251, dest e 
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~nno, quo fixa a despoza do Ministerio da Votação do projecto n. 272, de Hl03, au
Justiça. e Negocios Intel'ioros p:tra 1904 (2• toriza.ndo o Governo a. coocJdcr um a.nno 
discussão); !lo licença, com ortlunado, a José Xavier 

Vohção do projecto n. 276, de 1903, 1\oto- de l\Ur:tnda Henriques, aJuda.nte do porteiro 
a.rizndo o Presidente da Republica. a abrir ao cb Bibliotboca. Nacional, para tratu.t· do sua 
Ministerio da. Marinha os :seguintes credítos sa.tl.le ( discuss:io urJ.ica) ; 
supplamentares á rubrica n. 957, de 30 de Votaç.iío do projecto n. 273, do 1903, a\lto· 

,dezembro de 1002: de 88:918$706, sendo para. riundo o Governo a conceder seis mezes 
a. consignação-PessoaJ-59:86~$82!, e par(l. rlo JiceiH;:f1, com 01·dcnado, par.\ t ratamento 
a consignação - Matedal - 29:0:55$885, da do sua. saudo, ao nma.nnensc dos Correios de 
verba - FrettlS - do ar,. 9° n. 26; de Pernambuco Vulpla.no de Aq_uino Fonseca 
416:196$720 para. a quota. de~tinada. a. farda.· (discussão unica); 
manto (materia. prima.), da. consignação- Votação do projccto n. 109 A, de 1903, 
Material-, § 9 ' do mesmo ar·tigo,-Corpo de rela.tivo á emenda substitutiva do Senado no 
Mat•inheiros Nacionaes-; e de Hi6 :840$885, projecto n . 109, deste auno, que auco~·iz<~ 
pal'a a. quot3. destinada. a. farda.mcn(.o (mate- o Pr•esidento da Republíc'l. a pagar ao Dr.A1· 

. ria prima), da consigna.çã.u-Matorial-· , §lO varo Morek.:~. do Barros Oliveira Lima os 
do mesmo artigo,-Corpo de lnlimtarla. de sons ordenados de magistrado em diaponi 
Marinha. (3·' discussã.o); bilida.de, com paeocorcs da.s Commissões d 11 

Votaçã , do projecto n. 2."115, tle J9o:_;, nut·>· 01•ça.mento, ConstiLuiçã.o, Legislação o Justl
r.iundo o Podot· Exooutivo a abril' l'O Minis- ça. (rtiscnssão uníca}: 

, to1·io da. Fazenda 0 eeedito especial de l .. discussão do proj'){)to n. 105 A, do 190:>, 
70: 929:[;140, para occorrcr á. restituição de gara.at.i 11do aos empreg:1dos da. Estrada. do 
igua.l quantia rooolltida. ao Tllcsou1·o Fcdcl'a.l Forro Cootra.l J.o Bra.zil o direito á aposen
cm 23 de setembro de 1896, como empres· ta·loria., continuando em vigor o decreto 
timo do cofre doa orphãos e pertencentes a.os n- 221, de 26 de fevoreiro de 1890, com p \· 
menores Benjamin, Luiza 0 Joa.1uim, filhos rocct• da. Commissão de Constituição, Legis
de Joi],quim Gonçalves Raposo c o. AUco ~~ ~1\1) e .Jll;;tiça; 
Mario.na. Ferreira Raposo; e dá ouc1·;\S lH'O- 2·' •liscussão do projocto n. 275, de 190:~ . 

'd · s (3• d- - ) autorimndo o Pt'O>idonte dQ, Republlca. a 
Vl anela · lS!lussa.o ; ab1•ir ao Mini9terio da Mnrinh~ o Cl'edito dl\ 

Vo~ação do projocto n. 274, de l903, ral11.- 4 -50'' to J - J · d 
• tivo á emonda. substitutiva. do Sonn.do a'J :o; · .~, para. pa.gamen a oa.o oa.qu Lm o 

Proieoto da Camara. elas Deputa.dos u. 128, Oliveira. de seus vencim entos de I• pra.tlc\J 
• da. h<tl'l'a de Sor,.!pe. 

de 1902, q11o eleva. a. 2.$ diarios a. ponsão o :~· discu~são do projcc~o n. 237 c, de 1903, 
soldo quo porcc!Je o !• cadotc rcfurma.do. Nla. r..vo á emcmd1 U.ostacctd::., de nccordo 
com hom·as do alfe1'CS do exerci~. Orozimbo c:~m 0 ar•t. 132 do Regimento inter no, n · ~ 
c.trlos Corrê11. ele Lemos (discus.sào nnica); 2·' dismrssão do projecto n . 2.17, deste a.nno, 

Votl\ção do p ·ojccto n. lOS A, de IS03, ll. tl- d~larando oorn vigLJr o di~posto nas lottms 
tol'iz.1.ndo o Poder E.xecutivo a suiNencionar c•, b c c (l•J art .. J() da. lei n- 51j 0, d~ 31 do 
Mro a quantia do 20:000$ o Dt•. Vital Bt'aúl de'l.cmbt•o do 18!)8, o da.ndo outl'as provi· 
Mineiro •hl Campanha. P•~1·a., no c ;tl·a.ngoiro, tlonchs ; 
tm•na.r conhecido o tr:~~amon to ({O envcnu· 3o. discu'iSão do projecto n. ,2,)2, do 1903 
n~monto OJihidico, o dando outt•olS p rovi· (ll. 5!1 du 1900), declarando qull, s~lvo o dis
dencin.s, com os p<weceres da.~ Gurnmissõcs post o oo n :mero 4 e no § ::1• dv a.rt !)• da. 
do lnstrucç.ão o Sttudll o du Orça.mcnto Con LiLuidiu l<'cllcl·al, só é Hcit 'J a.os li;sta.dos 
(2• diSC}U9>;ã.u); oata.bcl:Jccr hxM ou t ributos que, soiJ qual· 
Vot~Qio do prvjocto n. 142 D, del003, d~- QllCl' donominaçãu, inllitlam ~obre as mor· 

tlJt•minando que o;; oltlciaes do Corpo da c:tdoJ•ia.i cstt'a.ngoiras ou sobre a.s nacionn.os 
BombGit•os do Di.>tricto Fodar/41 porilurão a. de protlucçã~ do ontros Estados, quando con· 
patente, quando condomMdos, em processo corl'om as condiçoos qu~J estabolcce, o dando 
crimo, a es~a. pena. ou a wai~ do tlvus aunos ·ou L.ras provítlencia.s. 
de pJ.>isão, o dando outras pr<.Jvidencias 2 .. part<l ás 3 horas, ou antes : 
(3• discussão) ; c t' - d o o l' - d · t vo•hçã.o do proiecto n . 2?!, lle 1903, au- on muaçao o\ ... 1 1scussao o proJec o 

IKI. ~ n. 38 A, de 10()3, morganizando os serviços 
torizando o Governo a conceder mn anoo de tlo hygíenc admínistmtiva da Unl5.o (art 2o 
licença. com ordcdado, para tt•:\tament? do e seguintes). 
saude, ao praticante dos Correios de Mmas 
Gera.es Jorge Augusto Santiago (discussão Levanta-se a sessão ás 4 horas c 50 minu· 
unica);. tos da tarde. 
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Presidet1cia do 81·. Paula Guima1·t1es 

Ao meio-tlin. procede-se á ch:tma.da a 
que respondem os Srs. Paula. ~uimarães, 
Alenca1• Guimarães, Thom~z A?c1oly~ \Va~
uerley do Mondonç~a., Joaqmm,Pn•es, Eug~mo 
Tourinho, Antero Botelho, hnú~\s M~rt~us, 
Aurelio Amorim, Hosa.nuah de OlJvmra, 
Passos Mü•anrln.! Carlos d~ Novacs_. Rogerio 
de Miranda, Indw do Brc\Zil, Anto1~10 Bast~s, 
José Euzebio, Urbano Santos, Ltuz Domm· 
"'uos Christino Cruz, Ra.ymundo Arthur, 
Anizto do Abreu, Bozerril Fon~enelle, yie· 
gilio Brigido, Thomaz Ca~dca.nt1, FJ'anc1sco 
sa Fecderico Borges, Joao Lopes, Eduardo 
st~dart, S(}rgio Sab?ya, Gonçalo ~outo, Eloy 
do Souza, Paula e Sllva, Abdon Mllanez, Te1· 
xcira. do Sá, Ermirio Coutinho, Celso de 
Souza José Marcellino, Bricio Filho, Pereira 
do Lyra João Vieira, Malaquias Gonçalves, 
Julio do 'M·'llo, Come!i:.l da Fonseca, Estacio 
Coiml.}l'a, A.rtlmr Orlando, Angelo_ Noto, 
Euzellio de Andrade, Arroxellas Gn.lvao, Ro· 
Jri .,.ues Dol'ia, Jovinittno do Cn.rvn.lho! Fe· 
JL~bollo Freire, Oliveira Vn;ll~dão, J?oml!Jgos 
Guimarães, . Neivn., Lcov1g~ldo. Ftlguolra~, 
Castro Robello, Tosta, Bulcao V1anna, Fehx 
Ga.spar, Satyt·o Dia~. Vergue de Abreu, Au· 
gusto do Ft•eih~s, Pinto Dantas, Al Vl::S Bar· 
bosa., Rodrigues Lima, Tolentino dos Santos, 
Eduardo Ramos, Paranllos Montenegro, Ro· 
driguos Salcl<tnha, Marcolino Moura, ~ern_ar
do Hortét Moreira. Gomes, José MonJ::~<l'dim, 
G:\ldino Lo reto, Herelia de Sá, C~rrêa Dutm, 
Mello Mattos, Sá. Freire, Amer1co de J\lbn· 
querquc, Et•ieo Cvolho, Lourenço _Baptista, 
]AUL'i•ido Plt:.t, Julio Sant<;>s, _Hen~tque. Bor
ges, Ma.uricio de Abreu:.. Ohven•a ~1guen·~do, 
Carlos 'l'cixcu·a. Bt•andao, F1•an~tsc·~ Ve1g~, 
B\lt'n<~rdo Monteiro, Josó. B-?mfu.cw, J?ao 
Luiz, Gastão Lia. Cu~ha, Rtbe1ro ~unqucnra, 
Ponido Filho, FL'anC!SC» Bernardmo, B,~eno 
uo P:üva João Luiz Alvos, Leonel Ftlho, 
Adltlbert~ Ferraz, Bet•nardes de Fn.ria, Anto
nio Z;~carias, La.mounier Godofrodo, Honriq ue 
Salles, Calogeras, Sa.bin? B:trr?SO, Carvalho 
Bt•ito Nocrueira, Olegarw Macwl, Rodolpho 
Paixão Pa

0
dua H.ez ·3nile, Galeão Carvalha.l, Mo

reira da Silva, Jesuino Cardoso, Dominguos 
de Castro, Francisco Romeiro, Vafois de 
Castro, Rebouças de Carnlho, ArnolJ!hO 
Azevedo, Ferreira Braga, José Lobo, Pauhno 
Carlos Francisco Malta, Alvaro de Carvalho, 
Candi<Ío Rodri•>ue:l, Hermenegildo de Moraes 
Filho, Joaquin:l Teixeira Bra_ndão, . B~rnardo 
Antonio, Costa Netto, Aqmno H.lbeJro, Be
nedicto-do Souza, Lin{lolpho Serra, Candido 

de Abreu, Carlos Cavalcanti, Lamenha Lins, 
Elizcu Guilherme, Soares dos Santos, Juvenal 
Miller, Marçal Escobar, Barbosa. Lima, Ger- · 
mano Ha::;slocher, James Darcy, Domingos 
Mascarenhas, Cassia.no do Nascimento, Ves
pasiano deAlbuquerqua,AlfredoVarella,Diogo 
Fortuna, Campos Ca.rtier e Homem de 
Carvalho. 

Deixam de comparecer com causa. parti, 
cipada os Srs. Raymundo Nery, Sá Peixoto
Arthur Lemos, Rodrigues Fornande.l, Gue, 
delha Mourão, Dias VieiN, João Gayosoo 
Ta vares de Lyra, Pereira Reis, Walfredo 
Leal, Trindade, Soares Neiva., Esmeraldin, 
Bandeira., Moreira. Alves, Pedro Pemambuco, 
Efpidio Figueiredo, Epaminondas Gracindo 
Raymundo de Miranda, Milton, Balizaria do 
Suuza, Silva Castro, Bezamat, Pereira 
Lima,Panlino de Souza,Viriato Mascarenhas, 
Estevão Lobo, David Campista, Camillo 
Soares Filho, Carlos Ottoni, Manoel Ful· 
goocio, Lindolpho Caetano, Eduardo Pi· 
mente!, \.Yoncesláo Braz, Eloy Chaves, 
Azevedo Marques, Rodolpho Miranda, Fran· 
cisco Tolentino,Paula Ramos, Abdon Ba.pt]sta, 
Xavier do Valle, Angelo Pinheiro e Victol'ino 
Monteiro. 

E sem cansa os Srs. Fonseca. e Silva, 
All'onso Costa, Augusto do VasconceUos, Fi· 
delis Alves, João Baptista, Galvão Baptista, 
Cruvollo Cavalcanti, Astolpho Dutra, Cat·· 
neiro de Rezende, Bernardo de Campos, Costa 
Junior, Fernando Prestes, Amaral Cesar e 
Lei te de Souza. 

Abre-se a sessão. 

E' lUa e sem deba.te approvada a acta da 
sassão antecedento. 

Pa.ssa·so ao expediente. 

O Sr. Alencar Guhnarães 
(to Scc1·etario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Sr. Deputado João Soare-s Noiva, com· 

municando que, tendo do reunir-se a 3~ Com· 
missão de Inquerito, da. qual faz p:.l.rte, para. 
tr·ata.r da eleiçíí.o do 28 distri.cto _da Capital 
Federal, e não podendo comparecer ás suas 
sessões por motivo de molostia, vem pedir 
substituto.-Opportunamente a Camara de
liberar~ a respeito. 
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O Sr. Cas!il.iano do J.'Was;cl
:nlen·to (rno1:imen!o de atfençr1a) - S1•. Pro· 
sidente, a. morte, inftexivel m. sua fatali
dade. fcll'indo c~ga como o raio, acaba ilc 
arrebatar da face da. terra o homem que, 
em vida, se cllamou Julio de Castilhos ! 

E' desnecessario repetir á C<Lma.l'a rlus 
Deputados da. R e publica o que foi esse h o· 
mem impolluto e immaculado (muitos apoiaw 
dfJs) ; esse grande e emcrito cidadão, esse 
republicano de tempera de aço, esse roble 
frondoso, cujas raizes profundavam no co
ração dos rio-grandenses, cujo topo so a.ti
ra.va. para as nuvens, na consecução do idéal 
sacra.tissimo que a.lcmton toda a sua vida. e 
quo produziu em parte estu. Repu blilla, quo 
~honra e gloria. tle meu Jl:\iZ. (Jlfuilo bem.) 

Roble gigantesco, a cujas ramas benetic:J.s 
se abrigavam a trarJquilida.de a ~egnra.nçn., 
o lJem estar, a paz, o progrcs;;;o, o ongrn.ndc· 
cimento da terra ue que eu sou o ultimo dos 
ropresenta.nte:>. ( Nao apoio.dos gm·aes.) 

Não venho, Sr. Presidente, descrever anta 
a Ca.mara republicana, porque é inutil, a. 
trajectoria luminosa desse astro de pt•imeil•a 
grandeza que a mm·to impla•~:tvel acalll. de 
arrebatar! 

E' desneceS3\lrio ! 
Nessa. eurb. vih, nesses 20 o poucos annoe 

de luta pelo ideal t·epub licttno, que se ac
centuara.m no p1•imcil•o dcccnnio, pela evan
gelização da nova. fé, c no segundo, pela 
fundação constitucional da tel'l'n. rlo-g-ran
df.'-nse, :pela orguniza~·ão de tocos os ~eus ser
viços, e por a~sa indomavel energia, por 
essa grandeza moral, conll·a a qual so bate
ram em vão todos os pequeninos odlos, 
( mteito bem), todas as paixões inconi"rssavcli.s, 
como um penhasco em meio do Oceano, t•e
sistiu hero1co e glul'ioso a todo venilava.l, 
não pot• amor de sua. pessoa, runs tão sômen
te por amor de sua te1·ra, e da Republiea! 
(11Iuito bem; muito bem.) 

Não é occasiã:o, senhores, do fazer ou il.e 
repetir, pol'que ~ inutil, o elogio histol·ico 
desse grande morto 1 

Nem moamo o meu coPaç·ão ama.1·gurado, 
a minha palavra pallida. e sem brill10 po
de ria. ser v tr para tr·açar uma tão I uminosa 
Vida. 1 

Com o quer quo ~>eja., por~m, o que nós, O$ 
rio-g-randenses, tivemos occasiao de obser
Yar é que es;;e lutuoso trasp:tssB pro,:uziu 
um traço fundo de dôr na n.lma ua.ciomLl 
(apoiados), e na alma rio-grandense cavou 
um sulco de angustias e de agonias, poPque 
comprehendamos que o homom que pel'do
mos não póde ser substituido. (Apoiados, 
muito bem .) 

Ma.s, si é certo que esse traço do dôr não 
ae póde apagar do coração da Patria, si é 
certo que nem as nossas lagríma.s serio ba.s· 

tantc.{ para enc11or o abysmo do c1ôt•es que o 
sc11 trt\SJ:> ·.ssJ ca. vou om nos~os cu1·aç-õa;~, 
ni'io O menos certo quo n. sua. imagem per,tu
r~wá intlnitam<mtc gra.vadtL nos nosooa co
r:•çües o sertt como qnc nm santelmo,á luz do 
qual nós continuaremos n. combater galh<w
damen Lo pelo rcgimon institucional quo cllo 
pregou, amou, idealizou o radicou na. tona 
g atlcha.. (lliuilo b ;m; m'l-liro bem.) 

E nGsti hora. solomnissima, f;tll;wdo o.ntc os 
meus paros, rcp1•esentante:s <lo; out t•os Est~
dos, agradecendo-lhes a. m ·.•goa que veJo 
pintada. em seus semlJ!ant ·s pol;1 pm·dtL ir
l'Cpal'avel que não é ~ó nossa, mas quo ú da 
Pa.tria inteira ..• 

MUITOS BRS. DEPUTAD OS - Mui to bem, 
Apoiado. (Palmas nas galer·ias. O s,·. P~·esi-
dente (a:: soar os tympatW~.) , 

0 Sn.. CASSIANO DO NASODIENTO- ... só me 
cumpro dizer que, si é ve1•da:ie, cor_no 
eu creio, quo ha uma outm vtda alem 
desta, donde aqueUo que a ella chega. con
tinua a. amar ~ a. vchr pelos que nosta. 
ficam, lá mesmo dessa região sideria., onde 
Julio do Castilho~ se enconka.,ha de illuminar 
os nossos passos no caminho da vida. politic~, 
de modo a -çode ·mos defonde1• com ouerg1a. 
e vigor, (~medida das f::Jrças do eada um, o 
legado glorioso que ollc nos a.caba. de deixar. 

Só, assim senhores, nos tol'n:J.remos loga.
tarios dignos de tão enormes rcsponsa.bi
lida.des. 

Assegnro ao Rio Grande do Sul que ba llo 
escuhr as minhas pabvras, juro ante osso 
nome glorioso quo nós havemos do fazor 
cúm q110 a. sua obra pnrdnre n.tra.véz do 
espaço o do tempo,tanto quan to ,~ immo~t'e
doura a. saudado dentro dos nossos cora.çoes, 
tanlo qm\nto é impm·ccivcl pa.ra. nós u. sun. 
sac!'atissima roemoriu.. 

Julio d~ Ctutilhos, da. l'l!gi ã.o ondo hojo 
habita$, gU[!I. os nossos passos, YC:l[a IJCia tua 
tct•r;,~, tão· amadt~ e os tr ,~m: :cüla, a tua. maior 
preoccnpação, e i1ze ~om que as gcmções 
dos teus soldados e a.migcs t;u.ibo.m curnpl'Ü' 
o mandato que lhes ontorg~tstc! 

Senlwl·cs, ;,t. minha commoção não deixa. 
dizer mais. 

Peç·o, em nome rlesta Ropuhlícn. que oll:J 
tanto amou, illealisou o ~stremeceu, con
sulte V. Ex., 81'. P I'esi!lento, a esta augusta. 
Camara. solJre si consent e om que se insil·a. 
na acta dvs trabalhos de Iwje um voto que 
sio-oifique o sen~imento de pc~,, · .Ja alma 
m~cionat pela perda. irrepara.vcl que solfreu 
e que se levante a. sos.são de hoje . (MHilo 
beu~; muito bem. O o?·c:do~· á vivamente com
primenlada po~· muitos 3-;·s . Deputados . P al
mas nas galerias.) 
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O Sr. James Da~cy (ma,imenlo 
de attençao)-J?a1'~ce um sonho-oh! e quanto 
ll.eramos para que assim o fosse ! ~ m ~s é a 
V'el'dade, é morto JnHo de Casti!h.os r o a e.sta 
hora já cobre o~ seus sagrados despojos a 
doce ter!'a do Rio Grandl'l, qull ellc tanto 
;1mou. Levado por seus amigos, pelos ~olda
tlos da immomomvel legiiío que clle n.rregl
!rlont<Ju, cercado da povo inleíl'O ele Porto 
Alegre, já. o envolu~ra que oneerrava. a 
g'l'ande alma repablicana atJ'avcssou as raas 
u praças da ct~pital do nosso oxtremc~ído 
Rio Grande. E' mort~ Julio d~ Ga&til\los 
-ouvo-sa de norte a sul. 

Qual foi a sua M~ão no 'lompo n nn ospaço, 
nesta hora de crises e pa1X1íe& 'tne dcstl.hraro 
a intelligencül o a vontade, já foi dito. Toda 
a sua. vida é um s11lw lmniooao, tlesdo o 
!ongo ap.ostolado naquel1<~. excelsa Ferlem
!'''o de Vonancio Ayras e Ernesto Alves
;u•ca bemdíttl das nossas gloriosas t~·adi
cr;õns, :~.tra.y()z da. Con~tiLuinte, dt~ ot'gani
r.açã.o do Rio Gra.ndo, om meio tlo brazeiro 
rla rovolu{·ilio-ate a mesma manhã dl) diil 
l'tLtal, em que o sol, na.seendo, tlmt ainda. nma. 
vez inicio ás c()gito.ç.õcs e aos l;~bores sem 
t~~mo, om que $empt·e se :;gitoa. 

Não h<L uma só conquista. do Rio Granda 
a que não. esteja ligado o seu nome. E não 
~e cantlna.vam ahi as sua.s :pNmí'.cujlações 
constantes : sua ~rando alma expandiu-se 
cvm todas as nlegtJas da Patl'ia, carpiu com 
e lla todas as ana.s Mi1ições. 

Tenho a. alma diluceralla de dor o a ~usto 
muni esta& pllrases. Inda não acordámos do 
assombro quo nos dei11:ou estupefactos, pOr'· 
quo pura nós - c hontcm hem o sen\irno6, 
para os republímtnos do pa.iz intoiro- Julio 
Ü<~ Ct\Stilhos não }'loúia. mmTfJl', i;anto ,-, vor
d:ld<l qUI< o iden titi~a.vamos com :t Rc•tm· 
l>)ic.1. 

Nenhum do u<>s '!llppoz n1•nc~ 'LHO lho 
fus,;e algum d i~1 rcsct·va.Lia. :~ m is.~ii.u tr isiis· 
~i ma dl' chorar, com a Pttll'ia, a ,lJ(ll'th~ tio 
1-:'randc brazileiro. 

E si nos tbsso do.uo orrero<l<lr tLs 11o.~sns vida.s 
tlldas pa.ra que a. dello fus~~ p011pU.\lt\ -fica.ll 
"ortos - sorrindo o cantando, tcl-o-iarncs 
lidtu, poPgue a delle era do toiios int:omp;u·a.
velmente a mais nece>sa.ria e a mal> f<:!e1mda. 
u roposi tol'í o ~ln.s mais Cal' :~S espe ntnças. 
<~<}mo quo o futut•o l'Í8ollll0 da Uep,thlic>:~ l ! 
( .lft<ita bem ; muito /!em. Apoiudos da óanc{(rla 
,·,o-r;mt>dense.) 

Ele porque o, nos,;a dor Dos estta.nguta. 
Pttnge-nos não no~ termo.> poddo ;wrashr 
p~hs ruas de PoJ'to Ategrc, se.guiudo o glo
l'lOSO ataúde, misturando as nossas lagrimas 
com o~ 5oluços de Ludo um IJOVO immel.'so na 
Slla immeusa do1•, ulutante como um oceano, 
plangente como o coro das tr[lgedias anti
gas ..• 

Punge-nos e nos morará perpetuamente na 
alma. a dor de não nos ter s ido dado "Velar o 
corpo do immaculado patrtcío, nessa noit(l 
atroz que f<}{ a ultima. quo eile passou sobro 
a terra! 

Nã.o tenbo a calma necessal'ia para fazer 
urn panegy<"ico: o que de meus la.bios vôa é 
o grito de dór lancinante pela il'reparavel e 
prematuN perd>~ t!o glorioso .Julio de Casti
lhos, g1•ande desgmca n:tcional, como a qna.H
fi eiJI.I na imprensa. um patriota afilie to. 

A Patría está eoberta de luto profundo. 
Ghora e llb.ora;rú. sempre, inoonsol(l.vel, essa 
inqU<!I'.Irantavel detensoP das instituições, 
esse que a ama v a. a.paixon11.dn.mente, qua s. 
ello. tudo dou a del[a nada. q uiz. (Apoiados.) 

Sim. Tocaram nossos labias a ta.ça. de in
oompol·tavDl a.ma'l'gor. Chegou a hora da 
maior tln.s provações. Já não lia mais du
vida.. Mor1·esie, gl'ande l.'epulllico, apostolo 
intememto do glorioso advento, al'rojado 
sonhador e ar~hitecto ingente n(l. Patl'il 
NaYa l 

Sim 1 Na paz inalterav~I do tumulo , tu 
dot·rnes, sereno, ob 1 lida.dor a •sombroso! 
Nioguem te ttcordari1 do somno ue podrr. o 
corpo cauçado de tanta lutu.. 

011 ! glorioso Julio, (, cel'tl), é certo. Não 
nos conformamos, por•ém, Q.IIC tonha.s mo1'· 
l'ido t 

Mas não ! - mor !'Cu n carne ; em pó so tez o 
que cra pó ; nunca moHerá., porém, o teu 
exemplo, não mor rerão os teus serviços e a 
tua !ludiaar.ão á. Pat ria ; nunca morrerá. o 
teu nome, porque, eomo do santo condes· 
t~ vc l di~o o poeta. ' «tu lig:>.ste á. Eternidade 
o mirutto da vida. l » 

!•; vivet•ás ailub. como vivosLü Sllmpre: 
«.'lir.com.e !Oi'i'e in solila,·io campo1>. 

Os S11lut:t.úos d~. I•'ranca, tinham o coração 
1lo Ln~om• ~'Anvorguc, quo levaram a trave~ 
11:\a 1na,l'!:l h as o tlQQ eombJ. tes pela terra. dl\ 
Pu.tri:L ; nós tomos ttltl lGgado, a t un. ob1•a, o 
t~u nomil iligno do victal'i<t, oh! grando e 
impor~~ivcl guio. l 

Tml. voz oonfttn(li(lu, com a. J-:J. Pa.tria l'e· 
so;u•à ~ümpre como o vot•bo elo bem e da. ver· 
t!a.<lt!. meos~g~iro de luz, do paz, do gra ndez:t, 
!le etm•no :tmot• para cimento det!nitivo da 
nepulJlic:.. 

Será~ um ponto luminoso, m a.io1·, mai.or
s~mpro mais intenso :l, pl'opor cão que tD 
fores mais distanciando no tempo - o é 
tl:.•hi d~sa a.ureola explontlont{) que tu, sem· 
pr,1 g1•andc, tu imporecivcl- ernquanto no 
ultimo coração do ultimo dos teus soldados 
palpitar o amor pela. Republlca. - pm· eHa. 
"Velal'âS sereoameate oh! puro, oh! imma· 
culado Jttlio de Ca.smhos, a.lm!!. e vída. do 
teu e uoeso sempl'~ o.mado Río GJ•aode,. 
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atalaia. da RBpubl ica, syrnbolo de amor 
patrio! 

Abonçoada. sertí. a tua. memoria, glorioso 
Julio ue Cu.stlllws, t·eputitlo o t!lu nome de 
hocca em bocca.. Nunca mais consiguirã:o sa
paral·O da Republioa;oos seus diag do gloria, 
ninguem te esquecet•á; na.s hm•as de luta ou 
desalento b1·ilharás aio da- como um genio 
tutelar, ensinando-nos a ter cvnfianÇ\a na. 
Republica, a so!Irer por ella., a crer com fé 
profunda na surt dtll'a::ão. 

Rio Grande, tel•ra nossa 1Jsm amada, terra 
dist~nb e n.fflicta, enxnga as tn~s lagrirnas 
que o teu filho é immortal! (Muito bern, 
muito bem. Palmas e bra·vos. O oradm· d 
felic~tado.) 

O Sr. Je!!!ulno CJau·do~o (Mo· 
IJimetlto de attenç,ro.)-Sl', Presidonce.-Meus 
senhores.-Va1·ios e cambi~J.ntes, agitados ou 
tranq uillos, enfunado~ pelas auras tla f0rtuno. 
ou des:\rvorados pelo temporal il.c\ desgraça, 
brílltantcs ou oo>curus, sol'l'identes ou tris
tonhos, os destinos humanos nivelam-se 
egualita.riamente D<J. f:Ltal cuntingencia tla 
marta ! ( M~eita bem. ) 

I<~ nem por ser o tlll'mo :qa.tural da vida, a 
sorte commum da. hum:tnidado, o acaba· 
monto da axistoncia deixa de ensombrar os 
au!mos. (ltiuito bem. ) 

Algo ha rle g1•ande e ma.gestoso nesse f~cto, 
que conturba sompro a todos, aos bons c aos 
má.os, aos felize l e J.LOs infelizes, aos crentes 
e aos incredulos, aos potentados e aos pe· 
quonos, aos fracos e aos fortes ... 

E, ssnhures, seja. qual fôr a maneira pola. 
qna.l o encarem e considerem UllS a outros. 
estes o a.quellos sentam·sO todos sttbjugados 
por essa. empolgante impl•essão que desperta 
a Ue"l'il fu.uce mySGt'l'ÍtlS:l. tlo U!ll 8epulchl'O, 
que so a brc para. rece lllll' no seio da. tel'l'a. 
um corpo Lh~ lutador que tomhnn na. 
:J.l'OUa • • , 

E aquelle cuja qt1oda, repercuto agora 
em todos o~ u.ngulos, os mais a.f',~sta.dos. 
em todos os confins, os mais remotos do 
paiz, nas ,,za~ do telegr:tpho, que ü ru a ele
ctrlc.dade rlo r:l.io, e como o l'U.io tambem 
á.s vezes fere e !'t1lminu., ocoa!l(lo por todn. a 
parte pla.ugentemeute, como a~ vibrações 
dolorosas de 11111. d.o b re de tina dos po1· um 
ente querldo, <'J'~t um bom e era um bl'avu, 
um digno e um puro, consciente ~~ seu 
valor e firmo na sua. f0rçu,, que rostdut no 
seu talento, na sua ermUçã:o, no seu cu.J'a· 
ctel' c nas encrgiu.s de sett espírito de com• 
lmtivida.de. (llfuito bem.) . _ 

Por t ompern.mento a por councçil.o, era 
um activo o ttm voluntrtrioso, um tenaz e uro 
íntrepido. · 

A sua vida fol um oxomplo dH apostolado 
po.~t·ioticu. (MHilo bem.) 

Elle vem da gloriosa. Ct\mpanht1. da, pr<>~ 
paganda republicant~., de que foi um dos le
giona.rios da. vttnguardtt, um dos paladinos 
da fileira da. frente, desde os bancos da Aca
demia. de S. PauLJ, onde ainda. o alcancei, 
cvaogolisantlo já c j t\ €e r evelando chefe, 
eott•e os alvul•oços enthusiastícos da. b!llla. mo
cidade uaquella epoca, saudosamente relem· 
brada,, em quo se erguia pujante uma ge
raçã.o juvenil, esperança. confirmada no fu
turo, então degabrochando rosea., aos pri
meiros alvores da. madrugada da vida, o 
sonhantlo com um tHa. do bdlhante claridade, 
dia que não tardou, mas que cedo cs 
anuuviou •.• 

E, quando, escuros os horizontes, carregada 
e plumbea o. atmospllera., desencadeou-se a 
tormenta, desabou a procella, em que a 
R.npublioa. qna.si sossobl'ou, a figur a varonil 
de Julto de CastilllOB alevn.otou-so lá nu.q_uella 
atalaia do sul, n:1.quella patda. dos gaúchos, 
na tegendn.ria tat·ra do Rio Gm nde, sobre
sahinrlo em alto relevo de admü•a.vel des. 
taque ! (J\Iuito bem.) 

E no soturno arruido tumultull.rio das pai
xões confusas que l'ebentara.m, estalando 
crcpitantes, ü·romp9ndo e explodindo como 
a,rd m tes la v as vulcanicas, alastrando e de· 
vastando, numa convulsão da idéas, num 
tcr1•emoto de sentimentos, só os golpes de 
uma clava do Hercules podiam aparil.r im
pavidos osgolpes dl1. borra;oil.l'evoluciou<~.da r 
( Jluito bem.) 

E quando pu.s~o u o tufão e as vis.t (l.s se 
volveram de novo para as verdejantes cam· 
pina.g, tala.das pela guerra fratricida, lá CS· 
l.ava o nthléta, ca.lmo a convicto, na sereni
dade ,'_c umtt consciencia, altivo e erecta no 
itlexpugaavelrcducto dl~ sua cida.dcUa, onda 
tl·cmulav:\ aos vontos ondulantes a mesma. 
ba.udeira. que elle hasteara I (Muito bem ; 
mtâto bem.) 

E, vencedor, não descansou nem repousou, 
en~eta.ndo o trabalho de r econstrucção e da 
reorganização, revelando grandes qualida
des de homem de Es ~a.do, quo sõ.o bojo reco• 
nltccillas e accln.madas por amigos o inimi· 
go~. por partidist:ts a lidver~arlos . 

A b:~.ncad'l. que ne:lta Ca.sa ropresent:J. o 
l!;st:J.do de S. Paulo, a terra. dos bandeira.n· 
tes, que u foram os paulistas do passado,des· 
cortina.ndo os sertões do Brazil, q uc o sã.o os 
po.ulista~ do presente, que prop agaram a 
Republíca e qu13 engrandeceram pelo seu 
trabalho a. terra amada, vem, JlOr meu in~ 
termedio, render o seu preito de homenagem 
a Julio de C as ti lhos . 

Delle se )?Me dizer, senhores, em verdade 
e com just1ça., que, resvalando para o ooca.so 
do tmnnlo, 'á. beirado qual, desolada, pranteia' 
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a. Pa.tria, resurgiu pa.1·a a Histeria no oriente 
da. immort.alidade! ! ! (illuilo bem. s,·avos 
Palmas no recinto c nas gcllerias. O orado1· e 
felicitado.) 

O 8r. Darbol!ln Limo. (profundo
?llellte commovido. 11Iovimeflta de attençda no 

· auditoria ; completo si/e>tcio) - Sr. Presi· 
dente, a. minha. dor, a. dor do quantos tanto 
mais o amaram quanto rnoll10r o conhece· 
ra.m, ~ inenarrawl, é inul2ivel! 

Nesta hora dubia c incerta, de vacillações 
e desalentos, quando s~ enrolam bandeiras 
politicas a re~olhcr ao archivo da histot•ia., 
quando se descrê do pl'ogramma da. vespe1·a, 
Dlio sei de catastropllc rna.!or, não trnag1no 
siqucr igual áquella quo vem de ferir tão 
fundo os l<'gional'ios da. RepuiJUca. cons!lr• 
vrulora. 

Lidador ! lida.dor ! o t'ragol'QSO estrondo da. 
tua. queda. re>oou por todos os recantos dest.'\ 
Patria. bem amada. ondo quer que pulse um 
coração republicano! (ltlt<ito bem ; muíto 
bem.) 

Aquel!a quo eu chamei um día, nos a.rrou· 
bos de um enthuslasmo que me n.brazava. a 
alma de patriob, a Jamsalim dos eleitos, 
cobre-se do luto, or phanutla, e ~hora o heroe 
immacu!ado e imperterrito, verdadeiro ty]?o 
da pastor da povos. 

Quando um dia, o historiador, severo e 
imparcial, como o astrouomo quo pesa os 
aatros e avalia, momento por moJuento, as 
hfluições de cada qual, as perturbações da 
cada. 01•bita, fizer o balanço da historia dos 
pr imeiros anuos da Republica, acompanlt:tl-a 
d~ propaganda. á.s phases da lucta acerba e 
dest.as aos dias do hoje, ello dirá, c llo de
monstrará, eUc ovidoncia.r:t mathamatlca
mente que Julio de Castilhos f~i o augusto 
pai da. J>a.tr ia (muito b61!~) . o verda.dclro \ypo 
de r epublico, que tinha. um progt•arurna e o 
evangelizou com os ardor~s do su:o. moci~ 
dade, que tinha um:1. banuoira e a dCJfendeu 
com a tempera ada.rna.niina. do seu ca.ra
ctel' incomparavnl, que tinba uma doutrina 
e a proeur otl pôr em pra,tica, corn o rnaximo 
de fidelidade cte que ha. noticía. nos fas~os da 
política conten.:ooranea, conciliando a oPdom 
com a liberdadê·, a autoridade com o pro· 
grcsso. 

Ninguem dirá que essa administrador, que 
e.>se politico, jamais buscara uma. popula
ridade mcndaz o ephemet':l., cortejando ns 
perigosas doutrinas d.o commun!smo, porque, 
na. sua. sabia organiza.ç.ão, como n a. ao! rui
nistração do que el!e foi a. alma immortal. 
déra sempre á propriedade o max\mo de 
~arantia. que ella. póde peolü· em uma Repu
blica.. c.on~ervadora . 

O proletario dir á que Julío de C<>stilhos 
soube escrever no codigo max!mo das libcr-

dades polít icas com que dotou a. gloriosa. pa.· 
tria gaúcha aquella.s garantia-s com que j a.
mais sonhá.ra na Patria Brazilllira. nenhum 
dos estadistas que o preooderam ! 

Ag t•eligiões, na. sua Iucta seculat·, todas as 
crenças ~moontra.ram na palavra. o na accão 
do ch~re egregio oidéal do uma Ol'ga.n!zação, 
segundo a qual a libertlade se conciliava 
coro as e:dgencias de toda~ as consciencla.s 
e :1. pa7. era posgivel no meio de todas M Iucta.!l 
quu hoje em tlia rota!ham as nacionalidadoll 
civiliz<\da8. (Muito bem.) 

E nós, Sr. Presidente, vestindo o luto que 
nos amru•gura a c.nte1·n!lCida. a lma. sa.udosls~ 
~i ma. pelo immatm·o trespasso {lo chefe reli
giosamente ' 'enorado, do inesquecivol amigo 
bem amado, nós, desde esta. hora, desde es;o 
momento, passadas as amarguras que n o>s 
oppt'lmero, montamos guarda i\ Arca. Santa 
que en<'orra as ta.boas da. lei, quo rosume a 
obra inge!\IC o immorredoum do egregio, do 
a.ug·usto pai da. Patria. (Muilo bem ; muito 
ltlm. Palmas.) 

O S r. Pre&ident.e (molJi»<enlo de 
olt<'t!Ç<lo) - Interpreto fielmente os senti
mentos dost:t Camara. republicana,declara.ndo 
que repercutiu doloi'C>Samento em nossos 
corações a tristisaima. noticia do infausto e 
pr~maturo passamento do grande cidadão 
que se chamou Julio de Castilho~ .cuja. irnp:~r· 
t errih firmeza, cujJ. intemerata decicação 
á. Re_publiea. ficarão g1•ava.dns na historia 
patrta. como exemplo ás geraçõeB por vir. 
(Muito bem.) 

O Sr. Cassiano do Nasaimonto pediu quo 
sa insira. na act.:l. um voto de profundo pezar, 
pelo fallec imonto do illustre republicano, e 
que, em seguida, se levanto a. sossão em 
liomenagem :!. sua. memoria. 

Os seuhores quo approvam o r equer i· 
menlo, 11ueiram leva ntar -so. (Pausa , ) 

E' a:pprova1o unanimemente o r~uori
monto . 

Viio a imp1·imir a.~ scguintos 

REDACÇÕES 

N. 8 G-'-1903 

R edl!CÇI!O f'~al do pt·ojecto " . 8 a, deste armo, 
eme11dado pelo Senad,., que lransfe,·e ao do· 
miuio do E~tado dB Minas Get·aes o predio 
em g<tc ftmcciouou a lJelegacia Fisca! ,tw ci
dade de Ou1·o Preto 

O Congresso Na.ciona.l decl'eta.: 
Ar t. J. • Fica. Lraustt~riolo ao dornluio do 

Eiltado de Mína.s Ger<tes o predío om que 
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funecionou a Delegacia Fisea.l, na, cidade dD 
Ouro Preto. 

Ad. 2.• Revogam-so a.s lligpusi~õl!s em 
contrario. 

Sa.la. das Commissõcs, 26 de ontuhro 1le 
11J03.-Domülgos Guimanies. - Ilct·meHagildv 
de illu mes. 

N. 42 D - 19J3 

Redaaç,ro fina~ do projccto n. 42, deste anno: 
eme11dado pela Senado, que autOJ'iza o Pre 
tidente da Republica a crear e 1'egula,·, sem 
or~tcs pa1•a as cofres p~c/Jlicos, wna caixa 
beneficente 11a Brig,,da Policial desta Ca
pital 

O Congre~so Nacional decreta.: 

!~Art. 1.• Fica o Pre~ldentedaRopublioa 
auto1·ilado a. crear u regula1•, som unus p:tra 
os cofres publicos, um;~ caixa beneficente na 
Brigada Policial desta. Capital. 

Art. 2.• A instituição a. que se refere o 
a. digo anteceden to será. cor.stituiua. com o 
desconto da importu.ncill de um !lia. de soldO 
om cada rnez nos omciaes o praças da mesma 
brigada, 20 °/o das multas impustas por falt:l.s 
di,ciplinnres c quae.;quer dona.ti\'os par~i· 
oulares ou legados, e os seus fins serão os 
mesmos da exlstontc no Corpo de Bomb;,it\18 
dt sta. Capital. 

Art. 3. • Revoga.m-se as disposições em 
C;)n tr:nio. 

Sa.la. das Commissões, 26 t.!o outubro de 1903. 
- DomiH!JOS G l.<ima1'tTes. -H.:rme1·1 egildo de Mo· 
1·aes. 

N. 186 C- 1903 

Redacç,To fina~ do projedo n. 186, rleste anuo, 
emendado pelo Senado, que 1·eleua ao ex· 
Deputado Jo.~l} A.ugusto VinAaes a p!·es,Tipçiío 
em que incor1·.n-am seus sttbsidios de i f d e 
agosto a 25 dt! selemln·u de 18 99 

O Congresso N::wioua.l resolve: 
Art. 1., E' relovada ao ox-D~putado palo 

District.o Federal Jos~ Augu3to Vinhao; a 
pres~ripção em que iacol'reram seus suusidius 
de 11 do ago$tO a. 2.) de setomuro tle Hl03 
afim de lhe serern pagos, abrindo-se pa.1•a 
isso o necessa.I'io c1•cd 1 to. 

At•t. 2. o Revogam-se as di~ posições em 
contrario. 

Sn.ltl. das Commis~Õ{)S, 2ô do outubt•o de 
1003. - Domingos Guimw·lfc$, -II~1·m~negitdv 
d~ Mortie~, 

Ynl, Vl 

N. 257 A- 1003 

Redacç(io final dQ )ll'ojcclo n. 251, deste auno, 
qtce au!oriza o PresideMe da Rep11bfica a 
concede1· um anno de licença, com ordenada, 
a Vicente Jfaximo de Almeida Sen·a, t o es
criJllural'io da Alfu.ndega de Cwumbd, tm 
p1·orogll.ção daqua/l(t em wjo goso se acha, 
para tratar de sua saude 

O Congt•esro Nacional rosolve : 
Artigo unico. R' o Pt•esidente dll. RepuLli

C01 autorizado " conceder um o.nno do li
cent:a, com ordenado, ao S1·. Vicente Maximo 
de Almeida Serra., ! 0 ascriptura rio da. AI· 
fandega. de Corumbá, om prol'ogaçao da
quolla em cujo goso se acha, pa. t·a tl-ala~ 
mrmo do sua. saude; revogadu.3 as didposições 
em contra.l'io. 

Sala. das Commi8sões, 26 do outubro de 
l903.-Domingos Guima;· ,res.-Hermenegildo 
de ll!ot·aes. 

N. 259 A- 1903 

Redacr,ro fino.l do projeolo rt. 259, desle anM, 
que ar.l!wi;a o Pre$id~nt~ da Republi ca a 
pt01'0.rJar pot um anno, com o ?'espec!itlo 
ot·deHado, o; licença em ct\io goso se acllt~ 
o conduclo;· dD 3• cl-asse da Est1·ada de 
Fe;·ro Central do Bmzil Anto~1 io Toscar10 de 
Brito 

O Congt·esso Nacional reoolve : 

Artigo unico. E' o Pre.üdcntc dil. Rcpu
blica autorizado a. prot·ogfl.r por um a.nno, 
c.)m o rospect,ivo ort.lena.do, a. licença. em 
0ujo goso so a.chn. o condudot' do 3• classe d:l 
Estrada tle Ferl'o Cootra.l do Bra:~;il Antonio 
Toscano de Brito, a,flm de tra.tu· do suil 
so.nJo onde lhe convi()r; revogadas a.s dispo
~içõJs em contro.riu. 

S:.t.l~~ dH Commissõed, 26 do outubro tle 
HJ03. - Domi?1!/0S Guimw·aes.- Hermene.g1'ldo 
de M01·aes. 

N. 270 A- 1903 

Re.lacçül) fino.l do projecto ~. 270, des!e. am10 , 
que autol'iso. o P1·esidentc: da llepublica a 
t;OilCetler um am~o de licença, com t tJdos 01 

venci-mentos, ao tenede Fronciuo Joaqu im 
.i\Iargues da B;;clw, aggragado li a!·ma de 
i -'{imtal'ia, para h·atar de wa so.11de 

A Coromhsiin de R;,d(l.cçã.o, tendo cJn
frontado o ori~inal do projecto n. 270, dest6 
anno, com o~ aocumontos quo lha sel.'viram 
!lo ra:tdamonto, vm•itlcou hrwer se dado u 
equivoco qu;~nto no nomB do poticion:t.J•i 
quo 6-o tenouto l?r:mcisco Joaquim Mn.t•qu11 

~o 
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da Rocha.- e não-F1•ancisco Marques da 
Rocha. 

licença, para tratamento do saude, ao te· 
nente Francisco Joaquim Marques da. Rocha, 
com os mesmos vencimentos que elle actual
monto pm·cebe como aggregado á arma de 
infantaria ; rev"gadas as disposições em 
contrario. 

No intuito de sanar desde já. esse equi
voco, a Commissão offere·~e á uppl'ovação da 
Ca.mara n. seguinte redacç,ã,o : 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica. o Prcsidtmte da Ro

publica autorizado a conceder um anno de 

Vn.í a imprimü· o seguinte 

Saht das Commissões, ~6 de outubro de 
1903 .-Domingos Guima,·{(es.-Hermenegíldo 
ele Jlfomes. 

PROJECTO 

N. 107 A-1903 

Pm·eceY' sob1·e as emendas ofterec{das na discussão ~mica do p1·ojecto 
n. 107, deste anno qt!e 1'e{orma a lei eleitoral pm·a as eleições 
federaes. 

(Vide proiectos ns. 5 e 285 C, de i902 e i07 de 1903) 

A Commissão Especial, incumbida de ostudn.r a Refurma. meitoral, 
vem novamente trazer á Canaara, com o presente parecer, o resul 
tallo do seus trabalhos~ depois de haver examinado, de accordo com 
o requerimento do Sr. Doputad .> Julio dos Santos, approvado em 
.sessão de 27 de agosto ultimo, o;; substitutivos apresentados ao 
projocto n. 107, de 1903, bem como as emendas ao mesmo otfere
didas, no llecur<>o da discussão unica u. que foi submettido. 

Si fôra necessaria demonstração peremptol'ia, para evülenciar-sc 
a perfeita. conto ·midade de -vistas existente entre o sentimento na
cional e a orientação deste ra.mo do Cungresso nn. presente legisla.
turn., ouLra melhor e mais eloguente não haveria do que a que resalta 
do debata travado em torno dessa refornm, base sobre a qual os 
reclamos e as aspirações geraes, fazem assentar a. regeneração dos 
nossos costumos politicos, a vorú:~dc e, portanto, a dignidade do 
governo reprc:>cntativo entre nós. Com elfeito, om tão memoravel 
discussão, mantida até o sett onccl'I'amento no mesmo plano 
elevado, luminosa. e patl'ioticu., es ;.a A:l~emhlé~, dando a.rx·has do 
pl'upi•io apego ás in.stituições constitucionaes, OI'<~ maculadas pela 
susvoita qno decorro desiu. pt•ofunda. cut'I'UJ>Çã.o que no dizer com
mum, envenena os comicio.i eleitoJ•a(>s e de;;~prestigía o mandato 
politico, cst<t A:;sembléa, viu de suas tmocad:\s surgirem multiplas 
idéas, IlLtmerosus alvitres, cncaminh;tdos tollos á conquista. da 
verdaue dos snfl'1·agios c á gat•a.ntia. d<\ representação das 
minorias. 

Todavia, um esforço nobre por qsta forma, corre o risco de quedar 
pel'Jido entro as fri:t~ paginas tlos nossos [l.Una.es, unicamente como 

· attcsta.çã.o, justa cmb;.>l'<\, mas ophcmnra. e pla.tonica, dos lions de
sejos daqnelles que H.;tudaram o l'elevante US$llmpto, si não operar-se 
uma racional e necessat'ia. reacção cotltt·a a tenJencia. dispcrsivt\ 

das opiniões rntcntea.da.s a. respeito, aliás bl'ilhaotemente, as quaos 
imprimir:tm uma apparcncia de indeterminação ao problema, 
collocando o espírito da Cam<\ra fluctuante e incerto, entre o pro· 
jecto da. Cummissão Especial c o ra.dica.l antagonismo úo.s tlivcrsos 
substitu ~ ivos em exame e do muitas tla.s omundas apl'cscntuda.s. 
Afigu1·n-se pois á referida. Commissão, como devendo ser o seu 
principal escopo, no preoeute momento, cnvidnr os melhores es
forços, no snmido de, tomando a. iniciativa da reacção a que linhas 
acima referiu-se, to1•nar possível pela resultante convergencia. t.l.as 
vontade.;, construir uma obra si não esta.vel e perfeih que a.ttcnda, 
ao menos, na medida do possível e sobretudo no ponto (lo vista 
prat.ico, ás necessidades da. actualida.de. 



Tendo deste modo se manife~i.ado, como era. do seu dever, concisa 
e franeamcn,e, sobre o a.nd:tmento dos trabalhos relativos a.o pro
jacto da. lei em causa, passa a C<Jmmisaão a. interpor parecer sobre 
os substitutivos ao me~mo o1fer ecidos: 

Su'bstituti v o Ca.logeras 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.• As eloiç.ões para. os cargos de Presidente e Vice·P a·esidente 

rla Rapublica, SciJadot•cs e iJeput<Ldos realiz<Lr-se·hão de accordo 
com as disposições da presente lei. 

CAPITULO I 

DOS ELEITOP,t;:S 

Art. 2.• São Gleitores os cidallãos hrazileh'os , n1a.iores de 21 
annos, que, na fórma. desh. lei. se inscreverem no ali:Jtamento 
eleitoral. tAa·t . 70 dn. Constltuição da Repuhllcu.. ) 

§ 1. o São cidadã.os bra.zilciros: 
1°, os nascidos no Bra.zil, ainda que de pae estrangeiro, não t•es(. 

dindo este a serviço do sua nação ; 
j20, os filhos íiO pa3 br-a<~ile iro e os !Ilegítimos do mão brazileit•a, 

na.sc\dos em pa.iz estrJ.ngeiro, si estabelecerem domicilio na Repu. 
blica ; 

3", os filhos de pae braziloiro quo estiver em outro pa.iz ao ser. 
v]eo da. Republica, embora ne ll e não venham domiciliar -se; 

4", os t•stro.ogeiros que, achando-se no Brazil a. 15 de novembro 
(le 1889, não decla.rM•am, dentro de seis mozos, depois de ter entrado 
em vigor a. Constit uição, o a.nimo do conserva1· a nacionalidade de 
erigem; 

5•, os estrangeiros que possuil•em bens immoveis no Brazil e 
forem ca,-;ados com brazilciras, comta.oto que residam no Brazll, 
salvo si ma.nifes~arem a. intenção de não r.arularem de na.clona.
lidade; 
· 6•, os-estrangeiros por outro modo naturalizados. (A~t. 69 da 
ConstitUição da Rapublica.) 

§ 2. • Os direitos do cidadão hrazíleiro sô se suspendem ou perdem 
nos casos aqui particularizados: 

1•, suspendem-se: 
a) po1• incapacidade physica ou moral ; 
b) por eonrlemna(}ão ct•iwioal emquanto du1·arem os seus e1fl.litos ; 
2a, IJ6l'dem- so: 
a) p01· naturalização em paiz estrangeiro; 
b) pol' acceita.cão de emprego ou pensão de governo estra.ngeh·o, 

sem licenç:t do Poder Executivo Ftlderal ; 
c) por a.llagaçã.o de crença, religioS<\ com o fim de isentar-se de 

qua.lquer cnua, imposto po.·leis aos cidadãos ~ 
d) por acceita.çã.o de condecorações ou · títulos nobilia.rcbicos 

estrangeiros. (Art . 71, §§I" o2'>da. Gonstiluição rla. Repuhlica..) 
Ax·t . 3.• Não podem alistar-se eleitores: 
1•, os ro.\!ndigos ; 
2•, os analpbabetos ; 
3•, as praças de pret, excoptua,dos os alumnos das escola.s militares 

de ensino superior ; 
4•, os religiosos de ordens mona.stícas, companhias, congregiiçõ?.B 

ou commullidades dfl qualguer denominação, sujeitos a "oto de 
obediencia., regra, ou estatuto que imp.,rto a. !.'enuncia da liberdade 
individual. (§ !• do :ll'C . 70 da Coust-ítnição da R !lpublica. ) 

Al' L 4." Nonhum cidadão será. a listado sem ter residencia. por 
mais de um· aono no logar do alistamento. 

CAPITL:LO Il 

DO A.LISTA1IE:>ITO 

Art. 5 .• O alistamento dos eleitm·es ser <\. organizado no Districto 
Federal, por pretorias e nos Est.;.!ios, por comarcas, e prepar ado 
pelos pretor~ e juizes de direito, l\u:xiliados pelos respectivos es
cri vã.es do crvel. 

Paragr"'pho uoico . Nas comarcas em que houver mais de uma 
Vl\1':\ de direito, servirá. o juiz da. 1"' e da.s em que houver mais 
de um escrivão do civel servirá. o do 1° otficio. 
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Art. 6. o A' cxcepção dos juizes e escrivães, que funccionarem 
no preparo do alistamento e que serão alistados de otflcio,nenhum 
cidadão será. alistado eleitor sem que o requeira. por escrípto, no 
prazo marcado pelo art. 15. 

Art, 7. o O requerimento de alistamento se1·á. escripto. datado e 
assignado pelo proprio punho do alistando o deverá declarar a 
sua id~ile, estt~llo, nt~liuralidade, filiação. pl'Ofissã.o e 1-esidencb, 
assim como o numero de documentos que instruirem o pedido. 

Art. 8, 0 A Iettra e fit•ma do requerimento serão reconhecidas 
por tabellião, sob pena de não se1· l'ecebido. 

Art. 9. • O reconhecimento só poderá. ser feito pelo conheci· 
mento proprio do ta.b3llião. 

Art. 10. A prova dos requisitos íodíspensa.veís para. o alista· 
mento será feita por documentos, que acompanharão o requeri· 
menio, nos termos dos artigos seguintes. 

Art. 1 I. A idade será provada por cortidão authentica. extra.· 
hida dos livros parochiaes ou do rcgist1·o civil; por documento 
authentico que prove ter o alistando exercido c'\rgo publico para. 
o qual se exija a m~ioridade; ou pvr justificação legalmente pro· 
cessada e julgada.. 

Art. 12. A residencia será. provada. por a.ttestado passado por 
qualquer autoridade policial e judicía.ri:~ e. no ca.so de recus<J. por 
justificação legalmente processada. e julgada.. 

Art. 13. A as~ignatura do tabellião no reconhecimento de que 
trata o art. s~, set•á. Lançada sobre uma. estampilha especial de 
2$000. 

Art. 14. O alist-amento eleitoral será iniciado em ca.d1. comarca 
ou pretoria no db 1 do fevereiro de ea.da a.nno. 

Art. 15. Do dia. l ao dia 20 de fevereiro, da.s ll ás 3 horas da 
tarde, dará o juiz audiencias especiaes par<~ receber os requeri
mentos de .alistamento. 

§ 1. o Nos domingos e nos dias de audiencia ol'dinarja do juizo 
não haverá. audiencia especial. 

·§ 2. o Sómente nas a.udiencias especiaes poderão ser apresen
tados e recebidos os requerimentos de alistamento. 

§ 3. a A apresentação poderá S:!l' feita pelo pl"opl·io alistando ou 
por qualquer pesso:.t por elle commissionada. 

§ 4. o Apx•esentado o l'equerimento e verificando o juiz qua. está. 
~Ue acompanhado dos documento::; de que tl"a.ta. esta. lei, o1·dena1'1Í. 

quo o escrivão registre o nome do requerente no protocollo, com 
:;~. dcclat·ação dos uocumentos api·escntados. 

§ 5. 0 No protocollo serão mencionada,s todos as occurrcncia.s re
lativas ao processo do alistamento. 

Art. 16. Ga.da requerimento só poderá referir-se a um unico 
n.lista.ndo • 

Art. 17. O juiz não poderá mcusaJ', sob p1'81c.>xto algum, os 
requerimentes apresentados de a.ccôrdo com as Corma.UJados pre
scrípta.s nesh lei. 

A1•t. 18. Diariamente, encerrada a audiencia especial, o escrivão 
lavrará um edital, que será a~signado pelo juiz coutondo os nomos 
dos cida.dã.os que tiverem requoL'ido o alistamento. 

Art. 19. Apresentados os requerimentos de alistamento, serão 
autuadas. numeradas e rubricadas as folhas, e conclusos pelo es 
crivfio ao juiz, findo o prazo do artigo seguinte. 

Art. 20. De 2t de fevereiro a 2 de março, qualquer eleitor 
podm•á apresentl\r contestação cscripta contra. a va.lid<~de das 
provas o!ferecidas pelo alistando ou contr~t a sua. identidade, in· 
stmindo-a. com os documentos •1ue ti ver e no caso do art. 21 com 
a.ttesta~âo de dous eLeitores. 

§ l." Recebida a contestação pelo escrivão, juntal-a.-ha. este 
aos autos, independentemente de despacho, dando recibo á. parto, 
com especificação dos uocumentos. 

§ 2. 0 Durante o prazo desta artigo, será pcrmittido a qualquer 
cleitol' o exame do protoco11o e dos documentos de alistamento, 
na. presença. do escrivão. 

Art. 21. versando a contestação sobre analpha.betismo do alis
tando, ordenará o juiz que este compareç<t em a.udiencia, por elle 
marcada., afim de que n<t sua pt·esença. reproduza o seu requeri
mento por escripto e se proceda á. confrontação de lettras com o 
requerimento anterior, juntando-se aos autos o requerimento 
puste1•ior. 

§ I. o Sendo falsa a contestação, aos contestantes se applicarão 
a.s penas do art. 130. 

§ 2. o Sendo procedente a contestação, ao pretendente ao alista
mento, ao autor do requerimento e ao tabellião que hou"\'er reco
nhecido a firma serão applicadas as penas do Godigo Penal. 

§ 3. o O não comparecimento do alistando na audiencia de que 
t.1·a.ta este artigo, sa.lvo caso de força ma.iot•, devidamente pro-
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-vada, importará no 1ndefor-imonto d~ seu _roque~imento ~o alist~· 
mento, sendo os r <lspeeti.vos autos l"Gmott1•los a. a.utor1dade CI'l
roina.l para. averiguar a. responsa.bilida.de e promovor a punição 
dos culpados. 

Art . 22. Findo o prazo do :~.rt . 20, o juiz, até 20 de março, 
despachará. os requorlmontos de alistamento. 

§ 1.0 Os despachos serã.o publicados em audiencia. especial, a 
21 de ma.rço. 

§ 2.0 Essa audiencia. intransferível ser á. a.be1·ta. á.s 11 horas da 
manhã e só se encerrará. depois de coneluido o trabalho. 

Art. 23. At~ o dia. 31 de marÇO, o escrivão lavrará. um edital 
contendo os nomes dos iucluidos, dos não tnclaidos e dos eliminados 
(a.rt . 27). 

Paragrapho unico. Este edital será. a.ssignado pelo juiz, aftlxa.do 
na sala das a.udicncias e publicado pala imprensa, ~i a houTer. 

Art . 2L Até 20 de abril, o escrivão far.í., em livro propr io, 
aberto, numerado, rubr icado e encerro.~do pelo juiz, a insc1·ipção 
dos eleitores, contra. cujo alista.meoto não tiver sido interposto 
recurso. 

§ 1.0 Esta. inscripcão oon~rá. o nome, idade, tuiaç~. estado, 
profissão e residencio. do eleitor e será encerrada e assignada 
pelo juiz. 

§ 2.0 A incripçã.o se fará poo· ordem nlphabetiea e por eircum
soripções a.dministra.tivas ou judiciaria.s em que se subdivida ~ 
coma.rca, e os nomes dos eleitores serii.o numcr·ados suguidamente, 
de modo a. i ndicar o ultimo numero a totalidade dos eleitores da. 
eoma.rea.. 

Art. 25. Em livro auxilhn·, aberto, numet•ado, enoorrndo e 
rubricado pelo juiz, fará o oserívão a inscripçio dos eleitores, 
eont~a. cuja inclusão ou não exclusão tiver sido interposto rocurso, 
sendo a inscripção oncerroda. e a.ssignada. }leio juiz. 

Art . 26. Decididos os rooursos, o escrivão, mediante a com· 
municação do juizo federal, lançará no liVI'O de qua trata. o 
art. 24 os nomes dos eleitores a enjo ta.vor fo1•em ellcs julgados, 

brJcada. e nssignada. e r emettida attl o dia 20 do setembro ao 
juiz fcder:~.l, pat·a os fins d<ls :~.rts. 30 e 31. 

Art. 27. Na r evisão annual do alistamento ser-J.o eliminados os 
eleitores ra.Uecidos, mediante certidão de obito de autoridade ·· 
competente ; os r1ue se t iverem alistado p osterior mente em out'rn 
comarca, medianie cortidão desse alistamento ; os que per(loremos 
capacidade civil ou politica, nos termos do a.rt. 71 da. Consti· 
tuiçã.o. 

Art. 28. A qualquer eleitor assisto o direito do requerer a 
exclusão dos eleitores que incidam nas hypothesos do ar tigo 
anterior . 

§ l.• Esses requerimentos eetoão apresentados nas a.ndioncias 
especiaos de que trata o arL 15 e serão acompanhados do do· 
cumeoto que prove a allegação em que se funde o pedido de 
o:tclusão. 

§ 2.• Da exelus.'i.o do eleitor cabo o recurso de quo tra.t<.t. esta lei. 
Art. 29. TOI"rninad(l. a inscrlpção dos eleitoz>es, na fól'Jlla ·dos 

<~rts . 24 e 26, eonsidera-se completo e aca.bado o ali stamento 
para todos os errei tos elcitorn.r.Js. 

Art. 30. Recebendo o juiz federal as cópias de que tnta o 
§ 2• do a.rt. 26 mandar á. transcrevcl-as em livro proprio, por elle 
n.berto, numerado, rubricado e encerrado. 

§ I.o Até o dia 30 de novembro, fará. o juiz federal a. remessa 
á. Secr-etaria. do Interior diiS cópias dos alistamentos, enviadas 
das comarcas, depois de tra.nscriptas na. fôrma. ileste artigo. 

§ 2 ,<> A Secret~rlo. do Interior f<\r<i. public<~.r no Dic.~rio O(ficial, 
até 31 de dezembro os alist:•mentos que lhe forem remettldus . 

Art . 31. O juiz federal fará constar pelo jor.nal official do 
Estado o recebimonto d<l.'5 cópia.s, á. }lruporção quo dorom ~>ntradu. 
em cartorto. 

CAPITULO I1I 

DOS RECURSOS 

§ Lo E~sa ~nscripção será ~umerada, ~omecando a numeração I Ax·t. 32 . Da decisão do juiz sobre inclusão, não inelusão, oxdu
coll! o p1·1mem> numero scgmnte ao ultimo constante da numc- são e não exclusão de elcitvl'es navet'á. I'ecux'So volunta.rio, oom 
ra~ de que trata o art. 24, § 2-. elfeito devolutivo, para um;\ juot:\ eleitora.! com sMe na capital 

§ 2 .o Encerrada e assignad.a pelo juiz a. inscripoão definitiva., o 1 dos Esta.dos e no Districto Fodel':,l, composta. do juiz fedel'a.l da 
e scrivão tira.rii um~ cópia. do alistamento, que será. tambem r u· l secção, de sou substitutiYo e do procurado!' seccion!.ll, 
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A1·t. 33. O recurso será interposto no prazo do lO dias, conta-
1JOS da audiencia em que ío~·em pub~i~a.das as decisões do juiz, e 
serão competentes pn.ra sua mterpostçao : 

l,• no caso de não inclusão, o prejudicado, por si ou por pro
~urador; 

2,• no caso de inclusão ou exclusão indevidas, e de não exclusão, 
qualquer eleitor da. comarca. · 

Art. 34. Interposto o recurso pelo proprio prejudicado, fical'â 
de nenhum effeito o que for interposto por terceiros. 

Art. 35. Cttda recurso só poderá referir-se n. uma pessoa. e será 
interposto por simples petição, e tomado por termo, si assim for 
requerido. 

§ I. o Deferida a. petição, o juiz a quo ma.ndará junta.l-a aos 
autos e abrir vista. ao recorrente por lO dhs, e, em seguida, ao 
recorrido ou seu procur<tdor, por cinco dius. 

§ 2. o A vis~a. será em ct).J.'torio, e á.s razões poderão as partes 
juntar quaesquer documenius. 

Art. 36. Arrazoado o recurso, o escrivão remettel-o-ha sob 
registro ao juiz feder<l,l, dentro no p1·azo de lO di~ts. 

Pa1•ag1•apho unico. Recebendo o recurso. o juiz federal distri
buil-o-ha a si ou a qualquer dos membros da junta, guardada 
absoluta igua.ldade na distribuição. 

Art. 37. A junta. iniciará seus trai-alhos sob a presidencia do 
uiz federal, no dia 25 de abril e decidi.tá todos os recursos a.té 
31 de julho, 

§ l. o O não julgamento neste prazo importa. em provimento do 
recurso, . sem prejuizo das penas impostas em lei. 

§ 2. o Cada membro da. junta reLatará, dent1·o do prazo de cinco 
dias, os recursos que lhe tiverem sido dis~ribuidos. 

Art. 38. A junta celebrará sessões em dias a.lternados,á excepção 
dos domingos e dias feriados, e nessas sessões julg~~rá. os 1·ecursos 
que forem relatados. 

§ l.o A decisão será tomada por maioria de votos, inclusive o do 
presidente, e será escripta. pelo relator ou revisor vencedor, e assi
gnada. por todos os membros da junta. 

§ 2. o O escrivão do juizo seccionallavral'á em livro proprio as 
actas das reuniões da junta. . 

§ 3.o Decididos os recursos, serão os respectivos autos devolvidos 
:pelo Correio, sob registro, ao juiz a quo, o qual ma.ndará archival-os 
no cartorio competente, e, encerrados os trabalhos da junta, o es
crivão do juizo feder<ü l'emetterá. até 31 de ttgosto aos juizes a quo, 

a lista dos recursos providos, devidamente rubricn.da e assignada 
pelo juiz federal. 

Art. 39. Dentro no pra.zo de lO dias, contados da audiencia de 
que tratn. o art. 22, a qualquer eleitor da. comarca é licito recorrer 
no todo do alistamento eLeitoral para o Supremo Tribunal Fe
deral. 

§ 1. o Esse recurso, que só terá eifeito devolutivo, será interposto 
perante o juiz a quo , :por simples petição. 

§ 2. 0 Autoada a petição, com ou sem documentos, o recorrente po
derá arrazoar o recurso dentro em 10 dias, para o que terá vista 
em ca1•torio. 

§ 3. o O juiz o.. quo, dentro do prazo de 10 dias, responderá ás razões 
do recorrente e mand<H'á remetter os autos ao Supremo Tribunal. 

§ 4.° Cabe recurso.no todo do alistamento eleitoral, nos casos de 
preterição de formalidades substauciaes que viciem todo o processo 
de alistamento. 

§ 5. 0 O Supremo Tribunal, decidindo o recurso, no cn.so de pro
vel-o, rnanda.1·á ca.ncella.r a respectiva inscripçãu no juizo a quo e no 
uizo federal, e ordena.rú. pl'IW<tlcça. o u.listamento anterior. 

CAPITULO IV 

DOS TITULOS 

Art. 40. A Secretaria do Interior mandará impl'imir os titulos 
de eleitores, de ttccordo com o mod:Jlo que OI'ganizar, e l'emetterá 
os mesmos em numero suffi.cient::l ao juiz federal de cada Estado,·· 
para que este os distribua aos juizes looaes, tendo em vista o alis
ta.mento de cada comarca ou pretoria. 

§ 1. o Os titulos deverão conter, rlém do anno do alistamento e 
iadicação da comarca ou pretor ia, o nome, profissão, filiação, estado, 
idade e numero de ordem do eleitor no alistamento geral. 

§ 2 o Os titulos serão assignados pelo juiz do alistamento e por 
elle entregue; ao eleitor, na sêde da comarca ou preto ria, me
diante recibo; e por delegação delle, pelos juizes mais graduados 
das subdivisõesjud.iciarias da. comarca, nas respectivas sédes. 

§ 3 . ., Os juizes de que tr;J.ta. o pa.ragl'apho anterior darão recibo 
ao juiz do alist2.mento, dos titulos recebidos, e os entregarão aos •· 
eleitores mediante recibo destes. 
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· ~ 4.• Os juizes encarregados da. entrega convidarão po1· edital 
aos eleitores paTa o fim de "Virem receber os seus titulas, durante 
o prazo de 30 dias, em loga.r previamente designado, do meio-dia 
ás 3 horas d~ tarde. 

§ 5.• No caso de extra;vio, parda de titulo no apprehensão do 
titulo pela mesa. eleitoral. poderá o eleitor receber outro, me· 
diante requerimrmto a.o juiz de alistamento, o qual, no novo titulo 
que ma.odar expedir. fará mencionar tratar-se de no'\"a. via, cujo 
numero mencionará. 

§ 6.• Aos elcito1·es, de cujo alistamento haja. recurso pendente, 
será expedido titulo com a declaração de recorrido, ficando esse 
titulo !'cem etrci'to. d~.do o prov'io~:ento do recut·so e expedindo-se-lho 
titulo definitivo si n. decisão fôr favorascl ao eleitor. 

Art. 41. No caso de recusa ou demora na entrog:t dos titulas, 
poderão os eleitores reclamar IJemnt.c o juiz do alistamento ou o 
juiz federal, que providenciará com urgcnci , svbro essa. entr Bgu.. 

Art. 42. Os tltlllos não entregues no prtzo do § 4• du a.l't. 40, 
fica.rão á 1.li~-posiçiio dos respectivos cleit.orcs no mesmo local c 
perante a mesma autoridade até o vespera de cada eteiçã.o. 

CAPITULO V 

ll AS ELEIÇÕES 

Art. 43. A eleição ordinaria para os cargos de Deputados e 
Senadores se fa1·a em toda a. Repu blicu., no ultimo domingo do mez ue 
janeiro do primeiro anno de cana, togislnt,u·a, mediante sutfragio 
directo dos eleitores, alistados na conformidade desta lei. 

.Art. 44. Para a eleição de Depotadcs e mantida a actnal divisão 
de districtoa eleitoraes dos Estatlos da. União e do Districto Federal. 

Art. 45 . A eleição de Senador serà. feíta por Estado, votando o 
eloitor em um só nome pa.!'a substituir o Senador cujo mandato hou
ver terminado, 

· Art. 46. A eleição ordioaria. pm-a presidente e "Vice-presidente 
da Republica sarâ feita no dia I de março do ultimo anno do período 
1JI'esidencial, por suffragio directo da Na.Qão e maioria. absoluta de 
votos, votando o eleitor em dous nomes, escriptos em cedulaa dis
tinctas, sendo nmn para presidente e outra. para vice· presidente, 

Paragrapho nnico. No caso de vaga da presidencia ou vice-pre
sidencia, não havendo decorrido dous a nnos do período presidencial, 
a, eleição para preenchimento da vaga se effectuará dentro em tres 
mezes depois de a berta . 

Art. 47. Cada eleitor votart. em dous terços do numero de DepU· 
tados do Districto, 

Paragrapho onico, Nos districtos de quatro ou cinco Deputados, 
cada eleitor votara em trel! no 1.-: es. 

Art . 48. Nos rl istrictos de trt•s Deputados, o eleitor poderã. ac
cumul;•r os seus dous votos em um só candidato, escrevendo duas 
ve:zes na cedula. o nome do mesmo. 

Art. 49. Nos districtos rle quatro ou cinco, o eleiü r podet'a ac
cumular OI$ seus tres vot:,s em um só candidato, escrevendo tres 
vezes na cerl.ula o J·espectívo no:He . 

§ l . • Nestes distríctos. o eleitor poderá tambem accumular 
dous votos em um só candids.to, nos t ermos do a.rtigo anterior. 

§ 2 . 0 No c~so do eleitor esc:-aver em uma cedula llm só nome, 
uma. ~6 vez, só um voto serã contado ao nome esçr ipto . 

§ 3.• Si a cedula conr.iver maior nna\ero de votos do que 
aquellea de qne o eleitor póde dispôr, serã.o apurados sõmeuts de 
cima para baixo e na ordem !lu. collocação, os nomes e8criptos até se 
completar o numero legal desprezando-se os ex:pedieutes. 

Art. 53. A eleição sera por escrutínio secr·eto; mas , a permittido 
ao eleitor votar a. descoberto. 

Pn.ragrl!,pho unico. O voto ciescoberto será dado a.pt•e.sentando o 
eleitor duaa cedulas, que assigonrá perante a mem eleitoral, uma 
das quaes Sel'á depositada. na uma e a outt'<l. fic::trá. em seu poder, 
depois de datadas e rubricadas amb!l.s pelos mess.rios . 

CAPITULO VI 

DO PROCESSO EI.F.l'I'ORA.L 

Art. 51. A eleição se fará por secções de municipio, perante 
'§ 2.• Neste caso será considerado eleito pelo maior prazo o can·l mesas encarregadas úo recebimento das cedulas s mais trabalho.s do 

didatoquo obtiver maior numero de vutos. processo eleitoral. 

§ 1. • Si houver mais de uma vaga., a. eleição serã feita na. mes
ma oooa.sião, votaado o eleitor em cedula. separada. para. cada. nma 
dellas. 
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Art. 52. No dia 10 de janeiro do primeiro anno de cada legisla
tura., na sala do governo municipal, ao meio dia. reunidos o 1• sup
·plente do substituto do juiz federal, como presidente l?em voto, o 
-adjunto do procurador da Republica. os cinco membros mais votados 
do governo municipal, e os cinco cidadãos immediatos em votos ao 
-menos votado daquelles, obserVII.do o disposto no paragrapho se
. .guinte, procederão á divisão do município em secções, á designação 
de edificios em que tenham de funccionar as mesas e a. eleilião 
.desta. 

§ 1. o Nos Estados onde houver membros do governo municipal 
eleitos por todo o município e outros eleitos por districtos, a classi
llcação destes e dos immerliatos será feita indistinctamente entre 
uns e outros, tendo-se em vista sómente o numero de votos que 
Qda um obtiver. 

§ 2. o Não havendo immediatos em votos, ou não os havendo em 
numero de cinco, runccionarão membros eft'ectivos do governo mu
nicipal em numero correspondente aos que faltarem. 

§ 3. o Para o atreito da classificação dos membros desta junta, 
as juntas apuradora~ das eleições municipaes remetterão, no prazo 
da cinco dias, ao 1 o supplenta do juiz federal de cada município 
cópia authentica da acta. da apuração da. eleição renovadora de todo 
o gova,·no municipaL 

§ 4.0 A convocação dos membros da. junta. de que trata esse 
artigo serâ. foi ta. por edital do I D .supplente. 

§ 5. 0 O 1° supplente do juizo federal será substituído em ~mas 
faltas e impedimentos pelos demais supplentes na. respectiva 
ordem. 

§ 6. o Si o Jo supplente do juiz federal, até tres dias antes da 
eleição não tiver convocado a junta,esta convocação deverá ser feita. 
-pelos seus substitutos, pelo adjunto do procurador seccional ou por 
~ualquer dos membros da mesma ,i unta. 

§ 7. o Funccionará como secretal'iO dessa junta o adjunto do 
procurador, que lavrará. as a.ctas em livro proprio, o qual ficará 
sob sua. guarda. 

Art. 53. A divisão do município em secções obedecerá ao 
numero de eleitores alistados, não podendo nenhuma dellas exceder 
de 300. 

Art. 54. Os edificios para funccionamento das mesas elei
toraes não poderã.o, sob pena de nullidade do proces~o. ser 
_situados fóra do perímetro da séde do município ou da de cada uma 
-de suas sub-divisões judiciarias, creadas pela.s actaaes constituições 
(:lltaduaes. 

§ 1 .o Serão preferidos para o processo eleitoral os edificios 
publicos, e, na. falta. destes, !erão escolhidos o::~ edificios Jarticula
res que ficarão equiparados áquelles para todos os atreitos de 
direito. 

§ 2. 0 A designação de edificios, uma vez feita, não poderá ser 
alterada durante a legislatura, salvo o caso de força maior, devida
mente comprovada por vistoria, devendo então a nova designação. 
anteceder de 15 dias, pelo menos, ao dia da eleição. 

Art. 55. Dividido o município em secções, em ordem numerica. 
successiva, e feita a designação dos otlirtcios, em acto continuo a 
junta procederá á. eleição nas mesas eleitoraes, votando cada um 
dos seus membros, por meio de cedub. aberta e a~signada, em 
dous nomes escolhidos dentre os eleitores da. respectiva. secção, 
conrorme o alistamento feito. 

§ 1. o Serão declarados membros eft'ectivos das mes;ls o 1 "• 2". 3•, 
5° e 6" mais votados, e supplentes o 4°, 7° e s•, decidindo, porém, a 
sorte em caso de empate de votos. 

§ 2." As mesas eleitoraes, constituídas por esta fórma, presirHrão 
a todas as eleições para o preenchimento de vagas que se abrirem 
no per iodo de cada. legislatura. 

Art. 56. Da. acta da reunião da junta serão extrahidas 
tres cópias, das quaes uma será no dia immediato atDxada por 
edital e reproduzida. pela imprensa., si houver, remettida. outra ao 
presidente da junta apuradora do districto e outra ao juiz federal. 

Art. 57. Dentro em tres dias, a]JÓS á reunião da junta, o seu 
presidente, por offlcdos ou cartas rogistradas pelo correio, commu
oicará a cada um dos mesarios etfectivos e supplentes a sua 
eleição e a designação do editicio em que runccionará. a. respectiva 
me:>a eleitoral. 

Art. 58. O 1° supplente e, na sua !alta ou impedimento, o seu 
substituto, na mesma occasião, enviará. a. cada mesa eleitoral os 
livros necessarios para a eleição, por si p1·éviamente abertos, nu
merados, rubricados e encerrados, e cópia authentica do alistamento 
da respectiva secção, para o que antes da reunião da junta, 
terá requerido ao juiz do alistamento que lhe seja dado, por cópia 
authentica, o alistamento eleitoral reghstrado em cartorio do es
crivão encarregado deste trabalho. 

Paragrapho unico. Quando, até cinco dias antes da eleição, 
qua.lquel' mesa eleitoral não houver recebido os livros e a 
cópia do alistamento, poderá qualquer mesario requisitar aquelles 
ao presidente da junta e a cópia ao escrivão do registro 
eleitoral. · 
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At•t. 5!1. SempN qno so tiver o.le procedtw n. qnn.lqnct• eleição, 
em virtude desta lei, o 1° suppleuto, com antecedencia. nunca 

~ intbrior a. dez tUas-, convidara pm• edital e pela im})rensa, si a houver, 
~os elei~o;res do mnqicipio a darem o ~>eu votu, declaranclo o dia, 
..: logur e hora. da eleição o o numm·o •los nome,:<! '"~ po•lorã" figurar 
- el:ií ca.da c~lnla. · 

ArL 60. No din. o no cdificio desigaadns p~r!\ a eleição, reunidos 
os membros· da. mcs.n. 'eleitoml, :is 10 hol'a!! da. manhã, elegerão 
dlmtre si; á ·pluralidru:Ic de votos, o seu pre:;iileuto. Este design:n-à 
o s~cretari o, o lmcn.rregndo da chamado. dos eleitor<>s, o de examinar 
os t1tulos respeativos e o do verificar a regularidade dos envolucros 
das cedulas. 

Art. 61. P.roceder-so-ha á. eleição sempre que compnrecer. ao 
~el)0!!1_ ug~ .4!JS m(lmbros da me..oa ou supplentes at.; ás li hm'3S do 
d~a l)'lQ.rcado -para 1)1111.. Neste caso, o mc8al'io pt·esento convilla.rã. 
dous 4lóll ·13leitorcs da; secção e com ellos elegera os outro.~. quo fuuc
cii>riarão-at~J o fim dos traba.lhos. Si ate ás ll horas nenhum mcs~rio 
COIDJlare.cei', não qa.veri\, eleição. 

§ I." Si comparece1•em 1lous mcsnrios, ca.Ja um convidará um 
dos elcjtorr.s f! os quatros elegerão o quinto, que será escolhido á. 
BQI't!l. si .1wuycr ~mpa,te de votos. 

§ 2 ... Si !?.Ompa.recerem tres ou quntt·o, cleger;ío dons ou um 
para: or.cup:wem os log:ircs vagos. 

· § :~ .· o recinto em que estiver a mesn. eleitoral será. separado 
do resto da sala por um· gradil, proxlmo daqucl!a , para que seja 
possivel aos eleitores tlsc:~lizarem a oleiçito. 

§ 4. o lnstallada a mesa teri começo a ahamada dos eleitores 
pela ordem em que cstivt,rem seus nomes na respectiva cópia do 
alistamento. , 

·§ 5.• Na fuila (In, cópia., os eleitores votarão com 11 simples 
oxhibiçü.o dos seus ti tu los devidament9 le:rolizados. 

§ 6 . • O eleitor não poderá ser admÚtitlo a. votar S•lffi prévia 
exhibiQão do seu titulo; mas, exhibido este. não lhe s•wà. t•ecusado 
o voto pr.la mesa. Si a. mesa ti ve1' razõc•s fundadas para suspeitar 
da. identidade do eleitor, · tomará o SGU voto em sen;\rarlo reteril o 
titnlo ' ~xhibiclo, enviando.o com n. ccúnla á jnntri' apm·adora do 
districto. 

§ 7. • Eleitor, antes que tenha doposit::u.lo no. urna. sua cedula. 
ou CIJ.dul~~~. <LS!lign!).rá o livro de prescnç:t, de m~neira que a cada 

"'liobíL Qll- fP.IAli correspondn. um só nome, a qual será tambem por 
- eUe numeraqa em ordem succossivo. antes de lançar sua. assig-

natni:'llo • . . . · . . · 
• § 8; • -lf ;Ved!Liijl !!. ~ssjgn[l.tura; por outrem, du nome do oloitat' 

r.o livro ele presença, sob qun.lquor pretexto, sondo considerado como 
ausente aquelle que não pu<lar fa.zel·o pessoalmente . · 

§ 9. u Sobre a mesa. dos tt•a.balhos est~trão depositados os liv~os 
de nata e de preseoçll. dos eleitores, bem como uma urna. feahadn. a 
chave, a qu:tl, ant es da chatm:vla, será. aberta e mostrada. pelo pre· 
,;.i,lent.e ao ell'!itot·a,llo pat·a. '-llle Vl:lt'ifique o.~t;u· va.sia.. 

. Art. 62 • .Encorra.da a chamada, o presideil.te. til..l'á. lavr~r um 
termo de euoorrs.mento em ~eguitla :i. nssigoaturn. .do ultimo eleitor, 
110 qual scríL clecla.ra,do o numero do tlleitores que tiverem C()fll]>lh 
Tecido e votado e dos que niio o houverem fe ito. J{ste ter~o ser!Í 
datado e a ssignado :pelos mesa.riO!l e fisca.es. 

§ L• o eleitor que comparecer depois do encerrad[t a chamada e 
antes de ~e começar a la.ve:w o termo de encerramento no livro de 
presença, será admittido a ''otnr. 

§ 2." La.vra.d.o o tel'mo de encerramento se fará a. apuraçã.o pelo 
modo seguinte: Gbertt\ a urna pelo prosi.dente, cont!!or4 est!l as CC· 
CUillS recebid(\S, e, depois de MlUUDCÍal' O numero detlilB_, conforme 
~ ospeeic, as ammuçará. de nccordo .::om os rotulos, recolllendo-as 
immediat<tmente á urjla. A' propor~ão que o presidente procedep li, 
leitura de cnda cedula. deve passai-a. a.o~ fisc:tes e mesa.rios par~ a 
vorifica~.ão dos nomes por elles l idos, em voz a lto.-

§ :>.• O voto ser:i. expresso om cadule. collocada em.envolucro 
fechado e sem distinctivo al~um, porlcmdo ser Impressa: · e devendo· 
trazer no rotulo a indicação d;L eleiçffo de que tratar. 

Embora não se aclJa !nteirl1.mente fech<~da a lguma cedula, será, 
não obstante, apurada. A cedula. que niLo t rouxer rotulo SClrá 
lambem apurada, oxce})to uo caso de se proceder á eleição para mais 
do um cargo e de ca da elei tor votar com mais de uma cedu~. 

!'i 4. • Serão apuradas em separado as cedula3 que conti•erem 
n.lterl\.ÇÕCS pOL' falta, augmento ou suppressão de sobrenome ou a.p· 
pellido do cidadiio votado, de modo que nã.o se possa verificar que 
se refere visivelmente a individuo dClterminado. 

§ 5 ." As cerlulas apuradas em sep;trado serão rubricadas pelo. 
:nosa. e remettidas á ju11ta apuradora da. séuo do dlstricto. · · 

§ (i .• Não serão a.pura<las ns cedulas: · 
a) quando contiver em uume r iscado para ser substHui<.la por 

out:co ou uão ; 
b) f{Uando, procedendo-se n. mais do u ma eleição conjunctamento, 

coutiverern uecl:rra~,M contraria. â do rotulo ou não houver indi· 
cacão no envolucro ; 

c) quando se encon~rar mnis de umt1. dentro de um só envoJucro, 
quer estejam escriptas em papoia separados, quer uma dellas no 
pt•opr io envolucro. 
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A-rt. 63 .. ConQluida a vot~o e depois de la'Vt'ado o termo de 
encerramento ~~~ livro de Pl'e!ença, a mesa dará aos candidatos 
e ao>; fiseaes boletim datado ·a a.ssi::-nado por ella, de~lnra.ndo o 
nume.ro.de eleitores que tiverem comparecido e votado c o nu
mero dos que deixarem de o fazer; e conclwda a apuração dos 
votos, immediatamente lhes outregarã. outra. ta.ml~e.n datado c 
as:;ignado por ell11., contendo a. votação tJ.U6 houver obtitto c.'\dü um 
dos candidatos. 

§ 1 .. • Os candidátos e fisMes passarão r ecibos de nmbos os bo· 
Jetíns. no acto da entz·ega de cada um delles, do que se fará 
menaão na acta, bem corno si se recusarem a passar os ditos 
recibos. 

§ 2.• l'erminnda a apuração o entregue o boletim, o presiilente 
proclamara em voz alta. o rel!Ultado 1\a eieição, proccden•lo a 
qualquer veritlca.ção, si alguma. reclamação ror ~pres'!'ntada por 
mesario, elei f..ot', ftsca.l on can~ida1o. e fará lavrar oo livro pro
prio a. acta. de c leiçio, a qual será aesignada. pelos mesarias, 
fiaeaese eandidato3. 

§ 3. • A eleição começará. e termina.rã oo mesmo dia.. 
Art. 64 . PodE)rá ser fiscal o cklo\dão brazileiro que tenha as 

condJções de elegibilidade, embora. não estej :~o alistado eleitor; 
sendo, porém eleitor. aindo. que il <~ outro município, o seu voto 
será a ·purado na secção junto ;i. qual esHver exercendo seus llireitos 
de t!acal, mediante prévia exhibição do titulo dBvidamente lega
lizado. . 

Art. 6.'í . A'nomeaç.ã.ri rle fiS<'.al será feit:\ e m ofiicio dirigido á. 
me!la eleitoral, dat.a.do e ·assignado pelo candlda.to ou seu procura
dor, independente de reconhecimento de firmas, podendo ser en
tregue á.quelle fuoccional"io em qualquer phase em que se a.cbar 
o procésso eleitoral. 

§ l ."O mesm odirei!o é conferido aos eleitores desde quo formem 
om grupo de dez; pelo menos. 

. § 2.• A mesa, em caso nenhum, podarA recugar os tiscaes. 
· Art. 66.' Os elaitore3 em cuja secção houver recusa de fiscal ou 

em que não se reunir"' mesa. eleitoral, nos termos dos artl!. 60 e 61 
]Xl(terão Votar UO. aecçâO mais proxima, S3ndo OS votos tom<~.dos em 
separado, fi()ll.nrlo retido;:i os títulos - pa1·a serem remettidos a junta 
apuradora do dJstricto . 

.Art. 67. Da acta. da eleição eonstari: 
a) o dia, loga.l' & hora da eleiçào ; 
b) o numero do eleitores comparecidos e os faltosos ; 

c) o numero de cedulas recebidas e apu1·adas p<tra cada eleição ; > 
d) os nomes dos cidadãos vota.<.los. com o numero de "'otos. obtidos; 
e) o numero das cedulas apuradas ern sepaNdo com a. declaração 

dos motivos, os nomes dos votl.d.I)S o os dos e\ei.tores que de\la.s fo-
rem portadot•es ; · · 

J) os nomes dos mesaríos e dos üsoues que nã.o assigaarem a a.cta 
e os de"Stes que o fizer11m: 

·g) todas us occur rcncia.s que se derem no pNuos:io (l-\. eleição . . 
Art. 68 . Fínd:J. a eleição c lav!•a::la. a. acb. ser.i esta immedi.lta. 

mAnte tl'nnscripta. no livro de notas de tabell ião. de qu·tlquer es
crivão judicial ou de escrlvõ.'l a!l hoc . nomea.<to e jul'an.~enta:lo pP.la. 
mesa, os quaes darão certidão da rnesllJa. a.?.la :~.o s cauiidl.to:; e fis
caes que a perlírem. 

§ 1 . 0 A transcripção dJ. act.a por esc ri vãn ad h o~ será fei la em 
livro especial. a.bel'to, numerado, rui"Jricad.) e encerrado pelo l" 
supplen tc rio !!Ubstituto do juiv. sf!ccíona.l, remetticlo á mesa. eleito
ra.!, com os !i.vros de acta. e ue presooça: ne que u·aLl o art. 61. 

§ 2. • A dist-ribuição dos til.bellilíes" escrivães, incumbe ao a.llu
rlido supplonte o que 1'.1rá publico por cdi ttll e pela. imprensa, si 11 
houver, com antecedencia. de 10 dias, pelo m~nos , do dtt eleição. 

§ :{." A t rauscripyã.o da. a.cta. sorá. assigna/la. pelos membros da 
mesa e pelos fisca.es q·,te o quizcrem. . 

Art. G9 . QualquEr eleitor rh s eccão, · fioc~tl ou candidato, poderá, 
oJJer·ecar protestos escr•iptos quanto ao processo eleitoral, pai:!Sa.ndo 
a mosa. recibo ao protestante . Os protesto~. depois de rubric.a.dos por 
ella. e de contra-protestados ou oão, constarão d" acla o serão 
appensos em original à cópia. da. mesma act.a que for remettida. á 
junta apuradora do distriato. 

Al·t. 70. Si a mesa recusar o protesto. podeeã. este ser lavrado 
ern li vro de notas de tabellião, dentro em 2i horas apó3 a eleição . 

Art. 71. A mesa fará. e~trahir, no mesmo dia, quatro cópias da 
acta da eleição e das assignaturo.s dos eleitores J:l.O livro de pr~'8ença, 
n.s qu :\es depois de assi~nadas pelos mesa rios e concert:J.das por ta
belliiio ott escri 'i'ão a.d- hoc, a que se rGfe,·o o art. 68, se!'"ãc env;iada.s, 
sob registro postaL no prazo <la trcs dia.~: uma. ao Sena1io, uma á 
Cama1·~~ dos Deputados, um1~ ao presidente da junta a.pur:tdora do 
distr ioto e uma ao presidente da junta apura.doJ•a da. capital do 
Estado ou do Districto Fcàsral. 

Pa.ragrapho u nico. Sorão <lispensadas as cópiaE parn a junta. 
a(lura.dora. dos Esta.dos e pa.ra o Senado, si se trats.r· apenas de 
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eleição pnrn. Deputlldoil; e dispensadas as cÓpias para a éaii.J;ira. tios 
Deputados e .!unta. apuradora. dos districtos qliando não se tra.tá.r de 
eleição para l leputlldos. 

Art. 7?-. A mesa. eleitoral funrcionara sob a direcção elo pt·csi
dt'nte. a quem cumpre, de accoruo com os mesaríos, resolver as 
questães que se apresenta.rem, regulal" a policia. no recinto da a.s
setnblêa,.prender os que oommetterem crime, 1\tzer la vrar o ;-espe· 
ctivo auto, remettondo immediatamente, com o mesmo auto, o 
delinquente á autoridade competente. Não são permittidas discussões 
prolongadas entre os eleitores o entre os proprlos mes,~rios. 

Art.- 73. E' prohilida. a presença. de força. publica dentro do edi· 
ftcio em que s:e proceder <í eleição, sa!vu á requisição du. mesa. para 
conduzir á autorida.de competente o deliquente preso á orderr1 do 
presidente . 

Art. 74. Nlio ha incompatibilidade para os membros ua. junta 
municipal, mesa eleitoral ou junta apur.1dora entre si. 

Art . 75. Não é nullidade a. falta de assigoaturo de meearios ou 
fiscal na acta., desde que se declaro nella. mesmo com a nota. - em 
"tempo- o ::notivo por que deixou de faz.el-o um ou outro. 

Art . i6. Os livros e mais papeis concernentes ã. eleição serão re· 
mettidos, dentro no prazo de cioco dias, pelos presidentes ou se
oretarios das mesas e\eitoraes ao primeiro suppleute do substituto 
do juiz seccional, que os ma.uterâ sob su& gua.rda. 

Art. 77 . A junta. de que trata o art. :)"! serà composta, no Dis· 
1ricto Federal, pelo juiz de secção, procurador l;eeeional e mem
bros do Conselho Muui.cipal. 

C.\.PlTULO VII 

I>A. F:LEOlDlLJD,\DE 

Art . 7fL Sã.o condições de elegibili.Ja.-Je. 
I. Para o C<Jogresso Nacional : 
I•, estar na :posse dos tllreHo~ de cidadão bra.zileiro e ser 

alistavel como ele1tor 1 
2•, pa.t·a a Camara dos Deputmlos, ter mais de quatro anoos 

de cidadão braz.ileiro e, para o Senado, mais de reis anno• e ser 
maíor 'de 35 annos de idade. 

ir. Pari P1·esidentc e ViceMPmidente da Republica 
lL; ser brazileiro nato; 

2~. estar iio eiierclélo dos dh·eilos politicos; 
3•, ser maio!' de 35 <mnos. 

CWITULO VHl 

DA J NBI.EGJBJT,lf)ADE 

Art. i!l. A inelegibilidade importa a nulliJ.ndn dus vo~s que 
recahirem sobro :LS pessoas que nclla incidam. p:ua o e:tretto de 
considoror-Ee !}]cito o immeclh\lo em votos ( so lvo o disposto no 
a1·t. 85 ) . · 

Art. 80 . São inelegíveis para. o Congrcs~o Na.cioo~l : 

I. Em to elo o tcrrltorio da Republica : 
1•, o Presidente e Vice-PYesidenta da Republica. os Governa. 

dores e Presidentes, Vice-Governadores a Vice-PJ•esidentes dos 
Estados ; 

2" , os Ministros do Pr esidente da. Republica e os directores de 
s uas Sect•etarias o do Tbesouro Federal : 

8' , os njudant.es-genenes do exercito e da a t'mada ; 
4•, os magistrados federaes e os Nprasenta.n tes do miníetcrio 

publico da. União; 
5• , os pre.:identes ou directores 1le banco, companhia. ou em

preza que g-oz.e dos !eguintes favores do Governo Federa.! : 
" ) ga rantia de juros ou qualquet" subvenção ; 
/.1 ) pl"ivilegio pil.ra. emissã.o de nota5 ao portador, com lastro em 

ouro ou não; 
c } isenc;-â.o ou reducção de impostos ou taxas federaes, con· 

stantes da lei ou cootracto ; 
rl ) pt·ivilegio de zona. ou d.e navegação ; 
e ) contr actos de ta rifas ou concessfio de ter r e nos. 
o• . os empregados administrativos federaes demissíveis indepen

dentemente de :sentença. 
Ir. Nos respec~ivo;; Estados, eqniparados o. estes o Districto 

Federa l : 
1", os magistrados o membros do magtsterio publico e:;tadua.ee ; 
2", os commandantes do districto milita.r ; · 
;:", os funccionarios investidos do commando de rorça!l dG terra. 

em ar, do policia 011 melicia : · 
5•, os fuoceionnrios administrativos estaduaes demi.~lllveis inde· 

pl'Hdentemeote de sentença ; 
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Ü", os cidadãos que sejam dircctores ou presideni.<1S de b'\nco, 
compo.Iihin oü· erripreza que goze dos seguintes favores do governo 
do Estadq; ~ 

a). garant:üi' de juros ou qualquer outra subvenção ; 
b) ·isenção ou reduéção de impostos-ou taxas estaduaes ; 
c) peivilegirlcla zona ou de navegação ; 
d ) concessão de tereas devolutas ou privilegio para. explorar 

as riquezas mineraes · nellas existentes. 
li I .. Nas circwn:::cripções ouue exerçam as suas fuucções- as 

autoridades policin.es. 
Art. 81. As causas tle inelegibilidade previstas nos§§ 1", '!", 3", 

4" c G• do n. I, §§ l". 2", 3°, 4" e 5" do n. If c no n. 1II do artigo 
antecedente vigoram atú qua.tro mezes depois de cessado o exercício 
da fnncção publica. 

Art. 82. São inelegíveis para o cargo de Presidente 1la. Re
pUll)ica : 

1", os que 11ão tiverem os requisitos do art. 7x. n. li; 
. ,. ~'\,o. P:r;esitie.,n~e. cujo mandn.to expira; 
·l •. p~. ~ .. Vi~~,PJ?esi<leptQ q'!le e~ercer a. Presidcncia. no ultimo auno 

do peripdo presiQeilCial anterior ; 
4", as pesso.as mencipnadas no art. 80 I, ns. 2, 3, 4, fí e G; 

lJJ1S. 2, 3,13 6 j .·. 
Art. 8?. S.ão inel.egiveis para o cargo de Vice-Presidente : 
1°, os que não tiverem os requisitos do art. 78 n. li ; 
2•. o Presidente o Vice-Presidente cujos mandatos expiram; 
:J•, as pessoas a qàe se refere o artigo antecedente, n. 4. 
Art. 84. Não :podém ser eleitos Presidente ou Vice-Presidente 

da Republica· os parantes consanguineos e afllns, nos In e 2" grãos, 
do Presidente ou:·Vice-Presidente que se achar em exercício no 
momento da eleição, ou que o tenha deixado até seis mezes antes. 

Art. 85. O !mmediato em votos ao inelegível só poderá ser 
reconhecido eleito si obtiver um quarto dos votos por este obtidos. 
Noc:tijo contrario-far,se-ha nova eleição, para a qual considera-se 
proJ•ogada a inelegibilid~de definida nesta lei. 

CAPITULO IX 

o cffeito de consideral•-se como renue.cia de mandato - semelhante 
exercício dep0is de reconhecido e empossado o Deputado ou Se-
nador. ' 

Art. 87. Não se comprebende mL disposição do a,rtigo anterior 
o desem{lenho de missões diplomaticas, commissões ou cemmandos 
militares, desde que preceda liccnca, da Camara a que pertencer o 
represent:'\nte !la Nação, c nos casos de guerra ou naquelles em 
que a honra e a integridade da União se achem empenhados. 

CAPITUL() X 

D AS N U J, L 1 D A DE S 

C> 

'"''" ,.,.. 

AI't. 8. 8. As.· eleiç·õ· es só podem . ser .. annulladas nos caso. s ex.·pl'e~_ .. , .. ~ >.·. sarnenta pllnvistos neste capítulo. . · .. l ~ 
Art. 89. As inobservn.ncias ·da presente lei que não são de- I s; . 

tinidas como causa da nullida<Je da eleição sujeitarão, comtudo, os : til 
infractores f:ts penalidades nella estatuídas. . ; r./l. 

Art. 90. São nullas as eleições: . ) ~ 
1°, quando feitas em Jogar diverso do desigl}ado pelo podei• 

competente ; · 
2·', quando feitas perante mesas constituídas por modo diverso 

do prescripto em lei ; 
3", quando realizadas em dia diverso do legalmente designado; 
4s, quando começar antes ou depois da hora, marcada em lei; 
5°, quando houver recusa de fiscaes ; 
6°, quando se fizer peló alistamento que não esteja legalmente 

concluído; 
7•, quando haja prova ue fraude. 

CAPITULO XI 

DAS VAGAS 

C':) 
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I)_\. INCO!IIPATIBILID.\DE 
Al't. !H. Importa renuncia. do mn.ndn.to do Doput:ulo ou Sonad0r, 

Art. 8G. O mandato legislativo l: incompati\el com o exercício I 1°, ~L acccitaçilo do carg? de prosidnntn on director do banco, com 
~e ~ua.Jquer funcçã.o pq.b!ica que J1ifo ncarret~ inelegibilidade, para. panhi<~ !)ll cmprcza, mcncwna4o no art. 80~ 
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· 2~. a aéaeitacâo de qüalqucr ftii.ICção pul.oli<:a, fedcrai oli csíadLial, 
remnilcraua, salvo o uispoi!to no a.rt . 87. 

3•, a. celebração de contractos com o Poder Exccu~ivo da União ou 
dos Est:ulos ; · 

4°, a.usn1ici:qm.t'a fóru. do paiz, sem previ:;, licença da rospuc1.i vo 
CJ.mara, si esta estiver fnncc:ionando ou. si om 1(lria.~. sem p;trt ici
pação de mo1cstia grave, compt·ovall<~ pot• a.ttA.Jst<tdos mc,lícos, ilc
guida. do pedido do licença. ; 

5•, ílo falta dú comparecimento a. toda. umu. scssio ordinal'ia, sem 
participação do molcstia gr<tvc comp1·ovada por a.ttcstados me
dico$. 

Ari . 92. O Deputado ou Scnaàor, c'lopois de lcga.Imcotc l'cconhúi 
cido, póuc rcnúncia.r o má.ndato em qm~lciUOl' tempo. 

Art . 93. Em qualquer ca~o de vaga.. verificada. pclt\ respectiva 
cama.r~. o sou prosidcn tc f<n'á a commnnicação <lu pt·o .iden,c do gg. 
tado onde olla so der u ao Ministro elo Intorior, no Dis~l'icto Fodura.l, 
dentro do prazo do cinco dias, pttra m a.nrlu.rcm proceder <t nova 
clci~ão. 

Pa.ra.gra.phQ unico . No CllS(} de morto, occo1·rida no iutorv-a.llo das 
sessões, a. communícação sortt fc it.• pelo presid.lln to da. cama.ra oncio 
se dura vaga, dosdc que ella clwgm~ ao 8\!U conheci monto . 

Art. !)4. Recebida. •~ commnniea~>it.o,o prUl!illun tc do EsLado on u M. 
nis~ro do Interior mm·c<Ll'<i a clci(jto, niJ ;•r<l<:O m:1ximo du 15 d i~t~, •J, 
não o 1iLzendo, o prl!l!itlento ua c;Lma.ru. uutlu ~u t i vur ll"do a va;.:a. 
de.<igU:J.l' it 0 UÍ<L Uil eleição, prov.idCilCi:llldu [l<Lt'a (1 Uc d Ja. ~C l'U<t!i :GtJ 

~\t•t. 95. O pmw ]>U.l'<L (!ltuctLI<W·~u o pL·cunch illlcnl.o tlc vaga nã~ 
pode ox.cmlcr de llous mcz;es c, Ulrm vez doturmina.do o Llüt d;~ ulei
ção, não podcní mais ser tL•ansfcrido. 

CAPlTULO Xll 

DA APU!UÇÀO 

Art. 95 . A apuro.çio geral da eleição <le Deputados será feita, 
na séde dos respectivos districtos eleitoraes, e a de Senadores, Presi· 
dente e Viee-Presidente da Republica, na Capital tios Estados. 

Pa.ragra.pho unico. No Districto L?edera l totlUII a.s eleições seriio 
apul'8.das por umv.. sô junta. 

Art. 97. , ~ j unt<t apurn<iora. será coinposea : 
I) Na sécle dos districtos, excepto o da. Ca.pital dos Estados e os 

do Districto Federal, pelos membt·os da junta de que trata o llrt. 152 . . 
I!) Na Capital dos Estados, polo juiz da secção, como presidente,: 

pelo p rocurador da. ser:ção e r>elos vereadores e i mmediatos a que se 
refel'e o art. 152. . 

111) X o Distríoto Federal, pelo juiz da secção, como presidente e 
pelos membros do Con.~ell!o Municipal. . 

Art . 98. Ajunta ~ó poderá f'unocionar com a. presença de sete 
de seus membros - pelo menos, , 

Art. 99. O pres1donte da. junt<t convocará. pOl' officio os respec
t ivos membros e a.nnunciarâ. por edital, com antecedencia. de cinco 
díns, o dia., lugar e. hora em que ella iniciará os seus trabalhos. 

Art. 100. O presidente a;erá su bstit u1do pelos seus aubstltútos• 
Iegaes e, na falta. destes. pelo membro da junta eleito 11or cstil. . 

Art. !OI. A n.puracão começa.ró. :XJ di1u1 depois da oleiÇão. 
Art. 102. A juuta. funcoionará. tlurunte 1:> dias Be/l'Uirtos e só. 

poderá. encerrar os seus tmto.lhos antes daquelle lJrnzo sl lhe tive
r em sido presentes todas as a.uthenticas da. eleição. 

Art. In:;. Funccionarà como secretario da junta, na Capital dos. 
Estados e no Dlstrlcto Federa l, o escrivão do j uizo secêioml, e nos 
demais distrietos o escrivão do 1• officio da. comarca da sede ou sim 
substituto legal. · · · 

Art. !IJ.l. As sessões da junt;~ se1'â.o public:t::; e s~us trabalhos 
pode1·ão liOl' fiscalizados peJos candídatos ou suus tl~caes, nomeados 
r.nn qntllltllllt' tenuo llO J•rucessu thL apun~~;ão. 

AI· I. 105. A ;~pm·aç:i:u sô ~erá 1(Jíta pelas CÔlli<t:; <\utheu t icas 
nas act<ts elettoraes l'omcttidu.s pulas re:;pectivas mesas e, n;t f< tltu. 
dest<~5 pelos boletins ou C•3l't idúcs nut!Jenticas aprcsentatl.os pelos 
candidatos . 

Art. !06. Coosídcra-se cópia authoutica u, qno est iver deyida
mcnte conferida c coucort<f.d,~ }Jelo eSCl'ivíí.o que fizm· a transcr i
pç[o da acta, o boletim authClntico o •:uc t iver as firmas dos mes·1- .

1
. 

J·ios direct:unento rc-conhecid ;t~ por nutario publico. 
AI't. 107. A junt:t Jimif.aL•-se-hu. <1 ~mnm<u' <H voeos obthlos 

pelos c;tmlülato$1 n 'iu podendo ontrar nu. apreciação dl3 nullidmlos 
da eleição ou de ifi(llcgibilidade dos cid;:ulãos votados . 

Art . l OS. A dis pos ição do art igo anterior não impede quo a 
junt.1. deixo do a}lUt'aL' os votos constantes de cópias niio fiUtbeotieas. 

Neste oast> fa.t•ó. a. junttt const:u• da acLa a. sua dcci~~o e remdt~ 
teni. ao pod.er vct•ificadOI' ~~ ~ ac!as uâ ') apuradas. ' 
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.Art: Í09: No caso de duplica.trl, a junti\ obsel'Varã. as soguintcs 
disposiçõ~s. · · · · 

I, Prefel'irá a authentica da eleição réalizada no logar previa
mente desig.nado ; 

II. Si ambas as elei~~ões forem feilas no mesmo local~proferira 
a que tiver sido feita perante a mesa legalmente nomeada. 

UI. Faltando á junta base para verificai' as hypotheses pre
vistas nos numeros anteriores, deixará. de aplll'ar as duplicatas, 
menr.ionando em acta u. occurrencia e remettendo os papeis da du
plicata ao poder verificador. 

Art. IIO. Serão apurados os votos dados aõ candidato com o 
nome com que se houver apresentado ou com o que for notoriamente 
conhecido. 

Art. 111. Dos trabalhos da junta lavrar-se-ha uma acta diaria
mente, contendo o resultado verificado até então. 

Art. 112. Finda a apuração, lavrar-se-ha uma acta geral, 
contendo todn.s as occurrenoias e a apuraçã> final, que ser<i. imme
diatamente publicada por edital. 

Art. ll3. Nésse edital convidai•-se-hão os interessados a apre
sentarem suas contestações á legitimidade ou validade das eleições, 
por si ou por procurador legalmente constituido. 

Art. 114. 48 horas depois de affixa·lo o edital e de finda a 
apuração geral, reunir-se-ha novamente a junta e, si ninguem com
parecer perante ella para offerecer contestação, será lavrado um 
termo consignando o facto e expedid'ls diplomas ao3 eleitos. 

Paragrapho unico. Considera-se diploma a. cópia authcntica da 
"ecta. e termo de que tratam os arts. li~ c 114, assignados pela 
maioria dos membros da junta. 

Art. 115. Comparecendo ante a junta algum contestante, se 
lhe dará vistn. em cartorio, si a pedir, dos papeis que serviram para 
a apuração depois de rubricados pelo e_crivãu, lavrando-se de tudo 
a respectiva acta. 

§ 1." Essa vista será por cinco dias, si for um sú o contestante, 
e por lO dias, communs a todos, si for mais de um. 

§ 2.° Findo o prazo da vista, rcunir-se-ha novamente a junta 
para receber a contestação. 

' § 3." Não se apresentando o contestante no praso do § 2", lavra
se-lia termo da occurrencia e expr.dir-Ec-lm o d!plomn. na. flirrn:;t !lo 
art. 114, :p4I'a~rapho uQicp, · · · · ·· ·· · 

§ 4." Aprescnt~da a ~ontcstação, ser~ rubricada,. assim cqmo o~, ~ 
documentos que a wstrmrem, pelo presidente da Junta, que dara o;, 
recibo ao contestante. 

§ 5.0 Lavrar-se-1m em seguida uma acta, em que se mencionará 
o nome do contestante, os motivos da contestação e os documentos 
que a instruirem. 

§ 6." Dessa a c ta e da de apuração final tirar-se-ha cópia, assi
gnada pela junta, para servir de diploma aos eleitos. 

Art. 116. O presidente 1imí. extrahir cópia. de todas as actas 
das reuniões, as quacs poderão ser .impressas, subscriptas pelos 
membros da junta, c a remetterá ao poder verificador, acompanhada· 
da contestação, documentos que a instruirem, das cópias de actas 
não apuradas, assim como das authenticas que o contestante 
requerer. 

Paragrapbo unico. Tratando-se de eleição para deputados e 
senadores, a remessa da cópia de actas não apuradas será. J"eita 
á secretaria da Camara dos Deputados. 

Art. ll7. Não se considerará contestado o diploma, desde que 
a contestação não seja apresentada perante a junta, salvo prova. 
completa de recusa desta em recebei-a ou de força maior devida
mente pl'Ovada. 

Art. 118. Só neste caso se aumittirá. que a contestação seja. 
opposta perante o poder verificador. 

Art. 119. Da mesma fórma não serão tomadas em consideração 
ainda que apresentados em tempo util, sob pretexto algum e por 
qualquer modo, pelo poder verificador ~ as contestações vagas, que 
não especificarem os motivos de nullidade de eleição, de diploma ou 
de inelegibilidade em que se funde o conte:ot<mte para excluir o 
diplomado. 

Art. 120. ?-l"ão poderão ter entraria na secretaria de qualquer 
das casas do Congresso livros e papeis eleitoraos qne não tenham 
sido enviados pelo Correio do Estado onde teve logar a eleição ; e, 
quando venham por · particulares, e>tes precisam provar a identi
dade de pessoas e exhibir officios assignados pelas juntas consti
tuindo-as portadores dos mesmos. 

Art. 121. Não sãe comprehendiclos nAste artigo os documentos 
e papeis que servirem de uase ás contestações, fundamentadas por 
qualquer condillato, perante a ()ommis~ão qe poderes da Camara qu 
d9 ~enado, · · · 
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CAP ITULO Xlll 

J)JSPOSIÇÕE& PENAES 

Pcnas-Suspenslí.I.J do direitos pollticla por seis mozes a um a.nno 
e multa de 500$ cou\'et·~ivc! em peisã.o simples, segundo a legisla
ção vigente. 

A •t li>" 1 ~ 1 l•ll - 1 , Crd''"' I> , , .:- 'd .. _, Art. 131. Ao~ quo c~HS<J.rom dolosamente a nullidad~ dos alista.-
1 • - - ;\ lo!Dl_! os 1 0 01.1 0-~ no !J. 1n~ r,n,tl. ~m,\o 001181 mauos entoe de rct• da ueto Supremo Tribunal Federal sorao por este 

crimes couira u l!vrt) e:mrcww dos 1llrodt>s IJt>h tLCo.s os actos men- m · c ·1 '. r • 
· ,, · · · . 1mpostas as se<'lltn1e3 

clOD3.llOS nos art.Jgos segmntc~. · l'cnas-Suspensão rle direitos politicos por mn a dous a.nnus o 
Art. 123. Deixar qualquer cidadão, investido ou chamado a ex- multa. rlc 500:;; a J:000$000. 

crcer as attribuiçõcs defiuulas na. pre~unto loi, <lo cnmpdr· rostricta- Ar&. 132. Aos m~mbt·os :'altosos S<!m causa. dovida.monto jnstifi· 
mente os deveres que lhes Efio impostos c nos prazos pre~cripto:>, cad<t d[•S juntus e mcsus cleitora.cs e juntas ;Lpura.doras, será im· 
EElm causa justiftca.da. post~ a. · . 

Pooo.- Susponsão dos direitos politicos por dous a quatro annos. Pona- Multa de 200$ a 500$000. 
Art. 124. Deixar 0 cidadã.o olcitv para fazor parto da.~commissõcsl ~t·t. 133. A' jun~a apuradora quo se recus.a.r a. re_ceber a. contos· 

eleitora.c.~ de satisfazer as dotct•mioaçí:les da lei no praw ostabele- t~ç:w a 11ua.lqncr dtploma nos prazos_ desta. ler será _lmpostrt·, ropar· 
cido, quer Do tocante ao serviço que ilw 13 exigido. c1uot• uo que (liz ttdamentc pelos seus mcmbt·os que na.o forem venctdos, a 
respeito ás garantias que devu dispensar aos clcitot·t~'l, sem moti".ru I Pena- Multa de 2:000:;; a. 4:000$000. _ 
u siiftca.do. Art. 134. Ao~ prosideotes <las junta3 a.pu1•adoras de oleiçõns mu-

nicipacs quo não remcttCJ·cm ao 1• supplente do substituto do juiz 
ICdcra.l, nos pt·azos desta. lei , a. cópia. da ac~a da apur aç.'lo, ser-.1 
impost.'t a. 

P ena. - Suspensão dos diroitvs politicos IJOl' dou~ a quatro a.nnos. 
Art. 125. Deixa.rqua.lqucr dos membros da mosa. oleitoi•J.! tieru

bl·icar a cõpi<~ du. u.cta. d;~ eleição tirad<L pelo fiscal, qut1uúo isso lne Pena- Multa de 200$ a 500$000. 
. ParagraJJho uni co . Applica.r-se-ha. pena igual aos supplentes do 

Pena: - Dous a seis mezes do pt·i~ão. • suhst.ituto do juiz federal qt:e niio remeuercm, nos prazo~ desta. lei, 
for exlgi.do. 

Art. 126. A (mude, de qualquer D<lim•eza. JH'<Iticad:b pela. mesa <Lo juiz tederal e ás junl.as apuradoras do districto cleitor:~-1, cópias 
eloitoru.l ou pela junta ~P1l1'rldor;L, será. punida. do.s actas de divisão em secções, da designação dos Jocaes c dos 

Pena-Sois mezos a um a nuo do pri:;;ã.o. n0mes dos mesal'ios. 
Pa.1•agrt'pbo 1mico . Serão iseutvs dc~s<t JlOO<I os membms d:1junW. Ari;. 135. As multas de <1ue ii•n.ta a. presente lei sotão impostas, 

.a.puradoi'<L ou mesa cleitoml, que contm u. J'raudo p:L'otost;u·em no mediamo denuncia de qualquer interes$ado, pelo juiz federal doEs
acro . tado ou do Distl'icto FedGI'UJ , com r ecurso para o Supremo Tri

A:l•f:. 127 •. O cidadão quo us;1r de doeu meu tu falso pal'<l. ser in- bunal, e por esto ao ,juiz fudera_l. 
clmdo DO alistamento. . Art. 13!l . C<tbc acção exccuttva pat>a a. cobrança da multa, pal'a. 
Peno.-Pl'i~iio por dous a, qna.tro mczes . o que serã.o expedidas as I'c::p~c~tvag. certidões de imposição, ás de-

' Art, 128 . o cidadão que. em vil'tuúo da.~ disposições da prcscutc !cgaclits Jlsct\C'ti e á. Rccebedorm do Dtstt·Icto Federu.l. 
lei ~Ol' condemnatlo na pena do suspeusào do~ diroito3 politicos não 
poderá, emquanto durarem os cffci tu:< d<~ pcO;L, vot<ll' JJOm ser To
tado om qmtJquel' eleição do Esta.:!o ou muuicipio. 

CAPITULO XIV 

DIS?OS!ÇÕl!:S OERAE3 
Art. l29. Será punido com n.s penas dn seis JII()ZilS ;L 11m :tu no de 

Pl'isão, c srBpeD8ão de direitos politkos pol' tres a sei;; :Lnnos, o Art. 137. Tt>do;; o;; JiVl'4):-; IWC(;SSarlos 11ara o a!islo.mcnto sez·ã.o 
me.su.1·io qnn t:uhtmhir. n.ceresr.m\l.;Ll' ou <Lltm •;n• <'P.. lul:t~ elc!itor,IO~. Ullifvrnm." p ;>!'a wda. ;• RuJmulien. e torneddos pela. Sccretlll'i<L do 
ou l ar nomB on nomes dítrm·eu l.ci<dos iluo fvrent o~C1'iptu~ . llltnd or , á cnst.:·. rh Uniiio. 

Art . 1:>0. Sendo fa.l:Ja. a. donultcia. .1lo a.nu.lph<Li)e1bmo tlaua. cou'tt-a ~ 1.• N<J t:e~u i:\H H.mlo 'JtiH lvl' c xp()(lit.lo par.~ <'x(••;IIÇ·ão de~t;i lei 
o ll l S'.allllo. ~ f' l':'io punidos O!> dnnunr.iantt>S. l o Hunwuo d t!l:'\ t'lllin:n·;i o mudi' IO ill'S~r>s livro~ . 
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§ 2. o A l'Omoss;t dos livros ser;i, feita aos juizos de direito por 
intcrmedio das Delegacias Fisca.os 11os Estados, e no Districto Fe· 
doral directamente pela secretari<t aos }n·etorcs. 

Al't. 138. Os livros para eleição serão fo1·nccidos polu. União, 
g}.Ie os roinetter<L pe1;t fôrma prcseripta no artigo anterior. 

Paru.g-rapho uirico. N<t 1alta. desta rcum8sa em tempo opportuno, 
~is ca'Jnams municiJl<tos fol·uecerlw os livros ueeessa.rios á:-; secçõo~ 
cleitoi'ads dos respectivos munidpio.~. com direito de haver da. Uuifw 
o pagtunento d<ts dcst'mzas que p;u·a isso fizerem. · 

Art. 13!:1. As juntas apuradoras devoráo rcquisit;w, por tele· 
·gntillma ou pelo Correio, iuucveudcntnmuute de 'lli<Lt).~quer Lttxas, <1 
l'omessa das cópias authouticas das acta::; e!Bitoraus. 

Art. 1'10. Finda. cada cloi<;fio, o :;npplcntu do juiz federal requi
sitará das mesas eleitoraes a remessa dos livros que tiverem sor
vid.o }lal'a it mesma eloiç..'lo, quando ess;~ remes:sa não tenha sido 
feita. no prazo do a.rt. 

Art. 141. Os tolegrammas em quo !'orem transmittidos, no 
mesmo dí<t c no immecliato ;i, eleiço.iw, os resultados nurnorieos da 
mesma., por qualquer mcmln·o da. mesa, Jisc;I,US ou ct1llttidato~, serão 
expedidos gra tuitamcn te. . 

Art. 142. Os documentos e rcqtWl'imunt.os }Jam Iins eleHoraes 
são isentos de sello c de (jUaesqucr direitos, :;;~lva a cst;unpillm e~
pecial a. que se l'cfcro o art. 13. 

Os reconhecimentos de firma serão t;~mbum gratuitos. · 
§ I.• O producto da vend;~ das estampilha::; a que se reforo o 

a1•t. 13 será distrilmid.o em ca.t.ht comarca, ontt·c o juiz o o escrivão, 
cabendo um terço áquollc o dons :teste, dcscunt;~ú<t <t porceutagom 
do 5 "/o devida á collectorht. 

§ 2.• O pagamento desses emolumentos se tm•nará cffncl.ivo em 
vista. do certidão passada pelo c~crivão c rubrieada llClo juiz, d;~ 
qual conste ter sido feita a inscripçiio final o remei.tidtt a cópia do 
Mista.mento ao Juizo Federal, juntando-se íL ccl'tidão o recibo do 
rogistro da remessa pelo Correio. 

§ 3.• Nesta certidão sor;i. <.leclarad.o o numero do cidadã.os que 
tiverem i·equerido seu alisl<tnwnto na. respectiva. comarca. ou pte
toi'üt. 

Art. 143. Os escrivães d.o .luizo Federal perceberão, ;t titulo de 
grutificação extra.ordinaria. pelo servi~·o elciwral, as sommas con· 
stantes da tabella infra., pagas rnelliante attest<tdo do juiz federal 
de que está terminada em seu ca.rtorio a in::;crip,:ã.o dos eleitores 
do Estarlo o rcmetti•las as cópia . ., ;i scc!·d:tri<t do Interior. 

A tttbolla é a soguintc : 
Etn Minas Gcra.es •....•.........•...•.............•.• 
No Rio Gra.nd.o do Sul, S. Paulo, Rio de Jnnciro, Btthia 

c Perna1nbuco ........•....... .............. ~ .. , ..... 
No Distl'icto Feder;tl, Coa.ril, Marttnhão o Pará ...•..... 
Nas demais Estttdos .•.••..•........•............. : .... 

1:000$000 

700$000 
500$000 
300$000 

Art. 1,14. O sm•viço eleitoral prefere a qualquer outro, sendo 
considerado !criado o dia dtt oleiçoão. 

Art._. 145. As nicsus da Camar<t o do Sorla.do tecm compctorlcia 
p<tl'tl. so dit·igit•om aos govoma.tlol'cs c presidentes dos Estados, mais 
autoridades fedora.es ou estaduacs, solicitand.o qua.esquer infor-
mações ou doeumcntos referentes á. Ini1teria eleitoral. ' 

Art. 140. E' con~idm·a.do const;l'angimento illogal, salvo o caso de 
flagrante delicto, a p1•isão de membros das mesas eleHoroes, das 
juntas municipae~ o de apuração, desde que estas estejam consti
tuída.~. <tté . terminarem os .respact.ivos trabalhos; o bem a~>si m 
a prisão do eleitor desde cinco dias antes, até cinco di<ts depois 
da eleiçiio. · 

Ar L 147. São inafiançavois os crimes definidos nesta lei c })rO· 
movid.a sua puni,:ü.o por acção do ministcrio publico, sondo 
punnittidtt a inl.m·von~ã.o {lo prejudicado como auxiliar dtt justiça 
publica, nos tm·mos das I ois proccssuaes vigentes. 

Art.. 14R. Os juizns locam; unca.rrogados do alistamento c os 
jui:~.i..!s fc<leracs communicat•ão á.::: collcctorias e delegacias fiscacs, 
e d.o DL:d,icto Fed.m·al, á Rccebedositt, o nun1cro de eleitores in
~ct·i lltos. 

CAPITULO XV 

Difli'OSIÇÕES TRANSITORTAS 

.A1·L 149. Concluido o primeiro ttlist;~monto, a que se procederá 
de conl'o1·mülado com osttt lei, fimu·ão u.nnullados todos os alista
montas ;~,ntoriorcs. 

At·t. 150. Para o primeiro alistamento é permittido a qualqucl' 
citbcl;io o exercício dos direitos de lisc;Llização c de recurso 
cummettidos por esta lei aos oleit.orns. 

Art. 151. Os prazos mencionados nestot lei s01·ã.o modificados 
par<~ o primoü·o alistil.mcnto, pele~ t'órm;~ seguinte : 

I. Andiencüts espocüws de l'Ocebimento de requerimento de l' 
alist<tmonto serão dmlas do l de fcvoiro <t 31 de março de 1904 
(art. 15) ; 
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Ü, Prazo p;ü'n. cootcsbçOOs. do l ;L 30 do abril (ai't.. ~O) ; 
IU. Pmz6 11am dcsp:~cilo.s dos requerimentos, dcsdo 1 de maio 

"' ate 30 dà junho (al't. 22) ; 

ArL 155. São rovogt\da.R t\ 1oi Jl.. ::15, do 1sg2, lei i olcitoi.'l\éS. 
postm·iorc.;; o JWii.~ dispo~içõus em cuntl'al·iu. · : 

Art. 156 . O Governo J<'ndoz•al expedirá os nocoss:trlos r cgnla.-' 
montos c ins trucç:õc.; o formu!a.riol' }xn•a :~ bo:t c;,;ecuçilo dosta.loi .' ~ · iv. Audi[)JlCÍ;L.s cspeciaes para. Jmblica.;ão dos du~pachos, de 1 a 5 

s,tl:;. d:LS St);<.~ÚO$ , 4 U() agosto do HJO;L-C··~O!}ei'(<S,- 'Wcsccsl liÚ, 
não alist.J.dos, ató 2o do 1 lll'(!:: . -Joi•o L!! i.:; 1lfvv.~ . -Bc:rnanlo Jllou,r:i,·u .-Cm·m.:·iJ'(I de Ra~en<le ·; 

~ do juliVJ (<tl't. ::!2) ; 
V, .Pn~zo }Xlol'<\ o ocliLal dos <tli~t.a.úos c 

.julho (a1·G. 23) ; 
VI. Pmzo pa.rn. inst~l·ip~ão do~ eleitores nos liVl'OS pl'Opl·ios, até 

20 do Sl)~cmliro (;n-t. ~) ; 

. VII. Pru.zo dos rccm·so.~, aM :n <lc jull1o (:tl'L. :J:l) ; 
Vlii. Vistu. ao l'Ccorrcntc c rccorrid '• a.tti 15 do ago~to 

(<wt. 35); 
, .. IX . Remcsst~ dos rccur.>o.-J, até :u do agQs to {a1·L 3!J); 

X. ,Julg<~monto dus recnr.>os, !uiciad·J •~ I •h: ~etcmhro; a.té 15 
.de novembro (;d. :n); 
. . X 1. Rcmess:L das listas dos nomes drJs l'OCOl'l'ootcs iocluidos pci<L 
,junta do l ' flClll'SOs, :üü :H de tlm.cmbr<> <lO 190·1 (art . 38} ; 

XII. lwgistro dofinith·o n...s t~om<tr<~i l~ .. 011 pl'otorü~s dos alísta· 
dos mediante r ccm•sos c: rmnc~~<L das cópia:> ao Juizo Federa l, 
Q.té 10 de 1iwm•ciro de I!l05 '(:•rt . ~). 

xm. lD ~erijJÇ<'ío Olll lhTO Pl'OfH'lO no Jui:tO I~cdcr;~ l do~; ali:<h.
mcuto~ d as com:wc<tS ott pre~ría~, a tú 10 d e junho tio 1005 
(;u•t . 30). 
. XLV . Rmnussa um; cõpia~ vind:~):: cht~ r~omat•e ;~.-~ ou pmtot•ia.s á 
S !~crutari:\ J o lntc.l'iol' :ti/· :JO cl•! .innilo d• : 11!0~> (•~l't. :lO). 

XV. Pubiicaçiio no Diorio U(fi.:ir!l· a~t\ :;o tl u ~t:tnntbro de l:Jo5 
(~J·t. :30). 

Art. 152. A prhnuil·a rcl'i<ão do ali ;;hmcnlo :t!:'sifn ..:oncluitlo 
t c t•ú. in ido a I dl3 1c>crcit·o do: !907. 

At•t. IG3. Os escrh·iic:; uos jttizv,; f<~dm•",o~ l'•lCc;:i •nrão 1lu gc·:t
tifica.ção pÇllo tralJiJ.lllD tb primeiro :Liisf.;uncnto a.~ :;cgutntcs qu;~n
·tio..s ]laga.s na fúrnm aotul'iol'lnenlcJ pr<:~c:ri]ltt~ : 

Eln Miotts Gcr<.~cs ............................. .. .. . . . 
Nos 'l~lltados do Rio Gmndu tio Sul, S. P<~ulo, Rio 

de Ja.ucil'O, B<>hia u Pcrllamlllwo .. . •.. •... • ....• . 
Nó Distt•icto Fcdcr:Ll. Cm~rá, r.hmnhã.o c PtLl'<t .. • •• ... 

l'.l Nos dem:~ís Exta.dus . . .•........•. . . ..•....... .•••• . 
Art. !54. l''ie<~ u U ()Vlll'llo ;mtorümlo •~ u1udu.r ;ts 

:wtuacs dL~tJ•ictos ulcitor<Lcs . 

4:000$000 

3:000$000 
2:000$00(1 
J.oo~r.;;ooo 

:;üdu:; d•J:; 

O substitutivo acilmo tmnso1•ipto, tlíVol'gc l'auicalmento do' 
tn·ojocto <tccoito }lola m~Lbl'la. d:\ Commíssão Espochtl. 

Entroga.ndc. a vcrifica.çiio da capo..ciduclo eleitoral e o preparo cu· 
<LlishLmtmto, i1 magistt•a.tura. doa l•:stados o do Distrlcto Fodor:ü, 
organts<L o rcspocti v o processo J>or coma.t•ca.s, c:>ta.belecondo rocurso: 
para uma. j unt:1 clei!:oral, com]>osta do juiz da sccçã.o, de seu su))sti-: 
tuto o tlo ]ll'OCtll't\do1• sccciona.l. : 

Os inconvcniontos llo s~.rstcma. ;~dopl•~do no subsLitutlvo do que so' 
tt•a.ta., ficaram P<ltontc.'> I>Ol' occasiiío «h discussão. Qu<1.nto ti. organi
sação c }Jrona.ro tios ;;.Ji~ta.mcmt()s, si é cxacto quo a dualidade do go
vernos crc::ula pola Gon~titttiçii.o, nã.o implica., como resultarüi. logica.· 
mcoto da. o}lio iã.o dos que llUStcn~a.m a iocumpetoncia rl() Cougt•asso 
Na.cionu.l, pa.ra lug isla l', daodo aLt.l'ibuiçõcs nlr!ltorn.es ao fnncciom:.- · 
lismo loe<~l, embor a $G t rata de m aterict intürcs:lcllldo todt\ a. Federa.· 
ção, 3i ti oxucto, repc'e a. Commissão, que essa dualida.úe não implica 
a itl•'a. dn scpara.çã() Oll inrlepondenai1.1. a.bsoluta cJrtr·c l Uaiií.o e os 
Estat!os,c omn coosc:Cltmutcmcnt c, a. impossibilida.<lc de logisl<11'-SC om 
(.ai &tmtirlo- nii.o ti m•JIIOS•)~acto, rruc o srstcm<t ttdopt<td!! no rcfcr irlo 
~ttbstitu •. i .-o, é clitncil, tit:-do e pouco dlicaz p:u·n garantir os ili
rnitos dos ttl is t,,tnr.los, intenso:; av~ intcro:>ses ua. poll~ica tlom.inaoto 
nesses J~st:.tdos, }JondCJradn o m<Lulfo~to tmuo1>, com ou som l'âz[w 
gencraliz:ldO, cle uma. in«loYiti:.L mas possi \'o! p1·cs~>iW dos governos 
particulmus sobre o~ mnmbros da. judic"tur<t, alli incultlbi«LOS, 
oxclusivn.mcnro, dn todo o trabalho das qu::t.litl.ca.çõo~. Rotativa.. 
monte (tjtmtu. do roctll'~OS, composta.· da mcsmu. i'órma CJUC o tl!L le i 
rJ. 35, du 20 dn .ia.nciro dll 180.:.!, tli1 igualmente loga.r :L oxistoocia 
elo temol' a.cima alludido, roa.s noste caso com <tppLic<lção ao govnrw 
geral. Do fi'.cto, <L uoiiorrnirla.dc dos clornuntos do que oua. so consti· 
t.uc, collocct-<•, sob o ponto clo Yistn. da. itnl.mrcialidado d·J suas doei· 
sõos, em pla.rio inferior ti tl.o pt·ojccto n. 107, na qual a CommiS&'ío 
procl.il'On, como do r:~ziio lhe p~receu, cstabelellm' o justo O'itlilibrio 
untl'C os dou~:~ elcmon too;: que~ l'unnitt, a oquipoudct•arJcla da~ duas 
ma.gistr<~tura~-a. da Un ião t ' a. deis EsLatlos. · 

Outta. (livergouci<~. imp:>.:tautc existo entre u presente :.mbst ii.utivo 
c u tra.h.'Llho «hL Commis.~.o: n e!!'te, so e.sta.belcce a. obriga.tol'icclado 
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da pt•esença do alistando peranto a. com missão eleitoral do muni
cípio para, fazendo o pl'oprio requerimento, inicüw as;sim o l'C!SPC· 
ctivo processo de alistamento ; naqucllrJ, mantem-se o systema 
das qualificações por procura.ção, systema. que, como é notorío, tem 
dado os pciores resultados, originando em grande parto, pela. crimi
nosa cómplacencia. do muitos notarios, a. amplificação de alguns 
alistamentos, além de Clualquer medida. e desL'a.rte, a crença de que 
todos são menos verdadeiros ou simplesmente phanta.sticos. E si a 
preoccupação dominante é a. de por fôrma. completa olferecer ga
rantias á verdade das qualificações, o projccto da commissão, m
cluindo entre as attribuições dajunt:t que c,·eou e que' não é sómente 
de recursos como a llo :lubtitutivo, roas tambem de revisão, a de 
rever difinitivamente os alistamentos preparados pelas commissões 
municipaes, parece que estatue, nos limitllS do possível, as con
dições necessarias para tornar eifectivas a.quellas garantias. 

O voto publico ou a descoberto é uma exigencia do presente: 
actua como um ensinamento viril. afl'eiçoando o eleiLorado que o 
exercita, segundo os moldes do civismo e da respon::;abilidade ho
nesta e dignificadora. A Commissão o mantem entre as disposições 
do plano de lei que elaborou. O substitutivo consignLL o voto sec1·ct,t 
vigente, que embora. ollereça. vantagens a. muitos respeit::~s, con
forme se proclama, ditliculta innegavelmcnte a fiscalização das 
eleições e si não deprime é perfeitamente innoxio, sob o ponto de 
vista educativo das massas populares, chamadas<~ pt·atica. do direito 
politico-o que não é de somenos import:~ncia em um rcgimen elei
toral como o quo temos, de sulfragio generalizado c quasi universal. 
E' verdade que o referido s:tbstitutivo pe•·mitto a votação desco
berta, pela faculdade outorgada ao eleitor do usar ou não desse 
systema de suffragio, tal qual a concedeu alei n. 426, de 7 de de
zembro de 1896; roas esta outorga representa quando muito, um<.t 
evolução abstracta, no sentido dos pr•incipios que a Corumissão do
fende, illudindo-os pela. fa.lta. da sa.ncção pratica. que dimana., preci
samente, da obrigatoriedade decretada no projocto n. 107. 

Para. garantir a representação da.s minorias, nas asBembléas poli
ticas, teem-se adaptado diversos artificius mais ou monos babeis. do 
todos os quaes não é opportuuo tratar, no presente parecer, bas
tando á Commiss:to referir-se ao votu cumulativo em lista incom
pleta, conforme so ach:~. estabelecido na." reforma proposta. pCilo 
Sr. Calogera;~ c outros. As duas idéas approximadas neste systemtt 
-do voto limitado e do voto cumulatim-parccem inconciliaveis. 
t~nto que nos paizes em que cxperiencias se hão tentado, <.tpplican
do-a.s, nuuca u f0ram reunidas, posto quo vizem ambas o mesmo 
ob,jectivo t}ICO]'jco, isto ,~, t'lllilO clíz, L•'on Jlpnn:ll.: «(1111 mo<lo dt} 

eleição quo dê a. photographia, a reducçã.o axacta do corpo elei
toral». 

A primeira., porém, procura. attingir aquelle objectivo pela re
strjcção dvs suffragios, o que dá margem ao advento das minorias. 
em dadas proporções o a. segunda., tenta collima.r identico alvo pela 
adopção du principio opposto ou seja-o da liberdade ampla dos 
mesmos sulfL'agios, actmLndo de modo a permittir até certo ponto á8 
minorias, equilibrarem a infm•ioriJado das massas que a compõem, 
pela livre graduação dos votos a que teem direito sobre os candi
datos de sua escolha. E' o que justifica a opinião do autor acima 
citado, o qual referindo-se a este systema de sutrragio, denomina-o 
-voto livre «qu'on appelle aussi, accrescenta, mais moins justement 
le vote cttmulati{». 

Neste particula.t', a. Commissão acceita como emendas as dispo
sições do projecto Anizio de Abreu, instituindo o mencionado voto 
cumulativo, mas em lista completa, o qual garante sutlicienteml'lnte 
no seu modo de entender, a representação das minorias. 

Quanto á apuracão geral das eleições, a unidade da junta em cada 
Estaclo e no Di<ltricto Federal, de accordo com o que preceitúa o 
projecto n. 107, olferece incontestavelmente maior segurança á fiel 
traducção da vontade do eleitorado, do que a pluralidade do re
gimen legal existente, semelhante ao do substitutivo om questão. 

Em visb, pois, de todas as ra.zõos acima expostas :summariamente, 
no correr do perfunctorio exame instituído sobre o projecto Caloge
ras, a Com missão é do parecer que a. Camam não o deve approvar. 

Emendas apresent:~.das ao substitutivo Calog"lras 

SuBSTITUTIVAS: 

Emenda ao substitutivo do Sr. Calogera.s. 
Substituam-se os arts. 1° c 2o pelo seguinte : 
« Art _ Na.s eleições federa.es, estadoaes e municipaes só mente 

serfio n.tlnüttidos n. votar os cidadãos brazileiros maiores de 21 
a.nnos quo so alist:~rem na fórrna. da prcsento lei.»- Benrique 
Horpes. 
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Ao art . 5.•. Sub~titua-s. • 11elu seguintH: 
O alistamento dos oluítvt·u~ scr;t ot•ga nizarlo <:111 

no ·nis~ricto Federal pt".lo primeiro ~upph1ntn do 
federaL-li. · B o1·ges , 

cada. u~nnicipio o 
sub$ttt uto do jni7. 

Ao art. 14. Em vez de comarca ou prctoiia - diga.-se: município 
e no Districto Federal. -H. Bor[tes. 

Snbst itua.-so -'- •~ totalidade! !los ~l!üior~s d:t. cum:Lrca. - p(•)o se-
guinte : a tot..1.lidadc dos respec~ivos oh·itores . -H. JJorye.<. 

Ao ar t. 27. Subs!.itu:t-sc- comarca - pm·- municipio.-llát· 
riqtctl Borges. 

Ao § 1• do art. 30 : Subs~itua·so- du c.omarcas - pol'- dos 
municípios.- H. Borges. 

Pa.m.gra.pllO ttnico. A mudiLia. que forem decididos os rocursos, 
~orlio os respectivos nutus dcvoh·idos pelo correio, sob l'Cgi~tru, u.o 
juiz <> qtta , o qua.l ma.nd<l.rá. archival·o~ no crtr torio competente, de
vendo o escrivão do j uizo i'erlm•ul rcmetter, nté 31 tie agosto. aos 
juizes a quo a. lisi.a dos recurso~ pr l)vidos, dov illamente ru ur icada o 
assiguada. pelo juiz fodera\. - II. Borges. 

Ao o.rt. 40. Em vez de-comarca ou pretori,\, no art . e §§ r• 
e 2•-dig:~,. se: mttni<'ipio ou Districto Pmler;~l.-II. B l>!'yes. 

Ao art . 151 n. XII . Em vez rlo -comarcas ou pt•otoria.s-d iga·se: 
. mnnicipios ou DistricLo Fodcrn.J. -H. Bm·ges. 

I I 

SVPRESSIV:I.S: 

Ao ar t . 32. Substitua-se pelo seguinte: I Art. l!i. 1Wminc·s•~. 
Da uecisão do juiz supptontc sobre inclvs:"w, não inclu~ão c CX· · Sêtl<1 (hS sessões O de a<>ostu do HJ03 . -Silva Castro. 

clusão de eleitores ha.ved. recurso ·wluntario. com clfeiw devolu- · · ' " 
t ivo sómento, para o juiz fcdm·a,! da respectiva. secção. 

Pa.ragrapho unico. Onde houvol' m<\is de um<\ sccr,-ão, o 
sor!i p:>.ra. o juiz da pt•i mcíra.. - a. lJo;·yes. 

rocursoi. Supprima.m-sc, no item 2• do art. 33: a.'l palavras~ou exclus1io 
mdevala . 

Ao ll.l't. 37. Suhstitua-so pelo scgnin1.c : 
T~dos o.~ r•ecursos sorão dccididí>~ ;\i.é 31 dll julho . 
Paragra.plto unico. O nã.:> julgamento dentro dos.;;c prazo importa 

o provímeo to do l'eourso, sem pr(ljnizo das penas imrJostas CIH lei. 
-H. Bm·!Jes. 

Ao art . 38. SuLstitua-se pelo seguinte: 

O juiz federal darti. audicncias espociaos para. pnhlic:J.ção da9 deci
~ões proferidas, ~uo serão moneior,adas no J~rotocollo. 

Ao art. 34. Supprima.-so, -H. Rol·yus. 

Ao a.t·t. 36. St•PPI'imMlo o pa.ragi'a.pho unico.- Il. Bo?·ges· 

Supprimn-so a st>.gunda pa.l·to do§ 2• ~o art. 40. --H. Bo!·ycs. 

Ao substitu t i VG do Sr. C~logci'as. 

supprimam-so os arts. 48 c 49, § L • 

Sala d;~s sqs~s1 7 4e a.gos~o ~c ~\l9?,-l!enl'i~t!e ~~>r41es 1 
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Sub.;.cmcndu.s ás emendas do Sr. C;doger;ts c outros: 
Ao § 1. o do <trt. 30: 
Acciosccntcm-sc á palavm intaio1· as seguintes, quo fic;uão in

tcrmt!adas no periodo: c os governos est;tdll<tl o municip;tl.
H. Borges. 

Ao art. 33. Accrosconte-sc onde diz-não inclu:::ão-o seguinte: 
e exclusão indevida. -H. B01·gcs. 

. ,Ao art .. 80 : AlJôs as pahtvras-I;Em todo o toreitorio d<t Rcpu-
blica-insirtt-sc o seguinte numero: . 

1.0 .Os quo não tiverem os rcllUÜ:itus do art. 78, n. H. 
É modifique-se a numeração dos dcm<tis pa.r<tgapltos. 

··Saia das sessões, 6 de agosto de 1903.-UalOfJGI'as.-W. Bl'a;;;,
Carnei?·o de'Re;;;ende.-Joü:o Lui;;; AliJes .-Bcl'lwrdo Monlei1·o. 

Onde convier: 
«Art. A profissão sm·;.i prov<tllit }Jclo talão ou certidão do paga-

mcni;o do respectivo imposto, si sujcib a nllc; por attcstado p;tssa
do por qmdquor miLorid;tdc policütl ou Judichtri<t c, no caso do l'C· 
ousa, pol' jm:tificação lcgalmeni.o procoss;td<L c julgada, qun.ndo não 
:mjcit;t a impo:;tu.» (C<tp. H-Do <tliskmwnto.)-IIenrique Borges. 

Art. Qu:wdo a imposição do multa for provocada por de-
nuncia do qmtlquer eleitor, reverterá sua importu.ncia em sou pro~ 
vcito ou do estabelncimonto publico quo for inclic<tdo na denuncia. 

Art. A imposição do multa proscrevo no prazo do sois mcze:; 
da dat<~ d:t falta c1uc <t determinar. (Cap. XIII- Disp. Pcnaes). 

Sala das sossões, 5 de agosto de I 903. -Henrique Borges. 

Aro. Os cidadãos quo, som cuasa justificada, a juizo· da. junta. 
<tpur;tdora, com recurso para. o Supremo Tribnnal"Fcdoral, deixarem 
de votat• nas eleições fcderaes, po1• seis ;tnnos consecutivos, não 
poderão por igual prazo sm· eleitos para. . cargo algum ou receber 
qualquer nomcaç:â.o de c;~t·aeter federal. 

Paragrapllo uuico. Exceptuam-sc : 

Áô <brt. !10, Lo Após a lJ~.lavr<t -competente- <tccresccnte.-sc: I a) os qt~e ~lura.nto e~sc período exercerem no estr<tngoit·o ca.rgo 
m~ fórnm desta Iol. ou comm1ssao : 

Sa:la das sessões, 6 do <~gosto de 1903.-CalorJems.-W. BmM.
JoãO LúiZ Alves.-GarneiJ'O de Rezemle.-'-Be1·nanlo J.l:Iontei1·o. 

Ao substitutivo: 
Accroscento-sc, onde convier, o seguinte: 

' Art. Para produzir <t prov<t do id;do, servirão: 
ii)' <~S certidões do CttS<tmonto; 
b) as cm•tidões do ter sido o l'cquorcntc qualifieado jumdu ; 

· c) os·titulos expmlidos em virtmlo do art. (:io do d•Jcrcto n. 3.029, 
de 9 de janeiro de 188 L • 

Sala das sessões, 8 de agost•> de 1903.-ril-:!,lo Jla$cc.n.·;lhas.
Bwmo de Paiva. 

b) os quo durante esse pel'iüllo exercerem no paiz cargo, emprego 
ou commissão, de caracter tomporario, fó1·a do seu domieilio 
politico. 

Art. Quando t~ imposição da multá fôr provada por denuncia 
do quâ.lquer eleitor, rovcrterit sua importu.uciu em seu proveito ou' 
do ostu.bccolecimcnto publico quo for indicu.do na denuncia. 

Art. A imposição de multa prescrevo no prazo de seis mozes 
da data ela f<tlta que a determinar. 

Sala das sessões, li de agosto do 1903.-H. Botges, 

<<Art. Os eidad~Los olegiveis só podem ser ele i Los Senadores ou 
Deputados puloEstados ou districtos : ·~ 

to) em que tiverem se1t dom_ic!lio, provado pelo t-it.nlo de eleitor~ 
tki!<.k dou.~ anuo.~ ;llll.e,; tia elcll;<w; 
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2(t) P,lll quP. s• :t l~ p:tc~ Pl\1 nl :·.~_..:!· l , .... n :.r·~ :t•> =.· -·Ttll~li ,~, .... .=:· ·u !l:"t..;··· i · 
mP.nto ; 

,3") nm que possnircm il!'n;;. il<' ra.iz . cujo ti 1.11!0 ll'llh:t l' itlol 1.1 ·:~.n~, 
cl· ipto nu J 't~:"!i.~ r.ro Cl.'l llP~'IOlll~: ,(uus unnos ;up.e~ ol:t t,lei•;ão ; 

.4") em q uo tenham ~ido r.loi 1, o.~ p:tr·;~ lngis l:ttlll':t::t J.llÜH'iúl't~S on 
tei\!q:un ex:~rt!hlu f•mcçõcs clocti va;; ; 

~ 5") mn qno esti vcJ•om suj eitos o houverem pago a lg um<J, conteibni-
ç,iio pc.~,ó:tJ nos dou~ anno::; a.o tcr~orcs li .. clciçii:.o.» · 

«Art .· Nà.o ~ .po.ilm'iío SOl' dei~os para. cn.rgo algum ou r cc !Jl.Jel' 
quaJqnor. nomoaçiio, do cu.t•a.cicr fodol.'a.l, por espaço do cinco •tnnos, 
os cidadií.os que, som c a. usa.· jusíiftca.cla., a. .ini7,o ria. junta apuradora 
coin ~t':C'iir~o pàr·~ .·o ·Supr emo '):'ribunal Fcdllr a.l, dcixaroJ~l de voi;ar 
nus cletçõcs fcdora.os por nove a.nnos COilS(!CUt ivos. 

#dra.g·w~J:J.o unico. E:tccpt':la.m·sCJ : . . . 
r1) os quo dm·a.nto esso perwdo cxercorom no csh'ango1ro cargo 

ou comn1issã.o ; 
b) os que dut•a.nl.c r.s.'ln por io!lo ox:CI'0-III'Cm no pa.iz c:1.rgo, r!ll1111'ogo 

o.u:comn1il'são, do. ca.ract•w Lr>mpora.t•i(), f,jJ•a, de S!"H domidlio po· 
titico.» Ff~JWii]I\C '8Q1·yc~ . 

> Acm'esce rú.o-so o nele con vim• ; 
<rArt . A Ca.ma.m on o Scn:tdo mandar:í. proccdol' a. nova oloi-

ção, ~mprrn1uc no.l·cconhccimcnto do.~ po•loPcs •lu sunfl membros 
annullar, sob qna.Lqtrcr l'tmdomcn!.o , mn.i~ tl;~ metade! tlo;; vot.os do 
candidato diplom:J.do , deduzidos rio calculo os votns tln Juplica.t:~.~ 
desprezados por imllossibilid"de du YOl'lllcação do. logitimhl<~dc de 
uma das séries elo actas.)) 

.Sala das sossõos. 7 LI o a gosto do l90.'l. - :lkwricio r/c illwcu, 

A1•L. Os cirladãos elegíveis sú podem ser cleilo~ Senadol'OS on 
D!}puta.dos pnlos Esta.dos on dis trictos : 

1°) om qui} livct·cm seu tlornícílio, provado pelo tllulo do oloítor 
desde uous annos a.nto!s da olciçlb ; · 

2°) CID quo SOnS peLOS eram l'CSÍ<lonf.l;S' <to tempo de Seu !IO.SCl· 
monto; 

3o) em quo pos~uirem ben.~ r.ln ra.iz, cujo i.itnlo tonh:~. sido ira.n
sct'ipto no registro compnt.ontt~ dons n.nnof! a.nf.Qs da c!.eit:.ão; 

4") em f [Uc tenham sili.o eleitos. )1::u·a legislatur as :tntol'iorc~ ou 
t~n~J<Lffi oxel'cido ft1uc~õe.~ e/ectiv:L~ ; 

.)'1) f!lil fj HC (·~~fi"("(Ll'f?ln ~UJt.HlA) '"- 0 hl)UV,•IY:Dl p.'\~\J :\J~tlln:\ Coni:d
hlli•·.to.) Jte<..:.o; t l ll•J~ rl•.lll ~ :\nno>: aninri .. rcs :i olc lção.-/J . BiJr [Jcs. 

OnolP. conY im'; 
Ar t. O priíuciro t;uppl·~n l.o olo subslilnto do .itlill fcclcra.l de 

cada município f:wá lira1Jscnwcr , 1>or conta. da União, a. p rcscn tr. 
lei, o~ sua. integt•a., por trc~ vr.ze:; collSr!cut.iv<LS, no jornal quo 
sn publicar na ~c~un dn sn:;,s circum~cri-pçüc~s , ou, na. fa.ltn., no que. 
se pu!Jlicar ma.is pt·oximo rlclla, prcfm•ido ~mnprn o quo dor· o ex· 
pediunte do govurno municipal . 

Sala. d~s i"e~s<ies, 12 da a.gosto do 1903.- Ham'ique Bo1·gcs. 

Omlo convim· : 
Art. Ho.vcl'<Í. mu mula. muuicipio .t1•cs sup,P.lentcs do substituto 

Jo juir. Lhdeeal o um ajudante tlo peocnr:ulot· seccional, nomea.Qo~ 
pnlo Pt'C~idrmtn da. Rr.prtbliM tlc nt J·c us cirla.diios cla.s~ific:ulos cíu 
nnm~\'O COl' I'O~]lonr l(\nte ao cloln·o dos logal't'S :~ Jll'Ooncller, po1· 
cvncrli'~O. peJ·;~nto nm:t ,innt:t comp·JSÜI., om c.1.d:t E$tado e no Dis
tricto l•'orlcw:\1. do jnlz l'cdera.I, do juiz subs tituto o do procurador 
~eccíunal. 

~ ! .• o ··coucnrso consL~tü·;t nn. nprcsontaçã.o, por ll:t.rto dos c;tu· 
dídalos, de documentos quo provem a c;\pa.cidade, a idoneidade 
moml e r eluvancia elo s ot•vioos publicos. sendo a classilicação foit:l. 
por ma.iot' ia. de votos c escrutínio Sílct•eto . 

§ 2.0 0,; supplentlls o ajudanto a.ssim nomol\dus só perdem os 
teus Jogare:; orn vh·tudo de sentença., domissã11 a. pedido, a.u· 
scncia por mais Jo seis moze3 on iucompatibilirla.do <lecl:nach em 
lei- . 

Qualquer cidadão )Jodel'ii., nestes duus ultimos casos, reclamar 
do juiz seccional a. doclara,ão do ''aca.ncia. do cat•go, cabendo d:L 
di!eisií.o r f',curso p:J.ra. o S1tprcmo Tríbunu.l Fe.clcra.l. 

§ 3. o Ko '.!a.so de vaga de SU]Jpionte, tora. accosoo o immodiato 
até o ultimo. prooncl!oodo-sc na. fôrma da presente loi o Jogar ou 
logar·c~ •Itw em vi1·Ludo do accesso ficat·om vagos . 
~ 4. 0 O Jll'imoh·o supplente sorá. substituído, em suas falias o 

impedimentos lXllO 2" c 3°, succcssiva.mento. 
Art. O ajudantr- do Pl'ocm•ador secciona.l ser á. o uv ido, p(tl' 

prazo nunc:t m~Lim · de 48 llQ1':l.S, em toJos os r ogttcl' imoJ1tos de 
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aiistai11ehto é justificaçÕes par·a. ftni cleitorai pi·oduzidas pei;ante o· § 2.oA residcncb :;:cri provall<\ com attestado de auwridadejudi
juiz supplente e os vrocuradoecs scccionaes, por igual pr[tzo, nos ciari:~ ou policial. 
recursos e na~ justificac;ões perante. o ~uiz tcdera.l, e ]lercab_erão § 3. o Si for c~t.rangeiro na tm•:tliza~lo, deverá 0 requerente provar 
de cada requerimento sobre que for o.rv1do ou acto quo pratiCar, a naturalização. 
o emolu1nento de I$000. 

d - Art. 4.o O requerimento pódc ~cr apac~cntado no c:u•t.orio do cs-
Salét as sessoes, li de agosto 1903. -FI. Borges. crivão, em qualqucrdi<t util, das 10 horas_du, m<tnbã ás 3 d<t tarde: 
com excepção da primcirn. emenda do sr·. Henrique Boi'gcs, elas- § L_ o Ao entrar o requerimento, o escl'ivão annotará em livro 

sificada no grupo I, a qual, a Commi~são resulveu destacar do P~'0P1'10 a entrada, em sua data, c~ nomo do :portador, e Jl;t.rá 
substittitivo a que foi apresentada o julga estar nas condições de ser rectbo. ". e~te, f<~zondo logo autoaçao dos paper~ c conclusao ao 
approvada pela Camara. visto quo institue a unidade de tLlistamento commissarw · 
assim para as eleições federaes, como para as cstaduaes, c muni- § 2.o O commissu.1·io, recebendo os au&os com carga no livro 
cipaes- todu.s u.s demais, estão prejudicadtLS, uma vez que deixou Pl'OP_!io~ dcnt!:o de oito dias, resolverá por seu despacho a inclusão 
~c ser acccito o projecto Calogcras. ou nao mclusao do requerente. 

Substitutivo Francisco Barnardino 

o Congr~sso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 São eleitores os cidadãos bra.zileiros maiores de 21 a.nnos 
e no gozo de direitos politicos, · que se alistarem D<L fôrm<.L desh lo( 

Art. 2. 0 O alistamento de eleitores f;u·-sc-ha. nos Estados por se
cções correspondentes aos municípios, quo forem comtn•cas ou cir
cumscripções judiciariu.s. 

§ }.o As secções d.e alist:tmcnto scl'ão Cl'C<tditS por decreto c terão 
a denomina.ção dos logal'es respectivos. 

§ 2. o O quadro dtts secções do alistamento não poderá ser• a! f;erado 
sinão de cinco em cinco annos. 

§ 3. o Em cadn. secção h a verá um commissario elei toml c um es
crivão para o serviço do alista.mento c d<.L eleição . 
. Art. 3. o Pttra. ser alistado, o cidadão deverá requerer smt inclu
são, em requerimento por elle escripto. dat<Ldo e assignado, com 
declaração da naturalidade. filiação, idade, cstttdo, prvfissão, resi· 
dencia no Jogar c o nonie d[L secção eleitoral, a quo cm•responde o 
logar dil.residcncia. A Jettm e assigmttum do requerimento serão 
reconhecidas por tabclliiio. 

§ 1. 0 O requerente deverá provar idade com n, ~·espectiva. cm·ti· 
dão, ou documento qne a :mbstitu;t, nos termos de direito. A cm·ti
dão do ter sido <tlh:tado eleitor federal prov<L ma.iori<hulc. 

§ 3 . 0 O despacho será publicado na primeira audiencia, e regis: 
tt·ado inunediatamente pelo escrivão, em livro proprio. 

§ 4. 0 Desse despacho poderá ser interposto recurso dentro de 30 
dias, contados da publicação, pelo requerente si o despacho for de 
não incLusão, c por qualquer cidadão si o despacho for de in
clusão. 

§ 5. 0 Para o serviço do alistamento haverá no juizo. a que pre· 
sido o commissario, aadiencia no ultimo dia util de cada semana. 

Art. 5. 0 O recurso será interposto por termo nos autos, sendo 
annotauo em livro proprio e terá effeito suspensivo. 

§ l. o In~erposto o recurso, sec.do logo conúlusos os autos, o com
missarb poderá reformttr o seu despacho ou ordenar a remessa 
para a junta eLeitoral. 

§ 2. 0 O escrivão, sondo })agas as devidas dospezas, fará a remessa 
dentro do tres dias. 

Art. 6. 0 No caso de reforma, seguir·se-ha o disposto quanto ao 
primoirouespacho, c, si houver recurso, o commissario simplesmentll 
ordenará a remessa.. 

DOS RECURSOS 

Art. 7.0 Na Capital Fcdel'al e nas capitaes dos Estados haverá 
uma ,junta eLeitora.!, composta de cinco membros e com ella ser
virá. um escrivão. 

§ I .• A jnntf\ não poderá l'uncciona.r sem a presença de todos os 
membro~. 
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g 2." A juiii.a. rounil'-:i<J·ha no pl'imoit•o 1lh ut.il do éa.d:.t- JUll"l, á~ 
10 lwras da hmnltã, para. tomu.1' corJiwcinwntu dos t'ccurso::; do 
alistamento, o continuara no~ dias uteis seguint es, até dccidi1' todos 
os recursos aprcsentadvs. 

§ 3.0 l~sto :;erviço sómenle scr<i. íntm•t:ompido llOL' tr<l.b<llhos de 
apur<l.Ç~o commottidos á junta,. 

Art. R.0 Assim quo os autos lhe vierem r cmottidos, o cscriv5.o· 
annotando em livro p1•oprio a entrada, em sua data, e est!lndo 
ellos prepa1•ados, os apresentará na primeira. reunião da junta. 

§ 1.0 Distr ibuido ntt r eunião pelo pres idente, o recurso ~crá 
decidido no dia seguiote, salvo ~i for pedido adiamento, que não 
poderá ser por p~r mai~ ele ,JS hora~. 

§ 2.• O escrivão lavrará diariamente, em livro proprio, a acta dos 
tra. balhos . 

Art. O, o As deei~ões da junta serão tomadas por m aiori11 de Yõtos •. 
votando scmpr3 o pl'esidento . See1io pablicadas em reu niã.o e reg í~
tradas ar:: deci~ões em livro proprio, sendo logo remct t idos os autos 
ao escrivão do alistamento , 

Art. 10. Si não for inc!uido no alí8hmento. o cid.'tdfío póue re
petil' o requerimento pata alistar-se. 

AI't·. 11. Nas decisões sob1·e o alí~tamento, f:tr-~o-Jw. pol' snppri r 
a~ irregularidades ou faltas, o '!lã.o prcjudic<Lr o processo. 

:DO ltEGISTRO EJ,RJ1'Dll.AL 11 DOS TITULaS 

Al•t, 12. Sondo a decisão no seotido do mandar ;ilistal' o r equc
:rento, o escrivão lançn.r<L o nome do eleito•· no registro do alista
monto da. secção, com as devidas qu a.liticações e o l'Cspectivo 
tumel·o de o1·dem. 

§ l. o Até o dia. 10 de cada mcz serão requisitados do Ministro 
do Interior os titulas para os eiciLorcs alistados no mcz antece
dente. 

§ 2. • CD111 o offtcio rle Tcquisi~ão será enviada um relo.ç.ão dos 
nomes dus eleitores alistado.~ com as clnvídas qmtlificações e o 
numero do ordem do o.listamento dH cada u m . 

§ 3. o Essa. rQlação sm·virá. pa.ra fazur-se .igual lançamento no 
Ministel'io do Int.cri01' c organizar-se alú o registro geral do 
alistamento de· elcitox·os da H.epub!ica. , 

§ 4. " O t•.,gistt•o gm•a,l ~I) L'à. l;\nçado so~u n~u tt m·t1em do ;Üi!lt.a-, 
monto, e i i.l.ntbnm segundo i1 Ol'dom olphttbctica . · 

§ 5." O Ministorio do Interior• renmttrmi n.o commissario, pllol'Ll. 
a. r uSJmcti v a socc·iiu do alistunontu, i.<Ln tus ti tu los quantos forem 
o~ eccitol'I!S cons ta.ntes ila. relaçiio. 

§ 0. o Quando lhe seja requisitado t itulo p;u·a elei tor j <L <tlista.do 
em outro logat•, o Ministerlo do Intel'ior, ver lficaudo no 1·egistro 
geral esse fu.c to, o funda.ndo-so ne!lc, pó:Ic deixar ele satisfazer a. 
requisição do t i tu.lo para csso e le i tor, e dará. :ma l'csposta assim 
motivada . , 

Al't, 13. Os titulo~ serão do for mato ma.io1', pa:pel resistent e, 
tendo os devidos sigullcs impressos confonno o modelo. 

O.;: tít ulos serão ro1nuttidos do Ministerio do Interior com a 
designação m~•nus~riph do Estado o da. secção, a que se reforem, c 
rubr icados por um empragn.do, que tenha sldo designado para ta.l 
serviço. 

Art . 14. Recebidos os títn\os, o escriV'ão nelles escl'evcrá. o nome 
do eleitor, naturalidndo, ti liacão, ida,de, ostttclo, p1•oô.ssão e r esi
dencia. o nome da secção Blcitoral, a quo ool'respondc o Jogar 
llc r<.:sidcncia, c o n 11mero de OI'dem do alistamento. 

§ : . • Alem de srtbscripto pelo es~rivão, será o tHu lo a.ssignado 
pelo commissa.rio c pelo eleitor . 

§ 2 .• ua. entrega (to t itulo do eleitor, s!mí. l avrado em livro 
Pl'OIJl'io um termo as~ignado plllo commissario o pelo eleitor, em 
Que se mtmciona.rã. o numero de ordem do titulo. 

§ 3. o Si lhes for requerido, terão de ir o commissarío o o 
escrivão, uma vez no aono, a sede das secções elcitoraes, pa.ra 
fazerem a. entt•ega. dos ti tu los. 

Art. 15 . A' excopção do requerimento para a.listal'·se o da assi" 
gnatura no i.ft.u lo , púde o requm·ento praticar t odos os mais 
t ormos e ado~ por procu~a.dor com podorea especiaes. 

Al'l. 16. No caso de po1•da Oll extravio do titulo, o eleitor 
poderá. requerer 11ne l he seja. entregue outro titulo, ju ntando 
cer t idão de t er sido alistado e tio termo tle entrega do titulo e, 
autoando-sc o requerimento, tomando-se por termo a aflit•mar;ão d:.r. 
perda ou extravio, outro titulo ser<~ expedido, ígoa.l ao primeiro, 
com a not:1 da. v ia. da expedição. 

Art . 17 . i\flJiia.n•lo de residencia , o el.citor pod.~rá a.Hstar-se no 
log~u· em que passou a l'esidir, e instruirá o r equerimento com o 
seu titulo. 
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§ I. o Autos da entrega do novo W.nla ao r.Ioitor, o oscrivão 
cal}.cellu~á o titulo apl'osentado. 

· § 2. o · Tnmbem farú. communicaçfio di L mndall<;i.t e il. expedição do 
outrà titulo, :pÚa. ser averbaLlu.1lclo rc~pecti vu c:;t;rlvãu, nu alista.
mento ,do Jogat•, em quo fora iucluidu o eleitor. 
·Art. 18. Qun.lqum• cid:tdão poderá. requerer a eliminação do olci

tor q-ue tenha fallccido, que tonha sido alistado em outro lugar, q•1o 
tenha perLI.ido a capacidade civil ou politic:t por sentença ou :wto 
pel'emptorio quo determine a pcmh, uu qmwrlo v i1lil:;tamonto do 
eleitor tenha. siclpjulg<tdo fraudulento no juizo compcteut.e. 
· § 1. o -o. requerimento par<L elimi na<Ji.o !<Cl'â instruido com a prova. 

competente, refePindn-se cada requerimento a um só eleitor. Poderá., 
porém, gm• l'nq_ncrilla conjuncta.mr>Jl'to a climimu:ão do,: tlivcrsns 
uloito'rcs fil.lloeidQs 

~ 2." Ar; ~liminac:õrs :::o6o a.\-m'hadM polu O><CI'ir:·i.u no rrgisho, n 
communic;~dns aL(! o di<L 10 do cat.la n1nz, p;~ri1 u mesmo fim, a 0 

Ministel'iu do In l.m·iuJ'. 
§ 3. 0 O cummiss:uiu f;tr(t c;~nccll:tr, sompl'O que lho ÜH'cm pre

sentes, OS titÍJIOS do eleitores eliminados do <tlista.monto, O <LVCrbar 
no registro o cancolla.mcnto. 
· · A1•t. 19. O titulo que for apprehendi<lo por seu uso indevido ni'ío 
serà :l'cstituido ao eleitor, som que este prove a. perda. ou subtra.cção. 

Art~ 20. Nos processos para. cxpedic;ii.u do outro titulo, pa.ra. eli
minn.çãó _tlc eleitores, pru;a. rcstituiç·ii.o do titulo perdido, serão 
observados OBtermos do processo par:L alist;J,mentu de eleitores. 

ArL ·2t'. O ;~li~tamentu' feito na. fúrma. desta. lei, prcvalcccr:.i p:tra 
todá's q;~; o!eiçü:ls, 11 quo so t91lll<t tlo pz·ocodor, por sulfl'agiu dil'Octo, 
wn'~ oi> (lri.J'.!!Oi>, ou fe.tcraes, oti do Esta.üo, Oll do município. 

DA ET.BIÇÃO 

Art. 22. A olei\ãO or1linn.ri:~ }KU'iL os cn.rgos <lo Dcputn.do ou 
Sonarlor Foõnl'n.l f:u·-se-h;t no dh :~1 dn dnz1~mbro do ultimo anno 
1ht lcgislatui·,1., 11or sunbgiu di1·ectu dos nlnitorc~ n.Iist;tdos na. 
forma dcst.:t lr.i. · 

Pn.r:t precncilimcnto das vagas occnrrcntos, n. eleição far-sc-ha 
dentro do prazo de tres mezns. 
. Art. 23. A olciçito de Senador scr:í. fdb. por Estn.do, votando 
o eleitor em nm sú nomo, para snbstit.uir o Senador, cujo m:tn
~q-1·0 houvcl' tcrm~nado. 

Si lwnvot' mais de umn. vaga, n. oloição sor1í. feita na. n10.~ma j m 
occa.sião, votando·so sepil.rnda.montc par<1 c<tda. uma da.s va.ga.s. · ~ 

ArL 24 P<i.ra a. ülei(.'.ãu de Doput:ulos é mantida a actna.l orga- · 
nização de úistrictos e!eitor:~cs. 

§ I.• Cada eleitor vohl'<Í. em dous terços do numoro de Dcpu
ta.dos <lo districto. 

§ 2." As .eleições pa.rn. Deputa.do c Senador se decidem pola 
maiorin. relativa. ele votos. Em ca.so do omp:1te, considerar-se-1m 
eleito o mais velho. · 

Art. 25. A eleição ordimtria do Presidente c Vice·Presidontc 
da. Republica. serü. feit.a no din. l de mat•t;o do ultimo anuo do 
pcriod6 presidcnci:d, por su(fmgio dil'Ccto c maioria. absolata. de 
votos, dnvnntlo c:t.d;t eleitor votar em_ dons nomes, escriptos em 
cmlnl:ts distincta.~. sondo Hll1::t ]Jara. Pt·esid.entc c outra pa.ra Vicc
Prosidento. 

No Ci\SO do va.g-a. d:L l'ecsidonci:J. ou Vicc-PrcsiJcncia, rlii:o !ta. vendo 
decorrido dou., aunos do }lcrio<lo pt•esidunci.n.l, dcvorú. ell'cctua.r-sc, 
dentro do pra.zo de tt•cs mozcs, a oleiçã.o pa.t·a. preencltimoQto da 
vaga. 

Art. 2G. Não poderão ser votados para. Doputa.do on Senador F~
d~ra.l: 

1. Os 1viinistros de Estado. os dircctot•es elas respectivas secreta
rias o do Tllesom•:_~ Nacional. 

H. Os governadores ou prosülentos, o os vico-govornadoros ou 
vico-presidcntos dos Estados. 

lH. Os chefes tlo gsta.do Maior do Exercito o Ja Armada.. 

IV. Os commandantos de distrioto militar no respectivo dts· 
tl'icto. · 

V. Os funcciona.rios militara;; i.nvcstidos do commandos de forQas 
de tor1•a. o mar, tlc policia. o milici<t nu Districto Fetlora.l on nos 
1·:sta1los, onde os cxorcorcm. 

V f. As antol'iclada.s polícia.es o os orncia.cs dos corpos de policia e 
dt'milici<\. 

VII. Os membros do Poder JUiliciario Feder:tl. 
VIII. Os mngistra.dos cstn.dnaes, sn.l vo si estiverem n. vulsos ou em 

disponibilidade. . 
IX.Os fnnccionn.rios administrativos federa.es ou estaduaos,demis 

sivois imlepcndentemente de sentença. 
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Esiil.s incompatibilidades vigorarão até f.rell mezes depois de cas-
8arem os funccionarios as respectivas funcçõos. 

~ Art. 27, Tambem oã.o póde se1· votado pa.ra. Deputado ou Se::)ador 
:-federal o oidadii.o que for presidente ou director de banco, com 
;:! panhia ou emprez<~, que ~oh<-L do Governo Federal otrdo Governo do 

Estado om que se fizer a eleição, garantia de juros ou subvenção, 
concessão v.o.ra. emittir titulas ao portador, isençli.o ou reducçã.o de 
direitos, privilegio de zona, de navcgi!.Ção, contracto de t.arifas ou 
concessão do tet•ras. 

Art. 28 . Não podem ser vo1t~dos pam Pl'C~>idonto ,p Vice·Prcs 
dente da. Ropublic"': ' 

§ 1.0 Os .pa.renl.es consa.n~uineos c atlins no~ pdmeiro e segundO 
grãos, do Presidente e do Vice-Presidente, llUC :;e achu.r em exercício 
no momento d<~ eleição, ou qtte o tenho dcixa.do t~oté seis mozes 
~m tos. 

§ 2.• Os Mlni:-;tros de Est:.~odo que o tiverem s ido até seis mazes 
antes da eloiçã{). 

§ 3.• O Vicc-PresidenLe ou o substituto, que iiver exercido a pre
sidonoia. no ultimo a.nno do p eríodo presidencial, ou quo o esti ver 
exercendo por occa.sião da. eleição. 

EntendONlC·ha por ultimo <IDDO do p ot•iotlo prosidoncia.l, pat•a or 
eft'eitos do prosentt~ <tri,igo, o anuo om quo ~e U(Jr •~ v;~ga. qu:> 
tlvcr tlo sot· p1•eenchüla, cont;mdo-so até DU tHa.s tlepois dt~ mDsnm 
vaga- . 

DAS St:CÇÕ~:S EJ,EITORAES 

Art~ ·29, As s ecções elcitoraes ser-ão Cl'oada.s por dcercto c se
I'ào correspoodcotc:;, nos Estado~ o no Districto J.<'edcml, <~S meno
res circUmscripçõos judici arü~s ou administrthtivas existentos. 

§ 1.• Ca.d;\ seccão ser:i. de.~ignu.d;L pch\ donominaçã.o ofiici;ü l!tm 
t iver o 1ogar mais importante da circumscripção. 

§ 2 .• • O dect·cto tlcsignarâ. o logar da sMc d;~ :;ecção. 
§ 3.• Proceder-~e-ha. á. eleição em cadll. uma. secç..'í.o, no loga.1' 

que J~r a. séde. 
.§ 4." Na Sédo das secções aleito1·acs, em que não houver, sarít 

2l creada. uma. i.\gcncia. do corroi•). 
§ .5.• Si :J, secção clcitol•a.l tiver maí:l rlc1 700 cleilore:-;, snr :i. di

vidida., e sm·ão dc8igm1Aas ntunoric<~lllcnte t\s sccçüe.~ <livldidt~s, 

ficando pert.enf.lcnte:'! ti. J?l'imeira secção os eleitoros cujos tituios · 
fotom do ns. l 11. 000, passando para a segunda. og eleitores m;
cedentes. Si a, 2R secção vier a ter ma.is de 700 eleitores, se1'á 
ta.mbom dividida, ficando pertencentes ê'~ 2• os eleitores cujos tí
t ulos fo1·em de ns. 601 a. 1.200, nassan1o pa.m a. toi'Ceii".Jo os el!;· 
cedentes, e <t.~:s.im por da<mte. _ -

§ 6. o O q u~.dro das secções eleHoraes não poder ã ser aUerado 
~lnão de cinco em cinco annos, s<~lvo t~ divisão no ca~o do para-
gra.plw antecedente, · 

Art. 30. Crcadas :lll secções, o comruiss<\l'io -fará. designação dJs 
cdificio~ pub!icos pa.m. eleição, sendo l'egistrado no ruosmo dia., 
em livro proprio, o a.cto da. designação, e publicado em a.udiencia. 

§ l.• Umn. vez feit<~ a do::;igna.çií.o dos ed~ficios; não pode~·â..ser 
alteradt~ sinfío por motivo de força ma.io1·, e a. I·equf>.J.'imtinto de 
50 eleitores pelo menot;. 

§ 2 . o A desig-nação do etlificio será. communicada. em oltloío aos 
membros da mesa, elfectivos e supplente~. de cada.secçã.o.; .. 

Art . 31. ,\s mesas, qoo tcem de presidir a. elelo;'.a.o, serno campos · 
tas de cinco eleitores nomeados pelo commissario . , _ 

§ L " O eleitor nomeado em pr imeiro Jogar e o p1·csidcntc. 
!'i 2 . • O pl'csident.c é substiGuido pelos outros membros, segnmlo a 

ortlcm eon~tanto do ar.to dtt nompação. · 
~ :::." Com os cinco momhros olfecti v o~. serão nomeados cinco_ sup

plet:tes p:tl'ilo ~ub~titnírem, no caso do impt>.dimonto, m! effoctivos e a. 
~ubstituíção fa.r-se-ha. na ordem constao~;e do acto da nomeação. 

§ 4. • O ao t a de nmnea·~ã.o das m osa.s, além de ser registrado, .uo 
mesmo tlla,em livro propr io, será. publieado na primeira ·~mdiencia. 

§ 5. o A cada. um dos cill()O membros effccti vos e supplent.es será 
expedido otficio de connnunioa.ção e oópi<~ do acto de uomeaçiio. 

Art. 32. A' medida qltO occor rerern vaga<~, . os e trectivos e sup
plantos subit'ã.o, na. ordem da collooa.ç.'ío, de modo que as nomeações 
posted ores serão pa.ra. os ultimo.~ loga.ros na. lista dos supplentcs. 

§ L• A v:agil. póde dar-se por fa.Uecim ento do eleitor, por alista
monto em out1'0 Jogar, por elimina.çã.o do alistamento, por esc(laa 
voltmtaria., ou quando o eleitor ten:1a perdido a. capacidade civil ou 
politica, por sen tença, on a cto peremptorlo que determine a :perda. . 

§ 2." A.~ vagas serã.o varill.cada.s o declara.clas em proce:!SQ regn• 
hwmento iostruido, a requerimento de qualquer eleitor. 
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Atrt. 3:3. O tm·ço do:; olcitOI'C~ da secção, poder:i. l'Cf1uorm• a 
substituição de dous membros nomeados pelo commissario, cffecti
vos ou snpplenies, por outros que indiear. 

§ }.o J\' ,·ista. (lesse requel'imento, o commissa.l'io fa.rú. a. substitui
ção na fórma. indicada. 

§ 2. o No processo p<Ll'<L suu:;l.íi.uição de mcsa.rios, a. requerimento 
de um terço dos eleitores, a~sim como no }JL·ocosso par<L designação 
de outl'o cdificio por motivo de foJ'Ç<L maior, o recurso p:tr:t <t junt:t 
eleitoral pótle ser interposto pot• um só dos requerentes. 

Art. 34. A primcir:t designação rios edificios para as eleiçõns e a 
lll'iJncir:t nomeação dos membros tias me~a.s terão Jogar n<.L •'·POC<b 
que for designada no respectivo decreto e insl.r11cçõcs q11c se expe
direm. 

At•t. 35. No processo p:tr:t t[ei(ignaçã.o tle oui.t•o mlificio, p;u•;t 
verificação de vaga.s, ou p;u•a su bsti1.uição dó membros tlas mesus, 
serão observados os termos o rccut'iWS do processo de nlistmneuto. 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 36. Trint:t dias antes de qualquer eleição, o commissario 
convidará por edit:tl as mestts e os eleitores P<tl'<t <L eleição em cada 
uma das respectivas secções c!eitora~s. no dia mtu·cu.do, no edificio 
anteriormente designado ; c neste sentido oflicia.rá. <t todos os mem
bros das mesas. 

§ 1. 0 No dia da eleição, no edificio design;tdo, reunir-se-hão, tLs 8 
Jwras da manhã, os membros d<LS mesas elcitora.es para installa.rem 
as mesas, c a, installação far-sc-lm lavr:mdo-se o respectivo termo 
até ;ts 9 horas dn manhã. 

§ 2. • Na. falta. de membros cffectivos, o presidente, ou seu sub
stituto, chmn:tr<L os surJp!entes, na ordem respectiva, e na falta. 
destes, chamará eleitores pttra complctttrem <L mesa com cinco 
membros, 

§ 3. o O pt•esldentc designar:í. um dos membros paru sccretal'io, 
sendo os demais escrutadores. 

§ 4.• O termo de installação será. hwrado pelo sec1•etario em 
livro proprio, que estar<í. sobre a mesa. remetl;ido pelo commissario 
eleitoral a.o presidente. 

Art. ~18. TOL'â. começo a. oleição :i.d O horas da manhã, tomando 
o presitlento a~sonto no topo d:t mesu, o secl'Ota.l·io e um oscrutt~(lor 
:L esquerda. e dous esceuGau01·es ;í. U.iroitu. 

§ 1." O 1·ecinto em ctue estivcl' a mesa eleitoral ser:í. separado do 
resto do corupu.rtimento por uma divisão proxima. da mesa, tio m.odo 
que seja possível a fisca.lizttçt"io dos tl'<Lbalhos por parte dos eleito1·es; 
neste l'Ocinto el:lüu·;L disposta uma. passagem para os eleito1·es il'crn 
entl'anüo em ordem afim do votarem, e ontra pM':J. sa.hirem logo 
que tunham votado. 

§ 2." Sobre a mesa estar;t a m·na. para o recebimento das ce
dula.s. l•};ta urna ser<i. abert:L e mostl'a.da aos presentes pa1•a vm·i
fica.reni que nada contmn, e depois srmí. fechada com chn.vo; assim 
ficanrlo por todo o tempo da eleição . 

§ él. o A mesa ser;í. tlirigida pelo presiilenb, a qncm incumbe, de 
ttccordo com os mesa;rios. resolver as reclamações qtw se suscaa
rem, regular a policin no recinto da. eleição, fa.zel' retira.1• os 
que }Jm·tnrbarem <L ordem, 1n·emler o~ tlelinqucntes, la.vra.r o auto 
tle nagra.nto delict.u, remettendo o rlelinquen10e <i. autoridade com
petante. 

Art. :39. Não haverá clta.mad:t. Os eleitores sol'ão a.dmittidos a 
votar na ordem em que comparecerem. 

§ I." Antes de começar a votação, o secretario lavrará no mesmo 
livro em que foi lavrado o termo da inst.allação, em seguida ás as
signaturas l'ospectivas, o termo da abertura da votação, no qual 
se mencionará a hora. em que começou a eleição. 

§ 2. 0 P;tm vohr, o ele itor entregn.rá seu titulo n.o presidente, que 
o p:tssartí. n.o secretario c n.o escrutadm· da esquerda, lendo o secre
tario, elo mudo n ser ouvido pelos p1•esentes, o nome do eleitor e o 
numero de 01·dem do titulo. O eleitor a:>sigoará em seguida. o nome 
no livro, após o termo de abertura, sem tleixar linha em branco. Os 
dous escrutadores da. dil'eita f<trão tt conferencia. da. assignatura. do 
eleito1· no i,itulo com a. assign<tturtt no livro. lançando um . delles no 
livro, em seguid:t ti. assign:ttur:t do eleitor, o numero de ordem do 
titulo, dopois do que o eleitor doposibrá :t ccdula na urna. 

§ 3. 0 Si se proceder coujunctamentc a mttis de uma eleição, . ha
verá. sobre a mcs:t tmtas m•nas quant:t3 forem as eleições, e cáda 
uma terá o lettreiro indic:ttivo de seu destino. 

Art. 37. Si não estiver instal\ada. a 
~<J.rcada, não h~ver<.i eleiÇi\o. 

Pa.rtt vota.r, o eleitor depositará uma cedula em cada urna. 
mesa. a.té o 1il11 da hm·a. j § 4.• Nenhum eleitor ser<'~ admittjdo a. votar sem prévia exhi

bjção u titulo, mas nxhil)ido o titqlu nã.o sm•:iJ•ecqs:ulo o voto. 
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§ 5.• Não scr<1 admittiúo a votaJ••> clnit.or <jliC nà•> l>nclnr :\.<>Signar o 
nome, c nenhum eluilol' podul.'á. a.:;sign;~r por ou tro. 

Art. 40. Si a.lguem, pa.r3 o fim de votar, exhibir titulo falso ou 
portcncontc ;~outro, a. mcs<t reterá o t ituto ·e receberá. a, ccdu la., para 
remot ter o titulo com ;t cedula., depoiJ: de r11bricada peln. mcs11., ti. 
Ct~mara. dos Ueputa.do ou ao Senado, sc.~undo fór a cloiçã.o para. De
putt~do ou para. Senador, pa.r;:~. Presidente ou p;tra Vicc-P r csidcnto 
ôa. Republica . . 

§ l. o Nesse lla.su, a me~a · l';tr-..í. immodbt:tmouta la.vra.t• auto de 
flagrante delido contra o diliuquente, par<.~. 1er igu<ü de~;tino. 

§ 2.• A oleicão de Deputado sendo feita conju nctu.mento com 
outra, a. remessit do titulo, da. ccdula. e do auto !1\r-so-ha. pal'<~ a Ca
marn. dos Dcputndos. 

Art. 41. O escrutínio ser<i. secreto, vota.ndo o eleitor com a. cc
doia fechada ou simplesmente dobra.t!a. 

§ I . o A cedula. pôlle ser manuscripta ou impre.qsn.. 
§ 2. • A ccdula. conterá.. os no mos dos ca.nt.lid:ltos por extenso, ou 

simplesmente aquelles nomes com quo os candidatos forom mais 
conhecidos, ou com que se tiverem apresent:W.o . 

§ 3.• Ainda que a cP-llula contenha a l;;um erro de nome do can
didato, sor-lhe-h11. contado o .-oto. 

§ 4.• A cedula. nã.o c:U'ece de rotulo ou indicação, c ainda que 
tenha rotulo di1ferente será. apurada }>ara. a eleição relativa. á. urnil. 
em que tiver sido depositada. 

§ 5.• As codulas que contiverem nomes de menos serão aput•ad.'I.S . 
Si a~ ceduias contiverem nomes de mais, serão apurados os pri· 
meiro~ nomes o desprezados os o:>~cedcmtes. 

§ 6 . • Não serão <1pura.das us cedula.s : 
quando contiverem nomo rismH.Io ou substituído; 
quando se encontra.!' mais do uma ccdula dentro de um só on

volucro, ou seja.m escriptas oro papeis separados , ou soja. escr i:pta 
uma deUas no envolucro. 

§ 7 . 0 As cedu!as não apuradas serão remettída.~ á Cnmara. dos 
Deputados ou ao Senado, segundo for a elei~·lío. 

Al't. 42. Os candidatos que dbputare m u eleição p otlc.11'ão nomea.r 
cada. um o seu 1isca l. 

§ 1. • A nomeação poderá sor leita. com a simples indicação do 
uome do oleitot• pa.ra. fiscal, datando e assi[ naodo o cand idato, 
SEI!ldO a. firma recoohe~ida. por qualquP..r t abelliao. 

§ _2.• A aprcsont:\ção do tisca.l dovor:í. S•) l' feif.'l. por ooc.·l.i:li.'\o U.c 
set• w stalla.dit i ! me:sa, c COJISt:.l.l' do t•m:pectivo tot•mo. 'foda.vh~ não 
poderá. ser l'ecmmdo o fiscal, quo se <tpr·esentar depois, em qualquer 
r;ermo da eleir;oc"io. 

§ 3. o Os 1lscacs toma. t•io asclento n n. m esa, flo Uln e on tt·o htdo. e 
tet•ü.o diJ·eito do oxamiu:n• os tltnlos e as ccdulu.s sem que úemol'om 
o processo olcitoral, do ttpl'o.<~cntm· recla.mctÇõos e protestos, de 
assig-nar o termo <.la lustatlaç:ío, o termo <.lc ap!u'ac5.o c o termo 
complemont;~r d;t clelçilo. 

§ 4.o Sempre quo um grupo do 30 ou mai~ eleitore;, da socç[o 
indic2.r a. m esa. , em documento a.ssignudo, o nome do qualquár 
eleitor da. secçãú para fiscal da eleição, devct·á ser admi ttido na 
mesn. o gozar d<S direitos coofet'idos ;tos /i~ca.es dos candidatos . 

§ 5 ,o Os íiscaes não poclt>rão ;~er recusados sob nenhum pre
texto . 

vrt. ,18. O processo da vot.1.ção c da. apuração não potlaril. ser 
intet•rempiJ.o om noohom ca.so . 

As reclamacõc.~ vot•ba.c:l 11. bem da. ord•Jm do processo sm•iLo fcit&s 
nos ma.is mais breves ter mos, o a mo;m liecidi•·á. summr.r iameoto, 
sem admit tir discussã:o. 

Ar. 44 . A's ,J horas da tarde, o presidente da mesa. haverá. por 
termi:Ia.ila. a vo~ação, c f<l.t'á. lavrar um termo de encarra.mento 
pe~o secretu.rio, em seguida á. assignatura do ultimo eleitor, e no 
termo se1'á declarada a hora. do encert•amento da vota()io e men
cionado o numero d(' eleitores que voti1ra.m. 

§ l. o L;wrado o termo de encerramento, seguir-se-ha a. apu
ração das ccdu!as . 

§ 2." Aberta. a. urn..1. , o prosidentc contará. as cedulas rece
uid,~s. c. depois de aanunciar o numero dellas, as emm<tçará, l'e
colheodo i urna. os m aços . Em seguidrL , o cscrut.ador do lado direito 
devcm i. t irar um:t cedula da urna, desdobrar, ler e passar para. o 
presidente, e csie, depois de hn·, deverá, por sua vez, passai-a. ao 
cscrutador do bulo csqncr à.o, que lerá. em voz alt:1. Os outros mo
sa.ríos ele verão iômur oR v ot os l idos , Iancn.ndo-os por eseript o em 
numcros successivos, de moda que o ultimo repJ·esente os votoll 
conr.ados, o annuncb ndo E>m v oz alta o~s;t :tlld.içã.u. 

A1·t . 45. Te1·miua.d"' '\ a.pur<~.çã.o , o prcsitlen t e pl·ocla.mr.rá o r e
sul tado, quo será. immediat:\mcntc l<lnç;tdo no livro, após o termo 
dt! nncel'I',~mento, l:nl'a.ndo-se o termo da apuracã.o, quo conterá 
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apenas o numero de cedulas apu1·a.da:<, o numero de vot.os de cada 
um dos candidatos, sendo escripto:-l por c:üenso ioodoR esses numcros. 
O termo da · apur{~çã;o será a:;signado pelos mesarios. 

Art. 46. Immediaf.ttment.e extra.hir;i, n. mesa. tl'eS cópias do tet>mo 
da apuração, e assign;~r<i, c na mesma hora rcme&torâ. pelu correio, 
sob registro, um;t 11ar;1, o commi:<sario da secção, out.r·a. p:n·a. a 
Camara dos Deputados ou para o Senado, segundo for a eleição, 

§ 1.0 A terceira. cópi<t authiJntic;L ficar;i. em poder do prcsidontn 
da mesa, sob sua guarda o rc:::ponsabilidmlc, para. cxhibir quando 
venha a ser requisit;tda., no ca!'o de ext.r•;wio ou pcrcia das outras 
ou do livro dtt eleição. Esta cópilt poderá ser assignad;~ pelos 
fiscaes que quizerem ; e todas a::: a~~ignaturas deverão ser re
conhecidas por tabellião. Est<~. cópia. scn1 transcript<~, no 
mesmo dia, em livro de notas do tabcllião. 

§ 2o Quando ouü•a. eleição se fizer conjunctamente com a de 
Deputados, a meza. fa.rá. cxtr;\hh· mais uma côpü~ anthentica, 
para o conveniente desi.ino. 

§ 3." No mesmo acto a mesa. dal'á. aos fisca.us, que exigirem, cer
tidão ·do termo da apuração. 

Art. 47. Si houvoe mais de uma cleiçao <L apurar, será. primeiro 
apurada a eleição de Deputados Federacs depois a de Senador, em 
seguida a de Presidente e afinal a de Vice-Pre~ídcnte da Repu
blica. 

Terminada a apuração da primeira. eleiç-ão, lavrado o tormo, 
oxtrahidas as cópias authentíca.s e certidões, feitas as devidas re
messas, proceder-se-ha. do mesmo modo á apuração de ca<la. uma das 
outras eleições foitas conjunct;tmcntc, continmLodo os trabalhos a.te 
se ultimarem no mesmo dia.. 

Art. 48. Depois de terminado o processo das apurações, a mcs;t 
reeeberli, os protestos escriptos com fundamento na recusa de fis
caes ou com outro motivo, o dará. o::; competentes recibo~, rubri
cando os protestos. 

§ l. o Os protestos serão assignados pel~ a.prcsontanto o por 
cinco eleitores pelo menos. 
, § 2. 0 Quando a mesa recuse recebei" o protesto, poderá. elle ser 

feito perante qualquer autoridade ou serventuario de justiça., e 
tomado por termo dentro de 24 horas. O termo sm•:t assignado pelo 
apresentante c por cinco clnitorn~, como te~temunha,!,\ 11ee:;cn•)iae~ 
do protesto c do:; fa,ctos em que ollo::: ;::c fumhm. 

§ :3.• Os tel'mos de }ll'otcst.o deverã.o set• remett.idos dentro das 
24 horas, pelo Correio, sob registro, á. Camara dos Deputados ou 
ao Senadq, segundo for a eleição. 

Art.. 49. Em seguida ;i.s assignaturas do termo !la ultima apu
ração, ser<i. lavrado um termo complementar da elcic;~io, em que a 
mesa, rnportando-so generimt,mcu to ao que do livro já consta, sem 
reproduzir nenhum t.ermo, fart1 menção, apenas, dos factos suh
sequentes, da extracçã.o das cópias :wt.henticas do termo da. apu- : 
ração de cada uma das eleições, da · guarda. do uma das cópias em . 
mão do presidente da mesa.. da. immedia.ta. romesst~ e registro du.s 
outras, do numero de cedulas não apuradas, dos titulós retídós, 
dt~ apresentaç:ão ou recusa de protestos, dtts razões de contr<.t
protesto, quando a mesa entender contra-protestar,' da extra
cção das certidões do termo da ;_tpUl'ação pttra os fiscaes e os 
nomes daqueHes que a.s tiverem recebido, emftm de outros inci
dentes que tenham occo1·rido. 

Art. 50. Qualquer dos mesarios poderá assigoal•,se vencido nos 
termos que tiverem do :tssignar, dando os motivos, e incorrerá em 
responsll.bilillade criminttl si o não fize1·. No caso de não querel•·:t 
m:tim·ia dos mesarios <tss ignar, deverão fa.zel-o os outros, men
cionando ess:t eircumst:Lnci<~. e <~ssigna.ndo ta.mbem ;tlguns eleitores 
que corroborem a rccttS<t. 

Art. 51. Lavrado o termo complementar, »erã.o .i mmediata
mente transcriptos no I i vro de notas do talJellião ou scrventuario 
de justiça. o termo de abertura dn vota.çã.o, os numeros de ordem 
llos títulos d.os eleitores que votarem, o termo de encerramento, e 
termo ou termos da apuração e o termo complementar da eleição. 

§ I. o Essa tra.nscl'ipção deverá ser assignada. pelos ·mosarios. 
§ 2. o Os numeros do ordem podem sor tra.nscriptos por extenso 

ou em algarismos. 
Art. 52. Até o dia seguinte :'t eleição o presidente da mesa re

metter:í. pelo Correio, sob registro, ao commissario da. secção o 
livro da eleição, o á Camara dos Deputados ou ao Senado, segundo 
for a eleição, e com offi.cio explicativo da remessa, os protestos que 
a. mesa tivet• recebido, os títulos retidos, as cedulas que não tiverem 
bido apuradas. 

Art. 53. Si no dia da eleição faltai' o livro proprio, poderão ser 
lavrados em folhas avulsas, rubricadas pelos mesarios, os termos 
mencionados da insta.llação e da eleição até final. 

Os acto::~ serão pr<ttic<~llos como si presente fosse o líveo propl'ÍO 
dr~ eleiç--ão. 
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Ar~. ;j.-J, Si uf~o ti~<'M Sf<lo insta.lln.da. a me.«.1., s i uà..J Livcr havidc> 
e.lo'ição, os. eleituros potlcr;:i:u, em act.o couiinuo, fa zor ru; decla.r-...tções 
de voto perantll qua.lquer <Lutot"idade ou ~orvootua.1•io de justiç~, por 
tormo em que conste a exhibição dos titu!os, o numero do ordum do 
cada. .um, mencionando o tet•mo, o factv •I c não i ot• sido installad<J. <L 
mesa., :ou de não ter ha.vi.lo elei~ão. ;;cndu •> termo a.s:-;ig1mdo pelo. 
a.utoridado jurliciaria. on pelo sctTcntu:u·io ela, justiç(l., pelos oloitore~ 
e pol' testemunhas om numero t.lo cinco ))(llo monos, prosonciaes .não 
sú da.s decla.rações !i:lita.s, como dos racCos c1ue tletsrmin<~.r:.tm c8Se 
procedlmonto. 

§ 1.0 Domosmo mo!lo potlCI'flllJll'OCr!dCl· os oloítoro~, si }JOl' •1ual· 
quor motivo Jorom impedidos do votar ou lllc$ fOl'Clll' recu~a.dos os 
votos. 

· § 2. o O termo de decla.raçã.o ({O voiof: S11rá. transcl'i}>to immectiata.· 
mente em livro de not:\.~ o assignado pe!M cin~o ~estemunhas pre· 
senc.iaes • . 

§ 3. 0 O termo será.laVJ'a.do em tani.M oxempbres 11ua.ntos fol'om 
precisos, conformo o nuruet'O de oloiçüos foif.as eoojunctamenkl. 
. § 4 ." As rem~sa.s dcvm·ão sm• feita.s 110 mesmo dia I>nlo C.n•;·nio 
~b registro. 

. § .5.•. S~w,ente tt Ca.mn.l'a. tlo.<; Dopntatlos ou ao &lnado, o no pro
c~o de verificação ele pooores, ver·tenco tomar conhooimento doo 
'tel'mos do declaração tlo wt.os . 

lJA. AI'UR:\ÇÃO 

protl).~lu.-< u l'ecla-ma~õu~, o~ l.er moH e.~t.abelecido:-: uo proces;;o elei
toral. 
~ 3 .• A apuração fu.l'·sc-h:~ em vista dos livros tia eleição e das · 

competente:> folha!l . N;~. faH<L dus livl'OS o das foth~.s. ·8ervirão us 
cópia:-: a.ntbcnticas, ou u.s ccdidõos. que forem n-prescnta.das, si no
nlwma duvida. o!l'erecurem. 

~ 4. • No processo ela apuraolío sõmcnte cabe soroma.r o~ . votos 
constimto;; dos documentos clcitora.os. Em caso de duplica~a. da (;)lei· 
ção, ~ôment.c Nerão a.pnrado~ os votos rla olricão feit<~ no edifioio ele· 
~ignatlo t! d it•igi<la por mc~a., cujo prosidente fm· comretontc. . 

§ [,," O c~cr.i vã.u b V1'3.l'iÍ, ow liVl'O pJ•opl•io, um:J. acta m inuciósa. 
do~ tl'<Lba.l!w~ d<L upura.ção, em quo se1·ão mcnciooa•ios, 46 ~da, 
secçãú oleitor<Ll, o nt1mCl'O de eleitores que assigna.rcm c votara:m o 
na. eleição, o numo1·o ([n,s ccdula.s apurau•ts o tlas não apur<J.da.~, o 
rcsuloado da apuraç-ão das tli vm'S:~.s secções para. Deputado l<'edei'àl ~· 
ou pa1-:-L Senadol', 0s protestos e- :·ec.la.mações coostn.ntes dos livros . 
dn. eleição , ou fci i;o:; no a.c to dl\ a.p:.tração. ' 

§ 6. • !Jontro •la :24 hol':t..<:, o escrivão e~tl.'a.hirá. cópia.. desta a.cta. 
1 

pan. ser romctr.ifl~ imm(l(\ in.tiLlTIOnte a.o com missurio d11. séde .do 
dil-:tl'icto c lei tuJ'a.l. 

Art . 5i. VintR dias d.spois da (l!oição, o commissario d.:l 8êde rlo 
d istricto cleitul'!\l ia.1'li. em mn·torio :\ a.llm':l.Çã.o das t\ctas de apu-
raçã.o pa.J•cial.. ' 
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o . § 1.• A acia da :~puração gerol do districto l'oproduzirá. a ma.tcria 

da.~ actas do apuraç:\o parcial, con~igna1·f~ o utros resultados gue 
'Art· 5 , · . delhu; não const;aJ.'om e (llrmn otrorcciclos de momento, o por 1bn a. ' t:! 

l'1 • . . s. 7' mo~ Ida.. que fo_rem rccobtuo:; os livro~ d~. eleição, o somm<L toüü dos votos constrmtes tless<ts actils e mais documentos .• 
com;mss~xespocto .ttvo C.n·a. cxk:~hir, úo li vro lle eleiç.1:o de c:~d·~ -. , . . , - " . · · . , · • · · 
secoao elettor~'l.l, cóp1 ;~ do termo d:1 insr.:tllacão , tio trll'mo de n.bet· · ~ 2. o D,1 .~ct.t de apuu1.çao "'.~r.tl do rhstrwto será. 1t~mett1da. 
tura ~n. voto.ça.o, das assignaturas dos cloitoros 0 numero un ortlem um<~ cópw a. Caru;Lr:t dos Doput,>dos. 
dos ütulos, do tel'mo de enc.e~ly.lmento, do termo d:1 a.pill'aç'iío 0 do § 3.• D:t ror\~mtt ;tc\11, ~fir<\ remettida. cúpi~~ a. c(l.d:.. um dos· elel· 
termocomplementar da elctÇao, e remo1.tor:t, p:1ra a Cam:tra dos to.~ . par:t .~r.:nir de (li pluma de Deputado federal. · ' 
De.putC~dos, pu par:\ o Sanado, se~undo foi' a. eleição . ~ 4. o Sondo ,1 clnlQ5:o p;u·a Smt:t,lo<>, scr<i. rcmettidn. uma. cúpin. 

Art. 5~-· 10 dia.~ depois lhl aloi<;ão, o commis:>:tt•io :lh:i':t em c:l.l'torío da· nw:;m;t acbL pa1•a n, junt:~ eleitot•a l. 
a apuru.çao dn.s secçoes oteitorael! do Sll<~ Cil'cumscrip~.ã.o . At t. G8. Qn:wcn t;t rl h :; cln).>oi ~ LI<~ oleiç~o, a. junta eleitoral 

ed
' ~ : 1 •" O· dia, loga.I' e hora da :t.p111':v;1lú set•ão aoouncüut.1.~ por rcunit·-.~fJ·h : t p :Lt' iL ).ll'úr:'-<;u•~r ;~ ;Lpurtt.Çí.ío dos votos d11 eleição de 
1tal, com antecedenciad~ tr('s dias. . Scna.do1·, mn ,-ista tl:\s n.c1a s da. apur;tçil.o ge1·a.l rle ca.da districto 

·:§ 2 . ~ O ac1o da apu1•ação será. pnblico, o pocfe1•ão ioter,·ü·, requ0-l ute:to1·a.l. · _ . . . · 
reDd~?.• ' Pl'Qte~-ta.~do ou trazendo docnmcn1.os, 0!1 c.'\ndid:\t.ús, fiscaes § l.• A <teta. da <'l.pll:.'aça.Q , relttt_peht JUoto., rept'O~U7.t~'i OS re·. 
e elelio.r.es. Serao observado:", qnautu á ap1·o~nt.aç.ão ourecn;:a de sn1t.1.do~ tina~ ria~ ;\ctas da. . apura.ça.u gera.! de cada dtstrtcto, con-
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· sig.znso.t'lno oç.r 'llesultados que deltas não constarem e forem offe
recidos de momento, e por fim a somm·.1, total dos votos consb.ntes 
dessas actas e m:1is documentos. 

§ 2. 0 Dessa acta de apuração fimü set'á. remettida uma. côpia ao 
Senado, remetiendo-se conjuntamente a.s actas da apuração geral e 
os documentos, a que se reterit' :1. acta da apuração íeita pela junt:.t. 

§ 3. 0 Da mesma. acta. ser<l. remettida. um<t cópia ao candidato 
eleito, para servir de diploma de Senador. 

Art. 59. As cópias das actas e officios de remessa terão assi[Ena
ura do commissario ou dos membro:~ da junta, segundo for a re· 
messa do commissario ou da junta. 

Art. 60. No pt•ocasso da apuração pelo commissario na séde dos 
districtos, ou pela junta nas capitaes, serã.o observadas as dis· 
posições do art. 56, que forem applicavcis. 

DA INSTRUCÇÃO DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE PODERES 

:\rt. 63. Reputa-se liquidada eleição qtÚ;: não tiver sido cootest,tdit 
uo termo assignado na séde do districto,. e liquidó o diploma expe
dido a.o C<t.nclidu,to eleito, 1><tlvo si tiver :;ido obstada ou recusada a 
contest:.tçiio, e tiver sido formulado o protesto de v ido pelo contes~ 
ta.nte. · · 

DA .JUN'l'A l':LEITORAf,, DOS COMMISSARIOS E DOS ESCRIV ÃES 

Art. 64. Em ca.da secção de <~listamento, o cC>mmissario ter<i. tres 
supplentes. Para os casos de impedimento e falta dos me~nbros da 
junta. haverü. cinco supplentcs. 

~rt. 65. Os commissal'ios, os membros da junta e os .supplentes 
serao nome<tdos pelo Presidente da Republicct, c só perderão os car; 
gos por sentenç<~, incompatibilidade ou renuncia. 

§ 1. 0 Dos membros da juutlt o primeiro nomeltdo é o presidente, e 
<t ordem da substituição é reguhtd[l. pel<t ordem da nomeação. 

§ 3. o As vag<:ts do commissarios, membros da junta c supplentes 
Art. 61. Pam instrucç.ã_? do pr_occsso do verificação de poderes, . sor.ão pr[J{mchidas :por ~omeação, it medida. que ~orem o~corrend~. 

c para. outros fins, podcrao os wtcressados I'Cr[uerer quaesquer ~ ::l." Os commJss:\l'IOS c os membros da JUI1t<~ nao poderao 
exames d'!s livros, autos c p;~peis existentes em c;wtorio, a compa- exercer outra funcção publíc<L 
l'aç~o das assignatu1·as _dos eleitores no liv~·o de elei~~ão com as Art. 66. Os escrivães das secções serão nomeados pelos commis
assignatura.s nos . requcrunent_os, l~U'<~ se <\listarem e nos. termos sn.rios, c os cscl'ivã.es dtts juntas serão nomeados pelos presidentes 

·de entrega ~O_:'l t1tulos, a. vcr11icaçao de outl"os f<tctos que mtcres- d<Lll juntas. 
·sarem a. elBicao. § 1 N- ,1 - t f - bl' • • • . • _ • • o ao pnunrao cxercm• ou r a uncçao pu lC<t. 

· Art. 62. Trmta d1as aepots d<t elmça.o fic;trá a.s.31gnado, n<t sédo 8 9 . _ . . . 
do districto Jeitoml, em cartorio, o termo de cinco dias para os can- . :-: ~-o So pcrdcrao os C<trgos por scntenç·a, renuncia ou mcompa· 
didatos offerecerem as contestações que tiverem sobre a. eleição. tibiildadc. . 

Seguir-se-hn. o termo de lO rlias para. Pl'Oduzircm documentos e § 3.o D? <\cto do_c?J?-miss;trio pelo _qual for declar~d~ o offlcio 
mais provas, n.final 0 termo de cinco dias pltra. dizet• cada um sobre vn.go po! mcompt~tibzlldado ou ronuncm, cabe a.o cscr1vao re~urso 
as alle()'ações e prov;L em contrario. pam n. Jnntn. clmtor;tl, pt•occss:Lndo-sc esse, como os domaiS rc-

o _ . Clll'SO S . . 
§ J.o Os termos scrao communs aos cn.nd1datos, c n. vista será . . . . 

em cartorio Art. 67. De cn.da pt•occsso em que ftmcclon;trcm o commlSS<Ll'to, 

§ 2 O 
' d"d t d - . t . d os membros tL~ junta e os escrivií.os, porccberü. cadn. um l$000. 

, • o s can 1 a os po orao 10 m·vn· por procura o1•. . . . . · . . _ 
§ 3.o Autuada. <~ primei r;~ eontcstaçiio offerecida, 0 escrivão irá D~l cada. t1tulo. que cxpodtrcm o comm1ssa.rw e o cscr1 vao, perco-

fazendo a juntada. dos outros papeis na dat;~ em que forem aprc- rem cada um l$000. 
sentados. De cada. titulo que expedirem om outra via, o commissario e o 

§ 4.o Finda a dist~usRã.o, o commissa.rio ordenará. a remessa dos Cf:crhrão, perceberá ca.da. nm I0$000. 
autos pn.ra n. Cama.r;\ dos IJeput"dos, com o devido c minucioso De C<tda. ccrti1lão qnc cxtl'<\hir, a. requerimento d:\ p:u·tc, perco· 
l'elatorio. berü, o escrivão a ra~<t de 20 reis por linh<t de 30 lettra.s. 
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Art. 68. Pelos cl'imeg de rcsponsa.biÍiiÍado, em quo inc(ú•i·erom, 
os commissa.rios, os membros d<t junta, os escrivães o os membros 
das juntas eleitoraes serão proces~ados 13 julgados no .Tuízo Sec-
cional. · 

Art. 89. Todos os despacho~, netos e otncios dos commissarios 
e dos membros da junta serão registrados em livro proprio. 

Art. 70. Os livros do cartorio do escriyão, na secçM de alista
mento, e os ltvros da eleição serão abertos, numerados e encerrados 
pelo commiSllario. Os livros da. junta. eleitoral serão a bBrtos, nume
rados e encet'l'ados pelo presidente da junta. 

Art. 71. Os livros, titulas e papeis· pa.1·a. o sm•viço do alistament o 
e da eleição serã.o fornecidos pelo Mini5terio do Interior. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 72. Stio termos ossonciac3 do processo elcitol·al: 
o termo da installaçã.o da me;m; 
o termo de abertura da. votação com designação da. bora ; 
a. a.ssignatura dos eleitores quo tiverem votado c o lançamento, DO 

mesmo livro, dos numeras de ordem doa titulos ; 
o termo de enccrra.mcnto 1h~ votação com designação da. hor a. ; 
o tormo llc apuração com u r.umcru do oodulas apuradas c o nu

mero de votos dos cauilida.tos ; 
·a. oxtracção immediata das cõpia.s a.nthentica~ do termo da. aptl· 

rttção; 
': ô terino complcincntai· da eleição. 

Art. 73. Sãonullas.: 
as·cleições .feitas füra do dia. c da hora da lui, ou do edilicio desi-

gnado ; 
as cloições em que faltat•cm termos c:~senciaes; 

a s eleições ·simuladas c f1·audulen1.as. 

Art.. 74. Constitue prcsumpção do fr aude a rccwm de ftscacs, a 
falta. de remessa immediata das cópias authentica.s do termo ua. 
~p':'-r<t.çâo e <!-e 1·egist.ro no correio, a f<tlb, de . t~anscrl])~li.o immo
thata, em h Vl'O de nottt8, dos tm·mos da cleJçao na forma pre
SCl'ipta. 

td•t . 75 . Otttras irr egularid:...cled não <LniiuiÍa,m o }ll'oces8o elei
tora.! si nã o t iverem determinado alteração do resultado da 
eleição. 

Al·t. 76. O serviço eleitoral prefer e a ou.tro qualquer, senda con
siderado fel'ia.do o dia. du. eleição. 

Art. 77. Ha.vcQ.do requisição escripta da m esa , poderá :: forç" 
:publie:1 intervir no recint o da. eleição para manter a ol'dem. 

A1•t. 78. Toda. :1 r emessa. de livros, autos, officíos o papeis para. o 
serviço dv alisknneuto e da. eleição far-se-ha. pelo correio, sob regis· 
tr o, mencionando-se no certificado que é serviço eleitoral. 

Al·t. 79. Ptu~il. occorr er á creação das nova s agencias do ·cor reio o' 
á~ despezas cleítora.es a cargo do Thesouro Federal,· fica estabalccido 
o sello fixo de 300 l'éis por folha. para os papeis concel'nentes a o ser· 
viço do alistamento e das eleições federaes, e que não forem ' expe·· 
dldos cx ·otficio . 

Art. 80. Expedir-se-ha o formula.rio offi.cial para os actos e te1·· 
nws do p1·oce8so do alistamento e da eleição. 

Art . 81. Ficaml'evagadas tt l ei n . 35, de 1892, e mais disposições 
em contra.l'io . 

Sala. d l\S se:ssões, 30 de julho de 1902.-Francisco Bew~iW'clino , 

Sobre o presente substitutivo, aliás brilhantemente a-presentado 
por seu illust l'o u.ut or, a. Camara já deve t er juiza formado, v isto 
como us innovaçõcs que procura introduzir no regimtm eleitoral 
do paiz, fora m devídamBut e estudadas dur a.uto <L discussii.o. 

Som omb;trgo, pal·a fumlamenta.I' o seu pa.roccr 11 respeito, a. Com
missão sente-se obrigada a adduzir algumas considerações . O pri
meiro obstaculo c a o que parece, o mais ser io que se oppõe <L 
adopçã o do p1•ojccto Fr11ncisco Bernardino, é sua. flagrante inconsti· 
tuciona.Iidade. 

De facto, a ereação de magiStrados fedorao::1, com a.ttl'iblliçõcs 
cxclusí11amente a.dstrictas ao or•ganismo eleitoral, nollo a.ppa.reeo 
como uma vet·da.dclra. super fetação so\n•e o nosso direit o constitu
cional. 

E si niio, vejamos : o a r t. 55 do cadiga politlco de 24 de fove
roil·o, est abelecendo os Ol'gãos do Poder JudiCii\rio d ll. Untão declar~ 
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que são ellcs - o Supremo Tribunal Federal e tantos juizos 
e tribunaes distrihuidos pelo P<tiz, qna.ntos o Congresso cre:.tr. 
Evidente está, porém, que semelhantes juiza::; e tribunaes serão 
unicamente aquelles ·· cuja compotencia para processar e julgar, 
coubor dentro dos · paragraphos, nu meros o alinéa dos arts. 5ü, 
e 60 do referido .codigo politico. Ora, entre os parag1•aphos, nu
meros o alinéa cit:l.dos desses a.rtigos, nada so encont,ra. que se refira 
proxima ou remotamente â ma.toria eleitoral. Logo, a magistra
tura creada pelo substitutivo acha.-se fóra dos moldes da Consti
tuição é ·portanto, como se atlirm<L, uma verdadeira. superfetação, 
l"8JQ.~ motivos;,acima aUcgados c ainda porque, ós juizos federam;, 
sómentó perdem os respectivos cargos por sentença judicial (art. 57 
dá. Cônst·.), ·'emquanto que os membros daquella magistratura, 
.perdem-nos por sentença, rcnuncüt ou incompatibilidade (art. 65 do 
subst;); Compuel:!ende-se o elasterio que põde U.ar a este ultimo. 
ca~. Q.e perda. do cargo, a hermeneutica tlo um governo disposf.o 
a empgegal', não importa em que sontido, todas as forças e}eito~ 
1·aes da naÇãe> que o substitutiYo. de resto, colloca. rt sua discreção, 
uma· vêz que' é o Presidente da Republica quem nomeia os com
,missarios,. magistrados incumi.Jidos do alistamento de eleitores nos 
munioipios e quem . os domHte, já. agorà so pód.e a.ssegura.r, ao 
-menos Iio caso de incompatibilidade; é aiil'da o Presidente da Repu
hlícâ · ·quem designa os membr·os das · juntas eloitorae.<J de recursos 
e.são,os commissarios, as autoridades nomeantes das mesas elei
tor~~oes e, bem assim, quem procede a. apuração das eleições, salvo 
nas ·capítaes· dos Estados, onde desompenha:m essa funcção as 
juntas elmto1•aes acima referidas. 

Substitutivo Julio dos Santos 

O Congresso Nacional rosol ve = 

Al't. l.• O regimon cleitm•at para qualifictLÇão de eleitores e 
para. as eleições fcdet•aes será modificado de conformidade com: 
t\S disposições scg·uintes, ficando nessa parte derogadas a lei' 
n. 35, de 26 de jancü·o de 1892 e Nis posteriores. 

DA CAPACIDADE ELEITORAL (EMENDA AO CAP. 2) 

Art. 2. o Compete aó Poder Jtrdiciario d<Js Estados deCla1'ar a 
capacidade eleitoral do cidadão brazileiro que a requerer e pe-
rante u mesmo provar: · : 

l•, que li cidadão brazileiro, nos termos expressos da Constituição, 
Fcd(n>a.l ; 

2°, quo sal)c ler e escrever ; 
3o, que é maior de 2l a.nuos ; 
4•, que se acha domiciliado no municipio ou comarca onde 

reque1•. · 
§ L• A nacionalidade brazileira. se provar~ pel~ certidão de;))a.~ 

ptismo, t!e filiação on nascimento, por carta de naturalização, peld 
exercício antm·lor ou actual de qualquer cargo ou funcção publicai 

. ou, finalmente, confo1·mc .o . caso, pela posse de outl·os · l'equisito~ 
Rel~va notar que o~ ~~ol~stamentos preJ;larados, de accordo com os exigidos peltt Constituição Federal. ' 

.l>!ecmtos deste substitutivo, tecm a.pphcação nem só para as elei- <· o , • ,· , , . , .. . '. · · , • . .., ; 
çoes federaes, como tambem para a..'l estaduaes e municipaes. $ 2. O rcqmstto de ~aber lm e esCiever se provará pela cettxdao 

. · · · . do exame c a.pprovaçao em qualquer escola publica. ou instituto; 
·Não seriam descabidas mais algumas ponderações sobre oassumpto. do Estado . ou dtL C~:pital Fede_r~l ; pelo exm:cj~io , ,de qualque~ 

!A;Commissão; ·porém,, julga snfficientes as que deixou consignadas, c~rg? }mbhco que extJa ~al aptrdao ; pela cert1da.o de sm• . ou .ter 
para, ·como disse,fundament'l?r 0 seu parecer sobro 0 projecto Fran- stdo JUrado ; pelo r·econhocnucnto da firma e lettm do.requm•zmento 
cisca Bernardino. Acredita ter deixado pa.tontes os principaes in- da pessoa do requerc_nto ou pelo de du_as testemunhas das quaes 
c~nvenientes que :podem provir de sua accoitação soh 0 ponto de U!Jlí1, pelo menos, S!:JJa empregad_o publico que a conheça e a tenha 
vista constitucional e attendendo-se a qu!') ao on;ez d~ afastar o vtsto csvrover e asslgnar o rcqJJerimento. : 
goyorno das lutas politica.<r, como garantia de sua imparcialidade § 3,o A maioridade de 21 annos se provará pela. certidão dO 
nos. pleitos, ao contrario, desafia sua intgrvenção e o coHoca, obri- idade, baptismo ou filiação ou por qualquer documento que a·faça 
~B:i;~~~ll;~eEte, como eixo do. todo o apparelllo ele~toraL Po.r taes supp~r, l?or a.~estação de dous peritos, dos quaes um sej(l. medico, Ol,i 
razo~i!· · nao ~eve. sm• 11eemto pela Canuwa o CJtado proJecto- pol' J~strticaçao. com testemunhas, das quaes Ullla, pelo mol)os~ sej~ 
~ranc1sco :Bernardino. · • er~wreg~do pubhco. · - ~ 
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· . . § 4,u A p1·ova. clu ci<Jmieiliu ~<o nmt pm· atLnsb~'ãu du qualtp10r § L • T:tc~ l'equm•imllnto:-J, d.:~t:tdos 11 •~ssignaclo:qwlos alistandos ou 
·. t.:utoridadc pub~ic<L ; sou a fé do scn e<tTgo, mt qual exista exp1·es~a seus procuradores, serão dir igidos U. Commissão Elo1toral do Mu

·•f a ·~ndioação do municipio, districto. o nome do Ioga.r da l'esidencia. do nicipio n deverão contar o nome do ali:'J1iando, sua .filiação, naciona.
~ requerente, si for rum l ; nome da t•ua e numero d<~ casa:, si for !idade, ida.de, estado o protl.8sào, a declaração si est1l. alistado e~ 
:;· i#bai,m .•. car:i declaração ~i é inquilino. arrenda:tario ·ón prop1·ictario outro munieipio, dcsígnac;ão do districto u. que pertence, nome do 

do immovol em quo r eside; pelo talão do imposto mnnicitJa.l; <Jst:l.- log a.t• espec!a.liza.do de su:t r esidencia., si .for 1•ural, nome da. 1•ua..e 
dua:l :ou federal, certidão do <tuacsquer autos judiciaes que o cst!lr numero da ca...c:a, si for urbana, com decla.raç<"ío do· quem e o pro-

·bel~.am, ete. , ·etc. ·. · · prietario <lo immoyel. , 
'Art~ 3.o Sli.ô 'coo:;:idcrarlos ~em a c;\pacida<le oloitoral: § 2.• Essn r equerimento ser <í instruido com a c•Ftidã:o da sent ença 
1'~, os mÓ~oros do 21 an nos ; cttecdlat•atoria da c:opaoidado eleitoral e do domicilio uctua.l do alis-

2 d. n.n o . . 
•, os men 1gos ; Presume-se a.ctua.l o domiciUo sempre que a sep.tença q~e . o de-

3<>, os analplw.bctos ; clara. não tiver ma.is de um anno de data. · . . · .. ,. . 
4<>, as mulhel'CS; Al't. 6. 0 O· Soorcta.rio da Cam:n•a. l'ecebendo o requel'imento, 
5o as· 1;3 ~· d . _ la.uçard. á margem do. mffimo um numero de o1•dem relativo ao 

' · P ç s e prot • dist.ricto de . domicilio do alistando, a quem dará· recibo do raque-
6o, os religiosos ele orclens mona.~tica:>, comp:mbiag, congrega.çlíes l'imAnto .o documentos entregues, hmça.ndo nelle o numero de· ordem 

.o~ . C<?llliD:unidad(;)s de quaesquer denomimt<;Õ(lS, sujeitas a.o. yotl) de do requet·imemto. 
?~ed~~ncJa, r egra. ou estatuto que importn :t r enunda.dth I1berd!l,de o recibo espcciticnrá., além dos documentos; o districto do ·domi-

:,Wd.\ytdual. . . cí lio elo a.lista.ndo ·e a. datn. da apresentação de> requerimonb>! 
:':· 3 .o .Os ·bmzile h'Os domiciliados fóm do Br:~.Zil. .Ú·t. 7 .n Fimlos os 60 día .. 1 a que se refere o art . 4°; ·reunir-
,. 4;• Os:bi"aZii.oiros que tiverem por dido :~sua. unciona.lidadc; em- se-lu\ a Comn;Liss:.\o Eleitora.~ do Mu_uícipio, U<;L sala das s~ões 'da. 
qu<'.nto não V. re<1.dquirirem · Camara Murucipal, em so~sao pubhoae re.ceb1dos os r~que.rlmentos 
: · ··o:~ 0 . • .• . • • · · ' • <ies a.lista.ndos, j ti conectados por ui.stt•ictos e convenientemente no-
. <>.· .. Osim_o~r~lct~d.os por sentença. meados , os coiLoca.rá em ordem alplmbetica, depois da previamente 

· •. Ar.t. 4.• As sentenças dos juizos l,m'l'itoriaos f<~'l'Io prova absoluta, o:<amiu:J.dos, se1Jaramlo os quo não so acharem om devidos tern1os. 
em:. toda .a ~~pub~ica., d:~ c~~pacid.a<lc eleitoral do cidadão ~ do § 1. " Ncnlmm requerimento poderá ser recuSado, c~bendo á 

.1o<J.os os req~tst~os que .cspcctbcadamcotc nolla. forem r eccmhemdos. Commis;;ão not ar, por seu dospa.cho, as omissões existe·ntes nas 
para. tl,ns olea or aos . declaraçõ!ls ou nos dowmentos e mn.ndal-os preencher, o que po• 

Pt\r agrapho untco. Pa.1•a. os eiTcütos da. alç:tcl1\ c 11:1.1':t os recursos derâ. ser feito polo a.!istando :por simples ;~dditamento no mesmo 
. se optonder <t scJ•cm do V<~lor inestim;wol as quest<.io~ sobre c: ~pa.ci- 1·eqnerimento, ou por outro, quu s~ juntartt no primeiro e .do qua.l 
dadc Bleitor~j.l, tu.mbem se rlarú. recibo. 

j . 
DO ALISTAMENTO (P.IIt:llNDA AO CAT' . 2•) 

.· Art". 5. 0 Desde o di<t 2 uc mr;r~'<l ele C;lda. ao no, o Jl\>1' nspaço do 
60 dias, os sccretal'ios dos consCJlhos municipaCJs l'OcobCJL'iío nt~s se

~ ctetal'iri.s a. sou c;u•go, desrle as lO hoi•;ts da m:ml1ií: :i.U1 ás:~ hor n.s cb 
ta.rde, nos dit.t:~ utr.is, os rcqum·ínwT) los dos oid~rl :tc>s 111·azilr~ii·os quu 

·$e·qüizet•em alist~· olo!tol·e~ . 

· O ali8tando ou seu procurador soriL notificado pela imprensa. e 
por car tn., sob r ogistro p11m , deutro de 8 dia.s, cumprir o despacho. 

§ 2·. o Pam essas diligcnci<l.<; prcHminams :t Commissão t'unocio
n:~.r<t dtn•a.nto dez 1tias e, nã.o h:~vondo i rreguhu·idallus nos requm·i
m entos ttprosoutados , procc<lcl'tL a.o dct.ernüua.(Lo uo § 3~ iles t.e :n·· 
t igo. No e!L8o t!onT.l'ario, f!C J:cuuil'I.Í. 15 düis depois po.wa v()~·itlr.ar a 
cumpl'imonto llos tlcsp:tehox pro!t;Jrido~ c diligcuch~s or<lenadas . 

§ 3. 0 RectiO.cad.o~ os l'IJ(Limrimcmtos . n j tlUI.o::l. on Í!iív uovos d.()
cmnrml-os, Stlr ão o~ mcmnu~ ruht·h:túlo~ por duus mow~1·os : ll:1 CQt\l· 
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riiisSão, um dà imtiorüt, que 1iodcr;t ser o presidente e outro d<L mi
noria, e collocados em ordem alphabetica. 

§ 4. o Em seguida organizar-se-hão as secções eleitoraes de cada 
districto, com um numero igual de nomes; nunmt, poré.I.n, excedente 
de 300. 

Os districtos eleitoraes de menos de 300 eleitores, formarão uma 
unica. scc<'ão cleitora;t. 

§ 5. 0 Tm•minadas essas diligencias, proceder-se-ba ao lançamento 
da. lista geral dos eLeitores, organizando-a, por secções e por dis
tt·ictos. 

§ 6.° Conclui!• definitlvamonte o lançamento da lista geral dos 
eleitores do município, e, conferida, serão tiradas dna.s cópias do 
mesmo, sendo uma destinada ;i, imprensa local, e outra para se
remettida para ·a Diroctoria . de Estatística da Capital Federal, de 
onde se extrahir<i a cópia para a imprensa oflicíal, que far;t a devida 
remessa de impressos para as Secretarias do Senado e da Camara 
dos Deputados e juizo seccional. 

·. § 7. o A impressão do alistamento na folha officiaL do município 
ou em outra que tbr encarregada do serviço da municipalidade, 
será. feita do modo que possa servir para os editaes, que serão tantos 
quanto~ os districtos e serão pregados em todas as salas de a.udiencias 
dos juizes de paz, municipaes e das agencias do Correio em logar 
accessivel ao publico e em altura conveniente para poderem ser 
lidos. 

§ 8. 0 A transcripção do alistamento no livro de notas do ta.bel
Jião :se fará. do original e sor<'t devidamente conferidr~. 

DA REVJSÃO (ElllENDA AO CAP. 4°) 

Art. S. o O alistamento procedido de a.ccordo com esta. lei será 
revisto annualmente; as alterações que houverem de ser feitas 
constarão de listas parciaes dos novos eleitores o dos eleitores 
excluídos. 

i>e quatro em quatro annos far-se-ha novo lançamento ge1•al de 
todo o alistamento, sendo nelle incluídos, nos competentes dis
trictos e secções, os novos alistados e eliminados os excluidos, 
a~tendidas as novas condições de idade, profissão, alterações de 
nome, mudança de districto no municjpio, confvrmo for re
querida. 

§ i. o Nenhuma cxcitisão do ailstamelito poder<i· ser feita smao 
mediante representação ou requerimento escripto e asflignado por 
eleitor do município, com prova do motivo legal allegado. 

§ 2. 0 O eleitor que houver mudado a sua residencia para outro 
distt•icto do mesmo município, não poderá ser eliminado do pri
meiro sinão para. ser alistado neste. 

§ 3. 0 Quando o eleitor de um município requerer o seu alista
mento em outro, para onde se tiver mudado, deverá declarai-o e 
junta.r a prova de sua capacidade eleitoral ou o son titulo do 
eleitor. 

Neste cll.so cumprirá {t Commissão Eleitoral, depois de deferir a 
requerimento do alistando, fazer immediata communicação á Com
missão Eleitorttl do município de onde voiu o eleitor. 

Art. 9. 0 Uma vez alistado, o nome do eleitor só poderá ser 
eliminado do alistamento nos seguintes casos : l 0 , por fallecimento; 
2°, pol' perda de mtpacidade eleitoral; 3°, por mudança de domicilio 
para outro município. 

§ z.o O fallecimento do oleito1', quando occot•t•ido no município, 
só se provar<i por certidão extrahida. do registeo de obitos, ou de 
autos ou documentos judiciacs ; q mmdo occorrido fóra, só por do
cumento authentico, na sentença judiciaria fundada em declaração 
assignada por pessoa da família do finado, dentro do 3• gráo de pa
rentesco civil, e por duas testemunhas, das quaes uma seja func
cionario publico. 

§ 2.0 A per:da da capacidade eleitoral sómente se provará com a 
sentença que a decrete, proferida pelo Porler Judiciario, · 

§ 3.0 A mudança de domicillo se provará com certidão de achar· 
se o eleitor alistado em outro município ou com a certidão de sen
tença. pruferidr~ durante o peazo em que se pt•ocede ao a.lista.mento 
ou á sua. revisão. · · 

Art. lO. O processo para. a revisão annual do alistamento. será o 
mesmo determinado no art. 5° e seguintes da pt•esente lei. 

DOS Tl1'ULOS ELEITORAES (EMI~NDA AO CAP. 53
) 

At•t. 11. Os ti tnlos ou diplomas dos eleitores, serão nitidamente 
impressos em p<tpcl de linho, do fibra resistente e de côr branca.. 

§ 1. 0 Dentro de 10 dias depois de concluído o <~listamento annual 
e o de 1·evisão serã.o lavrados os títulos de novo:; eleitores e desde .. 
logo postos á su<~. disposição. 
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§ 2." Tt~Oi! títulos contm•ào •~ iudie:~ç.ão do J~st<~.do, comal'c<l, ou 
m unicípio, districto. secção a que pet·tunoor o eleitor, seu nome, 
idade, estado, fili"Qão, profi.ssão, o numero de seu l'cquerimenío 
eleitoral. nuino1·o do ordom no alistamento, sua a.ssigmttum lle pro
prio ptn1ho, e a do presidente da com missão eleitora.! do municipio, 
a.uthenticada. pelo 1·espectivo secretm·io. 

§ 3.0 A assigna.tul'a. do oloito1· será.appost<~ ao seu t itulo e lançada 
sob recibo impresso no aôto do livt•o, por occasião de lhe sel' en
tregue o mesmo. 
· § 4." Quando o titulo for reth·ado po1• procurador , deverá. a, re· 

spectiva. procuraçii.o ou carta. de autorização conter a. assigna.tura. do 
eleitor, devidamente rcconhecid<J. pur ta.belliiio. 

As proprias pl'ocurações feíta.s mn instrumento putlico deverão 
ser acompanhas de um recibo com a. firma de proprio punho do 
eleitor , devidamente reconhecida. ES$0 recibu setoá. ·collado ao oüto 
do livro. 

§ . 5.<> A ookega dos titulos de eleitores sem <t obsm•mncia 
destas formalidades ou sem ~er ao p1·oprio eleitor ou seu pro
curadot· , jmporto.r!l. em fu.ltl ~ do cxaccii.o no cumprimento de seus 
deveres por pu.l'tO do funccionari o efl'ectl vo "d hoc que <tS cmittir. 

§ 6.• Nos dias de eleição doverã.o cstilr presentes em poder do 
escrivão desigm~do p:w<l tra.nscroYcr a a.cta dt\ eleiçao, o li vt•o de 
titulos do3 eleitores que os não tiverem ainda roccbido. 

Para a. devid<t execução deste pa.ragr;~pho devem os linus dos 
titulas oor reme Ltidos paio Correio, sub registro, aos escrivães de 
paz de cada. districto com a a.ntccedencio. do lO dias. 

§ 7 .• O eleitor alistado a. quom for recusada o titu lo ou quo por 
qualquer motivo não o puder obtut' atti o dia. da elcíçiio fará o seu 
protesto por osorj:pto, pet·anto a mesa, expondo o facto occorrldo c 
remet terá, si qmzer, com urna có:plu. do mesmo, a. dechnoação 
do seu voto ao poder verificador. 

DA COliiMISSÃO ELEiTORAL DO MUl'ICIPlO (E;\IENDA AO AR 'I'. 4° DO CAP. 11) 

Art. 12. Em ca.d<~ município da União h;werá uma Commisaão 
Eleitoml do Munioipio, composta. do nm presiden te indicado den\l'e 
os dous terços dos vci•eadorl'..;:l gcra.es do município, pelo juiz seccio
nal do Estado. o quatl·o membros, dou:~ dos quues sr.rã.o nomca.dos 
por 11quelles dous terços e out1·os dous pelo:; seus immedit~tos em 
vo~os, em nume1·o igu <tl, e serão substi tu idos uns e oukos nos soml 

mpodimonl.o~ poH' supplettl.es de 8tta turma, nomeados pcl!l. mes· 
ma níi'fil<l. 

§ l. • O presidente d:~o comnússão será subsíituido em seus impe· 
dimcntos pelos deml\is mombros do Conselho, na. ordem que for de· 
terminada. pelo juiz soccionnl, no acto de nomear o presidente; os 
offectivos serão :;ubstit11idos pelos :mpplentes e estes pelo cidadão 
que for nomeado pelo delegado effectivo de sua t u1·ma., que compa
recer. 

§ 2 . o A eleição llestn. commissii.o se fará nos primeiros dias do 
mez de mt\rço do c;1,da tonno, logo que oj uiz seccional t enha feito 
a. indicação dos presiàentes e vice-presidentes da commissã.o e dos 
seus substitutos e que tenht~ cheg<~([O a. devida communicação ao 
Conselho Municipal. · 

§ 3." Logo quo teohn. recebido a oommunicação, o presidente do 
Conselho Municipal f11.rá. u. convocação dos dous terços dos verea· 
dores c de seus immedia.tos em numero igual, por carw e edi· 
taes publicados pel11 imprensa, onde houver, para, findo o prazo 
de oito dias n.pos o cdit<1. l, comparecerem á sessão da junta, das lO 
ás 11 horas do dia, afim de eloger•om ns membl'OS da commissão 
eloitol'<~l . 

Art. t:L Prooeder ·sc·ha <~ nomeação dos quat,ro membros o 
qa.at.ro SUl)pJento.<:: q uo devem constituir essa. commissão desde que 
estejam Jll'osontos ]mlo menos clous membros da juntu. e quo soja.m 
um o .reproscntanto da maioria (2/3) c outro. da minoria. (imme· 
dia. tos). 

Para o caso üe empate na colloca.ção dos s upplentes ou .na. de 
signaç.'io dos nomeados, serão o presidente do Con!elho o o pri 
meil•o immediato o voto de qualidade . 

§ I." A i ndicação do presidente da com missão ele i tora.l se fará. 
dentr o dos primeiros 15 dias do m ez de fevereiro e pa.r;\ esse lim 
do verão os juizes secc.ionaes om oada Estado solioita.I<,com a necessa· 
r ia. a.nteccdenola., M Governo do Estado r espectivo, as listas dos 
vereadot'es ou membros dos conselhos {los municípios do Estado e 
quaeS•luor informações do . que careçam pa.t'IL o d('sempenlto dessa 
dilígencia. 

§ 2.• Servil•;!. como secrct<~rio, quer da. junta. quer da commissã.o 
oloitora.l do municiplo, o secretario da. Cama.rJ. Municipal ou o 
official que o substit1ür. · 

§ 3.• As acta~ das sessões da. Junta. Municipal , bem como as da. 
Commissão Eleitora.!, serão lançadas no liVl'O das achs da Cama.t•a 
Muui.cipa.l e public<t.das m~ sua í'olha. oftlci.al . 
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Art • .14. Compete á commissão eleitoral do município : 
a)' organizar o a.listamento de Aleitores na. fórma do capitulo ; 

I : ?JfOtgaDÍzftl' as ' meSaS eleitOl'fl.eS; • . . 
.)) fa.zm• a apm•a.ção geral das oloições procedidas .no muuicipio 
. d) providenciar de accordo com o chefe do Executivo Mun.icipal 

sobre todas as diligencias relativas ao alistamento e ao procesi!O 
eleitoral. · · 

Pii.l'ã.g-i'apho tmico. Compete ao Presidente (la Commlssão Muni 
.cipaL assignar os títulos dos eleitores o fiscalizar a sua entrega. 

ô PROCESSO BLgrTORAL (miilmDA AO CAP. vm) 

2o supplento do sua. t•rma o na. falta destes por um cida<lão indicado! ~ 
pelo mesa.rio ou mes;trios presentm: d<1 mesm:L tut'm<l. ou seu sup-. oo 
plente. · 

§ 3.o Si só courp<tl'P.CCl' nm mesa.rio Ot~ um snpplentc, orga.
niza.r;í, o mesmo a mesa. coJ)l qnatro ~leitores clc,

1
stm escol11a. !3 

'" presidir<i .. 
§ 4.o Si compa.recer um só mesario elfoctivo on um só sup-: 

plente de cada. turma., presidü·á a. .. mesa. o r~p:r:ese~tante 
da. maiorin,, q no completará a sua turma com .. a mdtcaç~o de 
dous eleitoi•es em falta dos supplontes respectivos, nomea.ndo· 
o outro .mcsario Oll supplente outro eleitor. 

§ 5.n Organizada a mes:t os mesarios que a constituírem fLmc,-
cionai·ão até o final. · 

. § ô.o Nó'io se podemlo org<tnizar a mesa eleitoral até ús 11 
Art. 15. Tri_n~ dias. antes da olei9~o .da nova Iegi~Ia.!m:a .r~nnir ho~·as, poderão os eleitores vo~l' na sec~a~ mais proxima ou 

s~~h~ ~ pommissa~ Eleitor~! d~ Mummpw e procedera u. diVIsao_ do compurecer pm·anto o tn.belhao ou. oscrivao de paz, ,a. quem · > 
m'!upc~piO ,effi: secçao de ~Istr~cto, ~anta.s qt~an~as forem as sccço~s aprescntttl·iio os seus titulos ([o clmtores e perante quem as-: .~ 
creadas no alistamento ; <t des1gnaça.o dos edtficws em quo devorao signarãu em um só termo de tl~tt< t em · pa.pel avulso as suas ~ 
sei' feitas as eleições, os quaes deverão sol' sempre situados dentro declarações de voto. · · w. 
dos l?ovoados qu sédes distric~a~s c publicos . sempre quo isso for § 7 . o Tal termo de decl:.l.ração, depois do reconhecidas· as firmas 1;; 
possl"!.el·,; e .fimtlmente a cl~1çao dos mcsarios e supplontes que 0 lnnç<Ldo no livro de notas, será com este conferido e remettido > 
~e:v~~~o com~or as ·~esas elm~ra.os. . . . _ . ao poder verificador, devendo ser entregue ao agente do Correio n 
: § J. 0 .A.s mesas elmtora.es serao compostas de cmco c1dadaos ole1- com um edita.! contendo os nomes dos votados e numero de votos > 
teire~ do m,uníci~io ~espectivo, sendo nomeados para cada secção os dado a cada ca.~didato, antes da~ 7 horas da tarde do dia da eleição, ~ 
,1°, 2° e 3° mesanos e segundo supplontes e pelos membros que 0 que constará J.o recibo do registro e deste. _ ~ 
constituem a maiol'ia da Commissão Eleitoral do município o s 4° e § 8. o Logo que receba. o termo de declaraçoes, que lh~ deverá , > 
IJo .ni~sa.~·ios supplentes por indicação dos dous representantes dos ser en~rogue em onvolucro abçrto, fará o agente do Corrmo a con
imnlediatos.: E,m caso de empato sor;t chamado o supplente da f~rencm do J?esmo com o edit<tl · ~ pregará· este em logar a~es, 
turma respeétiva, quo decidirú.. sivel ao . publico, dentro da. agenm3:, do mod? que possa ser lido- . 
· · ·: · · · . - ,· . ; • • . • l<tn!,;ando nota dn. confcrenma em ba.Ixo do cd1ta,l e do termo das 

.. ,At:t. lG~ A el~1çao .c~meçaru. e _term~n:u~ ~o mesmo ilia., ln.vran: declarações com 11 ip.dicu.çã.o da hora. . . . 
i:'i.o;s~ a re.specttv:a. ac,ta logo ap,qs a. <tpurn.çao, sob pena. de nul §. 9.o o registrado eleitoral deverá segmr pelo pr1men•o e~: 
lld~dc. . tafeta a seu destino, fica.ndo testemun~ada a entrega dos papols 
,
1 '§'J.o Os membros. das mesas eleitol'a.es reunir-se-hão no dia d<J. · ao mesmo. 
el~iÇão; ;das 9 até.ás 10 horâ.s da manhã, nologar d~sigJ?ad?, e~sco- Art. 17. No recinto, fechado por gradil, onde estiver a . mesa 
lhido o. seu presidente de ~ntre os Jo, 2• e 3• mcsarws, mdicamo ~e eleitm·al, haverá um lagar apropriado, fechado por uma ta;pa~em 
entre .s1 um .Para. _secretarw, outro .Para f~ze1• a chama.J.<~ dos elm- de madeira. ou panno espesso, ·a traz do qual esta.rá uma mesa com 
tor~s c e!ammar t1tulos, lavrando unmedmtamonte a :tct<t dessas diversos b.pis de cor uniforme á disposição dos eleitores e comple.·' 
d~hberaçoes.. tamente occulta aos mesa.rlos e ao publico. . 
: • § 2. ó. si' até a ocoasião de se dar começo á oleiçiio houvm· fa.lta. de § 1. o O eleitor chamado para votar receberá das mãos do presi-~ 
qualquer dos mesarioà eft'ectivos, será ellQ s~bstituido pelo ~o ou dente da mesa tantos envolucl'os com os respectivos 1~otulos qua.nt~s 
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· forein as eleições a qtie se tenha. de pt•oceder,eoútras iantas ceduias 
com a. indicação da. eleição, do dia em quo tem logar e numero di
secção e com os nomes do todos os candidatos conhecidos, devida
mente impressos, espaçadamente e em linhas diversas. 

·§. 2.• O eleitor, antes de votar, deverá. rotirar-so para. trás do 
mbbioo om;·eposteiro e alli designa.rá com um tra.ço 11equeuo o nome 
oh nomes dos candidatos nos quaes deseja. votar; dobl'arã. a cedula. 
e, mettcndo-a no envolucro, a collocarâ com suas propria:s mãos n~ 
urna. 

§ 3.0 Quer os envolucros, quer as cedulas, terão um ea.rimbo offi. 
cial opposto .no acto da entrega c não podm·ão ser substituidas nem 
marcadas pelo eleitor. 

Art.< 18. O eleitor, logo que tenha depositado :1 sua ccdula na 
urna, assignará. o seu nome em um caderno de papel devidamente 
autoado o rubricado pelo presidente da commissão eloitoml do rnu
nieipio Q por um membro da minoria.. 

§ 1. o Terminada. a chamada.. o s~reta1•io da. mesa lavrará. o termo 
de enaerramento, quo será subscrlpto por toda. a. mosa c p lllo es
crivão que tiver de transcrever a act;L, fazeqdo-sc. a declal'açlio, 
sob a respo0$abilidude dos signa.tario~, de que as a.ssigna.turt\!3 são 
dos propl'ios··e]eitores que votaram. 

§ 2. 0 Os fisca,es, qmtndo eleitores, poderão volar e assigna.r em 
ultimo log;tr, fazentloess;\ ilecl<~t'ação. Os fiscan8 poiltlrão Yot:u· sem· 
prc que forem eleitores do mosn1o dístt·ir~t.o olei f.or;Ll federal. 

Art. ·w. O t<tbellíãu ou esc1'i1·ãu de ollit:io ou ad lwc, em Ialta 
daquellcs, que for incumbido de lançar a acla, deHmt acompanhai' a 
eleição. P<Lra o mtt•go a1t hoc ~m·á, ::;cmprc quo Cor !lOS~; i ,·el, nome~~
do um empregado publico q1te, qmmdo co.nYida.du, e:;C~tndo presente 
ou avisado prêvütmentc, não poder:i. 1-ecus~tr-se ao encargo, salv-o 
por molustia. ou forç<t maior, sob J)ena. do U.esobedicncia. 

Art. 20. A lista de assigna.tura. dos eleitores quo tiverem vota
do será transcripta no final da acta., devendo sm• remettido o ori
ginal ao pode1' verificador, pelo Col'roio e sub re,.istro, com as for
malidades dos §§ 7•, 8° o O• t!o art. IG, ficando u recibo cspuci
cado. 
· Art. 2L No acto de se proceder á apurar;ão, tlito ;.;odo apul'adm; 
MOO~~: . 

1t) quando o envolucl'O ou a c!Ídula ulficia.l tiver :-;ido substitu ida. 
ou quando nenhum nome de candidato estiver designado conforwc 
s~J determinou no § 2• do art. li ; 

b) quando, prcedendo-so a mais de uma elei<;ão, a cedula não esti
ver de a.ccordo com o rotulo do enyolucro; 

c) quando as cedulas ou envolucros contiverem qualquer signal 
designativo do eleitor ou for a.clll'Cscentado na cedula. outro nome, 
áinda que seja. o do candida;to inscripto. 

P i1l'agrapho unico. Qua.udo todo~ os nomes ou uma parte clelles, 
excedeu~ ê!.O numero legal, estivel'mat'ci1da, sómeut e serã.o a;p,u·a.
dos os primeiros nomes lLté ao numero que deve ser votado. 

Art. 22. DoV'or:Lo constar da :J.cti~ da eleição: 
a) os nomes dos cidadã.os votado.~. com o numero de votos que 

obtiver cada um, sendo estes escriptos um ordem numerica por ex
tenso e em u.lgl:l.rismos; 

b) o dia da eleição e a. hora. em que a mosma começou; 

c) o nome dos eleitores que compal'ecerll.m. 
d) o numero de ccduln.s recebidas e <\pttr:lda.s para cada. eleição; 

e) o nttmero das a.pumdM em separa.do, com declar::~ção dos moti· 
vos e dus nomes dos votados ; · 
f) os oomos dos mesar.ios quo se tunbam r et irado ou deixado de 

assign<n' a. u.cta, c o motivo, si for conhecido . 

g) o nome dos eleitores que mio ussigna.ra.m u fo lha. e livro do 
pcesotlÇ<l. por nào o l)odorcm ützcr ; · 

11) as occm·l·onci<\S impor tantes _que se derem no processo . d;1 
ololção ; 

i) A declaração tio qual o eleitor [1ue assignou l)Ol' ultimo a lista 
1lo presença ; . 

.i ) :t menç1io do) nomo (lO e~crhrão de paz ou ad hoc que houver 
sido nomeado para transcrever a a.cta . 

§ Lo A acta só pôde ser transcripta. por escrivã.o <Hl hoc em falta. 
absoluta de tabolliã.o ou oscr iviío q tte o possa fa.zer. 

§ 2 ."0s livros de transcripçiio da, actõt, qu;J.ndo ruhl'ioados pola 
mesa, doverii.o sor reme r. t, idos ao~ escrivã.es do pn.r, o sorão por 
esto fornocittos ás mos<ts nloituraes, sompro que forem p1·ccisos. 

§ 3. o Os Jomais liv1•os a pn;peie concm·nonte~ <1 eleição deYem sel' 
romettidos para a Secretaria. do Conselho Municipal, á ilisp9sição d u 
Commissão Eleitoral do Município o do seu pl't)Sidónto . 
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DA APURAÇÃO-GERAL DAS ELEIÇÕES (EMENDAS AO CAP. 8o) 

· Art. 23. A apuração geral das eleições do districto est:tdual pal'a 
Deputàdos sel'á feita, tt•inta dias depois de rm~lizada a. eleição, pela 
asssmbléa eleitoral do município, que é a. mesmt~ Commissão Elei
toral, com a ·presença de todos os seus membros effectivos e sup
plentes, cujas ausencia.s serão preenchidas por cidadãos idoneos no
meados na' fórma do art. 15 paragrapho unico. 

§ 1. o A apuração geral dos votos para. Senadores será. feita pelo 
assembléa elditoral da capital do Estado ou da Capital Federal com os 
geus membros effectivos e supplentes, pela fórma do artigo anteriors 

§ .2. 0 Uma cópia authentica da acta dessas assembléas será o di
ploma dos Deputados ou do Senador eloitos~ 

DOS FTSCAES (ONDE CONYmR.) 

Al't. 24. Team o direito do ftsca.Lizat• qua.esquer actos, quer das 
commissões ou assomblêas eleitoraes, quor das mesas eleitora.es os 
ftscaes constituídos : 

a) pela. imprensa. local do município, cidade ou districto estaclual, 
desde que tenha editor responsavel o conhecido, devidamente 
inscripto na tabella de impostos do seu município. 

Parl).grapbo unico. Se1•â cassado es~e Jireito ao editor cujo jornal 
noticiar factos ou actos convencidos de mentiro,os 011 columnio::,os 
contra as mesas, contra ~ts commis.;õas ou a::;sembléas eleitoraes, ou 
falsos resultados das eleições ; 

b) pelos candidatos á. eleição ; 
c) po1• 20 eleitores do município. 

DOS CANDIDATOS (ONDE CONVIER) 

Art. 25. Entende-se por candidato o cidadão elegível inllicado pelas 
commissões ou chefes de partidos notoriamente conhecidos, ou p.w 
20 eleitores do municipio, ao suffragio de seus concidadãos. 

Taes candidatos devem apresentar, ou alguem por elles,os titulos, 
represeQ,tações ou cn.l'ta.s de apresenta.ção de suas ca.ndidaturas,com 
<~ontecedencia de 20 dias, ás commissões eleitora.es do município para 

a devida iinpt•essão do seus nomes nas cedulas o& listas de escru-
tinfu. · · 

P<tragrapbo unico. O mtntlid<~to que for a.present 'l.do fóra desse 
prazo mandará entregar antes da eleição ao presidente da com
missão eleitoral novas listas com o seu nome o o do todos os can
didatos já. apresentados, impressos á smt cus-ta. e nt~ fórmn. das 1istas 
officiaes, ns qmws só serão distl'ibtüdai:l nos districtos si a distri
buição das cer.lulas officiaos não estiver realizada ainda. 

DISPOSIÇÕEs PENAm! (EMENDA AO CAP. xn) 

Art. 26. Official publico ou acl hoc, que houver reconhecido como 
verdadeira a lista fal;;a ou falsific <~da das asslgnaturas dos eleitores 
ou for convenciuo de pactuar com qmtlquer fra.ude eleitoral ou de 
fazel-a; o estafeta ou agente de Cor1•eio, que substituir. alterar ou 
extraviar <t lista do ~tssignatura dos eleibres, perderá o cargo pu
blico electivo ou de nommtção que estiver exercendo e ficar<1 in habi
litado pa.m outro por espaço de quatro annos, durante os quaes· não 
poderá vota1· nem ser vomdo, incorrendo em igual pena qualquer 
dos mesarios. 

§ I ,o O poder verificador é obrigado a declarar ·o ct•iine · e o 
criminoso sempre que houver prova de fr aurle, ficando desde logo 
o indiciado suspenso de seus direitos politicos até que se justifique 
perante a autoridade criminal e competente ou até que se tenha 
esgotado o prazo maximo de pena. 

§ 2. 0 Tod:t e qualquer violencia, constrangimento ou vingança 
praticada contra o eleitor, qualquer violação da' lei ou fraude do 
qualquer natureza devidamente provadtt, importará · para o seu 
autor na perda de seus direitos politicos por dous a quatro annos, 
e do ca.1·go que porventura exei•car, além das mais pena'! que 
incorrer. · 

§ 3. 0 Dada. a queixa ou denuncia por crime contra os direitos 
garantidos por esta lei, será promovido ca:-officio o andamento do 
processo, cabendo ao queixoso ou denunciante, si quizer; intm•vir 
em todos os seus termos até final .decisão. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

( Emenda ao capitulo 13 ) 

Art. 27. As leis anteriores vigorarão sempre para os casos 
omissos, devendo, en1, todos os que forem . duvidosos, a.. interpre-
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tacão ser dada pelo MiniBf.erio do hJ~el'io1• o sempre em ftwm· 
dos direltos do cldadii: • alistado oa <J,!Ísta.ado,da va.lid&do da.s 
eleições rea.liw.da.s e do direito a gratuidade do recurao, quG só 
será. negado nos casos expressos em loi , não o podendo nem 
devendo ser, por fórmo. alguma., por motivo de pa.rida.de 011 em 
nome do fOrmulas ou razões não exp1•essa.s na lei oleitm·al. 

Paragrapho unico. Todos os documentos rcfo1·cntes a ass•tmptos 
eleítora.es são publicos o como taos podom om qua.Iquot· tempo ser 
examinados por quem tivcl' nissu íntcl'csso. 

Art.. 28. Constit uirãcnmrviços re!cvanf.cs de justiça publica o~ 
prestados com a bo;~ e le<Ll execuçã.o da presente lei, devendo ser 
âovidamente considel'a.dos pelos poderes publicos pa.ra. o fim de 
garanth• aos seus autores o direito do prefercocb. nCJS concursos 
para quaesquer cargos da, Republica.. 

§ 1. 0 O cidadão convencido de f1·audc eleitora.! nuoca. poderú. 
ex.ei•cer cargo publico algum, nem fa.rá. p<n>tc dtt mesa ou commis· 
são eleitot•al. 

§ 2. 0 As fraules eleitOl'aes, bom quo nã.o se presurnt\m, ]Jodem 
SOl' }>a.ssa1lss por presumpçõos, coositlor~da,; tn.es quaesque1· infl'a.c·· 
ções da presente lei que importem no falseamento do voto. 

· Art. 29. Ficam anuullados os a.li!>tamentos eloitora.s.'l existentes 
c Ol'gtlnizado.s 50b o regimen da. lei n. 35, de 22 de fevereiro de 
1892. 

§ 1.0 O trabalho eleltom,t prefere a qualque1• outro }Jl\l'a. o 
fim: 

a) do sorem considel·a4as matcl'ia. urgente, dur11u te o lJel'iodo 
do .aJit.~ta.mento eleitora.!; das decisões sobre callaci.io.do eleitoral, e 
as prova.s de domicilio e outms, bem como os recursos quo touham 
por ftm a.t\rma.r ou contestar aquolla oap:\cídade, os qu&cs serM> 
decididos den t:['o do prazo util ; 

b) qua.esquer protestos contt>a. a demora dos despachos desde 
que interpostos peranie qualqucn· tabelliã.o Oll escrivão, rcsa.lvam 
o direito dos reclo.man1es ou imeresRallos ; 

c ) são eonsidm·a.da.s como p~rtenccntes á. p1•oseote lei · todas as 
disposi('ões da lei n. 35, de 26 de janeiro, quo não tenba.m sido 
PJÇpressa. ou imp~1oitamente revogada..~, 

!JlSI'OiHÇÃO 'l'RANSIT.)RJA (ADDITJ.VO) 

Al'~. 30. As disposições da. presente lei r elativas ao processo 
eleitora.! e quo a. juizo do Governo puderem ser applicadas nas pro· 
ximas eleições federaes n. se realizarem n<t Repllbli~ serã.o man
dadas execut!l.r independentemente de prévia rogulameutação da 
lei. 

Sa.lo. clu.s Commiscsões, 5 de agilsto de !903.-Julio Santos. 

Ao Poder Judícia.rio dos Esf.a.tlos commet&a o presente subatitu. 
ti v o a com petcncia. dP. declara. r a capacidade eleitoral dos cida
dãos bJ•azileiros. Afastada. a irnp01•ta.util!sima questão de inda.ga.r 
si no dominio oloitorat cabo a. dis\incção existente nas relaçõ~ 
de caracter pri va.do, entre direito sub.sta.nti vo o a.djec~ivo ou prO· 
cessua.l, é fóra de dúvida que a, rcrecida competencia dada aos 
m':mbros da. magistratura dos Estados, como .org~os dos Puderes 
Judiciá.rios loca.es, não se confo1•m;~ com as conveoiencias (la lei 
que so tra.t1. de votar, oouformo ficou domonsiL'arlo, tratando a 
Commissão do projoeto Ca.logeras o nem se mostra. extreme de 
inconvenientos que seria longo explanar, e de difficuldados quicá 
insupera.veis, sob o ponto de vista pratico . 

Accrcsce que a. separação entre a verltlca.çã.o da ca.pacidad<l po. 
litic..1. dos cidüdãos e a olt~boração do aHstamont.o eleítol'a!, atl'ect. 
cada. uma dessas opm•ações, aUã.s tão intimamente ligadas entre 
si, a autot•idw:le especial, retarda.. a. marcha reguhtt' do respectivo 
proc.osso o ê evidentemente inconsequente. Depois, nesse proeesso 
niio existe, t\pa.ga·llO de vez;, a instituição libe1•a.l e ao mesmo 
tempo mora.lisadora. dos recursos. Na propt•ia. expressão do 
distiocto autor do substitutivo- as sentenças dos juizes terri· 
toriaes fa.t•ão prova absoluta etn toda a Republica. da ca.pa.
cida.de eleitoral do cidadão e de iodos os requisito3 que especitl· 
cada.menta forem reconhecidos, pa.l'a fias eleitora.es (art. 42 do. 
substituf.ivo) e as commissõos eleitoraes concluam definiti\)amente 
os a.listamontos, r ectifica.odo de sua propria autoridade as irre
gula.riuadcs o omissões que por ventura. se tenlla.m dado. 

E:lsa.s mesmas commis;ões clcitoraes nomea.m as mesas nos mu· 
nicipios,. que dividem em secções, e com o quatitl.ca.tivo de assem
bMa.s aleitora.e3 procedem á apuracão geral · das eleições. Esta 
qltima funcçã.o ca.ra.etori:>:a ~ multi:plieídí.We do pun~ ·apur.'l.rloras 
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em: éontraste COI)l 'a; unidade adoptada. pBlo ph:~jccto da, Commissà.o, 
que ·t())rna muitíssimo mais facil a fisca.liza!;ão, impedindo, assim, 
·com mais um obstaculo, a proliforação da fraude. 

l:ti>ro~esso (üetf.oral é, t<~l qua.l se desenvolvo em todos os seus 
term.0s,.no plano da lei em estudos, complexo e moroso. As co
dulas officiaes, nas quaes os eleitores isolados em compae&imentos 
vedados ao publico marcam com um pequeno signal os nomes im
pressos, dos candidatos de sua escolha, podem ter dado. em outros 
paizes os mais lisonjeiros resultados, sendo nelles osse systema 
o vehiculo da verdade das urnas e o regulador da rep1•esentação 
proporcional, conforme . asseverou em seu discurso o respeita.vel 
Deputado pelo Rio de Janeiro: posta em pratica no BrazH e conhe
cida a facilidade com que são illudidas as mais rigorosas e severas 
medidas que as leis estabelecem para acautelar o suffragio contra 
a falsificação multiforme, será contraproducente na situação ac
tual; que pertamente virá a.ggravar. 

Nestas condições, a Commissão não póde aconselhar á Camara 
que approve o substitutivo-Julio dos Santos. 

: Substitutivo Bulcão Vianna 

O Congresso Nacional decreta.: 

Art. 1. o Continuam em vigor as leis n. 35, de 26 de janeiro de 
1892, n. 69, de l de agosto de 1892; n. 184, de 23 de setembro de 
1893; 7. de dezembro àe 1896 e n. 620, de li de outubro de 1893, com 
as seguintes alterações: 

§ l ;o À. divisão dos municipios em secções, a eleição das com
missões incumbidas do alistamento e a eleição d~ts mesas eleitorttes 
se'procederão ainda que não esteja completo o numero dos cidadãos 
convocados, éomtanto que se ache presente, pelo menos, a maior·ia 
dos membrose:ffectivos do couselho ou camara. 

§. 2,o A' junta eleitoral, com sédo na capital dos Estados, com
posta do juiz seccional, seu substituto e do procm•adot• seccional 
C(l>lPpete procedm• á apuração da eleição realizada. no Estado, pa,·a 

... Senador, ou nos differentes d.strictos para. Deputados, e expedir 
diplomas aos candidatos eleitos, devendo começar o trabalho de 
apuração 30 dias depois de realizada a eleição e terminar dentro de 
igual prazo. 

, § 3. o No :prazo cte ires dias a}Jós a oleiç~~. os :pi·esidentes: d~l;l; 
mesas eloitoraes.remettorao ab juiz secciomtla. cópia authentica.,.da. 
respectiva eleição. · 

§ 4. 0 Os membros da commissã.o de alistamento c das mesas ele
toraes deverão ser eleitores da respectiva secção. 

§ 5. 0 Proceder-se·ha á eleição sempre quo comparecerem pola 
menos tres dos membros e1Iectivos da mesa. ., ·. 

Si até a occasião de se proceder á apura.ção não tiverem cárlipa
recido mais dous mesarios o~ .l?eus supplentes, conv~dará. . a. II).6.sl. 
um ou dous eleitores presentes afim de occupar o logar ou lagares 
vagos. · · .. · 

§ 6.° Fica alJolido o recurso creaclo pr.ra o Supremo Tribunal Fe
deral pelo art. 5°, paragrapho unico, do decreto n. 184, de 23 de 
setembro de l81:l3. 

§ 7. o Não poderão ser votados para Senador ou Deputados ·os 
funccionarios administt•ativos federaes ou estaduaes ·demissíveis 
independente de sentença. 

§ 8. o Fica annullado o alistamento vigente, devendo ter começo' o 
P,rocesso do novo alistamento no dia, I de março de 1904 •. · . 

Para as commissões do novo alistamento poderão ser eleitos. os 
actuaes eleitores. 

Art. 2.° Ficam revogttdas as disposições em contrario. 

Sala das sessões da Camara dos Deputa.d.os, 8 de. agosto de 1903,-
Bulcão Vianna. •. 

Cabe agora â Commissão interpor parecer sobre o ultimo de 
substitutivos, na ordem em que elles foram submettidos ao seu 
exame. 

Diz Stuart Mill, no classíco livl'O O Governo 1·ep1·esentativo, tra
tando das enfm•midades e perigos aos quaes está sujeita essa especie 
de governo, quo a molestia que afflige as burocrac~as e de que 
ellas perecem ordinariamente, é a rotina. Perecem, continúa aquelle 
illustre publicista, pela immutabilidade de suas maximas e mais ainda. 
por esta lei universal, em virtude da qual tudo o que se transforma 
em rotina perde seu principio vital, e, na carencia de um pensa
mento que se conforme com o presente, continúa a funccionar sim, 
porém. do um modo ma.chinal e sem preencher os fins requeridos_. 
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Niio l:!tll'ií.o, ta.lvoz, rigoros<J.mohtc applíca.v(Jh; ao lH'ojccf.o do digno 
Deputado Sr. Bulcã;o Vianna os· c[)nceltos do philosopho, tanto mais 
quanto, conser'lJm·, otn· ma teria de legislaç;-tO, como em outros as

~ sumptos, a applicar elevado pt·incipío de sabedoria, mas ha do 
:o ser m!!l11m·imdo. Assim, guarda-se a. tradição, que é sem duvid:\ um 
-< incstima:vel pa.trimonio obadeccndo-so paraUclamunto aos estímulos 
~ do progresso. O substitutivo de que S<: trata, ma.nt6m, entretanto, 

toda :t Jogislação oleitor !l.l vigente , sob cujo rcgimcn, não é licito 
contestar, desdobra-se a fraude, que unisonas vozes denunciam o 
condemnam o para a <rual esse clamor geral exige imperiosamente 
um : remedío urgente e sol.ll'etndo efD.caz .. Talrcm!'-dio, porém, não 
se encontrara certamente no texto do rnferído substitutivo, que in
significantes altor-....ções tra.z ao condomnado sytltoma. hoje om 
pratica. 

A annullação dos alistamentos e:o;istentes (a.rt. 1• § 8•) quo é• 
aliás, modida consignada no projecto da. Commissão, seria, na 
realida(tc, alguma causa. levad& a ofreito em prol da. verdade do 
voto, si não fôra a permanencia. do mcc:mismo da lei 35 para. 
o p!'eparo dos mesmos, mecanismo quo, infelizmente, é mantido. 
A, ·.abolição do recurso creado para o Supremo Tribunal. pelo de
crO~ÇI . n. I84,de 23 .de setembro de 1893, a apuração geral das 
eleições, confiada. o. justiça federal nos Estados, assim como em pe· 
queno .numero, as restantes providencias insertas neste plano de 
reforma eleitoral, são apenas pa.llativos, que não curam, que não 
podem curar os gravíssimos males do presente. E a permanencia. 
.destes males não os fará. passar ao estado cbronico por amor é. rotina 
de que falia Stua.rt Míll ·r. Eis o perigo e a razão por que a. Commissão 
não Be julga com o .direito de accelt;~r o substitutivo - Hulcão 
Vianna. 

Do exame feito, embora. perlunctoriameutc, sobre todos os sub
stitutivos otrert:cidos aoprojecton. 107, de 1903, exame que deixou 
evidentes a incooetituclonalidade, as falhas e os inconvenientes qne 
nelles se cnnteeiil, resultou para a Commissiio Especial incumbida. 
desse 'estudo a qonvicção de qQe é ainda o citado projecto n. I 07, 
salvas as emendas ao mesmo apresentadas, aquelle cuja adopção 

::; mais convem, por que,attendendo ós excepcionaes circumstancia.s da 
actualldade, procura. collibir com decisão e vigor os abusos queem 
materla eleitoral a opinião publica tem assignalado, solicit ndo 
promptas providencla:s da sabedoria. do Congresso Naciona.l. a 

PROECTO N. 107, DE 1903 

(Subati\uti\·o du. Conlmi~são ~S{leoial) 

O Congr&SS<> Nacional decreta : 

Art. l. • As eleições para os ca1•gos de Presidente e Vice-Preai
deule da Republica, Senadores e Deputados realizar·se·hão de ac• 
cordo com as disposições desta lei. · 

CAPLTULO I 

DOS ELEITORES 

Art. ~- · · São eleitores os cidadãos bra:-:ileiros, . maiores de 21 
annos; que, na fórma. desta. lei, se inscreverem no alistamento. clei· 
toral. (Art. 70 da Constituição da. Republica). . 

§ l, o São cidadãos brazi.leiros: 
I•, os nascidos no Brazil, ainda pue de pae estrangeiro, não resi· 

diodo este a serviço de sua nação; 
. 2•, os filhos de pae bra.zi!eiro e os illegitimos 1le mãe brazileira, 
nascidos em paiz estrangeiro, si estabelecerem domicilio na Repu-
bl1ca. ; · 

3•, os filhos de pa.e brazileiro que estiver em outro paiz a ser
viço da. Republica, embora nelle não venham domiciliar-se ; 

4•, os estrangeiros que, achando·se no Brazil a. 15 de ·novembro 
de 1889, não declararam dentro de seis mezes, depois de ter entrado 
em vigor a ConsUtuição, o animo de con~erva.r a nacionalidade de 
origem; 

5•, os estrangeiros que possuJrem bens imf!loveis no Brazil e 
forem casados com brazileiras, comta.nto · que residam no Braz\1, 
salvo si manifestarem a intenção de não mudarem de nacionali· 
dade; 

6<>, Os estra.o'geiros por outro modo naturalizados. (Art. 69 da 
Consti tuição da Republica). · 

§ 2. n Os direitos do cidadão brazileiro só se suspendem ou per
dem nos casos aqui pa.rticulariaados: . 

l.• Suspendem-se: 
. a) por incapac1dade physica. on moral ; 
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· ·b.) põr. cop.demnação criminal, emftnanto durarem os seus e1fei• 
tos. . . · · 

2.0 Perdem~se~ 

~;) por nat~raiisação em paiz estra.ngeiro ; 
'. . . .· b) por accaítação de emprego ou pensão de govemo estrangeiro, 
l'l!lni' licença do · Poder Executivo Federal ; 

' ' c)' por ,a.I.~eg~Çã{(l,ê crên~ religiosa .com o fim de isentar-se de 
qualqti~r pJ?.US i:IUPO~to por leis aos cida,dãos ; 

d) por acceitação de condecorações ou titulas nobiliarchicos es
trangeiros. (Art. 71,§§ 1° e 2° da Constituição da Republica). 

Art. 3. 0 Não pódem alistar-se eleitores: 
I", qs m,en.digQs ; 

· 2•, o~ .a~.alp}l~b.etos ; · 
3•, as praças 'de pret, exceptua.dos os alumnos das escolas mili· 

tare·s de tmsino superior ; 
· ~·. ,oa r ,eligipsos de ordens monasticas, companhias, congre· 
g~ç:õ,es > o'# :. c,o~cn~iúdades tJ,e quaesquer dep.orilina~o. sujei~s a 
vot,Q de. ob.e4Jell.cu,t, J,'egra o:n estatuto que tmporte a renuncta da 
liMJ,'~~.d~, . i)l~iviQ.~1:ai. (§ 1° do art. 70 da Constituição daRe
pul>,li~~J •. , · · 

CAPITULO Il 

DO ALISTAJIIENTO 

Art. 6° Sessenta dias antes do designado para o inicio dol! 
trabalhos do alistamento, a junta de revisão e recursos da Capita~ 
do Estado, tendo previamente requisitado das delegacias os livro~ 
necessarios, remetterá quatro delles, competentemente rub~ic~d()s~ 
a cada. um dos presidentes das commissões· de a.listamentos 'muni...:, 
cipaes. 

· Paragrapho unico. Estes livros servirão; um para as actas Uas 
reuniões da commissão municipal; outro para a transcripção d~ 
alistamento, logo que esta termine os seus trabalhos ; ·e os dons: 
ultimas para ·a insct•ipção do nome, edade, protlssão, estado . e' 
filiaÇão dos alistandos. · 

Ar•t. 7. o A l de fevereiro, a commissão municioal, que man
dará, 15 dias antes, affizar editaes convidando os cidadãos à sé alis.' 
ta.rem dentro do pr&zo legal, dará começo aos seus trabalhos no' 
ediflcio do Conselho, camara ou Intenpencia Municjpal;· f!incoio· 
nando ás segundas, quartas . e sextas· feiras, do meio dia ás tres 
horas da. tarde, durante quatro mezes, .sob pena de multa de 500$: 
ao membro que faltar sem causa. justificada. : 

§ l. o A commissão não poderá tunccionar s&m a totalid~de :.dc}, 
numero de seus membros e.ffectivos, e só nos casos de falta destes· 
servirã.o os supplentes. 

§ 2. o As substituições se fa.:rão independentemente de aviso ou 
communicação dos ausentes, desde que constar aos substitutos a sua· 
faltá ou presente se acharem no acto dana verificar-se. 

§ 3. o No caso de falta ou impedimento do . presidente da com
missão, será esta presidida pelo presidente do Conselho,. e faltando 
este, pelo 1° supplente do juiz substituto federal. · 

§ 4. 0 Nas comarcas em·que houver mais de um juiz de direito, : 
Art. 4. 0 O alistamento ·de eleitores será preparado em cada servirá na commissão 0 da la vara· . 

municipio por uma ·commissão composta do juiz de direito da Art. 8 . o O cidadão que quizer alistar·se fará perante a com
comaroa, do · presidente do Conselho, Camara ou Intendencia. Muni-. missão o seu requerimento esGripto, datado e assignado e do quaL 
cipal o do 1° suplente do substituto do juiz seccional, sob a presi- conste de modo expresso, além do . seu nome, idade, pro.fissiio. estado 
dencia do primeiro. · e filiação, a prova de sua. residencia no município por M~is de seis: 

. . J?~ragrrpho . U,}i~co. SãQ considerados sopplentes de cada um mezes e de que é maior- de 21 annos. 
(}es~~s· fú.nc.cionaríos o;; s~us respectivos substitutos, na ordem de § 1.0 As prova.s serão dadas : · 
s~~. ~o.l,loc~çã,o,. I, a de idade, por meio de certidão extrahida do registro civil' 

i .,\rt. 5° Nos municípios que não forem séde de comarca, pre- ou dos livros parochiaes; por documento authentico, do quai se· 
s~~h·á . a . j.u.nta a a.u,tl)ridade judiciari~ est~qal de mais elevada verifique ter o alistando exercido emprego publico ou funcção 
categoria,,. · politic~, possuir :pat~pte militar PlJ grâ;P, ~cieptltico que exija ~ueHa· 
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idád&;·ou; na fàlta de89es·meios, pM' justiftcaçiill legalmente prooos-
Sáda>E\ julgada ; · 

II, a de ·saber ler e escrever : escrevendo o alistando perante 
a COI1\IDiiJSão, além do seu requerimento, o seu nome, estado, titia
cão, ~da!l_.,.resideQcia e profissão ncs dons livros enviados pela junta 
da. C~pital (art. 6•, . p~agra.pho unico); 

. m, .. a de residencia, IJOr attesta.do de qualqu~l' autoridade jmli· 
ciaria.;ou p olicial ou, po caso do r<!Cusa, por justificaçiio lege.lmente 
prnce8sadn. e ~ ulgadl1:, 

§ 2. o A commissão nll.o. poder& alistar, por inicia.ti va. propria., 
JlOl' in(licação de autoridade oo mediante procuração. ainda mesmo 
que o alistando tenha. notor.!a.mente as qna.lidadea de eleitor. 

§ 3;0 Em e&da req_uerimento de a~tamento não poderá figurar 
mais do umcid!l.dão. 

§ 4, • ,Ao secretario do governo municip~l, sob pena do multa. 
de 200$;: inqumbirá. es~ct•ever as actas, côpias. editaes e oftl.cios da. 
commiss,ão. 

§ 5,o ·A commissão nlto poderá, sob protesto algum. recusar o 
cidadii.o ·~list&vei,, .residente no. município, que se apresentar como 
repr!)senta.nte de qualquer aggremla.ção polit ica., l'equerendo ser a.d

§ W. o sect"ef..'\1 •io da.rú. rec:ibo dos documentos recebidos, quando 
a pa.rte os exigir. · . : .. . 

§.11 . Dentro deste mesma• prazo, dever& a commill.!lão devolver 
á. junta. revisora os li v1'os que Hervira.m para. o trabalho do alist-a. 
manto, com os do~um~utos, rtl~lamações . e :requerimentos que· •l:!e 
foram presentes, medu1.nte registro e re(nbo do agepte do Correio 
no qual se declarem o dio. e a hora. da entrega. e da. remessil. e· o nu~ 
mero e a nature1..a d'.o~ papeis remettidos. · • ·· 

, § 12_. Do otliclo. de r~n ~S.'JO. dos Íivros á junta. t'evisora; q~e 
~era assJgnad.o pela commlBHao, deverll. constar a publicnção do 
edital de quo t ra.ta o § g n de-ste artigo e o dia em que eata. se veri· 
ficou. 

§ 13. ~enhuma f.etlçíi.o OJ.i document~ seril. reentregue aqs_a.liS.· 
tandoa em original. Ser-llles-hao, porém, dadas quaesqlier certidõe.s 
que requererem . 

Art. 9. 0 Os rec) U'l!OS contra. o alistamento mwlicipal pode;r-Jo 
ser enviados á junta : revisora da. Capital, pelo Correio mediànte re: 
gistro, ou apresentado 's pelas propl'las partes. ' · ·. · 

Art. lo. O agente do Correio daró. O. par&e recibo do i-e~ur.so . e· 
dos documentos que o a.companhem., e lmmediatamente o e:xpedirá á 
junta revisora.. •tue dn. sua. recepção rlarã. tambem recibo nas mesmas 

. . condições. ' • · · 
§ ._ 6 .• N_o livro p t'oprio será. lavrada a neta. dos tro.oolhos, men- A t 11 . 'd te d · · - · · · · . . 

mittido como fiscal d,os trabalhos. 

cionando as 'inclusões e as não inclusões, a somma. •las decisões da r • •·. _-\o P18S1. en a. CQ.MmJs~ mwucJpal. ou .ao .~~pr_~· -j1 
e;ommilll!iíO, dos votos divergentes, das recl~m~ções 6 protesto ,los g.ado do Corl'ato que calm: em falta, r~l~tmt.mente a re~essa dos , 
fiecaes, bem como a falta de eomparsclmento, JUStificada ou não, 8 as ~tvros e r ecur&1s do ahst~ento, seru. 1m..,-posta., pelo ~restdonteda. 
correspondentes :rubstituições. Junta de reourso.1 e de revisn.o, a multa de :l00${l00. · .. 

§ 1.o N<?, ultimo dla. do prazo do alistamento, a. B.cta conclui\& Paragral?~o ·ouico .. · ~st.1. multa não isenta. o agente do Correio 
pela ~~.ciara,çao de encerramento dos traba.lho!. da responsa.bthda.de cr1mmal . .. __ 

§ 8. <> No di&. seguinte, eonterido 0 a.lisiamento com 08 do- ~rt. 12. O .Distrioto Federal . formará uma só circumscr~pção 
cumen~os que lhe· servira.m de bnse. será. lançado no livro proprio, de altstamento . · 
assignadq pel~ · com missão . e autbenticado pelo secretario, lavrao- § 1. o Na. organil!açâ~o da corumissão será observado o que está 
do·sê em seguida a aota final, na qual sa mencionarão o numero total disposto sobre iS commis sões dos municípios nos I~stados, apenas· 
e os nomes dos oidad!tos in~luidos e dos não incluidos, e que, como as com as seguintes modifl.ca,~ões : 1"', o seu presidente ser(L o juiz 'da; 
parciae.~ ;· será a.ssignada. pela com missão e pelos llsca.es. t • preto ria. ; 2•, a commis são font<cionará. diariamente. · 

§ Q. • DeBt!\ acta (ará a. commis.t!ão t irar uma. cópia., que será § 2." Na junta de r'wlsã.o e recursos o presidente do Tribunal 
publi~da por-edita.~. amxado no edificio em que ella. houver ceie- de Justiça. será substitu:ido pelo pre~iirlente da' Cõrte de Appàl- •· 
b..ado as suas reuniões, durante oito dias, e reproduzida. na. imprensa, lação. 
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si houver, e convidará os interessados a apl'ellentar á junta .. revisora. § 3. o Quer a. comm.issão de a.listamento, quer a· junta. do re-
d:.i. capital do Estado os seus recursos e reclamaçüe8 dentro do prazo cursos e 1'evisão, se regerão pelas ilispostções d~ta lei e IJOb as mes·j · ~. 
de 10 dias. · mas penns, no ca.ao de in.frooção. · · · · . ~ 
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CAPITULO ID 

DA. JUNTA. DE RECURSOS E REVISÃO 

Art. 13 • . Haverá na capital dos Estados uma junta. encarregada 
da re:visão definitiva dos .alistamentos preparados pelas commissões 
municipaes. e de decidir dos recursos e reclamações contra elles 
intentados. 

§ J . o A juo ta se comporá. do juiz seccional. do presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado e do procurador da Republica. sob a 
presidencia do primeiro, e fonccionará durante quatro mezes, ás 
segundas, quartas e sextas-feiras, do meio-rHa às tres horas. ini
ciando 011 seus trabalhos dez dias, precisamente, depois de terminado 
o prazo de que trata o art. 8°, § 9', no edilicio do Conselho, Camítra 
ou Intendencia Municipal. 

. § 2. o Ao juiz seccional incumbe fazer as communicações ou re
quisições e dar as providenciàs indispensaveis para a composição e 
iostallação da junta. 

§ 3. 0 O recurso será interposto: 
a) no caso de alistamento indevido, por qualquer cidadão do 

município; 
· b) no de não inclusão no alistamento, sómcnte pelo proprio pre

judicado. 
§ 4. o O recurso de alistamento indevido só poderá referir-se a 

um cidadão, não ficando prejudicada a sua. interposição pela inter
posição de outro sobre o mesmo individuo. 
·. § 5. n Ajunta não tomará. conhecimento dos recursOl! interpostos 

fóra do, prazo de que trata o art. 8'', § 9". 
Art. 14. Em livro prgprio, abertO. rubricado e encerrado pelos 

membros da junta, será lavrada a acta dos trabalhos, dand•l conta 
das alterações realizadas no alistamento, dos recursos attendidos ou 
não, como dos motivos das decisõel.', expostos resumidamente. 

§ I . o A junta preferira no tra.balbo de revisão os alistamentos 
dos municípios mais distautes e os irá. publicando por edital e pela 
imprensa. e enviando aos presidentes das commi~ões municipaes 
respectivas para os fins convenientes, á. propor(;ão que forem sendo 
revistos • . 

§ 2. o ;No ultimo dia do praza fixado para. os trabalhos da revisão, 
depois ·de · lavrada a acta parcial, a junta os encerrará mediante 
termo assignado por todos os seus membros e pelos fiscaes, si os 

I houver, admittidos nas mesmas condições dos das commiseões muni~ 
cipaes de alistamento; e no seguinte . . publicará por edital affixado 
na porta do edificio de su11s sessões e reproduzido na. imprensa., o alis
tamento revisto dos municipios. 

§ 3. 0 Os alistamentos, depois de definitivamente revistos, serão 
transcripos em livro especial, aber~o. rubricado e encerrado pelos 
membros da junta, col locados os nomes dos elcitore> em ordem 
alphabetica e numerados succesaivamente com a indicação da idade, 
filiação, estadtl e proftss ão . 

§ 4. o Aos president.es da~ jrmtas oe alistamento de cada um dos 
~uoicipios ser_à enviada cópia dos respectivos nlistamPotos. defini
~Ivamente rev1::;tos e t.ranscrtptos, assignaJas pelos membros das 
JUntas, para qne as fõ.çtL publicar por edital e pela imprensa, onde 
houver, e tramr.rever r:o livro de notas do taiJelli:io, depositando-se 
o original, qw~ servil-á para o processo da. eleição, no archivo de 
papeis eleitora.es; sob a guarda do secretario do governo muni
cipal. 

§ 5. o Alé;m dest.'l. cópia enviada aos presidentes das commissões 
municipaes d.e alista·.mento, a ju,nta fará extrahir mais tres para 
set·em enviadas ao Ministro do lnterior, á Garoara dos Deputados e 
ao Senado, 

§ 6. 0 Juntamentn com a cópia do alistamento, será enviado ao 
Ministro do Interior nm dos livros de quo tmta o art. 8°, § 1°, n. li. 

§ 7. o A Secreta.J .•ia da. Justiç.t e Negocios Interiores deverá 
mandar tornar publ'lco pelo Dia1·io Otficial o recebimenta das cópias 
o livros a que se refere o paragr.·apho anterior. 

Art. 15. O trabalho de tra.nscripção do alistamento ( § 3° ), de 
extracção e . remessa. de cópias, deverá concluir-se improrogavel
mente dentro do pr ·azo de f:O dias, contados do ultimo dos trabalhos 
do alistamento. 

Art. 16. Dentre· de igual prazo, a contar da affixação dos edi
taes ( § 4° ), na capi•t.al e em cada um dos municípios, é permittido a 
qualquer cidadão a.listado recorrer, no todo ou em parte, do alista
mento para o Supremo Tribunal Federal. Este recurso não tem 
e:lfeito suspensivo e s·~rá inteJ•posto perant<' os presidentes das respe
ctivas commissões de alistamento, a requerimento das partes, que 
ilelle haverão recibo de entre~:a, mencionando expressamente a data 
da 1nterpo~ição. 

Art. 17. Todos •.:>s livros e papeis, quer referentes ás commissões 
de alistamento municipal e trallalhos de revisão, quer sobre recursos 
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e mo.is a.ssumptos oleitoraes, ficarão depositados no archivo do juiw 
seccional, sob a guarda do respectivo escrivão, que serã. o .11ecretario 

, da junta.. 

CAPITULO IV 

DA REVIS,\0 DO .\r,ISTAUENTO 

Art. 18. O ·alistamento, procedido de accot'do com llsla lei, ê 
permanente~ 

Art. 19. No dia 2 de março de cada nnno, as juntas muniaipaes 
de alistamento se reunirão, com as formalidades prescripta.s no capi
tulo Il desta. lei, diminuindo de tres me~es os prazos estabelecidos 
-pa.ra. os seus trabalhos, e procederão â revisã.o do alistamen to só· 
mente para os seguintes fins: 

I, eliminar os eleitores que houverem fallecido, mediante cer
tidão de obito de autoridade competente; os que houverem mudado 
de residencia para. fóra do município, a requerimento do pt·oprio 
eleitor, ou em face de documento que prove tet' elle ae<:!eitado em
,prego ou exercer, em outro município, fancção que ncarrete obri
gatoriamente a sua residencia. sbí, e os que houverem perdido a 
capacidade c i vil, ou a. politica., nos termos do art. 7l do. Consti
tuioão; 

li, alistar os cidadãos que reouererem e provarem, ne. fórma 
estabelecida lJOr esta lei, que se -acham em condições de ser alis
tados ou tiverem adquirido a. capacidade para exercer o direito 
de voto. 

Art. 20._ Da. r-evisão do alistamento. feita. pelas commissões mu
nicipaês, haverá. recurso para a. junta. de revisão da. CapitRl, com
petindo intentll.l-o : 

I, no caso de alistamento indevido, a qualquer eleitor; 
II, no de não o.listameuto, ao pre-judicado ; 
III, no de eliminacão, ao eliminado ; 
IV, no de não climinacão. a qu:tlquer eleitor do município. 
Art. 21. Os requerimentos, documentos e papeis eleitoraes serão 

isentos de wllo e quaes-quer direitos. 
Art.. i!~. Os livl'os n8cessarios aos trabalhos de r&visiio de ll.lis

rnmento seríio fornecir!os, como os do alistamento e pela jlmh da 

Capital, que, com a necassaria antecedencia, os I'equisit~rá ás 
Delegacias Fiscaes, nos Estados, e ao 'fhesouro Nacional, no Districto 
Federal, e remetterá, depoi~ de devidamente rubricados, aos pre· 
sidentes das comrnis:;õss municipass . 

Art. 23. Terminados os trabalhos, n commissão municipal en
viara o alistamento revisto á janta de recursos (\it. Capital, acompa
nhado de todos os documentos o papeis que serviram de base a.os 
seus trabalhos e decis(!es. 

Art. 24. De posse do alistamento e papeis que o acompO:nha.rem, 
30 dias (lepois de ultimados os trabalhos das commi ssões muni
cipaes, a junta de t'ecursos se reunil'O. pam revel-o definitivamente, 
observando em tudo a.g disposições referentes ao primeiro alista
mento a fazer-se do accm·do com est11 lei, excepto em relaçãoa o 
prazo de seu funccionamento, que será. redusido, de accordo com o 
disposto no art. W. 

CAPITULO V 

DOS TITULOS DE ELEITORES 

Art. 25. Terminada a revisão ilo alistamento. a jun-ta de 
recursos remettera aos presidentes das commíssões municipaes, pelo 
Correio, sob registro, os livros de talões, conforma o modelo n. , 
dos quaes serão extrahidos os titulos dos eleitores. 

§ l.• Todos os titulas remettidos lenrão a rubrica. do presidente 
da junta. 

§ 2. • Os titulas deverão conter, além do anno do o.listamonto, a. 
indicação do municipio e o nome, a. profissão, o estado, a filiação, a 
idade e o numero de ordem do eleitor no alistamento geral do mu· 
nicipio. 

§ 3. • O presidente da commissão municipal darâ. recibo ao 
agonte do Correio, q ua o en viaró. ao presídeu te da. junta de reviBão 
e recursos , menciona.ndo o numero de livros e a. data. em que· estes 
lhes foram entregues. 

§ •1. " No dia $Bgninte ao do recebimento, o presidente da com
missão de alista.mento affixa.rá. editar convidando os eleitores a virem 
receber os seus titnloR, dei\tl'O elo prazo de ~O iliA.9, 11 rontar da. data 
da. publicaçã.o do edital . 
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§ 5. • Durante este prazo, o mesmo presidente permanecerá no 
· edifioio do Governo Municipal, do rooio-dia ás 3 da tarde, á disposi· 
ção dos eleitores qu~ pessoalmente comparecerem a. solicitar os seus 
títulos, que serão entregues depois de assignados pelo presidente e 
pelo proprio eleit<?r, e mediante recibo deste, em livro especial. 

§. ~6. 0 SóÍnerite. ].lor meio de requerimento escripto, assignado e 
pessóiílmente ·entregue pelo proprio eleitor ao presidente da com· 
missão, ser":'lhe"'-ha expedido . segundo titulo, no caso de perda ou 
extra.vio. Este titulo terá a declaração de ser 2" via. 
. . ,§,7.• No.1.o!lSO de recusa ou demora na entrega dos titulas, 
pod_~rão os eleitores recorrer para o presidente da junta de revisá.o e 
recursos, que providenciará com urgencia, podendo neste caso, 
expedil-os por si mesmo. 

Art. 26. O uso de um titulo falso ou alheio será punido com a 
mulW, da 500$ a l :000$, além da sancção penal em que incorrer 
que~ delle usar. 

CAPITULO Vl 

DAS ELEIÇÕES 

· Art. '27. · Aleição ordinaria para os cargo~ de De pulados e 
Senadores se procederá em toda a Rep\lblica no ultimo domingo do 
mez· de janeiro do primeiro a.nno da legislatura. e será feita. mediante 
O • suffragio directo dos elnitores inscriptos de conformidade com 
esta lei. 

· Art. 28. A eleição de Senador será feita por Estado, vota.nuo o 
eleitor em um só nome para. substituir o Senador cujo mandato hou· 
ver terminado. · · 

Paragrapho unico. Si houver mais de uma vaga, a eleição set•á 
feita ná mesma oc<iasião, votando o eleitor separadamente para cada 
uma dellas. 

Art. 21:1. Para a eleição de Deputados e mautida a actual di· 
Yisão de districtos eleitoraes dos Estados ti<L União e da Capital. 
Federal. 

Art. 30. Cada eleitor votará em dous terços do numero dos De· 
:put~~os do districto. 
·-;: ·· Paragrapho unico. Nos districtos de quatro ou cinco Deputados, 

cáda'eleitor ·votará em tres nomes. 

Art. :$1. E' obrigatorio o volo descoberto. 
Art . 32. A eleição ordinaria do Presidente.e Vice-Presidente 

da Republica será feita no dia I• de março do ultimo ailiJ.o do pe·. 
riodo presidencial, por suffragio directo da. Nação e maioria. absoluta 
de votos. 

Paragra.pho unico. No caso de vaga da Presidencia ou Vice
P.i'osidencia, não havendo decortido dous annos do periodo:presiden
cial,deverá effectuar-se a eleição para pr'eencbimento da vaga dentro 
de tres mezes depois de aberta. 

· Art. 3~~. Dentro de oito dias depois de ultimadas aS diljgencias 
a que se refere o § 4° . do art. lO, o :Presidente da .. commissão de 
alistamento a convocará para dividir o município··· em seéÇões, 
designar os edifícios em que .devem funccionar, distribuir nomi
nalmente por ellas os eleitores inscriptos e eleger as respectivas, 
mesas. 

Art. 34. Os municípios que não ti 'verem mais de 300 eleitores 
constituirão uma só secção eleitoral, que funccionará. sempre no 
edificio do Conselho, Camara ou Intendencia Municipal; ·os que 
tiverem ma.is de 300 e menos de 600, duas, o assim por deante, con
stituindo cada grupo tle 300 eleitores ou Ji•açcão deste numero uma 
nova secçlio. 

Art . 35. Qualquer que sej:1 o numero de secções do municipio, 
os edificios designados para seu funccionamento deverão ser sempre 
dentro dos limites urbanos da séde do mesmo município, preferin
do-se os edificios publicos. 

Paragmpho unico. Estas designações, uma vez feitas, nãopouerão 
ser ulteradas, excepto força maior comprovada e com a antecedencia. 
de 15 dias, pelo menos, o que será tornado publico por edital; e pela 
imprensa, onde a houver. · . . · . · ·· .. · 

Art. :36. Nos municípios em que houver uma. s.ó secção, a #Jesa 
sei'Ü. constituída pela. commissão do alistamento, cujos membras, no 
cafJO de falta ou impedimento, serão substituídos pela mesma forma 
que no processo de alistamento. . . 

P<~rDgrapbo unico. Havendoinais de Uína seccão, a comm,issão 
de alistamento elegerá, dent:re os eleitores da secção, aquelles qlié 
devem constituir as respectivas mesas, que se comporão tambem de 
tres membros. 

Para tal tlm, cada membro da commissão votara em uma chapa 
contendo dous nomes, sedo um para mesarío ·e outro para sup-
plente. · , . 
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À,rt.' 37. Da todas as dÜigencías cónsto.ntes dos arts. 30 a 3S se 
lavrará. uma acta especial, que ficarà archivada na Secretaria . do 
Conselho Municipal, e da qual se extl'ahirão cópias, que serão affi:
xil.das em edital e publicadas pela imprensa, onda a houver, e re
mettidas, devidamente assignadas pela commissão, ao presidente da. 
junta. de'recursos e ~o Ministro do Interior. 

CAPITULO VIl 

l>O PROCESSO ELElTORAL 

Art. 38. Sessenta dias antes de proceder-se a qualquer eleição, 
a)únta revisora da Capital remetterã. aos presidentes das mesas 
eleitoraes de todos os municípios dons livros de talões, mn duas 
vias, contedo cadil. uma tantos exempb.res quantos foram os elei
res qualitlcados, um outro livro para n aS!!ignatura dos eleitores 
que comparecerem e votarem e outro, finalmente, para, o lança
mento das actas dos trabalhos eleitoracs. 

§ L• Esses livros fornecidos pelas dologacias :fiseaes. sob a re
quisição du juiz secclonal, serão abertos, numerados e rub!:'iea.dos. 
folha á. folha, por todos os membros da junta.. 

Os talões serão rubrica.dos em ambas as vias. (Modelo n.) 
§ 2.• A remessa será feita pc:lo correio, sob registro, cump1·!ndo 

ao funccionario que os expedil•, como áqnelle a. quem são destinados, 
accusar a ent.rega , mediante recibo, de~ignando o numero e a nl\tu
reza dos livr03, o dia e a hora do recebimento. 

Art. 39. No caso de nãa serem recebidoo pelos prosident.el! das 
mesas eleitora.es os livros de que trata. o artigo ~nterio1·, até cinco 
dias antes da eleição, estea os requisitarão dos presidentes dos con• 
selhos municipaes, que serão obrigados a fornecBl-os, por conta da 
União. . · 

§ _1. 0 Esses livros seriio rubricados pelos membros das mesas o 
só servirão na h-ypothese de não chegarem, até a vespera da elei· 
ção, os remettidos pela Junta da Capital. 

§ 2. • As mesas deverão, no. bypotllese deste artigo, communieu.r 
immediatamente á junta. da Capital a. requisição feito. aos presi· 
dentes dos conselhos municipaes. Os otflcios deverão ser: a.ssignados 
por todos os seus membros. 

Art. 40. Sempre quo so tiv9r de proceder à quaÍquer eleiçâa, 
em virtude desta lei; os presidentes das commissões de alistamento 
dos munieipios ma~darão affixar, com anteccdencia de vinte dias, 
editaes; convidando os eleitor€s a dar o seu voto, declarando o dia, 
lugar e hor11. da. eleição e o numero dos nomes que d11ve~ão figurar 
em ca.da cedula . 

Pa.ragra.pho unico. E5ses editaes sorão publicados.pela. imprensa, 
nos lugares em que houver. 

Art. 4!. Os trabalhos eleitoraes deverão começar ás 1 J hoi,"as da 
'manhã, lavrando-se u ma. o.cta especial da. insta.llaÇão da ~I)Sa.· . 

Art. 42. A chamada dos eleitores será feita. por listas que de
verão ser fornecidas oito dias antes da eleiçii.o aos :t'residentes da.s 
mesas eleitoraes pelos secretar ias dos c:onselhos municipa.êS• ·· · 

§ 1.• Essas listas serão extra.hidas, por· cópia, da acta de que 
trata o art. 34. . 

§ 2.• Na falta das l istas, os eleitores votu,t•iio com a simples ex-
hibíção de seus t it.ulos, que serão appensos à acta. ·. 

Art. 4:1. Iniciada. a chamada, cada eleitor votará por sua. vez, 
exhibindo o seu tltulo e entrog11.ndo ao presidente ela mesa dua.s oe
dulas iguaes, abe1tas e assignadas, contendo, por extenso, os nomes 
dos candidatos. 

§ I.• O presidente da mesa., depois de fazel-as transcrever, llm
do-a.s em voz alta, nas duas vias do talão e de assignal·aS com os 
demais membrQs e fazal-as assignar pelo eleitor, a. este entrega;rá. 
a primeira. 

§ 2. 0 Das duas cedulas a.preseatudas pelo eleit or, uma lhe ssrá. 
devolvida e a outra ficará em podar da eommis~ã:o, ambas aBBi
gnadas por elle e pelos membros dt~ junt a. 

§ 3.• O eleitor, antes de assígnal.' e lhe serem devol vidos a, ~e,
dul& e o exemplar do t alão, assignará o livro de prese11ca, dsclar,a)ido 
quJ~oeS os ca,ndidatos em quem vota, de fo rma a. ser impossiv,e~. bd.es~ 
accordo dos nomes ahi mencionados com os escriptos nas 'cedulas e 
nas duas vias do talão. · ·· 1 · 

§ 4. 0 1\enhum eleitor será. admittido a votar sem a previi:\ 
ex.hibição de seu titulo, mas, exbibído este, nã-o llÍ 13 serii, o VDto 
reeusado. No caso de duvida sobt•a ·a intendidade do eleitor, a junta 
receberá o voto, em separado, mas declarará na acta o occorrido e 
não devolvera o tit ulo, que seni :tppenso ao li-vr o de assigni\turns, 
envi~do á junta apuradora.. 
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'!" ·· r § 5. o ' Terminadá' a. cba.mada, serão admittidos a votar os clei
CtoreiJ que éstivei'em presentes e tenham chegado depois de chamados. 
: 'P!r} f' ·q ·_, c-< ; l ·. : _ · . · . · ._ - . · · - · 

.' · . : ; 4~C:44;: Serão támbem tomados em separado : 
. ,. I;· dJs .. votos dados a candidatos cujos nomes esttjam alterados 

., :Por.~rqca, augmento, ou suppressão de sobrenomes, não se enten
. den~o p~r .. tal a sua orthographia. erronea. 
, ,.; ... li. Os votos dados por eleitor, cujo titulo fôr impugado, no mo· 
mento. ,da votação, por outro que exlúbir segunda via do mesmo 

;;t~t4Io. . · · 
.·. . · Neste caso, será tambem tomado em separado o voto do impu
gn.ante o seu titulo ficará em poder da. mesa pa.ra. ter o mesmo des

. ,tino que o do eleitor de identidade impugnada pela mesa. 
Art. 45. No caso do eleitor escrever em sua chapa um so nomr~. 

uma só vez, só um voto será contado ao nome escripto. 
Paragraplio unico. Si a chapa contiver mais votos do 1ue aquollcs 

do que o eleitor podia · dispor, serão apurados somente, na ordem 
da collocação, os no:11es escripto.;; até se complet;u• o numero legal, 
desprezando-se os excedentes. 

Art. 46. Depois de haver votado o nltimo eleitor dos presentes, 
o presidente da mesa declarará termiuada. a eleição. fazendo lavr·ar 
o termo de encerramento immediatamente abuixo do ulttmo eleitor 
assignado. 

§ J.o Em seguida, proclamará o resultado da eleição pelo livro 
' de talões, confrontado com os das as.sigoatura::J e as cedulns· reco
lhidas, procedendo á qualquer verificação, si alguma reclamação 
for apresentada por mesal'io, fiscal on eleitor e ra.rá lavrar a acta 
no livro proprio, a qual ser:\ as.~ignada pelos mesarios, tiscaes e 
eleitores que quizerem. 

§ 2. 0 Terminada a apuração, o presidente fnra escrever, em 
resumo, o resultado da eleição, mencionando-se oxpre~samente o;; 
nomes dos candidatos votados, o numero dos eleitores que compar·e
ceram e o de votos que cada candidato obteve, em tantos exnmplares 
quantos forem os mesal'ios e fiscaes. Estes boletins sarão rubr•icados 
pelOS ffieS!l.l'iOS e 'fiscaes e a C<td:L um ser:'L entl'egue um exemplar, 
mediante recibo dos ultimos, declarando o conteullo 1lo . que lhe 

· coube.· 
§ 3. 0 Estes recibos serão remr:ttidos á junta. npurarlora. com os 

clemais papeis da clt}iç1ío. 
· ~ 4 ,q ·Servir!i de secretario das mrsa(3 o mrsario TPai:; moço. 

Att. 47. 0:1 fiscaes serão nomeados: 
· I. Por cada candidato que pleitear a eleição. 

ll. Por cada grupo de 20 eleitores. 
§ I. o A indicação dos fiscaes será feita pelos proprios candi" 

datos ou seus procuradores, por offiêio entregue no neto da instal
lação da mesa ou em qualquer· phase do processo eleitoral. 

§ 2." Os fiscaes àpresentados de conformidade com o disposto no 
paragrapho antecedente não poderão, . sob pretexto algum. ser re
cusados, e teem direito de offerece1· prote:stos sobre a. marcha do 
processo eleitoral, verbaes ou escriptos, perante a junta. · · 

§ 3. 0 A junta co'nsignal-os-ha. ua acta, ou á esta. os mandará 
juntar, contraditando-os ou não : 

§ 4." Quando recusados os protestos. poderão os fiscaes en vial-os 
directameote á junta apuritdora ou lavral-os uo livro de notas do 
t<tbellião, dentro das 24 horas seguintes á eleição. . 

§ 5.o Os eleitores, que não forem admittidos a votar ou cujos 
votos forem recusndos, pode1•ão fazer declaração de voto, assim como 
os das secções cujas mesas não se reunira.m, no verso do seu titulo, 
enviando-o indirectamente, pelo correio, sob o registro, á junta 
apurador-a no mesmo dia. · 

Nú naso de recusa, poderá fazer a remessa á junh por portador 
de confiança. . 

. § 6. 0 E' vedarl<\ a nssignatlll'a por outrt3m do nome do eleitor 
no livro de presença, sob pretexto de molestia ou outro qualqnet•. 

o eleitor, que a não puder pessoalmente lançar, é considerado 
ausente ou como não tendo compartlcido. 

Art. 48. A acta a que se refere o art. 46, § to, deverá conter, 
além de qualquer occurrencia dada. !turante o processo eleitoral.: . 

a) o numero dos eleitores que não compareceram! 
b) o uumertl do cedula.s recebidas; 
c) o numero das' apuradas em separado, com à declaração dos 

motivos, e os nomes dos votados e dos eleitores que de !las foram 
port,adores; . 

tl) os nomes dós me~ario~ que· não ns'>ignaram a acta, decla-
rnnrlo-se a -razão; · 
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. 49. Ultimada ~ eleição, serão remettidos dentro de oiueo § 3,o Serão substituídos os membros da junta. : 
du~s. pBla. mesa _eleitoral. mediante registro no correio, à junta . · ... · . . . . 

~ apm-adom da CtLprtal. os livras de talões, 0 de as~ign<Lturas de elei- I u JUlZ SC ·dOOal pelo seu sul.J~tLtuto , 
:- toros o o de a.ctas dos trabalhos eleitoraes. a~ompa.nhadm; do'.! pro- Il o procurador d>t ReprrbLica pelo seu adjunto ; 
::": testo~ appemos, t1tnlos de eleitores de identidade c:mtesttLda, co1nlas Jil. 0 presidontc do Tribumtl de Justiça pelo s11u legitimo sub· 

recebtdn.s o apuradas em separado. stituto. 

Pliragr:apho uni.co. An~es da remessa ~~> livros e. papais de que § 4. • Nil. hypolhese de não comparecer o j uiz seccional, serâ. a 
trata. .o art~~o anterw~, .s~ra a actn ~·~ ele!çao transcr~ptl! em notas junta presidida pelo pr!!sidente do Tribunal de .Justiça . 
pelo tabeUmo do mumctpJO, o qual e obrtgado a. dar certitlão della • - . . . · -
a qualquer eleitor que a requeira.. Art. ;yf, A aput·açao começara 30 ~tas de\lo.ts da eletça._o,, na 

· t 5 séde tio Cllnselho, C:amara. ou Inteudenma Muu1o1pal da Ga.p1ta', ·e 
. Ar · O, ~o caso de re~usa p_or parte llo agonte do cot·r•eio, do deverá terminar· dcntl'o de 40 díus . 

registro dos hvros e p11.pe1s ele1toraes, como 011. hypothese de sal . · · - · 
o~cult~~ pll.ra im~edir que seja cumprido, dentro do prazo legaL 0 ~rt, 55. O_ d1a e hora para a apura,çao ser~o annunctados pelo 
~~~pos1ttvo do a!'ttgo anterior. poderão <ts mezas eleitur:.t•!s enviai-os presiden te. da .JUnta- pela IID]Jrm1sa. e em edit.aes- a~xados na 
a..Junta ror po~·tadores de confiança, aos quaes serão dados reeibos p~rta. da se•ie do Conselho, . C~~nra. ou lntcndenma. Municipal, tre! 

·pelo presidente da mesma junta. d1as, pelo menos, antes do mre1o dos tl'abalhos. 
·Art. G9 i. Ao agente do correio, que ca.hir em qualqnor tias . !'a.rag:rs_pho unjco. O secretario da. junta de a.puro.ção será o es· 

faltas prenstas nos artigos ~tnteriores, serão impostas multas de Ct'lvao do JUIZO secmoual. 
1:000$, além. da. responsabilidade criminal em qua inoorL'e. Art. 56. A a.puração será. feita paios Livros de actas, talões, as-

APt. 51. As mesas fuoceionarão :sob a. direcção do presidente, a sigilatrrras de eleitor;es e~ mais .P~peis 1:emettidos d.e accordo _com o 
que~ c.umpre, de accordo com os mesarios, re~olver as questões que d1spos to nos arts . 4_o e ,1,, dec~dmdo a JUnta da validade ou nao dos 
s~smt:l.rem, regular a policia 110 r~cinto da. assembléa, fazendo re- votos tomactos em s8parado. 
tl~at' os que perturba~m a orllern, prender os que commetttl'illll § 1. • Na f<~. I ta. dos documentos a. que se ref~re .o artigo antece
crrme, Iav_rt\r o res~ectlvo ;:uto. remettendo irnmediat~mentc com o dente;~, apuração poderá. ser feita pel<1 certidão da. acta. de que trata 
auto o deltnquente a autorrdade competente. o art . 40, paragrapho unillo, ou pelos boletins do al't. 43. § 2°, desde 

. Art. •)2 · E' ~xp~'essamente prohibida a presença. de força pu· que estejam revestidos de lbrmalidades legae!l a não otrereça.m du-
bhca dentro do erhllc10 em quo se procerlBr á eleição. v1da.. _ . _ . . . 

CAPITULO Vlii 

DA APURAÇÃO GERAI. D,\.S Er,EIÇÕES 

.A,rt. G3. A apuração gP-ral da eleicão de Deputados e Senadm'es 
terá Jogar na Capit;tl dos Est11do~ pr.la junta apuradora., que sP.rá 

·composta. do juiz e do procurador seccional e do pre.;~ideute eLo Tri
bunal de ~ ustiça. 

§ I. • No Districlo Federal, ella será composta do j uiz e procur:J.
dot' seccionale do presidente d:t cõrte de Apf)ellaçíio. 

~ § 2;• O membro da junta qae dei:Jtar de comparr.cer, sem causll 
devidamente comp:rov~a, se1•â. multado ~m 100$ em c~da ses~ão a 
que f~~oltal', · · · · 

§ 2.• As sessoes da .)unia serao puhhcas, lavrando-se -d1ar1a· 
mente uma acta, ern que darâ, em resumo, o trabalho feito no dia, 
designando-se o tot~1l ua votação apurada até então a cada. candidato. 

§ 3. 0 _ Os candidatos ou os seus ll.scaes apresentados do mesmo 
moclo que para. o processo eleitoral, podem assistir a. essas sessões e 
oiTerecer protestos, que, com o cotltJ'a·prmesto ousam elle, no caso 
de não ser feito, BeríL inserido, em resu mo, na acta. 

~ 4. 0 A' junta cabe sómente sommar os votos de ca.da candidato 
pelos livros t'ecebidos, adclicionando-lhes os tomados em sepa.ra,do, 
quando decidir serem validos pela maioria de seus membros. Toda· 
via. mencionará. nn, .acta. a P8.2ã.o de decidir, os votos divergentes e 
t:~.rnbem as duvidas levaotad;~s sobre a organisaçii.o do qualquer 
mesa eleitoral, fa.zep.do expre$sa. mençã.o dos votos ne~t~ pbtidos 
pelos cttndfdatoa. ' · · · · ' · · · · ·. ' · 

gj 
rtl 

~. 
o 
ti1 
~ 
N) 

o 
t:J:I 
Q 

o c .... 
c: 
t:tt 
:0 o 
Cl 
ti:I 
..... 
~ 
o 
<:..:l 

():>. 
00 
;:-': 

o 

~· 
~ 

" o 

~ 
~ 
5I 

3 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

"' ~ 
g. 
1;\ 
g-
ft 
õ 



'''l~t'é1~,S~péo~$iderados fra.uduientos e, portanio, nuilos e como 
. hãd'e#st~ntés,. ilã<?.· podendo, em bypothese alguma, se~ objecto de 

conheéimentd da: JUnta apuradora, actas, documentos ou pa.peis de 
eleiçõesvprocedidas perante outras mesas que não as estabelecidas 
nesta le~~ ainda rnesmo que delles conste a presença de qualquer 
me1Dbro' das mesmas mesas. Tambom não podem ser apurados votos 
con~t.â.iites de ,çutros livros que não os de que tratam os arts. 35 
e Sq:~·· ' , · · · 

sido enviados peÍo Correib do Estado onde teve iogai· a eÍeiçãp; ê, 
quando venham por particulares, estes precisam provar a idenWllide 
de pessoa e exhibir officios assigna.dos pelas juntas, constituindo-os 
portadores dos mesmos. . . . 

Art. 50. Não são comprehendidos neste artigo os documentos e 
papeis que servirem de base ás contestações fundamentadas por 
qualquer candidato perante a. Commissão de Poderes da Camara ou 
do Senado. 

CAPITULO IX 

DOS ELEGIVEIS 

§ 6~ 0 O juiz seccional, dentro de cinco dias após o seu recebi
mento rematterá ao procurador da. Republica. quaesquer documentos 
que incidam nas disposições do pa.ragra.pho anterior. para ser in· 
staurado o competonte processo contra quem os tenha apresentado 
falsificado, assim como contra qualquer autoridade que tenha con- ~ . _ . . . . . 
tribuido para. que fossem elles leitos. . Art. 60. Sao cond1çoes de elegibilidade para o Congresso Na.-

§ ,.. N- d d d . . cronal : 
1.. 0 ao po em ser apura os os votos ados a. ca.ndtdatos que 

~ 
00 
t..:> 

não se. hajam préviamente inscripto perante a junta da Capital, ou l "', estar n.a. posse dos direitos de cidadão brazileiro e ser alis-
que não se tenham apresentado pela imprensa. tavel como elettor ; · : ~ 

§ 8. 0 Terminada a apuração, serão publicados os nomes dos ci- . 2~, para. a _Garoara dos Deputados, teF mais .de quatro ann~s.dé ~ 
dad,ãos votados, na ordem numerica. dos votos recebidos, e lavrada Cida~ao brazilei.ro, e, para o Senado, mais de seis annos e ser maiOr t:l 
uma acta em que se consignará., em resumo, todo o trabalho da de 3o annos de Idade. C!l 

apuraçãq, repr~senta?õ~s, reclamações OJ!. protestos. que forem Art. 61. Não podum ser eleito~ oro toda a H.epli.blica: , . ·, ~ 
apresentados perante <L ,]unta, com declaraçao dos motiVOS em que ln o Pr o'd t v· ·p 'd t cl R ' bl' se' fUndam. , e.,I en e e o ICe- res1 en e a epu wa ; , n 

§ 9·: o. Da acta. geral de apuração de quaesquer eleições serão· sua 2\~s ~~nistl'os do P1•esidente da .Republica. eos dírectores de • ~ 
extrahi.das as cópias necessarias, as guac~, depois de assignadas pela s.se eta.tias e do Thesonro Federal , 5; 
junta apuradora, serão remettidas: uma ao Ministro do Interior, . •~". o~ govemador~s ou presidentes o os vice-governadores ou Ôl"' 
uma ao governador do Estado, uma à. Secretaria da Camara c outra vice-presidentes dos .l!]stados; 
á dó Se~a.do, e uma. qu~ servirá. de diploma,~ cada un:t dos eleitos. 4o, os ajudantes genemes do Exercito e da Armada. · 
Estas ,copias podem ser Impressas, mas, devorao ser as:agnadas pelos 5• . t d . fi d. d · ' . d membros da junta.. . . , os magis ra os, quer e eraes, quer esta uaes, salvo s1 o-

.. · . . mithrem-se, pelo menos, tres mezes antes da eleição. 
§ 10. Todos os papeis e livros que servirem de base a apu- _ . . . ·. . 

ração s'erão enviados pelo correio, sob registro, á secretaria do Art. 62. N~o J!Odem.ser eleitos nos respectivos Estados, equipa-
Congresso. rado a. estes o Districto Federal: 

· I•, os commandantes do districto militar; 
Art. 57. Nenhuma contestação a. diplomas expedidos pela junta 

será acceita sem a prévia caução de l :000$, feita pelo contestante 
no Thesouro Federal, revertendo em favor deste, para o custeio de 
despezas eleitoraes, caso seja reconhecido valido o diploma con
testado. 

2•, os funccionarios·militares investidos do commando ele forças 
de terra e mar, de policia ou milicia ; 

•. ~o, as autoridades policiaes e os officiaes dos corpos de policia ou 
milJCia. 

Art. 58. Não poderão ter entrada. na Secretaria da qualquer J 4•, os funccionarios administrativos federaes ou estaduaes de· 
tlas suas casas do Congre~so livros e papeis eleitoraes que não tenham missiveis independentemente de sentença. ' 
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. Art. 63. As iucompatibiUdadea acima deUnh.las vigoram ató 
tres mezes depois de cessadas as fnncvões dos funccionarios a. que se 
referem os ·artigos anteriores. 

Art. 64. cOnforme o disposto do art. 24 da Constituição , não 
páde · ser eleito Deputado ou Senador ao Congresso Nacional o ci
dadão que fór presidente ou director de banco, companhia ou 
empreza,que goz&r de favora<J do Governo Federal, indicados nos 
numeros abaixo: 

·1";; garantias de juroe ou outras subyençõea ; 
... 2•; prlvUejtio pa~a emissão de nota:s ao portador, com lastro 

em ouro ou nã.o ; 
• , : 3•, isenção de direitos ou taxas Cederaes ou reducção dellas em 
lei~ ou contractos ; 
· · ''M, privilegio de zona., de navegação, contractol! de tarifu.s ou 

concessij.o de terns. . 
. Po.rl;\grapho unico. Além das iucompatibílida.des definidas nos 
artigos anteriores .não poderão ser votados nos respectivos Estados, 
equiJI!Iorado a esses o Districto Federal , os cidadãos que forem 
preindentes ou directores -de bancos, companhia..~ ou cmpreza.'i IJri
vilegiadas, oú gozarem dEi"subveoções , garantias de j uros ou outros 
tb.vores do Estado. 

O cidadão qu~, eleito Deputado ou Sonlldot·, acceitar qualquer 
dos fo.vores constantes do artigo anterior, tem por este facto 
renunciado o mandato legislativo, ficando considorado vago o Ioga!' 
11ara .se tnandàl,' proceder a. nova. olgição. 
, A,ç.t. .65. Os votos quo recabirem sobre candidatosiuelegiveis 
l!â;Q. reputa.il.oii iúsubsisteotes para o e1feito de ser considera.do ele ito 
(i i~!l.\ediato em votos. · 
· · Paragra.pho unico. lo;ó o Congresso, JIOrém, poder;i. decidir da 
compatibilidade ou incompatibilidnde de qualquer candidato; as 
j~_ntas apu,radora.s não podem entrar nessa in<la.gação. 

CAPITULO X 

DAS VAGAS . ' ~ . . 
:·;• Ar~. ô6. O cidadão que lõt• cloito Deputado ou Senadot• póde, 
depoi~ qo !13galmente reconhecido, rauunciar a. todo tempo o man· 
dato~ ' · 

Ai't., 67. Importa re.liüUêiil., dG p1eiio direito, do itiá.rldato de 
Deput~do: 

§ 1.• A ausencia pa.ra fôrn do paiz sem pré via lieenoa da res»e· 
ctiv'a. Camarà, Si esta estiver t'nneeionando, ou, si em férias, sem 
participação de riiolestta grave' . eomprovad~ }Íor'. kttésiados' me:.. 
dicos, seguida. do competente pedido de Hcença. · · .r· · 

§ 2. ó A fal ta de compa.recímento a. toda uma sessão ordina.ria 
som participação do molestía; nos termos do parag-rapho ante~ 
cedente. · 

§ 3,• A falta, de comparecimento a. · duas sessões ordinaria.s 
inteiras e consecutivas. 

§ 4 ." Nos mesmos casos do artigo antecedente consid&'a·se feita 1· 
a renuncia. do cargo de Senador-.. · · · · · 

Art; 68. Em qualquel' destas hypotheses, assim eon1o 'Dil.S . de 
renuncia. expressa ou morte, o -presidente da Cama.ra. ou do Senado 
declarará vago o logar aos governadores dos Estados e .ao MinJstro .. 
do Interior, quando se tratar do Distrioto Federa.!, pa.l'& , mandarem 
proceder á eleição. . . : . . 
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Act. 69. Quando, por qualquer m otivo, · os governadores dos 
Estados ou o Ministro do Interior deixaram de marcar a nova 
eleição ate 30 dias depois de recebida n communicação de que tra.ta g 
o a~tigo a.ntorior, o pre~idente da Cama.ra. om que se deu a vaga o ~ 
Cara. , ~ 

Paragl'&pho unico. O pra~o para etlectuilr-se o preenchimento g; 
da vaga. nã.o póde exceder do trea mczcs, e uma vez üet erni.ina.do o I:::J 
dia om que deve rea!izat•-sc, nlto pódc mais ser transferido . . ,. r.~ 

I:' 
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CAPITULO XI 

DAS MULTAS 

Art. 70. Alóm das multns já estabelecidas em artigos anteriores 
del;ta lei, serão tambam multados. : 

§ L• PeJos presídeutes das commissões municipaes de alista.· 
mento e uas mesas eleitores : · 

I, na quantia. de 100$ a 500$, os cidadãos designados para a. 
formaç;.\o e tr~balhos das a.lludidas commissões e mesas qüe se 
escusarem dessas serviço ou delles se ausent&rcm s~m .motivq 
justificado ; · 
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II, na quantia de 5008 a 1 :<JOO:;i, repartidamente entre os respe
ctivos membros culpados, ·as mesmàs commissões de alistamento e 
mesas oleitoraes que não se reunirem no~ prazos e logares marcados 
nesta lei, que deixarem de cumpir ou cumprirem fôra dos prazos e 
das prescripções nello. estabelecidas os deveres que lhe são im
postos. 

§ 2. 0 Pelos presidentes das junt.'ls de revisão e recm•sos de 
alistamentos e da junta apuradora : 

I, na quantia. de 200$ a 501)$, os presidentes das commissões de 
alistamento e mesas eleitoraes que deixarem de cumprir ou não 
cumprirem no tempo e pelo modo legal qualquer das obrigações 
que lhes incumbem com relação a. actos de alistamento ou pro
cesso de eleição ; 

li, na mesma quantia e nos mesmos ca.sos do numero antecedente, 
os membros das juntas de revisão e recurso e de a.puração. 

§ 3. 0 Pelo Ministro do Interior: 
I, na. mesma qua.ntia e nos mesmos casos, os juizes seccionaes, 

presidentes das alludidas juntas, nos Estados e na Capital Federal. 
§ 4.• Pelas autoridades judiciarias oa electivas com quem ser

virem: 
• I, na. quantia de 100$ a 500$, os secretarios uo governo munici

pal, tabelliães ou pessoas legalmente incumbidas de escrever, 
transcrever ou copiar livros, papeis ou actas eleitoraes que, 
na escripturação, traslado, cópia ou editaes que fizerem ou nas 
certidões que passarem,. incorrerem em falta, transpondo, omit
:tindo, accrescentando ou alterando nomes, qualificativos, indicações, 
datas ou numeros. 

Art. 71. Os casos de falta de imposição de multa pelas autori
dades çompetentos, previst1s nesta lei. serão suppridos por a.cto 
proprio ou mediante denuncia de qualquer eleitor. 

Si 1. • Pelos . presidantes da junta de revisão e recursos e apuração 
-a falta dos presidentes das commissões municipa.es de alistamento 
e das mesas eleitoraes; p·elo \linistro do Interior- a dos presidentes 
das juntas de revisão e recursos de apuração. 

§ 2. 0 Das decisões sobre multas impostas pelos presidentes das 
commissões de alistamento e das mesas eleitoraes, haverá recurs0 
para os presidentes da.c1 juntas de recurilos a revisão e a apuração, e 
àas íropost&s por efltes 'par:~ o Mín i!'lterio rio Interiov. 

Art. 71 A. Quando a. imposição da multa for provoca.da por 1 &; 
denuncia de qualquer eleitor, reverterá. sua importancia. em, pro· ""' 
veito delle, do instituto ou estabelecimento que for indicarlo na f 
denuncia. 

CAPITULO XII 

DISPOSIÇÕES PENAES 

Art. 71 B. Cabe acção executiva para cobrança da multa. 
Art. 72. Alem dos definidos no Codigo Penal, serão considerados 

crimes contra o livre exercício dos direitos políticos os factos men· 
cionados nos artigos seg:Jintes. 

Art. 73. Deixar qualquer cidadão, investido das funcções do go- > 
verno municipal ou chamado a exercer a.ttribuições definidas na. pt:e· z 
sente lei, de cumiJrir restrictamente os deveres que lhes são lm- ~ 
postos e nos prazos prescriptos, sem causa justificada: oo 

Pena- suspensão dos direitos políticos por dous a quatro annos. ~ 
Art. 7·1. Deixar o cidadão, eleito para fazer parte das Commis- > 

sões de alistamento ou eleitoraes, de satisfazer as detel'minações da n 
lei no prazo estabelacido, quer no tocante ao serviço que lhe é > 
exigido, quer no que diz respeito ás garantias que deve dispensar ~ 
aos alistados ou eleitores, sem motivo justificado: ::.t1 

Pena- suspensão de direitos politicos por dous a quatro annos. > 
Art. 7G. Deixar qualquer dos membros da mesa eleitoral de ru

bricar a. cópia dn. acta da. eleição, tirada. pelo fiscal, quando lhe for 
exigido: 

Pena- de dous a seis mezes de prisão. 
Art. 76. A fraude, de qualquer natureza, pratica.Lla. pela mesa 

eleitoral ou pela junta apuradora, será punida com a seguinte: 
Pena- de seis mezes a um anno de prisão. 
Paragrapho nni~o. Serão isentos dessa pona o membro ou mem· 

bros da junta apuradora ou mesa eleitoral que contra a fraude pro· 
testarem no acto. 

Art. 77". Deixar o funccionario estarlual ou federal de deounciat• 
promover ou dar nndamento aos te1•mos do processo, por crimea 
definidos nesta lei: · 
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F'eua. - sus.Pousão dos uil'Bitos politicos por tlous 11o q ua.ko 
a.noos, a. perda do emprego, wm inbabilil&ç.'io p.1.rn outro, pelo 
mesmo tempo. 

Art. 78. O cidarJãoquo.usar dedocumcmtof&lso para. ser incluido 
no alistamento, ou de titulo falso ou •~lheio para votar : 

Pena - prisã:o por dous a quatro mozes. 
Art. 79. O cidadão gue, em virtude das disposições do. presente 

lei, for eondemoado na. pena. de suspensão dos dtreitos politicos, não 
poderá, emquanto d,urarem os e!feitos da pena, vot<tr nem se L' votado 
eru qualquer eleição do Estado ou munici-pio. . · 

Art. 80. OR crimes detinidos na presente lei e os de igual natu· 
rezQ do Codlgo Pena.l serão de acção publica cabendo dar a denun· 
cit~, nas comarcas das capitaes dos l!:stados, ao proeut•ador da. 
Rcpublica ou seccional , perante o juiz soccíona.l. c, nas demais 
comarcas, aos ajudantes do procurador da Republic:~. perante os 
supplentes do juiz seccional. 

§ 1.• A denuncia por taes crimes poderã. Igualmente set• dada 
perante as referidas autoridades pot· cinco eleitores, em uma só 
petição. 

§ 2.• A fôrma do processo de taes crim~ será. a. estabelecida na. 
Jegislaçào vigente pa.ra os crimes de responsabilidade dos empregos 
publicas. 

§ 3. u A pena será graduada, attendondo-se a.o valor das circum
stanciaa do delicto. 

Art. 81 . ·Será punido com a pena de Beis mezes 3 u m anno de 
·prisii:o e suspensão de direitos politicos por tres a. seis a.nnos o me
ze:rio que subtra.hir, acerescen~r ou alterar cedula.s eleitoraes ou 
l er nome ou nomes dilferentes, dos que forem escriptos. 

CAP!l'ULO XIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

· Art. 82. ·Cada uma. das circumscripções de que trata o§ 1° do 
art. s• da lei n. 221, ue 20 de novembro de 1894, compr()henderá 
um mnnic•pio. · 

AT't~ 83. O Governo Felleral creo.râ. agencias de correio na séde 
do todos os municipios em que actualmento não existam . 

;\rt. 84. E' éon:;idorada. conc;tt'a.ugimenio illega.l, salvo o caso 
lle flagrante delicto, u. prisão de membros d<~.s commiss~ de t~olista· 
mente, das mesa.'l elei~ot•aes. das .juntas de revisão e apuração, 
desdo que estas esíej;nn constit'tlidas, a.té terminarem os respectivos 
trabalhos; e bam a.e~jm n. prlsiio do eleito!.' desde cinco dias antes 
até cinco dias depois da eleição. · . 

Art . 85. São inaflançavoif; os crimes dcfinados nesta lei . 
Art. 86. As attrlbuiç.ões Ci)Dfericlas por esta lei a.oo juizes, sup· 

plantes e procurador-es seccionaes. bem como aos presidentes do.s 
trí bunaes de justiça. e procuradores a-et•aes dos Eete.dos serão exer
cidas, no Districto l~eder•al , }lela~ autoridades federaes e locaes 
correspondentes. 

Art . 8i . Depois de u ltimado o JJrimeiro ali~tmnento feito de 
accordo com esta ·lei, serão cou.siderados insub!>istentes tod()s os que 
roram anterio~·meme feitos . 

Sa.lt1_flas sessões da Commis.::ão Es pecial, 20 de ju lho de 1903.
Anüio de Abreu.-Eneas Mm·!in::. -1'<luw·cs de Ltjl'a.-Galeão Ccn·· 
t!alhal. - Calogcras.- Herwíque ]j'orpes. - Gennano Hasslocher. 

EMENDAS APRESENTADAS AO PROJECTO N. 107 

AO ÇAPITULO 

Emenda. ao substitutivo do Sr. Calogeras. 
substituam-se os arts. 1 o e 2• pelo seguinte : 
o:Art . Nas eleições fedel'aes, estadoaes e mu nicipaes, sómeuta 

serão admittidos a. votar os cidadãos brazileiros, maiores de 21 
a.nnos, que se alistarem na fór rna. da. presente lei.-llem'iques 
Bo1·ges ,» 

Palas ra~ões expostas, quando tratou das emendas apresentarias 
ao substitutivo- Calogeras, a Commissão aconselha A Camara que 
approve a presente, para su bstituir os arts. 1• e 2•, salvo os para
graphos deste . 
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~~~:~~JiJ~ '~· .. ; :~: · ~r:raph~. 
.i: .- · ~N~~~.@~~~~~~';ae ·~~la ~egqinte disposicão unica : 

· .· .1\Efeleiçfíf)S geraes: para membros do Congresso far-so-hão, no 
di~·Hkde janeiro 'do primeit•o anno de cada. legislatura, pelo pro
cesso eleitoral estabelecido na lei eleitoral ele cada Estado, assim 
como n& do Districto Fedoral 'para. a composição !lo seu Poder Legis
lativo; mediante o suffragio directo dos cidadã.os brazileiros, que, 
de accordo com as prescripções da · mesma lei estadoa.I, ou do Dis
trlcto Federal, estiverem inscriptos no respectivo alistamonto.
Leovigildo Filyv.eiras. 

· 1,.-_i!, ·,,'\·nu ' · :· .. · . · 
;sem negar a 1mportancüt desta. omend<L, cujo mdicalismo, n<L hy

pó-tb·ese de ser adoptada, chega ao ponto de a.nnullar o n. 22, a.rt. 34 
da Constituiç.ão Federal, a. Commissão, pol' isto mesmo, f1ntenrle qu~ 
flUa. I,lão .. pqdo sm• aceni ta pela Camat'iL. 

3 

, Ao. capitulo I o, art. 2°. Accrescente-se depois das palavras -
nla.iores de 21 annos- as seguintes :-que souberem ler e escrever 
o- e supprlmam-se a.8 . palavras- art. 70, da Constituição da 
Republíc~, § 1°; sãq cidadãos brazileiros etc., até o tlm.-Lindolpho 
Onetan~. 

4 

. Ao út. ~.o Supprima-so por dosnecessario o n. 2. 
S. R. - Sal<L das sessões, agosto do 1903.-Vmlolpho Caetano· 

5 
;, 

O Cong1•esso Nacional decreta : 

•Art·; l.~ As eleições p~ra ·~s ~argos de President? e Vice-Presi
dente da Re:publica., Senadores e Deputados · rca1iza.r-se·hão de ~~-
eordo,com as disposições desta lei. I· : · · ' · • ·

1 1 
.. , • 

CAPITULO I 

llOS ELl~I'l'OH.~S 

Art. 2. o São eleitores os cidadãos brazileirns, maiores de 21 
annos, que, na fórm~t desta. lei, se inscwwcrem. no a.listamE>nto elei
toral. (Art. 70 tla. Constituição da Rcpublica.) 

§ 1. n São cid:ulã.o,; bra.zileiros: 
I o, o~ nascidos no Bra.zil, a.inda que dopao estrangeiro, não resi· 

dindo este a. serviço do sua. nação; ~-
20, os filhos de pa.e braziloiro. e os illegitimos do m ã.c braziloira, 

nascidos em paiz estrangeiro, si osta.lJelcccrem domicilio na. Rcpu
bliea.; 

3", f'S filho;; de p:w brazilciro que estiver em outro :pa.iz a. servi<;o 
da. Repnblica., t•rubora. nelle não yenha.m flomicilia.r-sf\; 

4°, os csíra.ngc)ros qtw, a.chando-so no B1•a.zil a 15 do novembro r· 

do 1889, não declararam dentro de seis mczos, depois de tm• on
trado em vigor a Constituição, o animo de conservar a nacionali· · 
dade de origem; 

5°, os estrangeiros que po:ssu:.irem bens immoveis no Brazil e 
forem casados com brazileiras, eomtanto que residam no Brazil, 
salvo si manifestarem a. inten~n.o de não mudarem da naciona
lidade; 

6°, os estranheil'os por outr~D modo naturalizados. (Art. 69 da 
Constituição da Republica.) 

§ 2. o os direi tos do cidadão hr a.zileiro sú so suspendem ou perd.em.. ~-
;nos casos aqui :particulal'izados ·: . . 

1°, suspandem-sc: 
a) por incapacidade physica •ou tnoral ; . . , . 
b) por condemnação crimina~, emquanto durat'Pm os seus e1feitos; 

2°, perdem-se: 
a) por naturalização em paiZ' estrangeiro ; 
b) por acceitação de emprego ou pensão de governo estmngeh>o, 

'sem licença do Poder Executivo Federal; 
c) pm• allegação de crença.1•eligiosa com o fim de isentar-se de 

,qmtlquer onus, imposto por leis .aos cidadãos ; 
d) pol' acceitação dn condecorações ou títulos nobiliarchicos 

estrangeiros. (Art, 71, .§!ii Iq o 2~ da Oonstituiçãq da. R.epubl~ca.) 
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Ar t. 3._" Niio podem al-istar-se cleHot•os : 
J.•, ·os -met.digos; 
2•,_ os o.na.lphallctos; 
3•, ·as p!·a.ças tle pret, oxceptnarlos os a.lnmnos do.s I'Scol:ts mil i· 

tares de nu sino superior ; 
4•, os relig-io:-:o~ de urllcns monasLicrts, comp3,nlll::ts, congregações 

7 

Ao art . 5•: Substitua-aP. a pal_avra.- junta -por:' COIÍlmissii.o. 
- Tlwmas Accioty. 

E' simplesmentl' de I.'e(la.cc;ão o.qta, mnP.tHla e devo set• a.pprovada.. 

H ou communidadns tio r1ualqum· denominação, sujeitos n. vot.D de 
obedjeocl<\, regra ou ostatuto que importe 11, l'enuncia. da liberdade 
i_ndividuat. (§ I• tlo art. jQ da Constituição <htRepublica.) 

1

_ h d t 12 ,_. d . · d 
1 

i · d' 
.-_ ~ , • . Ao paragrap o o ar. . .c.m vez &-JUIZ a "pre or1a- Igo.r 
Art. 4. ~. Nenhum cidadão será. alistado som te1• L'Osidoncia. por se: um dos ,juizos do l'rilllln~l Civil o CI'itninal, escolhido po:ç 

lllais dc .um a.nuo lliJ logar do a.listtLmeoto.- Calo,qe,·as.-lV. Bm:. sorte. 
Bllnlctt'clo Mtmlah·o,-JOf.io L~<iz.All'es. -Ccw11ci1·o de Ra::cnrle. 

As eruomlo.s ca.pit11lada.s sob ns. 3, 4 c 5 dcYom ser J'e,jclt~clas, vis
f-o como são porfoitll.roento dis)Jeosa.vels ou redunda.ntes. 

AO CAPITUT,O Jl 

ô 

· Acoresccnta . .-se ao art. 6° : 
§ Quando até cinco dia.s antes de sua instaUaçãp, a. comnüssao 

mul).ieipal nii.o 1iv:er t•eccbido esses livros, requislta.l-os-ha do Go; 
v:erno Municipal, que os fornecerá, por conta da União. 

§· ·Esses livros serão rubricado3 pelos membros dt~ Commissão e 
~ó servil'ão si, v,té á vespcn•a do dia designado pa1•a. o inicio dos tl•a
lJalhos do ali,4amento, não forem recobidos os quo a junta da l'O· 
visão l1ouvm· l'emettido. 

§ Na hyputhose dos pa.ragraphos a.ntocedontes, :1 Commissã.o 
communica.r(~ immediatamente á junt11,, em ofilcio v.ssignatlo pol' 
.S:dos os seus membros, a l'Cqni3içã.o lei ta ;1 Cam11ra MunicipaL
·1:!hama;;.- Aooioty. 

. . 

. ~ Comm~$~1o acceita esta. emcn•la; oila. vem eomplotu.r a.q disposi
ções:4P. w·ojcctq, ràlatiyamente a.o oaso em que a eommis.~i.o muni· 
cipa.J de q.~istil.me~tto, at(j einç:o dia.s ao te.~ da sua. iosta.llação tenha. 
-~~f~qo, dQ i·e«i~Jier 0$1~vrqs de que tr,tn, o art. 6•, . 

. . 

Sala das sei!Síoes, S de agosto do 1903. -Au_qu.~/.o tle Va.~r.oncellos.-
Sli Fi·ei,.<, . 

A pl•esentf'l emenda. merec~ ser :ulopta.dn., Tisto como vem sano. r 
uma. incongmencia. do pro,iec t.o, na. parti~ l'efert'nie ·ao I!Ell'\'iço dO 
alisl.a.mPnto nAste Dist.l'ic1.o. · 

!l 

Ao § 9<> rlo art . 8• : 
Diga-se, no Ioga.r competente : -cópia. que será. publicada 

por edital dentro de tres dias -e adeaute, tamõem no Jogar compe. 
tente: - dura.nt.e oito dias dopeis de pLlblicado o alludido cditD,l, ~ 
t1ni;:io de Abteu. - Endas J!a1·tin.s.- Tavm·es de Lym . 

lO 

Ao§ 5• do art. 8" : 
Accrescen te-so : 
a) A falta. rle qualqum• desses fisca.es, pm• motivo de recusa· da 

eunta ou falta. de acceitu.çii.o do' suas t•echtma.çõcs pa.ra.l'csoiveL' sobro 
ellas, tudo devidamente pt•ovado, importa. nullida.de do a.listamcnto 
e, assim, da cieiçã.o a. que o mesmo serviu de base, SD,lvo caso do 
ficar demonstrado que a rer.uS<J. foi pl!oposita.l, !!~ID Q tim de datei'~ 
minar a. nul.lida.do~ . . 
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1 -.. Cabe á jurtta do rovisão c recursos declarar essa nullidade, 
que as Camaras, na. verificações de poderes do seus membros, tam
bum podem· decretar. · ni\ . fórma ~tricta da disposição acima. -
Anizio de Abreu. - Eneas Ma1·tins. - Tava1·es de Ly1·a. 

Igualmente u.s duas emendas 9 e 10, mel'ecem ser adaptadas pela 
Camara, attendendo:se a quo compieta.m o projecto, nos paragral'hos 
do art. 8• a que se referem. · 

11 

Onde convier: 
Art. A prova da profissão será. feita: a) por certidão 'le pa· 

gamento do respectivo imposto nos dous annos anteriores ao alista
mento; b) por a.ttestado de qualquer autoridade policial ou judiciaria 
do municipio ou, no.caso de recusa, por justificação legalmente 
:proce~sada e julgada. ; c) por certidão de exercicio do emprego, 
cargo, officio ou commissão, remunerados, de caettctet' federal, e.~
tadual ou municipal ; d) por certidão de titulo ou gráo scientifico ; 
e) por ,certidão de patente de posto militar, de terra c mar ; f) por 
certidão de que o alistando possue propriedade immovel, apolices da 
divida publica, acções de hancos ou companhias, regidas pelas leis 
das sociedades anonymas, inscriptas em seu nome ou no de sua mu
lher desde dous annos antes do alistamento- ll. Ba~·ges. 

EntenQ.endo a Coromi~s?í.o que um dos meios· conducentes <L morali
sação dos alistamentos, ser;;, sem duvida, a,lém de outros que o pro
jecto consagra, o que restringir seleecionando o eleitorado, dentro 
dos limites, já se vê, estabelecidos }Jela Constii.uição, nãu hesitará. 
em recommendar a acceitação da Cc1sa á emenda do Sr. H. Borges, 
uma vez que não seja obrigatoria a presença do alistando, perante 
as commissões municipaes de alistamento, como dotermina o art. 8• 
po mesmo projecto . .. 

12 

Onde convier : 
A commissão de alistamento começarâ os seus trabalhos pela re

visão dos alistamentos existentes, <.>fim de transportar paru. o novo 
independente de . requm·imento, todos os nomes de oleitores que 
residirem na respectiva secção. 

Sala. das sessões; 22 de agosto de Í903. _:. GaÍéão OarvalhaÍ. 

13 

Redija-se assim o § 4•, do art. 8•:-Ao secretario do Governo 
municipal ou a quaesquer outros funccionarios municipaes designa
dos pelo chefe do refm'ido Joverno incumbirá escrever, sob pena de 
multa de 700$, todas as actas, cópias, editaes e officios da com
missão.-Tlwma;; Accioly. 

14 

Ao art. 8•, § 8•: Accroscente-sc, entre as palavras- seguinte e 
conferido-ou até ao 10• dia subsequente ao encerramento dos tm
balhos.-Thoma::; Accíoly. 

15 

Ao art. '1°: Substitua·se pelo seguinte-O alistamento de eleitores 
será preparado, em cada comarcl\, por uma commissão composta 
do 1•, 2" e 3° supplentes do juiz seccional, sob a presidencia do 
1, 0-Jose Bonifacio. 

16 

Ao art. 4. 0 

Supprima-se o paragrapbo unico. 
Ao art. 5. •: Supprima.·se.-José Boni{acio. 

17 

Ao art. 6. 0 : Em vez de--mttnicipMs-diga-se: nas comtu·cas. 

Ao art. 7. 0 : Substitua-se pelo seguinte: A I de fevereiro, a 
commissão, a que se refere o art. 4", que mandará., 15 dias antes, 
affixar erlitaes convidando or; cidadãos a se alistarem, dentro do 
prazo legal, dará começo aos seus trabalhos no editlcio que for de-
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sígnado, fun.c;oionanúo ás segundas, quartas e sextas-l'eil•as ••• (o 
mais· como estil no projooto) . · 

~ Ao § 1. • deste artigo, in fine: Em vez de-supplemes...-.diga-se 
~ sub.~lituto.~ pre'lliatrWniC iudicados pelo .fui:; sect~iorml-José Brmifiu:in, 

18 

Supprimam-so os§§ ?,o n 4•.-Josd Boni{ucio. 

19 

Ao a1•t. 8• § I• n. li- Accrescente-se- ou ewuiando o seu 1'8-

querimento, com a lettm e f irma ,·econhecidas JlOI' tauelliúo ou 
es~,.i1Ji1o . 

Nes~e caso, si for alle~a.da a. fll.lsida.do do reconhecimento, mo 
rleonncia escl'ipta. n asstgoa.da, a Commíssõ:o só fará o alistamento 
depois do obsCl·vaclo o disposto na. primell'a pa.rt.e dostc a.rtigo. 
JosiJ Boni{acio. 

20 

Substítua.-SB o§ 4• pelo seguinte - Ao som•eta.rio da. oommissão, 
flUe sm•á o 3• snpplenta, incumbir<"~ cilcrever a.s a.obs, cópias edi
t;.ws e ortl c i os . 

Ao § ;,_n- Em vez de- •·csiclente 110 mwnicípio - diga-so ; 
rcsif!e11-te ?Ja coman:a.-JostJ Boni(acio, 

21 

Aos ll.l'ts. 9 o 11 - Snpp1·im:t·SH a. pa.lavl'il. ~ nnmiL'ipaf.. - Ju~é 
Bouijíl<:io. 

22 

das comm·cas nos Estados, apenas com as seguinte. modificações : 
Ja, os seus membros serão : o ·presidente do Tl'ibuna.l Civil e Cri
minal, o juiz da l" pretpria. e o l• supplente do juiz seccional; 2o,l 
~ commi~o funcciona.r.i diariaruontu. 

§ 2.•Na junta. del'ncm•sos e revisão fnncclouará ,como prasilloute, 
o cl:t. Cul'to Appnlla.ção . -.lmr! B onif((do. 

23 

Ao art. 13 - Em yez de- municipaes- cüga-se : dfJ.s comarcas. 

Ao§ l• -Substitua-se pelo seguinte- A jun ta se comt'orà do 
j uiz secciona~, do seu. sttiJstitv.to e do p rocurador da Republica , , • ( o 
mais como ostã no artigo) e no tlna.l- om vez de - no edificio do 
conselho, etc .- díga.·Se : 110 edi{icio que fo,. designado. 

Art. 14, § }o-Em voz de-llos municipios-diga.-sc: das conuu·cas . 
-Josri Bonifacio. 

24 

Supprima-se-mtmicipacs. 
§ 2. • Supprima-se a. pala.'Vra-municipaes-e SLlbstitna·se: dos · 

municípios-dizendo-se: tlas cmm cr cas. -JosrJ Bonifacio . 

25 

§ 4. • .ll:m vez da-cadt' mn dos m ·unicip ios-tliga.-so: cada um<'. da 
conw 1·cas .. - Jose Bo1~i{acio . 

2ô 

Supprimam-se as pl\lfiVl'as- clo govenw mttnicipltl. 
§ ~ .o Suppr )ml\-se u. pttta.v~·a.-munic.í)UICS ,-.!o~é Bom{ac:io. 

'Z7 
!'i 

·Ao at•t. !2, § 1.•- Suh~titua.-so pelo seguiute - N a M'Y<(wi: açüo I Ao l).l't. 1(>--~ll)..vez <).e--carlr• um do" m.unicipios---d.íwa·sa : cada 
da comissi<o set·d obsel't!ado o que estJ dispo~lo sobl't as conm•ís,·&es uma rias comw·cas.-Josr! 8onif'acio. · 
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28 

Art. 17, -Supprima-se-municipat. -Jose Bonifacio. 

29 

Ao art. 19-Em vez de-as junta!! muntctpaes de alistamento
diga-se: as juntas a que se refere o m·t. 4• . 

Ao n. I do mesmo artigo-SulJS~itua.m-se as palavras-do muni
cípio-pelas: da comarca-e-ell~ out1·o município-por: em outra 
comarca. -Jose é Bonifacio. 

30 

Ao art. 20-Supprima-se a palavra-mun~cipaes. 
Ao art. 23-Supprima-se a palavra-municipal. 
Ao art. 25-Supprima.-se a. palavra.-municipaes.-Jose Bonifo.cio, 

31 

Ao § . 2. "-in-fine-em vez de-do municipio-diga-se: da co 
marca.-José. Bon(acio. 

32 

Ao § 3•-Silpprima.-se a palavra-municipal.- Jose Bonifacío. 

33 

§ 5•-Diga.-se: Dw·ante este p1·a:;o o mesmo Jn·esidente attende1·à, 
do meio dia ds 3 homs, aos eleitores que pessoalmente.. . (o mais 
como estú. no projecto).-Jose Bonifacio. 

34 
Onde convier : 
Art. 4. • Supprima-se-sob a. presidencia do pl'imeil'O-e accres

cente-se : 

§ L • Os membros da junta elegerão dentre sl o presidente. 
§ 2. 0 São considerados supplentes de cada um destes funcciona

rios os seus respectivos substitutos, na. ordem de sua collocação. 
§ 3. 0 O presidente da junta, em seu impedimento, será substi

tuído pelo mais velho dos membros pt·es.en~es.-Gdviio Baptista. 

35 

Art. 7. a Supprima-se o § :;o.- C:alv@ !Juplisla. 

36 

Art. 8, 0 Em vez de- O cidadão que quizer alistar-se f<\rtt 
perante a commissão-diga-se : O cidadão que quizer alistar-se 
enviará á commissão. 

§ 1. o • • • • • • a de saber ler e escrevet• -Com a Jettt'<t e u.ssigna
tura do requerimento reconhecidos por ta.beUião ou escrivão do 
juizo de paz . 

Art. 1:3, § I. o Substitua-so- -sob a presidencia do primeiro pol' 
-sob a presidencia do que for eleito. 

§ 2." Substitua-se - ao juiz seccional -por -ao presidente eleiot. 
- Galvão Baptista. 

37 

Ao art. 5°, ondoconvier. Accrescente-sc: 
Não existindo supplente do substiouto do Juiz seccional, será 

preenchido o logar pelo lo juiz do lo disericto. 
Sala das sessões, 12 de agosto de 1903.-Bernardo Horta. 

38 

Ao al't. 7•, onde convier: 
Diga-se :-dons mezes -e não «quatro mezea ». 
Sala das sessões, 12 de agosto de 1903.- Bel'nardo Horta. 
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39 

Áo § I.~. pa.r~ !I, do art. 8.• Elimino-se. 
Sala. da.s sessõas, 12 de agosto de 1903 .-Bernar·do ll<wla. 

40 

Ao § I. •, parte III, do art. s•. Accrescente-se : ou por certidã" 
authenti..:a da. associação que tenha. registrado o seu estatuto. 

Sala das sessões, 12 de ogosto de 1903.-B.wn~tl'do Hol'ta. 

41 

Ao § ll , do art. 8•. Em logar de : livros qua l!erviram para o 
trabalho de a. Jistamento, com os documentos , reciama.çães o l'C· 
que•·iroentos que lhes fol'a.m p1-esontes -dig(l.-so : documentos, 
reclamações, e requerimomos que lbe serviram para. I) trabalho 
de alistamento. 

Sr~.la das sessões, 12 de agosto de 1903.- Be,·na·rdo Hcn·ta. 

·I2 

Ao art. 8., onde convier: 

Accrescente·se entre as pala.vrall :-o sou requerimento escrip!.o
e-data.do e· a.ssignado-a» sllgnintcs: ou o enviará com a lettr& o 
firma. reoonllecid!t! por tabelliw o escrivão. 

Sa.la. das sossões, 12 a gosto de HJ03,-BenHlrd<J ll<1'"'({· 

43 

Ao§ I.•, p;.wlo i, úo art. t:.", ou ouo.lo couvloo.." Accr•ll:!CtJOte-~o: 
Pelo titulo ou certidão de ter siclo a.listado eleitor em 1892. 

S<1.la da.:> s;e~sõés, 12 de agosto de 1003.-Bm·wl·ào Horta, 

43 
A1•t. B. o Substitua-se pela. seguinte : 
O cidadão quo quizer alista.r-se eleitor apreseu~u.1·1!. <1. Commigaão o 

seu requerimento, es..:ripto, datado e assigoado, com lettra e fi.rma 
reconhecida por tabelliã.o, do qual conste idade, profissão, estado c> 
filiação. o loga.r de sua residenciu., juntando os documentos exigidos 
por esta. lei. 

Accrescente-se onda convier o seguinte . 
AI't . O alistamento eleito:ra.l será. iniciado em cada comarca, 

municipío ou protorla. no dia. 1 de fevereiro de cada. anuo. · 
Supprima.-se o n. 2 do§ l" do art. 8•. O mais como está no s ub

tsitutivo. 
S. R.. - Sa.t<~. das sell.Sões, U de agosto de 1903. - Lindolpho 

Caetano, 

•H 

Ao art. 8.• Accrescente-se-ou o rcmetterú. com a lirm~ e lettra 
r econhecidas por nota rio publieo. 

'S11.la das sesdões, 8 de agosto de HJ03.-Attgusto de Va3concetlos. 
- Hm·cr.Ua de ~d.-Sâ l 'reit·e. 

45 

Onde l!onvíc::: 
No Distl'ir}tO Federal as a.ttribuiQ!)es conferidas pslo § 4• e artigo 

S• :- ao secretario, serã.o exercida~ pelo 1° secrektrio do Conselho 
Municipal. 

S<tla. das sesaõos, 8 do agosto de 1903. - ;\ugusto de Vl!Scon.celf.us .
Sà Ji'reir~. 
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CAlJlTULO 11 

lJO .\.l.l:O'l'AMh:NTtl 

Art. 5.• O alistamento dos eleitores será. orga.niza.do no Dístricto 
Federal por pret~>rÍM e nos Estados, por comarcas, e preparado 
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pelos pretm·e:; e juh:es tle dil'eHo, auxiliados pelos respectivos os· 
cdvães do cível. 

Paragrapllo unico. N<ts comarcas em cruo houver mais de 
uma vara do direito, servirá o juiz da i" e nas em que houver mais 
rlo um escrivão do civP.l servirá. o do 1° officio. 

Art. 6. 0 A' excopção dos juizes e escrivães, que funccionat•om 
110 preparo do alistamento o quo serão alista.dos do ofll.cio, nonhur:n 
cid:~.dão será alistado cleitm· sem quo o requeira por escripto no 
prazo marcado ·pelo at•t. 15. 
' Ar L 7. o O recruerimelnto de alistamento ser.í esm•ipto, datado 
o assignado pelo propl'io punho do alistando e deverá declarar 
a StHJ. . . ~dado, estado, naturalidade, filiação, profissão e residencia, 
assim como o numero de documentos que instruirem o pedido. 

Art. 8. o A lettt>a o firma do requerimento serão reeenhecidas por 
tabelliü.o, sou pena. 1le não soe l'em~bido. 

Art. 9. o O reconhecimento só podcmí. seP feito pelo conhecimnnto 
)Woprio do i,abelliiio. 
, Art~ 1() • . A prova dos requisitos indispensaveis para o alista
p:i~p.tQ será. feita por documentos, que acompanharão o requeri-
,me~t(), 11os tet'!UOS dos artigos seguintes. · 
. , ATt. 11. A idade será provada por certidão authentica extra· 
hiqa do~ livros parochiaes ou do registro civil; pQr docqmento 
authentico, que prove ter o alistando exercido cargo publico 
para o qual se exi,ja a maioridade, ou por jnstitl.cação legalmente 
processada o julgada. 

Art. 12. A 1•esidoncia será provada por attestado passado por 
({\liJ,l,quer autQridade policial ou judicia.ria e, no caso de recusa, por 
justificação legalmente precessada e julgada. 
: · Art. 1'3. A as:>ignatui•a do tabellião no reconhecimento de que 
tt'ata o art. 8° será. lançada sobre uma estampilha especial ·de 
28000. ' 

Art. 14. O alistamento eleitoral será. iniciado em ca.tla. comarca 
O!! preteria no dia l de fevereiro de cada anno. · 

Art. 16. Do dia I ao dia. 20 de fcvereü•o, das ll ás 3 horas da 
tarde, 4ar{L o juiz a.udi~ncüt.s especiaes para recebet' os requet>imen
tos .de alistamento. 

§ 1. 0 Nos domingos e nos dias de audieqcia ordina,ria do juizo 
não h~vorã :~udicnc!<~ os:pecia.l •. 

§ 2. o Sômeuto nas auclleucias especü~os poderão sm~ apresentados · 
o recebidos os requerimentos de alistamento. 

§ 3~ 0 A apresentação poderá ser feita pelo p!•oprio alistando ou 
pot• qualquer pessoa por elle commissionada. 

§ 4. 0 Apresentado o requerimento e vm•ificando o juiz ~ue está 
ello acompanhado dos documentos de que trata esta. lei, ordenar<t 
quo o escrivão l'egístre o nome do requerente uo pl'otocollo, com a 
declaração dos documentos apresentados. · 

§ 5." No protocollo serão mencionadas todas rts occurt•encias 
relativas ao processp do alistamento. 

Art. 16. Cada requerimento sô podel'á referir·sa a um unico 
alistando. 

A1•L 17. O juiz não podel'á recusar, solJ pretexto algum, os re
quel'imentos apresentados de a.ccordu com as formalidades pt•e
scriptas nesta lei. 

Art.. 18. Diariamente, encermda n. audiencia especial, o escrivão 
lavrará. um edital, que será. assignado pelo juiz, contendo os 
nomes dos cidadãos que tiverem reque1•ido o alistamento. 

Art. 19. Apresentados o;;~ requerjmentos de alistamento, serão 
autoados, numeradas e rubricadas as folhas, e conclusos pelo 
escrivão ao juiz, findo o prazo do artigo seguinte. 

Art. 20. De 21 de fevereiro a 2 de março, qualquer eleitor po
derá apresentar contesta.ção escripta. contra a validade d~ts provas 
o1ferecidas pelo alistando ou contra a sua identidade, instruindo·a 
com os documentos que tiver e no ca.so do art. 21 com attestação de 
dous eleitores. 

§ 1.0 Recebida a. conte~ta,ção pelo escrivão, juntal-a-ha e~te aos 
autos, independentemente de despacho, dando recibo á parte, com 
especificação dos documentos. 

§ 2.0 Durante o prazo desta at•tigo, sm•cl permittido a qualquer 
eleitor o exame do protocello e tlos documentos de alistamento, na 
presença do esori vão. 

Art. 21. Vet'sand.o a contesta ão sob1•e analphabetismo do alis
tando, ordenará o juiz que este (lompareça. em audiencia, por elle 
marcada, afim de que na. sua presenÇa reproduza o seu requerimento 
por escripto e se proceda á coafrantração de lettras com o requeri· 
1-neqto a.qterior, juntando-se v.os a.utos o l'e~uerimento posterior. 
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~ L• Sendo faisa. a contestaça.o, tt.o~ contestantes se applicarã.o as 
penas do art. 130. 

§ 2;0 Sendo proeedento a contestação; ao pretondcn~o ao alista· 
mento, <tO a.ntor do requerimento e ao tl1.bc1Wio que liOUVOI' rcco· 
nhccido afirma serão a.:pplicadli.S as pena.-; rlo Codigo PenaL 

§ 3.0 O não comparecimento do alistando na. a.mlicncia de que 
trata este arti~o, salvo caso de fo1•ça maior , devidmnrnto provado, 
importará no mdcferimento de sou reqw.wimanto de alistamento, 
sendo os respectivos autos remettidos á. autoridade cl'iminal par•a 
averiguar a responsabilidade e promover• a punjção dos culpados. 

Art. 22. Flndo o prazo do art . 15, o juiz, até 20 de marco, despa-
chará ns requerimentos de alista.mento. . 

§ 1. • Os despachos serão publicados om audiuneia especial, a 21 
de marÇo. 

§ 2." Ess<L audiencia, intra.Dsforivol, serà a.berf.a. ft.S ll horas da 
im1nhã. e só se enccrra.rã depois de concluido o tra.balho. 

Ar_t . ;23. Até o did. 31 de março, o escl'ivão la.vrará. um edital 
contendo os nomes dos incluidos, dos não incluídos e do~ eliminados 
(a.rt. 27). 

Paragrapho unioo. Este edita.l será. a ssiguado pelo juiz, a.ffixado 
na sala das audiencias e publicado pela impren:>a, si a houvel' . 

Art. 24. Até 20 de abril, o E.scrivã.o fará, em livro proprio, a.ber. 
t o, numorado, r ubricado e encm·ra.do pelo juiz, a inscripçãu dos elai. 
tol'OS; contra. cujo a lis1a.mento não t iver· sido interposto recurso. 

§ I. o Esta. ioscripção conterá o nome, idade, filiação, estado, pro
fissão e residenciado eleitor e será encerrada e ~ign;\da pelo j uiz . 

§ 2.• A doscripção se fará. por ordem alphabetica o por circum
scripÇõils ctdmiuistrativas OU judioiarins em que se Subdivida a CO· 
màréa, e os nomes dos eleitore3 serão numerados sogrudamentc, de 
módo ·á; indicar o ultimo numero a tota.lidt~de dos eleitores da co· 
marca.. 

Art. 25. Em livro aurilia.r, aberto, numerado, encerrado o rubri· 
cado pelo juiz, fa.r:l. o oscrivão a inscripçã.o dos eleitores, contra 
cuja. inclusito ou não ioclu'llio tiver sido interposto recurso, sendo a. 
inscripção anoet•ra.da e assignada. pelo juiz. 

Art. 26 . Docididos os recurs03, o escrivão, medía.ute a. communi
ca.çã.o do juizo federal, la nçar<i. no livro do que trata. o art. 24 os 
nomes dos eleitores a. cujo favor forem elfcs julgados , 

§ t . • :Essa inseri peão sar<i llumm•ada., começando a. numora.çã.o col11 
o primeiro numero seguinte a.o ultimo constante da. ·numeração de 
que tra.ta. o art . 24, § 2•. 

§ !?." gnccrrada. c a.ssigm.l.da. poio juiz a. inscripção rtefinitiva., a 
oscrivão t ira.r:l. uma. cópia. do alis t<~omeuto, ' lue se1·á tambem rubl'Í
oada. e a.ssigna.da, e r emuttida. até o d ia. 20 do sotembro a.o j uiz 
federal, para. os fins dos a.rts . 30 e 31. 

Art. '?7. Na revisão a.onua.l do a.listt\mento serã.o elimin<Ldos os 
eleitores fa.llecidos, mediante certidão de obito de autoridade com
petent e; os que S() tiverem alist ado postel'iormente em outra. co
mai·oa, m ediante certidão desse alistamento ; os que pet•derem a. 
capa.cida.de civil Otl politica., nos termos do a r t . 71 da Con3tituição 

Art . 28. A qualquer eleitor assista o direitó de requerei· a exclu~ 
são dos eleitores que incidam nas hypothese$ do art igo antór ior. 

§ 1.0 Esses requerimentos serão apresenh.dos nas audiencias espe· 
ciaes se que tra.ta. o a.rt. 15 e serão acompanhados do documento 
que prove a ai legação em que se funde o pedido do exclusão. 

§ 2.• Da. exclusão do eleitor e<~.be o 1·ecm·so de que trata. esta lei. 
Art . 29. Termim~d;~ a inscripção dos eleitores , na fórma dos 

arts. 24 e 26, considera-se completo e acabado o alista mento paro 
todo,~ os elfeitos eleitortLes. 

Art. 30. Recebendo o j uiz federa.! as cópia.s do quo tra.ttt o§ 2• da 
<trt . 26, mandará traoscrevel-o.s em liVl'o Jll'Oprio, por elle aberto 
numerado, r ulu·ícado o encereado. 

§ !.• At.ó o dü~ 30 de novembro. far<~ o ,juiz federal remessa • 
Secretaria do Interior das cópias dos alistamentos, enviadas d<t , 
comarcas, depois de \ranscripta.s na fôrma. deste artigo. 

§ 2.0 A Sect•eta.ria rio ·Interior farà. pubLicat• no Dial'io Olficial, 
at~ 31 do iler.embro os a listamentos q ue lhe forem remettídos. 

Art. 31. O juiz federa l fará comstar pelo jornal oflícia.l tlo Estada 
o recebimento das cópias á. proporção ctuc derem entraria om mtr· 
torío.- Catogeras, - lV. Bra.:;.- Cameiro de Ne.~cnde. - Jorío L~1i.:; 
Alves.-Brw11m·do ,1[ontei,·o. 

A.~ emonàns a.cima classificadas, a partir tio, quo tnm o n . 12 at6 
a que k.tz o n. 46 quo é a. roproducção do cap. li do substitutivo
c.. .... togeras, nã.o podam Ror appmvadas peta. Ca.mara, porque v êm 
todas, mais on mcoos, a lterar o systema adopt11do uo projecto d11. 
Oommissão, j<~ mnn~endo as ctualificf\ções eleitot•a.es existente-s inqui~ 
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na_das, geralmente, do viciosas e fJ•auduloutas, .já estabelecendo o l O fim que v.isa ei!ia. emeuda. é a.ccrescentu.r o tempc1 para. a. publi~ 
a.hstamento po1• comarcas e admittindo·o por procura~ão. cação pm• edital do alistamento revisto dos municipios. A Com

missão ent.nnde que oHa merece a approvação dt~ Cttmara. 

AO CAPITt'LO III 

47 
50 

Ao a.rt. 14, s ::: 
Supprima-se a palavra:«l'nbrica.tlo». 
Ao a1•t. 14, § 3·• : 
Altere-se : 

colloca.dos us nomes dos eleitores por muaicipio. -A.ni;io de Ab1·eu. 
. Esta emenda. te!n por fim a.ugmcnta.r 0 prazo assignado no pro- 1 -Encc!s Martin.~. -1'a.vm·es de Ly1·a. 
.1ecto pa1•a quo.a. Jtmta de recursos 11 t·nvisão inicie os ~eus traba
lhos. A Comm1ssão ;.wceita.-a.. 

Ao art. 13, § 1°. Substituam-sa as palav1•as-Dez dias, precisa
manta, depois de terminado o pra.._llO de que trata o art. 8°, § 9•
pelo seguinte:-vinte dias, precisamente, depois de terminado o 
praso de quo trata. o art. i•. 1'/toma::; Accioly. 

48 

Ao art. 13, § 1°: 

Altere-se: 
durante quatro mezes, fuuccionando todas as Yezes que .inlga.r 

p1•eciso por semana, no mínimo duas, tudo prévia e largamente 
a.nnunciado em editaes (~m todos os jornaes da cidade.-Enàt.~ Mar
tins .-Anizia cle i\.b;·eu.-Tmmres de Lyr<t. 

Deve ser a.pprovada. a altnração propost:\, na prcsento emenda, 
visto como d;t maiot•libei·dado :i. junta. dP- !'ecursos e I'cvisão para 
funccionar sempre que as exigencia.s do sel'viço o reclamarem. 

49 

Ao art. 14, § 2•: 
Augmente-se para «tres dias no maximo» o prazo a que se re

fere essa paragrapho quanto á publicação. 

A ~menda a.citna. supprime uma. exigencia excessiva. do ~ 3°, 
a.i·1;. 14, do projec1.o e melhorn. sua redacção. Sôm11nte tra.rií. vau
tango os, portanto, a approvação della.. 

51 

Al't. 14. ~ 4• : 
Accrescentc-se : 
a) Dos alistamentos, por município, serão dadas certidões, sob as 

peoa.s da lei e mediante os emolumentos do ca.rtorio, a. quem as 
solicitar, por despacho do p1•esidente da junta de revisão e recursos, 
certidões que suppririio, no caso de f<~lta, a.s listas eleitoraes para 
vm•ificação do I'ecenseameoto dos eleitores no acto da votaçií.o. 

Ao art. 14, § 6o : 
Accresceate-se : 
a) A falta desses ~ivros, sa.lvo a l\ypothes~ de se pNvar que ella 

é proposital, no sentido de illudir a lei, importa a me:~m ·:~. nullidade 
decretada na lettra. (1, do§ 5° do art. 8°. 

Accrescente-se : 

Sala das Sessões, 27 de agosto de !903,-.t\ni;io 
)lfartins.- Tawwes de Lyra, 

§ A deserção desses recurso3 .ilel'á. regulada. na. fórma. do regi-~ 
de Aln·eu.- Eneas I monto (lO tribunal. -4nizio d~ Aln·ett! -E-reas llf(lrtírts.-Tavares de 
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Os additivos indieados na emenda. supra completam as disposições 
íncluidaa no art. 14, e assim, pa.reco á Commissão, que devem sor 
adaptadas com a referida. emenda, 

52 
Ao§ 1° do a1•t. 13: 
Em lagar do ~qua.tro mezes» <liga.-se: «do.us mezeS», 
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1902.-Bm·nardo Hol·!a, 

53 

Aos§§ 6" o 7" do art. 14: Elimine-se. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1903.-Be17lat'da Hm·ta. 

54 

Ao art. 3" usque 25: Supprima-se.-Leowgiido F'ilgueü·ag, 

55 

CAPITULO lU 

DOS ll.ECURSOS 

Art. 32. Da deci~ão du juiz sobl'o inclusão, nli.o inclusão c e:wlu
são de eleitores havorá. recat•so voluntario, com elfoit o devolut ivo, 
pa.l'a. uma. jllnta. eloitm·al com sédo na oapita.l dos Estados e no Dis
tricto Federal, composta. do juiz federal da secção, da um substittlto 
e do procurador seccionaL 

Art. 33. O recm~o sel'á. interposto no prazo de lO dias, contados 
da audioncia em que forem publim~das as decisõM do juiz, e serãO 
compotcntcs para su:t. intcrposiqlí.o : 

I•, no caso de não inciusão, o prejudicado, por si ou por pro 
curadm· ; 

2•., no c:J.,Jo rle incluslo ou o:~;clusao iadevid,\s e de uã.o exclusão 
qualquer !Jieitot' tia cJmac·ca. 

A1•t. 34. Inte1·posto o l'eaurso pelo proprio pl'ejudicado, fica.rá de 
nenhum ofl'oito o que for interposto por tel'ceiros. 

A1•t. 35. C<1da l'ccurso só poderá. referir-se a uma pessml. e será 
interposto por simples petição, e t<>mado por termo, si agsim forre
quel'ido . 

§ 1.• Deferida a petição, o juiz a quo mandará j untal-a aos autos 
o abril• vista ao recor rente por lO dias, e, em seguida., ao recor-
rido ou seu procurador, por cinco dias. · 

§ 2.• A vista será em cartorio, e ás razões poderão as partes 
j untar qua.esquer documentos. 

Art. 3EL Arrazoado o recut·so, o escrivão mmettel-o~ha sobre
gisko ao juiz foderal, tlentr o do p1·azo de 10 dias. 

Para.gra.pho unieo . Recebendo u rocurso, o juiz federal distri· 
buil-o-hu. a si ou a qualquer'do~ membros da. junta, guardada 
absol11ta igualdade 11a distribuição . 

Art. 37. A junta iniciará. seus trabalhos sob a presideocía. do jui~ 
fede1·al, no dia :25 do a.bt'il, e decidirá. t odos os recursog até 31 de 
julho. 

§ 1.• O não julgamento neste prazo impm•ta. em provimento do 
rec1H'SO, sem prejuízo das penas impostas em lei . 

§ 2. o Gada meml.Jro da jttotn l'elatal'á.. dentro do prazo de einco 
dias, os rectn'so:1 q uc lhe ti ve1·em sido dístri buidos. 

APt. 38. A junta celebrará scssõc3 em dias alternados, á. excepção 
dos domingos e dias feriados, e nessas sessões julgu.r á. os recursos 
que foram relatados. 

§ !.0 A de!!isão será tomada por maioria de votos , inclusive o do 
presidente, a será. escripta pelo rel.a.tor ou pelo revisor Yoncedor e 
assigoada pot• todos os membl'os da junta.. 

§ 2.• O escl'ivão do juizo seccional lav1·a.râ. em livro proprio as 
actas das reuniões da junta. 

§ 3. o Decididos os recnraos, serão os respectivos autos devolvjdos 
pe lo correio, sob regist ro, ao juiz a guo , o qual mandará archival-os 
nu ca1•torio com}'letcnte, o, cncotra.Llos os trab:J.lhos da. j urit a, o 
oserívao do juizo i'odol.'al remetterá. ttté 31 de agosto aos juizes a quo 
a lista dos recursos pravidos, devidamente rubricada. o · assigna.da 
pelo juiz federal. 

ArL :39. Dentl•o do pra.zo de lO dias, contados daaudiencia de que 
tra.t<\ o a.rt. ~~. a. qu<Llquut' eleitor da comal·ca ú lici~o recorrer no 
t.otlo tlo a.listamentu t>leitora! va.l'a. o Snpmmo Tribnnal FedCl'aL 
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§ 1. 0 Esse recurso, que sõ tet·á. e/feito devolutivo, ,o;;urà. interposto zilciro ua.to, ou naturalizad1•, maior do 21 a.nnos de idade ahí resi-
perante o juiz a quo por simples pe~iç.ão. dente, que lho entregar om duplicata. uma lista cheia,' datada e 

§ 2. o Autoada. a petição, com ou sem ~ocumentos, 0 recorr~nte ass.ignada por si, com a lett1~11 "': :firma recon~ecida pelo t~belli~o 
poderá arrazoar o recurso dentro om dez dtas paru. o que tei'á VISta local, conte~do, pelo me~os, <LS_::;l~ co~o ficara ?ontendo C? hvr_o de 
em cartorio. ' modelo offimal, as se~umtcs ~n'!_1caçoes gar_anttdoras d<~ tdentid8:_do 

· · · . . . . . . pessoal: o seu nome, iaade, fthacao, naturalidade, estado. profissa.o, 
§_ 4.o O JlllZ a quo, dentro .no prazo de lO dta:>, re~vondcra a:s residencia, tempo de resdencia, e declaração do ter sido, ou não, 1 

razoosdorccorrente c mandara l'omettor os auto,; ao Supremo TI'l· antm•iormonto alistado elieitor, mencionando, em caso alflrmativo, 
bunal. a circumscripção municjpal, município e o· EStado em quo foi alis...;~; 

§ 4.° Cabe recurso no todo do a.lista.mento eleitoral, nos casos de tado, com o numero de ordem e a d~~ta do seu alistamento, bem : 
p1•etei•ição de formalidades substanciaes que viciem todo o pl'Ocesso . como o nome, o idade, a filiação, a naturalidade, o ostado, a resi- ' 
de alistamento. denoia e o tempo de 1·esidencia: 

§ 5. 0 O Supremo Tribunal, decidindo o recurso, no caso de I. Do ronjuge que nã.o for administrador do casal; 
provei-o, ma;n~arã. cancella.r a respectiva inscri.J?Ção no juizo ' JI. De cada um dos membros da sua. familia que não tiver I' 
a quo e Ul, JUIZO fedoral, c ordenará prevaleça o ahst.:1.mento an· completado 21 annos de idade · 
terior.-Calogems.-Wencesla~ Bm::;.-Ganzeiro de Re:rende,-Joi"io • ' . . . • 
Luiz Alves.-Bernardo Montewo. I~I. De cada ~m dos membros da s~ra fam11Ia, ma~or de2J annos 

de 1dade, que v1va em sua companhia, sem economia proprra; ; 
As emendas de ns. 52, 53, 54 e 55 não devem ter a ap}>rovação IV. De cada um dos seus tutelados e curatellados, com a · data do ; 

da Camara. As dos Srs. Leovigildo Filgueiras, Calogeras e outros, termo de tutella ou curatela, e designação do cartorio, :onde ella se : 
porque a Commissão as considem prejudicadas, o as do Sr. 1'3. lavrou e do juiz que a confleriu; ' 
Horta, porque as julga. desnecossarias. V. De cada um dos parentes consanguineos e affins de quem possa 

:vir a ser curador, om caso de interdicção, que, por exceptuados nó 
§ 1° do art. 70 da Constituição da Republica, não podem ser alis· 
tados eleitores, tendo ellcs especial procuraçi~o. com a menção rla. 
,data desta, c do tabellião que a fez: 

AO CAPITULO lV 
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Ao art. 3° usque 25. 
Supprimam-so.-Leovigildo Fagueil'as. 

Na opinião da Commissão, a presente omonda. eskt prujudica1la c 
assim, não deve ser approvada. 
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Para serem collocadas onde convierem· 
A1•t. 1.0 Os officiaes do registro civil nas circumscripçõcs rsspJ

ctivas: 
a} alis~arão pa.l'a. eleitor, em livro, con1brme o modelo da.do pel 

11oder executivo fcdcrat, sn.Ivo as l'C$tricçõcs constiuccionn.cs, o. bra-

,, b) Depois de fazer o alistamento de accôrdo com o modelo official 
,e de annotar, com o numero de ordem e da pagina do liv:ro, em 
·que o tiver feito, as duas listas· eguaes recebidas, gu:udarão uma 
para. servir de contraste nos actos de votação, e restituirão a outra 
ao alistando para lhe servir de titulo de eleitor, publicando, com a 
possivel bt•evidade, lt expedição do dito titulo por edital, que será 
reproduzido pela imprensa; i 

c) Em vista dos assentamentos qut:~ fizerem, das respectivas com
municações reciprocas, a que ficam o·brigtldos, e ele declarações dos i 
proprios eleitores, <tvorb<trão no livro dos alistamentos, ntt. lista. 1 

sob s1m gmtrd:L e mt listtt que serve de titulo de eleitor ~~o alistado, ; 
logo que lhe se.i<t ttpt•esentadtt pttra osso 1im, to1ht e 11W1.Iquer modi- · 
ficaçií.o que occorra. com I'el:J.ção a cada um do~ mesmos alisttt- • 
mentos; e ' 

d) Tambem averbarão na listu. sob SU<t . guardtt e no livro dos 
td istamcntos o pag:~mento ;mnmtl e sncces.')ivo (lo seUo !'lobre titulos 
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e!eHoraes, logo que lhe soja.m <lpro.>ent<.~dos o titulo do cioitoJ.> e o r-!tm.•a:rchia., sã.o ba.~el!,lta.~ na. mais cst1•ícta ogualdath~ de düei to; c 
ennhccimentQ fiSCJa.l respectivo. ·dar mais votos ao·pae do fa.milía, ao·dono de oillcina, a.o granuado 

<· Art. 2.0 Perderâ o direito de votar nas mais proxhna,s eleições; u.niversita.rio, do que aos que o não llão, é infringir ~s~e princip.io, 
~ que se seguirem a. qualquer modifica.ção que Hte dimBnua. o numer•o cmando IJt•ivilegios que não tooro out1•o fnnda.rnento smao a log1ca. 
'<!de votos. e, si tiver vott~do, a sua. vott~ção será. a nnull::vht pelo po· de uma. theoPÜ~ tão a.I'bitl•aría. quão sub,jectiv<li . » 
'"'der verític.a.dor, o eleitor que não fizer averbar essa modifi e<tção no A ·ca.ma.ra. deve rejeit<~.r esta emenda. 

seu titulo; até lO dias antes das mesmas eleições, salvo si t~ modi' 
ticrwão tiver oecol'rido depois dr\ convoca.ção eleitoral, mas ltntcs 
do dia. d'3. eleição, crtso em quo olla podor;1 ser averbada. até ú ves~·. 
pera. das mesmas eleições, GU simplesmente decl<tr<~da IJclo efeitov\: 
no acto do vot<JJr, corn IJrotcsto de fuzel-a averbai', si'pot· qualqww : 
motivo, não lhe tiver sído possivel t\ a.verb[l.çào n;~ vespem.- .illo· 
1·eira da: Si.l1!a. Ao§ 5°, do art. 25: 

AO CAPITULO V 
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Ante. a urgoncia. com.quo &f 'mpõo a votação da reforma eleitoral, 
não é pePmittido o exame dGttdo das disposições cont idas na emenda 
pertencente t\<l Sr. More ira da. Silva, a qual, si fosse adaptada, tra.m;. 
iormaria sem duvida, radicalmente, o systema eleitoral vigente. E a 

· Commisslto,nãopodendo dai' á mesma. o seu assentimento, por julgai-a 
contraria, nã.o só ao projecto que apresentou, como tam bem, na easen· 
cii:!i, aos principlos do nosso; direito constitucional, limita.-so, pa.l'<'l to r· 
na.r evidonte a confusão em que lalJOra aquelle illust l'c Doputado, a 
transcrever da Política. J>osiU·oa, de Lastania, a s seguintes pa1a
n-as; «Semell1ante impl'Opricdade (refe1·e.se <L denominação de 
uni·vc1·sal dada ao srdfragio genem.lizadn, q_ual D conhecemos) auto
riza a.a.ccusa.çã.o feita aos IJoliticos de, considerando o snll'ragio como 
ài'reHo pl'imitivo, o negarmn,nfio ob.~tante, <t mulher c a.os menores; 
e cllu. é que induz out~·os ao confeJ•irem <t todos, a. tê a os menores, 
por quererem sor mah; logicos, e assim so ·v cem obrigados a. inven
tar ce:rto direito de representação Clll favor do pae de famili;t o dos 
pa.trões industriaes, pot•que os menore~ e operar•ios não pos.suir1am 
a.s qua.lida.des exigidas para. exerce~em o direito r1uo se lhes confere. 
Nada. ma.is improprio que tal repr-csentaç:ão. A sobera.niili e o 
sufflragio, que é o, seu exoreicio, são c devem ser directos, 
nã.o 1Jodem conferir-se aos que aind<~ não ~ã.o elementos rla sooie· 
dad·o, sioão da. Jamilia ou de uma instituição a u;tloga, Jlcm muito 
menos se póde inventar um sun·ragio multi pio em razão dos inc;~
pa.~es que se suppõo quo repl'esentll. o llomem dl} cer ta. lüerarchia. 
social, porque isto é crca.t· privil6gio. 

As diíferen(:a~ lJir.rarchicas qw~ nascP.m da, desigualdade de con· 
~ dições na. sociodado não obsta.m, jü. o dissemos, a quo todas as 
1im~es particulares sejam.agnaes jur ídica e moralmente, porque 
a.s rela.c.Jões reciproca.s M todas <loS ftl1lcções, q.ualqner que Sl:'ja. a sua 

Alt ere-se: 
. Fie<~. psrmittida. a entrega. do titulo, mediante procuração foi ta o 
assignad<\ :pelo eleitor a quem aq,uclle pertencer .-.Inizio de Alil'l:u. 
-E·nr}a,~ lllartins,-Te~vcwes@ Ly1·a. 

A. Commíssão considera acceita.vel esta. emenda., que não contrtwero 
ao systema que adoptou, vísto apena..s tra.tar-se da entí'ega do titulo 
de eleitot•, mediante p~·ocura.çã.o, depois do ultim<~do o respectivo 
processo . 
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Ao art. ~5. onde con viet·: 
8 O presidente da commissão mtmicipal', não t'eccbendo o;~ livros 

do talões (lo Wmlo~ <•,té 30 dias depois do J1l'azo marc<ttlo pelo <>~' t. 21, 
os l'aelamani. em oilicio sob r ogistl'o pelo Conoio. 

Sala da,s sessões, t2 de agosto de 1903.- Ben~m·do Horta. 

I•:' <xtlutat• it p1•uvideucii1 que ~ cwend<l, aoiln:t consigna, }Je]o que a 
Ca.mara deve <tpvroval-a. . 

60 
Ao ~rt, 26: 
Accrescente-se ! 

o a oxhíblção de procuraçií.o fa.lsi:ficad:.t no t o1lo ou em parte pu.r~ ,. 
a obtenção do tttulo.-.tinüio de ,L01'CH , -E7teas ltlat>tins.-To.vares 
de l4Jra . 
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·<: Esta. :emenda. é consequente á. de n. 58 e completa. o a1·t. 26. 
;Acha-sei portanto, nas condições do sei' adaptada. 
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Onde convier: 

Art. ·A 2• ou qualquer nova. via de titulo de eleitor, posterior 
a essa., além das declarações da primitiva, terá. a do que foi pago o 
valor de 4$000. 

Paragrapho unico. E~sa importancia será dividida em partes 
iguaes pelo secretario do govet•no municipal e pelo tabellião de 
notas que registre os alistamentos. 

Sala das sessões, 12 de agos~o da 1903.- Ben1ardo Hm·ta. 
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Art. 3." O titulo eleitoral está sujeito n.o sello a.nnual e successivo 
de 10$, que constará de um conhecimento fiscal impresso, ma.s com 
espaços em branco, em que se mencionem o nome do eleitor, o 
numero de ordem do seu alistamento e a data e o Iogar em que elle 
se fez, e, em algarismos e lettras, o numer·o de votos d~ que o 
eleitor dispõe ; e de averbações feita~ pelo. agente. fiscal no verso 
do titulo eleitoral que lhe tiver sido a.preseu tado para. o sello; e, 
pelos officiaos do registro civil, na Hsta. sob sua guarda e no livro 
dos alistamentos. 

A estação fiscal dará. ao eleitor tantas vias do conhecimento cl e 
pagamento do sello quantas o eleitor lhe pedir, SBlla.ndo cada uma 
dellas com 300 réis de verba. 

No verso do conhecimento do pagamento do sello e no das vias 
subsequentes desse conhecimento, haverá espaços em branco para a 
designação da eleição dr) que se tratar-federal, estadnal ou muni
cipal, para a declal'ação do nome, profissão e rosideucía. do cidadão 
ou àos cidadãos, si a eleição se fizer por lista, em quem o eleitor 
votar, para a data e para a assignatut'a do eleitor.- Mo~·eira 
da Silva. 
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CAPITULO IV 

DOS 'l'ITULOS 

Art. ·40. A Secretaria do Interior mandará. imprimir os titulas de 
eleitores, de accordo com o modelo que organizar, e remotterá os 
mesmos em numero sufficiente ao juiz federal de cada Estado, para 
que este os distribua aos juizes locaes, tendo em vista o alistamento 
de cada comarca ou pretoria. 

§ 1. 0 Os titulos deverão conter, além do anno do alistamento e 
indicação da comarca. ou pretoria, o nome, profissão, filiação, 
esta.do, idade e numero de ordom do eleitor no alistn.mento geral. 

§ 2. 0 Os titulas serão assignados pelo juiz do alistamento o por 
olle entregues ao eleitor, na sêde da comarca ou pretoria, me· 
diante recibo ; e por delegação delle, pelos juizes mais graduados 
das subdivisões judiciarias da comarca nas respectivas sédes. 

§ 3. 0 Os juizes de que trata o paragrapho anterior da1•ão recibo 
ao juiz do a.lista.men to doR ti tu los recebidos, e só os en tragarão aos 
eleitores mediante recibo destes. 

§ 4, 0 Os juizes encarregados da entrega. convidarão por edital 
os eleitores para o fim de virem receber os seus títulos, durante o 
prazo de 30 dias, em logar prêviamente designado, do meio-dia ás 
~ horas da tarde. 

§ 5. 0 No caso de extravio, perda de tit•Jlo ou apprehensiio do 
titulo pela mesa eleitoral, poderá o eleitor recebet• outro, mediante 
requerimento ao juiz do alistamento, o qual no novo titulo quo 
mandar expedir, fará mencionar trata.r-se de nova. via, cujo nu
mero mencionará. 

§ 6, o Aos eleitores, de cujo alistamento haja recurso pendente, 
será. expedido titulo com a declaração da 1·ecm·rido. ficando esse 
titulo sem effeito, da.do o provimento do recurso e expec.lindo-se·lhe 
titulo definitivo. 

Ar&. 41. No cas) de recusa. ou demora na. entrega dos títulos, 
poderão os eleitores reclamar perante o juiz do alistamento ou o 
juiz federal, que providenciará com urgeocia sob1•e essa entrega. 

Art. 42. Os títulos não entregues no prazo do § 4• do art. 40. 
fica.rão á disposição dos respectivos eleitores no mesmo local e pe· 
rante a mesma auctoridade até a vespera de cada eleiQão.
Calogetas.- Wenceslâu Bm:.. -Joao Ltti,v Al-ves. -llerFardo .J.l:(ont(firo. 
-Ca1·neir(J de Re.;encle, 

C!:l 
c.o 
00 

> z z 
> 
t:rl 
f/1 

t; 
n 

~ 
!J.j 

> 

º ~ 
iil 
c. 
o 

~ 

I 
3 

~ 
i'l 
" 3 

"' ~ 

~ 
"' ~ 

&:
~ 
-.J 

c. 

" 
o 



As emendas que teem os ns. 61, 6Z o 63, ni~nhumo. vantagem tl."a.
zem :J.O plano do projecw, o em taes cir cumsta.ocia.<l a Casa não as 
dovc a.cceitat•. 

AO CAPLTULO VI 
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Ao al'L. 35. SulJstilua.-se o a.rt . 35 pelo seg1ünte: 
Ar t. 35 .. Os edificios designados pa1•a fun cclonamento da.s secções 

deve1•ã.o ser sempL'e situadoa dentro do peritne~ro du séde do muni
cipio ou da: de cada. uma. de sua.s subdivisões judieiarlas, Cl'cadas 
pelas actuaes constituições estadoaes, proferindo-se edífícíos pu
biicos. 

.S. R.-Sala. da.s sess&M, ll de agosto de 1903.-Hel·menegildo rlc 
Moraes. 

66 

Onde convier : 
Art. O e leitot• tel'á. o direito de voto em qualquer secção clei· 

tora,l : 
a) da Republica na. eleição de P1•esidente o Vice-Presidente da 

Republica; 
b) do Estado nil. de S(lna.dor, qua.ndo nelle alistado ; 
c) de districto clcito t•a.l. ou de ·Es tn.do <lo um só tlistricto, na 

de Deputados, q ua.ndo uoUo alistado. 
P;~ra.grapho uolco. l~m qua!que•• desses casos o voto será to 

mado om separ a.do e o titulo retido pala mesa serã. remcttido, 
sob registro post[l.l, ao prc$1doote da. jnut·.t de t•avisãa ou de a.lis
tl\mento qúo o tenlla. e:<pedido. 

Sa.la das sessõe.~. 12 da agosto de 190:L-Bd>'nal'do Hm·ta. 
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Es ta cm(\nda tem o o.sscntimonto da Cammis.~. quo a julga ne· 
A Com.misaão a.dollta. esta. emonda.. Ell:.t. pt•eoncbe uma. lacuna do I cessaria, como complemento ao cap itulo a que oo r ufcr•e. 
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Capitulo VI-Da:s eleições: 
Accres~en tem-se onde convier os seguintes ar~lgos : 

Art.. A divisão do muoicipio em secçõo.~ obedecerá ao numero 
de eleitores alistados, não podendo em nenhum<; doiJas e.'l.cuúer de 
300. 

A1•t. Além da.s secoõe~ da sEldo do municipio haVOl'<i tantas 
quantas exigir u numero de claitm·es nas sédcs d.e eada uma das 
subdivisões judioi.a.rias, ci'oada.s pelas actuaes constltuiçõe~ esta· 
doaes . 

Supprirna-se o art. 34. 
S. R.--Sala das ses~õcs, do agosto de 19J3. -Linclolp!;o (Jae-

tano. 

Para eommodidade do eleitorado e eonveniencia do processo clei
~ral~ convem qrie a CaJl!ara approve a. cmwnda. r etro. 
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Ao art. 30-Supprilna.m-se o artigo e pa.ragra.pho unico e accres 
centem-se, onde convier, os seguintes: 

A1•t. Ca.da eleitor votará. em dous terços do numel'o de ~pu. 
tados do dí~b·icto. 

Paeagt•apho mlieo . No~ districtos de qu;~tro ou cinco Deputados·, 
cada clcitol' votará. em tres nomes . 

Art. Nos districtus do tres Deputadas, o eleitor poilerá. a.ccumu-
l u os seus dou~ votos om um só candidato, osorevendo du[l.s vezes 
na cedula. o norne do mesmo. 

Art. Nos distd ctos de qllatro ou cinco, o eleitor poderá. ae-
cumuln.r os seus tt-es votos em um só candidato, escrevendo tres 
vezes na. cedula. o respcctí v o nome. · 

§ i." Nestes districtos, o eleitor pode1•á. tambem accumula.r dou s 
votos em um só candidato, nos tomws do artigo a. o te dor. 
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§ 2.• No caso do eleitor escrever em uma cedula. um só nomP,i' '" 
uma só ver., só um voto será. contado ao nome escripto. ~ 
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§ S.ó'Sl• ~ · cetl'ufa; coritiVm• mn.íor numero de votos do que aquelles 
de'•q(ié' tiéléítórjiõdé dispor, serão apurados sómente, de cima para 
baixo e na ordem dá collocação, os nomes escriptos até se comple
tar o numero legal, desprezando-se os excedontes.-Jose Bonifacio. 

Sobre a materia desta importantíssima emenda já a CommiRsão 
teve occàSião de manifestar-se, quando estudou o substitutivo Ca
logeras, que tambem institue o voto eumula;!iivo em llsta incom
pleta,. Neste particular, disse ella então, que accejtava o projecto 
-Aoizio de Abreu, para. cujas disposições a respeito, que abaixo 
transcreve, pede agora approvação da Garoara. 

Art. E' permittido o voto cumulativo. O eleitor é livro de dar 
os votos de que dispõe em sua chapa, cumulando-os ou não, todos ou 
por:J~arte delles, em . um ou mais individuas, comta.nto que o faç'll 
escrevendo o nome do candidado ou candidatos tanta& vezes quantos 
forem os· vótos que lhes quizer dar. 

§ No caso do eleitor escrever em sua. chapa um só nome, uma 
só vez, só um voto serU. contado ao nome oscri:pto. 
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Aos arts. 33, 34 O' 35 : 
Supprimam-se.-Anüt:o de AbreH,-Ene'as ll:li.tl·tins.-TavtJ.;-es de 

L!JI'C!. 

69 
Ao àrt. 36: 
Substitua.-se : 
«A mesa encarregada. de presidir o processo eleitoral e receber 

os votos será constituída)> ; o mais como está. 
Supprima-se o paragrapho uuico.-Anizio de .tlbreu.-Eneas 

Mm·tins,-Tar;o.res de Lym. 
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Nas eleições federaes cada eleit:~ votará. em um só nome nos dis-' ~ 
trictos de tres ou quatro Deputados e em dous nomes nos districtos 
de cinco. 

As mesa.s para. as eleições federaes serão ~leitas. annuahuente a I 
de fevereir•o, em see-são especial da corporação municipal, e servi-
rão nas eleições de todo o anno. · 

Para esse fim o president~ da. corpora.ção municipal convocará . os 
tres vereadores mais votados e os tres supplentes que se seguirem 
ao ultimo vereador sorteado. 

Os tres 'Ve1•eadoros escolherão o presidente o mais dous membros 
da mesa e os tres suppfentes escolherão os· dous membros restantes. 
Essa· escolha será feita por escrutínio secreto. 

Paragrapho unico. No caso de não comparecerem os substitutos 
egaes, por ordem de votaçã.o, os presentes indicarão os eleitores 
que, em sua respectiva, classe, deverão substíiuit• os vereadores ou 
supplentes ausentes. 

~ z 
> 
trl 

Nas cloiç~ões fedcraes o voto devm•ú. ser ruvc~:~tido das solemnida I ifl 
dcs quo garantam seu segredo. · tl 

Paragmpho unico. Set•â pormittido ao eleitor vot;tr a descolJerto, · > 
desde que o queira. fazer, tio accordo com a lei n. 426. I ~ 

Cam<tt•a dos Deput<tdos, 28 de agosto de 1903.-Eloy Chaves. ~ 
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Ao art. 31. 
Substitua-se pelos n.1·ts. 48 e 49 (excepto os§§ 2° e 3°), e 50 com 

seu paragrapho unico, da sub-emenda do S1•. Calogeras. 
Sala das sessões, 12 de agosto de i903.-Bemardo Horto.. 

73 
Ao art. 36. 

:D 
> 

Ao art. 37 : . I . Ac?rescente.·Se entre «mnnicipio)> fl <<preferind.o-se» : ou de seus 
Supprima.-se, - Anyzio de ;\1·e1t. - Eneas Martim. - 'l'ava1•es dtstrictos. 

de Lym. Sala das se;o;sõos, 1.2 da agosto de l9U3.-.1Jemardo H01·ta. 
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Ar L. 35. Substitua-se p t:lu scguiüte : A~ LUI!~ olcitoral;l~ deve
rão {hoccionar de preferencia. em ediftcios publicos. - Galvão 
Rapti.tto .• 

Ao art. 27, 
Supprima-se. 

75 

Aos arÚ\1, 91 usque 4!:!, 
Supp1•ima-11e.- Leovigi~do H~gueiras . 

76 

Art. 4. • O cxerc icio do direito de voto dependerá. du. p resença 
do eleit.ol', da ent1•ega. de um dos docume ntos ftscaes mencionados 
no artigo precedente, com os espaQOS devidamente pt•eencbidos . e 
da. :1ssigna.tat•a. do e leitor presente pa.r~L votar, ou do outro eleaor 
a. sou "togo, no Hvi'o de presença.. 

O eleitor quo .mudou de residenci:>. só poderiL exercer o direito 
de voto na. nova. r.esidencia., depois de faze1• a.vet•bs.r no seu ti· 
tolo, conforme a leUra. c do a.rt. 1•, a círaumscrlpção municipal, 
município e Estado para onde se mudou, de se fazer a.bi alistar 
na. fórma. do citado a.rt.igo e de obter gula para a ost~ fiscal 
da. nova residencia lhe fornecEll' o documento para ma.nifestttçã;o 
de voto.-Mo1·eira da Silva. 

77 
'St•ppt•}ma.·so o art. 3 l .-Tflomaz Accioly. 

;•sêde do m11nicipio ou do, de ca.da uma. dljS s~a.s subdivisões judicia· 
ri!lS, sendo proferidos os edi.tlcios publicos. · ·. . 

Ao art . 36-Em vez de-nos mtmicipios-diga-se: nas camarcas. 
Ao art. 37- Em vez de-archivada na secretaria do Conse&ho Mi<· 

mcipai - diga-se : em pode1· elo sec1•etarío tlá commisstTo.- Thormi:t 
Accío~y. 

79 

~IT~V 

DAS eLE I ÇÕES 

Art . 43. A eleição Ol'dina.rlo. pn.l'n. oscar~os de Dopntados o Senao 
dores se fa.t•:l em toda a. Republiro. no ult tmo domingo do mez da 
janeiro do primeiro :~nno de cada logis~a.tura, mediante sulfra.gi
dit•ecto dos eleitoras ~listados ria. conformidade deeta. lei. 

Art. 44. Para. u. elelç~o de Deputa.uos é mantida a. actual divisão 
de distl•ictos eleitoraes dos Esta1los d& União e do Districto Federa.!, 

Art. 45. A eleição tle Sena.tlor se1•.í. feita. por Estado, votando o 
eleitor em um só noib.e pam 811l>.sti tuir o sena.do1' cujo mandato 
houver terminado . · 

§ I. o Si houver mais <te uma. v a.ga., a. oleiQão será feita. na. mesma. 
occa.si.ão, votàndo o elei\or a.m cedula. separa,da para c{t(ia c ulli:Q. 
della.s . · 

§ 2.o Neste caso :)el·á. considerado eleito pe1o maior prazo o can
di.dato que obtiver ma,ior numero de votos. 

Art . 46. A eleição ordlnaria. :para. Presidente e Vice- Presidente 
da Republicn. será feita. no dia. 1 de mu.rço do ultimo anoo do periode 
presidencial, por suffraglo directo da. Nação e maioria. &bsoluta. do 
votos, vot ando o eleitor em dous .nomes, escriptos em cedulas dís
tinctas, sendo uma para. Presidente o outra pa.ra Vico-Presidente . 

Paragrapho unico . No caso de vaga. da. Presidencia. ou Vice-Pro
Ào n.rt. 34 - Em vez de - fW ediflcio do (Jonsolho, Cm•uz1·a 0 ., I n- siden?i~, nã.o havendo ~ecorrldo dous annos do peri?do presidencial, 

ÚJ?#BI!cict Municipal -díga-so : no edificio J))'tJ1liamente clesig1lado . a e]etçao .PI!-ra preencb1mento do va.ga se eft'ectua.r-<~. dentro em tres 
.~o .art. 35 - § ubstit ua·se pelo seguint~ _ Qua.!quer que s<üa. 0 .mezes dap01s de aberta . 

'nllme:o .de~~cçoes~ da com~rca, os .edlflc10s destgnados para. seu, Art. 47 . Ga,.da eleitol' vot<t.~á. em dous lerços qo nutnero !le 
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f~CC)OQltffiOI)tO"UUO ·:potlerao ser ~1tjadOs 1'~ra. ~o vorfmetr~ ~a Dcpu~ados do di~trjcto! . 
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Pa.ra.gt•a.pho uni co. Nos districtos de q ua.tro ou cinco Deputados, 
~ada eleitor votará em tres nomes. 

Art. 48. Nos distriétos de tres Deputados, o eleitor podara 
accumular os seus dous votos em um só candidato, escrevendo duas 
vezes na cedula o nome do mesmo. 

Art. 49. Nos districtos de quatro ou cinco, o eleitor poderá 
r"ccumular os seus tres votos em um só candidato, escrevendo tres 
vozes na. cedula o respectivo nome. 

§ l." Nestes districtos, o eleitor podará. hmbem accumular dous 
votos em um só ca.ndidato, nos termos do artigo anterior. 

§ 2. 0 No caso do eleitor escrever em urna cedula. urn só nome, 
uma só vez, sô um voto será contado ao norno escripto. 

§ 3." Si a cedula contiver maior numero de votos do que a.quel
les de que o eleitor póde dispor, serão apurados sómente, de cima 
para baixo e na ordem da collocação, os nomes escriptos até se 
completar o numero legal, dcspresando·se os ~xcedentes. 

Art. 50. A eleição será por escrutínio secz•eto ; mas é pel•mit
tido o eleitor votar a descoberto. 

Paragrapho unico. O voto descoberto será. dado- a.presentando 
o eleitor duas cedula.~. que assignará perante a mesa eleitoral, 
uma das quaes será depositada. na m·na e a outra ficará em seu 
poder, depois de datadas e rubricadas ambas pelos mf'sarios. -
Calogeras. - W. Braz. - Carneiro de Re:sef1dc.- Jollo Lulz 
Alves. - Bernat·do Monteiro. · 

As emendas numeradas de G8 a 79 não foram accoitas pola Com
missão, por serem desnecessarias umas e outras por estarem em 
desaccordo com o projecto de reformtt, cuja. responsabilidade á. 
mesma cabe. Nestas condições está, por exemplo, a do n. 71, do Sr. 
Eloy Chaves, na. qual é iostituido o voto uoinomina.l, já experimen
tado aliás em diversos paizcs c no nosso, com pouco lisonjeiros re
sultados, e acerescendo que escrip:Orcs de nota o condemnam, prin
cipalmente porque nas assembléas politicas, para cujas eleições 
será a.pplícado, o ideal é. não a representação da opinião que reune 
o maim· ,.mme,·o no eleitorado, mas a.s opiniões de todos os numeras, 
proporcionalmente. 

AO CAPITULO VII 

80 

Ao art. 3b. Accrescente-se: § As mesas eloitoraes, assim con
stituídas, servirão em todas as eleições para preenchimento de 

vag<!.S que se dereni nc)"periodo da legislatura. Ex:ceptuam-se aquel
las que tiverem presidido alguma eleição annullada. pelo Senado ou 
pela. Camara.-Thomaz Accioly. 

A' Commissão se afigura boa. a providencia. consignada na emenda 
acima e, assim entendendo, pa.rece-lbo que esta deve ser approvada 

81 

Ao art. 38-Suppt'ima·se o que se refere aos-dons livros de 
talões-e diga.-se em logar de- livros de assigna.turas- cadernos 
para a~signaturi'.l.. 

Ao § 1°-Modifiquo-se. mandando que os livros sejam rubricados 
por um dos membros da junta, design::tdo para isso pelos demais em 
termo expresso do abertura e encerramento. 

Supp1•ima-se o referente a talões.-Anizio de Abreu,-EmJas Alar· 
tins.-Ta-ua,·es de Lyra. . 

Esta emenda facilita o processo eleitoral e simplifica o mister da. 
junta revisora da capital dos Estados, no que díz respeito a tal 
assumpto. Merece ser adaptada pela Camara. 

82 

Substituam·sc o art. 39 e seus paragraphos pelo seguinte: 
Art. ag. No caso de não serem recebidos pelos presidentes da.s 

mesas eleitoraes os livros de que trata o artigo anterior, até cinco 
dias antes da eleição, se observarão as mesmas regras estabelecidas 
nos paragraphos do art. 6°. 

Substitua-se o art. 4l pelo seguinte: 
Art . . No dia e no edificio designados para a eleição, começarão 

os trabalhos desta. ás 10 horas da manhã, recebendo se as cedulas 
dos eleitores, mediante uma só chamada, pela ordem em que estes 
estiverem na respectiva cópia do alistamento, mas podendo o 
eleitor que comparecer até ás 2 horas dat arde ser admíttido a 
votar, mesmo depois de finda a chamada.. 
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Paragraplto. Antes da cha.mada dos eleitores se la.vra.l'á. uma. acta. Ao § 3°-biga-se~O eleitor, antes de lhe ser devolvida a ced.uta, 
especial da. installação da mesa, a qual será. asslgnada pelosmesarlos, al!l\:ignara. o livr o de prosença.. 
fiscaese eleitores que o quizerem. -Thoma;; Accioly. Ao§ Jo, do art. 46-Substitua.-so a primPira. parte ate cedttJas 

. . . Yecolhidas pelo seguinte - Em se,qt~ida pl"Oclantal'd o ,·ewltado áa 
A pl'Imeira p [l.l•te da. presente emenda é corollarw !la que fo1 eleiçtio petC!s cedulo:s ,-eceúidas-(o mais como está). 

cla.ssific~ soiJ n. 6; a Commisl!ão fl.Cceíta-a. Quanto á segunda Ao ar t 49-Substitua-se- os livros de talões- pelas palavras-
parte, nao deve sel' approvada por dispeosavel, I as ceduta,; t·eccl;ida, 0 livro de assi!Jnaturas. 

I Ao pa.Pa.gra.pho unico- Em vez de - do mu.nicipio- diga-se-da 
83 coman w..- José Boni(a.;io, 

Ao art . 3g, paragPolpho ll•: 
Diga.·se: 
« Rubricaclo pelo presiden~e da mesa. » 

O mais como cstá.-Anizio de Abreu.-Enca~ Mm·tins,-Tava1·es 
de L !fl'a. 

A ex.igeocia da rubt·íca de todos os mombros da mesa, sobre os 
livros destinados á a.ssignatura dos eleitores qne comparecerem á 
eleição e vottncrn, ass im como ao lançamento das actas dos tra.~ 
ba.lhos é excei!s\va. E', po1:tanto, acceita.vel est<:~ emenda que r eduz 
aquella. exigencia unica.moote á. 1'? brica do Pl'eSidente 

84 

Ao art. 40. 
No caso de seP approvado o voto eumulativo-Accre.scente-se-e 

o numero de votos que o eleitor pód.e cumular no candidato ou can
didatos que qulzeP. - Anüia de Abreu.-Enéa$ Mm·tins.-Ta,ares de 
L!p·a. 

A Commissão entende que a. emenda acima devo ser a.doptada. em 
todas as suas partes, excepçlio feit~ da. quo se l'erere ao paragrapho 
uuico do a1·t. 49, em que se exige a tl'ansel'ipçã.o da. acta da. eleiçã.o 
em notas do tabellião da. coma1·ca.e não do município, conforme está. 
no projecto. 

86 

Art. 43, Suppt•imam·se os§§ 1° e3°-accrescente·se: 
§ A eleição deverá tormina.r no mesmo dia..- Gal,fto 

Baptista. 

A primeh'a pa.l'te desta. emenda. está pl'ejudicad[). . pela emenda 
anterior ; a segunda., julga. a Commissão que deve ser acceita 
pela Casa. . 

87 
Ao art. 43, § 1•. 

. . _ . _ Supprlma-se o soguinte : 
Est~ emenda, como se vê, é con~ICIOnal, e sua. adopçao 1mpuc~e I «Depois de fazel-os. tPanscr ever, lendo-se 

sl for approv'!'do. o 'voto cumulatn•o . No caoo contrario, estara, vias e talão.» 
em voz alta. nas duas 

ipso facto, preJudicada. 

85 

Ao art . 43, § 1°-Diga-se- 0 presidente da mesa, lendo-as em 
voz alta., depois 'li o «ssigoal·as cr,m os demai~ mesat'ios e fazel·as 
aa.signar pelo eleitor, entregará a este a. pl'imeil'a. 

§ 30 : 

Supprima.·se o que se l>efere aos dous livt'OS de talõea,-Anizio 
de Aln-eu.-Enéas MaYtins.-Ta1layes de Lyra. 

Corisequente com a emenda de n. 81, esta conrém quo sej~ ig.ua.l-
mentc u.ppl'OVada.. · 
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A~ a.rt: 4B, § 1° : 
Supprima-se e seguinte : 

88 . A emenda retro é t~mbem corolla~·ío da quo tem o n. 81. 
'
1 Assim, deve ser approvada nas condições das de ns. 87 :e 88. · · 

« livro de talões confrontado com os da.s n.ssigna.tm•as» e A ·t r.:<> 
diga-se : 0 a.J • ;).., 

91 

:« _péla con'forencia dos nomes constantes llo livt•o de as:.;igna.turas Accresceute 
córrr.'·as êêll\Ílas·i·ehólhiilas»·._:_Ani::-io de Ahreu.-Enéas Mo.rt·!n.~.- Ou .no. v:isinlla.nça., coagindo por qu~lqucr fól'llla a. livra cornp11· 
Td'àres 'ill/'LYfa. "'' mncia de eleitores.. · 

_ . . Essa coacção póde ser provada por meio de justificação regula.r-
:E'.,lnna. emend~ de redacçao a. amma. tra.n~crtpta~ e como a ante- mente processada, cabendo ao poder verificador, mesmo que a tenha 

rü>r, amposta.llogtcamente pela. do n. SI ; deve ·POlS ser adaptada, examinado a junta apuradora, resolver sobre ella. -Anizio de Alweu. 
no ca.so do ·~el'flln as iOLüt•as. -Eneas. Mm·tins.-Tavm·es ele Lyra. 

89 
Ao § 2° elo art .. 47 : 
Acm•escente·s~: 

a) A recusa. desses fiscaes importa. nuUidade da eleição, com a.s 
mesmas exigencias e formalidades da. lettra a, do § 5°, do al'ii. 8" 
pç.dêJ,ldo desde lqgo declaral-a, salvo recurso por via. de contes
taÇão ·a junta. apuradora.. 

.\.o art. 47, § 5-Inclua-se entro os vocabulos fazer e declaração o 
segu~nte: 

« em qualquer cartorio de notas ~roxirno». 
Transponham-se as palavras: «assim como as das secções cujas 

mesas não se reunirem » para. antes do voea.buio «poderão» e 
depois do vocab1.1Io «recusados~.-Aní.:ria de Ab1·e~t.-Enàas .llim·tins. 
-Td:I'Jm'es de Ly~·a. 

A Commissão acceita esta emenda., porquanto consigna um 
preceito garantidor da verdade dos sutrragios, aliás já. existente 
no nosso direito eleitoral e torna mais claro o tmcto elo projccto, 
no pa1•agrapho 5°, do artigo a que se l'efero. 

Completa o sentido do ;:n•t. 52 do projecto o impede capciosas 
ínterpretttções da lei, no sentido de coagir-se o eleitorado, e ~ 
assim merece o voto fa.vo1•avel da Ca.mara a emenda su:pra. 

02 

Ao n.rt .. 41, accrescente-se: 
§ Na hypothese de ás 5 horas da tarde não estar finda. a vo-

tação, os trabalhos poderão SOl' addiados para o dia seguinte, 
lavrando-se acta do occol'rido até esse momento, o entregando-se 
desde logo boletins da votação aos ftscaes. 

a) No dia. seguinte proceder-se-ha a nova chamada, sendo admit
tidos a votar todos quantos, mesmo passada ella,ainda não à tiverem 
feito. 

b) A acceita.ção de votos de eleitor que já tiver votado implica. 
para a mesít, além da responsabilidade criminal, multa. de 1:000$, a 
cada um dos seus .membros.-Anizio de Ab>·eu.-Enéas 1Uartins.-
1'avares de Lyra. 

93 

E accrescente-se no fim de todo o para.gt•n.pho: 
90 Ao art. 47. 

Ao art. 49-'Supprima-se tudo quanto se refet'ir :1.0 livro do . Accrescente-se no fim do§ 5o: 
~~lÇes ;r?.ar~ registro de voto,-A,Ii;;io de Ah1·eu.-Enéas 111artifls,- «No caso <l.a. declaração de voto em cartorio o .ta.bellião fará 
!J.avares de Lyra, com qt~e todqs os 4eclarantes a.ssignem, IJ,}ém do l1vro qe JlOtas1 
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t!til~J?a.:Pe1Mj)arad6 e devidamente atith!Jntica.d.o, o seu nome com 
aá·iJ.e<ila.t'aÇões' constantes 'dQ seu titulo sobre identidade. Nessa. 

": hypótbe~' o titulO :pôde ser restituído ao eleitor, em Ioga. r de 
~ ser retido em cartorio ou enviado á junta, com o traslad[) authen
< tico de tudo~ os .votos perante elle dados, a que tl.ca o serventuarío 
,_. strietamente obrigado, sob pena da multa maxíma. do art. 70, 

§ 4°, n. 1.»-Ani.zio de Abre1~.-E11ia~ Marlins.-Tavares de Lyra. 

·ao .. 

94 

Ao art. 38, onde se di:z,:-60 dias-diga-se: 20 dias.-Galeão 
Carva~ha~. 

Ao. capitulo VII. Continúa. em vigor a. lei 35, de 26 de janeiro de 
1B92, a. respeito do processo eleitoral. 

Sala. dag sessões, 22 de agosto de l903.-E1'lCO CQetho.-Oliveira 
Jiigl,feiredo,-'-He14rigue BOTge!.-Oru11ello Cavalcanti. 

95 

Ao art. 38-Subsütua-se~s municipios- pelas. palavras - as co
'~rcas-;-:e S1l~Prima.m-se a8 pala.vras-dotts taWes7até-,-qwz~ificados . 

Ao a.t'ti. 39-:-Em vezc do - dos Conselhos .i\.Itmicipacs diga-se -- das. 
com'Q~i;Ssõe.s de. a.listo:men_lo. 

Ao § 2'l do. mesmo artigo- Em -vez de - aos· presidentes dos canse· 
lhos mtmicipaes-. diga-se - ans p1·esidentes rTo,s oommissõe.~ de aUstrJ
men~o;-Joso Bonifàcio. 

()() 

Art. 40-Supprima.m-se as palavras- dos mun-icípios:- Josê lloni
facio, 

'. • l, 

97 

Art. 42-Em vez de-sec,·etario dos conselhos munici1Ja~s - diga-se 
-$ecr8tm·1os das commissoes de alistrJ.mento,-José J3onifo.cio . 

98 

Supprima.m-se o art. 45 e paragrapbo uníco.- Jose Boni
fo.cio. 

99 

Art . 41. Diga.-se-9horà.s em vezde 1l.~Gal11ão B.apti~ta. 

100 

. Ao <~.rt. 38. Supprimam-se as pa.lavras-doue livros de talões, em 
duas vias, contendo cada. um ta.ntos exemplare~ quantos ,forem os 
eleitores qualificados. 

Supprim&-sc a. ultima ]larte do· ·§ }P.-Thom~u Acaiofy~ 

101 

Ao art. 41. Accrescente-se, depois da.s pa.la.VI.'as .... U 4oras dil.. 
manhã-e terminar ató.á.s 8 horas do t arde do iii!lsrno dia.~Thomaz 
AcciO~:!f- · 

10.2 

Substitnam-se o art. 43 e seus§§ ló, 2• e:s• pelo seguinte: 
Art. 43. A eleição sm'â. :por escrutinio secreto . A urna se conser

va.w\ fecb[lda ti. cluJ.ve, en1qna.nto durm• a. votação. 
!'i L • As cedulas que tiv-erem nomes em numero inferior u.o quo 

deverem conter, ser·ã.o, não obstante, upura,das. 
Das que contiverem numero superior, sérã.o d€8prezadoB os nomes 

excet!entes, guardada a ordem em que os mesmos estiverem col· 
locados. . .,. 

§ 2.• Antos ·da chamada, a urna será aber~a, e 'mostrada. ao eloi· 
torado, para que se vet•itiqúe estar va.sia. · · 

§ 3.• O eleitor, logo que touha depositado: na· urna . sua Qedula, 
ou cedulas, assignar<L o livro de ·presença,. aberto, uumet•a.do, ru
bricado e encerrado 1Jelos · membros da. Junta . d.e r:Re'Visão • ......, .. 
Thoma:r Accioly. 
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Accrescente~se ao mesmo art. 43: - § Concluído o receb(-
monto das cedulas, o presidente fará. lavrar um termo de encerr:~
mento, em seguida á assignatura do ultimo eleitor, no qua.l se~-á. 
declarado o numrJro dos que houverem votado.-Tlwma.: Accioly. 

104 

Substitua-se o§ lo do art. 46 pelo seguinte: - § La.vmdo o 
termo de encerramento no livro de presença., passar-se-ha á apu
ração pelo modo seguinte: aberta. a urna pelo presidente, contará. 
este as cedulas recebidas e, depois de annunciar o numero della-4, 
as emmassarâ, recolhendo-as, logo após, á dita urna. 

Em seguida um dos mesarios designado pelo presidente tirará da 
urna uma cedula, desdobrai-a-ba, lendo-a e passando-a ao presidentM, 
que tambem a lerá em voz alta, sendo pelo outro mesario, como 
secretario, tomada a apural)ão, fazendo em voz alta a addição dos 
votos que tocarem aos nomes que!se forem lendo.-Thomaz Accioly. 

105 
Aos arts. 31 usque 48.-Supprima.-se. 
A.o' paragraphÓ unico do art. 49.-Supprima.-se. 
Ao art. 51.-Supprima.-se.-Leovigildo Filgueim. 

106 

Ao art. 52.-Acci'escenta-se: pena de nullídade de pleno direito 
da. eleição que nesse edificio for feita. -Leovigitdo Filgueiras. 

107 

Ao art. 38; Diga-se: · 
Art. Sessenta dias antes de se proceder a qualquel' eleição, a 

junta revisora da Capità.l remetterá. aos presidentes das juntas muni
cipaes dous livros, um para a a~<Jignatura dos eleitores que compa
recerem e votarem e Olltro para o lançamento das actas dos 
trabalhos eleitoraes, 

§ 1. o Sob rcquisiçã,o; com antecedencia de, pelo menos, noventa 
dias, ajunta revisora envia-rá mais um livro para transcripção .da 
acta por escrivão ad-hoc, á junta municipal que a tenha feito. 

§ 2. o Esses livros fornecidos pelas delegacias ftscaes, sob a. re· 
quisição do juiz seccional, serão abertos e encerrados pelos membros 
ela junta revisora, numerados e rubricados pela junta. municipal. 

§ 3. 0
- o 2° do art. 38. 

Sala das sessões, 12 de agosto de 1903. ~ 'Be)•nm·do Horta. 

109 

Ao art. 41- Accrescente-se: 
§ J.o Procedel•-se-ha á. eleição sempre que comparecer, ao menos, 

um dos membros da mesa ou supplentes até ás 11 horas do dia 
marcado ;para ella. 

§ 2. o Si até ás ll horas nenhum mesarlo ou snpplente compa
recer, não bavorá eleição. 

§ 3. o Si comparecer um mesario ou supplente, este convidará a 
dous eleitores pa.ra constituiçã(} da mesa até o fim dos 'trabalhos. 

§ 4. o Si comparecerem dous mesai'ios, ou um mesario e um sup
plente, ou dous supplentes, votará cada um em um nome, desi
gnando a sorte o ruflsario. · 

§ 5. 0 O recinto em que estivei' a mesa. eleitoral será. separado 
do resto da sala por um gradil proximo daquella, para que seja 
possivel aos eleitot•es fiscalizarem a eleição. 

Sala das sessões, 12 de agosto de 1903. - Bentm·do Horta ... 

110 

Ao art. 43 : 
Substituam-se o artigo e §§ 1°, 2• e 3• pelos §§ 4°, 7à e 9• do 

a.rt. 61 da sub-emenda. do Sr. Calogeras. 
Sala das sessões, 12 de agosto de 1903.- B(JI•nardo Horta. 

1ll 
Ao art. 48: 
Substitua-se pelo art. 67 da sub-emenda do Sr, Calogeras. 
Safa 4~s ljes:~ões1 12 de agostq de 1~03,-Perndrrlo [:!orça, 
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'Ao art. 49-Diga-se: 
Art. Finda a. eleição a lavrada a. · ~cta. sará. esta immediata-

.m ante tra.nscripta. no livro de not&s de tabellião, de qua lquer es
crivão do judicial ou do escrivão ad-hoc, os quaes darão certidão aa. 
mesma a.cta. ao.s candidatos e ftseaes que a pedirem. 

§ 1. o A . t ra.nscripc;ã.o da. aeta por escrivão ad-hoc será farta. em 
livro especial, aberto, numerado, rubricado e encerrado pela junta. 
m unicipal, :remettido á. mesa eleitoral com a;< li""Vros de acta. e do 
presença. de que trata o ar t . 38. . 

§ 2 .• A diairibuiçã.O dos ta.bolliães e escrivães incumbe ao pre
sidente da junta municipal, o que fará publico por edital e pela 
imprensa, si a bouvei', com a.ntece.!.encía de lO dias, pelo menos, do 
da eleiç&o. 

§ 3." Não comparecendo o designado, a m~a eleitoral nomeará. 
um e~riv~o ad·hoc. · 

§ 4. • Nií.o tendo recebido o 1ivro constante do § l•, a mesa pl'e
para.rlt um .com os requisitos do da junta municipal. 

§ 5.• A transcripção da. acta. será a9Signa.da pelos membros da. 
mesa -e pelos inter,~ssados que o qul2eram . 

Sâla. das sessl5es, 12 de agosto de 1903.-Ber>Jardo Horta. 

113 

' Aos arts. 50 e 50 A.-Diga-se: 
, Art. · A mesa fará extrabir, rio mesmo dia, trcs cópias das actas 
de organização, de eleição e das assigna.turas dos eloitores no livro 
de pt•esença., as quaes, depois de asslgnada.s pelos mesa.rios e encer
radas p or tabelliao ou escrivão ou escrivão ad·hoc, serão enviadas 
sob registro postal no prazo de treg dias, nma ao Senado, uma á 
·ca.mara. dos Deputados, outra ao presidsnte da. junta apuradora. da 
capital' do Estado ou do Distrieto Federal. 

§; l . 0 Si a eleição fot• parcial, será dispensada. um:~. cópia. ou para. o 
Senado ou pat•a <L Ca.mara. dos Deputados . 

§ 2 .,0 No caso .de l'ccusa, por p:u·te do agente do Col'l'cio, do l'e
gistro dos pa-peis eleitoraes, ou sB occultat• para impedir que seja. 
cumpri'do dentro do prazo legal o dispositíyo do artigo, poderão as 

mesas elcitot;aas -enviai-os á. junta apuradora por portadores de: 
eon:fiaoça, a.os quaes serão dados recibos· ·pelo presidente da. mesma.. 
junta. · 

§ 3. o Ao ~ente do Correio ,que cahir em qualquer das faltas pre~: 
vistas em arhgos desta lei, smii.o impo'Stas multas de 1:000$, além da: 
responsabilidade criminal em que incorrer. · 

Art. O art. 74 da sub-emenda. do Sr. Cal~geraa. 
Art . O art. 75 ídem. 
Ar t Os livros e mais papeis concernentes á oleicã.o serão· 

l'emcttidos, dentro do prazo de cinco dias, pelos secreta.rios das; 
mesas eleitora.Ps ao secretario da junta municipal, que os terá. sob' 
sua. gttarda no editioio do governo municipa.J . · · . 

Para.gra.pho unico. O seereta.t•io da. j unta. municipa.l llrms.rá' 
recibo ezplicat!vo. . ' . 

Sala d ii.S sessões, 12 do agosto de 1903. ~Bernardo lforta. 

1!4 

Art . 5.• O corpo eleitoral será. convocado e as elai.ções serão: 
presididas pelo juiz ou presidente do tribuna.[ judicia.rio da. meno.r 
circumseripção municipal ou estadual. ' · ' 

Os votos serão tomados, depois de constatados. quando se 
suscite duvida. a. ·· seu respeito, ou a. respeito do seu .POrtador, e · 
apurados, em a.udtencia. 'PUblica., á proporção ljue se tlzer a cha· 
mada dos cidadãos alistados eleitores, por uma cópia. impressa. do 
livro dos a.lista.mentos., tirada. coro 10 dias de antooedencia. . ~a 
primeira. t'loíção :federal que se rcalizat• por esta lei, o por outras , 
cópias impresSAS dos alistamentos, tira:~a.~ com igual antocedencia.: 
do 10 dia.s de ca.da. uma. das eleições · subsequentes, devendo ser 
todas estas cópias authcn tica.das com o respectivo numel'o da ordem 
roferent e â eleição de que se trata.r-fedora.l, estadual ou muni· 
nipa.l, com as averbações da modificações occorrida.s a.té a ma.ni- : 
fesf.acão do voto na. ultima. audiencia. eleitoral, com a. da. ta e com: 
2 assigna.tura do respectivo officia.l do registro civil . 
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At•t. 6. 0 O presidente üa a.ndiencia. eleitoral dará a.o eleitor, no 
acta. do reeeb1mento do voto e no. ordem em qt1e a. votação se J•ea
l b~:l.l', um boletim impresso destacado de uma brochura. de talões, ·1 -~ 
tambem impressos, de t antas folhas quantos forem os aleitares ~ 
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' •. n~n :.: ~ ~ _. q ,.. • IJ f .:; f ·:·,. . '~ - ~ >;. .. _ . . ; 
ail18.Wi~àl~!i) rLO,di~,an.t.ea.da ~leilft,ip a. . fWp, I)C w:~cç.d~l', depojs de 
cheioiflio~im.edll~lão raspeeti"(o cow .o. nome dP ~eitor presente, 
~~ ,.p , .U}Pll~r,~,de . o;r;t;le~ d~ sell: . ~li,st~~ento, com o numero de 
or~Jl?. . ~\\8: 1nfAJ<;:~4,er su<lt . ~ss.Iz_natura J?O hvro de presença, com o 
DllP.,er,o' d~ . V'otos a que lhe ~er dtreito o tit';llo eleitoral que 
éxüib1rl, ·r cc:>m o:· nome do candidato ou dos ca.ndlda.t.Qs em quem 
v~fOli'e '~oíri o' numero de votos que este ou estes completarem com 
á ·sua. · ,Panifestáçãó-de voto. 

§ ;z,o Não. h.a,Je.f1~o immed.iató~ · am ··7otos; ou nlio 'os havendo 
em numero de cih(:o, · funccioila.rãl) inezí.lbros' ;effeétivós de govérno 
municipal em_ n~m!;lrb correspondénte aos que faltarem .. ' ' · ·'' 

§ :3 . o Para o effeit~ da classificação . dos membros . desta . JUnta,· 
as juntas apuradoras das eleições muoicipaea remette~ão , no prazo 
de cinco días, áo I" s'Upplente do juiz · ~dera;l de cada município, 
cópia authAntica.da acta. da. a.IJuraQão· d&· eleição renovadora de todo 
o governo mui\Íeipal~ · . 

..:.1' 
o 
CfJ 

. ~ - : ' ir.(. :?; ~ o~ F:ui«1!S ~s yot:a<.~õ~s, o juiz ou presid~nte do tribunal, 
que .~ ~\'rer pJt~sMii~n •. :t'l.\r~~t la.vr&I' termo resumtdo de todas as 
ooc~encias, ~\l.e s~ré.. ~ejg'I;tado po~ elle e p,elos .ean4idatos, ou 
pelos seus representantes e pelos elettores que o qurzerem, e man
dará exti'àliir:e ·remetter, sob regtstro postal, com recibo de volta, 
uma cópia authentica. do termo de audienola. e outra do termo de 
comparecimento dos eleitores ao juiz ou ao presidente do tribunal 
que tiver de proceder â apuração geral.- Mo1·eiru. da Silva. 

· § 'i." A convocaç~o dos. m,emhros da junt11 d.~ qbétra.ta ostéli 
artigo se~·â Jetta. por. edital ~o 1° supl)leqte; · · ·· · · . · · 

. § 5. o O 1 () supp~ente do juiz federàLse.rá. sub~tituido qm 'su~s 
faltas e impedimentos pelos demais supplentes na resp~c~iva. arde~. 

§ 6:0 Si Q. l• snpplent~ do juiz federa;I até tres diaer antes da 
~~eição não tiver ·.·conV"ocado a. junta, esta convoéação 'ifu>Verá ser · 
feita pelos seü.s. s.u,bstit~tos, 'pelo, !,1-,~Ju~to do 'procurador ',seccional QU > 
:por qualquer dosruembros da mesma JUiita. ' . . . . ' ~ 

ll5 
§ 7. • Fuucciona.rá.' como secretario desta . jllnta o adjunto do > 

procurador, que i à vrárá. as actas em: •Uvro pt'oprio, o quaJi ftcarán!ob · ~ 
sua guarda. · · ' · · 1 · 

AO. CAPITULO Vl 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 53. A divisão do munj.cí,pio em secções obedecerá. ao nu
mero de eleitores alistados, não ' podendo nenhuma dellas exceder 
de 300. 

. .. _ . _ . . . . Art. tí4. Os ~dificios para funccionamento das mesas eleitoraes 
Art. 51. A el~Içao se fa!a por secçoefl de mu~ICI})IO, perante não poderão, sóõ penri. . de nullidade o o processo, ser situados fóra 

mesas enca!re~adas do recebimento das cedulas e mais trabalhos do ,·do. perimetro . à.a séde do municipio ou da. de cada uma das suas 
processo aleltol~l. , .. ·. 'sub-divisões judicíarias, crea~~ p~la~ ac~uaes col,ls~itui<,:ões . esta· 

• · ·A.rt. 52.: No dia; lO de janeiro do "[lrimeiro a.nno <le cada legisla- duaes. . . . . · · • · · · ·· · 
tura, na sala db governo municipal. ao meio-dia, reunidos o }o · sup· . . § l. o Serão preferictos para ó processo eleitoral os edificios pu
plante ·do substituto· do juiz ·federal, como presidente sem -voto, o blicos, e na falt!l. des~es serão eséolhidós ·os ' edificios particulares, ·que 
àdjuntQ.- do· procurador da. Republica. os cinco membro~ mais vo· ficarão equíp11rados áquelles J?àra:todós os eff<~itos de direito .. · 
tados do :governomuniciJ~Al, e os cinco cidadãos in;wlediatos em votos · § 2. 0 A designação de edlflcios, lima vez feita, não poder& Sér 
ao menos v,otado daquelles, observa~ o o disposto no pa.ragra.J>]lo, .alterada durante · a. legislatura., salvo o caso de força maior, devi
f!eguin~e. proceder~o á. .divisão do município em secções, á· designa· damente comp1•ovada .por vistoria, de.ve:o.do então a. nova. designação 
çji;o de (!ditiÇlios em qu,e, .tenham de funccionar as mesas e a eleição ·anteceder de 15 dias, pelo inen9s, ao dia da eleiÇão. 
d~)!ltas .• , · . . Art. 55. Divi<Pdo o mü~{éipl.~ eri:t secções, em ord~m numerica 

§ 1. 0 Noa ·Estados onde houver meml,>ros do governo mw1icipal, success.iva e feita a designaçã.o. dos ed:iftcio,s, em à(}to: continuo, a 
ele~tos,ppr tQd.o o município e outros eleitos por districtos, a elas- j~nta procedera a eleição das mesas eleitóraes·, vótaüdo cad'a um 
sitlcaçãà destas 'e dós immediatos serà feita indistiucta.mente entre . dos s'eus membros, por meio de cedula aberta e assignada, em dous 
uns e outros, tendo-se em vista sómentc o numero de votos que ,nomes escolhidos_ dentre os··eleito_res da l'espMtiva secção, conforme· 
cada um tiver obtido. o alistamento feito. -~ . · · · 
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§ J .• Sel•(i;o úeclá.ra.Lios memúros e.lleclivo;; tias n1esa.s o l 0 , 2", 
3', 5° . e 6°·J;Iulls votados, e supplentes o 4°, 7~ e f!•, decidindo, 
por'@,_ a sorte !3m caso de empate de votos. 

. § 2.• As meilas· eleitoraes, coustítaidas por esta fórroa, presi· 
'dirail a tOdas as eleições par-4 o preenchimento de vagas, que se 
ab~iretil hó periódo dé cada legislatura.. 

· Art.· 5(i . Da· ~ta da reunião da. junta serão extrnlúdas trea 
CÕpia's, das quaes rima Mrâ. no dia immediato atJU:ada por edital e ~e
produzida. pela impremm, si hou-ver, rornettida outl.'& ao presidente 
dil. junta -a,puradorá. do districto o out1•a ao ,joiz federal. 

~rt, 51; .Denttio em tres dias, após a reunião da junta, o seu 
presidente, pl>r ó:Blcios ou cartas registradas pelo Correio, commu
nicará a rca.da um dos mesa.rios e1fectivos e supplentea a aua eleição 
e a. designação do edificio em que funccionará. a res}l6Ctiva. mesa elei· 
to:ral. . . . . 
. A_rt .• 58. O 1° supplente e, na sua falta ou impedimento, o seu 
subStituto, na mesma accasiio, enviar& & cada mesa. eleitoral os 
livros ntlcessarios para. a. eleição, pol' si previamente abertos, nu· 

· mer&dóil, ·rubricados e encerrados, ''é oopía authentica do alista· 
meot'o dá r~speetiv~. sec<;ão, para. o que antes da reuniu.o da junta., 
terá. rêqueriao ao juiz do alistamento que lhe seja. dado, :por cópia 
authenticil, o aliStamento eleitoral registrado em cartorio do es
crivão encarregado deste trabalho. 

Parl,igrtl.pho t'Jnico. Quando até cinco dias antes da eleição, qual· 
quer m.csà. eleitQra.l "Qão houver recebido OS livros e a. cópia do a.liS· 
ta.D!-entó, 'pOderá. qualquer mesario re<lUisite.r aquelles ao presidente 
da JUnta; e a ·cópia. ao ·osorivão do registro eleitoral. 
. . ~rt. \!59. ~empre que se tiver de proceder a. q1;1a.Iquer e!e~ção, 
em vtrtude 'deSta. lel, o 1° supple.nte, com antecedenma nunca mfe. 
rior !l> dez dias, 'convidará por edital e pela imprensa, si houver, os 
eleitores do municlpio a ·darem o seu voto. declarando o dia, logar e 
hora da. eleíçio e o numero dos nomes que poderão fi21lra_ r em cada cédula. · · ~ 

Art, 60 . No dia. e no edi1Jcio designados para. a eleição, J>eunidos 
()S me:q).bros ._da mes~~o eleitoral ás 10 horas da. manhã, elegerão 
11en4'e st, ~ :pluralida.dEI de votoi, o seu prnsiden~e. Este designnt:ã 
.o .. seef:'etl!..l'!O, o encatTegado da ohamada dOll ele1tores, o de exo.mi
na.rp~ ,títnlf)$ -r~8}lectivos e de veritlcar a. ragulariuadn dos envo
lucros.das oedulas . . . 
·_; ·-'ijtrt.J>i,. Proceder-se-ha. ::i. eleição sempre qll? ~mparecel', ao 
mWJPBr ·~lll ~membros da Jn.esa. OU supplentes ate f.IS ll horaji do 

•lia. ma.l'cad? para eU1.1. . Efeste ea.oo, o mesa.ri.o presente convidará, 
dous dos eleitores da. aecçao e aom elles elegel'a. oa .outros, que func~ 
eionarão até o fim dos trabalhos. Si atà às 11 horas nenhum mesa.rlo 
compa.rocer J)ão luwerá. uleiçã.o . 

§ 1. • Si compa.recerem dous rnes!\rios, cada um convidará. um 
dos eleitores e os quatro elegerão o quinto, qüe Sérà. escolhido á 
sorte, ai houver empate de votos. 

§ 2,• Si comparecerem tl'es au quatro, elegerão dous ou um _po.ra 
occuparam os log11res vagos. : 

§ 3." O recinto em que estiver a mesa eloitoraher[!. separado do 
resto da sala por um gradil, proximo daquella para que seja pos.: 
sivel aos eleitores tlscalisa.rem a eleição. ' · ! 

§ 4.• Instullaàa a mesa terá eomeço a. cham&d.a dos olel.tores 
pela ordem em que estiveram seus nomes na. res}lectiva. cópia. do 
&lista.mento. 

§ f). • Na ii.~lta. da cópia, os eleitores -votarão :com a simples 
exilibiQão dos seus títulos, devida.mente lega.lil!ados. : 

§ 6.• O eleitor não poderâ ser admittldo a. vot&.r sem prévia. 
exhibição do seu titulo ; mas, exhibindo este; não ]be !lerá. recusado. 
o voto pela mesa. Si 11. mesa tiV€1' razões fundadas para suspeitar da: 
identidade do eleitor, tomar& o sou voto em separado e roterá. o ti· 
talo exhibido, enviaodo·o, com a cadula, li junta apuradora do d1s· 
tricto. · . . 

§ 7. • O eleitor, antes ·que tenba. depositado no. urna a. ·sua ce~ 
du!a ou cedulas, assígnará- o livro de presença, de maneiro. que & 
cada linha. d~ folha corre5ponda um sõ nome, a qual serà. ta.mbem· 
por ella. numerada em ordem successiva. a.ntes de lançar suo. assi-· 
gnatura. .. 

§ S. o E' vedada a a~signatura, PDl' outrem, do noine do eleitor 
no livro de presença, sob Qualquer pretexto, sendo _considern.<lo 
como ausente aquelle que não puder fa.zel-o possoa.l~enfu. . 

§ !) • • 8obre a mest\ dos trl\bn.lhos esto.rlto depo91tados os li v r os
de acta e de presença dos eleitores, bem como uma mna. fechada. 
a chave, a qual, antas da chamada, será aberta e mostrada pelo pre· 
sHente ao eleitorado, para. que yerilique P-Sta.r vMia . 
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Art . f\2. Encel'l'adn. a chamada, o presidente fará. lavrar um 
termo de encérramento em siguidfl. à. ossigoatura. de ultímo eleitor, 
no qual sem doolarado o numaro de eleitores que tiverem corupa
l'ecido e vota.do e dos que não o houverem feito . Esta ~tmo set•â..l (3 
datada. e a.asiguado pelos mesarios e llsca.e/J. . l -~ 
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§ I.~ O eleitor que compat•ecer depois de encerrada a chamada e 
antes de se começar a lavrar o termo de encerramento no livro de 
presença., será admittido a votar. 

§ 2." Lavrado o termo de encerramento se fará a apuração pelo 
modo seguinte : aberta a urna pelo presidente, contará. este as 
cedulas recebidas; e, depois de annunciar o numero uellas, con
forme a especie, as emmaçarâ. de accordo com os rotulas, reco· 
lbendo-as immediatamente á urna. A' proporção que o presidente 
proceder á leitura de cada cedula, deve }lassal-a. aos fiscaes e mesa
rios para a verificação dos nomes por elle lidos, em voz alta. 

§ 3. 0 O voto será expresso em cedula collocada. em envolucro 
fechado e sem distinctivo algum, podendo ser impresso. e devendo 
trazer no rotulo a indicação da eleição de que tratar. 

Embora nã.o se ache inteiramente fechada alguma. cedula, será 
não· obstante, apurada. 

A cedula que não trou:rer rotulo será tambcm apurada, excepto 
no caso de se proceder ã. eleiç~o para. mais de um cargo e de cada. 
eleitor votar com mais de uma cedula. 

§ 4. 0 Serão apuradas em separado as cedulas que contiverem 
alterações· por· falta, augrnento ou supprel:lsão de ::;obrenome ou 
appelido do cidadão votado, de modo que não se possa Vt~rificat· que 
se refere visivelmente a·indivíduo determinado. 

§ 5." As cedulas apuradas em separado serão rubricadas pela 
mesa e remettidas á junta apuradora da séde do districto. 

§ 6.0 Não serão apuradas as cedulas : 
a) quando contiverem nome riscado para. ser subs1;itu!da por 

outro ou não ; 
li) quando, prcicedendo·se a mais de uma. eleição conjunctamente, 

contiverem declaraÇão contra.ria á do rotulo ou não houver indi
cação no envolucro ; 

~c) 'quando se encontrar mais de uma dentro de um só envolucro, 
quer estejam escriptas em papeis separados, quer uma de11as no 
proprio envolucro. 

Art. 63. Conclulda a votação e depois de lavrado o termo de 
encerramento no livro de presença, a mesa dará aos candidatos e 
aos fiscaes boletim datado e a.ssignado por ella, declarando o numero 
de eleitores qu.e tiverem comparecido e votado e o numero <los que 
dei:rarem de o fazer ; e, concluída a apuração dos votos, immediata· 

rneute lhes entregará outro, tambem datado e assignado por ella, 
contendo a votação que houver obtido cada um dos candidatos. 

§ I. o Os candidatos e tlscaes pal!!sarão recibo de ambos os boletins 
no a.cto da entrega do cada. um delles, do que se fará menção na 
acta, bem como si se recusarem a passar os ditos recibos. 

§ .2. 0 Terminada a apuração o entregue o boletim. o presidente 
prce1amará. em voz alta o resultado da eleição, procedendo a qual
quer verificação, si alguma reclamação fôr· apresentada por mesa· 
rio, eleitor, fiscal ou cándidato, e farâ. lavrar no livro · proprio a 
acta de eleição, a qual será assignada pelos mesa.rios, fiscaes e 
candidatos. 

§ 3. o A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
Art. 64. Poderâ ser fiscal q cidadão brazileiro que tenha a; 

condições de elegibilidade, embora. não esteja alistado eleitor 
sendo, porém, eleitor, ainda qu-3 de outro municipio, a seu voto 
sm•á apurado na secção junto á qual estiver exercendo seus direi· 
tos de fiscal, mediante prévia exhlbição do titulo, devidamente 
legálizado. 

Art. 65. A nomeação de fiscal será feita. em offlcio dirigido á 
mesa eleitoral, datado e assigoado pelo candidato ou seu procurador, 
independente de reconhecimento de firmas, podendo ser entregue 
áquelle funccionario etn qualquer phase em que se achar o p.ro· 
cesso eleitoral. 

§ 1. o O mesmo direito é conferido aos eleitores desde que 
fo1•mem u.m grupo de dez, pelo menos. 

§ 2." A mesa, em caso nenhum, poderá recusar os fiscaes. 
AI•t. 6ô. Os eleitores em cuja secção houver recusa de :fiscal ou 

em que não se r•eunir a mesa eleitoral, nos. termos dos arts. 60 e 
Gl poderão votar na secção mais proxima, sendo os votos tomados 
em separado,. ficando retidos os titulos - para serem remettidos á 
junta apuradora do districto. 

Art. 67. Da acta. da eleição constará : 
a ) o dia, lagar e hora da eleição. 
b) o numero de eleitores compal'ecidos e o de faltosos; 
c) o numero de cedulas recebidas e apuradas para cada. 

eleição; 
d) os nomes dos cidadãos vottvios, com o numero ·de votos 

obtidos; 
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~:>) o flumel'ó das cedulas apuradas eat separado com a decla
ração dos motiv011, os nomoo d.011 vota.dos e os dos efeito!'&$ que 
dellas forem ·portadores; 

f) os nomes dos mesat·ios e dos liscaes que não a.ssignnra.m a 
acta e 08 destes que o fizorem ; 

-g} todas as oceu.rrencias que se derem no p1·oces:. , da olc.ição. 
Art. 68. Finda a eleição e favntla. a. ao·t&. s erá esta. immedia· 

tamente transeripta no livro de notaa de ta.belliii.o, de qua lquer 
llSCl'iVão do j-ud!clal_ou de os .~rivão a1l h oc, nomes.do e juramentado 
pela mesa, os quae3 darão l'ertidão da me.sma acta aos candidatos 
e fiscaes que a pedirem. . 

§ I.• ·A· transcripção da acta por escrivão ad hoc sm·li feH:~o em 
livro espeeiál, aberto, numerado, rubric:tdo e encerra\lo pelo zo 
11upplento do subSti·tuto do juiz seccional, remettido á mesa e lei-
10I'a[, com os livros do act.a o de Pl-eseuça do quo trata. o 
art. BI. 

§ 2.• A distribuição dM t abellíãe3 o oscrivãRs incumbo ao aht4 

ludido sup_plente, o que fará publico p!!r edital e pela imptoensa, 
si houver, cum a.ntecedeneia. de lO dias. pelo menos, do d:~ 
elei~:ã.o. 

§ J. • A transorj pção da a.cta. ser& &slligna.da polos membt•os tia 
.mesa. e pelos tlscaes que o quizere:n. -

Art. 6\1 . Qua.lquei' eleitot·d:t secçio, fiscal ou e.·mdidato, poderà 
offercoor protestos cscr iptos quanto M processo eleitoral, ~saodo 
a. mesa. recibo ao protestan te. OI' protestos, 1kpois de ruiJriea.do~ 
por ella e de contr<1protostaaos ou não, coust;u·âo da acta o Eerã.o 
a.ppenllOs em original à copia da me..qna ac:ta. quo Côr t·emeltida. lt. 
junta apuradora. do districto. 

Art. 70. SI a. me3a. recu,;:tr o p1'0t~to poJet'il este ser lavrado em 
livro de not&.s de tabellião, dontto em t -t horas após a oleiç;lo. 

Art. 71. A. me::~u. fl!.r<L axtraltir, no mesmo dia, quatro côpi\\s, 
da ·acta. da eleição e das a.ssignaturas dos eleitores no livro rie 
presença., as -quaes, depois de assignado.s pelos mesa.rios e concer
ta.dM por tll.beUlio Otl escrivão m/..hoca que 1!6 re rel'e o ad. G8, t~erão 
enviadas, sob r-e$iSti·o postal no pr-o.~zo de trcs dias: uma ao Senado, 
uma. á Cama.rt\ o.os Deputados, nma L\'> presidente da ju nta apUI'<t· 
dora. do districto e uma no pl.'esidcntc da junh\ e.pura.dora da. c;l
pi\al do Et~tado ou do Districto Federal. 

P!tragrapllo unico. Serão dispensadas ás cõpillll paro a junta 
e.pura.dora. dos E&ta.dos e llal'a. o ScOMO, l!i so kata.r apellll:> de 

eleiç1iL• pil.ra Dllpú~a.dos ; e dispensadae. as cópias para à Camara 
dos Deputados e j unttt n.pura.doru. tlos distr ictos qu&ndo não· se 
trata.,_. lle aleicã.o pa.l'a Deplltados. 

Art. 72. A mes."l. eleitora l fonccionarã. sob o. dil•ecçã.o do pre
siur.nte, a quem cumpre, de accordo com os mesrtrio.'!, rosolv-er as 
quest.ões quo se apresen.ta.rem, Pegular a policia no recinto da as
~embléa., prondct• os que commetterem crime, fazer lavrar o res
pectivo a.uto, t-emettendo immcditttamonte com o mesmo auto o 
deliquonto á a.u toridado com potente . Nõ.o são permittidas dis
cussões prolongadas entre o~ eleitores e entro os proprios mesa.rios. 

Art. 73 . E' prohlbicla, a p resença. da. fot•ça. publica. dentro do 
odificio um que se proceder á. eloiçã.o, :>alvo •i. requisiQão da mos:\ 
pu.ra. conduzi!· li. a.utorida.de competente o delíquente preso á. 
Dr·dem do presidente. 

Art. 74 . Nã.o hll. incompatibilidade pa.t•a. os mcmbr•os da junta 
municipal, mc:~a eluitora.l ou junt:.\ apuradora. entro si. 

Art. 75. Não é nullidade a falta. de a.ss1gua.tur& de me...<>arios ou 
tiscr.l v;~ u.cta. desde que se decla.re, mesmo com a nota- em tempo 
- o moth·o por que deixou de iazcl·o um ou outro. 

Art. 76. o~ livros e mais :papeis concernentes á. eleiçiio serão 
reroettidos, dentro no prazo rlo cinco rlias, pelos presidente$ ou Sllore
ta.rios das mesas eleltorn.es n.o primllit•o supplento do substituto 
dG jui•t 5\lccional, que os ma.uteril. w b sue. gun.rda. 

Art. 77. A junta de que trata o art .• 52, será. composta., uo Dia
tr icto Fedam.l, pelo j uiz tle seccã.o, procut·ador secci.oual e membros 
do Cuoselho Mnnicipal.-Gole!Jél'as.-1'1'. 8ra; . - Uanwiro de R e· 
.<cTidc.-llcJ•ntardo Monteiro. - João Luü A lves. 

.ls emendas classificndlls, a partir da. que tem o n . 92 a.té a de 
n. 115, forarn j ulgadas t odas inacceita.veis pela. Commissão, diversas 
poro tel'em sido cousid.era.dtls prejudicada.~ e outras pvr não aer cDn
-vcnicnte ;to projec to s ua ttcceitaçã:o. 

Ao at•t. 5fi: 

AO CA PLTULO VHI 

llG 

Supprirm~·se t udo quan Lo se reforir a li vrod de t!ilão. ~Ani;!o à~J 
Aúreu.-/&ltêo.s !IIartíns. -Taoores ele L y1·a . · 
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: A. emenda. a.çima transcripta., :timla ô consoquencia das considc
rad~ . antel·~m·m·ente, sob ns. 81, 85, 87 e 90 ; elevo portanto se1• &P· 
provada, si aquell;J,s o. forem. 

117 

À.o art. 56, § 7°.: 
·Substitua-se após a palavra capital «que até 20 dias antes do 

pleito fa.rá. publicar em todos jornaes os nomos dos candidatos que 
se houverem inscripto. 

A inscripgão póde sm• feita em cartorio, por despacJ10 de qual
quer dos dous presidente do Tribunal ou juiz seccional, si a junta 
não se houver podido reunir.-Ani.zio de Abreu. -Enéas J'lfartins.-
Tavares de Lyra. · 

O art. 56 do projecto, no § 7°, estabelece a inscripeão prévia dos 
candidatos em qualquer eleição, mas de um modo indirecto e falho. 
A presente emenda preenche as lacunas desse dispositivo e torna 
claro o pensamento do legislador. A CommJssão acceita. a referida 
emenda. 

118 

Ao art. 54: 
:Diga-se em Jogar de «na séde, etc.> 
No 'édifi.cio publico, accéssivel independentemente de :permissão 

especial a qualquer cídadão e que pela. junta for escolhido e an
nunciado. 

SupJ.)rimam-se as palavras «e deverá terminar dentro de 40 dias.» 
Substitua-se, ou accrescente-se : 
Os trabalhos devem terminar dentro do pra.zo mínimo de 20 e 

• ma.ximo de 60 dias, conforme o numero de districtos e regula
mento que o Gover~o decretar.-Anizio de Ab,.eu.-Eneas Martins. 
.:-Ta'f?ares (j,e Lyra. 

Desta. emenda, a.Commissão apenas acceita. a segunda parte, por 
entender quo não convem, uma. vez adoptado o systema. do projecto, 
~ restricção do prazo d~;Jstiqado á a.pm:ação geral das eleições e ~ndo 

tle considerar a.. tarefa trabalhosa. que caber[L ás juntas apuradoras! ;:! 
nos grandes Estados da União.. . . . , , , ~ 

As demais partos da emenda não devem ser approvada.s. 

119 

Ao art. 56,§ 5o: 
Accrescentc-se : 
e o§ do art. 47 (declaração em tabollião),-A.ni.t"io ele Ab1·eu.-

Erulas J1iartíns.-Ta'Uares de Lyra. · 

120 

Ao art. 57: 
Supprima-se.-Anüio ele Abreu.- Eneas Martins.-Ta11ares de 

Lyra .• 

121 

Supprima-se o art. 57. 
Sala das sessões, 24 do agosto de l903, -Galet1o Car-.,alhaZ, 

122 
Art. 56. Supprima-se o§ 7°.- Galvão Baptista. 

123 

Accrescente-se onde convier: 
A Camara ou o Senado, sempre que, no exercício de direito de re

conhecimemo dos poderes de seus membros, annullar uma eleição 
sob qualquer fundamento, resultando desse a.cto ficar o candidato 
diplomado inferior em numero de votos ao immedíato, deverá de· 
terminar que se realize nova eleição, salvo si se verificar que a junt~ 
apuradora, por má fé ou dólo, conferiu diploma ao candidato que, 
feita a apuração gerM das ~c~a~ 1,1! eq8t ~emettidas ~ rela.~iva~"" 
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eleições realizadas. perante mesas Ic~aes e nos Jogares pt•évia· 
mente .dasignad,os, devia ftcar infel'ior om votos ao nã.o diplomado. 

~ . Neste easo, .a Cama.ra. ou o Senado, por maiol·ia dos dous terços 
:- dos membros preaentes, poderâ annulla.r o diploma do candidato não 
~ eleito e racoD}lecer. sen competi elo r .-Thoma~ Accioly. 

>O 
o 

124 

Ao artigo '56 : 

Sul!stitua-se com excepção dos §§ 2•, 3°, 8° e 9°, pelos a,l'tS. 105, 
106 e 107, accresce'nto.ndo-se ~este: 

<!Devendo mencionar as duvidas que forem levant<~d<~.s sob1-e a. 
ol'ganiza.ção de qualquer mesa. eleitoral, fazendo expressa. menção 
dos votos nello. obtidos pelos candidatos.» 

108, 109, 110, ll7 e 118, da. sub-emêndD. do .St•. Ca.logera.s. 

Sala das segsões, 12 de agosto ({e 1003.-B el'lla:·da Hm·ta. 

125 

Ao tn•t. 57- Elimine-se: 
Sala das sessões, 12 do agosto de 1903.-Bel'ttardo Horta. 

126 

Ao art. 53 p,-i,>c. 
Em vez de- Presidente do Tl'ilmnal de Justiça, diga..se: O dele

gado fiscal da. Fa.zendíL Nacional- o no n. Ili do § 3•, assim com
no § 4• em voz de:-Pl·esidente do Tribunal de Justiça.-diga.-se : 
polo delegll.do fil!ca.l da Fazenda Nactona1.-l-eovi.1Jilrlo Hlgulli~·as. 

127 

Ao ·pl\ragt•a.pho untoo elo 3rt. 55. 

Aecl'escen1e-se .: . a qual perceberá. ,por esse traba,!ho extril.or~ 

dina.r io somenio na apm•ação das eleições gel'aes, a gratificação 
de 300$000.~LeovigUdo Ji'ilguei1·as, 

128 

Aos §§5°, 6o e .7• tlo á.rt. 56. 
Snpprimnm-se. - Leotdgildo Ft'lguci,-as. . 

120 

Ao § lO do art . 56. 
Em voz da palavra-Congresso-, diga-se: camara. dos Bepatados, 

de onde poderão ser t•equ!sitados pela Mesa do Senado, :para a. ve· 
riftcaçã.o dos pouore11 de seus membros eleitos na. mesma occa.sião. 
L8QvigJ1ào FiJgueiras, , • 

' · 

130 
Ao a.t•t, 57: 
Supprima.-so. -Leovigildo FiLguei1·as. 

l3l 

Ao 11a.ragrapho unico do n. 4 do art . 64. 
Accrescente-se : ou da. União, compr ehendidoa. os arreo.da.ta.rios 

de Estradas de Fci•ro ou de outros qua.esquer proprios nacionaes, ou 
osta.dua.es. -Loovi.qilclo Filgueiras. 

132 

Art. 8.0 O juiz ou o pt•esidente do tribunal d:~ mais alta llier•ar
chla judtcta.ria. da sédo do distrJcto eleitoral, si a cleiçli.o for de 
(leputado fedet'(l.l, ou das ca.pitaes dos Estados, ou do Districto Fe· 
dcrlll, si a eleição for de !IB:Q:!odor tcderal, logo q11e fSCeber a.s du.as 
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authenticas :rhencionadas no a.rtigo pt'ecodentc, fará a11nunciar })Or 
edital, que será reproduzido pela imprensa, com lO dias uo antece
dencia, pelo menos, o dia da a.udhmcía. publica de a.tmração eleito
ral, na qual serão atlmittídos a requerer us candidatos e os eleitor 
res que se disserem prejudicados no todo ou em llarte no seu tii
reito, com relação á eleição a apurar; e, sommada.s as votaçõos 
constantes das a.uthenticas, mandar<í. expedir diploma ao candidato 
mais votado ou aos candidatos mais vohdos, si a eleição for po
lista. 

Havendo empate, o diploma será expedido a.o candidato que tiver 
obtido maior numero de votos de chefes de familia. 

Do mesmo. modo, com a di1ferençi\ de não haver a. expedição do 
diploma, serão feitas nas capitaes dos Estados e no Districto Fe
deral as apurações parciaes ,ia. eleição do Pre.,;idente o da. eleição 
de Vice-Presidente da. RepubJica.-Morci1·a da Silva. 

133 

AO CAPITULO XII 

DA Al'URAÇÃO 

Al't. 96. A apmação geral da. eleição de Doputados será feita 
na. séde dos respectivos districtos eleitoraes, e a de Senadores, Presi
dent.e e Vice-Presidente da Repnblica, na. capital do Estado. 

· Paragra.pho unico. No mstricto Federal todas as eleições serão 
apuradas por uma só junta.. 

Art~ 97. A junta. apuradora serâ. composta. : 
I) Na. séde dos disztrictos, excepto o da capital dos Estados e os 

do· Distt'icto Federal, pelos membt·os da junta de que trata o 
.art. 152. 

II) Na capital dos Estados, pelo juiz da secção, como presi
dente, pelo procurador da. secção e pelos vereadores e immediatos a 
que se refere o art. 152. 

III) No Districto Federal, pelo juiz da secção, como presi
dente, e pelos ·membros do Conselho Municipal. 

Art. 98. . A junta só poderá. funccionar com a presença de sete 
de seus membros, p6lo menos. 

Ar L 99. O presidente da junta convocará por officio os t•espe
ct!vos membros e annunciará por editai, com a.ntecedencia de 
cinco dlas, o dia, lagar e hora em que ella. iniciará. os seus tra
balhos. 

Art. 100. O presidente sorà substituído I>Blos seus substitutos 
legaes e, na falta destes, pelo membro da junta eleito por esta. 

Art. lO l. A apuração começará 30 dias depois da eleição. 
Art. l0.2. A junta funccionará durante 15 dias seguidos e só 

podera encerrar os seus trabalhos antes daquelle prazo si lhe tive
rem sido presentes todas as authenticas da eleição. 

. ..;! 

'""" ..,., 

Art. 103. Funcciona.rá. como secretarío da junta na capital dos 
Estados e no Districto Federal· o escrivão !lo Juizo seccional, e nos 
demais districtos o escrivão do 1° otftcio da comarca da séde ou seu 
substituto lega.l. 

Art. 104. As sessõesdajuata. serão publicadas e seus trabalbosl ~ 
poderão ser fiscalizados pelos candidatos ou seus tiscaes, nomeados ~ 
em qualquer termo do processo de apuração. t::t 

Art. 105. A apuração só serâ. feita pelas cópias authentica.s das 
actas eleitoraes remettidas pdaa respectivas mesas, e, na falta 
dest<ts, pelos boletin8 ou certidões autbenticas apresentadas pelos 
candidatos. 

Art. lOii. Considera-se cópia. authentiea a que estiver devida· 
mente conferida e concer&ada. pelo escrivão que fizer a transcripçã.o 
da acta, e boletim authentico o quo tiver as firmas dos mesarios 
directamente reconhecidas por notarío publico. · · 

Art. 107. A junta limitar·se-ha a somq1at' os votos obtidos 
pelos candidatos, não podendo entrar na. apreciação de nullidades da 
eleição ou de inelegibíJidade dos cidadãos votados. · 

Art . . 108. A disposição do artigo anterior não impede que a 
junta deixe do apurar os votos constantes de cópias não an
thenticas. 

Neste caso fárá a Junta con~ta1· da acta a sua decisão e remet· 
terá ao poder verificador o.s actas nã.o apuradas. 

Art. 109. No caso de duplica.to, a junta observará as seguintes 
disposições : l 

I. Preferirá a authentica. da. eleição realizada no Iogar previa· 
mente designado ; . . . . . 
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1L Si ambas as eleições fol'Om feitas no mestno local , p l'efet'il'<t 
a ,que tiver .sido feita perante a mesa legalmente nomeada ; 

. III. Faltando a junta base pa.ra verificar as b~·potheses pre
vistas nos numoros aat(!l'Íores, deixará. de apurar as duplicatas, 
mencionando em acta a oc.currencia. e rernettondo os papeis d:t du
plicata ao podezo verificador. 

Art. 110. Serão ap\lrados os votos dados ao cn ndüJr~to com o 
nome com qus se hmtver apresentado ou com o que for notoriatnente 
eonbe.cído. · 

' 
Art. J li . Dos trabalhos da. junta Iavrar·se-lla uma. :teta diaria-

mente,' contemlo o resultado verificil.do ate então_ 

Art. 112. Finda. a apuração . la. vro.r-se-ha uma. a ela geral, con
tendo todas as occurret\t!ills e a apu~ação fina.!, que será immediata
mente publicada :por edital. 

Art. 11::. Nesse eilital conviclar-se-hi'io os interessados a apre
sentarem suas contestações à legitimidade ou validade das eleições, 
por si ou por procurador legalmente constituido. 

Art. 114_ 48 horas depois de atib:a.do o edital e de fi nda :t apu
ração geral , reunir·se-ha novamente a. junto. e, si nioguem compa· 
recer perante ella para oiferecer contestação, serli. lavrado um tllrmo 
consignando o facto e expedidos diplomas aos eleitos . 

Pa.ragrapbo unico. Consíuera.-se diploma. a cópia authentica. da. 
acta e termo de que tratam os arts. 112 e ll -1, assignados pela 
maioria. dos membros da junta. 

Art, lló. Compal'ecendo ante a junta algum cuntasta.nte, se lhe 
dal'Õ. vista em cartorio, si a. pcdí1·. dos papeis que serviram po.m a 
apuração, depois de rubricados pelo mcrivã.o, lavrando-se de t udo a 
respectiva acta. 

§ 1.• Essa vista será por cinco dias, si fôr um só o contestante, e 
por 10 dias, communs a todos, si !õr mais de um. 

§ 2.• Findo o pt·<~zo da vista., rennir-se-ha novamente a junta 
para receber a contestação. 

§ 3.• Nã.o ae apresentando o contestante no prazo do§ 2°, la.v r·ar
se·ha termo da. occurrencia e expedir·se-ha. o diploma na fór ma do 
a.rt. ll4, paragrapho unico. 

§ 4.• Apzoesentada. a contestação, será. rubricad~~o, assim como os 
documentos que a Instruirem, pelo presidente da. junta, que dará. 
recibo ao contestante. 

§ s.o Livl'ar .s&•ha em seguida uma act,t, em que se menciot~;arâ. 
o nome do contestante, os moHvos d& contestação e os documentos 
q ne a inst ruirem . · · 

§ 6. • Dessa. acta e da de a puracão tl.nal tíra.r~se-ba. cópia, .assi·, 
gnadaJ.mlajunta, para. servir d.e diploma aos eleitos. . · 

Art. IIG. O presidente fará ex:trabir côpia de todas a.s actas das 
reuniões, as q uae~ poderão ser impres5a.S, subscriptas pelos membros 
da. junta, e o. remetterá ao poder verificador, a.companba.da. da con· 
testação, documentos que a instruirem, das cópias nas aetas não 
apuradas, assim como d~s autbenticas que o contestante requerer. 

Pe,ragrapbo unico. Tratando-se da eleição para Depu tados e 
Seuadores; a remcss~ da cópia de a ()t:ts não aput·adas sel'IÍ. feita. á. 
secre~uria da Camara dos Deputados. 

Art. 117. Não .se cousideraré. contestado o diploma, desde que a 
contestação não sej•• a.presontad:• perante a junta, salvo prova com
pleta de recustt dest<t em recebel·a ou de força maior devidamente 
provada . 

Art. 118. Só neste caso se admittir{l. que a coatestação seja 
opposta perante o poder verificador. 

Art. ll9. Da mesma. fórma não serão toma.d11s em consideração, 
n.inda. que apre!lentada.s em tempo u til, sob pretexto algum e por 
qualquer modo pelo poder vet•ifica.dor - as contestações vagas, que 
não especificarem os motivos de nullida.de de eleição, de diploma ou 
de 1uelegibi1idadl3 em que se fundo o con testante para. excluir o 
diplomado_ 

Art. 1:'0. Não poderão t er entrada na secretaria. de· qualquer 
das casas do Congresso liVl'os a papeis eleitoraos que não tenh&rn 
sido enviadog pelo Correio do E>tado onde tove logar a eleiçiio; e , 
quando venham por particulares, estas precisam prOVfH' a identi
dade de pessoa. e exhibír offioios assignados pelas juutas, cOilsti
tuíndo-os pot'tadores dos mesmos. 

Art.. 121, Não são Mmprchimdidos neste artigo os doc umentos 
e papeis que servirem de ba.se á~ contestações fundamentadas por 
qualquer candidato perauto a Commissão de Poderes da Gamara ou 
do Seno.do.-CalO[/eras. -1Vencesldo B !·a:;; . ~ C:m·n ei i'O de R e;;ende.
Jouo Lui ;; Al11es.- Ben<ardo Monteíro. 
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'.· ~-.~ .§.· .•• 3. o,··· n. ;~-. . ·D. i~ .. a-se.: o juiz seccional peltJ pt•imeh•o supplente. -~ rela.turio c~·cwus~anciado e omittir p:t~•ocor .sobl'H a. procedoncía 
. N. JU~ o sub;~titt,Jt() do juiz seooional pelo 2o supplente. da.s a.llega.çoc~ feltas, no prazo de 15 dnts, f}.ndo o qua.l remotterá 

· · · · " , . · . . ·. .. . . . todos os p<qHllS ao presidente do Supremo Tribun:.tl, perante o qual 
Ao § ·4 . -·~ub'St1ttiam-sa a~ palavras- p~lo pres1d~nte d_o T!'l· 1 poderá. 0 recorrente apresentnr novos documentos. 

:b~n~tde ITU.t!Qil.-- pelas segmntes--srm snbst1tuto.-Jose Bom(amo. 1 t 
1
• d . t d .

1 ·' · · At• . om:tn o conhectmeu o esse l'ecursu, o Supremo Tr1 •unal. 
nos casos dH fl':tude ou eZ'l'D da junti<t n.pnra.dora, <leclar;trtí. pur 
senteuç:t qn<tl o legitimo representante úu. e(rcumscripção eleitor<J.l 

l35 l ou do Estado. . 
Art. '54.-Supprima.m-se as palavras-na sédo do Conselho, Ca. - Dessa. sentença. se extra.hirá cópia, que serii. romett\dn. ao presi-

mara oú lntendencia Municipa.t da. Capita.l.-Josd Boni(acio. 1 dente d;11 Ca.ma.ra o do Senado. ' · I § I.o A Camar~t Oll Senado, no exercício do dirBito de reconhe· 
- cimento dos poderes de seus membros, acoeitando os fund<tnfentos 

· 136 da sentença proferid;_~ pelo Supremo Tribunal, quando esta. concllür· 
pelo provimento J.o recurso, poderá proclamar Deputado ou Se

Art. 55.-Em vez de-do Consnlho, Camara. ou Intendencia. Mu-l nador ao recorrente. 
nicipa.l-diga·s~: d,o Juizo Secciona.l.-Jose Banifacio. I § 2. 0 Si a. Ca.mara ou Senado não acceitar os funda;mentós de 

l37 

Art. 56. Supp1•ima-se a palavra- lt!lõe:s. 

Supprima.-se o§ 7° deste a.rtigo.- José Boni{acio, 

138 

tal sentença., determinará. que se proceda. a. nova. eleição. 
§ 3. 0 Reconhecida. pelo Supremo Tribunal . a improcedencia. do 

recurso, fica, todavia, sa.lvo á. Cama.ra. ou ao Sen!tdo o direito de 
iuva.lrdar o diploma. do Deputado ou Senador, devendo, neste caso, 
ordenM• que se proceda. a nov<.t eleição.- José Boni(acío. , 
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. "No ca.p. vm, em artigos, e onde convíer, a.ccrescente·se: I Não sendo approva.da. e5ta. emenda,_ supprimam-se os §§ go e lO 
Art. . Da.s deliberações tlnaes das juntas apuradoras e da ex- do art. 56, e accrescentem-se os artigos: 

pa~ição dos diplomas ao eleitot•, ha.verá recurso para o Supremo Art. Finda. a. apura.cão, la.vrar-se-ha uma. a.ct11 geral, con-
T,nbunal Federa.l. tendo todas as occurrencias e a a.puraçã.o ftnal, que será imme· 

§ 1. ,·Este récurso deverá. se1· interposto perante o juiz seccional dill.ta.mente :publicada po1• edital. ' . 
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do Estado, d~ntro de ~O dias, .t~bndu~se da eleição. do ~ena.dm: o.u I Art. Nesse edital convida.r-se-llão os inte~esados a '3.J1t;e~en-
Deput.a.do, fe1ta. ~a circumSC.t:lpça.? elmtoral d~ r~1denCI~ _do .JUIZ tarem suas contestaç-ões á _legitimidade ou val~dade d. a.· s_·eietÇoes; I • , 
e ~entl'o de 30 dtas da te~nuna.ça.o _da._ ~puraça.o, st a eletçao t1ver por si ou por procurador legalmente constitntdo. . . · 4 

looar em outra..qua.lqner cu·cumscrtpça.o, Art. 48 horas àepois de atn.xado o edital e de finda a apu· 
a) :pelos ca.ndrdatos ou tisc~es nomeados; ração geral, reunir-se-ha. novamente a. junta. ~ si ninguem campa 
b) por üm grupo não inferior a. cinco eleitores alistados na cir- recer perante ella para olferecm•. cont~staçao, será. la.vrado um 

cuniscripção. · termo consignando o facto e exped1dos d1ptomas aos eleitos. 
§ 2.~ O processo de tal recurso será. o mesmo admittido para. Art. Comparecendo ante a. junta algum. COJ:ttestan~e, SB lhe 

caso de natureza idel)tica., c~~p1·indo ao jui~- _se.cciona.l fazer trm <l~.tl'4 vista Oll1 cartoJ'i(), si a ped~r. ~os ~a-pets ~ne serv11•am :para 
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lj,_ D,p,W;-5-\Çâp,_. d,gp.ois de rubri~os pelo escrivão, la.Vi'a.ndo·se do . Ad. N_ão poder;io ter en\radu. no.. sect>e~aria. ·do qualquer das 
tudo ~ - J{~p.e~tíva a.cta.. . ca.sa.s do Congresso livros é·'pâpeis ·elei'toraes.queJnã.o-tenham sido 

11 ,§. ~ -? liJs,sa. vl~ta será por cinco dias, s i fot• um só 0 contestante, ;enviados pelo Corre~o do Estado onde t~:e loga.r a. ~le~ção ;_e quau-
e por l D.d.jas, communs a todos, si ror mais do um. . ,do venham :por pa~t1c~l_a~s, .estes prec~m .pt'O"t:...I a; ,l~Gll-t~~e .. Q,~ 

§' 2 q .,. ,1 . . d . ._ . . h _ . t pe~o~ e e:tiJ.lbll' officws asstgnn«Jos pelas JUatas, constttuwdo-os por-
: ·. , •·.t9!"1?-·:o pra,t'? a. VJSw1., roun tr-se- a no,amento a JUH a. .tfl4orc11.do~ mtl!l-.;no~. . . . , . '-' . , .. : _ .. , ... , .. . _ . 

pa_~a recebet a contesta~ . , Art. Nao sao compl•ehet;ldtdo.s Ilf3Ste· a.X11go o~ docum~ntoo e j>'a· 
~ 3 ·.0 ~,ii-f> ~ a,presentando o contestante no pra.zo do § ~·. la; pois q,ue se~vii:&Jll. do base ·ás cq'nt<ls.~çõ~~ l'u~q~>mentad~ por qual~ 

irr~'r-se·ha. . tJerroo da oécurr encia. o expedil'·J>o·ha. o diploma na ·quer ca.nd1dato perante d. Gommissã.o ·(í·a Poderes da. Oamara. ou do 
~l1ma.- do art. 1!4-, paragrapho unlco. · Senado. . . 
. § 4 ;" Apreiledtada a. llóntestação, ser-J. r ubrica.!b, a.ssfm como os . Sala dll8 sessõ!ls, 6 de~gostodc 1903 . ~J •.. Bonijhcio. , _. , .. 

dou_utnentos, quo a. instruirem, pelo presidente da junta., <!Ue dará _ · .As_ em~ndas iriscri~tas ontre os tis. 119, Lnclttsive, e 1~, ~ Oom
rac~b() a_() conte~tante. m1ssa.o nao póde acce1tar, fundada. em que· muitas dellas sao mcom· 
,. § 5._". ,Lavra.r~se·lla em seguida. uma acta, em que so mencionarão pativois com a ostructul'a de seu projecto, outras estão natural· 

o. nome.d,o con-testa.uto, os motivos da. contas~ção e os documontoll mente prejudiçp.da.s e outras, tlna.lmente , trarão escusadas l'edun
q,ue 3, inatruirem. dancias aos dispositivos do lnesmo; ii/l.lvo OS ilt'OS artigos aba.ixo 

§ 6 ; o Dessa. act a. e da de apuração final tirai'·Se·lta. cÓpia., âssi- :tra~sct·~ptos e destacados da. uLtimo. .m~ond:-" &dditiva do Sr. Jo~ 
gnada pela. junta., para. servir de diploma. aos eleitos. Bonifa.cw, para os quaes ped!l a. approvaçao da. Carna.ra . 

A:rt. ·-O ].JI'esidente fa-rá. _oxtra.bi! cõpia do todas as nctl\S . Ei3 os ;:rtigos :· · . , , . . . , ~ 
das reumoes, as quaes poder~o ser Impress"s, su!Y.!eriptas pclos Art.:.. Nao_ se c~mstdeta~á. contestadt} o dr)_>loma, desde que a. con 
membros da. j un ta, e a remetterá. uo poder verifica.dot· acom- testaça0; nao-S&Ja. ap1•esenta.da. p(m~nte a Junta, s~lvo pr_ova com· 
panhada da contestação, documentos que a. instruirem, das ple ta da recusa. dellta em. nece~ela. 011 de forÇi!> m <u<?r_ çlenda.me~te 
cópias de actas não apm·adas, assim como das authcotieas que provada. . . . ·. . - . 
o contestante requerer . . Art. Só neste cru!? oo admlttira que a. contcstaçao seJa. opposta. 

. _ _ pera.nt o o poder ver1tlcador. 
'Paragra.pho umco. Trata.l!d~·sc de cletç~o pa.t·•~ Dcpu~':do~ _ o Art. Da mesma fórma. nã.Q serão tomadas ,em consldara.~,; 

Sen~NS, . a l'Ornes&'l. da. cop1a do a.cti~s nn.o ;~pnra.da.s sm·;~ tmf.'l. "inda que apresentadas em t em,po util sob p1·etex.to algum o por 
ú. ,_ SÇCI'Ct:J.r 1a da._ Ca.ru,ar;t dos Deputados. qnalqtllll' mouo,_polo poder verHk-a.dor, \L~ contestações va.vas, que 

A t N·· ~ ·, -11 . - não especitlca1'em os motivos elo :imllidade de eleiÇão; do diploma. 
r :. . a~o SO c_:one1 era.rá contest:ulo 0 dtploma, úcsdo quo a. con- ou d.c lnelecribilida.do om tllle se fune 9 contcst<~,n t.n para excluir o 

testaça o na<J. SCJil. apresentada per-a.ute a. Junta, salvo prova coro- (' I d " 
p leta. de roousa. desta em recebcl-a. ou do for~(<' maior ilovidamento < tp oma o. 
prov<Vla.. 

Art. Só neste caso se admi ttirá que a contesta.cão seja opposta 
perante a podor .,et•illcador. 

Art.. D~ me!lma fórma não wt-ão tomada:> em r:on::l.ide1·açãu, 
ainda . qt\e a,presentadaa em tempo util, sob pi•atcxto algum e por 
qü~q~i,)r Í}lti(fo,·P!Jlo poder verificador. a~ coctostaçõcs va.gas, que 
não'eSl)ecificarem ·os motivos de nullidade de eleição, do diploma ou 
de inelegibilidade em que oo fl!nrle o contestante para. excluír o di· 
plomada. 

AO CAPITULO IX. ; 

14.0. 

· Nas lncompa.LibHidades estabelecida..-,, dos olfloiaes 1/ox eorpos d.u 
policia. e· milícia, nllo sa comprehcndern os chefes ·dos cm·poa de 
aa.u1le e cil•urgiões . ' - · · · 

Sala., c;J.ass essõe:'3, 12de _agp.sto de 1903,-.St! Ft·eire.--h.meri<;o de 
'Albuqtlergue. - He1•iulia' !le Sà~'-A'ugústo de' Vasconcellof ·; · ! ·. - 1 
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Art. 60, 1." Substitua-se por: esta1• na. posso dos direitos de ci
llad.ão brazHeiro é ser eleitor no Estado. 
' Sala das sessões, 12 de agosto de 1903.-Galvuo Baptista, 
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Ao capitulo IX: 
Substitua-se, com excepção do pa1•ag1'a.pho unico do art. 65 poles 

. capitulas VII, VIII o IX, da sub-emenda. do Sr. Ca.Jogeras. 
Sala das sessões, 12 de agosto de 1903.-Bel"t1a7"do Horta, 
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CAPITULO VIII 

DA INELEGIBILIDADE 

Art. 79. A inelegibilidade importa a nullida.de dos votos ,que 
. ·recahirem sobre as pessoas que nclla. inci.dam, para o e !feito de 
. ~onsiderar-se . eleito o immedia.to em votos (salvo o disposto no 
art. 85). 

Art. 80. São inelegíveis para. o Congresso Nacional: 
I. ·Em todo o territorio da Republica. : 
lo, o Presidente e Vice-Presidente da. Republica, os governadores 

e presidentes, vice-governadores e vice-presidentes dos Estados; 
2°, os mü1istros do Presidente da Republica o o~ directores de 

suas secretarias e do Thesouro Federal ; 
3°, os· ajudà.ntes-generaes do exercito e da armada; 

. . 4°, os magistrados federaes e os repl'esentantes do ministerio 
publico da União; 

5°, os ;presidentes ou directores de banco, companhia ou empreza. 
que goze dos seguintes favores do Governo Federal : 

a) garantia de juros ou qualquer subven~ão; 

b) privilegio para emissão de. natos ao portador, eom las~1·o em! 
ouro ou não ; · · · 

c) isenção ou reducção de impostos ou taxas federaes, constantes 
de lei ou cootracto; 

d) privilegio de zona ou de navegação ; 
e) contractos de ta.rifas ou concessão de. terrenos. 
6°, os empregados administrativos federaes demissíveis indepen 

dontemente de sentença. 
II. Nos respectivos Estados, cquiparades a estes o Districto Fe-

deral: · 
1", os magistrados e membros do ministerio publico estaduaas 
2°, os commandantes de disteicto militar ; 
3°, os funccionarios investidos do commando de forças de terra e 

mar, de policia ou milícia ; 
4", os offi.ciaes dos corpos de policia ou milicia ; 
5°, os funccíonai•ios administrativos estaduaes demissíveis inde

pendentemente de sentença; 
6°, os cidadãos que sejam directores ou presidentes de banco, com· 

panhia ou empreza que goze dos seguintes favores do governo do 
Estado: 

a) garantia de juros ou qualquer outra subvenção ; 
b) isenção ou reducção de impostos ou taxas estaduaes; 
c) privilegio de zona ou de navegação ; 
d} concessão de terras devolutas ou privilegio para explorai' as 

riquezas mineraes nella.s existentes. 
m. Nas circumscripções onde exerçam as suas funções-as auto

ridades policiaes. 

Art. 81. As causas de inelegibilida,de previstas nos §§ 1°., 2", 3°, 4, 
e 6o do n. I,§§ Io, 2•, 3", 4° e 5° ,do n. li e no n. III do artigo ante
cedente vigoram até quatro mezes depois de cessado o exercicio da 
funcção publica • 

Art. 82. Sã.o inelegíveis pa1•a o cargo de Presidente da Repu
blica: 

lo', os que não tiverem es requisitos do art. 78, n. H; 
2°, o Presidente cujo 'mandato expira; ' ' · 
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3°, o Vice-Presidente que exercer â Presidencia no ultimo anno do 
período presidencia.l antorior ; 

4•, as pessoas mencionadas no art. 80 I, os. 2, 3, 4, 5 e 6 ; II, ns.2, 
3 e 6, 

.Art. 83. s-ao inclegiveiB paro. o ca.rgo de Vice-Presidente : 
!•, os que não tiverem os r'!{J.uisitos do art. 78 n. 11 ; 
.2•, o Presidente e Vice-Presidente cnjvs mandatos expiram; 
3". as pessoas a que se refe1·e o artige antecedente n. 4, 
Art. 84. Nã.o podem ser eleitos P1·esidente ou Vice-Presidente da 

Republica. os parentes CQnsangnineos e afllns, nos l• e 2<> grãos, do 
Presidente ou Vice-Presidente que se achar em exercício no mo· 
monto da. eleição ou. que o tenha dei:J:ado até seis mezes antes , 

Art 85. O immedia.to em votos ao iuelegivel só poderá ser 
reconhecido eleito si obtiver um quarto dos votos por este obtidos. 
No· caso contrario, far-se-ha nova eleição, para a qual oonsidora-se 
prorogada a inelegibilidnrle delinida ne;;ta.let. 

CAPITULO IX 

DA INCOYI'.ATlBJLID.\DE 

Art. 86. O mandato legislativo ê incompatível com o exercício 
. de qualquer funccão publica que não acaZTete ioelegibilidada, par11, 
o effeito de eousiderar-se como renuncia do mandato-semelhante 
exorcioio depois de reconhecido e empossado o Deputado ou Se
nador·. 

Art. 87. Não se comprehende na disposição do artigo anterior o 
desempenho de missões diploma.ticas, commi~sões ou commandos 
militares, desde que preceda licenca da. Gamara a. que per tencer o 
r epresenta.Dte da. Nacão e nos ea.sos do guerra. ou naquelles em que 
a honra e a integridade da. União so achem empenhados. 

CAPITULO X 

DAS NULUDADES 

Art . 89. As inobservancias da presente lei que nã.o são definidas 
como causa de nullidade da eleição sujeitarão comtudo os infracto
res lts penalidades nella estatuídas . 

A1"1. 90. São nullas as eleições: 
1°, quando feitas em logar diverso do designado polo podei' com-

petente ; .. . 
2•, quando feitas per an'te mesas constituídas por modo diverso do 

pr escr ipto em lei ; · · · · · 
3•, quando realizadas em dia diverso do legalmente designado; 
4•, quando começarem antes ou depois da. hor a marcada em lei; 
5•, quando houver r ecusa de flscaes; . . 
6", q_uando se tlzer por alistamento que não esteja legalmente 

conchndo; 
7•, quando h:~.ja pr ova. de fraude.-Calogems.- W. Bra, .. -Ber· 

n a1·do llfoneeiro.-João L't!i:r Al-ues.-Carnei1·o de Rezende, 

144 

Accresaente-se a o n . 2 do a.rt. 62: nesta disposição não estlio com
prehendidos os officiaes da Guarda Nacional. 

Sala das sessões, 12 de agosto de 1903 .-Ame~·ico de Albu
guer!J!Ie. 

Das emendas olferecidas a oste capitulo, parece á. Commissão que 
a unica., cuja adopçã.o traz vantagens, é a. de n . 144, visto como, 
sendo em regra. purament e nominal o commando das forças da 
guarda nacional, qua ndo não mobilizada, •ba ausencia absoluta de 
m otivo pa.m exist ir um a. incompa.tibilidadé que não se justifica pela 
previsão de coacção do eleitorado , por parte do candidato, official 
dessa milícia. 

145 

CAPITULO XI 

DAS VAGAS 

. . . Ar t. 91. Importa. renuncia do mandato de Depu~ado ou Senador : 
Art. 88. As eleições lfó podem ser a.nnulladas nos c:J.Sos uprcs9a·t I•, a acceitação do cargo de president e ou directqr de b~nco, 

mente :previstos neste capitulo. compa.nllia ou empreza mcnci<.mo.do no o.rt. 80 ; 
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. .2il, ;á. ·aéééitaçã.O 'de qualquer funcçã.o ~~blic~, federal ou esta.duaJ, 
remunerada, salvo o disposto no art. 87 ; 

3°, a celebração de contractos com o Poder Executivo da União 
ou dos Lstados ; 

4o, a ausencia para fóra. do paiz, sem prévia licença du.respectiva 
Ca.roara, si esta estiver funccionando 0u, si em ferias, sem parti 
cipaçã.o de molestia grave, comprovada pol' attestados medicos, 
s,~guida ' de p~dido de licença ; 
,. 5~, a,(alta de comparecimento a toda uma, sessão, ordin;tria, sem 
pa,rticip~~o. de p:~p~estia grave comprovada por attestados 

vista. na ie.i , tivel' sido prov. o.cada p. or··. denur.rcí~ d. ·e· .. qu·a·lqu.er e. Íeitor, 
reverterá o seu pl'oducto, em bon~tic~o de.llo oU !lo es.ta))elecimento 
que indicar. E' uma medida que não condiz com . a :ri:toral'e pdr isso 
a Commissão solicita da Camara a approvação da referida emenda. 

14:7 . 

Ao :nt. 73: 
Supprima-se, de «investido» <~te « OU» iuclusivc.-Anizio ele Abreu. medicos. · . . . . Eneas Martins .- Tavares ele Lyra. 

, ,: 41'~· 92. O Deputado ou Senador, depois de legalmente reconhe- · · ·. :,; , . , , 
ezdo,, pó!lerenunci~~o, manuatoemqualquertempo. . . , i't . d ; d. · 1 · ··d· :· ·· "'· · '"" ' ·i: . .. . : · · ··· 
. Art. 93. Em qualquer caso de vaga, verificada. pela respectrn J,s a emen a e. o SIIDP es 1~ ,tcçao esup~ttm~ uma redunda.ncia. 

Cainarà. .• oseu presidente fará a communicação?o presidente do do art. 73 do :proJecto •. A Casa d~ye f~idopt~"f: 1 , , . .· . . 

l!tstado op,de, !3llase der e .ao Ministro . do Jp.terior, . no Dis~ricto . · . ..;.... . : . · · · ' · ' 
Federal, dentro do prazo de cinco dias, para mandarem proceder a · • · 
nova eleição. 148 

Paragrapbo unico. No caso de· morto · occorrida no intervallo das 
sessões, a communicação será feita pelo presidente úa Camara onde 
se der a .vaga, desde que ella chegue ao seu conhecimento. 

Art. 94. Recebida a. commnnicação, o presidente do Estado ou 
e .~inistro do Interior . m arc<Ll'<L a. eleição no prazo maximo de 15 

Ao. a.rt; 74: ; ". ,. ~ . . { : 

Diga-se: em IogM• de <(eleito»;, indicado; 2101' esta lei.-Anizio de 
Abreu . -l!.'rlêas Mm·tins.-Tavares de ·Ly.,.a; ,; , 

d)as, ~. :não o, fa,zendb, o presidente da Camara onde se tiver _ 
!lâ.~q a :y~ga; designÇtrá o dia da eleição, pràvidenciàndo para que j E' ~a~ bem de. redacçao a pr~sente emenda e rectifica uma in· 
ella se realize. · : · exa.cttdao do art1go a que se apphca. 

Art. 95. O prazo pal'a etfectuar-se o preenchimento de vaga não 
póde• exceder de dous mezes e, uma vez determinado o dia da 
eleição, não poderá majs ser transferido.,_. Ca&ogeras. - W. Braz. 149 ' :• 

--João Luiz Alves. -Bernardo 111onteil'o, -Carneiro de Rezende. Ao 3.l't. 77: . . • ·" ' , . . " .. 

Esta .... BIIlenda i 'a reprod"!eção de 1!-m dos ca.pitúl~s ~o substitutivo I Suppr.im. am-so as paJ:wras <(estt'ti. ·dual ou. » _ Anizio de Ab1·eu. ~ 
-caiogoras, sobro o qual Já se mamfestou a Comm1ssao, que a con- EnrJas Martins;- Tavares de 'Lyra· ' · · · ·( · · . 
sídera: prejudicada. · · · ·.· · · • 

AOS CAPITULOS XI E Xll 
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Supprima•so o art. 7l A. - (;aJeão Carrollwl. 

·O art. 7r A que a. emenda do Sr. Galeão carvalbal manda sup
PJ;imir e:-st\\tuc quo quando n. multa. imposta por contraventão pre 

.,. 
Parece á Commissão que a em~nda. a,cima . mer·ece, .<,t a:PIJ:rovaç~o 

da Camara, visto que vom sanar pequena mcongruenCia do pro
jecto. , . ,, . 

150 

Ao § I• do a.rt. 70- Supprima.-se a. pah\vra.:.... mrmicipaes. 
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Au ;trt. 4• n. I do mesmo M'tigo - Supprima.m-se as pa.lavrus 
- os oee:·eta•·(os do fpne;·no 1l~Unicipat. 

;; Ao s !• do art. 71- Supprirna"se a. palavra- municipaes. 
~ Av art. 73- Supp1•imam-se []oS palavras- in·vestido das funcções 
::. ào [JOVIW?lO mtmicipat ou. 

,.Ao a:rt. 77- Suppl'Ílll.fLrn-se t•,s IHtla.vras- estadual ou. 
· Ao8 ~1.rb. 70 e 71 ~!sqtw 83, assim como aos arts. 85 tlsque 87. 
Supprima1n-se. 

Em 1:1 de agosto de 1903. - Leavigildo FUgueiras. 
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Art .. 14. Alistar-se eleitor on votar fazendo alguma. declaração 
fa.l8a, u~>11ndo de documento falso ou falsífica.do a!g11m documen to: 

P('nn1:-multa. de 100$ t1 400$ e de suspenllão do direito de votar o 
de ~:>e.r votado pur dou;; a quat1·o annos. 

Si a declaracão fal.>a, o documento falso ou a. falsifica.çã.o de ào· 
cmmmt·) importu· em Yioi:Jção de alguma disJlosição da. const itui
çho da. RezmbUc '· ou augmentar o numero do vutos U.e que o eleitor 
dispõP : 

Pem~~-::..s mesmas, no dobro. 
Art. 15. Tentar obstar de qualquer ma.neü•a. que :1lgum jui:l; ou 

Pl'el.'ident!' de tribunaljudiciado. eserivão ou secretario que com 
qua,lquet· delles ~>it•\·a,; official do registro civil. agente fiscal ou 
qualquer outro officlal ou empregado publico cumpra algl!m pre
ceito de~<tn. lei: 

P<.'.ons-mnlü. de 200$ a 000$ e suspensão do direito de -votar e de 
set' votado por dou~ a seis annos. 

Si a. obstação Sl' tornar elfectiv<l. sem violencla a pessoa ou a 
CO!I.S~.: 

Pr'Wl~-<;..> mesma,,, no dobro, 
S.í. a. ob~t',ç.>io ;;;e torna.r elfectiva com v.ioloncia. a. pessoa. ou a 

:z COURJ,: 

Pena:1-a~ me;;ma;:, no tl•iplo, e mais as que couberem pela. vio-
Leneia·. ·. 

Si. da obstação ou. da. tentativa de obst'lção resultar damno a. 
causa, lesão corpor al oua morte de alguma. pessa:l. : 

Penas-as mesmas no qua.druplo, e ma.is as que couberem pelo 
damno, lesão oa homiciú.io. · 

Art. lô. Apresentar-se armado perante algum otficlal do registro 
civil por occasião do alistamento ou de avet'ba.ção eleitoral, ou em 
alguma. audiencia eieitoral ou de apuração eleitoral : 

Penas-multa. de 10'1$ a 300$ e suspensão do direito de vota.t• e de 
ser votado por seis m czes a. dous annos. 

Art. 17. Rasgar ou de qualquer man cüra inutil izar, no todo ou 
em partes, listas, livros ou qualquer doeumento de natureza eleito
ral ou para fim eleitoral : 

Penas- lJ1Ulta dtl 600$ a 1:200$ e suspensão do direito d :} votar 
e dJ se1• votado por quatro a doze .1nnos, ulém da.s pani.l.s que coube· 
rem pelo damno. 

.Art. 18. H.eta,rd<J.r algum acto previsto n est a lei ou demol'ar a 
e:~.pedicão de papeis eleitoraes: 

Penas- multa de 100$ a 500$ e suspensão por sois mezes a dous 
a.nniJs . 

Art. 19. Deixar de praticar algum a.cto ou fvrmaHdade que esta 
lei es tabelece, ou de apurar o voto ou votos do olcltor que se aprc· 
sen-tar pam votar na. fól'ma desta lei: 

Penas- multa de .200$ a, l :OOú$ e suspensã o do dii"eito rle vobr c 
de ser vo~do por dous :lo dez annos. 

Art . 20. Emananto dumrem os souo etreítos, a. con:lemnação em 
proces8o criminà.I inhabilita o coaderonado para o exercício de q_u:~-1-
quer cargo, cmpregu ou fu.ncçãJ publica. 

Art. 2!. São iguitlmcnto competen tes para a imposiçã o da.s mui· 
tas estabctecida.s nesta l ei os juizes ou preside nte$ do tribunaes 
j udiciarius, incumbidos de presidir .-.ndLanci:L eleitul'CJ.l ou do auu
l'a.ção eleltur;~l, e o podez• ve!'iticn.dor de poderes do cl~ito. ex-offici o 
ou suh reprcsuutaç.-'i.o dos officia.es do Registro Civil, dos escl'ivães 
ou secl'etu.rios das a udiencias eleit ora.es, ou de apuração oleitor-al, 
ou de algum oidl1dão, ou elcLor que se julgue p1•ejudica.do em algum 
direito ~eu, com 1•elação ao a.lista.mentJ ou á. eleição. 

O município da. residencia. do multado cobrará executivamonte. 
a. beneficio da sua receita , a. multa imposta., independeo te de pro
cesso cx·iminal. . 
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Art. 22. Cabe o direito de queixa, quando se julgar prejudi· 
cado: 

I Ao cidadão, nos meios de se fazer alistar eleitor com o numevo 
de votos que directamente lhe pertencerem; 

U Ao eleitoi', no pleno exercício do seu direito eleitoral ; e 
IH Ao candidato, no caso de perda ou extravio de algum voto 

que lhe devesse 1:\C'r contado. 
O ministerio publico promoverá até final julgamento os proces

sos iniciados por qneixa, da. qual os, queixosos venham a desistir. 
Art. 23. Os olliciaes do registro civil, os juizes ou presidentes de 

tribunaes judiciaz·io:o:: o os seus escrivães ou secretarias, officiaes de 
justiça e porteiros de auditorias terão, pelos actos que praticarem, 
em-virtude desta lei. direito. a cttstas, que lhes serão taxadas pelo 
poder executivo f.?de;•a.l. 

Art. 24 .. Revogam-se af; disposições em contrario. 

Sala das Sessõe.>, [.! de agosto de 1903.-A. Moreira da Silva. 
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AO CAPITULO XIII 

DISPOSIÇÕES PENAES 

Pena-Suspensão dos dh•eitos politicos por dous a quatro ar.mos. 
Art. 125. Deixar qualquer dos membros da mesa eleitoral de 

rubricar a cópia da acta da. eleição tirada pelo fiscal, quando isso 
lhe for exigido. 

Pena-Dons a seis mezes de,prisão. 
Art. 126. A frauda, de qualquer natureza praticada pela mesa 

eleitoral ou pela junta apuradora, será punida: 
Pena-Seis mezes a um anno de pl'isão. 
Paragrapllo uni co. Serão isent:Js dessa ÍPna os membros da junta 

apuradora ou mesa eleitor:1l, que contra a fraucle protestarem 
nu acto. 

Art. 127. O cidadão que usar de documento Liso para ser in· 
cluido no alistamento. 

Pena-Prisão por dous a quatr•o mezes. 
Art. 128. O cidadão, que, em virtude das rli:;posições da. presente 

lei, for condemnado na pena de suspensão dos d1reitos politicos, não 
podQrá, emquanto durarem os effeitos da pena, votar nem ser Yo
ta1o em qualq ucr eleição do E:>tado ou município. 

Art. 129. Será punidiJ com as penas de seis mezes a um anno de 
prisão, e suspensão de direitus poltticos por tl'PS a seis :tnnos, o 
mesario que :;;ubtrahir, a.ccrescental' ou alterar cedulas eleitoraes 
ou ler nome ou nomes dilferentes dos quo f0r:.tm cscriptos. . 

Art. 130. Sendo falsa a denunch de analphabetismo dada contra 
o a.listando, serão punitios os d3nuncian tes. 

A1·t. 122. Alt~m dos definidos no Codi~o Penal, serão con~iderad.o~ Pemts- Suspensão de direüos politico~ por seis mezcs <t um anuo 
crímPs contra. o liYrc exercício dos direitos politicos os actos men 1. e multn. de 5v0$, conversi vel em prisão slm plcs, segundo a legishLção 

ciona.dos nos ;trtigos seguintes: I vigen-te. 
Art. 123_. ~e~xar qmt~nuer cidadão inve~tido ou cha~a do a ex:-r· Art. 131. Aos {1ue c;ms~u·em dolosamente <t nullida,de dos alis· 

cer as attr1bmçoes defimdas 1_1a presente lel, de cumpr1r rest!w,a,, t;~Lmontos.dccrehua pelo Supramo Trihun<ü Federal, serão por este 
monto os deyer~s que lhe sao Impostos e nos pr.tZ•lil PL'OStmptoil impost3.s as seguintes 
sem causa JUStificada: - d d' · 1·t· d - . . . . . Penas - Suspensao os n·e1 tos po 1 100~ lJOl' um <t ous annos e 

Pena-Suspensa,o dos d1rertos polltiCos por doua a quatro annos. multa de 50ú$ a 1:000$000. 
Art. 124. Deixar o cidadão eleito para fazer parte das commis

sões eleitoraes de satisfazer as determinações da lei' no prazo esta
beltfeülo, quer no tocante ao-.serviço que lhe é exigido, quer no que 
diz re:peito ás garantias que deve dispensar aos eleitores, sem mo-
tivo justificado . 

Art. 132. Aos memlJros faltosos sem c<w:sa, devidamente justifi
cada, das juntas e mes~ts oleitor<~es e· juntas apumdoras, será im
posta a 

Pena-Multa de 200$ a 500$000. 
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· A'l•t. · l'33. A' juut;t illilll'<\dor::~ que se recusa.r a.rccebe1· n contes
t-ação· tt q unlqucr dipl om;L nos pmzos dest;~ hH será- im-posta;, L'Cp:\r
tida.roentc. :pelos seus membros que não fo1·em vencidos a 

Pena.-1\I~;lh de 2:000$ ;L 4:000$000. 

Al'i. 134. Aos l>l'esideuies das junt(l.s apumdo1•as de eleíçõas mn
nicipaes que não l'emett-emm a.o I• supplen-te do substituto. do juiz 
federal, nos pra::o8 de~ "'~ rei, a. cópi;~ mt acta. da a.pumçào, será im-
posta. a. , 

P'enl\-Multt~. de 200.~ <I 500.WJO. 

P n.ragra]Jbo unico. Applicar-se·ha o. peno. igual los supplentes {los 
SubstitUtOS do juiz fedeml que niiorerncttel'Onl, DOli' PI'i~7.08 UCSÜ lei, 

· ao juiz fodo:·:•l e ás junms a.purt\doras do disb'ict.o eleitoral, cópia. 
da.s·a.ct.-'ts de divi>ão em secçõe>, da desigmtt;ão dos loc<~es e dos no
mes dos mesa.rios. 

Art. 135. As multas do llue i.ra;ta. •• pro:~en te lei serão ·imposh> 
me.ti<tntc denunci<• de qualquer intcre$ado, pelo juiz fetl.lmt.l do 
Esta.do ou do Dlstrlcto- Fodern.t, coro 1·ecnr.>a pa.re. o Supl'emo Tri-
buoat •. e pol' este a·o juiz federr.L · . 

Art. 136. Ca.be ac~-ã.o execu',ÍY;~ pa.J.·;• u cobrança. da. multa, pa.J.·a. 
o que se11io expc.:dídas M re!:ip€ctiva.::; certidões de lmposiç.'io, ás de
legaci.u.s fiscacs e â RCCI}bctlol'ü~ no Di:~tric to Fedm·u.l - Ot>lo,qeras. 
W. Bra:;.-Jollo Ll!i:.. ll~:~.~. -Berna·~du ,11ontei1·o.- Carnei1·o de 
Re~ende. 

As tres emenda.s acima, tt·anscriptas solJ us. 150, 151 .e 152, deixa· 
ram: de >er acceitas pc1a Commis~ão quo as considerou p!'ejndlcada.s, 
não so cllnforma.ndo elbs com o _plano do projccto ao quat foram 
otferccjd;t.s. 

Ao art. 82: 

_\.0 CAPITULO XH! 
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ver<l tres supplentes de juh~ substitutivo fc1ler·u.l, nomeados de ;te
corda com :y lei em vigor . 
. Sn.la. da.s ses;ões, 27 de agosto de 1903. - Tcnxwes de Lyra.
Enias Ma1·!ins .-Ani.:;io ele Ab1·eu. 

A creaçã.·> de tros suppleoves do j uiz substituto seccional:, em cada 
um dos m unicipios em que se d1viuem os &ta.do~, conformo pre
ceitua. a. 01ncodu. sup1·a, ó imprcscilldtvel,uma. vm: que esses funccio
nal'i08 c11tram na compo~icõ.o lo.-g commissõcs incu tnbidas de pl·cpa
rat• os alistamentos nos refm·idos mualcipios . A emenda. estlli, 
pois, o~s condições· d.e ser a.pp1·ovada . 

Ao a rt . 83; 
Accresccoto-se 

154 

e pl'(lVidenci<n•<\, oomo fur melhor, autodz:vhs para ism crcaçõcs 
de c<~l·gos e de>~pez:\s necess~wias, soln·e <~ gu<LI'd'~ do p<~pcis, livros 
e documentos <\ quo esm lei se refere, n:~ Secrettlria. do Interior e 
Justiç;~. 

Accresconte-se : 

Art. E' o Governo autoriz<~.do a nnrcn.r. nos t•cgulamentos que 
expedir, gl'atillcações '~ t'uncciooarlos já. estipcndiados e que por 
esta l ei são clto.mados a servir em SU<\ oxecuçã.o, não llOdendo 
mi1rcu.l-as superior a. 3:000.~ para o primeiro alist:tmento o I: 000$ 
pa.r<t a.s revisões o tra llalhos de <~purt\\'.ãO . 

§ Sí'sc fizer pt•eciso colbboa•adorcs, podct'ão ~cr admitiü!os no 
serviço tlc cópias o rogi~t.rados, nvme~~ndo-os JWO tempm·e o presi
dente d<~ j untt\, que o commuoicnr;t i1 delcg<Lcla fiscal t•cspcctiva. 
e com a g ratJftcação que o Aoverno marcar no regulamento . 

Ar t . Fica o Governo auto!'i~ado tmnbem <~ fazer por conta d<l 
Uniã.o todas as dcspezas exigivois no cumpr imento dtls disposições 
tlesta lei, pai'<\ o que lhe é consignada facuhi<tdc de a.bl'ir cr edito 
e3pecial.- Ani.sio ele Aln·cr~.-Enéns .1!m·tins.-Ta1lm·as de Ly1·a. 

~ubstrtna·se pelo seguinte : A Commissã.o a.cceita a. emenda que vem completar as pro-viden-
. cia.s inc1uidas nas disposiçÕc3 geraes do projccto, de modo a. torna.l-o 

Em C<tda um dos rnnniclpíos em que se dividí:i'om os E.'!lta.ctos ha.· l cxcquivel, sem emJ)al'a.ÇOS de o1•dem ftnanccirll. pam o Govel'no, re-
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mune:rando ao mesmo tempo, l'azoavelmente, OS funccional'ÍOS SO· 
brec<u·regu.los pela lei com o serviço eleitoraL 
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Ao art. 86-Supprlmam-se as palavras-bem como aos p1·esídentes 
tl8S t1·íbunaes de }ustiça e JWocumdores ge1·aes tios Estados .-J. Boni
tacio. 

Esta emenda deve ser approvada pela Camn,ra. Realmente aspa· 
1aVl'as a que ella se refere, e que figuram no art. 86 do projecto, 
são perfeitamente díspcnsaveis para G tornarem claro. 

156 

Onde convier: 
Art. O PoJer Executivo, na regulamentação desta lei, pol-a-ha 

de ~ccôrdo com as organizações judiciarias e administrativas dos 
Estu.do~;, consolit.lará. as disposições das leis n. 3. 029, de g de ja.neirs 
de l!:l8l, o n. 35, de25dejaneirode 1802, no que foremapplicaveiso 

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1903.·-Thoma::- Accioly. 

157 
Onde convier: 
Art. O primeiro supplente do substituto do juiz federal de 

cada municipio fa.rá transcrever por conta da. União a presente lei::~ 
em sua integra, por tres vezes consecutivas, no jornal que s,1 
publicar na sêde de suas circumscr·ipçõ:~s, ou, na. falta, no que se 
publicar mais proximo della, preferido sempre o que der o expe
diente do governo municipal. 

Sil.la das Sessões, 12 de agosto de 1903.-Henriqzee Borges. 

)58 
Ao art. 831: 
Accrescente-se entre as palavras «OS municípios» e «ein que» o 

seguinte : 

e nas dos districtos de mais de uma secção eleitoral. 
Sala das sessões, 12 de agosto de 1903. - Bemm·do Horta. 

159 

Onde convier : 
Art. Os candidatos diplomados contestados serão reconhecidos 

depois de o terem sido to-Los os não contestados, quer no Senado, 
quer na Camara. 

Sala das sessões, 12 de agosto de 1903. - Bel'lla!·do H01·ta. 

160 

Aos arts. 70 e71 usque 83, assim como aos a1'ts. 85 usque 87. 
Supprimn,m-se : 
Em 13 de agosto de 1903. - Leo'Cigildo Filguei1·as. 

161 

Art. O Pode1· Executivo Federal di.viJirá os Estados em tantos 
districtos oleitoraes quantos forem os Deputados que cada Estado 
trmha de eleger, atteodendo na formação dosses di~trictos ;i, propor
dionalidade pos:>ivel de população, á integridade e â coutiguidade ·· 
dos munic•pios e á communidade de intet'esses dos municipes. 

O Poder Executivo attenderá. tambem á proporciona.lidade pm:sivol 
de população, á integrhlade e á contiguidade d~\S circumscripções 
judiei ~rüs e á communidade de interesses dos seus habitantes, na 
divisão do Districto Federal e dos municípios quo pela grandeza da 
sua população tenham do eleger mais de um Deputado. 

Art. lO. Os officiaes do registro civil entregarão, mediante re
cibo, ao juiz ou presidente do tribunal que tenha de presidir a. 
alguma. eleição, logo que este se apresente para a abertura da 
audiencia eleitoral, e do mesmo juiz ou presidente de tribunal 
receberão, depois do encerramento da audiencia, tambem mediante 
recibo, a::. listas eleitoraes sob sua guarda, culleccionadas e brocha
das pela ordem numerica dus alistamentos, e as cópias imprQssas 
.no livro dos alistamentos, conforme o art. I•. 
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Art. 11. Para as secretarias da Cama.l'a. do~ Deput ados e do 
Ssna.do, respectivamente-, remetterão, sob registro postal, eom 
r:ecibo de voUa.: 

sado, serão )oolu idos no alistamento goral ind,ependeote de nova 
qua.lífica~ão, sondo-lhos expediJos os titulas do accôrdó com a no·va 
lei. · 

Os offici:l.es do registro 
alistamo;ltc~s pela$ quaos 
i ores em alguma. eleição, 
mesma. ele,ção ; 

civil, as c6pia.s impressas do li Vl'O dos I Sala úa.s scssõe.~, lO de a,gosto de 1903. -Augusto de VoscoMeUos . 
se tiver de f.tze1• a cba.ma.dtl dos elei· -8d Ft·emJ. 
dentro · dos dez dias que precederem á 

Os presidentes de audiencia.s eteitoraes, cópii!. authentica do tel'mo 
da. audieacia. e do termo de c:Jmpa.recimonto dos eleltot·es, dentro do 
prazo de · tl'i:lS dias ; o 

·os presidentes de a.udiencia.s de apurações elcitoraes, cópia. a.u
thenttca. do respectivo turmo de aud10ncia, denwo do pt'!loZO do tres 
dias. 

Art. 12. Perdorá. o m:tnd:tto o rept•esentante do municlpio, rio 
Est<Ldo ou da União que, tendo c • .mtra. st proposta. do r evvgaçâ.o 
do ma.nda.to assignad:t pot• eleitores da. circumsoripção, pel<\ qua l 
f0i eleito, que di~poolm.m pelo menos da. quinta parto dos voti.J:o d,, 
m~ma. ciroumscrípção, a.h1 não obtiver votos em numero igual pelo 
manos áqllnHo com quD foi eleito. 

O pruccsso il ~ rllvogação de mn.o(la.to será o mesmo q ue t iver vi
r,roraao pat:<J. a eicuçã.o, com as mo11ldcaçõa:~ oecossariJ.s. 

At>t. 13. Os otlici.aas do regíst,·o cí vil cvncede,·ão por certidão, 
em 2a via, ou clll vll ~ra. viu. sub5oquenr;e, outro t itulo ao eleitor 
que llte doola.~al' ,c,· p:)l'(lit!.o o SP.U, co•·titic<J.ado o fact<> na. lista sob 
sua guarda. e no livro dJs a.listamoutc)S ; n ca.nooltat•á todas 
essas cc·: tidões, uoclara.ntlo-as sem elfcí&o, sempre que o eleitor lhe 
a.prescuta.r o t itula ro:1pp~recido ou a. antel'íor cerGidão retLppa
recida, cquipal'<t•.la ao rorerídl) titulo.-Mo1·cira da Situa. 

162 

Supprima-~c o art. 87 .-r.{llctro Car'I'Jo~h(ll. 

163 

Onde convier: 
Os elei tOl'e3 municipae3 ultímamont~ qua.Jiticado.i no Dlstricto 

Fcde!'al de conCormida.de com a loi o. 939, de 29 de dezembl'o pas-

16i 

AO CAPlTULO X IV 
DISPOSHJÕCS QERAES 

Art . 137. Tojos os livros necessarios pa.ra o alistamento serã.o 
uniformes pat·a toda. a R.epublica. e fornecidos pota, Secretaria do 
Interior, á custa. da, União. 

§ l. • No t•cgula.monto qne fo t· expedido para execução desta lei o 
Governo deterruina.r<~ o HUY1clo desses livros; · 

§ 2 . • A romessa. !los livr'ls sel'<í. fe ita tl.os juizes de direit o po1• in
termedio da.s Delega cias J<iscaes nos Esr.a.ctos, e no Distr icto Fe
dera.t dtrectam ente po!a. Secrotctt>ia aos pretores . 

AI't . 138. Os livros pn.ra a clcüção serão fornecidos pela União, 
que OS·l'<Hnotterú. peL1 fórma. prescripta. no at•tígo anterior . 

Para.grapho unico . Na r,~lta. ,~osta remessa. em temp:~ opportuno. 
as ca.m:u·as municip1es fornecerão os livros uecessarios á.s secções 
eleitoracs dos respectivos municípios, com diroit.o de haver da 
União o pa.ga.mouw <l:\8 despezas que para. isso fizerem . 

Art. 1~ . As juntas apura.dorns devet·ão t•equisitar, por tele
gramma. ou pelo Cort·eio, intlupenclenoomon'te de quaesquer t.uas, 
"'remessa du.s cópias autlleotica.s das ace11s el<.litoraes . 

Art . 140. Fi nda, ca.d:J. eleição, o suppleote do juiz federal re· 
quislti!.r<t das mesas eleitora.es a rcmossa dos livros que tiverem 
sórvldo para a mesma eleição, quando essa. remessa. não t enha. 
sido f,Jita no pr·a:w do art. 

Art. 141. Os tolegl'a.mmas em ·que !'orem transmltt iU.os, no 
me~mo dia. e uo immediato li. oleiçiío, os :resultados numericos da 
mesma, por qualquer membro da mosa., fiscaes ou candidatos, sor-d.o 
e~pcd.id!)s gmtnita.mente. · 

Ar t . 142. Os documentos e requet•iment os na.-ra. fins eleitora.es 
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Os raconhecimentos de firma serão tambem gratuitos. 
§ I. o O prod!Jct? da venda. das estampilhas a que se refel'e o 

:t~t. 13 será drstr1buido em cada comarca entre o juiz c o cscrl
vao, cab::mdo um terço áqualle e dou:~ a este, descontada a. por
centagem de 5 % devida <l. collectoria. 

Art. lE7, São inaflança.veis os crimes definidos nesta lei e pro
movida sua punição por acção do ministerio publico, sendo · pei•IIiit
tida a intervenção do prejudicado como auxiliar da justiça publica, 
nos termos das.leís p1•ocessuaes vigentes. 

.Art. 148. Osjuizzes locaes encarregados do alistamento, os juízes 
rcdcracs communicarão .ás collectorias e delegacias ftscaes, e no Dis
tricto Federal. á Recebedoria, o numero de eleitores . inscriptosu- . 
Calogeras.-W. Braz.-João Luiz Al'IJes.-Carneiro de Rezende.- · 
Benta1·do jJ.fonteiro. 

§ 2.o O pagam9nto desses emolumentos se t:Jrnará effectivo em 
vista. de certidão _Passa~a pelo escrivão c rubricada pelo juiz, du. 
l[lH.tl _conste ter s1úo_f~It<t a inseripção final e remetttida ~\ cópia 
do ahs_r.nmento ao JUtzo federal, junta.ndo-se á certidão o recibu 
do registro da remes~m pelo Correio. 

. § ~·0 N~stt~ ce,rtidi'Lo será_ decl:.u·;tdo o numero de cida.dãos que A' Co~:Timissão pa.recom í~acceitaveis as em:ndas offerocida!l a. 
ttVelm?l . Iequei'ldO seu tthsttLmr>nto n<t respcc~iva. cpmtWC<t ou este Caprtulo, desde a qun se wsere com o n. lv6, até a de n. 164, 
pretor1a.. · atteodendo a que umas conteem ma teria reguln,mentar, duas são 

Art. 143. Os escrivães do' juizo feJ.er :1l perceberão, i1 titulo de : i,dentic~s (162 e 16:{) e contrariam fuoda_!llent~l.mente o syst~m~ 
gra.titicttçJí.o extrao1:dinaría pelo serviço eleitoral, as ,sommlts con- · ~o PL'OJecto e finalmente as outras estao VlSlvelmente preJUdl· 
sta.ntcs d~t taballa: mfrtt, p<tg<ts medümte a.Gtestttdo do ;juiz fedex•a,I ca.uas. 
de que está termmada em seu cartorio a insct>ipç.i.o dos eleitores S. C. 9 de outubro rle 1903. - Anisio de Abre,;.. - Gados Gaval
do Estado e l'cmettülas as cópil~s á. Secretat·ü: dolntel.'lor. ' cante, ralator. - EruJas Martins.- Tavar:es de Ly1'a.-Joao Galeao 

A tabella. é a. seguinte : 

Em Minas G.eraes ................. . 
No Rio G1:audc ·do Sul, S. Paulo. Rio 

de Janeiro, Bahia e Pernambuco. 
I 

No Districto Federal, Ceará, 'Mara-
nhão e PartL .......•...•. ...•...•• 

Nos demais Estados ............... . 

1:000$000 

700$000 

500$000 
300.$000 

<Jw·valhal, com restl'icções. - Germano Has~lochcr. Salvando minha 
opinião sobre muito-\ pontos do projecto, o que assignalarei na vota
Gão. s :mdo aliás publico o meu modo de pens·~r, como consta dv meu 
discurso sohre a materia.. - Caloge1•as, vencido, com ·voto em sepa
rado.- Hem·ique Borges, de accJrdo com o voto do Sr. Calogeras. 

Sem entrar na apreciação dos fundamentos _do . parecer da 
maiOt'Íi1 da Commissão, por j(L ter longame?te. JUSttficado .meu 
modo de va1• pessoal, q;JICl' apresentando subst1tut1vos ao proJ~cto 
da refot'ma eleitoral, quer no co1·rer da discussão, venho mottva.r 

Art. 144. O sel'viço eleitoral prefere a qualquer outro, sendo meu -:-oto em separa~o pelo lhc_to de, data venia •. n~o correspond~r 
considerado feria.do o dh da eleição. , o conJuncto de meJtda.s, acc~r~as pela CommiS~ao, ao que o . pa1z 

. . reclama. e está manifl}stado pelas tendencias dommantes no se10 da 
Art. 145 .. ~~ mesas da C11mara. e do Senado. teem competenci:.t ' Camat·a. Obedecendo a essas indicações e á necessidade de votar· 

par:a . se d~~·1g1rem aos _governadores e pres1~e~tes dos Estados, . se uma lei que não seja um coojuncto de dispo:;ições antagomca.s e 
~na1·s ·au~o11dades .federaes au estadu~es, so~~clt11~Jo .. quaesquer : impraticavei'l, <1credito havei' vantagem em sépa1·~r ~ procosso de 
1nforma.çoes ou doc,Imentos referentes a materut elmtoia.l. : alistamento do d:t eleição, acceitando pal'a 0 prunmro, em suas 

Art. 146. E' consiU.erado constmngimento illegal, sa.lYo o caso Jio.b.asgeraes, o que a Commi::;sã.o determinou, e para o segundo o 
de fi~grante delicto, a prisão de membros das mesas eleitoraes, do Sllbstituti:vo que apl'~sentei. Com sa.crificio, .embora de coovicçoos 
.das .)untas mnnicipaes e de apur;tção, desde que estas estej ,tm pessvaes, acho que, estu.J.adn.s as conveuiencía.s reveladas no correr 
co~stituida.s, rtá. terminarem os respectivos trabalhos; e bem da discussão pelos mais legitimas orgãos da opin~ão P?li~ica em 
assu~ a prisão do eleitor desde cinco dias antes até cinco dias nosso paiz, um projecto da reforma eleitoral profiou~. v~avel, con
depois da eleição. soante os reclamos unanimes da massa pensante no Braz11, deverá 
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norteia r-se pelos principias que consubstancio no seguinte vot o em . . Da.hi .se origi:1a.ria.m emendas de redaccão no titulo -do c:tpitulo, 
t~epa.ra.do. __ . aos §§ ·1° e 2° do_.al·-t. l-4, elir~~li_oada.s a.s pa.!a.vra.s «de reyi:sâo:». Do 
Do.~ cle<tore.;-(Cap. n - Acceito em seu OO.!ljuncto 0. pl>oiecto da ~~m.~modo, no art. l7, pedm:t foss?~ dostacadas e ~e{eitadas as 

Commissã.o com a. emondn approv::uta. por ell;,~, do Sr. Henriq~e pal~v.I~-~quer re~erente~ ás Com!IllSSGes. et~., etc.;. atc- assum
Borges H:\ certa1! difficulda.dos pra.tiens de execução que dever ao ptos elruto~aos~-~a;s _modrtlcaç@es, .todas de redacça.o, constituem 
·. . · . . , • · coll5equencna. da. pr1me1ra omenda. 
ser tesDlVJda.s pelo rogula.mento . · na ?'cuisli:o-(Ca.p. IV)-J\cceito o pa.recor da. Cmnmissã.o. 

Do alistamenc~-(Ca.p_ . IT)-.-\ccúto o projecto da CommissiW com· Dos tit~lo<----{Cap. V)-Accei to o jwojocto da. Commis;;ão -com as 
as emeo<:t~s a.cce_1tas por ella.. Além_ll<:stas, poré m, e p:~.~a. ~ttender emondas por ella adoptada.s. · 
â.'J ncces~trlades 1mposcas pela vasttrlao. da J?OS~os mnm~Ip tos sem Das eleiçües-'(C.ap. VU- Nego m eu voto a.o paro"or da Com missão, 
ccl'ccar, além do justo c do ~·a.zoa.vel, a. 1nscrtpça.o de eleitõOL'eS nos _ dando pl'eferencia. a,() subs~.ttutivo por mim aprcrs~n~ado, acceitando 
registros do alistamento dou meu voto tambem á cmend11. do Sr. José como moditieaçã.o dos arts. 47, 48 c 49 a primeira pa.rte da. emenda. 
Bonifa.clo, sob n. 1!) (parecer da Cornmissã.o} a qua.l diz: do Sr. · !i:l'-'Y Chaves, que diz : 

1\0 a.rt . 8• § 1 • n. H - Aecrcseente-se- ou ~n,úmdo a sett. 1'e
querimsrtto, com a lall•·a e fil·mas 1·econhec~dos p or labeUião ou 
esc,·i'llllo . 

Neste ca.sv, si for a.lloga.da. a. fa.lsidadtl do roconheclman to . em 
denuncia. Mcript..• e a.ssignada.. a. Commis_:ão só fará o alistamento 
<lopois de ob3~l''luUJ o dieposto na. primeira pa.1.·t.e deste artigo. 
Jose Bonifacia. 

Na vota.çã:o por a.rtigos e pa.r;~.gra.phos do lJl'ojecto da Comroissão, 
pedil•ei soj:\ l'CJCiia.do o § 11 do ar t. 8•, em vlsta. do que abaixo digo 
sobre os recursos. 

Dos r ecw·sos- (Cap. Ill). ..-\ccoiLo em suas linhas gei•aes, o pro
jecto .da Commissão bem como a.s emendas por clla aduptada.s. A 
unica. limitação que faço ~ propDr que <t junt:t seja sómento de re
cur~os e oã.o de revisão. Para. e5Se fim, solicit ar ia a . -vutaçiio por 
partes do <.~l't. U, destaca.ndo a.s pa.lavms-«tla. revisão detinitiva. 
dos allsta.montos, preparado~ pela.!! commissõc,; munici:paes, e» cuja. 
rejeiçã.o pediria.. 

Nas Ei leíçõe~ fedoraes cad:\ eleitor votará em u m só nome nos 
districtJS da tres ou qua.~ru Deputados 0. om dou.s nomeii n~ distri
cws de cint'O. -

Pediria a. votn.(,:ão d~t<t emenda fllll duas par Los; a primeira., que 
a.ccei~o, v:w a t6-«um só nome»- ; a. segunda parte, ·:!. qual recuso 
meu voto, esta.balec<l principio dilfe<·aote par1~ os distr ictos de mais 
de quatro Deputados, sem que se fundamente essa d ivergenciu. . 

Do pr·ousso elei!oml- (Ca;p. VI!)- Nego meu voto ao p.r.ojecto da 
Commis.<;.'i.o. o dou prefcreocia. ;wsubs ~itu·Livo que apresontai. 

DtJ. tiJJw·ação-(Ca.p. VIII)- Nego meu voto ao projeeto da Oom
mis~a.o . e acooito .meu sub$titutivo. 

Dos elegilJeis- (CapHulo IX) Duu preferencla a.o su))stitutivo por 
e:;l;at• mttis cla t·o e mais beOl orga.oizatlo do que o da. Coromissão, me
lhor definindo a elegll>ililhtde, tt inelegibilidade e est udando as 
nnllida.!IP-s . 

D<!S t'CI!Jl!S , elas m.ultas, das disposiçõe.~ penaes e das dis;1osiçlles 
g8raes- tCa.ps . X, XC, XII o Xlli)-Acccito o projecto da Corumi.ssão 
co.Jl as e mendas por e !ta. a.dopta!L1.S.- Ct~loge,·as 

O Sr. P:~.•eslden.te~Vou suspender 
a. sessão e !lesigno p:l.l' IL amanhã a mesma 
ordem do dia de hoje, isto é : 

Justiça e Negocios lnteriot·es p<.~.r::t. l.004 (2a 
discussão) ; 

verba «Fretes» do art . 9•, n. 26, de 
4Hl:I96$i20 pa.ra.a. quota destío3.da. a. q,farda.
roento (ma.tel'ia. prima), da cons~gnaçã.o «Mt\
toria.l », § go do 111esmo artigo, «Corpo de 
marinheh•os nacionaes ; c de 166:840$885, 
para a quota. destinada a fardamento (ma· 
õOria. pdma}, da consignação «Materia.l:~>, 
§ 10 do mesmo artigo, Cor,po de infantar ia. 
de marinha (3a discussão) ; 

1• parta (até 3 horas, ou antes) ; 
Vob.ç.'í.o do projecto n. 251 A, de 1~03, 

com o pare~eJ• sobre emendas o!forcc1da.s 
para 2' discus.-;ão do projecto n. 25l., doste 
anuo, que fll!a a despez<\ do Ministerio da. 

Votaçã o do pfojecto n. 2i 6, de 1903, a u
torizando o Presidente da Repul>Iica. a abril· 
ao Ministerio da Marinha. os seguintes cre
dites supplementa.res á. lei n. 957. de 30 
dezembro de 1902: de 88:918$706, sendo para 
a consignação «Pessoa.b 59:862$821 1 e par a 
a consignação <rMa.teria-1» 29:0C3$885, d<t 
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Vota.cão do p1•ojecto n. 266, ue 1903, auto
rizando o Poder Ex:ecutivo a abrir ao Mi
nisterio da Fazenda. o credito ospecia.l de 
70:929$140, para occorror á restituição de 
igual quantia recolhida ao Thcsonro Federal 
em 23 de setembro de 1886, como ernprcs
timo do cofre _dos orphãos o pertencente ; ~os 
menorea Benjamin, Luiza e Joaquim, filhos 
de Joaquim Gonçalves Raposo e de D. Alice 
Mariana. Ferreira Raposo, o dá outras pro· 
vldencias (3• discussão); 

Votação do projecto n. 274,· de HJ08, rela
tivo á emenda sub;titutiva do Senado ao 
pt·ojecto da Ca.mara dos Deputados n. 128, 
de 1902, que eleva a. 2$ diarios a.. pensão e 
soldo que percebe o 1° cadete reformado, 
com honras de alfores do exet·cito, Oruzimbo 
Carlos Corrêa. de Lemos (discussão untca) ; 

Votação do projecto n. 108 A, de 1903, au· 
torizando o Pode:t• Executivo a subvencionar· 
com a quantia de 20:000$ o Dr. Vita.l Brazil 
Mineiro da Campanha. para, no estrangeiro, 
tornar conhecido o tJ•atamento do envenena
mento ophidico, e dando outra:s providencias 
com os pareceres das CommissÕLS de Instru
cção e Saude Publica e de Orçamento (2" dis
cussão) ; 

Votação dJ projecto o. 142 D, de 1903, 
determinando que os officiao3 do Corpo de 
Bombeiros do Disoricto Federal perde1·ão a 
Jutente, quando condemnados, em processo 
crime, a ossa pooa ou a mais de dous anno::; 
de prisão e dando entras providencias (3a 
discussão); 

Votação do i r.,jecto n. 271, de 1903, 
autorizando o Governo a conceder um 
a.nno de licença, com ordenado, para. trata
mento de saude, ao pmticante dos Corroi-Js 
dP Minas Geracs Jorge Augusto ~a.ntia.go 
(discussão unica); , 

Votação do pr0jecto n. 272, de 1903, au
torizando o Governo a concedet• um annu 
de licença, com ordenadu, a .José Xavlet• 
de Miranda Henriquos, ajllhDt•t do porteiro 
da. Bibliotheca Naci(Hlal, para. tratar do sua 
sa.udc (discussão unic:~.); 

Votação do pr0ject:; n. 27~, Je JD03, auto
rizando u Governo a. conce(lcr sois mezes de 
licença., com ordenado, para tratamento de 
sua. saudo, no amanucnse dos correios do 

Pernambuco Vulpiano de Aquino Fonsoc:l. 
(discussão unica); . 

Votação do projocto .n. 109 A, de 1903, 
relativo á emenda substitutiva. do Sena '.o ao 
projecto n. 109, deste a.nno, que autoriza o 
Presidente da Rcpublica a paga1, ao Dr. Al· 
varo Moreh>a de Barros Oliveira Lima os 
seus ordenados de magistrado em disponibi
lidade, com pareceres das Commissões de 
Orçantento e de Conl:!tituiçã.o, Legislação e 
Justiça. ( discussão unicà) ; · · 

l" discussão do projecto n. 195 A, de 1903, 
garantindo aos empregados da Estrada de 
Ferro Cenl-ral do Brazil o direito t~ aposen
tal!loria, continuando em vigor o decreto 
n. 2·~1. de26 de fevet•eiro de 1890, com pa
recer da Commidsão de Constituição, Legis· 
!ação e Justiça ; 

2·' discustiã.o do projecto n. 275, de 1903, 
autorizando o P1·esident:~ da. Republica a 
abrir ao Ministerio da Marinha o credito 
de 4:550$ para Jl1gamento a João Joaquim de 
O li voira., de seus vencimentos de lo ·pratico 
das barras de Sergipe; · 

3" discussão do projecto n. 237 C, de 
903, relativa â emenda. destacada, de accordo 
com o a1·t. 132. do Regimento intorno, na. 
2" discussão do p1·ojacto n. 237, deste anno, 
declaNndo sem vigor o disposto na.s lettras 
a, b o c do art. 16 da. de n. 560, de 31 
de ctezembro da 1898, e dando outras provi· 
denchs ; 

3" discu~são do projecto n. 252, de 1903 
(n. 56, do 1900) doclarando que, salvo o dis
posto no n. 4 e no § 3° do art. 9° da 
Constituição Federal, só é licito aos Estados 
estíl.belocc3r taxa~ ou tributos quo, sob qual
quer denominação, incidam sobl'e as mer· 
cadoria.s estrangeiras ou sobre as nacionaos 
de producção de outros Estados, quando con· 
correrem as condições que estabelece, e 
dando outr·a13 providencias. 

2o. partu (ás 3 horas ou antes) : 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 38 A, do 1 oo:l, reorganizando os serviços 
de hygione administrativa. da União (art. 2o 
e seguiDte). 

Suspendo-se a sesüo á. 1 hor.t da tarde. 
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1163· SESSÃO EM 27 DE O~·rtr.Bil.O DE l90S 

I'1·csid•mci.< <los S rs. l ' <lHk! Guimanies (P,·e.dd~nle). Oli»eira Fit/Hcir.ul~ (1· V'i<'O· l'l"ll· 
sidente) e Pa1,1la Guimal'iies ( f>1·esi ·lenle) 

Ao meio-dia proceda se á chn.ma.d.a., a. que n.u toriza.odtJ o pa.ga.mento d:~. quantia. de 
respondem os Srs. Paula. Guim11rães, Alencar 7 . 915$892, que o ex·dtefe da. Alfa.ndega do 
Guimarães, ·Tboma.z AccioJy, \Vandcrley de Pará, Augu,to Joaquim de Carvalho, deixou 
Mendonça, Joaquim Ph•cs, Eugenio Touri .. de rae!Jl.ler <lut·~ote o tompo em que esteve 
nho; Anthero Botelho, Enéas M;wtios, Luiz. illog~hneote aPQsen ta.do.- Iateira.da.. 
Domíoguea, Ra.ymu ndo Artbnr, Edua.t•do Stu-
da.rt. Sergio Sa.boya. Gonça.lo Souto, Eloy de Oo mesmo soobor. do igual da. t a, com mu~ 
So':lza, Fon~ec~ a Silva, Percil•a Reis, Tei- nicao.Jo qne, nes.>a da ta, o Senado enviou á. 
xe1ra de Sá, Ermirio Coutinho, Cels<J de ·sancç3.o P<'csidencial n. resolução do Con
Souza, .B1•icio Filho, Col'nelio da. Fon:Ooca. g rcsso Nacional, relevando a pr~scripcão em 
Estaci o Coimbra, Angelo N~b. Ellzebio de que incorreu D. Ma ria Francisca. Meno de 
Andt•ade, Arroxell~s Ga.lvão , Joviniauo de Car\'alho, víu va. do ~pitão·tenente honora
CarvaJho, Fllllsbello f"l'aire, Oliveira. Valta.· do Tra.j<\no Augusto de Car vall1o, para re· 
d~. Domingos Guimarães, &J.tyro Dias, ceber o meio :>Jldo qnl\ lhe c~mpete .-In· 
Pmto Danti.S, Alvea Ba.rbosa, Rodrigues t~irada · 
Lima., Tolen ~íno dos S1nGos, P at'anhos Mon~ OJ mesmo senhor, de igual da.t:J., commu
tenegro, Rod1•igues SaJ,Jaoh·\, Ma1·,;:olwo Mou· nicando que o Senado approvou a ness;~ data. 
l'a., Berna.t•d.o Horta., Ga.lJino Loreto, Cor·rêa. ouviou <L sancção presidencial a prtlposicão 
Du tr a., Mello Mt~.tbs, S:!. Ft•eil'o, Amcriílo de dest-L Ca.mt ra, a.uto1•izando a conMssâo a. 
Albuquerq11o, La.ur indo Pitta., Julio Santos, OD. Hortencia. AdelaHa Guillobel e Jose
Henrique Bl}rges, Cruvello Cavalcanti, Mau· phina. Consta.nça. Guíllobel da peosã.o de 
r.icio da Ab:·eu, Carlos T~ixcil'a BranLlã.o, 1:200$ repa.rtida.mente.-lnteirada. 
Bernardo Monteiro, João Luiz, Gastã.o da Do Minislerio da Jwtiç:t. e Ne~oaios Jnte· 
Cunha., P enido FilllJ, Bueno da Paiv~ João riores. de 2:~ do c<>r.·ente, sat isf,lzendo a. 
Luiz Alves, Leonel Filho, HenPique Salles, Pe1J.tÜ$lçã.o desta. Camal'.l,no olficio n. 323, de 
Carvalho Britto, Rodolpho Paixão, Galeã.o 14 do cot•rence.-A quem fez a rcqui.sição. 
C.irva.l!lal, Moroh•a da Silva, Fra ncisco RI)- (A' Co.mnissão de Orçamento. ) 
meiro, Arnolpbo Azovedo, Francisca Malta, d d "" d 
Alvaro de Ctlrvalbo, Joa.'luim 'l'etxeit·..r. Bran- DJ Ministerio da Fa.wn a., e ~ o cor-
dão, B:lrnardo Antonio, c1~ndid ; do A br~1u, rente, envi~ndo tt .3eguinte 
Ca t·los Cavalc:mti, Germano Ha.ssloehe:•, ME:N.SAGEM 
James· Darcy, Cassia.no do Nascimento, V c$· 
pas!ano de Albuquei·que, Diogo Fortuna. e Srs. Membros do Congresso Na.oíonfLl -
Homem de Carvalho. Não tendo sido sufflcicnte o credito votado 

Abre se a ~oi!-3ão, n<~. lai n. 9:'>7, de 30 do dezembt•o do anno 
passado, para. as dcspezas da verba. - Im• 

E' lida c sem deblte approvada a. nct.'\ da prensa Nacional e Dia1·io Otficiut - em con• 
sassio a.oteccdcnto. sequen•·ia d:_t ;,tr~m.lo quan&ldMo de trabalhos 

P\I.~Sa.·se ao oxpo1ienh g1·aphico; e i~cccssorios d.1s repn.rt.iç11os c 
cstabelocimentos publico~ que foro.m ex-

O Sr. -".lencna• Guhtant·nes ccutadi!S"POl' coota d<1. mesm1~ verba., em 
(Jo 8ecYtrtnl'io) procedo 11. loitur<\ dos ~!min te vii•tudo do d ispo~to no :ut. lO da lei n. 953, 

~ de 29 dt•fluOllo mez, peço-Toa a. ooncessão de 

EXPIWIENTI~ 

Olllcio:;: 

Do Sr. to Sccrota.ri J do Senado, da 24 do 
corren-te, communic:Lndo que o Senado ad iJ
p tou e ne>Sa. data enviou á. sa.ncção presi· 
dencia.l as p1·oposiç.õJS des ta Camnr.J., restl· 
bulecendo no Museu Naeional·o loj\'ar de na
tura.list:.t.-ajudante da seciii.o de z~ología o 

Vol. Yl 

um ol·ec.lito supplcment:ll' uo 300: 142$8fl9, 
afim de ser u.pplicado a.o pa.g~~omonto das 
despez~s que se tem a f\l.1.cr de satem• 
bro at'! dezembro> du corrente anno, sendo 
p ~ra - Pcssila.l :~movivel - 148 :G~$9ga e 
p,'tra - Ma.t~ria.l - inclusive - Expediente 
::-50:5~1$:393. 

Rio de Janeiro, 24. do out ubN Jc 1903-
15• da. R.epnblict\,- A' Coromissão de Ot'ça.
mooto. 
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Do Ministerio da Inunstria. Viação c Obras 
Publicas, de 24 do corrent~, su,ti~ra?eqdQ " 
requisição desta Cama1•a no officio n. 240, 
de 3 do mez ultimo.-A quem fez <~ requi
siçãç, (A,' Commissã0 de On;ameuto.) 

Do Conselho Muuícipul do Distl'icto Fe
deral, de 26 do corl•ente, enviando a esta 
Camara a aat'J. da apUJ:a.;ão geJ.'al d.o eleiçao 
p:Jiocedid,a em ~O d,e setembvo pro!lmo p:\s
$ad9 .-A' 3~ Commi~~ã.o de Inc~uerito . 

Requerimentos : 
De Raymundo .Joaquim Vieira, da.Silva, 

contador dos Coneios do :\f.wanhão, pedindo 
um anno da licença, pa1·a tl·ttta.~· tle su11 
saudo.~A' C0mmjssão de J."'etjções e Pt;J
ddres. 

De Manoel Cotcgips Mila.nez. B• escript u· 
ra.rio da Alfandega desta Capital, paündo 
um anuo de licença, pal'a trahm3nto de 
su:L sande.- A 1Commissã J de Plltiç.õos u Po
deres. 

Do eng<mheiro Vicenb Pol!a, em <tddita
mento ao seu anterior t•equerimcuto, l'JitJ
l'al)dO di vol'so~ fo. v ores P!ll'u explora.~• o seu 
app~elho denominadq-doca balança flucin
aote, snb'!llarjno, e de~1,inado a l evantar os 
na,vios de gum'l'a, mm•ctlntes, cascos o qnal'S· 
que1' objecto~ ~ubmet•$vs llJs po1·w~, ma.\'8:> 
!Lo Brazil e I' i o;; q_nl) lHlll hnm · maio-~ (to um 
Estado, otc.-A's Commia.<>õcs .do Obras Pn
bllcas e de Orçamento e reunindo ~a ao <l.U te
reor requar>imen'to. 

O !!!!r. Julio Sa:nt.os- St•. Pro
sAdep.te, padi a. pala vl'<L unicll,mente paru. 
apresentat• á consít.!Qração da Çamara um 
pr>ojecto de lei, que mo pai'ece consulhr ne
cessidade de momento. 

Deixo de fazol.' · da t1•ihuna a justifico.çií.o 
do dito projecto, não só pam dar tempo a 
que um distincto collega,quo tinha, antes do 
miro, podido v. ]l'~lavru, poss:\ com mais 
V!l.gar occupar a uttençã.o da Camara., como 
porque fiz preoode1· r> mesmo pt·ojecto de 
aonsiderandoaque provam a sua oece~sidade 
e sua opportunidadc. 

.Ello se refere a assumptJ de alistamento 
eleitoral, e eu o mando á Mesa, esperando 
que a. C<tmELra, oppor•tunu.mente, o tome nn 
consideração que lhe ll)ercça. (Muito õem; 
muito bem.) 

O Sr. Presidente- O pr ojecto 
, ilca. sobre a mesa até uttarlor delíboriJ.ção. 

O 8r. Gel.·ma.no IIai!ó!õ!locher 
- Sr . Presidente , fui informado de ter :tido 
mand~do desta Capita l para a cidade da 
B~l~m, do P a.l';i,U1)), 't elegralllma., e !U que $e 
dJZHJ. que o num íllustrado coltog·a., ilr~ Dr. 

Rogerio de Miranda, discut indo o projecto 
qul,'lreorgauiza o serviço de hygiene, havia. 
cahitlo no t•idieulo, prov.ocando verdadeiras 
gargalhada>, devi :o ist o, priucip .!monte, ao 
!)l.t.:Lu !).{) I+ a ver eu iu terrum pido tle con t.iuuo 
a oração úu S. RI., expondo-o. assim, peran
te esta Casa, ao ridicnlo a qua allude o des
pacho. 

Comprchende V. E~.. Sr. Presiuentc, 
oomprchendem meus illustt•ados collegas que 
não po>so, pol' forma alguma, . deix:al• que 
com u meu nome·se exponh& a o ridículo um 
collega distinctissimo, respeitavel, q ue Só 
por! e merecer a nu:-;Sa. conside ea~ão. ( ilit•ilo 
bem.). 

O Sr. Dr. Rogol'io de Mira.nda, discutindo 
os assumptos relitti vos a e~se projec;,o do 
lei, revelou, inconte~tavolmente, a.! ta. ca.pa
cidado c cstudtl demorado rla materia. (Mtiito 
bem.) Com S. Ex. tive uma troca de apartes, 
devido A. :ütricto (!UB entre nós Se der a 
quando cu di.~cutia o mesmo assumpfo, mas 
nem de leve rue PJ 'Jia. passar pala imagina
ção tonta,• ridicularizar es.so di&tincto ooi
lega (mHito bem), por.1ua , orn primoiro logar, 
S. Ex. não ~ hJmem que pos~a ser I'iúioula
I'iZil!to, e depois, o respeito que devo a mim 
pt'il)lrio o á Camn.ra. me impedil'Üt , natural
m ente, <ir> tentar jr .. mais tornar ridicul o um 
coll~g•~ tla est.a.wra. llo Rt• fl t' . RogArio de 
Mil'anda, :t quem 1 cntlo no;~to m omento todas 
a.~ homenagens do meu muito r espeito, da. 
mlnlia muita considcraçio (1m•ito bem), l a.
montando, ent.·etanto, qu'l os :\dversarios 
poll-icos de S. Ex. procurem, ao longe, 
expol-o ao riiHculo, inventando uma fa.bula. 
da n:ttureza (les ta. 

l~r;t o que tinha a dizor. ( llfc<ito bem; 
muito bem.) 

O SR.. P nEsrm:N'T'F. -E V. F:x, podill'iil 
ter a.ooJ•csocnhulo quo a Mesa pão copso
tiria. que O l'ÍdÍClllO foSSíl a ti rado por qup.l· 
' ' uer doR dignoR Dr.pntados sohro um do seus 
collogas. (.1ftlifo /Jem . ; 

O Sa·. Ul'nnderley de JUen
doiJÇa (3> Sec1·eta?·io)- Sr. Pr'Osidontc, ha 
poucos dhts nrn meu illustre companheiro do 
bancada teve occrtsiã.u de j ustificar plena· 
rnen ~e. dast.1. tJ•ibull:L, um pr•ojecto que u,prc
sont.an á consi1lemçào da Camara 

Nesse projecto, elle cogitou d [l uma m edida 
indispensavel :wtnalmente para. debellar os 
efie;tos da rn:\is terri vel d:\~ calamidades, a. 
sceo.-:t, qtw periodi0umente exerce sua · acção 
devas~ado1·n. nos sertões de aü uns Esta.dos do 
Núrt.e da. Republica. ·-

Ca,be·me agor,\ a voz , Sr. Presideute, do 
vir occupn.r .1 attcnção uo V. Ex. e dos . meus 
illustr~s [k'H'os, em bora po1· PO\tCD t empo, 
porquanto venho a penas 'jnstitica,r um, lJl'O· 
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ject o, q~e toQho a h!>nr<t de suQmett~l' <~ 
apreciação de~ta Camara . 
. Çon~titu~ prlncipa~ ohJe ~iYQ do rnen IH'ó-: 
Jacto c!.e let uma. mcdtdn. C''.f.t cxc,cuçã,o,por st 
~;ó , pqsso <tffirmi\.r a. V. ltx. será. q: mais 
foi•te, o mais r odm•oso uuxillo qua o Con
gres~o do meu p;1i~ poderá prestal', não direi 
só a I:J.VQur;~. do mp11 impor·t:tpUssima. ~mL 
do Estaçlo de Ala.gôaS, mas a. t udtts as C);J.Sses 
prod\lctorn..~ que nella. exercmu ;1 sua ac~ivi
c(ade. 

o Sa. ANOELO Nt.TG~Apoiou >. 
O SR. '\V'AN DERLBY DF. M~NDONÇA-Refiro

mo, S1•. Pre5irleme, â zona do nm·te (] ,~qual 
faz pa.rte o d.istl•icto que me deu a haura de 
escolher p:1ra. um diJS seus representnnt9$, 
conferindo-mo uma Cldeit•:t ne.;ta Castl do 
Parlamento Bra.zíleiro. 

De factQ, Sr. Presidente, Qão devemos 
all:;olu~!men t!l, :11or 111~ \s sabias _q~e ~eja.m as 
1'/l rormas de~reta.ila.J,al uoen ta nas espJr11.n9a.B 
de olovados pL'eç:OS para os genfill'óS da nossa 
produc(·ão agricol<~, nem mesmo iguaes aos 
u btidos ha. poucos annos, phenomeno alias 
a.norm<~l, ~ pc.ra <1 lguns genoros. em desac· 
co1·Jo a~ com os prilwipiqs d o. econorp.ia 
politica. · · 

Assim falla,pd_o, St• . :PresideotQ, r at!ro-me 
<lo pref'erench1 q.os prodl!ctos <la lavoura do. 
ça.oua de as5uça.r , porquan~. consldoro nestfl. 
pa r te em melhor situação os a.grjoqlt~l'es qc 
café ; pois supponho q· e a e~ecuçao das 
merlid;ls <l-ll que t1•n.ta1U O$ proJectos apre
senW!qs a ~ta. ca~ . a.Ujada.s á. gr!l,nde q 
lu minos<\ idéa. do trust de pafé, tra.rá., cOOlO 
conscquenci:t logl~a e fahl a oleva.ção nos 
mei•catlos consumidores, tlo preco de$le ge,-

0 SI\, ANQELO NET<> _ Que v, E.'l:. ocçup:> noro, muit.> bem consiller!).do como fonte 
com bt•.ilba.utisroo. (AJJoiados.) principal, como base essencial .a riqu'tlza, da. 

0 SR. 'WANDERLEY DB MENDONÇA- Obri
gado. 

Sl'. Presid~nte, a. providencia de que tr~to, 
como disse, ser <'t o mais for te o pllderoso 
n.u~Uio que o Congres~o poderá p •estar á 
lavoura dossa riquis.<tima zona. ·· 

E, jtl., Sl' . Prnsirlente, que ti v o QCca.sião 
incidontumcntc de falbr em il.mil ios á ln.· 
vonra., peço p Clt'mi::~·ào a V. l!]X. pal'i\ ex
ternai' o 111011 humihlo modo de ponsal' silbre 
es~a magna questão, (1uc pt•ontl.e actna.lmen
te a attenção de todas a.s classes dil'igen tes 
do pa.tz. 

O SR. A NOELQ N~-r.:>.,..;_V, Ex. ~um in!llts
t ria.l adeantado ; portanto. sua opinião ~ tle 
valo~ e au*orizada. ( A11oiado$ .) 

Nn.ção. _ 
Considero a.tó o tn~st como a sa.lvaçaQ 

da [:J,vout•a do café,e tenho o pra;1:er de ver a. 
minha. huroilqe opinião partilhada po~· IJ!I!
distinctissiwo ço)lega espe<Jialis~a. Qm as
sumpto dcst·\ na.turoz.a., sobre .~ qu(l,t ~om 
ostndo:1 pot·feito::: e pro rundos,mmto conS1dO
t•ado no mund.l industria.l e agrícola, o 
ülustralloSt•. Dt·. A.ugt!Sto Ru.mos. (Apoiados.) 

Qua.o to ao a.ssuCU.l' uão suc,~edo o mesmo; 
ossn. índust ri<L, conw V. )!:x. 3!!-ba, (lStá hoje 
e~pa.Jhada. por qu!J.si todo o mundo, de m~o 
quB tlsta.mos impossibiUtacJo .. 5 de l:).DC1,1l'. mao 
desse recur~G, o trust, qlle reputo tão etfica~_. 

Não ha. duvida, Sr. Presidente, que a SI
tuação a tnicti va das classes a.gt•icQI~ do 
nosso pn.iz deve merecer especial u.t tanç\1-Q cta. 
noss'l p:n• :.e . 

O SR , \VANDERLgY DE M t:N DONÇA - Agt·a· A do bel! ação da. cri~e aterPado:ra que pe3a. 
decido. Te11ho lido e OUI'ido btlst,•ntc, 81•. sobre cllu.s exige acuL·ado esmdo po:. parto 
Presidente, sr•bra asse importanttl a.~sumpto; da.qtlcllc~ que tcem o d.:lVOl' de zela.r pelo 
e por certo não sará á falta do hons id(~a~. de bem est:tr u:t Nu.o;o.io. 
bellos discursos O lumi00$09 :u•tigoi, publl- [n(olizmouto, lJOl'êm, ó fOl'ÇOSO rGCQObQCer 
cados em tod!t n. improns:t do p;~iz, qne a (JUO a ,; , luçii.o destas quo&'ões, qqe a tfecta. 
la•·our<~ definha.ra.. os intet'OilSHS mn.is vita.cs da Nação é m-qltQ 

Aqui ruesmu Dí'Sta. Casa. ~xl~lotn tl ivnt·aos mais co111plex;L Q dilDcil do que pp._race. e s?· 
pt'Ojectos, bem elaborados alitls j;ot• (lisr.in· monto pol' meio de t•efocmo.5, a.lul.ll as ~na.1~ 
ctisstmos collogi.ls, couH.anrlo l c pla nvs, ~;a. bL:1 ; o quicá as mai-~ rudic:ws, é que ~Ha 
cuja boa exocnçã.o, n \n lm. rlu vi1la, cuncvl'- p 'ldor<l. ser rcsol vld<t, c)nbor'l seu a eifmt(ls 
r ci'<L pal'a diminuir os mn.les que o.ctualm mt.o sej»rn mui to maia demorados. . 
posam sobro a. Iavoul'a, resüllamos da En tendo qne a parte ~a questão rela.ttva. 
grande crise economica, sob onja acção des- a.o auxilio d~ lavoura, como toda!! o.quellas, 
tt•uidora tiOS achamos pt•csentomente. cuj;~ svluc'io depoude de medidas ossencia.l-

Parece-me, cnt retaot;>, Sr. Pt·esidonto, lllJUic praticas, deveJu ser de pt•cfe~·eD<li;J. 
que ()S t~t questão não tem sido collocad<t om e$~Udadas no cmnpo e]! pcrimenta,l. 
seu verdadeiro tel'l'eno ; tem-se desprezado, Assim, poi~. bo.s '.a. fttzer ijlll estudo retro
e deixado om absolulo do cuidar d~~quellas , sp~ctivo sobre qs auxilias presta.uos pelos 
medidas pot• assim dizer pri mordiae$, que poderes public~. <\ té )loje. retuoo,ta.udu n.Q 
reputo necessarias, e mesmo indíspensaveis rogimen llecal}ido, para nos convoucerro.os.da. 
ao p1•ogresso, nã.ó só 4a Ltvo~ra., como çlejinetfic;;\cia. ç].os a~xilios directos Ol\ prõprw. · 
to.ta.s _:19 cla.sstlS proàuçtora.s em g~ral. mente pecunja .•io~, de 1'63UHa·los sempre ne-
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gativos, como o dis3e muito bem o illustra
do e talentoso representante de Minas, cujo 
nome peço llcença para declinar, o Sr. Ga.s
tão da. Cunha. 

0 SR. ARROXELLA.S GAT.VÃO -E como tam· 
bem V. Ex. estã dizendo. . 

0 ·sR. \VANDERU~Y DE MENDONÇA-Entre. 
ünto, eu não condemno, em pt•iacipio, oa 
a.uJtilios pecuniarios ; a.o contral•io, acho que 
elles produzem e!feitos magniflcos, qu~mdo 
bem compt·ehendiJo, por a.quell~s a quem 
são destin(l.dos, o alcance dos qu[l o conce-
deram. · 

E é jus',amento p >r essa falsa comprehen· 
são'que os resultados praticas do taes auxilios, 
entre nós, tecm si!lo pol'lliciosos,coucor.·endo 
para aggravar ainda mais os males qur- pe
sam sobl'e os agricultores, mui&os dos quaos 
teem perdido su<~.s pl'opríedadc~ em virtude 
dos emprostimos contrahidos, 

As medidas de que cogit3.m os ui versos 
projectos existentes nesta Casa, não h:1 du
vida, quo hão de concorrer p:tra melhorar 
nm pouco este esbdo de causas ; mas não 
cons&i&ul,m ainda, ao meu ver, o !'emedio eill· 
ca.z, prompto e energico de quG tanto neces
sitamos. 

0 SR.. EUZEBIO DB ANDRADE.~Urgent~
menie. 

0 SR. \V.AND:E:RLEY DE MENDONÇA. -A 
opinião, qUél tomo a iberda.de do e:demar, 
ê int.elra.mentG individual e não pr.>curo 
crear adeptos para e !la. ; pócle SGL' alJsurJa 
para muitws, mas eu e~tou llpena.i cumprindo 
o meu dover de representante do um ~~tado 
agricola. •.• 

0 Sa. ARRDXELLAS 11H.YÃO. -E onde 
v. E~. é muib l'élspeitado. 

0 SR.. WAND!l.RLT~Y DB MENDONÇA-••• a 
quem interessa. parLicularmonte o aasumpto 
de auxilias a lavoura. 

E tanto não tenho es~a protcnção quo mui 
proposltalmonto não mo ins~; avi entre os 
distinctos ?~adore3 que di~cutil'am o pl'oJe· 
cto da a.uxdros :.i lavoura , Jil. encerrado om 
segunda discussão nJsta Casa, o que não quet· 
dizer quQ negue o meu voto a qualquer um 
delles. 

Como disse, Sr. Pl'esideute, não devemos 
aguardar preços elevados pa.u os gene
ros de nossa proilucQão agricob c penso 
mesmo que nó3, ;~g t'icultores da caona de 
a.ssuca.;· do norte do P<'iZ. devemos nos dar 
por sa.tisCeitos si conseguimos, duranto um 
periodo mais ou menos longo, os preços da. 
ultima safra. , comtan~o que haja e>tallili
dade no marca ~o. fluctuaçõed pouco sensi veis, 
porque assim os agricuttorel podel'ão oontat' 
comum rendimento cet•to para o capital por 

cllos emprcgo,do e u ma l'amuneraçiio ra
zoavel par:1 o seu tra.batho, não estando Bu
je.itos ás oscil:tçõ õS bruscJ.s a sempre pre
judicia.es <1ue S:) te~m opern.do no mercado 
daq ucllo goncn·o durante os ul~imos doz 
annos. • 

Deb~ixo deste ponto de vitsta, Sr. Presi
dente, essencialmente pratico e unicd, é que 
entendo que deve set• colloca.·ia a questão. 

Ponso que dcvcmns trabalhar no sentido 
de ftH'necel' ao3 agriculto res os meios pre
cbos pa.ra. reduzir ao minimo pJssivel o 
custo de seus p1•o :uct os nos mercados con
sumidores, de Cót·ma. que esse custo, sensi· 
v:lltuen"o reduúdo, possa faze r frn,nca.mente 
face a.os preços rolativam 'nte b:•ixos obt1dos 
uos referido •S m oreaúus. 

Claro está quo, para. obter este dcside
ratum, <i preciso, em primeiro logar, que os 
agricultores disponhn.m de meio; ~ uflicientes 
para reduzir o custo da producção, isto Á, 
braços, adubos, m.t~.chi ;ismus e outros ma.te· 
r·üte; úe ~uo precisam p·Jt' p ,·er;os l'e1ativa.
mente b•uxos. 

Sagun·lo, quo lmjL facilidade e llara.teza. 
de tl'a.ns~ol'tes. 

Tct•ceiro, especial monto, que exista. facil 
e rJ.pida com:uunioaouo ontl'c os centros 
pt•oduci·Jres e os c~nsum i.dores . 

·E' evidente qna o baixo custo da. produ
cção depende dlroctament.e dn. r educção dos 
sahrios, Mas, como diminui · hoje os sala
dos, quando u.s gene :o~ de pri tnei. a ncc.;,;si
dado indispensaveis á classe dos prolatarias, 
essn, ala. v anca pmlor·o •a rb. no.>sa P l'<JLlucçilo, 
este-o por pl"6Q03 elevados T 

C!t:u·ei um e~emp lll qno prova a voraci· 
da.dc do qoe atfll•mo . Nó3, agricultores do 
a.smcar no norte do paiz, sob o domínio doj 
pl'CQOS d 1 ultima. safra , pa ra obtermos 
uma romu nera 9ão razoa vel. embora peq u ana., 
para o nosso trubatb. ... e rendimento ta miJem 
pe:ptano p.tra o nu~so capital, o iio podemos 
p:~.g:1r muis Lle 600 tt 800 l'~ís a o oper aria, 
IJU:tnd<l o principal genero do alimcn· 
taçi.o -o urqno, Ctx$tt1. qua.si o dobro dassa. 
qu;mti a., accrescendo c1uc elle to • ta.JUb!)m 
de vestir-se, [l,lim~n ta.r o manter a. subsis
t oncia da sua familia. 

Deproheude-sc dahi, Sr, Presidente, a ur
gencia du trabJ.Iharmos, no son t ido de redu
zirmos os preços dos generoJ de primeh·a. 
necJs~ida.de, exclnsivamen te destinados :1 
subsis tcncia dos opera r ias , o qu e só conse
guiremcs, diminuindo ou suppri rníndo em 
aboolu to os encargos que sohru ellos pesa.m. 

0 S!t . ANGELO NETO- lsso é chimera. 
hoje . 

O SR. WA.NmRr,EY DE MENDONÇA.- Póde 
ser chimJra., mas é nml nMessid3dc , 

0 SR. ANGELO NETO-Que ;;e impõe . 
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O SR. \VA.NDERLLY DB Mli:NDONÇA-Qnanto 
ã 2·~ pa1·te, é pre·js:; que o nove r no se 
entenda. com as compn.nhia.s exploradorll.s 
dn.s di versas estradas de fm•;·o eJristente~ no 
pa.iz, afim de serem confccci.madas tari l'a.s 
especiaes, propriamente protecciunista.s, para 
os produetos agricolas, o que hoj'l não so 
ob3erva.; pelo contrario, ellas são muito ele
vadas, quasi prohi.bitivas. 

Felizmente. qnanto aos tra·1sportos pot• 
via-marítima, a Camar.1 já providenciou, vo
tando um Jlrojeeto relativo á navegu.ção de 
cabotagem, projtcto quo está em andamento 
na outl'a caS'J. do Parlamento o c11ja. <tpprova, 
çao tl'at'á forças nnente a f.tcitida(.[G ele trans
porte e r~ducção nos frete~. :pJr via mu.
ritima.. 

Finalmente, Jl!1l'õl. sa.tisf.,zm· a. 3• con
dição, e parece-me sor este o am:illo mais 
poderos0 que se podor:1 presbr a torlns as 
classes que concorr~m com s·1a activida.de 
para o engrandecimento do pa.iz, devemos 
cuidar com aftnco da con.-trucção de estradas 
que abram :1 nos.-a. lavoura caminhos faceis 
e mais curtus. -

Sei que a e:"ecuçã.o dessa,s mGrlidas exige -o 
cmpl'ego do somma não pequena; sei t;J.mbam 
que ollairLtté ao ponto de c:dgil' o SMl'i
ftcio de parte, embora pequena, da receiW. 
nacional, comquanto seja pc;•foilamentG com
:pensado pelas van t agens que havemos do au
ferh> d:1 sua r ealização. Mas, Sr. President '• 
depois dos sn.cJ·itlcios impostos ao povo, em 
nome da salvaçã.u do crmlit:J nacional; dopui::; 
de minor;J,IlV. a, cr·ise fina.ncell'a.é ju>to q_uc; se 
retire ao lllonos parte das rcntlas prove
nientes dos impusto~ creadoE, parr. diminuir 
a affiição qua pesa. sob1·o a~ c!asses contri
buintes- o povo, c .ncorrendo tttmbem as;im 
p:tra attennar a ct•i."e ecunomica du f:lraz1l. 

Emquanto não furem satisfeitas esh~ con
dições lH'irnurdiaos, c atacados os ponto~ 
fracos dcst;J, mornontos<t que~;t.'lo, dos qu:tels 
actbei de tratar , contint'to ~ duviJar da cffi
cacia o c!J bom t'osult!ldo pra.tico das medi
das lemb··adas a.o Congresso, o que não im
pa!lh•tí. o meu as~eiltimeuto o. qualquer nm 
dos projectos aprcsGotados. 

Está provadv, Sr. Presidente que o desen· 
volvimento ds quaLiu:w paiz depende d.re
ctam ... nte do. e:<:teo~ã.o de r;11Us vias do com
municaçãJ. Especialmente um naiz o~tcnso, 
como o nosso, a cons~rucçãu do estradas, em 
geral, de viru; ferroas, o aproveitamento dos 
magestosos rius com quo nos mimosoou 1~ 
nattteeza, a. coustr·ucç-.ão de cu.oacs de nt~Vú· 
gação e irrigação, obedecendo . todos esses 
melhoramentos a. um plano geral , t3ndo por 
fim estttbelecel' communicwões ra.pida.s en
t re os centros prod.uct.ores o consumidor<J~, 
constitue obje~to de h! magnitude quo J ove 
fazer· part13 tlo progt'<tmma do todo go-

verno pu,triotico e que de coração desejttr o 
descmvolvimento oconomico da. nossa p~tria. 
(;1poiados.) 

Os IJrincipiosde e~onomia politica mostram 
q ua a proclncçã.o e a circu la.çã.o s1o os facto
L'J S mü.; imj?crtu.ntes da. fomentação da. rique
za. de um pa.iz, dependendo aque lla da rapi
dez dasta, tanto assim que uma naçii.o pro· 
grediL•{L i.u.nto mais, quanto melhor aproveitar 
o o3paço o o tmnpo. 

Por isso, Herbei·t Spcncer dizia que a. 
cons trucção de vias fcrraas, ela linhas tele
g;·aphical; a de mell10ramentos de natureza 
tdent.ica. tendo por filU a ug1n«nta.r a rapidez 
d<.L circulação, faziam elevar subitamente o 
organismo social nt~ ·serie evol t~tiva. 

O conhecido economista Leroy Beaulieu 
considera v[], erro capital ag u(l. rdar o d~sen. 
vol vimcnto do centros populoso~ para se 
cvnstruir Gsteali.\~. 

0 SR, RODRIGUES SA LDAN HA dá. Ulll 
aparte, 

0 SR. BERNARDO ANTONIO-AS estradas 
são um meio de povoação. 

0 Su. WANDERLEY DE M ENDONÇA - 03 
nobt·es D~putados devem salJer que toda 
e,kada de ferro concOl'rc para o desenvolvi· 
menta ua zona por ella percorrida. 

O SR. E~TACIO CJIMDRA dá. um apart e. 

0 SR. WANDERLEY DE M ENDONÇA-A cul
pa não é das estrad<~s de ferro, mas tio 
Governo, quo não cogita. em dtminuir-lhes as 
tarifas. 

O Sn.. ANGELv NE'l'o-Questão só mente de 
administrat;ão . 

O Srt. ~TAClO CoJMBR!\.-As estradas de 
fOI'l'O lwjc ostão tra nstorma.Jas em empreza.s 
co mmerciaes, querendo t iral' . nas tarifas os 
,juros JocapiLu.l, e não podendo faze l-o , por
qlle os pL·uductos não suppol't!lom. (R a out1"Ds 
apa~·tes.) 

0 SR. VV'ANDER LEY DE MENDONÇA - Pel'
feitaniOnte, mas a culpa é do Governo, e não· 
do melhot•ament o. · 

O SR. EsTAOio CoiMBRA- Estou de per
foi to accordc> com V. Ex:. 

O SR. R oDRIGUES SALDANHA-V, Ex. tem 
o exemplo em s ua terra, rm lígação de Ala.
gihs a Porna.mbuco, om!o predomina o ru
glmcn do de{icit. 

0 ~R. \VAND!!:!~LC:r DC: i\h:l'<l!ON~!A-Aili é 
um callo todo ex~cpcionul. 

O Sa. RoDRIGUES SALD!I.NllA- Não é., e 
eito ontro exemplo : ;1, e~tl'ada de Palmares 
;~ 0m'ctU11Úns. Qno l'I)3Ult <vlo tum dado'!'· 
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O Sli. VfANnEiiLE.Y i>E MENDÕN~:A-Depois 
do á.rt•cndamonto, v, Ex. h•l devei· que 
dará restritado. 

O Sn. ÉSTACIO ColMilRA-N:io esqueça que, 
si vae dar r~ultados, é porque ~ ta1'ifa.s já. 
foram augnientaclas . (He< outros apartes.) 

0 SR. '\VANDER.LEY DE MENDONÇA-E' úma 
questão de opinião e contra os factos tião 
he. argumento. . 

St•. Presidente, a viação, osso in ;tr'u
mento pvde1•oso de circulação, tern sido desde 
a. mais remota antiguidade objento rlo pro
oéoupaQã.o constante dvs governos tJe todos 
os pa.izes. 

.1[~ os ~rtbQginezes considsrn.vam como 
uma nece3lllda.do a constru.cção do ost1>;1.das c 
o~ romanos muitl) pl'OgL·eLlir;uil com a con· 
strucçtl.o da.S suv.s cclrbres vias. 

03 inglezes, povo ~>sséncialmentc prMico, 
como VV. EEx. sauelll, recoohel: l}nt.lo que 
ser•a sempre pri:\Cario o desenvolvimento 
ecouomico das sua.s colonias sem a con~ 
stt•ucçã:> de (lStradas de ferro, tivera.m sem
pro como objeétivo pi·incipal melhm;amerlto.s 
desta naLuraza, a que se dedicaram quasl 
'que e:télusivamente. 

Foi assim que, em l8t9, u.brira.m na. tert•a. 
dos valorosos cipayos a. ét'll. dos grandes rtlc
lhora.mcntos puhlicos, q:u~ progredh'am com 
rapidez extraordinar1a, tt~oto <LSll1m que, om 
1851", já. era inaugurada. a. iiupod ante es
trada do Calcuttá. u. Delhy e, em 1854, e1•a. 
eensivolmcnte extensa. a l',:de Je linhas tc
lcgt·<~.plucas pUl' Wdo 0 paiz; QUO den~ro dO 
20 ;mnos j<l. contava. mí.\is de 8.000 kilolnetros 
do es trada.s. 

O fa.l':to é. SI' . Pre~idohte. que, nã.o só
mente a Jod.in., como todas a.S colooias i ii 
glezas, apreseu~arn actualmontc um pro
gresso mataria! espantoso. 

A Hollanda, Sr. Presidente, esto bello 
pa.iz do continent:J europeu, onde o esph•ito 
invostiga.dot' do ·- in.j<tn1-e observa a cada. 
passo o quMto póde a intelligencia, <tlliad<~ á. 
forca. de vouta.de de um puvu osseuciu.lmcntc 

·p;.~otl'iotiêo e u •aba!h adol', lJos dá. com a.s suas 
oollas esti·a.d..'is é os seus adhúüt"v~ls ~a.uü.es ó 
exemplo do qua,11to concone p<~h~ o Iil'vgi'e~so 
de uma. nação o desenvolvlmcuto d<~ sua. 
viação. (Aptn-tes~) 
. Si compulsarmos, St·. PL·esidcul.e, a e~to.-

. j.i~ticá. da viaç;ao fél'l'ea. ilos paizes da Elll'Oll:t, 
chegaremos ó. ct>ilchHão de que todo~ i>sses 
pa.izes dedicar:~.\11 sempre gi:aude cuidado ao 
,Lo~envolvimon~o de :>mt vía.~·ãu. 
No~ 1::11ta.dos Uuido~. c~Le p<tiz ma.t·;tYiltio~•> , 

q~o aot;ombl"U. couijt.au~meu Le o muudo com 
o desoayolvimonto l'll.pido da. suil. riqueza. 

- iodllstl'i~l, u,gl'icrJia o comrilct•cill.l, qilc tem 
sido, deutt·o do um pet•iodo t'Olat.iVamentc 
pcquoilo, a. \cl.•l'3. classicia, pot' il.$ÍD1 dizer, 

desse geuei'o ilé · bcmfeitól'iu.s publicas, a 
locomoc o tomou as propui•çõés de i.J.ma 
ncc~,:Sidu.de com1hum como a í!.limeot.açíí.o. 
Tan to a.o;sim que anouil.lmeotG as suas viu .. ~ 
tenea.s ioma.m uin ioct·cmeu Lo vel·dadcim
mente vin•tigino:<ó, o Cltte se comprehendorl\ 
pcn'foit unentc depois da leitura dos dados 
que colhi de 'rceente cshtist:ca. que VOU let•: 
c g ro junha tlc 1902 a cx.teusão total .daEi vhts 
ftJb-tla.s Imf.j_uelle p tiz era do Hl7 .2.17. inilhas 

·em exploração; om igü 'l.l mer.. de 1903, o !iss· 
enw lvlmcntv toh l era. de 202.471 mllhil.s, 
o que signil!c.:t um acct·csoimo do 5.234 
h1illl.a~ . 

o pessoal ·dNta.s cstraú:J.s consta. do 
1.189.315 em1>rcgados, importando os seus 
sa.larios em cerca de :.l .38J.OOO. OOO de 
ft·aueo~{ ou 2.71:4,000:000$ da. nossa. mueda 
au cambio actll:ll. 

Transpot•Ça.raJP. es;es cam inhos de ferr.o ele 
j úoho de 1902 a junho do l903-1 11.089 .B47 
tunehda~ ele mercadorias e 640.878.506 via
jiJ.ntos, impoi•tandq as recei ta~ brutas em 
8.6:H milhões de dollars e as dospP.za~ em 
G,5gl milhÕJS.» 
. i.Joprehen,Je-so perfeitamente dahi, Sr· .. Pre

sidente, o pi•ogresso que traz a. u1u paiz.o 
desca vvlvimentJ da. sua vi:J.Çã.o, o que é 
logico. 

0 SR. RODIÜGUI,:S SALDANHA - E' Jogico, 
quando acontoce. como noli Estados Unillos, 
que i s to é conjugado com a colonização; 
só, ni\o. 

O Sn. \VAIWt-:a r.E\' DE MENDON<;A-Qua.odo 
ou a.pt•esent.at' mou projeéto, V. l!:x., perfeito 
conhecedor da zona. que vae atra.ve,~sa.r a 
esti·ad.a. de que clle cogita, ha. do concordar 
cumroigo. 

0 SR. RóPRIGUES SALDANHA. - DiVirjo SÓ· 
ment{J quanto á thesa. 

O SR. W ANDER!,Et' DE MENI>ONr_,A-'-{juanto 
á these moamo, penso que V. Ex., on~-:o
nheil•,J illustrc quo é,niio devia. divergir. 

Dom.sei, Sr. Prosiqente, qucnão dependo 
SÓ da. União à. exoou('.ãO U!o!SSes melb.ora,men· 
tos: os Es ~.ados e a.té os municipios podem e 
devem concorrer co-;n valioso cou"tingente 
pará. a. :ma realiza~.ão, construiodo osLradas 
de rod;lgem c caminhos vicinall)!, que tã.o 
boril t•esul taJ.o prorluzem o as pequenas loca
lidades . 

Aind;1 ha poucos dio.s, li em jornaes t.lcsl,.., 
Capita.l tolegl'a.romas em que se ttoticiavtl 
qutl nu, He.il>.mha. tiohCJ.m sido i11u.uguradas 
det'C!tríl.da~ mnnicipatls, o que vem attotls,;tt' 
a attcn~.ão que os govcl'UOS ligam a. osso as· 
sumpto. . 
. . lnftiliznientc, sabe V. Ex:., S~. Pt•osit.lanta, 

q"ue a má. situaçaO financeira. de qu:l.Si todos 
os Eatãdos da Uuião, especialmente os do 
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ntil'te, não permlttc, por maior que f aja a 
boa von~o dos s!lus poderes publicas, na 
realiza<;ã.<> de taes melhoramentos ... 

. b SR. ES.TACIO dorNisru- Má situação 
fitia.nceli'á. espec:a~ménte de todos, não são sô 
os do noi'tc . 

0 SR. WANDERLlW Dli MENDONÇA--'·, •• de 
fót•ma. qao, si não partir a. iniciativa da 
União, Ambora, pa.<~sada. a ·crise actual. os 
Estados a. i ndemnizern das despe1.a.s realiza· 
d'ls . apropriando'SO dos melhol·a.mentos cou· 
struidos, si a.s.>im não for, digo, fiearemo~ 
ainda. pot• muito tempo pri vado.i de factor 
tão importante pa1·a a fomentação da l'Í•l Ue· 
za. nacional. (Muito bem.) 

Tenho sido já bastante l1:ago, Sr . . Presi· 
dente, e vou entrar propriam.:nte no assum
pto que me trouxe ii. tribuna. 

Reprcsenio.nte da. zona. do norte do Estado 
de Alagtw.s,eujo;, !ta bi t!l.Otos dedicam se q uasi 
exclu:sivamante <1. lavoura. d..'\ ca.ona. do assu 
ca.r; venho pedir para e lia. um:~ pa.rcnlla do 
auxilio que o Coogres;o prf'tcnde conceder 
á lu;voura. rte todo o p:1iz. 

Possl> a.ffirma.r, St•. l'resiJente, sem medo 
de ser. contestado, que a zona. do norte e a 
mais rica. a mais importante de todl> o E~t.a.do 
de Alagons ({<poiados), cab3ndo-lhe metade ou 
mais da proJucçãó do tlssucar. (Mttito lieHL) 

O SR.. ESTACIO Coli\iBRA-Apoia.do; conhe
ço-a perfei t:\mente. 

O Sa . WANDERLJ::Y nE Mr::NDONÇA - Ahi 
está : o nobre Doputn.do conltcco perf~ita' 
monte ó.quelltt região. 

Favvreclda, Sr. Presidente, pola. na.tureza, 
com um clima. suave, aml'IJO, po >suindo rws 
ern quantidade su!Il.ciente pu.t•a a.ttenua.r os 
c.fl'eitos pet•niciusos da secca, qu!l a \li perio
dicamento clCet•ce sua. acçio nefasta, dis
pondo de terrlinos ubet•rirnos, de ma.ttas 
abUndantes ..• 

(j SR.. ANGELO NETO - E' fiel a. narra
tiva.. 

0 Sn.; WA)!DERLEY DE MENDONÇA-.. . tendo, 
omfhn, qun.nto é preciso p;~ra pro;;l'edir e 
prosperar, acha-se aqnella zon:l, pô:le-,;e 
assim dizet·, inteiramen to att·opb.ia.dt~ om seu 
desenvolvimento, por f<~! ta ab;oluta de meios 
tle tr;~nSPJl' te. 

o Sn. E>TACIO ComBtu.- Pur isso é 11uo 
rlc:>ejamós muito a construcção da. Estrada 
do l~C l 't'O do Ta.ma.ndaró a Sertãosíllllo. 

O SR. '\VANnt:llL t:;Y 111:; Mt::NltON<;A ___:. E 
ta.wbem eu sou apulogista. de tal e.;t1•ada. 
(H a muitos apaytes.) 

Pa1•11. que & C<tmara. pos~:~ f.Lr.er uma. idéa 
da difficuhl.a.de e ca.t•ostia. dos .f1•etíls oa.qttella 
zona, dt;~vo dizer que occ:~.sJões 1111. om quo o 

producto da venda de um sa.cco do assucar 
oa.s pt•aç·1s do Recife ou do Maceió, onde 
geralmente 'e fa.z esta venda, é inferior ao 
f1·ete que tem de pa.gar o lavrador., 

O SR. EsTt .. cro domnn.A- Pêrfeitarneote. 

O Sn.. \VAND8RLEY DE MllNDONçA-•• ~ sue
cedendo muitas vezes que este prefere aban
donar suas Si:\ft'il.S, por saber de notemão que 
vae ter prajuizo. ( iltttitos apoiados,) 

Isto é horroroso e não póde cont inuar. 
IJem<\is, Sr. Presidtmto, V. Ex. sabe que, 

h a venrlo facilidade e rapidez de comnilloio 
caçõea, os habitantes daqnell;l zona d~dlcarão 
·Ua. actividado a outras industrias, poderão 
mesmo estabelecer a polycultura, tão neces
sa.ria hojo, q11o ha plethora. do produccão do 
a:sucar. 

De lm mnU.o, St· . Presidente, se faz sentir 
a fil.lt:i. de u ma via de comniuilicaç,'io que fa.· 
cilite o trau.~por to e dê màior desenvolvi
mento ecouomico c~ importante zona. da 
norte do Alagoas . . · 

Con voncido o Governo do nosso pai:ulesdê 
a éppcó. do regin1en passadti, da necessidade 
iinPl'ÍÚlcindivel do é·J ri~trilir uma esll'ada de 
feréo, pondo éiU ~ommuhicação a capi~l de 
Ala.~oas com os ncos e forte1s munhllptOs do 
norte de Ala.go:1s, empre;!'OU diversas tenta· 
thas para. sel' um ··. l'Ca.lidade m<ilhoramento 
tão prvveito3o. 

Foi a~sim que, em 1888, a lei n . 3.397, de 
24de 1: overobro; em seu art. 7°; § 1•, auto' 
rizou o Governo a concede!\ a lém do outros 
favore~. à. gnra.ntia do j uro!i t le 6 •( . sobre 1> 
capital empreg-.l.do na. cons\rucçiio de uma. 
estrada de ferro que, partindo de Maceió, 
terminasse n:t. ex.-colonia. Leopoldirta, não 
podeo·lo custar ca,rla kilorniltl'O máis de 
3J:IJ00$000. 

Esta concessão foi feita á Companhia Ala
goas Railwa.y. 

Não a tendo esta comp:~.nhia. realiZà.do 
llentN do pr11Zo tleterminado pelo conti'&éto, 
foi a concessrro decl :rada ct~uca pelo do• 
ereto n . 669, do 18 dê agosto de 1890. 

Durante o Gove1•no Proviwrio, o illustre 
e di::.tincto St'. ~eoeral Francisco Glycerio, 
Ministro da Agbctiltura i:taqtiella época., obc· 
decemlo aos sentimentos <i.ltruisticos ·e altt•.
mente pMriuticos que o caracterizam (apoia
dos), do que deu exnbora.ntcs provas durante 
todtt a sua administração (muito bem), tendo 
prouurado constantemente t1'atàr do desen
,-ol v i Jllel.l to e il o prog1•easo do sua Pa.tria., 
l'ati ticou <I concQsi>ão Jeif~t polo primeiro go
' 'tli'Oil.dor do Alagoas, oorouel Pedro Pauliilu 
da Fousoca, de sii.udosa. memória.1 o coacedeli 
nonnnen te a gaa•antia. do juros de 6 % wbre 
o capital que fosse empregado na cõnlitru
cção ela. mesma esh'<tdí\, além de' out-ros fa• 
vorcs dcliuídos por lei, I . 
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Inrelizmrmte, a crise que se desenvolveu 
em todo o p11iz ob~tou o inda . uma vez que 
se r ealizasse e$Sa coustrucção, tão proveitos<J. 
para o meu E~t.ado .. 

E nem se diga, Sr. Pr<lsidente, que a es
trada. não será va.n tajosa. 

Ella. encontrar& ua.s riq nez.'t3 naturae~ 
do norti3 de Ala.gôa.s a gat•antia da sua 
torça e prosperidade e, por~anto, a l'a:tão de 
ser d<lo imperiosa neces3ida.de do sua cot:~
struoção, percorrendo exa.cta.mente a zona da 
Jnatta, cara.cteristica nos EsLa.tlos do not•tu, 
da uberdade das tert•as. 

Em oflicio dirigido ao Governo, dando 
mformaçães sobre essa Kstado, diz o dis
tincto engenheiro ftscal, na.guella occasião, 
dA Estrada Central de Alagôas, Dr. Livio dos 
Reis, o seguinte : 

« O progresso · e o adeantameuto do l~stado 
estão de tal modo dependentes dil. prompta 
ramificação da suo. rede foJ•rca, que urge 
impulslonal-as benefi.ca. e grandem(!nte, tt
rando proveito de sou riquissimo : vn.lles, 
quaes os do Merim, So.uto Antt·Dio Gt'<\Ddo, 
Camaragipe, Mangua.ba, Jaçuhype e outros, 
que banham esta zuna, e tal foi o int~nto do 
decreto n. l!55, de 5 de novembro de 1~90, 
attestaçã.o inconcussa de seu caracter ur· 
gênte e inadhvel.» 

Accresce ainna que o tran~p-Jrte, ~ctual
mente, de todos os productos daqu~Jlla zona, 
é feito em costt~s -.e animaes, até os pvrtos 
flunws ; e d'ahi, por meio de barcaças, 
p a.ra. as praças de Recife e M:~occtu: onde sào 
vendidos ; especiaLmente para. o assucar, 
este goncro de locomoç.'ío é o peiOI' de todos, 
porquantO, mal acondiciomldo, geralmente 
se torna hnmido, obtendo sempre 100 a 200 
réis menos em 15 lülos comparado a.o as
suca.r enviado, pebs estrad:L~ de ferro, de 
outras partes c do qualldaclo inteira.meute 
idontica. 
Pa.r~ce-me que nes.>a época em que os 

genaros cstã.o sensivel'llente depreciado~ 
esta. conAideração é sufficiento pa.1•u. não ser 
dttspreza.da. 

o SR. AN~ll!LO NETo- Perfeitamente. 
0 SR. \VANDERLEY DE MENfiON~,A- Par

tindo, Sr. PresidBnt..J, do kilomctro 52 e 
terminando em Leopoldina, a cstl'a<la per
correrá, com desenvolvimento approximado 
de 135 lülometros, uma zona ricD., a. trn.· 
vessando cerca de 350 engenhos, quo pro
duzem annua.lmente mais do 25.000 tono· 
ladaa de as.-ucar, não 14llando em outros 
generQs de producção, como .o algodão, ma
deiras, fumo.; , cereaes, .etc ., evitando o con
tt•abando que se dá. constantemente e emlim 
servindo auru<\ população supcrivra. ~.000 
tlltuaa. . 

Como profissional, 81•. Pre~idento, tive 
occa~iã•> do fJroceder aos esturJos necessa.r ios 
para a. confe;;çã•J de plan tas o orçamentos 
que foram il.preseutadus ao Governo Federal, 
e, por isso mesmo, fa.llo com conhecimento 
perfeito ~-a zon~. podendo affirmar que . a. 
estrada nao sórnente trará vantagens para. 
o desenvolvimmto da zona. do norte doEs· 
ta.do, cozno bons rendimentos para os co.pi
taes nella. empt•egados. 

Além disso, SI'. Presidente, o custo kilo
metrico, orçado em 30:000$, sei'á . sensível· 
mente reduzido, po1·que no .meu projecto de· 
termino que o Governo da.rá. preferencia. á. 
act~tal eswad 1 anonda ~ar la da. «Alagoas 
H.aiLway»- The Great Weste1'n c{ Bn1:sit [(ait, 
way Com.pauy, limitcd, e a.s::Jim ~ómeote 
haverá necessid~:.de de ser construido o l eito 
da Jioha,. porqua.o to jà po~suindo a G1·ear 
Western o respectivo material rodande ne· 
cessaria ao tr ,fego da centl'al de Alagôils, 
com ou ugmeoto de 20 a 25 % sobre este ma
tel·ia.l, ficará. habilitada a. trt\fcgnr a nova 
F..strada. . 

De fiwto, nenhum~~. outra empreza. tem 
tanto mteresse na construcção desta estt-ada 
como a G?·eat· Western, porque ol'a tra.l'á. fa· 
talmente um augmento do receit a. pu.ra a 
Ceo&ra.l tl.:J Alagoas, de propriedade hoje dJ. 
União, que tambem lucrar<t, porque o calculo 
p .ra o arrendamento foi fei to sobre a base. dr~ 
rP.ceitn. ( Apu.2·tes.) · 

Não procederá o argumento de que o Go
verno terá do empatal' gr·a.ndes quantias, oão; 
o pr~jecto que vou ap1•osentat' determina que 
o pagamento será. feito por secçõP.s de cinco 
kilometros, quo ~erão immedia.tamento en
tregu<>s ao trafego c, consoquentemonte, ar· 
rendadas. . 

l:lerll. este, S1', Presideota, o auxilio mais 
poderoso quo so podor:l. prestar á. iodu. tria 
do a.sBnca.r do DlJrte (lo meu Est:~do. 

Devemos convir, Sr. P~iuente, que a. ia· 
dustrin. tlo assuca.r deve merocor espcciul 
attcn<;ão da. parte dattuellcs que pódem con
coner para diminuir os nossos males e evif.a.r 
que sirvamos const antemente de csca1•neo ao 
os :.rau geil•o. 

E~s:1 mdustr.i.a representa o rnn.iR antigo 
ramo da producção nacional; clla encert•a em 
seu seio o esforço da.s gerações que se segui-· 
ra.m desde 1531, esforço hoje repreJenta.do 
pol' um capital superior a 300.00:J:Ou0$, d is
t.ribnirlos em 1:'!1\ uzinas e 3. 584 fabl'icas dG 
a ssucar pelo systema commum, crn brrai$ o 
b:nn!eitorias; c della. lt .. j o vive mais de um 
milhão de pessoa.~. entre proprieta. ··i·' S e ope· 
rar1os; constituo um curomercio numeroso o 
dos mais hon t•a.do::; que nos mdioa. a histeria; 
nella. tem a. Naçã.l) um a.. da s ~uas. maiorss 
·rontoes do prosperidade, porque <1.8 n~ssas 
terJ'M si o a::> mais aprol'I' il\das do .g!oiJo pat•a 
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a cultura da. preciosa gra.minea, e o seu 
ma.tor contingente de detcsa. porque a. in
Uustria do assuca.r accontua·se exactamente 
na. par·te do paiz onde conforme li algures, 
o indígena nã.o conhece encantos compa
ra.voi~ aos seus caropm!, aos seus rios, ás suas 
montanhas, erofl.m a esse conjuncto excepci
onal do g1'andiosa. beUeza e a.o a.múl' que o 
prande ao adoravcl céo do sua. patria, onde 
se roflccte nitida a imagem S(lcros:t.nta. da 
ü\milia. 

Sr. Presidente, si a maior riqueza do sul 
ô o ca.fé,como a do ex tremo norte é alndus· 
tria oxtra.ctlva da. .bonacha., não se pódo 
contest ar que a fonte principal da riqueza. 
das l'eg1ões do centro repousa. sobre a. la
voura da ca,.nDa de assuc11r, na qual está em
penhado, como já. disse, capital superior a 
300. 000:000$000. 

Basta est:t considoraç·ão, cuj'l tmnscen· 
denci(l. não potlará. s:n- esquecida p elos po
-deres publlcos ,pa.ra. bem acccntU!it' o erope· 
nllo que devemos ligar á soluÇ'ão llessa. pa.r te 
uo. questão que 01'a. é ol1jecto do cogitaç-ão 
não só da Ca.mara corno tto todo o paiz. 

Nem se diga. que os auxilios dircctos ou in· 
dire ctcs prest<~uos <l iaduslria do assucar po
uer ão ser considerados como favores isolados 
pl'odigalisados a este ou áquel le Estado. Não; 
soriio prestados 11 collectividu.de nacional, 
porque olla t'ept·esentl v;~.liosissima pa.rcdla 
;la furtunll. e riqueza nacional, porque, fio:~l
mento, vi vem de !lu. mais do um milhão de 
braúleil•os. (Apoiados.) 

Pois bem; em nome dos habita.nte;; da. zona 
do norto do mau Estado, que <loclicv.m sua 
a.ctividadc á lavoura da. ca.nna; em noma 
dessa mesma lavom~~ <tgonisante, e do com
mCl'l'io alli paralysa.do; em nomn do seus 
flllro~ ltVidos de progr•csso, von!1o pedü• a 
·beoovolcncia da..Camat•n dos Dcpu~ll.dos pa.ra. 
o projccto qnc vou a.pl'esonta.r•; venho p~
!lit' ~\o pn.triotico Corpo Logisl<\tivo do mQu 
pa.i:z. qu~:~ não consitlo:·e esta questão do in· 

· teres.;epuramonte estadual, mas uma.qucst;io 
m~ocional, porque da. execução desses melho· 
l'o.montos dependem o prog1·esso e o engran· 
decimento do am Estado que faz parte da 
Uoião. 

O Sr. Bueno de Paiva.- Sr. 
Presidente, não infrinjo os cstylos, antes 
obedeço á, praxe sempre a.<J.Ui seguida., pe· 
dindo a v. E:t. que consulle á Cama.ra si 
consente que se consigne na acta. de hoje 
um vot o de _PeZo\r pelo fu.llecimeuto do 
Dr. José lgnacto de Barros Cobra. Junior. 

Fa.llc :eu este meu di~tiucto patrício, dei
xando um nome qu::rido na. zona em que 
roa.i5 de per\o OI' a conhecido ; e a.quclles q ne 
manuscarom os A M1aes do Parlamento Bl'a
zlteiro. relativos á é poca. mcrnoraYel de 
!810 ;t 187l, llão de Yer que nelles e~t<t es
cripto o nome do Dr . José fgnacio de Ba.1•ros 
Cobra. Junior entre os dos mais valentes 
huriladores du. palan'<~ no Parlamento i'Ta.
cional , ond!:> representa,va com brilho a an
tiga pl'Ovincia. do Minas Geraes. 

!<~', a.l<!m d i~so, um n')me f~ito, não só como 
político, mas tambem como advogado e ju
rista. ; e nóõ, m ineiros, que de pet•to pude
mos apreciar suas bellas qualidades e admi· 
ra1• seu talento, pdmorosamente cuWvado, 
vimos pedir quo se insira na. acta. de hoje 
um voto de pezar pelo seu f~llecünen ',o. 
(.lfuilo bem ; m><ito /Jem .) 

o St•. Rodolpho Paixão (1;cla 
ordem) - Sr. Presidente, pedi a palavra 
unicamente pa1·a declarar que, sl e:stires~a 
prJsen &e à sessão do hontem, a que doixei de 
comparecm• por· ruot ivo de molestia, tcl'ia 
a companlut<lo a Ca.ma.ra. nas manifestações 
de cxtl'aordina.r;o pezar p 3lo ft~llccimento 
do metl distincto a migo e gri.\nde republi
cano, Dr. Jn!io de Castilho. 

A bn.ncada. mioeil'a.; como outras bancM<lS 
desla Camara, devio. hontl'lm, por SGu; or
glios competentes, manifestat• seus sentimcn· 
t os de pn:u• por t[o doloroso acont,ccimento. 
oã.o o teu .to f1ilu nt~.tm·ahnente devi13o ;i. 
impressl'tú do!ot•osa pruduzlda por aqnelle 
aconLet!imcuí.o, irn_pl'e>sfio que acabl'lllllwu 
quasi t oda a Cam~rn. 

E v. E:c:. l!em comprellon.te, Sr. Presiden· 
te, e todo~ nó3 devemos assim pensa.l', que do 
progresso material de todos os Estados óe
Jlende direct:.~ e pcdorosn.mente a prosperi· 
:da.dc d;~ NaÇ'ão. · 

E~tcm intcil'ameote convonciU.o do que 
ne~t;o bancada o illu8kCl morJ,o conta.Ya a 
mesma rcner.t('.'IO e admü·aqâo que eont.u.va. 
na sua propt'Ü\. o ('In toda~ de~ ta Case~ 
(Apoic1dos.) 
conh-~ci Julio de Ca.stilllOS, SI'. P residente, 

fui EOU compo.nheh•o de p1•opaga.nda, era seu 
amígo IHH'Ü<'.ulal' e politico e l,inba. por clla 
venera.;ão, poN]u~nlOo reconhecia que reuuirL 
qualidades tão elllinentcs quo d!IDcil seria 
encontrar no pniz muitos que se l.he podem 
nivela,t• (Apoia(los.} 

• 0 SR. A NGELO NET~Si O projecto do 
·v. Ex. fôr conver t ido om lei, V. Ex. ter{t 
.Pt'estado assignalndo Eerviço no Estado de 
,Aln.gôas. 

• 0 SR • . WANDERLEY DE! MENnoXÇA.- Envio 
á Mesa o meu projecto. (Nuilo bem; muito 
bem. O orador. e muito compl'imenlado e satcda

.do pelos seus coUcya·s. ) 
Vo!. VI 

i\linh:1, dOl' foi lll'Ofltnda., SCOÍ.ii\·a 110 :>eio ue 
minh:l. família. e talvez. alnda b~je não pu• 
dess() dirigil' me á Cannra, .POl'<Jli<Lnto a. im· 
pre3sKo foi profundíssima, abalando-me, t.le· 
v éras, e a inda o.stou sob sua. impre:;sã.o. 

~3 
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:\{as nuncu é tarde para manifestar-se o 
sentimento e por isso faço-o agora, certo de 
;er acompanhado pela !Jancada mineira 
(aJiOiaçlos), que como disse, tínha pelo'"illustre 
morto a ma.ior admiraçoã.o, creada por sua.( 
eminentes qu•tlidades. (ApoÍ(!dos; muilo bem.s 

Comparecem mais os Sr.;;_ Aurelio Amo
l'im, Hu·slmnah de Oliveira, Passos Miranda, 
C[l.l'los de Nova.es, Rogerio de MÜ'anda, An
tonio Bastos, Urlntno Santos. Chri~tino Cruz, 
Anizio do Abreu, Bczerril Fontenelle, Vir
gilio Erigido, Thomaz Cavalcanti, Francisco 
Sü, FradBI'ico Borges, João Lopos, Paul[!, e 
S!lv~t, Abil.on Milanez, .Jo~é llbrcellino, Pe
rcü·;:~, dQ Ly1·a, João Vieim, Mala.rtnü~s Gon
çalvos, Esmeraldino Bandeira, Julio do Mello, 
Rodrigues Doria, Neiva, Leovcgildo Fll
gueira.s, <.:astro Rebello, Tosta, Bulcã.o 
Viaun::t, Felix Gaspar, Augusto de Freitas, 
Eduardo Ramos, Erico Coelho, Loureuço 
Baptístu., Oliveira Figueiredo, Estevão Lobo, 
.José Bonifncio, Adalberto Ferraz., Antonio 
Zaca1•i<:ts, Lamonnier Godofredo, Calogeras, 
Sabino Barroso, Nogueira, Olegario Maciel, 
Padu:~. Rezende, Valois de castro, Robouç;as 
do Carvalho, Ferreira Braga, Jo!lé Lobo, 
Paulino Carlos, Oandido RoJrigues, Het·me
negildo de Moraes, Costa Neto, Aqllino Ri
beit•o, Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, 
Elizeu Guilllei'Ine, Soares dos Santos, Ju
venal Miller, :Marçal Escobar, Barbosa Lima, 
Domingos Mascarenhas e Campus Ca.r•tiel'. 

Deixam de cornplu:ecer com causa JlS.l'ti
cipada os Srs. Raymimdo Nery, Sá Peixoto, 
Al'thur Lemos, Ród-ri g ll!)S Fül'll«.ndes, Gue
dclha :Yiouriio, Dias Vieira, João Gayoso, 
Tavares de Lyra, Walfi·odo Leal, Trindade, 
Soare;; Noiva, Moreira Alves. Pedro Per
nambuco, Elpidio l<'igueircdo, Epaminondas 
Gradudo, Raymundo de Miran,(a, Milton, 
Vcrgnc de Ahreu, Bolisario de Souza, Silva. 
Castro, l:lczama.t, Pereira. Lima, Paulioo do 
Souza. F1·ancisco Veiga, Viria.to Mascarc
llllas, David Campista, Camillo Soares Filho, 
Carlos Ottoni, Manoel Fulgoncio, Lindolpho 
Cacti!.no, Eduardo PimenteL \Vcnceslão Braz, 
Jf:>~uino Cardoso, Domiugucs do Castro, Eloy 
Ch:\YCS, AZOYCdO Il'lal'qucs, Rodolpllo Mirau-

d[);, Lamenha Lins. Franchwo Tolcntino, 
Paula Ramos, Ahclon Baptista, XaYic.r do 
Valle, Angelo Pinlll)iro c Victoriuu Mon teiro. 

E sem causa os Srs. Iudio do Bl'azil, José 
Euzebio, A:!fonso Costa, Adlm1· Ol'lando, 
Moreil·a. Gomes, José Monjardim, IIeredia de 
Sá, Augusto de Vasconccllo,;, Fldclis Alves,. 
João Baptista, Galvão Baptista, Ribeiro Jun
queira, Astolpho Dutra, Francisco Bernar
dino, Carneiro de Rezende. Bermu•des de· 
Faria, Bernu.rdo de Campos, Co~ lu. Junior, 
Fernando Prestes, Amaral Ccsar, Leite de· 
Souza e Alfredo Varella. · 

Consultada a Casa, é app1•ondo o rcqucl'i
rnen·w uo Sr. Bueuo de PaiYa . 

Passa-se<'~ 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- O Sr. Depu
tado João Soares Neiva, em c:nta d ir ig ida ã, 
Mesa da Garoara, requer dispensa de membl'o 
da. sa Commissão sorteada no principio deste 
a.nno, e aUega o seu estn.do de fmude. 

Não podendo continuar na Commissão de 
Marinha e Guerra, jit foi alli S. Ex. sub8ti-
tuido. · · 

Consulto a Casa sobl'e si concede a diSl)ensn. 
ora pedida de membro da 3' Commissão de 
Inquerito. 

tE' concedida. 

O Sr. Presidente-"~hte-so proce
der ao sorteio partt um m emb1•o das~ Com
missão_ Trata·Se de negocio urgente; vlstu 
como .i<'~ estão na Camara as act.as, e a da 
apuração dos trabalhos eleitoraes do 2• di$
triclo desta. Capital. 

Procedendo-se ao sorteio, é extr nhido da 
m•na o nome do Sr. E~meraltUno Bandeira. 

O @r. Presidente- Fazendo j ~t 
S. Ex. parte de outra. Commissão de Inque•· 
rito, vae se pl'Oceder a novo sorteio. 

E' sorteado o Sr. Olh -eira Yalladão .. 

São lidos .e julgados objecto d.e deliberação os ~egu1ntes 

PROJECT OS 

N. 2Sl- 1903 
At!/o,-i.:cc o l'ade;· E x ecM!i1:o a refor-ma,- . os Ti!!Jv.lmnentos das 

11/jimdegas 1! delegacias fiscaes, conforme as e~:i9encia,· 
act1mes do sa1liço, simplificando-o ; e substitue os quad1·os do 
pessoal e ClS tabel~aSt aç ll~l'ICi1lJCI1tos n esWS ;-epm -tiç{i6S 

o Congresso N~ciohà:Cdeé~e~n. : . · . · · · · 
APt- l_ o E' b "Gçrr~t'n<l'dftfoi'izàcttn:Creformar os regnl:.tmen

t os das alfandcgns· 'i:l'" délcgãcias fisca.os, conform::: as e·x!gen-
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SESSÃO Ei\I 27 DE Ol:TUBnO DE. 1903 · 

cias :.wtuaes do serviç,o, qua!lto posõivel simpliftcaodo-o. 
Pr,r~grapho unico. Os quadros do pessoal e as tallelhl,c; dos 

vencimentos nessas repartições ficam suhstituidos pelos se
guintGs. 

Art. 2•. Ravogam·se as disposições em contrarlo, 
Sala.s das Sessões, 25 de outubro de !903.-Felísbello Frei1·e . 

-Rod1·igues Doria.-Joviniat~o Carf!alho .-Oliueira VaUadiTD. 

NDYAS TADELLAS DAS ALFANDEGAS-PESSOAL E YENCJ~mNTOS 

Santos 

Inspeetor ..••. , .•....••.• 
2 Chefes de wcçã.o .. , ..... , 

lO Conferentes, ........... .. 
!O Primeiros esaripturarios •. 
16 Segundos ditos ........... . 
16 Terceiros di-tos .......... . 

Guarda-mór ....•.•....•.• 
Ajudante do guarda-mór .• 
Commandante dos guardas 

50 Guardas ................ .. 

Thesoureiro .••.......•••• 
2 Fieis do thesoureiro .•..•• 

Porteil·o-cartorari o ...•••• 
4 Contínuos •..............• 

Ordenado 

6:000:'; 
4:80(B 
3:800$ 
3:20üS 
2:600.-'; 
l :8008 
4:800.0!.; 
3:2oos 
2:0008 

. l :500ij 

Ordenado 

4:000.3 
2:0008 
3:000~ 

soo::; 

Quotae 
14 
12 
lO 
8 
5 
4 
8 
8 
6 
4 

Gratilicaçiío 
~·DOM; 
!;ooo$ 
1:5008 

400$ 

600 Quotas na razão do 0,287 "/o sobre a lotação 
de :'l0.000:000$000 ........................... . 

Belém 

Inspcctor .•••••..••••••• 
2 Chefes de secção .•....•• 
8 Conferentes ............ . 
8 Primeiros escripturarios. 

16 segundos ditos ...... ' •.•• 
16 Terceiros dit os •.•.•••.• , 

Guo.rda.mór ....•........ 
Ajudante do guarda-mór. 
Comma.nda.n to dos guardas 

60 Guardas ••• • •• . , .•.•.•. , 

Thesou.l'eiro •.......• , ••• 
Fiel do thesourciro ...... 
Administrador da.s Capa• 

tazias., , , , ............. . 
Ajudante do administrador 

7 Fieis de armazem •...•.• 
Portei ro·cartorario . • ... , 
Ajudan te do porteiro .. , .. 

6 Continuos .............. . 

OrdeMde> 

6:000$ 
4:800$ 
3:800$ 
3:200$ 
2:6008 
1 :81}0$ 
4:800::-.: 
3:200$ 
2:000~ 
1:500$ 

Q.nct:~.s 

14 
12 
lO 
8 
6 
4 
8 
8 
6 
4 

Ordenado · Gra tific~iio 

4:000$ 2:000$ 
2:000$ 1:000$ 

3:600$ 
2:000$ 
2 :0008 
3 :000$ 
1 :ôOOS 

800$ 

1 :8008 
1:000$ 
I :.OOQ;s 
1:500$ 

soos 
400$ 

'l'otal 
6:000.<:; 
9 :600:'; 

38:000~ 
32:000S 
4 1:600$ 
28:800~ 

4:Soos 
3:20% 
2:000~ 

75 :000::; 

6:0008 
6:0005 
4: 5008 
4:800~ 

262:300$ 

R6 : 100$ 

Total 
6: 000$ 
9:600$ 

30:400$ 
25:6008 
41 :6008 
28 :800!'-: 
4:800$ 
3: ~00$ 
2:0000 

90:000$ 

6:000$ 
3:000$ 

5:400$ 
3:000$ 

21:000$ 
4:500$ 
2:400$ 
7:200$ 

. 294:500$ 

739 
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604 quotas na razãode O, 543 o /o sobre a lotação de 
16.000:000$000 ........................... . 

S. Salvadot 

· Inspcctor ............... . 
2 Chefes (te secção ......... . 
8 Confcrent :•s .............. . 
R Primeiros escriptuearios .. 

16 Segundos ditos ..........• 
tG TO!'ccit·os ditos .......... . 

Guarda-mór ............. . 
Ajudante do guarda.-mór. 
Commandante dos guardas 

60 Guardas ................. : 

Thesoureiro ............. . 
Fiel do thesoureiro ...... . 
Adroinistl'ador das Capata-

zia3 ...............•.... 
Ajudante do administrado!' 

7 Fieis de armnem ....... . 
Porteiro· cartorario ...... . 
Ajudante do porteiro .... . 

6 Continuas ............... . 

Ordenado 

6:000$ 
4:80U$ 
3:800$ 
3:200$ 
2:600$ 
1:800$ 
4:800$ 
3:200$ 
2:000S 
1:500$ 

Orden:l.do 

. 4:000$ 
~:(00$ 

3:600$ 
2:000$ 
2:000$ 
3:000$ 
1:600$ 

800$ 

Qu·. tas 

14 
12 
lO 
8 
(i 

4 
8 
8 
6 
4 

Gratificação 

2:000$ 
l :000$ 

1:800$ 
1:000$ 
1:000$. 
l :500$ 

soo.s 
400$ 

604 quotas na razão de 0,621 •/o sobre a 1o,tação 
de 14.000:000$000 ............................. . 

Recife 

01·dmado 

ln.-pcctor ..... . ..... . .... . 
2 Chefes do secção ......... . 
8 Con t'erontos ............. . 
8 Primcil'os escripturarios .. 

Hi Segundos ditos ..•..•..... 
lô Terceiros ditos .......... . 

Guarda-mór ....... , ..... . 
Ajudante do gnarda-mór .. 
Commandante de guard:.s 

00 Guardas .•..•..•.••......• 

6:000$ 
4:800:) 
3:800$ 
3:20U~ 
2 :600:;;; 
l :HOO$ 
4:tl00$ 
3:200$ 
2,;00U$ 
l:500$ 

Quota& 

14 
12 
lO 
8 
6 
4 
8 
8 
6 
4 

Ordenado G1·a~ilicação 

Thcsoureiro ............. . 
Fiol do almoxarife, •...... 
Administrador das Capa-

tazias .•.•..•.•..•.. , ... 
Ajndante do administrador 

7 F1eis de a.rmazem ........ 
Porteiro-c:.~.rtorario ..•••.. 
Ajudante do porteiro ..... 

6 Contínuos •••.•••••.••. ,., 

4:000S 
2:000$ 

3:600$ 
2:000$ 
2:000$ 
3:000$ 
1:600$ 

800$ 

2:000$ 
1:000$ 

1:800$ 
I :000$ 
1:000$ 
1:500$ 

800$ 
400$ 

604 quotas na razão de 0,579 % sobre a. lotn.ção 
· de 15.000:000$000 ................... , ... .. 

86:880$ 

Total 

6:000$ 
9:600$ 

30:400$ 
25:6~$ 
41:600$ 
28:800$ 

4:800$ 
3:200$ 
2:000~ 

90:000$ 

6:00Q$ 
3:000$ 

5:400$ 
3:000$ 

21:000$ 
4:500$ 
2:400$ 
7:200$ 

204:500$ 

86:940$ 

6:000$ 
9:600~ 
30:400~ 
25:600$ 
41:000~ 
28 :800$ 
4:800$ 
:3:200$ 
2:000$ 

90:000$ 

6:000$ 
3:000$ 

5:400$ 
3:000$ 

21:000$ 
4:50u$ 
2:400$ 
7:200$ 

294:500$ 

86:8W$ 
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R io Grande do Sul 

Inspector., .............. . 
2 Chefes de secçiio ........ .. 
5 Confllrentes ............ .. 
4 Prímmros escriptUl·a.rios .. 
4 Segundos ditos .......... .. 
8 Terceiros ditos ••... • ..•• . 

Gun.rda.-mór ..•••......••. 
Ajudante do guarda-mó r . . 
Commandnnte dos guardas 

40 Guardas . , ..• , ••.... , .•..• 

Thesoureiro . • ............ 
Fiel do the:;oureil'v ....... 
Administrador das Cap:~.ta-

zias ................... . 
4 Fieis da a.rmazem ....... . 

Porteiro-cartorario ...... . 
2 Contínuos .. . ....•..... ..• 

Ordenado 

6:000$ 
4:800$ 
3:800$ 
3:200$ 
2:600;5 
1:800$ 
4:800$ 
3:200~ 
2:000i 
1:500;;; 

Quotas 
14 
12 
lO 
8 
6 
4 
8 
8 
6 
4 

Ordenado Gratificação 
~:000$ 2:000$ 
1:800$ 000$ 

3:000$ 1:500$ 
I :800:!; 900S 
2: 400$ l :200$ 

800$ 400.) 

358 quotM n1_razã.o de 0,6t4 •ío sobre a lotação 
de 8.001:0~.;;000 ....•.... ..•. ... . .•. ••. ..••... 

llfa;1dos 

Iospector . •.. . . . ... ••.. . , . • 
2 Chefes de sooção ........ . .. 
5 Confcrentt>.s ......... , .....• 
4 Primeiros escriptura.rios . •. 
5 Segundos ditos .......... .. 
6 Terceil•os ditos ..••..•.•... 
Guarda-mó~· . ...... .. ..... . 
Ajudante do guarda.-mót' • .. 
Comma.nda.nte dos guardas .• 

20 Guardas ..... ...... . ...... . 

Thcsouroil•o .............. . 
Fiel do th 3~0ut•airo . .. ... . . . 
Admimstrador das Ca.pa.ta.zias 

1 Fiel de a rma.zem . • . .• ... .. 
Porteiro .. ca.rtorario .. ... .. . 

2 Continuos • • . . ...•••...• ... 

Ordenado 
6 :000$ 
4:800$ 
S:SUO$ 
3 ·200:1; 
2;1)00$ 
1:80(!$ 
4:800$ 
3:200$ 
1 : 800.{; 
1:200$ 

ÜL·denndo 

3:6003 
1 :400~ 
2 :400$ 
2: 400$ 
2·000$ 

800$ 

Quotas 
14 
12 
10 
8 
(i 

4 
8 
8 
6 
4 

GraliRcnção 

I :SOOS 
7008 

l:200S 
I :200$ 
l : 000~ 

400$ 

276 quotas na razão de 0,697 °(; sobre a lotação de 
5. 700:000$000 ....•..........•...•..........• 

P orto Ategre 
Ordenado 

Inspector ..•• ..•..•..•.•• 
2 Chefes de secção ......... . 
.( Cooferentes . ............. . 
5 Pt•imeiros escripturarios .. 

lO Segundos ditos ........ . . . 

6:000$ 
4:800$ . 
3:800$ 
3:200$ 
2:€00$ 

Quota. 

14 
12 
10 
8 
6 

Tola 

6:00011; 
9:600$ 

19:000$ 
12:80:15; 
10:400$ 
14:400$ 
4: 800$ 
3:200.~ 
2:000$ 

60:000$ 

6:000$ 
2:700$ 

4:500$ 
10:800$ 
3:600$ 
2:400$ 

172:200$ 

51:520$ 

To ta. 
6 :000$ 
9:600$ 

19:000$ 
12:800$ 
13:000~ 
10:800~ 
4:800.~ 
3:200$ 
1:800$ 

24 :000:-;; 

5: 400.~ 
2:100$ 
3:600~ 

3:60~ 3:000 . 
2:400 ' ----

125:100$ 

39:729$ 

Total 

6:000$ 
9:600$ 

15:200$ 
. 16:000$ 

26:000$ 
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12 Terceiros ditos ..... · .....• 
Gua1•da-mó r .............• 
Ajudante do guarda-mó r. 
Commandante dos guardas 

20 Guardas ................. . 

1:800$ 
4:800$ 
3:200$ 
l :800$· 
1:200$ 

4 
8 
8 
6 
4 

Thesoureiro .......... , .• 
Ordenado 

3:600~ 
1:600$ 

Gratificação 
1:800$ 

Fiel do thesoureiro ......• 
Administrador das Capata-

zias .•................• 
3 Fieis de armazem .•....•• 

Porteiro-cartora.rio ...... . 
2 Contínuos ..............• 

2:600$ 
2:400$ 
2:00055 

800$ 

800$ 

1:300$ 
1:200$ 
1:000$ 

400$ 

328 quotas na razão de 1,1)49 °/o sobre a lotação 
de 4. 500 : 000$000 •..•.•.•.•.........•..•......• 

S. LHiz 

Inspector ••..•.•..•..•.••• 
2 Chefes de secção .........• 
4 Conferentes .............. . 
-! Primeiros escripturarios •. 
4 Segundos ditos .•....•.•.. 
6· Terceiros ................ . 

Guarda-mór· .•....•.....•. 
Ajudante do guarda-mót• .. 
Commandante dos guardas 

!S. Guardas.; ............... . 

Thcsoureiro ..•.....••..•• 
Fiel do tllesoureiro ..•...• 
Administrador das Capata-

zhs ....•.•............• 
4 Fieis de armazem .••...•.. 

Porteiro-cartorario .•.•.•• 
2 Contínuos ...•..••.•...... 

Ordenado 

6:000$ 
4:800$ 
3:8008 
3:200$ 
2:600$ 
1:800$ 
4:800$ 
3:200$ 
1:800$ 
1:200$ 

Ordenado 
3:600$ 
1:400.$ 

2:400$ 
2:400$ 
2:000$ 

800$ 

Quotas 

14 
12 
10 
8 
6 
4 
8 
8 
6 
4 

Gra tificaçiio 

1:8001 
iOO:ji 

1:200$ 
1:200$ 
1:000$ 

400.~ 

:252 quotas na razão de 1,209 % sobra a lotação 
de 3. 000:000$000 ........ • ......... , ....... .. 

Fortaleza 

Inspector ..................• 
2 Chefes de secção .......... . 
3 ConferEintes .•...........•• 
3 Primeil•os escripturarios ..• 
:5 Segundos ditos ..... ~ ...... 
5 Terceiros ditos ..•........• 

Guarda-mór ..•............ 
Commandante dos guardas. 

18 Guardas ..............••• 

Ordenado 

6:000Si 
4:$00$ 
3:800$ 
3:200$.' 
2:600S 
1:800$ 
4:800$ 
1:500$ 
1:200$ 

·Quotas 

14 
12 
lO 
8 
6 
4 
8 
6 
4 

21:600$ 
4:800$ 
3:_200$ 
1:800$ 

24:000$ 

5:400$ 
2:400$ 

3:900;; 
lO 800$ 
3:000$ 
2:400$ 

156:100$ 

47:205$ 

To ta 

6:000$ 
9:600S 

15:200$ 
12:800$ 
10:400$ 
10:800$ 
4:800$ 
3:200$ 
1:8008 

21 :600.~ 

5:400$ 
.2: 100$ 

3:600$ 
1•1: 4008 
3:000~ 
2:400$ 

127:100$ 

36:270$ 

Total 

6:000$ 
9:600$ 

11:400$ 
9.:600$ 

13:000$ 
9:000$ 
4:800$ 
1:500$ 

21:600$ 
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Thesoureiro .. : . . ... . • ..... 
F1el do Thesonreiro ... . . .• 
Administrador das Capata.-

zias ......... . .. ..... . . . . 
3 Fieis de al'maz.em .•..• .•.. 

:Porteiro-cartorar io . .... .. . 
Continuo ....... • ..• , •.... 

Ordena_do G1•a ti fi cação 
3:.000$ l: 500$ 
1:400$ 700.5 

l : 800;3 1)00.) 
1:600$ 801}$ 
l :600$ 800$ 

800$ -!00.~ 

22B quotas na. razão de 1,64 % sobre a. lotttcão 
de 2.0 0:000.~000 . . . . •.. •... ... ... , •........ : . . 

},Jacció 

Inspectot• . . ..•.. ...•••••• 
2 Chefes de secç~o ...••..•. 
3 Confet•entes ... ....... ... . 
3 Primeiros escriptura.1·ios .• 
3 Segundos ditos .. ....... .. 
3 Terceiros ditos ........... . 

Guarda- mó::< . ........ ... . 
Commandante dos gun.rdas 

lS Guardas ......... .. ...... . 

Ordenado 

6:000$ 
4:800$ 
:3 :800$ 
3:200$ 
2:600$ 
l :800$ 
4:800$ 
1:500$ 
1:200$ 

~uoltaa 

14 
12 
l.O 
8 
õ 
4 
8 
6 
4 

4: 5oos 
2: LOJ$ 

2:700~ 
7: 200s 
2:400$ 
l :200$ 

107:300$ 

32:800~ 

Tofa 
6:000$ 
9:600$ 

11:400$ 
9:600$ 
7 :800$ 
5:400$ 
4: 800S 
1 :500~ 

21: 600$ 

Thesoureiro • . . • .. ••• •...• 
Fiel dJ thesoureiro ....... 
Admiaistrador d!1S Capata-

· Ordenado 

3:000$ 
1:400$ 

Gratificação 
1:500;:; 4:500$ 

2: 10')$ 

zias .••.••....••. .. .. ... • 
3 Fieis du a rwazem .... ...•. 

Porteiro ·cartoral'io • ••••. • 
·· Continuo ............ .. . . . 

1 :800$ 
1:600$ 
1:60();$ 

800i;j 

700t 

900$ 
800$ 
800,;; 
400$ 

~08 qnot:\$ ua razão do 1,87• f o sobre a l ota.;-ão do 
1.6!JD:ü00.~000 . . .. ........ .... .-............. .. . 

Pa1amrgwi 

Ot·denado QtlO~as 

I nspec tot• . . ... . . ......•.. 6:000$ 14 
2 coaferentes .•. .... • .•. .. . 3:800$ lO 
3 primeiros escriptura.rios •• 3$200$ 8 
3 segundos ditos .. ... ..... . 2 :600$ 6 
3 terceiros ditos .• .. •.. ..•• 1:800$ 4 

Gua.rda- mór . •... . .. • .. . • 4 :800$ 8 
Coinroandante dos guardas 1:400$ o 

18 guardas .... •. .• . ..•• • •• •• 1:200$ 4 

b"rdenado Gratificação 

Thasoureíro . . . .... ... . . . . 3:000$ 1 : 500~ 
Fiel ào thesoureiro . . . •••• 1:400$ 700 .. 
Administrador das capa ta.-

800$ 900i zia.s . ..... .. . ... .. .. .. .. . 1 
l Fiel de M'Dlazam .. •• .• •.. 1 600$ 800 

Porteiro cartora.rio . , ..••. ·1 600$ 800! 
1 Cont inuo • .. ....•• . : • •••.• 800$ 400. 

. 

~~~~ 
2:400$ 
1:200$ 

97:800$ 

29:920$ 

Total 

6:0008 
7 :600$ 
9:600$ 
7:80~ 
5:400$ 
4:800$ 
l :400.S 

21:600$ 

4:500$ 
2 : 100~ 

2:700~ 
2: 400$ 
2:400$ 
1 :200.~ - - -

79:500$ 

743 
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I74 quotas na razão de 1,78 •/o sobre a lotaçã.o d:~ 
1.400:000$000 .•... . ...••• •••• • •.• .• ..• ••.••.•••. 

Flol"ianopolis 

Inspector ..•..•........... 
2 Conferentes ............. .. 
3 Primeiro'! escriptttrarios .. 
3 Segundos ditos .......... . 
3 Terceiros ditos ......... . . 

Guarda-mór ............. . 
Commanda.nte dos guarda~ 

18 Guardas ...•...........••. 

Th:?soureiro .•.•.•..• . .•.• 
Fiel do thesoureiro ....... . 
Adminiskador das Capa-

tazias ...............•.. 
I 'Fiel de armazom ........ . 

Porteiro-cartorario .•..••• 
I Continuo ..............••.. 

Orlenados 

6:000$ 
3:800$ 
3:200$ 
2:600$ 
I:800$ 
4:800$ 
I :400$ 
1:203$ 

Quotas 

I4 
lú 
8 · 
6 
4 
8 
6 
4 

Ordenado Gratifieação 

3:000$ 1:500$ 
I:400$ 700$ 

1:800$ 900$ 
l:GOO$ 800;; 
I : 600$ 800.~ 
800~ 400$ 

I74 quotas na razão de 2,78 •f~ sobre a lotação de 
90 J : 00( !$000 .•••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Conollbli e Pamhyba , 

In;;pcctor ...•.. . .....•.•.. 
2 Confet•cntos ............. , 
2 Primeiros osct•ipturarios .. 
2 Segundos di tos .......... . 
3 Tcrcoit•os tlito5 .......... . 

Oua.rcla·múr ......... . ... . 
CommandauGo tio.> guardas 

10 Gttartlas .................• 

Thc~om·cil'o ......... . ... . 
Flol do thcsourcit•o ...... . 
Administrador ths C<~ p a· 

tti.:lias .... .. .......... . . 
Fi oi cJq armazom .... . .. . . 
Pol'Loü·o·ca1·tur'<U'l•J ...••.. 

I Conti~uo ................ . 

Ordenados 

6:000.$ 
3:800$ 
3:200:(;; 
2:600.~ 
1:8008 
4:800;, 
1:400$ 
1:200~ 

Quo~as 

14 
lU 
s 
6 
4 
t; 

6 
4 

Ordenaio Gratificação 

3 : 000.~ 1 : 500$ 
1:400$ 700$ 

1:800$ 900$ 
l :()00$ 800$ 
l :~00$ 800$ 

soo:;: 400$ 

152 quotas na ra.ziío de 2,I8 % sobre a 1ota<;ão 
de 1.000:000$000 ........................... . 

Uruguayana 

Inspcctol' ...•••••••••••••. 
.. 2 Conferentes • . •••••••••• .. 

3 Primeiros esct'ipturarios .. 
3 Segundos ditos ......... .. 
3 Terceiros ditos.. • • .. .. • .. -

. Commandante· dos gnarJas 
50 Guardas ..•..... , • . .• , ••• 

Ordenado 

6:000$ 
3:800$ 
3:200~ 
2:600$ 
1.800$ 
I :800$ 
1 :200~ 

Quotas 

14 
lO 
8 
ô 
4 
(i 

4 

24:9.20$ 

Total 

6:000$ 
7 :600$ 
9:600;;; 
7:800$ 
5:400$ 
4:800$· 
I :400$ 

21 :600$· 

4:500$· 
2 : 100$ 

2:iOJ$. 
2:400$ 
2:400$· 
1:200$-

79:500$· 

25:020$ 

'l'otal 
6:000$ 
7:600$ 
6:400; 
5:200$ 
5:400S 
4:800$ 
1:400$ 

19:200$. 

4:500.~ 
2:IOO$. 

2:700,)· 
2:4005 
2:400,; 
1:200$ 

71:300$ 

21:800$ 

Total 
6 000:1.; 
7 600~ 
9 600$ 
7 800$ 
5 400~ 
1 800~ 

60 ooo$ 
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Vol. VI 

SESS.\.0 BM 2i DE OUTUBRO DE 1903 

Ot•Jenado Gn tificação 
Thesouroiro •.•.•..••••••• 
Fiel do thesoureiro ••.. , •• 
Administrador dns Capa· 

1azia.s . . ••• . . , • . ........ . 
1 Fiel de armazem . ....... , 

PorteiL'O· cartorar ;o • ••.••• 
1 Continuo .......... . .... . . 

3:000$· l :500~ . 
1:400$ 700$ 

1 :800$ ~ 
1:600$ 800$ 
1 : 600"~ 800$ 

soa$ 400$ 

29( quotas na razão do 7,05•/. sobre a lotação de 
600:000$000 . • •.•••.••••••..•••.•....•..•.••.•• 

Aracaju',Pal'n.ahyba e Viciaria 

Iospector ..... ....... .... . 
:1 Pl'imeiros oscript.urario~ .. 
~ Segundos ditos ......... .. 

. 4 Terceiros ditos .......... . 
Commanda.nte doa guardas 

10 Guardas .... ............. . 

Thesoureiro ........•.... , 
Fiel do t l.lesoul'Jiro .•.... • 
Administra.dol' das ca.pa.t.a· 
zias ...••••. . ••..•••. , • . • 

I Fiai de armazem .. ..•. . •. 
Porteiro cartorario ..... . . 

1 Continuo ... , •..• , . •. ..... 

Ordenado 

6:000$ 
S:20Cl~ 
2 :ôOO:j; 
l :800$ 
1:4008 
1:200$ 

Qttotas 

14 
8 
r; 
4 
6 
4 

Ordenado Gratificação 
3:000$ 1:500$ 
1:400$ 700$ 

l :SOO;i; 900$ 
l :600$ 81)0$ 
1:600$ 800$ 
BOO~ 400$ 

118 quot:Ls na. ro.zõ.o de 5,66 •; o sobre a. lotação 
do 300:000$000 ...•. •..•.•••••.•...•..... , ...•.• 

Natal 

Inspoctol' . . , •...• .•. . . , .•. • 
3 l'rimoiros oscl'iptul'aJ·ius ..• 
3 Segundos uitos ............ . 
4 Terceiros dHos .. ......... .. 

Commantlaoto dos gun1'1la.s .• 
10 Guard·1s ...... ..... ... , .•• .• 

OrJenndo 
0:000$ 
3:200$ 
:!:600~ 
I :800~ 
1:-100$ 
1:200$ 

Ordenndo Grn~iDcncão 

Thesourcl r o .•••••••••••.• 
Fiel do thesoureiro ..... . . 
Administra.dot' das Capa.-

zias ... ... ... . . ..... .. . . 
1 Fiel de armazcm ......•.. 

Porteiro ..... ...... . .•..• 
1 Continuo .. . . ....... ..... • 

3:000$ 
1:400$ 

1: 800$ 
1:600$ 
1:600$ 

800$ 

1:500$ 
700$ 

900$ 
800$ 
800$ 
400$ 

11 8 quotas na. raziio do 8,49 o/, sobre a. lotação 
de 200:000$000 ..• . .. •...• • . ......•.•..... ... .. • 

Sai1t'Anna do Li1l1·amento 

OrdenadD 

Inspootor • . • • • • . . .. • • • • • • • • • 6:000$ 

Qt~otas 

14 

4:500$ 
2:100$ 

2:700$ 
2:400$ 
2: 400$ 
1:200$ 

113:500$ 

42:300$ 

6:000$ 
9:600:) 
7:800$ 
7:200$ 
1:400$ 

12:000$ 

4:500$ 
2: 100$ 

2:700$ 
2:400.;; 
2:400$ 
1:20U:j:i 

59:300$ 

16:980$ 

0:000$ 
9:601)$ 
7:800$ 
7:201'1$ 
1:400.:; 

12 :000$ 

4:500:l; 
2:100$ 

2:700$ 
2:400$ 
2:400$ 
1:200$-_____ 

59:300$: 

16:980$ 

ToLnl\ 

6:000$ 

745· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22105/2015 12:42- Página 18 de 74 

AN~AES DA CAMARA 

.3 Primeiros escriptúrarios •.• · 
3 Segundos di tos •.....•••..• 
3. Terc~iros ditos ........•... 
Com mandante dos guardas ... 
20 Guardas ..••..•.•••••••..• 

3:200$ 
,2:600$ 
.1 :.80Q$ 
1:400$ 

. l :200$ 

8 
6 
4 
6 
4 

. 9:600$ 
7:800$ 
5:.400$ 
1:400$ 

24:000$ 

Ordenado Gratificação 
Thesoul'eiro ••........ , ..•.... 
Fiel do thesoureiro .•......... 
Administrador das Capatazias 
l Fiel de armazem ........ .. 
Porteiro-car.torario .........• 
l. Continuo.' .....•........•.. 

3:000$ l :5008 
1:400$ 700$ 
1:800$ 900$ 
1.:600$ 800$ 
1:600$ soas 

800$ 400$ 

154 quotas na. razã~ de 7,39 % sobre a lotação 
de 300:000$000 .•••••..•.....•..••••.•...•..... 

A despeza. com o :pessoal das alfa.ndegas, 

4:500$ 
2: 100$··· 
2:700$ 
2:400$ 
2:400$ 
1:200$ 

69:500$ 

2?:170$ 

exclusiva operaios e não computando 
as quotas, é actuahnente de ..... , ..• , .• 

:Segundo os novos quadros ...•...•....•.• 
2.647:640$000 
2.651:700$400 

Verifica-se um oxcesso (le .•.••••••••••.•• 
Para cobrit• a differeoça ha : 
Importancia da verba « Ex-

tine tos».................. 74:559$;}86 
Idem que resulta da redu-
cção de l% na porcentagem 
dos fiscaes do imposto de 
consumo nos Estados..... 190:756$330 

'Idem proveniente da revisão 
feita no calculo de porcen-

. · ta;rem dos· emprega.dos das 
alfandegas .•..•••.•..•.•. 471:141$024 

:Idem que se economiza nos 
Yencimentos dos cargos ef
fectivos dos funccionarios 
em commissão de inspecto-
res e delegado; tisaaes. . . . 100:000$003 

Saldo ............•....•..•...• 

. o saldo de 832:396$940 é suffi.ciente pa.l'a 
reorganizu· as delegacias fiscaes, pois 
.a despeza com estas repartiçõe.s,que et'a 
.de ................................. ; .. 
elevar-se-ha., aproveitando-se os extin
.ctos das antigas thesourarias. e os 4°• 
..oscripturarios que desappa.rece.m dos no-
vos quadros, a ....••....••.••.••.•...• 

Diífercnça ...•......••... , .••.•..•...•..• 
a ti!'ar de ............. .. .. • .•..••••.•.••• 

Su.ldo ...• , •..•••. , .•.••. , •.••••• 

s:.lu: 45i$340 

826: 30ú$000 

l. 44 7 : 600$000 

62l :300$000 
. 832: 396$940 

211:096$940 

Sala das sessõos, 25 de abril do 1903. - Fclisbcllo Freire.
.Rodrigucs Dol'ia.-Joui~iano de Oarvallw,-Oliucira Valtad(í'.>, 
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SESSIO _DI 27 DE 0UTUI3HO DE '1\:)03 

XOV AS TABELL.;.S DAS DEL.EGA.CJAS F ISCAES - rESSO.U 
E YE:-ICI?tiENTOS · · · · 

Bah•a, S. Pc.!;'Z<I, P~i'il(!ínbuco, Pará, Ama.;:mas, Rio Grmde 
cl o S~l e 11fatto G1·osso 

Delegado-fiscal. ••.•.•. • •• .. 
Conta.::lor . ..•. • . . . . ....•..• 

4 Primeiro;; escriptm-arios .. . 
ti Segundos ditos ........... . . 
·6 Terceiros ditos ...•....•.... 

Thesoureiro • ••.•••..•• , •.• 
Pagador •. ..• , . . ..........• 

2 FiP-iS ....... .. . , ... ....... . 
Cartora.rio ... .. ........... . 
Po1•teirv .• • ••.••• • •...•.•.• 

3 CQntiouos ... .. .... ....... . . 

Ordenado Gt·a\iíicavã<> 

6:000$000 . 3:000$000 
4:000$000 2: ( i00$000 
3:200~000 1:600~00 
2:666~667 1:331" 33 
2:000~000 1: 000 000 
•1: ooo ·o o o 2: ao ·ooo 
3:2ooiooo 1: eoo~ooo 
1:600i''000 800$000 
1: 60 ·ooo =ooo 
2:400 . 00 1:20 . 00 

800$000 . 4 000 

.lilo·c.;1kão, Jlinas e Pa1·anâ 

.'I' o tal 

9.:000$ 
,6: 000$ 
19:200$ 
24:000$ 
18 :000$ 

G: 000S 
4: 800~ 
4:800$ 
2:400~ 
3:6QQ.-p 
3 : 6UlJ$ 

101:400$ 

Ordenado Gro. ti fioa~ão Total 

Delega.do ftdeal ........... 6:000$000 3:00%'000 9:000$000 
Contat!or ... .. ...........• 4:000$000 2:.000$000 6: 000$00/l 

2 Primeiros ~scripturarios. 3:200$00:) l:G~I0$000 9:600$000 
4 Segundos d1t os ........... 2:660$657 l:333p33 16:000$000 
4 Tor·ceiros dito~ ........... 2;000.tOOO I :000:$000 12:000$000 

Thoscmreii'O. • .. .. . .. • . .. . 4 :000$000 2: 000~000 G: 000$000 
Fiel. ..•.•. •••• .....••••• I :()tJ0$000 SOO~OOQ 2:400:;>000 
Cai1.oJ'!I.r io •...... .. ••...• 1 :600$000 S00$000 2:400$000 
Porteir.J ............. , ... 2:400,POOO 1:200$000 S:G00$000 

:2 Contínuos. . ... .. .... ... . . 800$000 400$000 2:400$000 

Ccm•á c Alaoiias 

01•denado Gt•atl fi cação 

Delegado fiscal . . . • . . . . • . • 4: 800;)000 2: 40:JSOOO 
Contador ........... ..... . 4: 000.~000 2 :0~000 

2 Primeiros escr ip tnrarlos . :~:200$000 l :600::;000 
3 Segundos ditos .....•..... 2:660$667 1:333~333 
3 Tct•ceiros ditos . . ......... 2:000$000 1 :OOOSOOO 
T~csoureiro ...••.•.•..•.• 4:000$000 2:00~000 
Fiel.... .. .. .. . . .. . .. . .. • . 1 =6m000 800$000 
Cartorario ............... : 1 : 6 000 800$000 
Porteiro ........•...•. ..• 2:00 000 I :000$000 

2 Continuo5 ...... . ..... : . . • 80()1000 400$000. 

Nos outl·os Estados 
Ordenado Bralificação · 

Delegado ti3C3.1. •• •• ••• ; ... 4:800~00 2:400$000 
Conta.dor . ........ . ... ..... 4 :ogmoo 2:000$000 

2 Primeiros escripturarios ... 3:20 :000 1:600$000 
2 Segundos ditos ............ 2:666.; 67 1 :33~$333 
2 Terceiros ditos ............ 2:000$000 1 :00~000 

Thesoureil•o ............... 3:200~000 I :600$000 
. FiP-1 ...... .. • .............. l :600.)000 800$000 

69:400$000 

T otal 
7 :200!;000 
6 :000$000 
9:600$200 
12:000~000 
9:000$000 
6:000$000 
2:400$000 
2:400$000 
3:000$000 
2:400$000 

60 : 000$000 . 

Total 

7:200$000 . 
6:000SOOO · 
9:600!5000 
8:000$000 
6:000$000 
4:800$(}00 
2: 400.~000 

7!t7 
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Cartorario ••••..•••..•.••• 1:600$000 800$000 
800$000 
400$000 

2 400'"000 
2 4ootooo 
2 400$000 

Porteiro ................... 1:600$000 
2 Contínuos. . • • • • . • . . . . • • • • . 800$000 -----

51 :20~000 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1903.- Felisbello Ftei1·e. 
- Rodrigues Doria. - Joviniano de Catvalho. - Oliveil·a Val
ladão. 

N. 282-1903 

Reduz de 1 °/o a porcentagem a aborzC!I' pela 
fiscalizaç,ío dos ~mpostos de consumo e mais 
despezas deste serviço, na vetba « Fiscaliza· 
çao dos impostos de consumo " 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I.o Fica reduzida de 1 ~:, a porcen

tagem a abonar pela fiscalização dos impos
tos de consumo e mais despezas dest3 ser
viço, na sub-consignação da verbn. « Fiscali
zação dos impostos de consumo », aos respe
ctivos tlscaes nos Est!l.dos, . 

Art. 2, 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das scssõe3, 25 de outubro de 1903.
Felisbello F1·eire.- Rodrigues Do1·ia. - Jove
rziano de Carralho. - Oliveil·a ValladtTo .-A' 
Commissão de Orçamento. 

N. 284- 1901 

P1·ovidencia sobre os recu1·sos qHe, na {Ó1'11Ut 
do m·t. 5°, pamgrapho unico, da lei í1,184, 
de 23 de setembro de 1893, s@ inte1-postos 
das sentenças das juntas elci!oraes dos Es
tados, annuUarzdo ou não os alistamentos 
elei!oracs 

Considerando q uc o novo projecto de re
forma eleitoral ainda se acha em per iodo de 
elaboração no corrente anno no Congresso, 
sendo certo que não poderá ser votado om 
tempo de tor execução no pl'oximo exer
cicio ; 

Considerando que, si não for realizada a 
reforma, servirão os actuaes alistamentos 
de eleitores, apezar de todos os seus yicios ; 

Considerando que os recursos contra os 
a.listamen tos viciosos ou nullos estão sendo 
difficultados c:>m a exigencia de tràslados 
dos autos; 

Considerando que taes difficuldades são 
propositalmente aggravadas pela juncção da 
innumeros documentos, por parte dos pre~i
d,entes das commissões municipaes, com o in
tuito unico de desanimar os recorrentes 
com a despeza do traslado ; 

Considerando que taes traslados, apezar de 
declarados gratuitos, não são ex:trahidos sem 
prévio pagamento da raza aos secretarias 
das juntas eleitot·aes ; 

Considerando que esses traslados não são 
exigidos na lei ou regulamentos eleitoraes, 
mas sim por praxes creadas pelas juntas 
eleitoraes de alistamento c tolerados pelo 
Supremo Tribunal Federal ; 

Considerando que é do espírito das leis 
eleito1•aes em vigor, como o era até da. lettra. 
da legislação anterior, a dispensa de taes 
trasli:1dos, quer para o seguimento dos re
cursos, quer paro a sua 'entrega á part!} 
(art. 75 do decreto n. 8.9.13, de 13 de agosto 
de 1881 e art. 1° § 17 n. 3 do decreto 
n. 3.122, de 7 de outubro de 1882); 

Considerando que tal legislação deve ser 
posta em vigor desde quo não contraria os 
dispositivos das leis eleitoraes vigentes, pro
ponho o seguinte pt•ojecto de loi: 

O CL·ngresso Nacional resolve: 

Art. I. o Os recursos que na fót•m:t. do 
art. 5°, pa.ra.gra.pho unico, da lei n. 184, de 
23 de setembro de 1893, são interpostos das 
sentenças das juntas eleitoraes dos Estados, 
a.nnullando ou não os alistamentos eleitoraer,, 
seguirão nos proprios autos independente de 
traslado, emolumentos, sellos ou quaesquor 
despezas, para o Supremo Tribunal. 

§ 1. 0 0.3 secretarias das juntas serão obri· 
gados a fazm· seguir, dentro do prazo de 
cinco dia!;!, os recu1•sos já inter·postos contra o 
alistamento do corrente anuo, desde que 
delles não tenham desistido os recorrentes. 

§ 2,o Aos recorrentes por si ou seus pt•o· 
curadores, sempre que o reclamem,serão en· 
tregues os autos de recurso, quel' quando 
dellc desistam, quer para apl'esenbl-os ao 
Supremo Tribunal Federal, mediante re
cibo especillcado passado ao secretario da 
Junta. 

A1•t. 2. 0 Revogam-se as dispo:;içõcs e!U 
contrario. 

Sala das sessões da Ca.mara dos Deputados, 
27 de outubro de 1903.-Jutio Santos. 
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N. 285-1903 

AtÍiori::~ o Governo a contrac tc.<l', de ac<X!rdo 
com a presente lei e com .quem mais . "'a.n
fagens offerccer, a constr-ucçt1o de 11ma estra
d{l de ferro, que, partindo de uma das 
estações da Estrada de Ferro Central de 
Alagoas, va te1·mif'ua· na pot•oaçtto de Leo · 
poldit~a, 110 Estado de Alagoas; e dc.í outn1s 
providencias 

O Congrc~so Nacional resolve: 
Art. I. • Fica o Governo autot·izr.do a. 

contracta.r, de accordo com a presen te lei 
e com quem mais vanti~eos olforecer , a 
construcção de uma estrada. de ferro, que, 
partindo de uma das estações da E~trad<> de 
Ferro Central de Alagoas, vá terminar na 
povoação do Leo:poldina, no Estado de 
Alagoas. 

§ J .• A cida,~le de Porto Claro será ligada 
ã e~sa estrada directamente ou por meio de 
um ramal, confomte fôr juigaJo rnais con
veniente. 

§ 2. • O mesmo succederá. á cidade de São 
Luíz o êl mat riz de Camaragibe, si houve1• 
vanta.gens, o que se verificará. por occasiã.o 
de serem errectua.dos os e3tudos definitivos. 

§ 3. • Em i~ua.ltlade de condições será 
dada preferenma á. companhia arrendl\taria 
da ~stradlL de Ferro Central de Alagoas . 

Art. 2.• O Govorno mand<1l'á o1·ganizar os 
estudos dellnitivos, planos o Ol'çamentos por 
pessoal da sua confiança, para o quo abrirá o 
necessario crcdi to . 

Art. 3.• O contr actante so obrigará a 
iniciar as obras dontl'o do prazo de um n.nno, 
c a teJ•minal-as den tro da quatl-o aonos a 
cJnh r da dn.\a. da assigna.tu1•a do eontl'acto. 

Art. 4.• O Governo concederá iseoçã.o de 
direitos de importação e 01:pedientg, para os 
ma.teria.es necessa.rios â. construcção da. es
trada e rama e.~. 

Art. õ.• O contra.cbnto r eceberíl. em pa· 
ga.mento pela. construcção da. estrada. ti tu los 
t.a divida publica. ao par, os quae8 o Governo 
emittirá venoeodo juros de 5 °/ 0 ao aono em 
papel, oa 4 % em ouro, com a amortização 
de 1/2 % ao anno. 

Ãrt. 6. • Este pagamento será. etrcot ua.do á. 
meJida. q1.te for·em eot:•egues ao Governo as 
secções ,;.a, o.>trada. constr-uiJas pelo cvntra.· 
cta.nte, a~ quaes terão a ex.tensão de cinco 
kilometros ca.da uma. 

'Art. 7 .• Sobre o trafego da estrada o Go· 
verno providenchm1 como julgar mais con
venient e e mai$ vantajoso aos interesses dll. 
zona que vae percol'rer . 

Art. 8. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala da~ ~essõeB, 27 de outulJro de 1903;
Wanderleytde Jfendonça .- A.ngclo N eto.·
:b·rorcellas Ga/ V<TO. - · Euzebio de And1·ade . · 

São succe:s:;ivamente sem debate a.ppro
vn.das as redacções fina.es dos projel'tos 
ns. 257 J .. , 259 A e 270 A, de 1903, para 
serem oovia.dos ao Senado . 

São successivamente sem delmte o.p prova.
da.s as recbcções•finnes dos projoctos os. 8 G, 
42 D e 186 C, d!) 1903, p:.tl'a. sel'Jm enviados 
á. sanccão . 

PRl).IEIRA PARTE DA ORDEi\I DO DIA 

E' annnncí:Hla. a. votação do pt•ojccto n . 25l, 
de 1903, quo fi..:a 1\ dcspezn. do Min!3&erio da 
Justiç.:J. e Nogocios Interiol'es· pa r .• !904 
(2" discussão). 

Em sogulda são succossivamcote po,gtos a voto~ e approvat!o Qm 2a dl lcu;são Srllvn.s 
ns emeudt~s, o seguinte~ a.t•tigos do 

l'RO.JF.C'l'O 

~. 2-51-1003 

O CoogL•osso Nacional decreta : 
Art. 1.• O P.·esidonte da. Repuhlica é a.uto1•izado a dcspendcL', p alas rop<wtiçõcs do 

Ministerio da Justi(la o Negocies Interiores, com os serviços ilesigD!\dos nM seguintes verba.s, 
a quantia. de 5:452$407, ouPo, e 19.2i5:017$188, papo!, a. saber: 

1. Subsidio do Pras~dente da. Republíca..: ..... . .. ..... 
2, Subsidio do Vice-Presiden'e da. R.cpublica. .....•. ... 
3. Despeza com o Pa.lacio da. Presidencia da. Repu.blica. 
4. Gabinete do Presidente da. R.epublica. ............. . 
5. Subsidio rlos Senadores, ........................... : 
6. Secret.aria do Ssnado ..•.•..• • •..• . .•. . ....•.... - .. 
7, Subsidio dos Deputados •..•.•.. ..•.• •.•.•.•. •.• ...• 
8. Secretaria. da C amara dos Deputa(los .•.•. .• ..• ••••• 

Ouro Pap~l 

1 20: 000~000 
36 : OOO$tiOO 

10!: 140$'100 
33:600$000 

567: OUO$UOO 
339:93~$1 18 

1 • 908 : OOU$000 
. 473 :868$11~ 
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9. Ajuda.'l de custo aos membro~ do Congresso Nacional 
10. Sccretariu. de Estado .. ., ........ ... .... ......... . , 
11 . Gu.binele tlu cousultor geJ:a.1 da Republica. .•••• , • • .• 
12. Justiça Federal-Augmentada. de 2.:000$, no-Pessoal 

sem nomeação- do Supremo Tribunal Fodel'al, 
pa.ra auglmmlar o numero de serventes .•......• , 

13 . Justiçl\ !lo Distrlcto Federal.. . .................. .. 
14. Ajudas de custo a m agistrados ..•.. . . •............. 
15. P olicia do Districto Federal-AugrQentada. a rubrica 

dest inada ao-Pessoa l da Brigada Policial- em 
12:918$, sendo : 8:854$800 para um m a,ior e 
4:063$~00 para um alferes, aggregados ambos p or 
decreto, em virtude. de sentença judiciaL Dinú· 
nuida a rnbl'ica-Reformados da. Brigada Policial 
-em 3:312$9~0, sendo: 2:520$ consignado~ para o 
major Luiz da Costa Azevedo c 792$960 ao a1fel'OS 
Alfredo Nunes de Andr ade. por terem sido aggl'e
gados p ol' decreto. Augmontada no-Material-da 
Casa de Deten ção de 4:000$ para conservação do 
edillcio o diversos concertqs ....••.••.••.. . • ..• 

16 . Ca.sa. de Correcção .•. .•.•..... .. ...•••...• , • , •...• 
17. Guarda Nacional . •.•..••....•.•...• , ..••.••..•. • • 
18. Junta Commereíal . .••.•...... .. - · .........••... •• .• 
19. A1·chivo Publico ....... .... ...... . ; ......... .. ... . 
20. Assistencia a alienados ..•. . .... . •..• . • , • , .•.. • .•.• 
21. Directoria de Saude Publica-Augmentada de 111 :000~, 

quantia r:leslinaila. A snbv(lnç,'i.o ao rnst ituto Vacci· 
nico l\Iunicipal do Districto Federal, para o fim de 
fornecer a vaccina anti·variolica a. todos os Esta· 
dos quo a requisitarem ............... , ..... . .. .. 

22. Faculdade de Dtroito de S. Paulo - Augmentada de 
1:200$ a consigna~o destinada a - Pessoal sem 
nomeação- para mais um servente ..• • •...... ; .• 

23. Faculdade de Direito do Rccifl} •... : . •.... .. . . .. • . .• 
24. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro ..••... . ..• 
25. Faculdade de Medicina da Ra.hia.- Augmentada d.e 

25:000$ pa.1•a gratiticacão á Santa casa de Miseri· 
cordia, por fra.uquea.r os seus hospitaes ás clinic::ts 
da Facu1daclo .. .................. . ............ .. . 

26 . Escola Polytcchnioa . . ..•..•..•. • ...•..•...•.. . , • .. 
27. Escola de Minas . • ..•.•..... • . •.. ......•..•... ... .. 
28. Gymnasio Nacional- i1ugmenta.da. de 12:000$ no 

- Pessoal-, sendo : 6:000$, no do Internato, para 
mais um professor de logíca ; e de 6:000$ no do Ex
ternato, para mais um professor de litt,mttm•a., em 
virtude do disposto na lei n. 1.016, de 24 de agosto 
do 1003. Modificada a. redaccão da. tabella. do se· 
guinte modo: na. rubrica- Iotcruato-onde se lê 
-2 lentes communs, etc . -le1a.-sa: 1 lente de li tte. 
1·atura ; na rubrica - Extornato, ondo so lê - 2 
lentes communs, etc.-leia-se: I lente do logica., de 

. accoruo com o· disposto na lei n. 1.016, jà citada. 
Augmentatla de 3:600.t no- Ma.tf'ria.l- do Exter
n ato, para aluguel de casn. para. o director ....•.••• 

29. Escola. Naciona.l de BeBas Arte::; ....... : .... ... , .. . 
30. Instituto Nac1onn.l'de Musica.. · ............. .. ...... .. 
31. l11Stituto Benjaruin Constant .. · ................... . .. 
32. In~ti.tuto Nacíorial de Surdos-Mtidos ........... : ..• : • 
.33. Bibliotheca N~cionaL .:..._ Augmentuda de 12:000$ pai·a 

remuneração ~ · ah:dlío.res da catalogagam; córi· 
. . . serva~ão da lívros, pe:i-iodic<is, etc. e custeio •. ... 
34. Museu NaciotíaJ, . .• ; ....•... ...• : ••• ,,,; .•••.•...•. 

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

. .. 5;452$461 
.. ... .. , .... . " 

' . ~ .. .. . ..... . 
.......... , .. 

90:000$000 
365:603$118 

19:600$000 

851:768$118 
34.1:329$059 

6:000$000 

3,783:241~383 
216:893$939 
29 :000$000 
37:345$118 
84:276$1 18 

661:317$098 

l .S32:1i59$000 

291 : 442$.000 
304:780:;000 
627 : 032~36 

672:446$800 
48-!:981$1 1:> 
243: 700$00U 

539: 153$35'1 
126:852$236 
182: 482$LIS 
206:218$1 I& 
118: 279$118 

198:812$11& 
147: 673$11:) 
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35 Ser ventuarios do culto et\iholico ••....•.• , •.....•. , •• 
36. Socorros Publicas ................................. . 
37. Obras-Augmentada de 1.315:179.$350, sendo: 

100:000$ pa.ra. exeoução de diversas obras necessa.rias 
á conclusão d.o editlcio da; p1•aia. da. ~pa. ; 

10:500$ para diversos trabalhos de pmtura e varias 
reparos no Palaeio da Prestdencia da Republica; 

85:000$ pat:a. construcção de um segundo pavimento 
no propr1o na.Clional onde funClciona. o La.bo1•atorio 
de Hygiene da ·Faculd;tdo de Medicina do Rio do 
Janeiro ; 

26:000$ para pintura. i nterna e reparos no cdificio da 
Fa.c~üdado de Medicina da. Ba.hiae 3:500$ para. os 
pa.nlhõcs de l1ygieoc, ga.binetes, sa.lr~o de sesaões 
etc., da mesma. fàculdade; 

8:00q$ para. I'e.co~strncção de um~ parte <tuasi em 
rumas do eddicw da Escola de Mtoas, afim de o.lli 
funccionarem os laiJoratorios de ohlmica e doei· 
masia.; 

21:000$ para execução de val'l!ts obras no OO.ificio do 
Externato do Gymnasio Nacional; 

6:800$ para pintura. externa do edificio do Institut(} 
Na~ional de Muslca e decorat i·; a. do respectivo 
salao de concerto ; · · 

200:000$ para conclusão das obras do Lazareto de 
Taroandaré ; 

500:000$ para adaptação do Palacio da Justiça, afim 
de nellc ser installado o Archivo PubHco, e inicio 
da coustrucção do edificio para a Bibliotbeca 
Nacional; . 

38:000$ pa.ra. execução das obras de adaptação do 
· proprio nacional da rua do Lavrad.io n. 72, ou 

outro, a. juizo do Governo, para a. Côrte de Appol
h\ção e varias pretorias ; 

153:000$ para a. const1·ucção de um terceiro pavi~ 
mento na frente principal do e 'liftcio da Escola 
Polytechnica ; 

93:000$ para execução de va.ria.s obras uo Museu Na· 
cional na Quinta do. Boa Vista ; 

80:930$ pal'<t construção de obras em diversas depcll
dendas do Hospihl Paula Candido ; 

39:249$350 para va1·ias obras ue melhoramento c 
hygienc no edidcio ua. Policlinica. do Rio de 

· Janeiro ...•.... •......••..••............. .•• .•.. 
1!8. Corpo de RorobJiros- Augmentada. de 12:000$ para 
· compra. de um terreno nos fundos do predio n. 29 

da praca da Repttblica., afim da ser ligndn. a cs~ 
tação central ás vfficioas . ................... ; ••.• 

3D. Magistrados em disponibilidade •. , ...•. ••.• ..••.•••• 
40. Eleições federa.es .• .•.•.•..•• • ..•.. . • . • .••.•. •• •. •• 
4! . Empregados de r epartições extincias • ••. . •..•••..• 
42 . Eventua.es ......... ••......•..•.. . .• , .... .. , . ...... . 

Art. Fica. o .Governo autorizado: . 

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

······ ·· ···· .. ,., ,, ..... . 

751' ' 

181 :OO<J~OOO · 
IOO:OOO:tOOO 

800: l10l~Hl9 
38·1: 000:,~00() 
20:=00.000 

1:80 o 
100: 00 

I. A mandar imprimir na Imprensa Nacional o complemento dos <~:Comment&rios ~~ Cou· 
stituiç1io Federal Brazileira, actos preliminares, projecto, discussão dest.es na Consti-· 
tuinte, tttboa df)s matarias e iodlce a.lpha.IJetico» sob as seguintes condições: 

a) de pertencer ao Governo a propriedade c:~~: impressão; . . _ . 
. b) de dar ao auto1· a metade dos exempL.1.res Impressos da. ed•cao que for tJratla.. 

H a. .mandar imprimir na Imp:rema. Nacional a Revisto. do ~nstituto Historico e Geogrnph ico
Br"~Uelro. 
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E' annncio.da. a votação das emendas con· 
·sta.ntes do 1rnpresso u. 251 A, de 1903. 

Em seguida é posta a v utas e approvada 
a se"'uimo emenda., sob n. 1, dos Sr3. Paula 

·Guimarães e outros : 
«A' rubrica R• do art. lo- Secreta.riv., da. 

para. obras, l'eparacões e mobiliaria do gabj" 
nete de ident.iflcaç."i.o anthropomelricL » 

E' annuliciadil. a. ·votação da sJguinte 
emenda, sob n. 6, dos Srs. Augll8to de Vas
concellos e outros: 
~Rubrica 15-Policia do Districto Federal 

- Em vez de 3. 783:241S;383, diga-se : 
7.552:877$726 . ., . 

· Cama.ra. dos Deputados- a.acrescente-se : a 
consiguaç5.o de 23:067$ para sar applicada 
aos reparos e cJncort~s mais urgontcs de quo 

. carece o e.iifiaio da Camara..)) O !!ir. !!!á Freire (pela M' rlem) -
São successivaruente postas a. votos c re- Sr. PresidonLe, o parecer dado pehL honrada 

jeita.das as emendas sob na. 2 c 3. CommisEã.o sobre a. emenda n. G parece que 
· E' annuncia.da a votação da seguinte omcn- destôa do que a Camara tom resolvido a res--
da. sob n. 4, dos Srs. Sil Freire e outros: peito do aesurupto. . 

« A'l'lll.Jrica n. 13, onde convier: Em se tratando de despez 1 ·de caracter 
Aos esc ri vãos da. Cama1·a. Criminal (t1•es) a inq uestiona velmente loca.!, devia. pertencer 

3 :600$000. » i~ Muuici palida.de semelha.n te despeza. 
Mas trata-se da Polici11. da. Capital e nest<ts 

o St•. Sã Freire (pela o1·dem)- condiçõ~s, si a Policia fosse administrada 
St•. Presidente, a Commissão de Orçament o pela. Municipalidade, justo ei';J, que clla 1lze~<se 
don p:m~cer contrario a esta emenda que essa. clespeza, mas a Policia é administ rado. 
t.!vo a hoor(t do ~ubmetter á consideração da pela. União o a razão que dá a Commis8ã.o é 
Cama.m. que a União Federal arrecada impostos quo 

1'rat1He de elevar a 3:60($ os voncimen- pertencem ,;. Municipalidade. 
tos dos c~crivãcs da Camara. Commercial, Em pl'imciro logn.r a União não devia al'· 
yj~ to como as suas funcções são cquipar.tdas reca.do.r impos~os que pertencem <1 Munici
às dos esct·ivães do Jury, sendo mt'eriores os palidade e em segundo logar tenho que pon
scus v oncimentos. . derar á Camn.ra o seguinte : a Com missão 

Os escrivães t~o Jury teem o ordenado diz quo só po1• lei ordinari1L pode1'á ser nlte· 
mensal de 300*, sendo por coiBeguin to muito ·rada. e en respondo que lei ordinu.r ia. j a existe 

justa scmellw.ntc equiparação, cuja falia sd sob n. 85, de l892, que mandou passar para 
,póde ser u.ttribnida a. nma. la,cuna.. . o Município os impostos de transmissão de 

Nestas condições peço á Garoara. dos Depu- propriedu.de, penna de agua~ etc . 
tados a apprJvação da. emenda. Nã.o ha. necessidade. por tanto , de uma lei 

orrlinaria para. a Camara. a.pprovar a emenda. 
O Sr. Cornclio da Font!!eca 

, (pela 01·dem)-Sr. Pre:;ideu~t!, u. Com missão O S!-. Cornelio tla Foul!ileea 
.·de Orçamento de u pe~re cer contrario a esta (pela orde-m) -Sr. Presidente, peço líceuç·a 
-emenda.. para ler o parecer da Comm1ssão sobre esta 

Os escrivães a. que se refere a. emenda emend<; . 
te em serviuo até agora sem retribuiçã o o.l- «Esta emenda não pode ssr aceita. 
guma ; nã.o sendo ju~to que, nesta. o~casiã.o, As desp ezas feitas com a pol1cla. do Di~-
a Com missão vie5sc d:;,r parecer favol'avel, tricto Federal , rubl'ica n. 15, são repartidas 
augmentando a d<J~peza. Até a.gora, como pela. Municipalidade e pela União; esta, para. 
disse, esses funcciouarios tem servido... pagamento da. parte que ca.ba âquella, ar-

O sn..S,\. FREIRJJ:-Mas não roi esla a ra:z:iio recada os üupustos de t!'ansmh sâo de prO· 
C · - d priedade e outr~s. 

que a ommrssao . . eu em seu parecer. Só po1• lei ordinaria. poderá sei' alterada 
O Sa. Com\ELIO DA FoNSECA- ••• som essa esta. fórma. orçamcntaria e não por meio da 

Totríbuição que se pt•etenda dar agora. urna emenda a um projecto de Ol·çaulento .» 
Entendeu a Commissão proceder. com .ius· E' sahido que ha muitos annor, a União :(az 

·'tiça., rejeitando a emenda e assim devia ella, as d~spczas com o Corpo de Bombeiros, 
prucedor em virtude do regimcn de eco- Policia e Saude Publica. e, para cobrir essa 
nomias em que devemos permanecer e por dcspeza. total feita pela União, ella recebe 
:não ser fuJ.dament<~do semelhante augm~nto. us impostos de transmissão de propriedatle e 

Posta. a voto::~, é r ejeitada a referida. outros.· · 
emenda 50 b n · 4 · o Sn. SA. FREmE - Ahí é que está a con· 

Posta a votos, é apnrovada a sBguint.e tradicção , 
.emenda sob n. 5 , do Sr.João Luiz Alves : 

cAo art; 1•, ri .. 15: .. · . . . O SR. ConNELI<Í DA.FONS}:CA- Pois bem, 
Accrescentém~se, depois das palavras::_ õsorÇu.nieotos teem sido calcados nesse molde 

-diversos concer·tos,as seguintes:- e de5:000$ a.té hoje, assim teem sido sn.nccionados, não 
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C: ostn. t1. occasião par o. . por meio de uma. molestias de olhos de recorrer ~ Santa Casa. 
·emenda. fazer-se orria completa. des!ocação, · de Misel'icordia.,porquo os medicas da brigad<~. 
( Apoio.dos. ) · nã~> podem ser encyclopedicos, devendo por-

O SR SÁ. FREIRE -A emenda t•estalJeleco ta.nto .as. molestia.s de ?lhos sel ' tmta.~as p or 
a lei· · · e~pemallstas; nao convmdo tal situaçao para 

· com os doentes de molestia. desta cspecín.-
0 SR. CoR.NELIO nA FoNSECA -,.. Isto está. lidada, fomos levados a apresentn.r t1, 

sa.nccionado pot• esta Camara. ha muitos emenda. 
annos. · Peco. p o1·tanto, 11. Camara que approve a. 

Por .conseguinte, Sr. Pr<lSidento, a. Com- emenda. como está redigida. 
missão entGodeu, com toda a justiça., que a Posia a votos, é rejeitada a rcfel'ida 
emonda nlí:o podia ~er recebida. e, por issll, emenJa., sob o. 8. 
tlcn sen parecercontl'a, e en espero que a Ca- São successivamente postas a votos e re-
mara dos Deputados não concorrerl1 para e.~sa jeitadas as emenda.~ sob ns. 9, 10 o 11. 
tlosurganização, approva.odo cstCJ. emenda, E'. annunciada a votação da emenda. 
que trará. esse resultado . · sob n. 12. 

O SR . SA FREIRE- A Ca.mara tinha uma 
l•oa opportunidade par:1 restabelecer o do
mínio da lei. 

O Sa. Con.KELIO DA FoNSECA~Ha uma ne
cessidade de se estabelecer nm mod1ts vi
tendi deante dessa de~peza, ·mas tam hem é 
verdade que não é esta a occaslão para. se 
faze1· esta. alteração. 

E' de esperar, portanto. que a Camara. 
procederá. com justic::t, r<>jeitaodo a emcnrla. 

Posta. a votos, é rejeit<tda a referida 
r.n1enda. sob n. 6. 

E' igualmente posta a votos e rejeitad!~ a 
emenda ~ob n. 7. 

E' annuncia.cla a voiação da. seguinte 
emenda, sob n . 8, dos Srs. Sá Freire e ou
t ros: 
~A' rubrica. n. 15: 
No orçamento da força policial, em re

lação ao pessonl , accrescente-se: 
Fica resta.helecido o Iogar de tenente oi

rm•gifio-dentista com os vonci.mentos in
cluídos no to. beiJo. anterior .» 

O Sr. Oorrea Dutra (pela o1·dem) 
-Sr. P1·esidcnte, nôs apresentttmos a emenda 
just:~m<mte porque tinha sido extincto o loga.r 
de cirurgíão·dentista da Brigada Policia.). 
Como o funcclonario que o exercia. conti
nuará. a p1·estar seus serviços, porque não 
póde sal' exunemdo pm• ser vitalício, a. 
oruenda tel'á como consequoncia conservar 
asse ftmccionario no exerc:cio das funcções 
do denti~t.'l,. 

Sei que está Incluído na tabella o logar de 
cir urgião-dentista da Brigada. Policial; esPa 
cnclusão, porém, não póde de nenhum modo 
aproveitar, porquanto mais ta1·de, si o cirur
giã.o-<lentista. pedJI• sua. refol'ma ·ou tiver a 
lifelicidade de fa.llecer, ficará extincto o 
log:n•. 

Não convindo , en treta.nto, a extiocçào 
desse loga1', pal':i. não ncQDtec,er o mesmo 
que . se deu com tl. suppressão do loga1• 
de medico occul!sta, tendo os enfermos de 

Vol. VI 

O SI:". President.e- A Commiss.'ío 
considera esta emenda prejadicada. pelo :Pa· 
recer que deu sobre a de n. 15. Vae-se votar, 
portanto, a emenda sob n. 15. 

Pos ta em seguida. a votos,' é rejeitada a. 
emenda. sub n. !5 e ~ons!derada preiudi-
cada. a de u. 12. " 

Post a a votos, é rej eitada a emenda sob 
n. 13 . 

~· annunciud::. a vohçã() da seguinte 
emend::t, sob n .• 14, dos Srs. 'Wanderley de 
Mendonça. () outL·os: 

«A' r ubrica. lõl : 
Na verba-Pessoal- constante da tabella. 

do Go\·erno soh n. 21- Saude pul•lica-Al;l.· 
gôas-em vez de qua.ko remadores. diga-se: 
seis remado1·es. vencendo cada um 75$ men
saes-total, 5 :400$000. 

O !!ir . "Wanderley d e Meu
donçu (J;ekt o1·dem) - Sr. p·,·esidente, a 
Cvrumissã.o de Orçamento, dando pa1•ecer 
fa.'loravel a est~1 emenda, pl•a.ticou um ac'to 
de justiça. 

Diz-se que ella. cogita de despeza de ca
racteL' permanente, mas não 6 exacto. 

O numero de l'emadores do oscalel' da 
sa.ude em Alagoo.s foi sempre de seis, sendo 
o a.ooo passado reduzido a. quat1•o. Tl'ata-se, 
pois, de um r eslabclecimento de verba, e 
não do nma tlespeza permanente. 

Além diBso, sendo esses r emadores jorna
leh·os, puderão. ser reduzidos em numero 
para, o aono, si assim for julgatlo conve-
niente. . 

Peço. pois, n. v. Ex. que, sendo appmvada 
a emenda., como se suppõe, não a mande des
tacar para constituir projecto em separado. 

·O Sr. Presidente- Pela infor
mação que V. Ex. acaba. de p1•esta.r,a. emenda 
não será destacada. . 

Posta a votos, é approvada. a referida 
·emenda sob n. 14. 

·!);i . 
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· .f!;' annunciada a vota.ç;.1o da :;ego i o te 
emenda , sob n. 10, do Sr. Neiva e outros. 

Ao n. 25, do a1•L 1• : 
Em "llZ ue 25:000:;; - diga·SO 50:000;iMO. 

O Sr. Neiva (JJC!a onl-am) - F.sta 
emenda, Sr. Presidente, como demonstrei 
no men r.liscurso de ante-honti!m, vi;;l, simul
i.ímeamcmte servir ít caridade e ~ sciencia ; 
:i caridade, so!J o 'JlOnb d3 vista de aproYei
t.ar ao llosllital d<L Sant a Casa, qu<J tantos 
serviços pl'CSta ao Estado dn. l3<Lhh ; e á. 
sciencia., porque o lluspitat da. &\nt(l. Ca;a. 
Jle;·f.ence ::1 uma conli·twia religiosa c ê 
cedido p~ra a Faculd~t1.c de Melicina. 
(Apartes.) · 

Ha. oito aunos 11úe propu,;no aqni o:m· 
stantc e tenaz por essa iMa, o ha. hntos ao
nos que tenho sempre a fortuna de ' 'ol-a. 
1iepcedot•a . 

Appallo p<wa aquCJlles ::wtigos collegas que 
sempl'e vota.ram commigo nesn ítuestão e 
par"' os mediocs qu!l conh~cem os ~et·viços 
que esse hospit:\l presta., e espero que a. 
Cm:nara reconhece<·á. qua não é 11or 2.'5:000$ 
que "' Nação Ya.e naufragar, qne as finanças 
vão perigar. 

Tenho outras (!mendas ll !te a Camara jul
ga.rá. opportnna.mon te, mas com relaç:iío n. 
esta., nflo faço ma.is tlo que appellar pa1-a os 
sens sentimen GOS scientificos e r eligiosos, o, 
sobretndo, para. a sua co1:el'encia., tendo tido 
pol' v a rias Vc?;es e~.>(l, medida. o seu apoio, 
assim como o a.pob de .-at'ios membros da. 
C:nmmissão o relatores . 

E' o quo teol10 a dizer, éncaminlmndo a 
votação, e espero que a. Camartt, ma.ls uma 
ve~, não seja infensa a esta medida. . 

O Sir. ··Cot•nelio da Fonseca 
(pell! orcle~11) - Sr. Prcsiden t::-. a Com missão 
do Ol'qaruento hve bem em coa,ideração os 
serviços prestados pela Sant\lo Casa de Miso
ricordia. da Bahia.- o projec~o ora em vo
tação, que fixa a despeza do :Ministc:río do 
Interior para o annu futuro, decln.roll que a 
a ella devia. ~er dada :... gratiftca~ão de 
:25:000$000 . 

Sr . Prc~idente. como V. Ex. e a. Ca.mara 
sabem. a Faculdade de Mcdioina da. Bahia 
teve dotação maior, d11 fórm() a tornar-S() 
menos pes-ada á. Sant!l. Ca~a. elo M~ericordia., 
em l'elação aos serviços que ella. presta ao 
ensino da. mesma faculdade. . 

Por conseuninte, Sr . Presidente, esta gra
tlficaçã.o do 25:000$ é mais que sufficiente ; 
romun'era pe~·feitamen1c os serviços pres
tados por tal instituição de caridade áquella. 
faculdade e :l seicncia. ; e a. ·Commi.ssãotanto 
teve em coliside!·ação esses serviços que ao 
rever a propo.sta do Governo indicou que 
eHa, devia ter esta gratificação . 

A emenda. pedo uma. quan t ia. muito :stl· 
pcriol' á que p óde ser dada., tanto m:~is 
quan to a. qm~ntia de 2õ:0[)0$ é a que se tGm 
clado em anuos anteriores, c não. vejo razão 
po.1•u. a olova.ção . .. . 

0 SR. LEOVEGILDO FlLGUE!R.AS - Nãfr 
apoiado; nlW se elevtt, :restabelece-se. 

O Sr.. Coa;o.;l!:uo DA. FoNSl:cA. - Sl'. Pl'e:>i 
ctente, a, .Commissão, procodondo como acabei 
de dizCl', f e:~ justiça e(). S:1.nta Ca>a. devo SSk\.1' 
satisfei tu. com a remuuct•ação que é coro
pensadora tio trabalho que presto. ; " Câ
mara flllrí~ .ins~i·~'a, ta.mbem, rejoltando <t 
emenda. (.1luito bem; muito bem. ) 

Po:<ta a Yoto~, é a.ppl'OYad<~ t\ l'et'el·i.da. 
emenda.. $0b n. 16, pol' 69 votos contm 46. 
to~~~ ll 5. 

São suc~cs.~b·.;roentc 11o;;tas a votos o r~
jeitadas ~s emendas sob IM . lí e lS. 

E' aunnnciadu. a votação do. ;;egnintfl 
emend<J. ;;ob n. 19, do St•. Calogem~: 

« Accresccate-se ~o art. 1•, n. 2?: a.mnnen· 
tad.1. de 2:400$ para a. conservação o aeseo
vnl\·imnnto do labot·a.torío du physica, e de 
3:600$000 prtt'a. l'emnnero.r melhor o pe~:>O<\! 
sem nomeaçã.-::J-249:700$0ll0. 

O 8r. Calo:;;eras (pelit o,·clcm) 
Acl'edito , S1· . Presidente, que dapoi~ da~ 
explicaçõe~ que dei no meu ultimo discnrsu 
sobre o .valor desta emenda., o uob1·e I'elatm· 
do Ol'çamento não terá duvida em acc~ital-a. 
si. et Íl'l quantum, até que, em sa díscussão,. 
so possa estabelecer o que defin it ivamento 
deYe figunw ·no orçamento. 

O Sr. Caruello da Fonlõleea
Sr. PL·esidente, a. Commissão dou parecer 
contrario a. esta. emendll., assignada. potu 
meu digno coHnga., Sr. Calogoras, decla.ran
do que <<os labJratorios e gabin<'tes da Escol<t 
de ~H nas tecm nu. despezs. orça.dn. <~ dota~iú:· 
nocessaria >> • 

Vê-se, de fac to, pela. tn.bella, qu.o aquell~ 
Cl'cola teve dota~.ao suffioionto para. esse> 
trabalhos, e, por cc.nsequencia., emb:ll'a. o 
a.ugmeuto pedido s~>ja. digno de consideração, 
porque trat11.-sa de ensino, não 6, t;ntretantu, 
.;;ccasião pat•o. se alargarem degpeza.~ jtt con· 
signada.<> no projecb do orçamento. 

Assim, a Camara. proceda com j ustiça, 
acceitando o parecer e rejeitando a. e1uend:1. 

Posta a votos,1} rejeit;J.da a. rcferidâ. emt1J· 
da, sob n . 10 . 

São successivaroeote postas a votos e rejei· . 
tada,; a~ emendas sob ns. 20 e 21 . . 

E' annuncíada. a. yotação da seguintll 1 emenda, sob n . 22, do Sr- Fl·ed~rico Borges: 
-«A' l'llbrica. n . 37: . 
A' verba-Obras- accrescente-se: 48: 100~ 

p<u•a os conc~rtos a reparos u1·g6utes no edi>: 



camara aos Dept.taaos- lm!J"esso em 2211J5120t 5 12 42 - Página 27 ae 74 

SESSÃO El\I 27 DE OUTUBRO DE 1903 755 ~ 

cio do Instituto Benjamin Consta.nt, con
forme o orçamento já. fe ito e apresentado 
pelo engenheiro do Minis~erio do In~erlut', » 

O Sr. Frederico Borges (pela 
ordem)- Sr. Presidente, tendo o honrado re
lator do parecer sobre a maioria constante 
da emenda que tive n. honra de apresentar á 
Camara me asJegut'ado que da rubl"ica. gcrnl 
-Obras-seria dcstacad::~ a importancia pr e 
. cisa para se elfedua.l' <1.s t!espezas necesst\
rias com os melhoramentos no Ia~titnto Ben· 
j amin Constant, requeiro a V. Ex. que con
sulte â Casa sobre si coosen te na retira,da 
desta emenda. . (Muito liam; mHilo belll.) 

Consultada a Cama.ra., é concedida a roti
. ra.da pcdHa . 

São successivamente postas a v otos e re
jeitadas ns omcod~. sob ns. 23 e 24. 

E' annunciada. a vot.."'cão da seguinte 
emenda , sob n. 25, do Sr. Neiva.: 

<(Ao n. 37 do art. l o : verba-Obras-ao~ 
crescente-se: 

Paro. a continunçli.o das obms da dous 
pavilhões om que se iosta.llará. a. sala de 
operações asept icas e os gabinetes do pes· 
quizas da. Faculdade de Medicina da Bahi:J., 
70:000$000. 

delibera.do, a sua instrueçiio, no a.nno ' ' in · 
douro, depende da. votação de quantia igual 
á. conaignada no corrente exercíc io, com a.p
plicaç1io expressa. a. esse fim. :. 

Tenho solicitação da precl:J.ra Congrega
ção da Fa.culdu.de para esta obra; esta medida 
foi por mim lembrada e accel ta, attcndendo· 
se a quo obras identicas foram feitas aqui. 
na. Faculdade de Modicina da. Capital Fe
deral. 

Porta.nto, cumpro o meu dever, chama.ndo 
a attenção da Cau, da<1uelles que acom}la· 
nham esse desen-volvimento scientifico, esta :; 
medida-s economi~t1.s, estas recl a.mações do 
Governo, para verem que a minha solici
tação é baseada em uma decisão tomada pel•~ 
Camara votada. pelo Senado, sanccioní!.da 
!:>elo Governo e por elle iniciada. a execução. 

Não se póde comprehender qu~ obras im
port~ntes com o estas, que pertencem ;í 
Uni>'io, -que pertencem a. u.m · instit ttto ch: 
ensino custeado pela. União , como é a d;;. 
Capital Fedel·al, fiquem para l.vzadas, por 
falta desJ a verba. que é reclamad:t lleL 
poder competente. 

O Sn.. EsTAoro Cont!JR,\-Xa propostt~. du 
Governo não esttt conslgnadu. verba p<1r::. 
essa. despoza ? 

O Sr. Neiva (pela GJ·d'Jj;l)-SL'. Pre-
sidente. pelos termos em que e.'ltá concetida O SR. NEIY.\-Não senllor. 
a minh:t emenda, se vê que n:io se trata de 
obr:J. nova , que a verba. 6 destinada á «con
tinuação da.s obra.s do dons pavilhões em 
que se iostalla.rã.o a &"\ltL de opera~.õas as3· 
pticas e · os gabinetes de pesquizas da F<tcul
dade lle Medicina. da. Bahta,>• ·propondo eu 
para i$0 70 contos. 

O SR. !::STACIO Cor:unRA-0 pa1•ec;;r da 
Commissã.o declara que na pr.:~posta do GtJ
'Verno cstã. consignada a. verba para a <.le.s
pen. 

0 Sn, 00RNELIO DA. Fo;:o;SF.OA-E.itâ . 
O SR. NEtV.~-V. Ex. me mostra . 
E is o IJ.Ue d iz a Commiss.'\o, e que é hem 

diver.;a: «Na. propostilo do Governo fo1·am at· 
tendidas as despezas precisas c urgentes, ro
lativa.s á. Faculdade de Mcdlc ina d~ Ba hia. 
A Commissão não a.cceita a emenda.» 

Os que ouviram o men discurso ou ler<~om 
sou r esumo, se hão de le mbl'ar de qtw, 
quando me occupei desta emen la. dacla.rei 
que o anno passado podet•ia. ~r p edido a 
verba de 140 con tos, que era precisa para. 
essas ohL•as, e que sô ano o fiz a.ttcndendo 
:1 que não se poderiam concluir as mesmo.s Não ha espccUkação algumn. 
obras dentro de um nnno, c, portanto, de- 0 sa. EsTACro comrm,\-v. Es:. cnc•Jllka 
viam ficar para o exercicio ~oguinte, a que na pil.gina 4, principio. 
se r efere o orçamento que vamo.:; votl!.l', os 
outros 70 contos . O Sa. NEIVA- V . Ex . mo mostm, noru o 

· A Ca mar.\, naqn!llla época, votou, c o illustrel'elator , com conhecimento profnndt> 
Senado proceJeu do mesmo modo, sem dis- que tem-do nssumpto, nem d:L propost<1. dt' 
cu~sã.o; o Governo sanccionou a lei e ma.n- Gove1·no, nem no Orçamento que es tamo.; 
dou executar a.a obras. votando, me dida alguma. em 1•elação a es tas 

O que é mais ainda.: o illustrc SL•. Mi· obras indispensaveis e a ella favomvel. Pell• 
nistro do Interior, em seu rela.torio distri· contrario, si eu quizesse ar~umentar com n' 
buido recentemente á camara.,diz á. pag.l90: pa.lavras do parecer, podia aizer c seguinte : 

« Para as novas obras que ~e teem de 1 a proposito da emend •• ~o 81•. Calogel':tS, 
realiza L· para melhoL·amento~ do ensino p1·opondo a diminuiç:.ã.o das verb·1B, dn. im
clinico votou a. lei n . 947, no oxercicio portancia de 100:000$ _para o Lazareto de 
·actual, a quantia de 70:000$, em que serão Tamandarê, de 500:000$ para as obras dv 

. ellas i oicJ&das. Não podeDdo importar as Palacio d'1 Justiça, desta Capital e d(· 
·mesmas obras em menos, segumlo o plano •80:000$ pa1•a o. 3" p[l,vimcnto d<Jr Escola 
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Polytedmlc<t, a. .Comroissão resolveu que fação de l'eclamar por essas medidas, que 
,(,t medida, que parecendo :pela fórma que é são uteis, humanitarias, justas e :patrj,oticas. 
economica, de fi:tcto não é.» (A.poiados e apm·tes.) 

Nestas condições está estn. de que f<tllei; a 
supp1·es:::;ão da. vel'btl. de 70:000$ não é eco- O Sr. Cornelio da Fotiseca-
nomia. Sr. Presidento, a emenda diz: 

~Ias ainda diz a Commissão soln•e a emen- «Ao n. 37 do at•t. 1°: verlJa- Obras-
da do Sr. Calogeras: accrescente se: 

«Si com as quantias destinadas ás obl'as a Para a continuação das obras de dous 
que se refere a emenda terão ellas gra.u~e pavilhões em que se installará a sala de 
incremento, umas e outras, conclue-se que nao opel'ações asepti()as e os gabinetes de :pes· 
ha razão para que sejam diminuídas a.s do· quizas da Faculdade de Medicina da Bahia 
t&.ções feitas.» 70:000$000. 

Paraph1•aseando, eu dh•ei: não ha razão ~S,ala das sessões, de outubro de 1903.
:para que SCJ supprima a despeza. que pro- ~\e~ra.» 

ponho que vêm em abono de uma despeza o projecto de orçamento á verba 37, diz: 
anteriormente feita. Negar-se 70:000$ é <<37. Obras-Aturmentada de 1.315:179$350, 
(1uerer-se a destruição de 70:000$ já des· sendo: v 

pendidos, e isto, não sei si será. economia 26:000$ para píntm•a interna e reparos 
em paizalgum. ' fi d ld d d' · d Disse S. Ex., o Sr. relatol', paL'a asseverar no edi cio a Facu n. c de Me lema · a 
que as obras não podem ser extinctas: (lê): Bahia e 3:500$ para os pavilhões de hygiene, 

gn-binetes, salas de sessões, e te. , da mesma 
<<Todas as obras a que se refere a emenda faculdade.» 

são da maio1• utilidade e necessarias.» Sr. Presidente, já vê a c.mw.ra que o j;m.· 
Eu assevero tambem que estes 70:000$ recer. negando a verba pedida né~ emend<~, ú 

são da maior utilidade, do. maiot• necessidade; todo de justiça. 
e nKo ha quem diga, que uma obra para a Foi tlestinnda uma qu::tnti't no m·çame11to 
qual ern precisa a quantia de 140:000$, c pa.l'<t as obras necessarías -do pa.vilhào da
por economia votando-se 70:000$ em um quella casa <lo estudo, c entretanto o meu 
anuo, o deixando 70:000$ pa.1·a o anuo se- nobre coUega, ttue :.tctlkt de sentar.se, con· 
guinte, não seja. obra. de utilidade e ncces- sidera como injusto o pm•eccl' d.::~ Commissão 
sm·ia . de Orç-amento. Affirmou qne não está. de-

O contrario disto, Sr. Pr<>sidente, <tue te1•minada no pro,jecto qwtntin a..lgnma. para 
de futura. hll. de ser gasta quantia. muito continuação das obras do pu.vilhão da Escola 
maior a qun.l ainda não será sutllciento para de )Iedicinu. . 

. as nec.cssüla.de3 a que se tem em visttt at- .-\.c:~.ho de ler :1. camm•:t que no projccto so 
tender. consigna, verbn.})ara. este ftm, muito embo1•a 

Vote a; Cama.l'a. como entender nn. sua. alta. não seja occu.sião l><tl'<\ se fazet' . despezas, 
s:~.1Jedorit1, ou fazendo css11 economia que despezas considel'!LVel~. com tt constl'ncçãiJ 
hnpol'Üt.r:l. em um augment.o de despeztt de um p:wilhã.o. 
maior, mais ta.rde, a.ppruvando o parecer d:1 Desde que dotou com :t quantia uecessm•ia 
Commissão, ou mandando que soja.m leitos pal'a esse trn.b:tlho, <t Co1nmi;;são procedeu 
os reparos neccssarios naqueUe instituto su- com todtt ,justiça, não neg.tndo a 11:ülio ás 
perior de ensino. obl'as úaquello estabelecimento . E por isso, 

Não fa.~o l'equerimento de YOta.çi'i.o no- 81•. Presidente, a, Comm.issã.o espera que a 
min:1.l, deixo cada um votar da. maneü·a. pol' Camara l'ejoHará a. omenda de confoL'mtdade 
que julgar mai3 n.certado; mais a.ccordc com coro o seu parecer, que foi tludo com tod~~ u. 
seus impulsos, certo qne, por causa de uma justiça. 
economia mal entendida, ha de se fazer, para Posta a votos. é r~Jeit<lda a. referida 
o futm·o, despezas maiores. emenda, sob n. 25. 

Eram estas as observações que tinha a E' igualmente posta n. votos e rejeita.du.a 
fazer no sentido de encaminhar a votaç.ão da emenda sob n. 28. 
emenda que tive a honra de submetter á E' a.nnunciada a. votaçiio dtt seguinte 
consideração da Camara, inspirado nos in te- emenda., sob n .. 27, do Sr · Neiva: 
resses da patria, procurando ser util á «Ao n. 37 do art. 1°-0bras-Acct•e,;conte-
sciencia., que não conheço, roas da qual vejo se : 
neste recinto tão Ulustres representantes. Para auxiliar a construcção do edificio da 
.A causa ·é mais delles .· do que minha. e con· Maternidade, creadU. pelo u.rt. 7°.~ § 2°, ·. do 
fio-lhes ' o . pa.trocinio ; ·a. victoria será da regulamento em vigor, e que servirá tam.
nos::;a União, do ensino; minha será a satis· bem á Assistencia Publica;; 40:000$poo.» 
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O Sr. Nelva (pela o1·dem) -Sr. Pre
sidente, ao~bam de ser rejeitadas as cmen
dasn. 25, pedindo a yerbn. de 70 contos para 
a continuação das obras de dous pavilllões 
em que se inst:~.Uar<l a. sala de operações 
asepticas e e:s g.'J.llinetm de pesqulz~ts da 
Faculda.de de Mooicina da Bahia; a den. 17, 
em c1ue pedia 30 contos para a compra de 
material e custeio dos gabinetes depesq_uizas; 
a de n. 26, em que pedia 100 contos para as 
obras de pavilhao quo servirü de In~tHuto 
Clinico, de;;tinado a abrigar dez gabinetes, 
relativos a dez c[Ldeiras de clínica, tudo em 
accordo com o regulamento em vigor, por 
s)lioitação da digna congregação e da illus
tre diroctoria, que tão assignalados serviços 
está presta.ndo ao ensino medico. 

Agora, Sr. Presidente, trata-se de ela r a 
verba para auxlliar a construcção do edi· 
ficto da Maternülade e en estou certo de 
que esta idéa. tem germinado tle tal modo 
no espii•ito da camara, ClUO com certeza 
está elh' convencida da necessid.ad~ do 
auxllio a essa instituiçZio, t<~.nto mais qua.udo 
o sel'víço é· simulhnea.ment!.l prestado á 
sciencia e â clridade. 

Demais, Sr. Presidente. o edificio ficará 
pertencendo {~ União sob a direcção do illus
tre director da Faculdade e de nossos illus
trc professor da cadeira U.c a·ostetricia. 

Apozar do Governo e da. Municipalidade 
auxiliar• em, G proci~o o auxilio da União. 

· En appello para os sentimentos do meu 
honrado amigo, o illustro relator, que tantas 
vez% foi metl comp.anlleiro nastas pugnas, 
mu p!'OI do. cu.ridade e do eosino,certo de que 
8. Ex. esttí convencido da. necessidade do 
auxilio, que proponho e que s~1·á de uma 
vez apenas. 

O Sr. Ooruelio da Fonseca 
(pelao1·dõm)- Sr. Presidente, o p::t.rocerda 
Commisslio é o s eguinte : 

<(Em Yi8ta. das grandes desp!lzas a c<~rgo da 
União, o auxilio pedido na emenda supra 
nüo póde ser presentemente satisfeito. Assim, 
a Comroi3são nlio accelta a e1uenda.» 

Sei que a 'Maternidade presta grandes ser
viços em um:1 grande cida.de, como a Bahia; 
sei que aqueHe estabelecimento pertence ao 
Estado, m~s. Sr. Presidente, não é occa.sião 
sinõ:o de dizel' o que foi dito no parecer. A 
C'poca. não comporta. longas de.~pezas. 

Entt'etanto, a Cama.l'a decidirá como julgar 
mais a·certado. 

O S1·. Nciva (pala ordem.)- Sr. Pl'e
sidente, nã o ou vi V. Ex. annunciar o r€;-sul
tado da votação da. emenda n. 2i, e pedi 1:1 
pala.vra porque desejava afferil• do grao da 
Tecusa da emenda, dignando·se V, E:~:. de 
:proccdm' á. verificação da vot..1.ção, 

PJ.tecou-we, Sr. Presidente, c1ue r, emenda 
tinha sido approva.da, desde que, si não mo 
falham os ouvido3, o illustre rolator opinem 
fn.voravehuente, isto é, S. Ex. não fez queS· 
tão da sua rejeicão. E como o q ne só temos 
feito aqui é seguir a opinião abalizada d.o 
relator, não e1•a na~ural que a. Camara vo
t:J.sse em sentido contrario ao em que elle se 
externou. 

Si S. Ex. declarou que não é infenso a est:t 
medida, ê caso de pedir a. verificação da YO· 
tação. 

O Sr. Presidente-O nobre Depu
t<\do rcqum· verificttção d'\ vo-tação d<~ 
emenh n. 27. Os senhores que votaram :t 
f<wor dess:.t emenda queiram levant ar·se. 
(0:;: S1·s. Scc1·etarios procedem :l ·cont.'lgem 
dos Yotos.) ' 

Yot<1.ram a favor 3S Srs, Deputados e 
contrn. 70. Total, 108. A emenda foi rejei· 
tada. 

E' annunciada. a. votação da seguinte emon-· 
d•t, de n. 28, do Sr. Pereira de Lyra: 

«A' 1'nbrlmt 37-0bras: 
Em -vez de-10:000$ PM'(I. pintura e outros 

repn.ros no palacio do Gowrno- diaa-se: 
50:000$, incluida. nosso. quant ia a Yerta ne·· 
cessaria á acquisiçfw de um(~. bateritt de 
nccumulMlo1·es, lampadas e ucces~m·ios . » 

O Sa. PRE.srnl'iN'l'E - A estJ. omendJ. ;,: 
Commissão aprcsent.:1. um substitut ivo. Yae-~G 
votar o substitutivo da. Com rnis;:ão. 

Posto a Yotos, é approva.Llo o seguinte ~ub
stitutivo dr. Commissão á refel"ida emenda 
n. 28. 

«Em vez de 50:000:~. diga-se 4·):000$000. 
O mais como está na. emendt•· » 

E' consiuera.du. prejuclicadt\ a referida 
emenda sob o n. 28. 

Post[l, a votos, é rejeitada. a emenda solJ 
n. 29. 

SKo successivamento llOS!as a. ·votos e ap
pl·ovadas as seguintes emendas: 

Sob n. 30, do Sr. Mello Matt os : 
« A' rnbl'icCJ. 37- Obra~-depois das pal a · 

n'as:......Policlinica do Rio de Janeiro, uccres
cente·se : mais 80:000$ pa.ra constrnc~·ão das 
obl'aS do quartel central do Corpo de Bom· 
beü'os, no Distr i c to Federal, destina. da dessa, 
importancia. a que for necessar ia para ser 
abonada a cada uma. das praças elo referido 
corpo, empregadas na e:~:ecução das mesmas 
ob1•as, a gratificação diaria de 300 r~is a 
1S000h 

"Sob n. SI, do Sr. Silva Castro: 
" A' rubrica 38 -.Corpo de Bombeil'os: 

augmentada de 600$ para pagam,ento a um 
cirurgião-dentista que contra.cte os ser
viços da sua profissão, preferido o. que jã, 
tenha prestado gra.tuitaruente os seus ser--
viços» , · 
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O St•. Pcesiden-te-A emenda que 
a.caba de ser approva.da. sob n. 31 será des· 
tacada do orçamento. 

E' annunciada a votação da seguinte 
emendas sob n. 32, do Sr. Calogeras: 

Accrescente-se : ' 
Art. Por conta da. verb:l n. 42 -Even· 

tua.es- o Governo mandará pagar a quem 
de direitJ a quantia devida ao fin:tdo lente 
;la Escola de Minas Dr. Paulo FerrantJ, por 
gratificação extraordinaria do gabinete, de 
18\:Jl a 18 de julho de 1895 (art. 19, n. 18, do 
l'egulamento de lO de janeiro de 1891). 

O Sr. Calogeras-(pe!a o1·dem) re· 
quer e obtem a retirada da refei'ida emenda 
~ob n. 32. 

E' a.nnunciada a votaç5.o da seguinte cmen· 
lla, sob n. 33, dos Srs. Le-:>nel Filho e outro. 
. «Accrescente-se onde convier: 
·Para execução da lei n. 142, de 5 de julho 

de 1803, c1ue creou em Minas Gcraes (Campa
nha) um Extol'llato, madclado pelo Gymnasio 
Nacional, 190:000$, dcLluzida a quantia de 
30:000$ para as de;;pezas da insta.lla.c;ão». 

O St•. Leonel Filho pele a retirada da. re
fol'ida (\menda sob n. 33. 
·· Commltada, a Camara concede a retirada 
pedida. 

Posta a votos, ~~ rejeitada a emenda sob 
n. 34. 

E' posto a. votos c approvado o seguinte 
~ub~titutivo da Cmnmis:;ão á emenda sob 
n. 35. 

«Fk·a o Governo autorizado a despender 
;tttla, c1ua.ntia de50:000$000 com o Instituto 
<L::~. :\1\l.tet'nidadc ultimamente fundado ncs~a 
Capital.» 

E' considerada prejudicada a referida 
•!menda sob n. 35. · 

São ;;ucco.~:livamon to })os tas a votos o rc
jdtadas as emendas s~b ns. 30 c 37. 

Posta a votos é appron~da a seguinte 
emenda, sob n. 33 dos Srs. Fernando Prestes 
e outros: 

<<Accrescente-se onde convier: 
.-\.rt. Fica o Podar Executivo autorizauo 

a mandar imprimir na Imprens:~. Na:~ionat, 
por conta da União, em numet'o de 3.000 
~xemplares, a obea do Dr. João Marcondes 
de Moura Romeiro, intitulada - Díccionat·io 
elo Dil·cito Penal-abrindo para esse fim . o 
necessa.rio credito. » 

E' 5gua.lmente approvada a seguinte snb-
em9nda da Commissão : . 

«Accreseente-se depois a palavra-Penal: 
«mediante parecer fa.vora.vel de pessoas 
competentes, a juizo do Governo e sob a con
dição de pertencer á União metade dá. edição» 
o maiS como está. » 

E' annunciada a votação da emenda sob 
n, 39, 

O Sr. Presidente-A Commissio 
considera. esta emenda prejudicada pelo pa· 
recer que deu sobre a emenda n. 40. . 

Va.e-sa votar, portanto, a. emenda 40. 
Em seguida é postl. a votos e approvada a 

seguinte emenda, sob n. 40, do Sr. Germa.no 
Hasslochar: 

«Fica o Governo autorizado a adquirir a 
grande téla do Aurelio Figueiredo, comme" 
morativ-a do advento da Republica, prace· 
dendo de uma avalia.ção e re!atorio s:>bre o 
seu roerito como obt•a de arte, pos p3ssor.s 
competentes indicadas pelo mes no Governo, 
abrindo p'tra isso o necessa.rio credito.)) 

E' considerada pt•ejudicada 11 emenda sob · 
n. 3J. 

E' approvadJ. a emendasob n. 41, dos Srs. 
Americv do Albuquerc1ue e outros. 

«Onde conVi91': 
Fica o Governo autorizado a mandar irn

primie na Imprensl Na,cional a obra do Sr. 
Felisbello Freira «Historia da Cidade do Rio 
de Janeiro», na edição de 3.000 exempla
res.» 

E' igu1lmente approvada a seguinte sub
emenda da. Commissio, á referida emenda 
sob n. 41: 

«Depois da palavra-exemplares, accres
cente-s~: <~preced~nJ.o parecer de pessoas 
competentes, a juizo do Governo. e perten
cendo á União metlde da edição.» 

E' approvada a seguinte emenda, sob n. 4~, 
do Sr · Rodrigues Do ria: 

«Fica o Governo a.utoríza.;Jo a mandar pu
blicar n:J. Imprensa Nacional os tra.b~tlhos 
apresentados ao CJngresso Medico este anno, 
nesta Capital. » 

E' annunciada a votação da saguinte emen
da, sob n. 43, do Sr. Thomaz Cavalcanti: 

«Art. Fica. o Governo a.utoriz::tdo, na vi· 
gencia desta lei, a. estender a toios os offi· 
ciaes da brigada pJlicial da Capital Federal 
o disp:>s&o do art. 83 do t•eguiamento quG 
baixou com o do~reto n. 4.272, de ll de d::J· 
zembro do 1901, tlc1ndo assim modificada no 
mesmo sentido a 3•• ob.~ervação da 4"' ta
bella.» 

O ~r. Tho111az Cavalcântl 
(pela o1·dem)-Sr. Presidente, tendo a com
missão estabelecido a norma de não acceitar 
no corpó do orçamento qualquer emenda que 
de algum modo venha modificar a lei vi
gente, ainda mesmo que fosse estabele~ülaa 
condição de ser no regimen da lei orçamen
taria, e estando de a.ccJrdo com . essa, norma 
de proceder da. illustre Com missão, peço a 
V. Ex. que consulte á Camari1 si consente na 
retirada da. emenda que acaba. de ser p::>sta. 
a votos. · 

Consulhda a Camara, é concelid\ a reti
rada pediia.. 
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E' annunciada. a votação da seguinte 
.emenda, sob n. 44, dos St•s. Paula Guima
.rãe,, Alenca1· Guimarães e outros : 

Art. Fica. o Governo autorizado a ma.nda.r 
eonstruir um edificio destina.do ao Congresso 
Nacional, segundo o :plano e nJ local que 
forem préviamente combinados com as Mesas 
da Ca.mara. e do Senado. 

Para.grapho unico. No exercício dassJ. lei, 
o Governo fica autorizado a despender para 
essB fim até a somma de 500:000$, abrindo 
:PM'a isso os creditas necessarios. 

O Sr. HeiD.enegildo de 1\l:o· 
~aes (pela ordem)- Sr. Presidente, .eu 
chamo a attenção da Ca.mara. para as se
guintes consideraçõM : o art. 3> da Consti
tuição diz que «fica pertencendo á. União no 
:planalto central da Republica., uma zona. de 
14.400 lüJometr.Js q_uadt·ado3, que seri op· 
:portuoamente demarca.da, pa.ra. nella. esta· 
bolecer-se a futura. Capital Fede1•al.» 

Ora, esta zona já foi demarcada, já. se pro
cedeu dentro della. aos estudo.~ neoe.ssarios 
para determinar o ponto em que deve ser 
edificada. a futura Ca].Ji tal. · 

UJ.I Sn.. DEPUTADO- E o J)ahloio para O 
· Congre8so deve ser edificado lá ~ 

0 SR. HEMENEGlLDO JJE MORA.ES- E' na
tuml, e é est11. a razão po1' que e~tou na tri
])una. 

O SR, S.l Fa<:mE- Mas não é razão para 
que o Esta.llQ do Gua.naln.l'a não tenha um 
palacio. 

O sa. HlnUlENEGILno DE ~ron.AES -Si o 
Estado dCJ Gmtnalnl·a deseja. b1· urn palaoio 
q:ue o edifique; a sil,ua.çã.o do Thogom·o i\C1.uu.l
mente não comporta o disponilio de alguns 
milhares de contos com a 13ditlc:a.cão do um 
pal:tcio pa.ra o Congl'l'C~o, ob1•a. cemplott\
monte !Iuproducti v a o qne t1mt de ser a!Jo.n
dooa.tln. qlll~lldo so l'oa.Uznl' t~ mudnnca. da 
Capiti1l: ostes milllal'.'l.~ do contos muito 
melhol' applicn.ção tot•bm si fossom omp,·e· 
gados ua consírucçiio do osh•ndas do fot'l'o 
11os Estudo8 quo a.ind11 não go21a.m dc.~to be
·:oelicio. 

Foram estas, Sr. P•·esidcuto, os mo ti vos 
que leyaram os meus dignos companheiros de 
1·epre~entacã.o e a m.im a. recusarmos a nossa 
as~igna tu r a. a esta, emenda e contra. ella. 
votat·emos. (/lfui!o õem.) 

Em seguida, e posta a votos e approvada a 
~eferida emenda sob n, 44. 

E' o projecto assim emendado, a.pprovado 
·em 2a discussão e enviado â Commissã.o de 
·OrC<'\.IDento para redigil-o pa.ra a ga .dis
~ussão, de a.ccordo com o vencido. 

Posto a. vot,~s. G approvu.do em 3• discussão 
e enviado á. Commis~áo de Roda.cçã.o o se
guinte 

PR.OJícCTO 

N. 276-1903 

O Congresso Nacional decl'Ct:l.: 
Art. Fie<1 o Presi<lente da Republica auto

rizado a abrir• ao Minis terio da Marinha os se
guintes creditos supplementares ás rubricas 
da lei n. 957, de 30 rl.e dezembro de 1902:
de 88:918$706, sendo para a consignação
Pessoal-59:86?$821, e para a consigaação
Matoriai-29:055$885 da. v<wba-Fretes-do 
art. 9•, n. 26; de 416:193$270 para a quota 
destinada a fardamento (materia prima), da 
consignv.çio- Material - § 9° do mesmo ar
tigo-Corpo de Marinheít•os Nacionaes, e de 
16~:840$885 pa.1•a a. quota. destinada a far
damento (mato1·ia prima.), da consignaç.'\o
l\IIat~rial-§ lO• do mesmo al·~igo-Corpo de 
In fan ta. rio. de Mtl.l'inha.. 

Posto a votos, é approvado em 3' discussi'ío 
e enviado á. Comm i~s[io de Rcdacçü:o o se· 
guintc 

I'ROJETO 

::-~. 266-1903 

O Congresso i'lacional dect•eti.t: 
Art. Lo Fica o Polet' Hxecutlvo autori

zado n. abril• ao Ministerio da. Fazenda o cro
ditn espocin.l de 70:929$140, para. o<lcorrc!' á 
ros~itu!cfio de igual qua.n tia. r ecolhida a.o 
ThBsout•o FcU.et•at em 23 de setBmbro do 1886, 
como cmprestimo \lO CofrB dos Orphãos, e 
portencento aos mcnot•cs Benjamin, Luiz~\- c 
Jmtqulm, filhos do Joa.qnim GonçJ.I~·es Raposo 
c do D. Alieo ~Ia.t·ianna. F<Hroira Raposo. 

Art. 2. • Ontrosim, fica. o Poder l~xocutivo 
:tutorizado <i t•ofol'lllar a o.ic t•ipturação do 
Col't·o dos Ül'plliios, ir1troduzlndu nella todas 
tts u.ltoraçõos .que julga. t• convenientes para 
acautelar• melhor nfto sú os interesses dos 
mesmos orphfios, como os da. Fazenda. Na.· 
cio na.!. 

Art. 3." Re1•oga.m-se as disposiç:ões em 
contr.:trío. 

O l~h-. Celso de Souza (pela 
ordem) - Sr. Presidente, estando sobre a. 
mesa a redacção tlna.l do projecto n. 265, de· 
1903, peço n. V. B:c que consulte á. Cama.ra 
si concede disp~nsa lle impregsã;o para ser 
'Votadll. immedlata.mente. , 

O !!h• .lh·ieio Filho (pela oYdem)
Sr. Preaidente. V . Rx:. declarou approV'ado 
o p:•ojecttJ n . 26) ·? (Pmt~a.) 
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0 SR. PRESIDENTE-Sim, senhor. 
0 SR. BRICIO FILHO- Ln.mento não ter 

ouvido a declaração de Y. Ex:., porquanto 
dese,jaria chamal' a attenção da Garoara para 
a mataria importante qu.c este projecto en
cerra. 

Quem ler o parecer da. Commissão sobre 
este projecto conclue que ha necessidade de 
dt>morar a. approvação. 

O assumpto de que elle se occupa é muito 
serio; trab-se de um credito de '10:929$140 
pa1•a satisfazer á requisição do juiz em favor 
dos orphãos Benjamin, Luiza e Joaquim, 
filhos de Joaquim Gonçalves Raposo e D. 
Alice Mariana Ferreira Raposo. 

O SR.PRESIDENTE-Attenção! V. Ex:. está 
fa1lando sobre o vencido ..• 

0 SR. BIUCIO FILHO-Perdão; estou fazendo 
considerações para justificar um requeri
mento q_ue vou formular ••..• 

0 SR. CELSO DI:.: SOU?:A-0 projecto já está 
approY.ado. 

O SR. BRrcro FrLIIo- .•.. á semelhança de 
outl'os que teem sido feitos nqui. 

Sr. Presidente, trata-se de quantias de
positn.das no Thesonro e de lá retiradas ir
regularmente. 

Eis a exposição do facto , acceita pela Com 
missão e transcripta em seu parecer: 

« Foi recolhida ao The3onro em 23 de se
tembro de 1886, com guia do escrivão do 
antigo juizo da ;a. vara de orphãos desta. 
Capital, a quantia de 103:747$89.2, quc,devi· 
damente escripturada, ficou constituindo o 
«emprestimo de 2:3 de setembro de 1886» e, 
em virtude de requisição dos juize:; compe· 
tentes, foram feitas divel'sas rctil•a.das de 
dinhPit•o desse « eruprestimo », ficando o 
mesmo esgotado. 

Nestas condições, tent.lo sido requisitado 
ao Ministet•io ela Fazenda pelo juiz da Ca· 
mara Civil do Tl'ibunaJ Civil o Criminal 
Alfredo do Almeida Russell o pagamento du 
70:929$140 por conta do cmprestimo de que 
se trata, não pôde esn requisição ser cum· 
prida., por não haver saldo algum do mesmo 
emprestimo. 

A' vista das re:::lamações apresentadas ao 
Thesouro em consequencia do nã.o cumpri
mento desta requisição, resolveu o Ministe
rio da Fazenda solicitar do Tribunal de 
Contas a nomeação de uma cominissão para, 
no Tribunal Civil e Cri!llinal, proceder a 

. exame na escripturação do cofre de orphãos, 
com relação ao d-eposito de 23 de setembro 
de 1886, e no Thesouro Federal examinar a 
es(1ript~a~o ralattv:a , a esse emprestimo e 
tomar as respectivas contas. · . 

Do resúlta.do de.ssas ·. indagaçães e dos do
cumentos apresento.dos ao Ministerio da Fa-

zenda, se verifica que da somma..depositada 
perten-ce ~-q~~n~ia ~e 70:929$14~ aos me
nores BenJamm, Lmza e Joaqmm, e que 
essa ·guanHa foi appUcacla ao cumprimento de 
1•equisiçao -indevidamente feita em favor de 
outros metto1·es. » 

No parecer, a Commissão, depois de descre
ver as graves irregularidades eMontradas 
no Thesouro relativamente á escripturação 
·das. quantias provenientes do coft•a dos or
phãos, transcreve o ·parecer da commissito 
incumbida de fttzer o exame, dizendo a 
mesma entre outras causas o seguinte: 

«A Commissão fez mais : desceu ao arclúvv 
do cartorio do escrivão, no intuito de auxi
lia.l'·lhe o fiel na busca, que fazia com extre
ma morosidade. Ahi deparou com grande 
quantidade de autos empilhados sobre brm· 
cos, cadeiras, ta boas, etc., encontrando-se 
em ·cada grupo autos relativos a divorcias, 
casamentos, exame de sanidade, emfim <t 
tudo, na maior confusão, menos os de que 
precisava, os quaes talvez estivessem guw·d(!• 
dos em alguma pl'atelei1·a 1·ese1·vada.» .. 

0 SR. PRESIDENTE-DeVO lembrar a V .Ex. 
q ue já foi encerrada n. discussão e votado o 
projecto. · 

0 SR. llRICIO FILHo-Perfeitamente; mas, 
como vou pedir a verificação da votação, 
devo explicar <t Carna.ra os fundamentos que 
me lovam a isto. 

Dir. mtdr> a Commisião: 
« E, som possuir elementos suficientes 

para julgar da especie com inteiro conhe?i· 
men·to do causa, afllgura-r>e a esta Comml:>· 
são qne esta. mesma l'equisição. f.;ita. em 
favor dos orphiios Benjamim, Luiza o Joa
quim, os qua.es consta. do pt•ocesso quo aind<t 
sã.o monores, postJ que puberes, para ser o 
dinheiro, que lhes pet•tence, entregue ao sett 
tutot•, esttt mesma re:tuisição, parece, é feita. 
em contravenção das citadas leis, porque de. 
outra fú1•ma. é difficil explicar o motivo polu 
qual pussa ojuiz mandar de uma. vez entregar 
a um tutor todo o dinheiro pertencente ~
seus tutelados, que imp01•ta. em elovad<t 
quantia e muito excedente de certo ás neces
sidades de manutenção e educação dos 
mesmos. 

Em conclusão, todos estes factos estão a 
demonstrar que, neste Districto, tante o co
fre dos orphãos como a administração do 
que pertence aos magmos orphãos não estão 
merecendo dos funccionorios a quem a lei 
encarrega desse mistér todo o cuidado e 
zelo que a mesma lei exige, se acham mesmo 
emestado de deploravel irregularidl).de. Po l' 
tal motivó a Coiiunisssão do Orçamento, . a 
cujo conhecimento o assumpo chegou nas 
condições · supra referidas, tem a honr.1 de 
submetter á éónsidetação da Camara., are-
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speíto do mesmo assumpto, um projecto de sempre que se lhe deparava opport uaiua.Uc . 
lei e uma indicação. Quando, em 1877, inaugura va m-so os editicios 

OrlL, Sr . Presidente, de tudo isto que diz para lla.bitlção do operariado, o gr ande Dis
n, Commissão, p.:~.rece que a cooces>ão do cre- raeli desenvolveu o.quello penso.rucnto ne~t.1.s 
dito devio. ser ~\d:i..'tda, até que se descubt•a palavras: 
afgumo. cous~ ; pn.rece ·que, devem ser feitas- « Acreditam muitos que a saudc do povo 
pesquizas a r espeito, Qfim de serem respori- não pas~::t de objecto do philaotroi>Ü.\ ; no 
sabilízados aquellcs que são os resp onsavels emtauto, a que.>k'\.o 1em mtüto mais impor
pela sallida do dioheil•o . tancia do quo parece á primeira vista. Póde· 

o sr~. CELSO DE SouzA. _ Não apoitv:lo . um p:..iz ser ha.bítn.do por cidadãos intelligen-
(Ha diversos v.pa1·tes. ) tes e laboriosos, possuit' uma. a.rchitectu1•a. 

prospera, agricultura pl'od.uctiva, a1•tes tio-
O SR. BRICIO FILHO - Isto de diZCl'·se que re~;centes, architectos que cubra.m o seu solo 

os menores não podem espara.r que a verdade do templos e pa.Ia.cios. POde dispo1· da. forçn, 
se faç:t é mais mn..1. f<wilhlade a se1• regis- mttiet'ial necessaria p:.~ra. defende1• todos esses 
trada. · b!lns, de oxercitos poderosos e b~m app:ue-

Não quero e não deYo prejuJica r os or- Ihadas esquadras ; mas si_ a 11opulaçãu ficar 
_phãos . esR~cionaria ou diminuü·, mesmo em esta- · 

M(ts desejo qtte seja feito um r igoroso t 11ra e vigor, e3tc paiz pet•ecer{~ ; eis porque 
exame no caso. eu sttstento que a. s u.udc do povo é o primeirn 

Aqui deixo o meu protesto, e , terminnodo, intel'esse que deve ter em. mir:~ o humem de 
peco a V. Ex. que proceda á. vori licução da E~t~do. » 
votação . (11fuito bem. ) 

Procedeudo-se 6. vcrlfica.ç'Ko, l'eoonhece-se O Sa. BRICIO FILHo - De Ll.ocordo 11B3SC 
terem votado a ravol' do projecto 36- e contra ponto . 
.21 Srii , Depuh dos. Tot l\l 57 Srs. Deputados o SR. JosB BoNIFACIO-E em muito;; outros, 
preseu tes. J...'Óde V. Ex. accrescen tal' . 

Conhecendo ess~ pensamento, Sr. Pro3i
O Sr-. Presiden-te-Estando esgo- dente, sei ente uess~s aHos couceltus , :.t maio

t ada a hora da. p1•imeil•a par te da ordem do r ia da Commis>ao de Iastl'ucção e Saude Pu-
dio. passa-se á blk .1. j ulgou que não deveria. demora. r 110r 

SEGUNDA PARTE DA OIWE~I DO DIA m a.is tempo <\ discussão do projectv c resol· 
E' anaucit1da a. continuação da 2> discussão veu acceital-o em suo.s Iinlms gerae3, sub· 

do pl>ojecto n. 38 A, de 1903, reorganizando mcttcndo-o á elevc\da e s~\bi<1 apl'eciaçáo c!:t 
os serviços de hygione · administrativa da Ca.mara elos Deputados, cujas luzes impoktva 
União (art. 2.0 e seguintes) . ·neste deb<•te l.:trgo c hrilhaute que se tem 

tr:w:tdo. 
O Sr. Presidente-Tem n. palavra Mas, Sr. Presitlantc, quaes são as linhas 

o Sr , Josú Bonifacio . g·oraa:J do projecto Mello Mattos 1 (Ju:tes us 
seus poos:1.montos prlncilKLCS, a ctue se refcritt 

O ~1· ... J'osé BouiCaclo (atle1lç<1o) a Commissw? 
- Sr . Pl'eSidentc, um dos membt•os da Com- O objectivo ll!'imortlial. o pensamento b..t · 
missão de Instl't\CÇ'ão o Sande Publica c si· ·sico é, SCIU duvhla , a un itlcaçúo uo-~ ::ilH'Vil]üS 
gnat:wjo do parecer elaborado polo nobre de hygiene, a cone;on&L'<t.C~io da. hygiono uo
Dapntudo Sr . Satyro Dias, ncceiW.ndo em foMiv~~ e a.ggrcssiva m\ compotoncia. dos 
8uas linhas ge1•aes o pl'Jjecto do talon~oso poueres !'odoraos. 
representante ilo Distt•icto Fecie1•al, Sr. Mello Contra is~o. maai Cestou·sa o nobt•o lJapu· 
Mattos,' cnt~mdi do meu dovet• pronunci- tado pelo Rio de Janeiro, o St•. Toix:eir~t 
at•·me a r espeito deste as~umpto, que já. v u.e Bt•J.ndáo, dizendo ser mai~ uma chimer~ que 
sendo tão debatido no seio do p::trla.monto na· ao Govo1•no trará. g randes dissaboros e ao 
ciona l. erar io put.lico despezas avultadas e ünpro-

A materia. não podia deh:a1' de ml}recer da ductivas. Não estou, como se vê do parecei, 
parte da Comm1ssão de Saude Publica o a.ssignado pela ma.iori~ da Commissão, de 
maior desvelo . Bm um meet·i-ng na cidade de accordo com o íllustre collega. 
Manche3tel', Lord Beo.cons(ield assim se ex- Sr. P residente, a lei n. 85, de 20 de seo
]Jl'imira: «Em meu parecer, o melhoramento t embro de 1892, dando orgauizÍ:'ção. munici· 
do estado sll.nita.rio das populações é o dever pal ao Distl'ioto Fe:leral, transf~riu á. !lfuui
s-ooial que deve ser cumpr1do de preferencia. cipa lidade os serviços de hygtene, reser-
a qua.lquer outro. e que em primeira. linha vando, porém, para. a. Uniã-o ~- . · : ,. 
1•oolama a: attenção do homem de Esta.do,qual- «A execução de qua.e>quer providencias ~a· 
quer que seja seu pa1•tido:. . Era esse um grande natureza. defensiva. contra. a. . invasiQ de .mo~ 
Qbjcotívo de seu govm•no,sobrc o qua.l insjstia !estias exoticas ou disseminaç:iQ 4_o~ inciige. 

Y~.TI 00 
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:;w.s da Capitn.l Federal, empregando-se para. O SR. SA FREIRE-V. Ex, h a. de ter a 
tal fim t<Jd03 os meios sanccionados pela bondade de nos dizer quaes os resultaios be
·Sciencia ou aconselhados pela. observação, neficos que obtivemos . 
. tacs como rigorosa vigilaneia sa.nitaria, as- 0 sa. JosÉ BoNII<'ACIO-Não era possível, 
:;;istcncia hospiktbr, isolamento e dcsin- J!Orém, parn.r ahi; era necessario, Sr. Pre-
:fecção. » sidente, a bem do ínterasse geral do pa.iz, 

O Sa. Barcro FILHo-Art. 58. pro.>eguir no trabalho da unificação dos ser-

O SR.. JosÉ B JNIFACio-Apez:tr dess:1 dis" vib0~rojecto actual, de que foi autor o il· 
.posição clara e terminante, em que a hy- lustre reprf\sentante do Districto Federal, 
giene defensiva era expressamente reser- que t:mto brilh:) Llá aos debates em que se 
vada á União; ficou ella, a cargo da Munici-

·palidade, que a a'3ceitou 0 a fazia. oa incon- empenha, promove a unificação da. hygiene 
·venientes da inobservancia da lei não se defensiva e :.tggressiva. 

d Estou de pleno accordo com esse modo de 
tizeram esperar, foram-se avolnman o, e ver e penso qtie é reqllisito fundttmenta.l o 
n'iio se podia comprehender a intervenção de da unifornüd~tde e h:trmonia, evitando-se o 
autoridades municipaes em servioo que não anta""'onismo de funcções, a invasão de at-

.,é e:>clusivamente local, esse de defender o -
,pa.iz contra. a invasão demolestias infectuosas tribuiçõas, que embaraçam a administraçaQ 
e transmissíveis. c get'am n. anarchüt. 

Uma só orga.niza.ção, existindo o:denação o que então se observava não era só a t d' f · 
'fttlta de unidade o harmonia; o que existia., logica, um Ia;ç.J en ~'e os !Versos uncm9-

d narios, um1 lne1'arclua de modo que a acçao 
. com o cortejo e funestas e natm•aes canse- das autoridadea s~ja ha.rmoniéa e vigorosa, 
quencias, era completa. desordem, era. abso- . t · 
Juta ana1•éhia no departamento sanihrio. eis c qua me parece convemon e e vant~

joso. 
Si ha uma ordem da serviços om que se Em 1893; dizia o Sr. Gonçalves Ferreira, 

torna indispensavel a unidade, é esse que se então Ministro do Interior : «A pratica da 
refere á saude publica e org<tnização de hy- administração tem me convencido da grande 
giene, sem o que nada se póde fazer de util, cenveniencia que re.sutta.rá da unitlcação e 
os conflictos entre as autoridades succedem- centealização dos sorviços de hygicne. Em 
se, e os attl'itos que dimanam da diverai- materia de s·mde publica, esse regimen im
dada de ordens repetem-se, emba.raçando as põe-se. Quasi todos os paizes civilizados 
medidas sanitarias que devem ser executa- team cornprehBndido essa verlade e pro
.das prompta e rapidamente. curam unificar e ccntraliztw os sarviços 

Assim o entendeu o G.:>verno, que, reivin- ·sanitarios.» . 
dicando funcções do poder federal, expediu E todos aquelles, Sr. Pre~tde1~te, que ~eem 
o decreto n. 4.463, de 12 de julho de 1902, Pltssado pela pasta das Negocws Intertores 
em que se leem estes justos e procedentes sao accordes nesse modo de pensat•, 
motivos : O Sa. CARLos TErxErRA BR.\.NDÃO- Isso 

«Considerando que, a despeito de tão clara dá-me esperança de obtet• o voto de v. Ex. 
di;;posição (art. 5~),o serviço de hygiene de- para 0 meu substitutivo. 
fensiva, quo a lei manda considerar federal, 
foi indevidamente teansferido á Municipa
lidade; 

Conside1•ando qM o interesse publico re
clama a olnervancia. integral do citado pa
ragrapho unic:) do a.rL 58, não sendo admis
sivel que por mais tempo continue a cargo 
da Municipalidade a hygiene de defesa con
tra as molestias transmissíveis na Capital 
Federal, quando os outros serviços no mesmo 
paragrapho,ex:cluidos da hygiene municipal, 
se acham sob a administr<~ção do Governo 
da União; 
· Considerando, por fim, que a insalubri
dade peculiar da Capital Federal é constante 
ameaça á saude publica. dos Estados o dura
douro perigo para o bem estar geral, pelo 
llual deve a União constantemente vetar : 

Resolve avocar pa1.'a. a administração fe
. dera.l. ..••.. » 

0 SR, Josfl BONIFACIO- Quem sabe 1 Tão 
poderosa é a logica de V. Ex., tio vastos o 
profundos são os seus conhecimentos que é 
bem possível tragam ao meu espírito a con
vicção do que o meu voto deve ser f,worav('l 
ao substitutivo de V, Ex. 

O illustre Sr. Dr. Sea,bra, actual Ministro 
da Justiça, assim se pronuncia, de accôrdo 
com o honrado pernambucano Sr. Gonçalves 
Ferreira: 

«Centralizados na repartição federal os 
dous serviços de hygiene aggressiva e de
fensiva, a acção das autoridades sanitarias 
obedecendo n. uma só direcção será. maiS 
prompta o saluta1·, principalmente nas 
épocas normaes ; nestas, sem grande pre
juízo de sul etficacia, as providencias que 
houverem de ser postas em pratica não po· 
derãg ficar dependentes do estudo e decisão~ 
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;i.s vezes dernora.·ios, de questõas de compe
teneia lega.!. 

Effectivamenie, confiar a hvgiene dsfen· 
síva ?- _ITniib e deix:-w a ~~u·go do.o; poderes 
nmmo1pa.os a ohamaih hyg1e·ue agg!•cssiva é 
.conservar em ab ;olUl~a desorganização o re· 
gimen sanitario. · 

O S:a . S.\ F&ElRE- Logo, o goveeno pas· 
<ndo, em vez de Ol'ganiza.r, desorganizou. 

O Sa. Brucro FrLuo-E' um ponto em que 
estamos de a.ccôrdo, e foi por estar de ac· 
côrdo que protestei contra essa p:ts~<~.· 
gem. 

O Sa. Josf: Bo~IFAcro-Ellas se acham inti
mamente lig<odas, confundem-se, po~·.assim 
d!zet•; a llygie~01 de defesa depen~e da. hy· 
gJCne de a.!;'gressao. Das boas condiçoes desta, 
depende o succes<o das medilias tomadas 
com rola(,!ã.o áquellit. Bso é claro, scmhol'es · 
que i'estlltados pod.3m s31· obtiJos em defen: 
der um org·.tnismo c.:.ntra a irrva>ão de um 
mal, si e:;ta elle em condiçõJ:s de r<)cap~ivi
dv,:lc pela ausencia completa, e ~.tlJsolut:t de 
llygtl>ne ? Camp1'e attender a, oste ponto. Si 
não se toniticu e se recon~titue o org.tni;;m 1, 
de modo a rcpellir a. mole3tüt que o ame<\ça, 
q1.ta.esc1uer IH·ovidencüt~ sarão imorJtictl<'lS. 
A in va:;ão da.1·-se-h i\. -

São tntl'lto jLttliciosa.~ as cJnsiU.erações do 
illustre Director do Sctudc Publica.: 

« Difficilmente pód.e p1•ote.ndo~-sa hlct·o~ 
certos de um systema. prophylat.ico que 
gyra em um circulo de provillonoi:ts restt•i · 
etivas, coro dous agentes de cx~cuçiio, um 
l'ele~·al e onlro munici]la.l. com dn[l.lida.dG dl3 
competenci<t e de Ol'i:-mt-L,;ã.o, co;11 ft\loc.ionl.
mento d1~ ltttl•íb~liçõ~s, de pt•ero~ ·.l ~ivas e d ~ 
íntervonções. 

Em dua~ palavra.s: sep'\l'J.çiiu dü scr\'içJs 
lwmogcneJs c subJiviM.o do NSl)<lnsa.bÜi
da.des tecllnica.s indiviJ>ivois. Umil. rc1Jwtlç.'ío 
lOCil.! l~IZClldO a hygieno <1.;!/.!,'0>SÍV<~. GOl >lU ~!!tO 
outra, da. União, f<J.z ~imnhanc:LIHJnt.e <t 
hygieno de defe3a. 

Roaliztt .. se o desmembramento fo:·ç~do tlc 
um ot•ganismo administr,ltivll. cuj.•s pJQll.S se 
completam, se subordinam o que s!l podem 
movet·se por um jogo de combinações t•eoi
procas e nunca por solicitu~ões tlesfgu:tes ou 
anta.gonicas que PL'etex.t~m a neu~raliza.ção 
dos esforços despendidos. 

A fusão tla bygiene a.ggt'cs.>iva, e defensiva. 
·sepa.rltdas hoj:J pot• fronte ira~ a~stracta.s,quo 
sô um ospirito suhtil pMe concebet•," G aspi· 
ração :.tdministr•a.ti v a inadi:J.vol. 

Por ella. visa. se destruir, som delongas, a 
complexidade num serviço publico que, por 
sua naturl'za. tl'.lnscen.Jeute, deve primar 
pela simplicitlade.» 

AcceUando os C.)ncoitos do ill11stre e douto 
ftllleciona.río, appla.udo fr.tnca e sympa.thica.-

mente o peosamento d o projecto e desejo 
entregar á competaucin. dos poderos federaes 
u~na. e outra dessar hygienes, não só n by
greno defensiva como a.inda a aggressiva. 

Uor Sa. DEPUTADO- Em todos os Dantas 
da Republica? 

0 SR. JOSE' BONIFACIO- Com relação á 
hygiene em todos os pontos da Republica., 
Sr. Presidente, desejo que sej•1m estabele· 
cldas regra~ geraes, basicas, para a or<>a
nizaçã.o sanit.aria dos Estados. (AJJoiad~s ~ 
mui!o bem.) 

Não est ar!a. longe de aoceitar, nesta PiU'te, 
como lJa.sc pa.ra o regimen llygienico esta
tu,dual, as prescripções geraes do substitu~ 
tivo .Teixeira. Brandão, hases que podem 
pet'leltamen te constar do Codigo Sanitario a. 
vigot•ar em tod.o o paiz. (ili~!ita bem .) 

Senhor;Js, hoje todos os ll.)Vos cuUos qn~, 
cogitam scria.mea te do nssmnpto -vão reco· 
nhecendo a. conve niencin. e necessidade da 
unidade D'l. dirc;cç~o dos serviços sariital·ios 
e tendem a unitl c ar as r espectivas legis
laçM.>. 

O e3bdo da organização bygienica da, 
Fru.nça., Aliem anha, Italia, Portugal con
v-e~ce dessa verdade e denota que é condi
ção de succcsso a uoifOl'IUidade . 

A lngla. terra é, tL esse I'G3pcíto, um bello 
axemplo a. im:it 'l.l'. Ali i, o pensamento tem 
sido sompre o da dar-se ás autorida•!es sani
tat•ias a m:1,io1' ~omnn de poderes pNventi-
vos du3 males wC'e<:tuJso.s . . 

Ess} modmonto se in :ciou tirnila.ruente, 
apJuas s·~ esbJçon, no3 reinados de Goorgo IH 
e G ::>·JL'i:(O !V p:u•,t d~pois <ttt ingil' intensidade 
not"we!. TocJos os annos , tJi'escrip;>ões novas . 
vé.n augmGnhr a collecç:to cte leis r elativas á. 
~:J.ndo publi0a e a de !875, abro,.r.Ddo certas 
p~L:te~ da legisla.çã.O a~t~l'iOt' , completando e 
a.mmriMJdo out1•as, forma. nm Yerdadciro 
Codt:~o SL\níta.rio, onde se vê est ·lbcl13cida. a 
cl3ntra.lização, tlc incontesta.veis vantagens ú. 
hygleno SGcia.!. E' o P Hblic Health ,lc~, em 
que se acham as autoridades sanita.ria.s cer
cadas de toda fm·ça, autonomia. e prestigio . 

Na Suissa, Sr. Presidente, ei~ o que se lê 
no art. 69 da Constituição de 1874, a ultima 
promulgada naquelte p[],iz: <{A l egislação con
c~l·nente ás medidas de policia. sauitada con
tra a.s epidemi.ts e epizootias que olfereacm 
perigo geral é do domínio da Confederação;» 

O Sr. T!!:rxElRA BR,\l\DÃo- E' uma lei fe-
deral. · 

O Sa. Jos1~ Bo;.;JF.~cro- E' disposição con-
stitnciono.l. . . 

O SR. BRrcxo FILllO.c-Cousa igual V', Ex. 
não most1•a em nossa. Constituição. · 
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O SR. Jos1:; BoNIFACio-Estou apenas mos
trando a tendoncia desses paizes para a uni
ficação. 

Vejamos alguns paizes da America. Nos 
Estados Unidos, apezar do systama politico 
do mais extenso federalismo, em que os Es· 
tados conservarttm antigas prerogativas e 
gozam, por assim dizee, duma. semi-sobe,·a· 
nia, já se vão fazendo tentativas no sentido 
da centralização sanHaria. 

Em uma de suas ultimas mensagens ao 
Congresso, o pt•esideute Cleveland, fazendo 
considerações sobre o t\ssumpto, lonibrava. e 
pedia a creação de um .Nationa~ Boa1'd of 
Health. A lei de 27 do março de 1890, para 
prevenir a extensão de molestias contagio· 
sas, reYela bem que a tendencia é para a 
unificação. 

N::~. Republica Argentina, o presidento do 
Deparliamento Nacional de Hygiene, D. José 
Pena, em repeesentação dirigida ao Go
verno, depois de demonstra1· os graves incon· 
venientes el<Js se1•viços confiados a. varias 
direcções, sem a nece~saria harmonia de 
vistas, propunha a coordcna.ção de medidas, 
a adOl)ção de wn systema de prophylaxia 
para to dás ~s provinci::ts. 

Essa revresentação motivou o decrato do 
Pre:;idente Sn.enz Pena, em virtude do qual, 
conforme observa autorizado commentador, 
iicava o Departamento Nacional de Hygiene 
encarrega(lo dos ser~·iços sMitarios em toda 
a Republica, inclusive a Ca,pi.trtl, unificada 
assim a acção das respectivas autoridades. 

O Sr::. SA. FnEmE-Unidade absoluta~ 
O SP.. Jose BoxrF.I.CIO-Unificação dos ser

viços, de modo que as meuidas prophylaticas 
produzissem o mais completo oxito. 

Em todos c:SSes paizes, St•, Presidente, ao 
lauo do pensamento unificador, nota-se a 
Pl'eoccupa\·ão ([e presti;âa.r-:m a autoritlade 
sanitaria, dando-lhe Yalot• c fot•ça. pat·a fazer 
cumpril' suas dolibcrnçõcs. 

Senho1•es, quamlo não fosse possível, em 
nosso paiz, fixar desde já. re:.;ras geraes e 
uniformes para todos os Estados com rala· 
ção ao regimon stwitario, era necossario e 
indispensavel attende1• par<t o c •.so especial 
desta cidade, onde a inte1•venção do Con
gresso Nacional se póde exercer pela vota
ção de uma lei que uniformize por completo 
os serviços de bygiene. 

O SR. SA FREIRE- Nesse ponto. não 
apoiado; · 

O SP.. JosÉ Bo~rFACro-Não o póde fazer, 
clamam os intransigentes defensores ••• 
. c(sã. SÃ. FREIRE-Da Constituição. 
· ~ 0 S:à.' JOSÉ BONIFACIO-;.. da. . decantada 
autonomia municipal, esquecidos de que a 

sorte dos Estados e de toda a Republica, 
não pode ficar dependente da i ncur•ia ou 
des:>rganização que houver nos serviços sa
nitu.rios desta c:1pital. 

0 SR. SÁ FREIRE-Não ap::>iado. Os defen· 
·sores da autonomia municipal desejam a lei 
sobre hygiene. · 

0 SR. JOSÉ BONIFACI0-0 grande pro
blema, senhot>es, ao qual de certo modo se 
filiam todos os outros-o economico, o finan
ceiro, o industrial-é o problema sanitaeio~ 
e das condiçõe;;; de salubridade do Rio de Ja
neiro depende o desenvolvimento do todo o 
paiz. (Apoiados ge1·a,es.) 

O Rio de Janeil•v é a capital da Republica, 
é a séde do Governo Federal, é o grande 
centro para onde convergem as attenções 
dos Estados e os productos de suas riquezas. 
Emquanto não cuidarmos solicitamente elo, 
suas condições de salubridade, fazendo-lho o 
saneamento e impedindo a invasào das mo
lestias transmissíveis, a dis.~eminação da.s 
indígenas, havemos de passar pelo doloroso 
vexame de saber que lá fóra o estrangeiro,. 
em Congressos Internacionaes, aponta a nossa 
bella cidade, que ostenta esplendores de umn. 
natureza incomp:11•avel e prodigiosn., como 
um dos centros populosos mais insalubres, 
geassando aqui habitualmente «molestias 
evita, veis e não evitadn.s, _infecções suppres· 
siveis e não supprimidas, males afugenta
veis e não afugentados.» (Apoiados ; muito 
bem.) 

O Congresso Nacional t3m o dever• de fa. 
zel-o. E o pode no exeecicio de suas attri· 
buições constitucionae3, apaza1• ela opinião 
cont-rJ.ria tlaquellos que invocam o art. GS 
do codigo politicl> uc 24 de fevereiro. 

0 SR. SA FREIRE-V. EK, não deve esq_ ue· 
cer que foi o Congresso que autor•izou o con
tracto da City. 

0 SR. BRlCIO FILHO-E nã.o se invoca SÓ O 
a:et. 68, invocam-se outros cJmbinados com 
elle. 

0 SR. JoSÉ BONIFACIO - 0 art. 68, do tí
tulo lll, que ~e inscreve «Do Municipio», diz: 

«Os Estados organizar-se-hão de fó1•ma que 
fique assegurada a autonomia dosmunicipios, 
em tudo quanto respeite ao seu peculiar 
in ter esse:»>. 

Sr. Presidente, como nos Estados Unidos, 
como nossa prospera e a.deantada União
Norte Americana, é indiscutiyel a compe· 
tencia. dos Estados sobre os municiplos, com 
a condição, porém, do se1• x•ospoitado. u. sua 
autonomia, não com I'efereuciu. a todos os 
seus negocios, mas com relação uniottmonto 
aos que são de seu peculiat' interesso, 
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Essa. disposição, porém, da qual decorra a J O SR. Josg BoNIFAcro- Eu disse, de modo 
autoridade doo Estados sobL·e os seus muni- clal'O, se1n o merror· vislmnbre de dtnida, 
cipios, não se a:pplica uo Districto Federal e que o Districto Federal não era. um Estado, . 
a este não se refet•e o art. 68 citado, pois em nem um municipío, mas participa, de cer•to 
outro, o art. 67, se faz referencia. especial, modo e a. muit0s respeitos, du natnl'eza de 
particular e exclusiva ao Dlstricto Federal. ambos, 

O SR. S..í.. FREIRE-E que se acha no titulo Agora falia o nobre deputado na rept·osen· 
referente ao.~ Estadog. tação que tem o Dist1•icto Federal. Elle pos

o SR. JosÉ BoNIFAClo-0 Distrlcto Federal, 
senhores, tem uma situação especial, unica., 
sui ge~~eris ; não é um Estado, nem é um 
municipio, mas em muitos pontos parti
cipa da natureza ue um e outro. 

A Constituiçl'to da Republica, que lhe con
fare a. ea;pec~ativa- no~em iJam, a expecta
tiva de Est..'1.do, d<í-ll1e uma denominação 
singula.e~ Dis!ricto Federo.l- e e!le tem, por 
sna :posição constitucional especia.Iissima, 
funcções e preroga.tivas de Estado, cl.e muni
cipio, e runcções espaciacs, particulares, 
peculiares, oriundas de sua situação exotica. 

Bis, meus senhores, o p~ns:amenta, a in
tm·pt·eta.ção hem combinada dos te:i:tos con
stitucionaes,já trazida perante o parlamento 
·com grande sornrna de argumentos e irre
cusavellogica polo íllustre representante U.o 
Pfau!ty, o Sr·. Anizio de Abreu. 

o SR. S"i. FREIRE- Que, aliás, não esuwa 
bem de accordo com V. Ex. nos })rinaipioa 
ge1•aes que acabou de e:xpor. 

O Sa. Jos(: BoNIFACIO- Quanto <t questão 
constitucional, deftniudo, pt•ecisu.udo a situa
ção especial do D istl'icto Federal, é esse o 
pensamento claramente expresso pelo illustre 
deputado. 

Sr. Presidente, o que rege o a.ssumpto é 
o art. 34 n. SO da Constituição, onda se 
-diz: 

« Compota privativamente ao Congresso 
Nacional legislal' sobre t1. orgi1nizaçã.o mu
nicipal do Districto Fedel':ll, bem como 
sobre a policia, o ensino supel'io1' e o~ denmís 
-.serviços que na Capital forem reservados a 
União.» 

Desta disposiçl"io se infere, chra, üwontes
tavel, inconoussa., a attribuição, para o Con
gresso Naclom;.l, de logislar sobre a organiza.. 
cão do Districto Federal,sem a restricr;-.ão que 
teem os Estados quando legislam pam os 
seus municípios, de respeita.r sua autonomia 
em n~gocios peculiares. Aqui, é amplis~ima. 
a facu~dade confel'ida ao poder legislativo, e 
a extensão da autonomia do Districto fica ao 
arbítrio do Congresso. Nenhuma duvida oife· 
l'ece esse c:.Lso. 

O SR, SA FREIRE- Nãfl a.poiado. A Cousti· 
tuif;ão equipara o Districto Federal aos Esta.
<.lo~, snbmette-o ao titulo -Dos Estados - e 
lllll dtL I'OIJrosontação na Camara e no Senado. 

sue essa :prerogativa em virtude de disposi
ção expressa da. Constituição, poi.s que, tra
tando-se da Capital "da Republica., e duma 
circumscripção que go~a da expect,rtiv(; do 
Estado, deveria t~r representantes especiaes 
nos dous ramos do poder legislativo incmu
biüos de dar-lhe organizaç[o. 

Senhores, o ar~. 67 da Constituição dispõe: 
«Salvo as restricções especificadas na Con
stituiQão o nas lei federa.es, o Districto Fede· 
ra.l é administrado pelas ant orldades muní
cipaes.>> 

Quaes as restricções aa. Constituição~ Ou· 
iras nãopodCJm sersinão a~ do art. 34 n. 30; 
u.hi se encontram restricções ex:pr•essas, cleli
nid~s,-legislar sobre ensino, policia .,.... e re
stricções indefinidas--os de;;wis seniços qae 
fol·em nJsol'Vados d U?ticio, 

Exerc\t:J.ndo e8t<t factüdade, o CongresFo 
póde, em leis fcdera~s. a seu al'bitr iu e cri· 
terio, reservar quesquer serviços. Ahi est<t a 
segunda classe de restricçõe1 do art. 67, 

Sr. Presid(>nte, as minllas pabvra3, q_ue 
nã.o teem autoridade (n tro apoi<td os .<1em esj 
encontram seguro o.poio nos commenta.dos 
que á nossa Constituiçio fez o i! lustro Sr . 
João Ba.rualho. · 

S. Ex. diz, comrnentando o <tl't. 34, u. 3u ... 
O SR. SÁ FREIRE-Conheço esse comm<'n

tario o com ello não concor do. 

O Sa, Jos~~ BomFAcJO-N1io coneorJa ·1 
O Sll. SA FREIRE-Ahsolu t•u nen te não . 

O SR. JOSI~ BuNH',\ClO-Como o emi nente 
Sr •• João B<~rlmlho tem m~is autoridade üo 
que Otl,,. 

O Sa. SA FREIRE-V. Ex. tom muit a. au
toridade tam bem. 

O SR. Josf: BoNIT!'.\CIG-, .• lomlJrei·me do 
recor dar á C~mara a suu valio~a. vpiuilio, 
que dá incont(lst.aval prestigio aos conceitos 
que emitti. 

0 Sn. BRIOIO FILHo- Nós t mnos Bttl'b~lho 
contra Barba.lho. (Riso.) 

O Sa. Josl?. BoNlFACio-Conbeço sõm,míe 
Barbn.lho a favor e não conh eço Ba.t·balho 
contra. Os nobres Deputados vão ouvil' o que 
S, Ex. diz á pa.g. 1::!6 : 

«Por outro Ja.do, si for Ilecessarío passar 
para o. adminisil'açio f~dera l alguns ~o.s se:
vicos actua.lmente gerldc,s pela. rnumc1pah-
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dade, nada obsta a que poi' lei assim se deter
mine. E resulta isso dos termos amplos da 
presente disposição-<ws demais serviços que 
forem reservados á União»-reservados a 
juizo della, segundo entender ser isso ne
cessario, sem depend.encio. de accordo COJl\ a 
municipalidade e poe simples acto legisla
-tivo ordin·1rio.» 

E á pag. 277, annotando o art. 67, diz: 
« As restricções ao poder municipal no 

Districto Federal lhe são impost<ts pelo facto 
de ter sido elle destinado pl\ra séd~ do Go 
verno dll União. E o artigo não se refer.u 
só ás restricçõ2s especificadas na Constitui
ção, mas ta.mbem ás que por luis ordinarias 
se estubelecerem, pela razão do que outras 
se podem torna1• necessarias e não convinha 
tolher nisso a acção do Poder Legislativo na
cional. 

O que se tem rÍ1e vista. com a instituição 
do Distrieto Federal é que o Governo da 
União, que nelie tem séde, esteja em sua 
casa e soja dono della. A esta. consideração 
subordinam-se naturalmente todas as outras 
l'eferentes á administraç·ão local. 

A Constituição fez bem, pois, deixando ao 
Congresso os :poàeres necessarios para re· 
gulae, por modo differente do commum dos 
municípios, o da Capital Federal, e de coar
ctar, quanto convier, a acção do elemento 
municipal, subordinado, por necessidade, ao 
poder federai na especial circumscripção de 
que se trata. » 

E nccrescenta: «Aqui não ha invocar cvmo 
indeclinavel ó p1•incípio da autonomia m·uni
cipo.l. o qual já.mais servira de obstaculo aus 
fins coostitucionaes desta instituição espe
cial o- Districto Fedm•al - cread<\ unica
mente por bem da indepcmdencia. e livre 
acçã.o da autor·idado ccmtrM. Aos Estados, a 
Constituição formalmente irnpoz o l'espeito 
a essa autonomia; mas, ao tl'at::tl' do Distrteto 
Federal, não fez o mesmo e eollocou-o sem 
disfarce e sem rebuço sob a tutela do Go
verno da União. » 

O illu.~tro ministl'o do Su}n'emo Tl'ihunn.l, 
no commentario que ahi exponho, traduziu 
perfeit ;mente a situação do Distrieto Fe
deral, cuja. autonomia não é, não póde :se1· 
igua.l á que a Constituição ass3gurou aos nm
nicipios estaduaes, e que, ao contrario, es1.á 
sujeita ao arbítrio do Poder Legislativo, po
dendo ser ampliada cu restringida. E note-se 
que o -emerito constitucionalis~a. fez parte 
do Congresso Constituinte, acompanhando ü 

. discutindo a conlecção do nosso COLligu po
lítico. 

Eis, senhores, o que penso com relação a 
essa questão de autonomia. do Districtu Fe

·. deral; cuj:J. amplitude r.óde ser uma. be!la 
· bandeira politica na defesa do lal'gas prero
.. gativas e extensas franquias administrativas, 

mas, com 0erteza, é um seria embaraço á 
acçâo do pode1• nacional. (Muito bem,) 

O Sa. SA' FREIRE-V. Ex., pelas palavras 
que proferiu no -principio de seu discurso, 
prégou a revisão da Constituição Federal. 

O SR. Bmcxo FxLno -Tomemos nota. 

0 Sa. JosE' BONIFACIO- Não a discutire 
agora ; mas já tenho expresso o meu pen
samento em relação a esse assumpto. Dís· 
cutlnilo :t re:.>rgaoização judiciaria. local, 
manifestcli-me francamente revisionista, de
sej•mdo a unidade de lei processual e de 
justiça, meio seguro de assegurar o direito 
uno, qut:~ a Constituição estabeleceu. Mas não 
desejo afastar-me da mctteria. em dis
etissão. 

O SR. EsTACIO Cor!>rnRA-Felízmente, l.ln.ra 
reformar serviços de hygiene, não é preciso 
tocar na Comtituição. 

O SR. JosE' BoNxFAOro- Sr. Presidente, 
não devo, nem posso entrar no debate que 
se refere peupriamente á prophylaxiv. da 
febre amarella. 

O Sa.Bmcro FILHo-Por que acha CJ.Ue não 
deve ser discuGida ou por que não CJ.Uer 1 

O SR. JosE' BoNmAcro ~ Porque escapa {t 
minha. espr.cialidade e os competentes, como 
V. Ex. P on~ros distínctos collegas, poderão 
c sclarecel·o. 

O c1ue observo a este proposito é a con
stante discussão,a controversia interminavel 
sobre a causa geradora da febre amarella. 

O Sa. ER!co CoELHO- Isso é proprio dQs 
medwos. (Riso.) 

O SR. JosE BoNIFAcro-Não temos que in
,:agar si t~ fehre amarella se tea.nsmitte só
munte pelo chamado- stegomyà fasciata -, 
11'.'111 si prvvC·m de um microbio existente no 
sangue, ou si deve ser m.mhatida pelo sys
toma, d:t d<:siofccção. 

O SR. Bmcro FJLHo-Ou pelo mix~o. 

O SR. Jusf: BoNJFACIO- Tieman e Gartncr 
t\ssignalavam, lla alguns annos. a cel'teza da 
pr·o):agação da febre pelas a.guas, com a 
ubsorvaç,ãu que fizeram do varias epidemias 
nas co.-;tas do oceanos e rios, as-im como de 
casus do molestia na guarnição de navios 
tiUO se abasteceram de aguas nesse.~ portos 
cun t:~minados. 

O Dl'. Angelo Grovino fez soln•o este ponto 
importante communicaçã.o ao Congl'e>so In· 
te ·na.ciunal <.lo Hygiono o Demogmphia, re· 
unido em Pariz, em 1!:!89. 

O SR.. R mero FrLno-V. Ex. est<t discutindo 
com a maior competencia. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2210512015 12:42+ Página 39 de 74 

SESSÃO EM 2 7 DE OUTUBRO Dil 1903 7G7 

0 Sn. JosÉ BONIFAOIO- Vê·Se, pois, que 3, 

divergencia m•a gra.ndo. 
0 SR. B IUCIO FILHO - V. Ex. diz isto 

dep3is de sa-ter :pronunciado. 

O Sn.. JosE' BoNtFA.cro - Aliás, meu esti-· 
mavel collega ..• 

O SR. Ilawro FIL1IO - Tom direito de· 
fazcl·o. 

De certo tempo a. esta parte, isto é, de 
1899 para cá, depois das experiancias feitas 
nos Estados Unidos c em Cttba, tem ganho 
incontestavcl tm•reno a doutrina sustentada 
pelo illustre directot' do Saudo Publica, que 
considera, como tmico transmissor da febre 
amal'ella 0 stegoTnyc~ fiascilltn. O SR. JosE' BONIFACIO - Sim, tenho esse 

direito. 
Em nosso paiz, ahl est~t a controversia. 1 · De um la.do, homeM competentes da estatura. A ias, sem a preoccupo.ção de esclarecer 

intellectual do nobre Deputado pelo R\o de o debato scionWlco ou do levar a conYicç1í.o 
Janeiro, o~· , Teixeira BNni.lão... ao espírito do quem quer qua seja. 

· O que o Congl'esso t om a. fazet• é intervi!' 
O Sa. TEIXEIRA Bru.Nv:\o - Obrigado a no sentido de ser fa.cilita.do o progrumma 

Y. Ex. do saneCJ.mento tlo Rio de Janeiro. (Apoiados;c 
O Sn. Jos1~ BúNIFA<::lo - ... qne tem om muito bem.) 

seu apoio 0 illustre profcóSOl' da, Faculdade Este é o seu llcver; mas, para se entrar de· 
de Mcúiciua Dr. Rocha. Fat'i:l. combatondo, animo r()soluto no problema do saneamento 

llosta Ca;pital, 1'.! indis]}~nsa vel, ~o r ser parte 
!lão proprl:1.mcnte que o blcgomuu seja kJ.nS· d 1 ,, 
missor éla moles tia, mas o exdHsicismo da- 0 0 evaw.> Pl'og:t·amma, umn. ac i v a. e sev-erD. 
quelb. doutrina. . . organizaçiio sanitu.ria, um11 boa lei sobro hy-

t .1 giene. (Jlltti!o bem.} 
De ou ro la.e<o, sognido igualmente de erui· 

nentes cotlegas e autorizados profissioiw.cs, Sr. Presidente, em t ltEse exposta o bri-· 
o douto e zeloso director de St~ude Publica, lhanternente desenvolvida perante o Con
que tGm cogitado muito sér·iamente deste gresso de Medtchla c Oirargie~, a,qui reunidos 
problema, investigando, cem o cuidado de em 1889, o ill ustl·e St', Dt•. Rocha Fu.ria Gm it
um scientista, a. m1usa. da febl'e a.mo.rctb. tlu sua autorizatla. opinião sobre este magno 
S. Ex. conhece profundarneme as elCpcrjcn- pro Hemo., e tra.tou, com :1 competenci11 que 
cias rc~tliz•ldls em Cuba, onde, depois do lhe ú peculiar, da proplly!a.xla. aggressiva Ot!· 
posto á margem o systema. da. tiesinfecç?i o o sane:tmonto do meiu o da prophylaxia. de
unidos todos os esforças no comba,te ao slego· fcnsivo. ou policía.metJto do meio. S. Ex. , os
mya (o sciata, de.,11ppareceu o terrirel maL tmlaorlo quaes os meios m<tis vantajosos· 

~. ., •:- . pal'J. pl·ovenir o app:~rocimonto ou attoniHil' 
_O .,n · .CORRl>A . DuTR} - 1'\.:to a-p01ado fl. inton~;idarle das epldnmias que so cl(ls(lnyol-

muda ,e f,tzem deszufecço~s. vem ordinariamente nesta cidade , dGpois de· 
o SR. JosJ~ BO:\'IFAClO- Pol' mais rj "O- r manifcstlU' SutlS !Mas, concluiu di7.enuo ser 

rosas qnc fossem as desinfecções feihs ~m nccessa.riu. uma boa. organizaçflo san itaria.. 
occasião ue cpidemin., a febre n,marc!Iu. nií.o que c?nsignasse a q.mtllJ'Itpla obri_gato_]·ie
decrosecl'a. ; ao contrario au"monta.v<t di' d:tde: Isolamento, de~mfecçno , vaccmaçao e 
modo asmstt:ldor O nnmGl'!)\io suas victimas~ revacv.ina.ção, O notificação. 
e dopai.> quo, com o n::n.iot' empenho! Go 1·gas O Sn. CoRRÊA DUTRA- Ai!l n.hi ~stamos de · 
encetou o COJ!lb:tte ao ;·tegomya, a !obre co · accordo. Nin ~>ucm diz 0 contrario. 
meçou a declma('. ."' . 

Todos estes factos positl~· o'>, pel'reHamGnte O SR. Jo~1; ~ONlF.'.oro-St _o no~re Depu~ 
verifica.dos, uã:o podiam deixa!' de irnpres· ta.do pelo Drstr1cto ~'cdct'<ÜlHlO esta em tios. 
sionar, accgrdo nosta parcc,. hii. outros _eollcgas qt~c 

Seuhol'es, a exposição feita peio 11irectol' estao {apa 1·te~} e lXJl' JSSo lembrc1-me de fel' lr.' · 
de Saude Publtca, perant e a Commissão, este ponto. 
com a maiO!' clareza .. e _~inceridade, revelou O Dr. Rocha Faria quer a quadrupla abri 
a sua. p1•ofunda con_vrcçao, fruct? de pcrs~- I gatorir.dallc e o mau desejo é que o Congresso. 
-verantes obsor:'açoes e pel'felto cor.hec1· ! a consigne em lei.. E' preciso, a lém do isola
men.~o das dou trmas de ~ce~, Carroll e Agra.· me11to e da desinfecção, estabelece1• a noti fi
m o_nte. us suas expe:i'len~ut.s no~ Es1ados ca.ção compulsoria, a va.ccinação e revacci· 
Umdos e a grande v1ctona. de Um·ga s em nação ob1•igatorias. 
Ha.vaoa.. (Apoiados,) · . . 

Mas, Sr. Presidente, o Congresso não tem ~ SR. Bn.rci? Frmo- Um umco Deput:~.do. 
quo se pPonuncia,t' a resp1ito, não tem que f,,n . que s~ mamfestou contril. e~sa. quadrupla 
tlerim ir contt•ovorsta.s s.::iontificas, c, ne~te obrJgatorredade . 
ponto, inteiro. ru,zão as.iista a.o nobre Depu- O Sn •. J osE BornFACIO-E como teubo por· 
tado polo Rio Grande do Sul, o Sr. Gel'mano I osse illustre coUega .a maior consideração,. 
Hassloeller •• , resolvi trl\ta.r do annmpto ; · · . 
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O SR. llRICIO Fn,no-Isso deve ficar con-J notificl\r os casos de molestias epidemicas 
signa.do: que o nnico Depatado que se mn.ni-, o om projocto apresentado pelo Comité de 
festou contra essa quadrupllt obrigatoriedade, hygione publica lembra.vlk-se a dupla decla
ro i o nnico que veiu tt tríbun(t defender o ra.ção, poe pa.t•te do medico c do chefe da 
.vrojecto. . familia.. 

O SR. Jos1~ BoNIFAcro-0 Congresso do 
:Medicina. c Cirnrgkt, tomando conlwcim ~nto 
da brilhante theso do omínenü1 Dr. Rocha. 
Faria, ap1·csentou uma sorio de con
clusões :syntheticas, üe incontesta.-cl valor 
scientifico, e ... 

A dislJosição do projecto substituia. as ex
pressões - malestias epidcmicas - po1• -
molestias infecciosas- e dava m[l,iOl' exten
siio ao princípio da notificação. 

Bt•ouardP!, Vallin, l\Ia.rtin, por occasião 
dos debatl s qno termintU'[l,m pela. a.dopção 
d:t lei úe 15 de fcveroiro de 1902, em Yi· 

\Trocam-se aportes enll·e o.~ Srs. Bricio gor desde 15 do fevereiro do corrente anno, 
Filho e Jiello Jicdtos. 8oam os lympanos .) sustentaram a convenioncilt du. dupla decla· 

Sl'. Prc~idente, os SÍ,Q'U<\tarios llà parecer .l:açã,o •. Brouardcl.d~zi<t ~l!O a~sím_ fimwam 
são homens da estatura intollcctual do I~movidos os embaiaços ,L ;_tpphcaçao da mc
Nnno de J\mlrade, Manoel Yictot'ino, Ben!cio ~.tdtto: de um l:\~.0· 0 modtco teme, .~le:~
rle \bl'et 0 0 1tras snmmida'l ,. medi 'as bra- und a molestta,, commetter uma mila.~çao 
: • j. , ,. 

1 
.. 

1
• ' l e~ · e ' ao sogt•e(lo profiss1on:tl ; de onh'o, ellc se 

zllena.,, (Jfmlo bem.) acha. muit:ls vezes collocado entro seu dever 
Essa. é um:t questão complexa, de impo1·- e seu interesse. 

ücncia C<tpital. O Goym•no tem o peogmmma Ha certas molestin.s, . sobretudo as epide· 
1arJ·o, generoso c })atríotico Je fazer ou pelo micas, em que a f.tmilia. :pede ao medico 
menos iniciar o saneamento da Capital da )!~\ra não fttzet• declaração e este, p~tra não 
Rc1mblica e o ~r. Presidente Rodrigues descontentar sou cliente, pôde ser tenütdo 
Alves refcrín·se muito especialmente a este de satisfazer seu d< sc,jo. Por este motivo 
ponto em sna mensagem ao Congrcs o. E'. ter'i:L sido proferivel quo se impuzessc a 
:Dois, nm dever de patriotismo auxiliar com declaração ao chefe rle fa.milia. 
('.mpenho ao Poder Executivo para que seja O Senado, porém, deixou <tO mcdieo a 
t:sse })l'ogramma coroado do mais feliz e responsabilidade da dcclal':Lção. 
hl'ilhautc succcsso. (Apoiados.) Qnan:o ao St'gredo profisssional, é Brou-

O SR. CoRRih DUTRA-Não nos oppomos ardel quem o diz, o medico não o infringe 
do mesmo modo que não o viola quando 
pas~a um attestado para. :;el' recolhido ao u. isso. 

O SR .. Josf: BoNIFAcro-Ha, do certo modo hospicio um sou doenic ou quando vae con
Dpposi.ção qua.ndo se procura crcar emha.ra- s11ltar um collega illustre sobre o caso da 
ç:.s a nma. organização regular dos serviços molcst.ia que o pl'coccupa. . 
de llygicnc. Si mcdicos dil"tinctis~imos assim se pronun-

Um outro ponto de q_ne me '"ou occupar ê chm.por que não haYcmos de consignal' em 
daqnclle que se refere á notificação com- lei, tornando etfcctiva, a notificação com
}1tÜSJrin., que mereceu a opposição do nobre 1mlsoria. ? Ella. é a base da prophylaxi:\. Alli 
Dcputauo pelo Rio Grande do Sul. vomos toclos os dias o illustre di!·ector de 

Si ainda nesta. p:ntc a. maioria da Com- Saudc Publica reclam:tr contra a falta de 
missão acceitou as idéa.s consignadas no pro- no1.it1ca çã.o pJr parte da. classe medica. 
jecto Mello Mattos, o fez de accordo com os O Sl' Dr. Nuno rlc An1irn.de t:uubem dechra 
conce:tos de scientistas notaveis e inspiran- quc,scm a notificação, é impossh-el combater 
do-se nas legislações dos povos cultos. (.4.poia· as moles tias transmissivei,:; ; em o J01·nal 
dos; muito bem.) do Com.menio S. Ex. escrevia : 

O Dr. Rocha Faria e o C:.mgr0ssode Medi- «A base da prvphylaxia publica é a noli· 
cina, como acabei de mostrar, pugnam pela ficação dos casos de molestias transmissi
notificação obrigatoria ; Vallin, Bronard.el, voü. Sem esta bose, o edificio administra
Martin, Mosny a justificam com uma g,·ande tivo rue, ou antes, não chega a ser cem
cópia de argumentos. · s1.ruido. O trabalho da autoridade sani.taria 

Esse principio, Sr. Presidente, não tem é improduccnto, tropego, absolutamente e:S· 
repugnado aos pnizes cultos; a Inglaterra o tcril, qua.nto á extincção das epidemias, si 

>consignou· em sua lei de 1889; existe t:uu- não asscm1.a na notilica<}W, como elemento 
bénl- na. Prussia rlesde l 835, na ll.alia. desde pr·imordial para a. - descCJbcrta dos casos 
1888, 'O, al~m de outros paizes, em França mm·bidas., 

-d.e~e }8~.. Si é det;eonhocido o caso da mole~tia eon· 
.. ~'El$'t(:i,;t1J.a;;.mo .pa.i:z, tão cioso de todas as tagiosa, <~omo é possível impedir que ella se 

. ~Jibe:raM,es, a lei. de 30 · Je novêmbro de· propague e dissemine por uma grande .ci· 
, 18~. impunha.· ao m~dieo a. obrigação ·de dade como a nossa, onde se encontram tantos 
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·e1ement.os e ta.nhs condições propicias para. em l de abril de 1875. Os beneficios f oram 
"o seu desenvolvimento~ (.-1poiados ; mu-ito nota.veis: de 1886 a. 1893, a. média das mor
bem.) te~ annuaes por varíola cahiu em todo o 

O segredo profi;;sional ! 1Ias, senhores, imperío, qu~ conta:va 42.000.000 de habi
qua.n(lo o medico leva á. autoridade sa.nita.ria ta.ntes, a 1:10 por a.nno. 
a communtcação de um caso de molestía in- Em 1895 não houve sinão 27 casos mortaes, 
fectuos(!., essa. autoridade, o secretario da ro- e o documento que se refere a esta cifra 
:partição tem o dever do guardar segredo accrescenta triumphantemente que o con
·aobre a :procedencia. da. notificação. Leio isto tronto da. mortalidn.de desse a uno com a. 
no in~eressante livro do eminente Brouvardel mortalidade dos outt•os paízes da Europa., 
La profession rnedicale, onda esse íllustre es- · dut•ante o mesmo período, mostra que IJara. 
criptor conta quo em 1895 grassava. em Ar- um caso de varíola nas cidades a.Uemãs 
:pajon uma epidemia de croztp e um medico, houve tres na Suissa, 19 na Inglaterra 
depois do exames microscopicos confirmados 25 na Belgica, Sl n& Hollanda e 201 em 
pelo Dr. Netter, fez cinco declarações ao se- França. 
m·eta.rio da mai1"fe. Este communicou as Em França mesmo, Sr. Presidente, si não 
folhas de notifica~ão a um conselheiro muni- se 88tabeleceu antes de !892 a obrigatorie
ciiJal,que fez publíCla.l' no Eclw Arpajane.:; um dade da vaccinação, em Yarios ministerios, 
artigo om q11e ata.cava o medico por estar eomo, por exemplo, no da guerra, adopto,1-se 
alarmando a po!Julação, -pois se tratava de essa. providencia.; e as estatísticas demons· 

-la1·yngite e não de Cl'OHp. O medico fez in- trn,m que a vn,ríola, Ciue tanto dizimava. os 
staurar processo contra o secretario da. mai· soldados fra.ncezes, diminuiu considera;vcl· 
?"ie que foi condemna,lo e punido pelos tríbu- mente. Si em l880 havia 754 casos com 74 
naes de Corbeíl e Ruão. obitos, em 1896 só se verificat•am 132 com 

Senhores, si a notificação compulsoria quatro obitos. 
:póde ser rodeada de tocta.s estas condjções, 
todas estes meios de se gnard(l.r o segreio, ~es~e pa.tz, como nos i nforma Duclaux, 
J)Or c1ue não se ha. de consigm:r em lei de no S )U excel!ente livt•o Hygiene sociale, não 
modo que poss:\ tvro:u-se etficaz ? E' cedo ha. sinã.o raros oppositores á obrigatoriedade 
que o art. 378 do Codigo Pen ü pune o cli- da. vaccinação e nos corpos competentes eUa 

-züco que deixar de commnnicar á autoridade só t em pa.rtidario$. 
sanitaria o caso de molestia infectuosa, mas E" assim qlJO a Academia de ·Medicina. ro
a. pena. de 50$ a. 100$ é irrisorb, sendo in· alamavn. clesde muito tempo uma lei tor
·dfspensa.vel qt1C em lei especial se estn.be· na.ndo obrigatoria as vaccinacões e r e-vacci· 
leça a. pena que sej:~. proporcional [t gravi- naçõ:1s. 
dade do delicto. (Apoiados.) o Comitil de hygiene publ1oa. em ses~ão elo 

Passemos a tratar de outro ponto neste 2"1 de main de 18~9 votou as pt-oposições se· 
restricto lapso de tempo que a tolerancia de guintcs, que resaruem muito bem a estado 
V. Ex., Sr. Presidente, va.e me concedendo . da. questão: 
A maioria da Commissão a.cceit~ a disposi· O Comitd, considem.ndo que a vacc:ina~.ão e 
·ção do projecto qne se refere <L vaccina.<;ão a revaccinação são os <micos meios de impo· 
e reva.ccinn.çiio obrigo.tol'ias. dir o d0seil\-olvimeoto da VJ.l'iola; 

Não entrarei, meus aeohores, na. c1aastão 
de principio: a.cceito o direito c o dever que Que estas operações não apresentam ~· 
tem o Estado de esta.bele~l' resh•icções <lo rígo algum quando seguem as regra.s da 

d . ' d ·t arte ; liber ade indiVl ual p~ra en ar (1ue as mo- Que não sômente uão são perigosas em 
.!estias se t r a.nsmitta.m o se propaguem. 

Nas legislações de pa.izes cultos, q_ue teem tempo de epidemia de varíola, mas são o 
·"Pela liberdade individual e integridade phy- unico meio de detel' a.s epidemias ; 
:sica do cidadão o m esmo culto que nós te· Que a. variüla desappa.receu quasi comple
mos, encontro a obrigatoriedade da. vac· ta.mente dos paiz;esonde a s vacoinaoõas e re· 
eiuação e l'evaccinaçã.o produzindo os maio- vaccina.ções são obrig<\torias e regularmente 
res resultados no combate tenaz e enorgico pra ticadas ; · · 
a essa mole&tla, hoje perfei\.amentc evitl\vel, Que osta moles-tia deve desapparecer com• 
a variola.. Os factos são positivos, . de uma pletamente dos pa.i:zes civilizados ; · 
inegualavel eloquencia, (Apoiarlos.) Considerando, emfim, que pDssnimos UJila. 

A Allemanha, durante a epidemia da. va~ fonte pura da. vaccina, dando uma.. segurança. · 
r iola provocada. e generalizada :pela guerra absoluta. e podendo satisfazer to todas ~ 
ft•a.n~o-pruseia.na, perdeu mais de. 100.000 eventualidades. . 
homens de 1870 a. 1874. Emittí' o voto c1ue uma. lei torna. éib!'i-

Tornou obl'igatoria a va.cciuação pela. lei ga~oria. ein Fra.nQa a -vaccina.ção e. a.:.reva.c· 
de 8 de abl'il de 1874, que começou a vigor8.r cinação.:~o -·· 

Voi. YI 
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A recente lei de 1902, reproduzindo a dis
posição da de 1892, · e~tabeleceu G. obl'igato
l'iedade da vacccinução e revaccinação. 

Desejo, Sr. Presidente, que o nosso paiz 
cstej;). de accordo com as legislações dessas 
nações cultas no comba.te a C3Sct molestüt 
que desappareceu dos Estados em que tt or· 
ganização sanita.ria é vigilante o energica. 
(Jiuito bem.) 

O SR. Bmcro FILHO-De mJdo que V. Ex. 
vota contl'l.\ a ememla do proprio autor do 
projecto mandando retirar deste a Yaccina.
ção e revaccinação obriga.torias, não '? 

0 SR.. JOSI~ BONIFACIO-DO cert<)j por que 
hei de renegar o que acabo de sustentar com 
a. maior sinceridade'? 

O SR.. BRICIO FILHo-Per-feib.mente; es
tou tirando a conclusão do que V. Ex. 
disse .•. 

O SR. JosB Bo:-;JFAcro-Est<l, claro que a 
conclusão não poderá ser outra. 

O SR. BRICIO FILHo-Em desaccordo neste 
ponto com o autor do projccto. Ha. pouco 
trouxemos Barbalho conü•a Barbalho;-agora 
é o Dr. i\lello Mattos contr~ o Dr. Mello 
Mattos. 

commentadores, o Sr. marquez de S. Y1· 
cence, expendeu sua opinião no sentido do 
ser• permi ttida n. ore ação de juizos cspe~ 
ciaes. 

O Sr. João Barba.lho, nos commenta.ricis á 
Constituit;ão da Republica, manifesta-se do 
mesmo m·odo ; e o Instituto dos . Advogados 
Bl\lzileiros desta. Capital, á consult~ de um 
de seas conspicnos socios, emittiu parecer 
opinando pela, constitucionc.lidade e utilidade 
desse juizo. 

Sr. Pl'csidente, a. re.sra é o juizo commum; 
mas ha. DeJocios que por motivo de ordem 
publica, ou pela celeridade com que preci
.;:am ser tratarlo.>, devem ser confiados a. 
juizo particulu.r, especial, privativo. 

E' util a justiça. sanita.ria, porque as med~· 
das hygieoicn,s (levem ser tomadas com ra
pidez c promptidiio e si ficarem confiadas á. 
justiça commmu, nesta Capital, onde o mo-· 
Yimento forense é extrMrdínario e tende a 
crescer com tts e:qxlll::.ões da vida commer
cbl e indu:Strial, não podem ser atteudida..'! 
com o zeLo e urgencias necessarias. 

Ha. muitos annos, neste P:-.rlamento, o 
Deputado Jobim, discutindo assumpto de hJ-·-· 
giene, já reclamava a creação de um juizo 
especial. S. Ex. dizia: · 

O Sn. MALAQurAs GoN('ALYEs-Kão ::tpoiu.· «Sr. Presidente, não sei a.ioua qttal será 
do; o Sr. :Mello Mattos cedeu apenas a um a autoridade a quem so du.nt o julgamento 
movimento de tactica pa.l'la.menta.r. das infr<\Cções que commQtterem das leis 

o SR. Biucro FILno-Ah t Temos tactica sanitarias; o quo eu sei é que nós u.té aqui 
· b temos tido um cento de questões melicas, de 

·parlamentar em hygtene ta.m em '? iol'ru.cçües de regulamentos sanita.l'ios, o que 
O Sn. MALAQurAs Go~ÇALYEs-Sem duví- esbs questões, quando vão â pt•esença. do:'! 

da, portlUC com V. Ex. é necessario toda a magistt•a.dos o1•dinarios, são completamente 
tactica. désprezadas. Uma. t1•iste expet•lencia nos 

o sa. Jus~ Bo::'\IFAczc-Sz•. Presidente, tem mostrauo isto, não só a. t•espeito do ex
foitas estas c:msidcra.çõcs qunnto ü vaccina- ercicio lla ruedicimt. como a resp:-ito de ou
cão e revaccfnaçã.o obrigatol'ias. vou t.I•atar tras postm·a.s que as Camaras teem feit.o 
· . sobre a ma.tet•ia: e si por acaso acontece a 
do outt•a parte do projecto, tambem acceitt\ indivíduos inft•actoree serem condemnado:; 
pela. maioria da Commissão, á qual não llOU· em pl'imeira instancia pelos delegados ou 

. ve grande opposlção dos nobres Deputados. suMelegados, quando o processo sobe avs 
', uma das linbail geraes, essencial e funda.- juize~ municipaes, ou a outras autol'idades, 

: mental do projecto. todos os condem1!ados são absolvidos! Qual 
'Refiro-me á justiça sanitaria.-ella merece será. a cons~quencia 1 o desgosto sem du· 

o apoio da. Camara dos Deputados. E' consti- vidtt, o mais completo, de todos os homens 
_ tucional e tem utilidade. 
_ Nenhum artigo da Constituição impede. a que exercerem es3a.s funcções. ·Parece, por· 
, sua appl'O. va.ção. o art. 72, n. 23, diz que tanto, indispensavel ctue h<tja sobre estas 

d materias um juizo particular, como acon-
. «á excepção as causas que, por sua. nn.tu· tece nas causas commerciaes e outras, cuja 
.·reza, pertencem a- juizos especiaes, não ha~ impo'rtuncia nínguem põde conhecer. sinãu 
· verá fôro privilegiado»· os hOmens. verdadeiramente . prpfissionaes. 

· '('8>Ao .contrario de ser um obsta.culo á crea· Eu não quero com 1sto que os·medicos sejam 
<~da. um juizo privativo para as questões os unicos julgadores, nem que deixe .de ·_ha· 
·.-. sanità.l'ia,s, esse texto constitucional faculta- ver appellações em certos casos; mas tiral'· 
· · .o,_po1•que admitte causas que por sua. na tu- lhes toda a. intervençã~ · nestas matarias é 
. ::reza. cabem a; jui~os especiaes. estabelecer uma completa. inutilidade, é 
,:-~::'~·:disposição: da Constit_uição do Imperío nada fa~er, por mais.qr1e se queira incul--
: erà.s~melhante a essa, e um d~ seus illustres _ C:\1\ em beneficio da. saude publica ..• 
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Diz-se que na França não existe este juizo 
partícula~; é uma verdaue, não existe ; mas 
existe na Inglaterra, onde ha muito ciume 
da liberdade e dos direitos iudividuaes ... 
Assim tambem em va1•üs cidades dos Esta· 
dos Uuidos existe um tribunal de sauie e:;-
pecial. » · 

Um hygienista lle::Jp:wlwl. D. Joséd e 
Galdo. enunciava Qste conceito: «Si os julo 
ga.mentos sobre faltas de policia urb .. na nã· 
forem summarios, a':l penas exQcutivas e 
promptas, e os encarregados de applica.I-as 
os mesmos que della teem conhecimento, não 
espereis que ha.ja em Madrid hygieno pu
lJlica que influa directamente sobre a. saude 
de seus hahitantes, como acontece em outras 
grandes cidades.» 

O SR. CortRÜA DvTR_\- Em que época? 

O Sa. JosE' BONIFACIO- V. Ex. faz que3-
tão de épo~a 1 

Quando foram proclamados na. livre e ge· 
nerosa França, os mais altos principias, as 
mais largas gat•antia:> aos direitos indivi
duaes 1 

A grande distancia que nos separa dessa 
dat:l. tem impedido ás nações lilJeraes e c1ütas 
de consignarem em s~u~ codigcs di:;posições 
que os consagrem? Como quer V. Ex. fazer 
questão de época ? 

O Sa.. CoRRÊA. DuTRA.- Qnanto ao sa
neamento da cidade, estamos todos de (tccor
do ; a questão é do modo de fazel ·o. 

O Sn. JosE' BoNIFACio-Ah ~bem ... ma.'> 
não é disso que tr{l.to nesta momento. 

Quanto ao a.rt. 23 do projecto em que não 
se perrnitte a concessão de interdicto pos· 
scssorio contra os a.csos de autiJridade;; sani· 
ta1•ias praticados ?·atione imperii. devo de
clarar que consigna principio hoje accceito 
pelo moderno direito a.Jministrativo. Dahi, 
aliás, nenhum prejuízo advêm aos cidadf.ios, 
quo podem rcc!muar quaesquer perdas e 
damnos. 

Sr. Presidente, a. emenda ao numero VI 
da art. 6° deve ser approvalit pela. Camara, 
pois que, abrandando .'tlgurn rigor do pro
jecto, con:dgna medidas que conciliam os 
interesses dahygicne com os direitos dos pro· 
prietarios e cidadãos. 

Som que se dê á autoridade s::~.nitaria pres
tigio e força, nada se póde conseguir num 
meio como o nosso em que muita. gente olha 
com indift'erença. a bygieoe publica e de5crê 
da effica.cia de suas prescripções ; e si a. lei 
nã.o est<l.belece disposições algum tanto rigo
r·osas, será improficuo qualquer esforço. 
(Apoiados.) 

A .liberdade individual não póde ser um 
embaraço a. esse pensamento. A liberdade 
individual é uma. bella. cousa., mas a. solida-

riedade sochl é mais bella ainda., dízia·O lt~• 
poucos dias um dos nos~s festejatlos escl'i
ptores. 

Sim, Sr. Presidente; ella. é a primeil'a das 
prerogativas, a mais preciosa e mais a.l~a. 
das faculdades individuaes, mas concedel-a 
de um modo absoluto ao homem quanclo elle 
póde transformai-a em instrumento destrui· 
dor da vida. de seus semelhantes é, como jú. 
escreveu brllhante penna, praticar o m;üol' 
dos crimes em nome da. lei. (Muito bem.) 

0 ~R. PRESIDENTE(to.ngendo os tympanos)
Prevmo ao nobre Deputado que a ho:·.t está 
finda. · 

0 SR. Jos~ BoNIFACIO-Peço a V. Ex. a.l
guns minutos de tolerancia, assim como aos 
illustres collegas que me distinguem com 
sua attenção. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA-Estamos ouvindo 
a V. Ex. com o maior prazer. 

O SR. JosÉ BoNIFACIO- O Estado tem o 
dever de zelar pelp, saude geral. O nobre 
relator do substitutivo, o illustre Deputado 
pelo Rio de Janeiro Dr. Teixeira Brandiio, 
expõe biilhantemente a ve1•.1adeírn. dou
tl'ina. 

S. Ex. e.'!creveu em seu pa.recer: 
«Não ha. duvida que a. liberdade iudividual 

deve soft'rer as limitações que os inteJ•csses 
drt collectivida.de exigem, E como a protoc·:ão 
da. sauie publica. constitue um inte t·es5e 
gerr.l, em nome delta, ainda em detrimento 
da. o.cQão individual, a intel'vonção U.o poder 
publico é parfeitamonte justificada. 

Desde as descobertas de Pasteur, todos os 
paizes civilizados teem promulgado leis mais 
ou menos severas no intuito de protegei' a 
saudo publica. 

Ess:-~s leis, hal'monizadas no ponto de 
vista. da. defesa social, foram calcadas nos 
princípios scíentificos postos em evidencia 
por aquelle illust1'e sa.bio , subo1•din::10do 
os direitos individuaes ás restricçõJs im
postas pelos da solidariedade sanitaria desco· 
bertos pela sciencia. Em taes conjuncturas, 
não ha. a.ttontado â liberdade individual; a 
restricção imposta é legitima porque dimana 
do interesse geral.» 

São os princípios proclamados pelos publi
cistas, philosophos e economistas. 

Na Declaraç<io dos direitos do homem se 
dizia: «A liberdade consiste em fazer tuda o 
que não prejudica a. outrem». 

Laboula.ye, em seu livro O Estado e seus 
limites-doutrina: «Em uma sociedade civili
zada, o Estado não póde intervir Dl vida do 
individuo sinão para o impedir de prejudicar 
a. outrem~. · · . · 

Spencer, que é o protagonista doindivi· . 
dualismo, escreve que a funcçã!' do ~st!\dQ 
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comprehende a a.dministra<;ão da. justiça e a 
~égura.nça. interna:e externa. 

Na administração da segurança, devem se 
comprehender as medidas p'rophylaticas con
tra as epidemias; as leis: concernentes ás 
habitações insalu.bres e protecção ás cri-
anças. . 

Levassem·, Pescha.ud, Filassicr sustentam 
os mesmos conceitos. 

E a intervenção, senhores, precisa set' de 
:fórma a prod-uzir resultados ; por isso eu 
sustento que o p1•ojecto, modificado pelas 
emendas da Commissão, é perfeitamente 
acceitavel, pelas boa.s disposições que con
sa(J'ra. 

Nem ha. severidade e rigor. As leis sani· 
tarias de outros paizes· são muito · mais 
S9Yeras e minuciosas; entretanto, elles pre· 
stam o maior culto á liberdade ·indlvidual e a 
todos os direi tos. 

As commissões de saude podem decretar o 
fechamento das casas insalubres ·e até a sua. 
demolição; firmam regras hygienicas, que 
devem ser rigorosamente observadas nos hos
pitaes e instituições de beneftcencia, nas 
escolas, estabelecimentos industriaes, cami
nhos de ferro e em quaesquel' institutos pa.r-
ticulal'es e pu blicos. · 

Sr. Presidente, não fatigarei por mais 
tempo ... 

VozEs-Não apoiado. O nobre Deputado 
é ouvido com muita satisfação. 

0 SR. Jos:f; BONIFACiü-••• a intelligente 
o generosa attenção de meus illustres cal
legas, mas peço licença pal'a. f<\Zer um ap
pello á Camara dos Deputados. 

Considero uma questão de alto patrio
tismo a votação da lei que dê organização 
sanita.ria a esta C<tpital .•. (Apoiados). 

Na Inglaterra., a lei concede á autoridade 
sanitaria a faculdade de desínt'ectar a. habi· 0 SR. ERICo CoELHO- Para tola a Repu-
tação e desapt·opriar os vestidos e quaesquer blica. · 
objectos qnc tenham pertencido· a pessoas O SR. JosE' BoNIF.ACIO- • • • incluindo-se 
a.tacadas de molcstiasepidemicas,assim como no Codigo l'ospectivo as diS})Osiçõ cs geraes a 
tle ordenal' a pintura ou concerto, seja de que se refere o nobre Deputado pelo Rio de 
um compartimento, seja do toda a casJ., que Janeiro e que devem vigorar em toda a 
não se achal' em condições de segurança. e R.epublica. 
asseio. Pódo <'.inda exigir a apresentação do Concito os illustres representantes do Di· 
plano, elevação e detalhes da.s construcções, stricto Federal e os demais que teem feito 
fazendo demolir quaesquer predios edificados opposição ao projecto a que o discutam, mas 
am coutr:~yenção das ordens dadas e üas sem a preoccupaçi o de impedir que a. Ca-
:postnras em vigor, mar a se pt•onuncie a. respeito. · 

Aos agentes de· sanidade compete- ins:pe- 8 c · D Q d d t 
cciona.t• e pt•ovidenciar sobre o aceio e mais 0 R· ORREA UTRA. - ua.n ° iscu o, 
condições hygienicas das albergarias, ficando não procuro impedir. 
os habitantes destas obrigados a communicar O SR.. JosE' BoNJFACIO- Obstruir neste 
á autorid:ule os casos de molestia contagiosa Ct\so, demoral' a passagem do projecto que 
que ahi se manifestarem. reorganiza a hygie:t~ na Capital da Repu· 

Ahi são punidos os que clerem, venderem, blica ê um mão serviço, ê concorrer para 
emprestarem ou expuzerem os objectos de prejudicar a. 11opulação do mstricto Fe· 
cama e vestuario que tivel'em pertencido a del'al. • . 
do(>ntes de molestia. transmissível ; igual· c d 
mente o são aquelles que alugarem uma casa, O SR. EsTACIO omBRA-De to o o paiz. 
um quarto que tiver sido habitado por pessoa O SR.. JosE' BoNIEACio-.. • é sa.critl.ca.r a 
atacada . de mal contagioso, antes· de ser vida dos seus habita;ntes, princip?>lmente das 
ef[ectua.da a necessaria desinfecção. classes populares,. menos favorecidas, que 

·Na , Holla.nda;, Belgica, Allemanha, não são as que colhem maiores beneficios das 
sã!1,menos,minuciosa.s:as leis relati:v:as á by· leis de saude publica.. Este projecto é. emi
giene, · as quaes comminam prisão· e multa nentemente popular, porque~ como observa 
pa~ra. os· ·int'ra;ctores'.. Léon Bourgeois, a hygiene tem por fim prin-

Na Hungria., as autoridades· sa.nital'ias po- cipal estabelecer as medidas pro:phy laticas 
dem:·prohibir o• aluguel das ca.sa.s que não contra; as molestias tl'ansmissiveis e são os 
S!l.tiStâzem. as.-condiçõas.hygienicas, e orde· pequenos, os pobr.ls, os desgt•açados que se 

· nar o despejo .das que se tornarem insa- veem mais pe11seguidos por esses males. 
lubres.~~ :· .. ·: · · (Apoiados.) Combater, pois, aquel.las de um 
- :~~ ·~~d~S';~OS' ~red.ios ' novos ou os q~e modo vigoroso e_energico é. dispen&'l.i' incon-

-tiW~tn•~G l.'.nlédiftcados só mente poderao testavel protecçao a estes, . é fazer obra de 

.

-•.. ·.s:e··· .·· ·'C· .• · ·. ··.~ .. ··• .. : ·.· • ., · .... -.· .. -.o ... ~<. -....• dê ... ···Pt>.· .is:·~. _que .. . recebe trem. ' a v.isi.ta.··l. solidarie~ade fraternal e .de .• de. m.ocracia' que ~Dltai'Ia.,; .. · .·: _ ·.. , . . (} patriottsmo da Ca.mara.. n~o recusará. 
~;, ,t;'~~do~itf~s::líeem iguatmente· esses ·Sr. Pvesidente; apr.oveitando idéas expen
i ~ .~~mentEr.·, regulamentados. · didas pelo· illust1'!8' Dr r Vieil'a Souto, eu direi 
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N. 2 que ll.a ainda muitl gent~ que não .se com
penetl'a da alta. utilidade das :medidas pre
ventivas e reprassiva.s cap:.~.zes de .assegurar Transfiram-se para o corpo do orçamento 
a salubridade dos logares povoados. E' que, ·nas l'ubricas convenientes, as ·despezas auto
como observa Bastiat em relação aos inter- rizadas no art. 2o, lettra.s b, c, li, m. 
esses de ordem economicn,, ha em todas as Sala das sessões, 21 de outubro de 1903.-
cousas o que se ·!lê e o que ntio se vJ.No assumpto Calo geras. 
em debate, o que se vê ê sempre a tutela ex-
ercida pelos agentes sanitarios, 6-o constran- A verba constantes da Iettra B de-re ser 
gimento á observancia de 1'egras e provi- incluída na ta.bella. n. 15, rubrica matei·ía[ 
de~cias mais ou menos minuciosas, é a des- dos hospitaes, conforme a emenda, e assim 
peza que vem onerar os cofres publicas; mas '1 Commissão propõe a seguiuto sub-emendae 
o que nli'o se vê são as victorias, os beneficios, Ta.bella n. 15-Hospitaes-Augmentada do 
os triumpll.os resultantes do estabelecimento 19:000$000 para acquisiçlio. (O mais com: 
de uma organização sanitari[l,, activa, vigi· na proposta, excluídas a.s paltwrus: abrindo 
lante, severa; victorias, triumphos e bena- o necessarlo credito.) 
ficios que se evidenciam pela diminuição do Quanto, porém, as lettras c, h, m não po • 
coefficiente da mortalidade e do numel'O de dem ser incluídas suas respectiYas verbas 
enfermos, isto é, pela boa consel'Vação das nas despezas o1Jrigadas da lei annexa. O Go
forças do homem, condigão esta de que de- verno fica no dever de satisfazer os serviços 
pende o desenvolvimento da industria e o ordenados pelo Congresso, constantes da lei 
a.ccrescimo du. riqueza. nacional.» (Muito bem ; orçamentaría; mas jtt não assim aquelles que 
muito bem. O o;·ador e calol'osamente felici· se to1·nam facultativos pela autorização. 
ta do e ab;·açado 1Jel.os seus collegas.) 

1 

Em relaç~ão á lettra c, a despezn. autori· 
F' d. - d' d 1 1 , zada não é conhecida, afim de sel' a.ugmen-
r~C'J. a. lSCt~ss~o a Ia a ?8 a 101 a. tada na respectiva ta.b:Jlla; si fos :e conhecida 

'a.o a nnprumr · os segumtes I a. propria Iattra c a consignal'üt. De ma i;; não 
· PROJECTOS é um trabalho, que esteja concluitlo P"-1'3. ser 

submettido á. apreciação da Impl'ensa Nacio
nal quanto ao seu custo, o mesmo quo já ti
vesse sido apreciado o seu valor, dependeria 
da conveniencia de ser ou não impresso. 

N. 273 D-1903 

Parecer sobre emendas olfe;·ecidas para as~ 
discusstio do J.Wojecto n. 237 deste anno, 
que fixa a desjleza do Jlinistel'io da .lla1·inlw 
para o eJ:ercicio de 1904 

A Commissão de Orçamento vem submet
ter â deliberação da Camara a sua opinião 
acerca de cada uma das emendas n.present:J.
das para a 3a. discussão do ·projecto do orça. 
menta da despeza. do Ministerio da Ma.rinlía. 
p::\ra. o proxüno exercício. 

N. l 

Em relação á lcttrn. h não ~ tamlJcm um 
soniço que deva. ser obrigatorio, porque de· 
pende da possibilidade de ser feito, do ha:ve1• 
verlJ(t disponivel para clle e mesmo até na
vio a.pparelhado pa1•a. a viagem. As viagen~ 
de ínstL'Ucçã.o nu. verdatle se impõem com 
condiç:Io nccess:tría. paPa o apol'foiç-oa.mentu 
da.:; cou~as J.e ma.rinlm, mas os seus olovado:-; 
gastos aconselham a. quo e~>.~tts Yiagcns cor· 
respondam aos recursos tlo Thesouro. Nestaii 
circumstancias, l)ois, é des:peza que deve fi. · 

Ao n. 23 do arf;. lo_ acc1•e.scentem-se as car ao arbitl'io do Governo de oft'ectual-a Oll 
palavras:-incluida.s nesta verba a.s des:pezas não. 
necessa.l'ias para ensaio de applicação de Em rela.ção á lettra m se estabelece uma 
turbo-motores em algum navio da esquadra, con,tíciona.l, em que fica o serviço depen-
a juizo do Governo. dente l].a vontade de terceiro,que é de qnel'el' 

·· ou não que a sua obra seja. reeditada. e ainda 
Sala das sessões, 21 de outubro de 1903.- mais que faça cessão da edição . . Depende, 

Caloge,·as · portanto, de um contracto ainda . . não ceie~ 
Embora osta emenda consigna materia de brado e. que não obriga aumadespeza. 

utilidade, qua.l a. de submetter . a ensaios a 
applica.ção de turbo-motores em navios da N. 3 
esquadra,~ pr~scindivel a ·.menção della na Supprima-se a autoriz~ção , constante do 
lei. porque o Governo está aparelhado para. t 2o 1 tt d 
proceder a essa. exper.ienoia. independente· ar • • e ra • · 
mente de .determinação .. legi.Slativ.a. .. Par.a Sala .das sessões, 21 dà Óutubr.o de. l9~ .• ..,..;... 
g_ue, ·porem, nenhuma du'Vida. offereca .a ta--,: Calo geras.. · 
bella. n. 23, na. rtlbl'ica.-inate)·ial, a Gommis-- ' ·-
são propõe que aos seus . termos se accres· Desde .que. ha .um ,,-serviço : ord-e.nado~.Pê_!.o 
cento: e constl·ucções no,as. · · Congresso, :não,se,comprehede:bem;a.oiD:l,SSMI ... 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:42- Página 46 de 74 

774 ANXAES DA CAMARA 

de meios para a affectidadc delle. Embora 
sejn. uma det~rminação do Poder Legislativo 
e~H dependente do circumstancias, que es
capam do Poder Governament:\1. Na au
sencía dessas circumstancias ha a obrigato
J'ieuade do pt'e.:mchimento até o limite 
"fixado na lei, e o Governo precisa ficar ae
mado dos meios para fazer face á o brígação 
do serviço. 

N. 4 

DesLaqua-se o dispositivo do art. 4° por 
conter medida de caracter permanente. 

Sala das sessões, 21 de outubro de 1903.
Catoge;·as. 

Esta disposição a que se refere a emenda 
não deveria constar de lei annua, mas é 
ella un1a consequPncia do que foi estab3le
cido em lei annua e tem pol' fim pôr cJl)ro 
a abusos, que p1•ovieri.1m dest11. Convem, 
portanto, que o artigo pel'maneça tal como 
foi incluído. • 

N. 5 

Accrascente-se onde convier : 
Al't. No uso da autorização que se lhe 

confere para. reorganizar o Cl'eal' serviços do 
Ministerio da Marinha, o Poder Executivo 
attend.erá não só ás forças do Orçamento, 
como tambem ao preceito do art. 85 ela 
Const.ituição, de sorte que os otnclaes do 
co1•po lia. armada. e das classes annexas não 
tenham maiores vantagens que os do exet'· 
clto do igual patente, em cargos de categoria 
correspondente. 

Sala das ses5ões, 21 de outubro de 1903.-
0liveil·a Valtadt1o. · 

Pede a Commissão licenc~ p:wa ponde1•ar 
que não foi o Poder Executivo autorizado a. 

· esses serviços, e sim a reorgttnizar o Co-u 
elho Naval e a rever o mgula.mcnto da Es
cola. Naval. A autorização é para uma me
lhor di.:;ti'ibuição de serviço já creado, e ainda 
que· dependa da approvação do Congt•esso 
não é facultado ao Executivo a crea.çZi.o de 
enc.1.l'gos, que pertencem exclusivamente a.o 
Pode1• Legi:>la.tivo. Po1•ém, ll(lSmo que o 
Executivo, no exercicio dessa autorização, 
podesse crear serviços, desde que estes não 
tenham effectividade sem a precedencia da 
approvação legislativa, pJr occasUio da dis
cus:>ão dessa a.pprovação é que caberia a 
á.p1•esental}ão da;- mn.teria contida na emenda. 
· {) Congresso, 'porém, de modo algum pôde 

. d.elega.r no Executivo a creação de serviços, 
ainda. mesmo submettidos antes á sua appro
vação. 
·: ·A .Proposito de uma autorização ao Gover
no para reformar as escolas militares, o 

Sr. Deputado Aristides d11 Silveira Lobo, na 
sessão de 2! de agosto de 1891 exclamou; 
«Nós estamos aqui para fazer leis e não para 
mandar fazel-as.» 

Assim considerando, não deve a emenda 
ser approvada. 

N. 6 

Verba n. 8:-Em voz de-Corpo da A1•mada. 
-expressão muito ampla e que não define o 
que significa neste Orça.:uento, diga-se; -
Soldos. 

N. 7 
Verba n. 14: -Em vez de- Força Naval 

- e peh1 mesma razão acima. diga-se : -
Gratificação-passando a quantia de 22:000$, 
que está incluída nest:1 verba para expedien
te, impressões e encadernação, a. constituir 
com a mataria de n. 23, devidamente discl'i
minadas, uma só verba sob a r.,bl'ic.:t -
'Material. 

N~ 8 

Vel'lJJ. .2l :- Em vez de - Munições de 
bocca, diga-se : -Etapas- reduzindo-se o 
numero de rações p:wa otnciaes a 2.050.149, 
na importanci<t de 2.870:203$600, visto ser 
isto o que lhes cabe, de n.ccot•do com a tn.bel
la. n. 1, da lei n. 247,do l5do tl.ezoml.wo de 
1894, abonando·S) sómonte racõC'.s em ge
mwos n.os officiae:-:; emb~trca.rlos em ntt vios de 
guerra quando em viagem, indepenlento da. 
etapa em dinheíl'O. 

Su.la. das sessões, 21 do outubro do 1903.-
0li1Joira Valladcio. 

... A omenda. n. 6, pt•opüe a substitui<;'ão de 
-Corpo da At'matla por- Soldo. 

Não ha duvida quo a propost~\ tem z·azilo 
de s1t', illQ.9 aquella. primeit•a denominação 
vem do todos os tampos,ostá consa.~rada pelo 
ni3o o resp~itada. sempre n:~ escr1pturação. 

Parece ser apenas uma substituição de 
termos sem mais importante alcance, que 
de~e:mine uma resolução legislativa. 

Desse modo não ha motivo p:~.ra a. sua 
approvação. 

A emenda n. 7 traria como consequencia 
uma. total alteração no Orçamento. 

Quando a proposta. do Governo se refera a 
Força. Naval, na verba. constante da emenda, 
é tendo em vista o pessoal embarcado, nem 
ta.mbem a quantia. de 22:000$000 para. expe
diente, impressões e enc?.dernações poderá. 
ftgura.r na rubrica material da. tabella. 23, 
porque esta é eoncernente aos concertos de 
navios, etc. · · 

Quanto á emenda n. 8 ha na verdade a 
lei de 15 de dezembro de 1894. 
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' Esta. lei não teve até agora execução, por
que foi pt•omulgada. sem mais detido exame, 
sem um melhor conhecimento das despezas 
obrigadas na Marinha, e se fo3se a dar-lhe 
execução se teria por um:~. outra. fól'illrl. de 
&ttender a essas despezas. 
A~im é a Commissão de parecer contrario 

a. estas dut1,s emendas. 

N. 9 
Art. I•, § 17 :-Escola Na.va.l-Supprima

se o augmento de 6:000$, destinados a com
prar de um particular uma collecção de 
conchas. 
. Cumpl'e não ser suppt•imida esta verba de 
6:000$ para a. compra da collecção de 
conchas, que se acham expostas no museu da 
:Marinha. 

A sua grande quantidade, a raridade de 
algumas e a b::Jlleza de tanhs aconselham 
a que se as adquira para o enriquecimento 
do museu e convém, mormente pela mo
dicidade do preço, ir se preenchendo os fins 
daquella instituição. 

N. '1o 

Art. 2•, lettra b :-Supprima.-se. 
Já. no hospital da Marinha. são preparadas 

muitas dt•ogas, de que resultl. economia, 
como a Com missão teve occasião de ver. 

E' uma dessas verbls, que póde ser ins
C'l'ipta. na epígra.plie economia de gastar pro
ductivamente. 

Accresce o facto de aparelhar-se o labvra.
torio para as analyses da. qualidade dos ma· 
teriaes, de que a marinha faz acquisição 
em largn, escala, como a do3 pannos e 
metaes. 

Se afigura. até muito insignificante essa 
vorba. destinada a tão proveitoso fim. 

N. ll 

. Art. 2•, lettra e - 700:000$ para ensaios 
de ccmatrucção de submarinos-Su:I>prima-se. 

Est!\ disposição tem vindo consignada nas 
leis <>rçamentarias, como estimulo ao in
vento. Poderia figurar em uma lei orJina
l'ia, mas o Congresso em sua sabedoria tem 
preferido a.doptal-a em lei annua, exercendo 
assim sobre tão avultada quantia uma fisca 
lisa.çã.o parmanente pela renovação da auto
rizaçãn. 

SupprimU-a seria acabar com um dos esti
mulas ma.is poderosos para as investigações 
i3 descoberhs do notavel engenho brazileiro-

N. 12 

Já a Commissã~ se enunciou a respeito, 
Pl'onuncia.nlo-se sobre a a importancia. de 
viagens de instrucção, considerando-a pelo 
lado da pJssibilidad:J. Não ê pJssivel com
pr ehender uma marinha., que não se iniltru. 
napratica do mar, e nã.o foi certamente pora 
entender de modo contrario que o pensa
mento da emenda. pediu o seu adiamento. 
Serão a.s viagens adiadas si as forças do 
Thesouro não comportarem e não deverão 
ser si houve~· garantia disponivcL 

A emenda do illustre DeputadJ Ca.logeras, 
não adoptadt~. pela. Commissão, ainda ia mais 
longe ternando obrigatoria e~sa despeza. 
A Commissão acceita o meio termo da. pro
posta: despez~ necessaria. ao arbítrio do 
Governo. 

Adiavel (\ que nunca póJe esse serviço sor 
considerado ; impossibilidade de elfectual-o 
sim ; mas esta depende do · anno financeiro. 

N. 13 

Art. 2•, letra m : Supprima-se : 
Obt•a didactica. de íneontestadJ. importan~ 

cia ê esta de que cuida. a proposta e a que 
a emenda. nega auxílio. A Commissão tem. 
entendido, em pareceres anteriores, que se 
deve concorrer para a publicação de o1Jras, 
que intere3sam as nossas lettras scientificas; 
umas designadamente indicadas de accorJo 
com a lei do ensino, outras por sua reco· 
nhecida utilidade. Nã.o haveria equidade si 
fosse a negar ao Tl'a.tado de Geodesia um 
favor que não tem tido excepção. 

N. 14 

At•t. Supprlma.-se o § 1 •, cab3ndo aos 
herdeiros dos operarias fa.llecidos a.pós ~ ex
tinc\ão dos arsena.es direito ás pensões por 
lei promettidas . 

Sala das sessões, 21 de outubro de 1903.
Bm·bosa Lima. - l&wçal Escobm·. - Soares 
dos Santos. 

O § 1• doste artigo, conforme ostâ na. pro
posta, é o que nella. consulta o caso, que 
a.iPia não foi resolvido por lei; não foram 
creados direitos, conforme se vê do decreto 
que regulou o montepio dos opera.rios e ser
ventes dos Arsen:~.es de Marinha. A propria. 
emenda considera as pensões como promet
tidas. A restituição, sim, é devida. 

N. 15 

Art. 2<> lettra h- 650:000$ para. vhgens de Na a.p'plicac;.ã~ dos . saldos das veroas de 
navios da armada ao estrangeiro- Suppri· que trata. o art. letra k, o pagamento das 
.ma-se por aqia.vel. pensões de montepio dos operarios ínvalidos 
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dos e:ltinctos Arsenaes de Marinha. de Per
nambuco e Bahia. 

Sala das ssssões, 21 de outubro de 1903.
Celso de Souza.-Teixeira de Sá.-E1·mi1·~o 
Ooutinho. -Neiva. 

A Commissão acceita esta emenda, que é 
consequente com os pagamentos, que tem 
sido feitos neste exercicio. Da quantia or
çada na importancia de 150:000$ foram já 
despendidos 97:000$, restt\ndo portanto o 
saldo de 53:000$000: 

N. IG 

Ministerio da Marinha para estabelecie:enta . 
Je um arsenal em Angra dos Reis. 

Sala das sessões, 22 de outubro da 1903.
Jorq_uim Pires. 

A mudança do Arsenal de Marinha. àesta. 
Capital é um dos assumptos mais importan
tes, cuja solução se impõe, não só no ponto 
de vista estratogico, como no de um local , 
apropriado. 

O logar lembrado pela emenda não foi con· 
siderado o melhor nos estudos já feitos. To· 
das as opiniões convergem para que seja o · 
constante da emenda seguinte: 

N. 19 Supprima-se a autorização constante da 
lettra f, do ttrt •. 2°. 

Sala das sessões, 21 de outubro de 1903.- Onde convier: 
Mm·çal Escobar. Fica o Governo autorizado a adquirir, pelo . 

modo que julgar mais conveniente, os terra-
As mesmas razões, que fundamentam tudo nos necessa.rios em Jacuecanga, município · 

quanto já se referiu sobre a instrucção na de Angra dos Reis,-para est<~belecimento do 
Marinha, se :J,pplicam a esta, disposição da Arsenal de Marinha. 
lettr<t f do art. 2o. P!'aticarem, se instru· Sala das sessões, 22 de outubro de 1903.
irem e trazerem o Goyerno orientado are- ·Joao Oa,·los Teixeira Brandão.- Olivei1·a Fi
speito dos melhoramentos bellicos nos paizes guei1·edo. 
mais adiantados na arte militar, são attri-
buiçõe.> dos addidos militares, e o simples Estu., porém, não deve ser adaptada, visto 
enunciado dellas é basta.nte para conYencer- importar-em a.ugmento de despeza, que ora 
se de sua importancia. não é possivel propor, attendendo pa1•a a. 

O~ittir serviços dessa ordem, que são disposição regimental. A emenda 18 aventou 
pertmentes á propriu. fnncção da Marinha, a idétt de pe1•muta que poderia ser consi
seria fundamento. para o omissão tambem gnada na emenda 19, caso fosse uma circum
do todos os outros, que lhe diio existcncia. stancia conhecida, afim então de se tornar 
Possuil' Marinha e não aperfeiçoa.l-a é imi· olla. via vel. 
tar a immobilidade da chineza ou a desídia. N5.o podendo, entretanto, esta. emenda SOl' 
dn, hespanhola, que os japonezcs e os ame- acceita, embora a materia della seja a geral· 
ricanos i;ão facilmente desfizeram. mente a,doptada. e acolhida pelo acLual Mi· 

nistro da Marinha, fical'á como uma indica~·fio 
N. li para se1' ;tproveitada na discussão deste orca· 

mento na outra Casa do Congresso. 
Ao art. 5° - Contadoria da Marinha -

Supprima-se o augmento de 1:281$ pat•a l'\. 20 
mais um servente. 

Supprima-se o seguinte : diminuiu lo de A' lettra J,, do artigo: - accrosconte-se, 
l :500$ pela extincção do cargo de auxiliar depois das palavras- cuntractos -modiu.nto 
do archivista, que será exercido por um concurrenciu. publica.. 
servente- e corrija-se a som ma total. Sala das sessões, 22 de outubro <lo 1903.-

Sala das sessões, 21 de outubro de 1903.- Marçal Escoba1· .• - Diogo Fortuna.- Soa1·es 
Lam·indo Pitta. dos Santos.-:$a1·bosa Lima.-Jwuenal Jl1ille1·. 

-Angelo Pínl•ei1·o.-Gennano HasslocheJ·,-
{) sentido destas duas emendas é para que Domingos .1l1qsca1·enhas .-Vespaziano de Al· 

continue, como está, o serv-iço ordenado em buq_ue1·q_ue_.-Homem de Carvalho.- James 
lei ordinaria, visto não caber em lei annua Da1·cy .-Campos Cm·tieY. 
uma alteração relativa á suppressão e crea-
ção de lógares. , De modo algum convem a concurrencia . 

publica para serviço da natureza deste, de 
que cogita a emenda, e no qual a idoneidade 
do contractante tem de estar de a.ccordo 
com a responsabilidade que cabe ao Poder · 
Executivo. 

N. 18 

Onde convier: 
Fica: o Governo autorizado a adquirir pol' 

permu_ta de pr~priedades de que não careça 
()serviço publico, os terrenos necessarios ao 

Examinadas as emendas, a CGmmissão · 
propõe as seguintes retificações :qa proposta: 
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Tahella 12-Rubrica.-Ala.goas-Ao caJ?itão 
do porto, em vez de 3:000$, diga-se I :200$000. 

Ta.bella. 14-Rubrica - Carta Marítima -
Em vez de chefe da Carta Maritimà, vice
almirante, 12:864$, diga-se: chefe da Carta 
Maritima., contra-almirante, 9:324$000. 

Tabella 14-Rubrica -Escola Navat- Em 
vez de dizer: director, almirante, IG:020$, di
ga~se: director, contra-almirante, 9:324$000. 

Sala das Commissões, 26 de outubro de 
1903,-Cassiano do Nascimento, presidente. 
-Laudrtdo Pita, relator .. -Comelío da Fon
seca.-Galeão Car-,aUwJ.-F~·ancisco Veiga. 
Frat<cisco Sd.-Anizio ele Abreu.- U1·1Jo.M 
Santos. 

N. 242 B -1903 

PM·ece>' sobre emendas ofterecidas na 3"" dis
cusslio do projecto n. 392, de 1902, do Se
nado, que dá nove• organi.::açi'lo li CctS(l da 
Moedct 

A Cammissão de Orçamento, tendo exami
nado as dua.s emendas offerecidas ao pro· 
jacto n. 242 A, de 1903, que dá nova Ol'gani
zação á Casa du, Moeda, verificou que a 
emenda u.presentada. peto Sr. Deputa>Jo Sli 
Freire e outros, elevando os vencimentos 
de todos os chefes das di versa::l secções to
chnicas do e5tabetecimento, l.Jem como as 
diarias de toclos os o:pert~rios, n.ugmentu. a. 
despeza publica em algumas dezenas do con· 
tos, o como, tauto o Senado no pt·ojccto pl'i
mitivo, como a. Commissã.o o a Cu.mttl'll. na.s 
emendas já appt•vvado.s, tonham p1•ocuru.do 
conseguir a rctorma do ltuo so 1it•tttn., com o 
menol' onu . .; pos8ivol p:u·a. o Thosonro, <~tti\lll· 
tas a.s a.cJtuu.os üitllcufua.dPs flnnncllll':ts, sorirL 
osso intuito lntoil'amonto lml'lrtdo si Co:-.se 
o.pprovu.dt~ a. cmcndtt doli digno~ Ouputtu.los, 
po1o flUO 6 u. Cmnllliiislio !lo pU.l'lllJllt' quo 
soja a mesma rujoitl.u.lu.. 

A. soguntln. omon!ltt, o!rurocid;~ polo Sl'. 
l3riclo Filho, tom duas pu.rtos : 11. primoira 
olovundo tlo lO % tt dta.rta do cu.d.tl opomt•iu 
o a segunda mn.nda.udo quo sejtt mll.ntido o 
numero da tabeUa em vigor. 

A primeira. parte da emenda, pelas l'a
.zões jd. expostas, pensa a Commissão que 
não deve ser acceita ; e, quanto á segunda 
parte, dete1•minando que seja mantido o nu
mero da tabella. em -vigor, a Commissão a. 
aaceita., mas com outra redacção, que acrEr 
dita corresponda melhor aos intuitos do 
proprio signatario da emenda. 

Nos termos em que eUa. está, parece que 
s(rficarão gar.lntjdos os operarias cujo nu
maro se ma.nda manter o mesmo actual
mente existente, perdendo seus logares,logo 
que a lei entre em vigor, outros empregados 
g,ue ella su~prime. Ora, si não é justo que 

Yol. VI 

em consequencia da, reforma, e só por mo; 
ti-vos de economia,, se dispensem oper•at•ios 
que cumprem regularmente seus deveres. 
tambem não o é dispensarem-se empregados 
que estão nas mesmas condições, e assim, a 
Commissão, julgando sel' de todn. equidude 
que a refo1•ma se reallze sem ser preciso 
despedir do estabelecimento empregados e 
oporarios que am pl."estam ~>erviços a con. 
tento dos seus respecti-vos chefes e que fica
riam, de chofre, privados dos recursos que 
ora teem e com que contam para sua sub
sistencia, é de pal'ecer que seja, a.cceita. a 
idéa. principal da segunda parte da. emenrla, 
mas redigida de moâo que abranja o faKor 
a todos os legares supprimidos, decla.ru.udo
se que a suppressão decretada só se tornarti 
e.trectiva qun,ndo e á Pl'oporção quo vagaeem 
os logares. 

Dest'a1•te, garantidos os actuaes sel'Yen
tnarios, a. economia visada nã.o se l'ei11izi1rêt 
desde logo n<:~. importa.nci.a. total dos venci
mentos dos logares snpprimidos, mas em de· 
terminado prazo, logo quo, pGln.s va.g-as 
quo se derem, por causas di!fercntes,o qua.dl'O 
ficar re:luzido ao que mal'ca esta lei. 

A' vista do cxposi;o, a Commiss~o a.pre
scuta., l.Xtt·n. substituir a :pa.l't:J <ia ernonda, do 
Sr. Doputado Bricio pm· ella a.cceita, a se
gttinto sub-omeml.a. :para ser coltocada onde 
convim•: 

Art. A supprcssão de log[l.ros e opera
l'ios, docl'etada pur esta loi, só se tornlll''t 

oCt'octi\·:1 ú !H'oporção quo so forem a.briutlo 
vagas no q ttadr•o actualmon to em vigor. 

Sah da:; Commissõns, 27 do outtt1Jro àe 
l\l03. S. R .-f'assiano do .Nascimento, :presi
llcm tl' .-FI'a.Hcisco Foí[;a, rolu.tot•. - Comelíu 
tlu Fonseca.-Laudmlv 1 'i!lu.-UJ•liano Santos. 
-Ga(c({o Om·t>alhal. -Fmncisco ·'~'á. -Ani,;io 
de Ab1•et~, 

Eiltetldt!8 u que se I'O{'er<J o JW;·ece;• supm 

1& 

SulJstitua-so na. ta.bolla. respectiva em toda~ 
as secções, a su.bcr: Laboratvrio chimico, 
fundição, laminação e cunhagem, machinn.s, 
gravura e estamparia-eleve-se aos chefes O· 
ordenado a 3:900$ e gratificação a 1 :900$ ;: 
ensaiadores, 3:903$ de ordenado e 1 :500$ à.e 
gratificação; ajudantes, 3:000$ e 1:500$ der 
gratificação; gravadores 3:000$ de ordenado 
e 1:500$ de gratificação. 

Jornaleiros: mais quinhentos réis diarios a 
todos os operarias. 

Saia das sessões, 19 de outubro de 1903.
Scí Freire.-Amm·ico de Albuqum·que.- Au~· 
gusto de Vasconcellos. --:-.illello ~lfattos. 

9S 
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Si for a.pprovado o projecto - eleve-se de 
lO 0/o a diaria de c:tda operario, sendo man
tido o numero da tabella em vigor. 

Sala. das sessões, 23 de outubro de 1903.
Bl'icio Filho. 

Emendas e sub-emendas da Commissão ele 
01·çamento 

Ao art. lo. Supprima-se o logar de chefe 
da secção central, substituíndo·se a tabella 
do pessoal pela seguiu te: 

Pessoal da Casa da Moedu 

Ord. Grat. Total 

d irector., .... 8:0JO$ 4:000$ 12:000$ 
Contador, sub-
stituto do 
director ..... 6:000$ 3:000$ 9:000,~ 

2 Primeiros es-
cripturarios. 4:000$ 2:000$ 12:000$ 

3 Segundos di-
tos ..•...••• 3:000$ 18:~0$ 14:400$ 

· 3 Terceiros di-
tos ....•••.• 2:400$ 1:200$ 10:800$ 

3 Quartos ditos 1:600$ 800$ 7:200$ 
.1 Thesoureiro .• 4:800$ 2:400$ 7:200$ 
2 Fieis ....•...• 2:800$ 1:200$ 8:000$ 
1 Fiscal das bn.-

lanças o do 
sello ........ 4:000$ 2:000$ 6:000.$ 

1 Fiel do fiscal 
das ba.la.nço.s 2:000$ 1:000$ 3:000$ 

1 a.lmoxarife ... 3:000$ 1 :800.~ 4:800$ 
1 Fiel de almo· 

xarlfe ..•...• 2:000:j; 1:000$ 3:000$ 
Archivista. ... 2:000,1; 1:00:.1$ 3:000$ 
Porteiro .•... 2:400$ l :200$ 3:600$ 

2 Continuas .. ,. l ::300.$ 700$ 4:000$ 
---

24_ 108:000$ 

Ao at•t. 2.0 Além da palavra- contador' 
-que a emenda approvada mandou accrescen· 
;tar, accrescente-se mais, logo d >pois della a 
palavra - almoxarife - supprimindo se as 

· pn.la.vras- chefe da secção central. 

Substitua-se o art. 3o pelo seguinte: 
· Quando a nomeação por accesso tiver de 
·recahir em empregado da Casa da Mo;;da, 
.será préviamente ouvido o respectivo di
Tector, que informarà sobre a antiguidade e 
meritos do empregado. 

Substituam-se as emendas approvadas ao 
art. 4° e o seu paragrapho unico, p0lo se
guinte: 

Art. 4. 0 Em tudo que for concernente a 
nomeações, posse, exercício, gratificações, 
vencimentos, ponto, descontos, substituições, 
accessos, licenças, suspensõet~, antiguidade e 
aposentação dos empregados da Casa da 
Moeda, vigorarão as regras Pl'f.'Scriptas para 
o Thesouro Federal e Delegacias Fiscaes. 

Paragrapho unico. As primeiras nomea
ções para os Jogares m·eados por esta lei, 
exceptuado o cargo da contador, que será. 
provido por um empregado de Fazenda, serão 
feitas livremente pelo Governo. 

Substitua-se a emenda approvada ao 
art. 5° pelo seguinte: 

Art. 5, 0 No regulamento que expedir para 
boa exeeução desta. lei, o Governo consoli· 
dará todas as disposiçõos vigentes relativas á 
Casa da Moeda; discriminará os valores que 
devam ficar a cargo e sob a responsabilidade 
do thosoureiro e os que, por sua natureza, 
caibam á guarda e responsabilidade do almo· 
xarife ; fixará o valor da fiança q uc este deve 
prastar, antes do entrar em exorcicio, e 
crear;í os livros necessarios pat•a minuciosa. 
e cltu•a escriptura\\ã.> e contabilida1e do esta
belecimento. 

Sala das Commissões, 19 de . outubl'O de 
1903.- Cassiano elo Nv.scimento.- Fmncisco 
"V9iga, relator.- Anizio de Aln·eu.- Lauriru:lo 
l'itta.-- Co1·neUo da Fonseca,- F1·ancisco Sd, 
-Urbano Santos. 

N. 261 A -1903 

Aztlol'i:a o not•al'llo a av1·i1· o necessm·io cre
tlito })lll'a occoi'I'OI' tis despe,;as com a 1'C· 
admisst.To dos operarias do .-h·senal de Ma
rinha do Dist>·icto Fecleml, com substitutivo 
da Commissél'o ele 1lfa1·inha e Gtterra 

A Commissão de Marinha e Guel'rn., satis· 
f<tzendo ao que requer a Commissão de Or
çamento da. Camara, vem offerecer á consi
deração da mesma o que lhe occorre dizer, 
relativamente ao projecto n. 261, deste anno, 
que autoriza o Governo a abrir o necessario 
credito, afim de serem readmittidos os ope
raríos extraordinarios ultimamente dispen
sados do serviço do Arsenal de Marinha do 
Districto Federal. 

A reforma. do regulamento dos arsenaes 
da Republica, feita. em virtu<le do decreto 
n. 745, de 12 de outubro do 1890, modifi
cando a organização do pessoal artístico da.
quelles estabelecimentos, teve em vista. re· 
duzil' os antigos quadrospermane:atos do seu 
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operariado; providencia esta que, de a 
muito tempo já se impunl1a, pelas segllintes 
razões : 

l"', porque, sendo numerosos os quadros 
dos arsanaes, e, nem sempre permittido a 
affluencia dos trabalhos a sua constante ap· 
plicação, o custeio do pessoal forçosamente 
tinha de encarecer o rendimento industrial 
daquelles estabelecimentos, fazendo com que 
os seus pl'oductos tivessem um valor muito 
mais elevado do que os similares fornecidos 
pela industria particular; 

2°, porque a garantia de permanencia e 
outras vantagens asseguradas pelos quadros 
fixos, difficultando a acção administrativa 
dos trab:1lhos a cargo de taes estabelecimen
tos, não permittiam que esta. actuasse tão 
immediat 1mente qwv1to convém, não só 
para. manter-se a justa proporção entre o 
pessoal e os serviços o:?curreutes, como 
ainda p:~.ra garantir a promptlt depuração 
dos elementos pJrventura nocivos á activi
dade dos tm;enaes. 

Obedecendo pois a estas considerações, foi 
que o actual regulamento, peln seu ll.l't. 58, 
i-nstituiu a admissão permanente do pessoal 
estranho aos quad1•os dos arsenaes, e deter
minou que a sut affiuencia fosse regulada de 
accordo com as ex.igencias do serviço ; ne
nhum direito, portanto, cab:mdo ao operaria 
extraordinario, quando dispensado, á. sua 
l'ca.dmissão, como parece deprehender-se do 
<:~.Iludido projecto. 

A Commissão, porém, conside.'ando: qu3 
a dispensa do pessoal, a q ne o projecto se 
refere, não foi rigorosamente motivada. pela 
falta. de traba.lho no Arsenal, mas s:m pela 
circumstancia, igualmente imperiostt, da. 
deficioncia da. verba. destinada ao pagamento 
do opJrariado, acto esse que, alüts, muito 
abJna o escrupulo d \ administração da ma· 
rinha não excedendo as dotaç-õ ;s do seu ol'
,çamento; 

Considel'ando, qu3 os Arsenn.as da Marinha 
são os indlspensaveis centros de pl'Oducção e 
de conservaçtto da força naval, e que, como 
taes, muito convém n1antet-os em plena 
e constante actividade, fazendo-se a eltes 
affluirem todos os trabalhos que possam ahi 
ser executados ; em vez de recorrer-se á 
industria :particular, que, MS suas actuaes 
Circumstancias, não os :póde ainda realizar, 
nem com mais perfeição e nem mais eco
nomicamente ; 

Considerando finalmente a Commissão, que 
,o citado projecto, referindo.se, taxativa· 
mente, a.os oper:u•ios que foram ultimamente 
dispensados, parece tlt•mar um direito inms· 
tent'l.Vel, em face do.. doutrina do citado 

oíspositivo regulamentar, e, por tal fôrma, 
dbst:\. a que a autoridade competente exerça 
livremente a attribuição, que lhe compete, 
da. escolha do pessoal, attcndendo ás conve· 
nicnciíl.S do serviço do Arsenal ; e ainda 
porque está. a Commissão plenamente con
vencida de c1 ue o espiei to de justiça da 
mesma autoridade e o proprío interesse do 
serviço publico outro alvitre lhe não podem 
aconselhar sinão o da conservação, quando 
possível, dos operarias habeis e as:dduos da
queile estabelecimento ; é a Com missão de 
p<trecer que, salvo mell1or juizo da illustre 
Commissão de Orç:t.roento, convem ser ad· 
optado o seguinte substitutivo ao referido 
p1·ojecto; 

8;\ustitut,;ro ao projeclo n. 261, de 1903 

Al't. I. o E' o Govemo a.utorizada a u.bl'Ü' 
um credito não excedente de 120:000$, snp
plementar á verbl.-Arsenaes-do actuat Or· 
çamen to da Marinha, afim de occorrer <ts 
despezas com o pessoal extnwrdinario, que 
co~wim· admitti1•-se plt'a o regula:· anda
mento das obras ja encetadas pelo Arsenn.t 
de :Ma1'ínl1a. d.o Dist1•ícto Federal. 

Art.2.o Rev,;ga.m-sa a.s disposíçÕ3S em con
trar·io. 

s,~h das Conuuissões, 24 de outubro de 
Hl03 ,-Alves Bt.o·bosa,retatot•.- R. Pai:':(7o.-
0Zievint V«Zliul,To.-Cm·los CaiJa[canti.- Soi:
l"es dos Santos. 

A Commissão de Ot•ça_mcnto, tond:) oxami· 
nado o projecto n. ZCíl, ê de p~trecer q uc seja 
:tpprovado o substitutivo olfurecilo polt\ 
Commi:;:Bão de ~farinha c Gucrl'i.l.. 

Sala da,; Commissões, 2ô do outubro de 
190::!.-S. R. C(tSsiw'ta do Nasci,nento, pt•esi
dente.-- Lm!rinào Pita, relator. - Col"ltelio 
da Fonsew.-U-,·bano Santos .-Galecío Cm·va· 
lhal.-Francisco Veiga.-Anizio ele Ab!•et!.
FranciBco Sei. 

N. 261-1903 

Art,l.• Fica o Governo autorizado a. abdr o 
credito necessal'io pa1·~ occorr•er ás despezas 
com a ren.tlmissão ll.os opel'al'ios uo Arsenal 
ui.l :M;ninha do Distl'icto Fedel'a.l, ultimamente 
Jespeditlos. 
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Art. 2.0 Revogam~se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 16 de outubro de 1903.
lleredia de Sd. -Wanderley de .~fendonça.
Av.gusto de Vasconcellos. - J. Cruvello Ca
vo.lcanti.-Candido Alweu-- Teixeira Bran
dc"ío .-Elyseu C-.uilherme. - Euzebio de An
cll·ade.-Berrwrdo Horta.-Ve1·gne de Abreu. 
-Ed~ea1·doRamos.-Pinto Dantas.-Abdon jJfi· 
lanez.-Eugenio Totwinho. -An·oxellas Gal
vao.-R. Saldanha.-Fonseca e Silva.- Sà 
Frei1·e.-Cor1·êa Dut1·a. - Americo de Albu
querque. 

N. 283- 1903 

AHto1·iza o Gove1·no a 1'e(otmm·, de accordo 
com o a1·t. 273 do 1·egutamento qtte baixou 
com o decreto n. 1 .263 A, de 10 de fevereiro 
de 1893, o ex-2° sal'gento da Brigada Poli
cid desta Capitc1l Joaquim Eugenio dos 
Santos 

Tondo sido enviado á Commissã.o de Mari· 
nlla e Guel'l'U, a 22 de julho de 1902, o reque
rimento em que o ex-sa.rgento da Brigada 
Policial desta Ca.pital Joaquim Eugenio dos 
Santos solicitava a stm reforma, nos termos 
do art. 273 do regulamento que baixara com 
o decreto n . 1 . ~63 A, de lO de fevereiro de 
1893, pediu olla. informações completas ao 
GoYerno, afim de furmular o seu parecer, 
as qtmes lhe furam fornecidn.s pelo Ministerio 
do Interior, acompanhadas do of11cio n. 1.594, 
do 18 de novombeo ult .. lmo. 

O commauclaute d;.t brigada. policial, ge
neml Horme~ Rodrigues d(t Fonsectt, conl'or
manllo-se com a opinião do seu ttntecessor, 
general SiiYestre RoLlrig-ues da Silva Tl'a
Yassos, pensa. quo o supplieante não podia ser 
inutilizado no ser,·iç·o da revolt.t, porque 
estivera sompl'o emp1•egado no hospital; a 
ç(To sc1·, como ponuom o gcmm.tl T1•a vassos 
em seu olllcio n. 18, do 7 do jttneiro de 1896, 
que houvesse mlqui>·itlo a en{e1·midade por ac
cumulo de se1·viço. 

A junta de saude a que o supplicante fôra 
:mbmettido a 7 de jttneiro de 1898, composta 
do fiscal do serviço sanitario, Dr. Francisco 
Corrêa Dutra, hoje nosso illustre collega, e 
do Dr. Joaquim Cardoso de Mello Reis, o 
julgou incapaz do serviço, pol' soifrer de pa
ralysia do nervo auditivo, e fez a seguinte 
observação : 

« Cump1·e declarar que esta molestia foi ad-. 
quirida em acto de sel'viço,durante a reuolta.,. 

Verifica-se da certidão de assentamentos 
do supplicante que o seu procedimento foi 
bom, durante o tempo· de sua praça, a con
tar de alJril' de 1885 a abril de 1888 e de fe-

vereiro de 1890 a março de 1896, quasi dez. 
annos, e della consta que « ao dar-se a revoUa 
dos navios da esquad1·a nacional, estacionada 
no porto desta Capital, passando a b1·.igada á· 
disposiçao do 1liinish'ó da Gue1'1'a, passou elle, 
supplicante, com as demais (o1·ças a fazer pa!'te· 
da defesa do littoraL» 

Como se vê, a informação do comman
dante da brigada está em desaccordo· 
com a acta da inspecção de sa.ule a 
que o ex-sargento Joaquim Eugenio dos 
Santos fôra. submettido, documento este 
digno de inteira fê, e com o topico acima. 
citado de seus assentamentos de praça ; mas, 
ainda mesmo que elle, conforme pondera o· 
general Travassos, se houvesse inutilizado 
em virtude do accumulação de serviços, e 
não em combate, lhe é a.pplicavel a dis· 
posição do art. 273 do regulamento supl'aci
tado, que assim esta tue : 

«As praças que se inutilizarem em qualquer 
acto de serviço sercio re(o.,.nutdas, mediante 
ínspecçcio de saude, e pe1'cebm·ao o soldo elo 
posto que tiverem naquelte acto, seja qual {o1· o 
tem1io de sua praça.» 

A' vista do exposto, a Commissão de Ma
rinha. e Guerra apresenta. ao elevado juizo. 
da Camara o séguinte projecto de lei, de
vendo, entretanto, ser ouvida a respeito a. 
Commissão de Fazenda e Industria. 

O Congresso .Nacional resolve: 
Art. 1.• E' o Governo a.utorizado a re

foi'mn.r, de accordo com o art. 273 do re
gulamento que baixou com o decreto 
n. 1.263 A, de lO de fevereiro de 189·~. o 
ex-2• sargento do. Brigada Policial desta 
Capital Joaquim E'Jgenio dos Santos. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contr:1.rio. 

Sala das Commissões, 26 de outubro de 
1903.- Alves BMbosa, presidente.- Rodol-
1Jlw Pa ioJ({o, l'ela to r. -Cw·Zos Co.valccmti. 

N. 286- 1903 

Fixa a despeza do · Ministe1·io da Industrii:.t; 
Viação e Obl'as Publicas, p(wa o exercicio 
de1904 

A Com:rp.issão de Orçamente submette â:.. 
consideração da Camara dos Deputados o· 
projecto . de lei de fix:açã.o da despeza do Mi
nisterio da Industria, Viação e Obras Pu,. 
blicas,· para o exercício de 1904. E porque 
entre o que propõe, a,. tabella apresentada 
pelo Governo e o orçamento vigente haja 
algumas alterações, são estas justifica.das na 
exposição que precede· ao pt•ojecto, bastando. 
para algumas as indicações neste feitas. · · 
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. SECRETARIA DE ESTADo j Infelizmente, M prn.ticn.'3 pelas quaos so 
regem os trabalhos parlamentares mais nos 

A verba fixada no orçamento do actual não permittem, no desempenho da missão 
exercício para a despeza. dessa repartição é que ora nos incumbe, do que assignalar o 
·de 295:020$000. facto, ao qual a reorganização dos serviços 

Para o exercício de 1904 consigna a pro· 
posta do Gove!'no a importancià de307:024$. 
Ha sobre a lei vigente um augmento de 
12:004$, sendo 4$ na dia1·ia dos correios pelo 
accrescimo de um dia no anno ; e 12:000$ 
no pessoal do gabinetn .do Ministro. Com· 
prehendia esta. ultima rubrica um secretario 
e auxiliares, não estando nella. declal'ado o 

·consultor technico, cargo que como os outl'oS 
não se inclue entre os empregos da secreta. 
ria, mas precisa, frequentemente, ser preen· 
chido, como até agora o tem sido. 

O projecto da Commissão consigna esse 
augmonto, pelos motivos expostos ; e propõe 
mais o de 8:000$ para a Bibliotheca da Se
cretaria, tendo em vista a necessidade de 
se conservarem e catalogarem os numerosos 
documentos, mappas, publicações e livros, 
que para alli são remettidos. 

A verb:J. fica a~sim elevad~ a 315:024$000. 

DIRECTORIA DE ESTATISTICA 

Pesa essa repartição no orçamento vigente 
com a importancia de 332:592$500. Esta 
,;somma assim se distrib,ue: 

Directoria (pessoal e ma.te1•in.l) 
Officina typographlctt .•...... 
·Registo civiL ............... . 
·Recenseamento ..•..•.•....... 
.Eventuaes.,. , ..... , ........•• 

84:822$500 
35:910$000 
27:860$000 
180:000~000 

4:000$000 

Afó1•a o l'ecenseamento, que constitue um 
serviço, pela sua natureza, extraordinario, 
.POriodico, variado, a;; demais parcellas, cujo 
iotal é 152:592$500, sCl destina::a a. remu
nerar os serviços normaes da. repartição. 
'Destes, pol'~m, o unico ql,le·é, mais ou me
nos, realizado, o registo civil, é pago com 
gratificações cspeciaes .. De sorte que tudo 
·quanto a repartição faz figura no orçamento, 
·Como si fosse. uma tarefa accrescida aos seus 
trabalhos normaes. E é de notar que nas 
tabel!as correspondentes aos serviços, assim 
.desdobrados em tres, nguraro o3 mesmos 
.funccionarios com gratificações dilferentes. 

a cargo do Ministerio da Industri:t ta.lvez 
enseje remedio. 

Para o serviço do recenseamento de 1900 
teem sido decretadas as seguintos verbas, 
das quaes as importancias desp(lndidas re
sultam dos saldos verificados, segundo de
monstração apresentada pela Directoria 
Geral de Estatística: 

EsPrcicios Verbas S:tldos 
orçamentarias verificados 

1898 ....... 250: 000$000 68:440$7l7 
1899 ..•••.• 10:000$000 8:276$600 
1900 ....... l . 000 : 000$000 5G5: 180$549 
1901. ...... 500:000$000 56:940$470 
1902 ....... 180:0001000 485$l55 
1903 ....... 180:000:000 56:725$323 

------ ------
2.120:000$00 756:048$8[4 

x Em 23 de ;>etembro de 1903. 

X 

De onde resulta qne a despeza. effoc&ua.da, 
até a data a que se refere essa demonst.raçã.o 
attinge a 1.363:951$185. Incluindo o qne 
resta despender a.té o fim do corrente 
exercício, aquella impor tancio. subirá. tL 

L487:225$863. A ve1•b:\ proposta para e:~~e 
serviço, no futuro oxarclcio, igual ú. dos . 
dous anteriores, é de 180:000$, o que ele
vará a despeza foita a.tú então com o rccen
se<tmento de 1900 a 1.667:225$863. 

Acredita a Commissão que restl•icto aus 
limites da necessidade o pessoal incumbido 
desse trabalho, poderá este ficar concluído, 
com os recm•sos solicitados pelo Governo. 

E por isto, em o sen projecto mn.ntom a 
mesma verba indicada na proposta, pat•a a • 
Directoria Geral de Esta.t is tica. 

CORREIOS 

Duas considerações tem sempre tido em 
vista o Congresso Na!!ional, ao decretar a 
verba para esse importante serviço : 1°, a 
situação financeira deste ; 2°, a relevancia 
das imperiosas necessidades a que tem elle 
de servir; 

O aspecto financeiro não é, certamente, 
dos mais animadores. O deficit do correio 
cresce, de anno para anno . Nos tres ultimas 
exercícios elle se representa pelos seguintes 
algarismos : 

Assignalando esses factos, não fazemos 
:niais do q~e accentuar quanto, em annos an
teriores, ;,em'pareceres da. Commissão de Or-
.çamento,desta Camara, se tem affirmado da 1900 ................... .. 2.751 668~584 

3 .467 589$645 
3.512 85~$294 

inutilidade dispendiosa de uma directoria de 1901 .••......•••..•••.. . . 
,estatistica que não faz .. estatistica.... ~ 1902., ••....•...•..••.... 
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Menos penosa seria a impressão causadu 
por esse quad1•o, si o desenvolvimento do 
deficit correspondesse apenas ao cresci· 
meuto da despeza. 

Esta ba de avultar sem duvida, pro
gressivamente. A expánsão natural das per
mutas, phenomeno consequerite da evolução 
nacion<il, requer o a.ugn:ientó do trabalho 
correspondente e, pois, da desp::za com que 
ê ello pago. 

Ma.s esse mesmo 'Progresso era natural 
determinasse o augmento da renda . Esta, 
entretanto, tem estaào estacionaria, e bem 
longe de corrssponder á progl'essílo da 
despeza . Mostram no os seguinbs a.lgal'is
mos relativos ao ultimo quinquennio : 

Anno 

1898 ... .. 
1899 ... .. 
1900 .... . 
1901. ... . 
1902 ... .. 

Renda 

6.836:442$295 
6.787:652$926 
6.604:366$379 
6.660:863$350 
6.675: l74$i61 

Despeza 

9.807:363$102 
9 • 105: 300$833 
8.381:198$225 
9.G7i:736$451 

10.188:026$985 

Não poderíamos, cortamente, esperar que 
a situação do correio _brazileü•o fosse tão 
prospera, que a renda por clle auferida 
contrabalançasse a sua despeza. Em paiz de 
tão vasta extensão tm•ritorial e de popula
ção tão disseminada, inevitavel é o cstabe-

. lccimento de communicaçõ es posta.es r.m 
zonas onde isso não pôde conseguir-se siuão 
a custa de sacriticios do Tbosouro. 

Ao legislador, pot•êm, não póde dai~ar d<> 
preoccupat• o decrescimento e paralyzação 
da renlla a.o lado d~ desenvolvimento d :\ des
peza: si este ultimo }Jhenomeno resultt\ da 
ampliação dada. ao ~orviço, de,·eria cst:1, por 
igual, retlectir-so no primeiro. de modo con
tt'al'io ao que a t•ealidadc mostra. 

No fJ.cto verificado, pol'tamo, não ha só
monto uma manifestaç-ão do o.'ita.do cco
nomico do pai.z, determinando o retrahi
mcnto das pel'mutas; elle denuncia. vit!ios 
que a a.tministração póde e precL;a. cor
rigir. 

E justo é notar que o Podei' Legislativo e 
não tem descuidado de armal-a,' pouco as 
pouco, com os recurscs necessarios ao des
elnpenho de sua tarefa. · 

Nos ultimas annos tem eUe d~::cre tado, nGs 
limite3 permittidos pelas apertaras orça
montarias, melhoramentos e providencias 
~ue fielrnent9 executados, alcançarão elimi
nar muitos dos defeitos de que so resente o 
serviço postal. 

Em janeiro de 1902 foram as diversas re
partições dotadas com pessoal numeroso, 
effectivo, que veiu substitüir a classe do;;; 
supplent?s, cuja existencia era uma anoma
lia prejudicial á boa -marcha da administra
ção. Essa providencia que nasceu exclusiva
mente da iniciativa do Congresso Nacional, 
trouxe um augmento de despeza de 
411:548$500. 

A inspecçã.o das agencias, desde muito 
reclamada em vão, ficou instituída na lei 
de orçamento decretada o anno passado, sem 
outro recurso, sinão o de se dar melhor 
applicação a uma verba, a de gratificações 
especiaes, que consignada annualmente n~. 
lei, nenhum resultado pratico produzia. 

Ainda p'or iniciativa do Congresso, tra
duzida no projecto do orçamento para 190.2 
e convertida em lei, entroduziu-se no serviço 
dos correios da. CapitaL da Republica um 
meLhúramento cuja necessidade vinha, de 
longo tempo reclamada, e cuja. creaçã.o ni'lo 
trouxe accrescimo ás vm•bas ol'çamentarias, 
sinã.o sómente melhor applicaç.ão dellas. 
Referimo-nos ás succursaes, cuja utilidade 
uma. boa o1·ganizaçã:o administt•ativ:J. tor
nará patente. 

P <~ra a mclbnr a1•recadação e verificação 
da ronda, procurou o !egi:;lador corrigir o 
abuso da franquia postal, já estabelecendo 
o s:Jllo official, já snpprimindo as isenções 
concedidas administrativamente. Essas duas 
pl'ovidencias, cuja neccssid<ide os direct.oros 
de correios accentuaram em successiYos 
rehtorios e que f0ram decretadas em lei 
por fórma taxativa, a primeil'a. desde 1900, 
a segunda. dosde 1901, não foram, entretanto, 
postas em execução. 
~ão bllshm remedios logislativo.:; pal'a a 

o3tirpaç5.o elo vícios que estão a rC'cl:Lmttt• 
administt•açii.o zelosa, intorigonto o fiel á.lo i. 

Sobt•elent, on tro o..s necossidadl's mais 
instau tos do serviço postal, a de dal' aos 
agentes romuue1•ação rozon.vol. Jú. para. esse 
assumpto a. Commissiio de 01•ço.mcnto dn. 
C:unttra pediu a attenção desta, em parecer 
dado a 9 de setembro de 1902, cujos fun(la
mentos basta agora reproduzir : 

Das providencias intlicadá,s nenhuma prima 
sobre a de remunerar melhor os agontes 
de infimas classes. E' pol' meio delles quo a 
maxima parte da população do paiz se 
põa em contacto com o correio. Elles repre
sentam a. unidade postal. Delles depende, 
principalmente, a regularidade do se1•viço 
e a confiança. que este possa inspirar ao 
publico. 

Ha. disseminadas pelo territorio brazileiro 
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2:.745 agencias. A's 3" e 4"' classes pertencem 1 guinte qua.dro em que resumimos a ta.bclla. 
nao menos de 2.6t\7, como se verá do se· das agencias po.staes: 

AGENCIAS DE 

CIR.~tJ~t>CRlP('ÕES POSTAES 

1• cla.sse 2~ classe 3 .. classe 4"' classe 

í 
Alagoas ..........•.•............ : . . . . . . • . . . 2 
Amazona:;; ....•. . ...•...•...•...• I. . . . . . . . . . . ........ . 

~:~:t : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : ! : : : : : : : : : : ......... ~ 
Districto Fedc!'al e Estado do Rio. ' 3 7 
Espirito Santo ...............•... I ..•.•••..•.. : .••...• 
Goyaz .........•....•.......... . . i .••. • ••••.•.••••• • •• 
Maranhão ......•..•..•....•.•..• I.. . . . . . . . . 1 
Matto Grosso .•. . ...... . ........ . ! • • • • • . . • . • • •••.•...• 
Ouro Preto ............. .. .. .. .. i 2 2 
C~mp ·>.nl~ ::L . ..... . .............. ! • . . . . • . . . . 2 
D1a.man tn1a ...............•..... ! . • • • • • • • • • . ••••••••• 
Ubcraba. .........•.........•...• : •.••... . •.........•. 
Pará .........••......... . .•.... : ................•.•. 
Pa.ra.hyba. .........••............ ! •..•.•••••• • • ••. • • • • 

. Paraná .. . ............... . ...... I l ...•... . .. 
Pernambuco ............ ; ........ l......... . 2 
Piauhy ........•.....•.......... \....... .•• 1 
Rio Grande do Norte ............ 1 

•••••••••••••••••••• 

Rio G1•ande do Sul ..... . •.•..•.. . ' 2 3 
Santa Ca.tharina ••.......•....... i ..••••••••.••••• • .•• 
S. Paulo. . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . i 21 
Sorgipo .•.•.•..•. . •.......•............... . ......... 

15 43 

l7 
371 3 ll 

30 162 
25 ôD-

113 319 
10 39 
16 34 
9 491 3 lO 

85 346 
29 88 
15 !).i 
24 44 
17 413 
lO 49 
10 5G 
3 1 1:2:3 
11 22 
12 28 
30 81 

!) :38 
75 3.20 
lO 28 

5\)4 2 .093 

Té>TAL 

5G 
14 

1\)4 
94 

442 
49 
5@ 
59 
13 

435 
120 
109 
68 
63 
59 
67 

15() 
34, 
4.0 

ll G 
47 

41 :3 
3::; 

2.745 

Exam inando o movimento dll. renda. e ~la. despo~a. ms divm•sas repartições postacs, 
verifica-se que :1 unica que actualmcnte produz saldo é a de S . Paulo. Este mesmo . 
decresceu nos dou~ ultimos annos: tendo :sido do 450:716$544 em 1901, desceu a.. 
422:658$8 '22, em 1902. 

Eis aqui o moviu:cnto <h renda. c da dcspeza nas diversas repartições, no 
anno findo: 

Rep::trti~ões postnes Renda Despeza Snltlo Defic i t 

Distrieto Federal e Es tado do 
Rio de Ja.neil·o . . .... . ...... . .2.0:35:í27$709 3 .220:901$621 . . .... .. ..... 1. 19-1:17388'!2· 

S . Paulo ................ , ..... 2.1G3:595$940 1.740:037$418 422:659$522 ........... .. 
Minas Gerac~................. 68rJ:i28$i60 1.200:435$138 • . . • . . . . . . . . . 51 3:70lJS3i8 
Rio _Grande do SuL............ 4~5: 96?$~30 45~:208~~53 .. , . . . . . . . . . . 3 : 243$1~3 
Ba.h1a ......... , • .. .. • .. .. .. .. 21>3: 7ô.3$v80 39;>:929$563 ... ,. .. .... .. 132 . 166$283 
Par<t.... . . .... . .. .. ..... . .... 201:965$532 238:879$628 . .. .. . .. ... .. 36:914$095 ' 
Pernambuco.................. 215:369$645• 368:237$640 . . . • . . . . . . .. . 15'2:867$996 . 
Ama.zonas.. . .... . ............ 131 :l60$6S5 153:785$ <195 .. .. .. .. .. • .. 22:624$810 
Paraná....................... 112: 695$140 179:066$858 .. . .. • .. .. . .. 66 :371$718 
Ceará........................ 84:189$260 156: 848$972 . .... .... .. .. 72:659$712 · 
b1aranhão.................... 62: 688$890 143:429$9!3 ...••. . .• . .•. 80:741$023 
Alagoas.. . ................... 51:880$660 129:693$365 ...... :. . • • • • 77 :812$70.5 
Santa Cathn.rina............... 54:150$640 96:312$252 .. .. . .. .. •• .. 42: 161$612· 
Espírito Santo................ 34:415$910 108:511$125 . . ... ... . .. .. 7-!:095$215. 
Parahybí\ . ...... ... ... . .• . . . . . 28 :116$5130 122:239$022 • ... • • . . . . • . • 94:122$462 
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Rio Grande do Norte •••.•...• , 
Sergipe ............... . .•..•.. 
Goyaz ....•.•...•. . ..... . ...... 
Piauhy ........... . .......... . 
).fatto Grosso ....•.... • ..•..•. 

ANNAES DA CAMARA 

19:476$430 
19:886$590 
22:953$640 
15:510$220 
14:934$150 

' 

78 : 768~307 
51:365$608 

111.483$742 
67:549$865 
45:383$267 

59:292!877 
31:479 018 
88:530 702 
52:039$645 
30:449$117 

Classes tiío numerosas de funccionarios percebem, os da 3"', vencimentos que 
Yariam de 480$ a 1:800$, os da 4" de 180$ a 430$. Assim remunerados não pódem 
ser escolhidos entre pessoal que o:ffereça as necessarias garantias de idoneidade. Esse 
facto tem sido objecto de frequentes reclamações daquelles a quem incumbe a respon
sabilidade de tão importante serviço. Ainda no_ultimo relatorio publicado, da Directoria 
Geral dos ·Correios, o de 1900, se diz o f>eguinte : 

«Numeroso, como é o pes:;oal dos correios, subdivide-se em multiplas classes, al
;.tnmas das quaes mal representadas, como as dos agentes de 3a e 4a classes. A sua má 
remuneração afasta. da concurrencia os cidadãos capazes de desempenhar Sll.tisfactoria· 
mente os deveres do cargo, o que faz com que vá cahir nas mãos de indivíduos pouco 
instruidos, advindo dahi inconvenientes para o serviço. » 

E', entretanto, para notar-se que, apezn,r da insufficiencia, assim constantemente 
aJTirmada,, dos vencimentos de taes funccionarios, ainda grande :parte delles foi reduzida 
n<t ultima tabella, de classificação de agencias, approvadas pelas portarias de 10 e 31 
de dezemhro de 1901. Só em um Estado, o de Minas Geraes, foram reduzidos os venci
mentos de 115 agentes de ~" classe, passando quasi todos elles a perceber a mesquinha 
l'emuneração de 180$, minimtm fixado no regulamento. 

P:tm attender a essa necessidade, de fixar em· 480$ a,nnuaes os ven·cimentos de 
agentes de 4a classe, a Commissão propõe o augmento de 200:000$ na, verba, de venci
mentos de agentes, ajudantes, thesoureiros e fieis, elevando-se de 1.600:000$ a 1.800:000$. 
A despem feita com esses funccionarios, em 1902, foi de l. 493:595$338, como se vê do 
quadro annexo a esta, parte do parecer. O que se propõe para o exercicio futuro é, por
tan to , um augmeuto de cerca, de 300 contos. 

A tabella, de cl,tssificn,ção das agencias tem de ser modific1.da pa,ra, o lJiennio de 
·wo4-l005. Ficará o Governo habilitado a melhorar por essa. oecasião os vencimentos 
ilo8 agon tes de 4a clas>c, desde que não sejam elevados os das classes inferiores: este é o 
p:msamento que determina c justifica o augmento proposto. · · . · 

A verba, ele conducção de malas é tombem elevado de 200:00~$. A insufficicncia da 
qnc se decretou para o exercia vigente ficou demonstra,da pela necessidade de um credito 
~npplementar. · 

Con:>igD<t a.ind<t o pt•ojecto uma verba de 150:000$ pa.ra a construcção de um ediflcio 
parn. a. Aunünistração dos Correios na, Capital de Minas. A' falta de um predio que a esse 
:'im !;C de~tine tem determinado a, anomalia de funcciouar aquella repat•tição fól'a da ea
pital do E:,;t,a;do, o que sohre transgredir preceito -legal, traz delongas e perturbações ao 
~crviço. · 

Sommam os augmcni.os propostos 550:000$, o que eleYa a, verba tle correios no projecto 
a I 1.303: 122.S800. · 

Os quadros segniD tcs, referentes á rendt~ e á despeza no ultimo exercicio, lu~hilital'ão 
a Camant a apreci<.t,r a justeza das verbas propostas no projecto. 

. Par<~ melhor julgat· da correspondencia. dest'ls com o estado do serviço, neccssa.rio 
fvm apresen tar os ro.sultados do trafego postal. Infelizmente, porém, o cOl'l'eio braziloiro 
•1ão t•_·m estatistica,, o que t:tnto influiria pn,ra, a sua. boa direcção. 
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TELEG:RAPHOS 

O movimento financeiro do telegra.pho 
nacional no exercício de 1902 é representado 
pelos seguintes (l.}garisroos : 

Convertida em papel o sttldo em ouro, que . 
será de 412:5l7$L~t e deduzida da despeza a 
importancia. de li0:000$000 gasta em con.
strucções e constituindo conta de capital, o 
dificit final fica. reduzido a 1 530:887$998, 
um pouco superior ao que acima verifi
camos no exer~icio de l90L Jl!m.papel Em·oúro 

Despeza consigna-
da no orçamen- . 
io .......•.•... 7.436:3.20$000 155:363$910 

Reduzidas a papel, segundo os cambias 
medios dos annos respectivos, as receitas 
foram: em 1901, 5.872 contos; em 1902, 
5.918 contos. Despeza eJfectua-

da .••.•.••••..• 7.107:283$222 14g:200$752 
Comparados, portanto, os dous ultimas 

exercícios, quer no ponto de vista do cleficít, 
quer no ponto de vista da venda, muito pe
quena differença apresentam, e essa f a YO· 
ra ~el ao segundo. 

Saldo o:rçamenta-
rio ............. . 329:036$178 6:163$148 

RESUMO DA DESPEZA. (Oll.DINARIA) Para apreciar as causas do facto assigna· 
7 .l07:2S3$82:"2 lado e deduzir delle as necessaria.s conclu

sões, cumpre lembr<tr que, no ultimo anuo, 
335:130$700 as taxas telegraphicas soft'reram notavel 

Em papel. .....•.....•.... 
Em ouro, reduzido a. papel .• 

Despeza ordinarja. .•...••.• 
Receita ••.••••••.••••••••• 

IJeficit de l 902 ......... : .. 

------- reducção, para os telegrammas preteridos. 
7..422:414$522 O trafego augmentou ; ·pois tendo sido. 
5 918 . 937.;,590 em 1901, de 1.106. 041 telegrammas com 

• · .., 17.077.830 palavras, para o seviço interior, 
------- subiu, em 1902, a 1.141.997 telegrammas1 
1.523:476$932 com 17.785.986 palavras. 

DESPEZA El(TRAORDINARIA 
Quer isto dizel' qQo a.quella reducção par..; 

cial de taxas não foi prejudicial! á renda e 
ainda contribuiu para o accresdimo do movi· 
mento. Si maior não foi a. influencia da· 
queHa. medida sobre o desenvolvimento do 
trafego, de'Ve-se isto á falta de ha.bito do pu· 
blico, mesmo ao seu desconhecimento da 
providencia nova e · á dascontiança sobre a 
rapidez da transmissão. Está, porém, verifi· 
cado que em regra o serviço preterido é 
feito com a mesma celeridade que o ordi
rario, e que este não basta para alimentat• 
os appa.rolhos ra.pidos e multiplos,cu,ja iustal
la.ção tem augmentado recentemente. 

Consignações para constru· 
cções do novas linhas •••• 

Credito supplementar (ex
traordinario) ..•••..•.••• 

C r o di t o s exiraordinn.rios 
abel'tos ..•........•....• 

Despoza effeotuada até no· 
venlbt•o ...•••.•.....•• •. 

Su.ldo depenc).ente de rectifi
ca.ção, á. vista. das despe
za.s de novembro e dezem-
bro .....•....•..•.....•• 

445: 000$000 

64:703$414 

509:703$411 

42.2: 804;j;234 

86:899$180 

De sorte que são pagos, dilfercntement(h 
S(}t•viços em geral feitos em condições iguaes• 

Os rcsul ütdos do exerci cio de l 902 não 
a.presento.m sensível dilferença. sobre os do 
cxorcicio n.nteriol'. Neste foram elles os se· 
guintes: 

A correcção dessa anomalia, assim como v. 
maior. expansão do trafego e o desenYolvi
mento consequcnte da ronda se conse~uirlam 
pelo bar~tea.mento geral das taxas, restabe
Lecida a uniformidt~.de do $Crviço e a todo 
eliG e:xte:n,díd[l, a vantagem de que actual~ 
me1;1te gosa o preterido~ · Receita.0ru papel.:......... 5.084:067$239 

Despeza em papel......... 7.137:472-$36! Para o mesmo tl.m muito concorrerão 
------- tambem medidas .que facilitem a corr.espon ... 
2.053:40~9;122 dencia de teafego mutuo com as estradas de Deficit 

Receita em ouro ••••• ; ••• ~ 
Despe~a. ~m ouro •.•• ~· .... 

Sald() 
Ycil. VI 

318:143$300 ferro·. · . 

151:775$08.5 Este, com effl3ito, ·não tem prog.uzido .. ns 
------ resultados que se esperavam quanto ao .o.u-
166:368$215 gmento do volume da co.rrespondencia. 
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Um dos fa.ctores que mais para isso con
tribuíram, foi o estabelecimento d:t obriga
toriedade de entrega do telegramma á esta
ção da. Repa:·tição Geral dos Telegraphos, 
mesmo quando dirigido á estação da via 
ferrea onde a rep3.rtição não nnntem esta
cão teleO't'apbica,nnpondo se assim ao mesmo 
Üm per;ul'So roixto, parte p3las linhas d~ 
repartição e parte pelas da estrad~L e obrl
gando o expedidor a pagar duas t:txas, uma 
a. favor da Repartição Gega1 dos Te1egeaphos 
e outra por conta. da est1·ada. Eis o motivo 
por que o trafego mutuo entre a~ linhas da 
União e as das estradas de ferro nao excedeu 
em 1901 a 26.658 telegrammas e 301.273 
palavras, que produziram uma renda. de 
63:800$, movimento e renda que não se 
mantiveram em 1902. · 

Parece que o tt·afego mutuo com as estra
das de ferro daria melhor resultado e, em 
todo o caso, seria. menos oneroso para o pu
blico si os tolegrammas procedentes ou des
tinados ás estações das estradas de ferro em 
trafego mutuo fossem taxados como si taes 
estações pertencessem á Repartição G~'ral dos 
Telegra.pho. 

Convh•ia, portanto, modificar nos conve
nios de trafego mutuo a tarifa da Repartição 
Geral dos Telegraphos, de modo a permittir 
que para. toJo o serviço telegraphico interior 
em que tome parte a. referida repartição, 
&!."já a taxação feita pela tarifa vigente dos 
telegraphos. 

Esta providencia não poderá deixar de in· 
fluir sobre o augmento da correspondencia 
telegraphica pelas linhas da União, para 
cujo fim as mesmas se acham apparelhadas 
em consequencia do perfeito funccionamento 
dos apparelhos multiplos impressores em 
oito de suas principaes estações, permittindo 
não sómente que o serviço mutuo possa ser 
feito com promptidão, como tambem infiu
indo para que o serviço das demais esta.ções 
:Possa ser foit'J eom a maxima promptid.ão. 

A despeza do custeio não tem apresentf1do 
sensível augmento nos ultimas annos. Mas 
já as novas construcções exigil•am, no ultimo 
exercício, a abertura de credit·Js na impor
tancia de 509:713$414. 

A tendencia que tem revelado o Poder Le· 
gis1ativo para. o desenvolvimento das linhas 
telegraphicas precisa de ser moderada e 
convenientemonte dirigida. Á dem·etação de 
novas canalizações electricas, visando só
mente o interesse de pequenas localidades, 
vem concorrer para augmentar o ddficit do 
balanço da receita e despeza. 

natureZl. Não nos consoguom paizes muito 
mais avançados o prospol'Os. Na Inglaterra, 
segundo o l'!3latorio lio Postmaster Geneml, 
correspondent.o ao cx<~rclcio findo oro 31 de 
março de 1903, IL ron<l:L dos tclogi•aphos 
mont0u,naquüllo piJT•lmlo om .1.: :l. 723.866, ou 
mais ·5:: 153.820 tlo quo no anno anterior ; a 
dospez:\ attingiu a .\! 4. B 17.:371. mais .1::: 95.414 
do quo no anno antm•ior; o ddcifit alc:~.nçou 
a somma do ·.'.: 58.370, quo com o jut·o do 
capital do .1.: 10.8U7.1J,H, t•epresontauo pela 
rêde telegraphictt, subo á. ülovada cifra de 
~ 892.365, ou cot•c:.\ do 17.847:300,3 da nossa 
moeda. 

Mas nom a situnçi'i.o financeira do paiz,nem 
as legitimas nccosslrlu.dos do publicu, nem 
as convcnioncias tlu desonvulvimento regu
lar da rêde ju~tifteiLm a. dmwetação de cons
trucções ao aca~;o da~ iulciu.tivas parlamen
tares, som obod.ioucla u. um plano geral e 
sys tem a ti co. 

O que é da mt~lor convonlencia é aprovei· 
tar os recursos or•oamon1.arlo :, com que a. 
Nação possa dotu.t• o sm•vlço, p:tra ligar di
versos pontos d:~ l'ÕJo got·•~l, quo se estende 
pelo interior do palz, ILfim de fechar cir
cuitos qua venham o:iltabolocor novas com
municações do contro com os pontos afasta
dos, servindo u.tó tnos ligações paN corrigir 
muitos traçados feitos n esmo, a que aca· 
bamos de nos Nl'l}rh·. 

Por sua evidencia. dispensa. qualqu3r de
monstração o aleanco do fechamento de taes 
circuit.os, quo, aurlndo novM communica.
ções, vêm nos llbot•!,at• d:L dependeQcia ex
clusiva, oro quo nos achamos, da:; linhas do 
littoral, quo, quer por cau&as anot•maes. 
como um :ttaquo do inimigo por mar, quer 
pelos accidentos do ot•Jom natural ou mesmo 
communs e inhct•cnto.i a jaes installações, 
não podem ofl'm•ocer pot• si sós as garantias 
do permaneneiiL o cunr1tu.neia que são os re
quisitos primordiu.es do todo o serviço tele· 
graphico. 

As novas cohstz·ncçõo~ rlocrota!las e reali
zn.das haviam do influir 1'1Ltalmonte na ag· 
gravação da des~1ez·L. 

Basta lembrar que as linhas construídas, 
em 1902, teem a exteusã.o do 1.343 kilome
tros e que na.quelle poriodu so inauguraram 
28 estações e se 1·eabrh·u.m t1·e~. sendo fe· 
chadas clnco. 

Entretanto o projecto da Commissão au· 
gmenta sômente de 79:GOO$ a. vorb-t consi
gnada no orçamento om vigor e transcripta 
na propost·1 do Govorno. 

Certamente, não poderiam03 esperar opti· Esse augment.o resulta de se elevar o nu-
mos resultados financeiros de um serviçodessa mero de feitores de linhas de 78 a 83, o de 
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telegraphistas de 4a cla~se de 264 a 284 e o I mero de empregados de estaÇões está longe 
-de telegra.phistas regionaes de 20 a 40 . de corresponder ao desenvolvimento do ser

O quadro seguinte mos~ra. quanto o nu- viço. 

Quadro do movimento do pessoal de estação durante o exercício de 1897 a 1903 

PESSOAL DE ESTA ÇÃO 

ANNOS "' 
11:! TOTAL 

N. TOTAL DAS 

"' 
o <l) ESTAÇÕES 

.E 
_.., eiS 

1& 2" 3" 4" = = o ::1 o 
..c: ~ .b~J 
o <: <l) 

~ 
- --- -- -- --- -

1897 •••••.•••• .. 15 76 160 275 342 60 - 928 ~ 372 

1898 .••• . ••.•.••• 15 70 160 275 342 30 - I 
B98 37>l. 

1899 •.•.••.•.•••. 15 713 160 275 3i2 3G - 868 366 

1900 •••••.•••.••• 15 70 160 275 290 30 - 846 390 

1901 ••••••••••••• 15 76 160 275 29J 30 - 8413 403 

1902 ••••••••••••. 15 75 100 2~2 2tH 30 20 856 433 

1903 ............. 15 75 160 292 264 30 20 856 -I 
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AUXILIOS A' AGRICULTURA 

. Na verba qne sob esta denominação se inscreve, o Pl'ojecto aprl:lsenta. as se&uíntes 
,di:fferenQaS s~bl'e o ~rça.mento em vigol':_ diminuição _lle t-\9:4ô0;;;; pela snppres~ão das 
sub-~ons1g_naçoes d!"'sttnadas a· o?ras_ do Jal.'dun Bota,nlco, Já: e1fectuadas; reunião das sub
·COUSJgnaçoes destwa.das a publtcaçoes scientificas em uma. só, aurrmentâ.tlo o total lle 
40:000$; testabelecimento da vel'1Ja destinada ao Asylo Ao-ricola"' de Santa. Isabel de 
10:000;;. Ha, portanto, uma diminuição total de 39:4GO.S sobr~ o Ol'Ç tmento actnaL' 

AGASALHO E TRANSPORTE DE IMMIGRANTES 

Ha nesta ru~rica un1a differençr\ p:trn. menos, en·tt•e o pl'ojecto o o Ot'çamento \'Í
.gento, éle 2G:-!33$820 e entre o projocto e a -proposta. de l\3:500:\;000. 

Resultar~ essas diminuições âe se terem suppriroido as parcellas destinadas a o1Jras 
da Hospedal'!~ da Ilha das Flores, que foram autorizadas pa.ra se executar durante o 
actuat cxe~ClCl<?· Tambern foi reduzida do 75:000.~ a 60:000S a verba destinada ao tt•an~ 
.sporte de lmmtgrantes om vista. di1 diminuição desse S&l'ViçC,. 

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRAZIL 

. Gt'ato .nos ê assignalar que a relativa pro5porid.ade em que, do ponto do vista finan
ceiro, hav1a l'<nntrado o~st1 gra.ndc via-ferl:'e;J. desde 180R, proseguiu no exercicio pas
·sa~~· O .balanço da. r~ce1h e do3pezl foi o s3guínte, que. consta do recente rel<~torio do 
Mumterw da Industr1a : · 

Receita ••••....•....•.•.........••...... · ....... . 
DespJza .•••.. , •••.•••.•• · ....................... .. 

Sa.ldo .....•......•..............•...•• , ..•. 

30.377:78.28572 
20.124:735$672 

4 . .253: 046$9 ) 0 

Foi, é certo, esta saldo bem inferi0r ao do anno de 1001, em que elle attinglra • 
:5.580:209$368. Foi isto devido <t diminuição equivalente dt1 receítu,, em consequencia. da 
baixa conside1•a.vel da exportttção do café, que, tendo sido, no primeiro · anno, de 
218.34.4.136 kilogrammas, com· a renda de 8.556:442$626, desceu, em 1902, a. 189.584.422 
.Jiilogl·ammas, com a renda de 6.578:5123792. 

A somma dos saldos verificados no ultimo quinquenniosobe já. a 18.910:937$709. 
Por roenol' confiança q_ue inspire a organização da contabilidade da EstJ•a.da de Ferro 

Central, por mais que possa controverter-se a rigorosa exactidão d?s algarismos e~ que 
se sommam a receita e a despeza, um facto ha de dar se por n.ver1guado, segundo todos 
os documentos officiaes contestes: existencia c a importancia. dos saldos. 

Foi esse resultado que em boa. hora animou o Pod.er Legisla,tivo a reencetM· o· pro· 
longamenb daquella estrada, cujas obras tinham sido interrompidas desde se-te auuos. 
Para concluil-o, levando a estrada á margem do ri.o S. Franciseo, restam apenas 335 ki· 
lometros. Vencido esse ultimo esforço, aquella via. fenea. terá realizado o seu destino, 
a. longa aspiração de meio seculo, que foi a cogitação dos mais esc!Meoidos estatlisGas de 
nosso pa.iz: estará feita. a ligação interior do Brazil, que pM'a se completar exigirá. só 
.mente a construcção de algumas linhas intere3taduaes. 

O primeiro trecho do prolongamento entre Silva. Xavier e Curvello, na. extetição de 
95,1<709, está quasi terminado, 4evendo acabar-se no primeiro trimestrtf <lo anno proximo 
e inaugurando-se, antes disso, a parte delle comprellendida entre Silva . XaVier' e Vista 
Alegre, com 47 kilometros. Já fi.ca.rã.o assim facilitadas as commttnicações cow ·o norte 
de Minas e Bahia e, por intermodio de Diamantina, com o Estado do Espírito Santo. 

Não pódo ser ainda calculada a influencia. que o accrescim~ . da linha possa @xercer 
sobre a renda. . . . · 

A sua. conservação e o seu trafego exigem, porém, que sej~ augtn.entada a; yerba cor· 
res:pondente ás diversas divisões da Estrada de Ferro Central. . . . . . . . .·· . ,· :. 

Nesse augmento deveriam incluir-se as sub-consignações rela~t~as ·a n9'V(>S Iog~res e:ffe-
tivos que os novos serviços reclamam. . . · .. . -- •.· ·· .· ' ·,, 

Essa. Cl'eação, porém, não pó de ser decretada em lei de o:r:(l.arnep.to ; : ;é por: isto. ~ 
Commissão não a propoz. Tornava-se, po1s, :aecessario ficar~ d}rectpri.a.d~ ,<l.strll,4<fh&blli· 
tad'!' .a admíttír pessoal oxtranuroerario que, sern nomeação, . ]leinjêp.~iiP.-~tos. ,Ii~Q_s, possa. 
auxihal~a no desempenllo dos novos serviços até que o Poder ~eg1~la.trvo d.'ecl~~ut~ refor-
ma r.egulamen.t<;~.r indispensa. vel. · · · · · · 
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Por esse motivo furam feitas em diversas sub-rubricas do projecto augmentos que 
nellas estão declarados. 

O maior accrescimo da verba resulta de se consignar a dotação de 899: 373$000 para o· 
custeio da Estrada de Ferro Melhoramentos no Brazil, que o Governo Federal adquiriu e
incoJ,'porou á Centl'al. 

Aquella. importancia é augmentada. com outras dcspezas geraes a que o novo serviço 
~~- i 

Em tempo se pronunciou o relator deste parecer contra aquella opet'ação contraria á.lc 
desvant<tjosa para o Thesouro. Ella viria, segundo então pude ler á Camara, aggravar o 

orçamento da Estrada de Ferro Central, ligando a esta uma linha cuja renda, segundo os 
resultados do ultimo a.nno, não subiu de 240:596$790. 

O Congresso Nacional não deu razão ao avisõ qu() lhe era feito: votou o credito para 
o custeio do ultimo semestre deste anno, sanccionou a negociação feita e nos impoz o 
dever de incluir no orçamento, de accordo cJm o seu voto anterior, a verb::t para o custeio
de um serviço, que vae comprometter, de o1•a em deante, o regimen dos saldos em que· 
havia reentrado a Central do Brazil. 

Esta é dotada no orç·amento vigente com 31.176:485$740; na proposta do Governo 
para 1904 com 30.891:417$340; no projecto da Commissão com 32.100:994$497. 

PROJECTO DE I,EJ 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. O Presidente da Republica ê autorizado a despender, 

tria, Viação e Obras Publicas, a. importancia de 4.522:559$ 147, 
papel, com os serviços designados nas seguintes Yerbas: 

l. Secretaria de Eshdo (ele-
vada a sub-consignação 
« Acquisiç..1.o de liv1•os 

pelo Ministerio da Indus' 
ouro, e 68.471:192$486, 

Papel Ottro 

e revistas» a 9:000$000, 
inclusive a gratificação 
de um bibliothocario).. . . . . . . • • . • . . • .......••.• 

2. Diractoria. Geral de Esta-
315:024$000 

tística............... . . . . • • . . . . . • . • . . .....•...• 
3. Correios (elevada a sub

consigna.ção «Aos agen· 
tes, ajudantes, thesou
reiros e tlois no terri-
torio da. Republica » 
a 1.800:000$ ; a «Con
ducçã.o de malas por 
contracto ou por ad
ministi·ação, etc. » a 
2. :300 : 000$ ; redigida a 
su h-consignação « G :a
tifica.ção aos chcfe3 de 
turmas, etc. » da se
guinte fórma : « GI•ati
ficaçã.? ao.i! chefes de 
turma da Directoria Ge-
ra.Ie da Administração 
do Districto Federal, 
observada a porcenta-
gem do art. 340 do re
gulamento dos Correios; 
dita, fixada; de accordo 
com o a.rt. 27 da lei 
n. 560, de 1898, a 
dous empregados de;;;i
gnados pela Directoria 
Geral para. inllpeccio-
nar as administrações 

332:514$500 
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posta~, a. dous do cada. 
administração de pri
meira classe e a um dos 
demais designados pelos 
administ1•adores p a. r a. 
inspeccionar AS agen
cias respectivas ; dita. 
de 60$ mensa.es a cada 
um dos empregados en
carregados do serviço 
posta-L maritimo ; dita 
aos agentes emba.1'cados 
e por commissões e sor
víços determinados no 
regulamento; dita por 
substituições» 230:000$; 
accroscentada. á consi
gnação « Material » a 
sub-consignação «Para 
a construcção do adifi
cio da Admi.nie.traç~o 
dos Correios em Bello 
Horizonte>) 150:000$000. 

4. Telegraphos : 
la divisão 

Administração Centru.l 
Pessoal (como na pro-

posta) ............. . 
Material : expediente, 

luz. publicações, im
pressões, moveis e 
utensilios e sua re
paração, gratifica
ções e ajudas de custo 
a.o pesssoal da admi
nistração centrai, 
taxas de oxgoto e de 
agua,quota., ouro, da 
Secre: a.ria In terna
cjonal de Berna .•.•• 

Linhas 
Pessoal (elevada. a. ru

brica «Feitores» a 83 
feitores, 179:280$000 

Material : expediente 
dos escriptorios dos 
dist1•ictos ; alugueis 
de casa para. os mes
mos escr.iptorios e 
depositos e sua. re
paração ; m o v e i s, 
utensilios e dcspezas 
di verJ!ll,S ; ft>rramen
tas e o necessario 
para o se1•viço de 
conservação das li- · 
nhas ; tr~nsporte e 
segm•o do material e 
outras dospoza.:~ rela
tivas a este serviço; 

11.303: !22$800 

77_:280~000 

•• ••·••••••• 2.291:092$000 

7Qt 

103: IJJ:J$OC0 

1:801~00 
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·~ . 

empreitadas de con
.sez·vMiio da.s lloltaS' 
ao longo das estradas 
de ferro .••........• 

Renovação c consolida· 
ção das Unhas (:pes
soil.l e material) ..... 

Custeio do sePviço tele
phonico ( pessoal e 
material) ......... . . 

Co o struccõas e recon · 
strucções (pessoal e 
material p a.ra a. eon· 
servação das linhas 
t1•ansferiua.s (t Re
partição Geral dos 
Telegraphos e da.s re· 
contemento coustrui
da.s e para as nO'VM 
construcçõ.'.ls) •..•.. • 

Estiloções 
Pessoal (elevado o. nu

mel'O de telegraphis
ta.s do 4• classe a. 284, 
verba 568:000$ e o de 
telegra.phistas regio
aa.es a 40, v e r b a 
5i:ô00,$0CIO) ........ , 

Material (accroscentan· 
do-se á. sub-rubl'ic:J. 
« Acqulsição de ap
pa.relllos r a. p i d o s, 
etc., »o seguinte : « e 
installação de coudn
ctores su~terraneos 
na cidade do Rio de 
J a. n e i 1' o, 25:000$, 
Olll'O », sendo a sub
consionacão, ou r o, 
::22:222$ para o nt>ce.s
sario ao consumo da;; 
estações) ........... . 

2• Di visão (dil'igida. da. 
seguinte fórma as 
sub-c ons ig u <'~í.' õ es 
«Material do Almo· 
xuifa.dol>: Expedien
te e ombalu.geru do 
mutertal, l4:000$JOO; 
combustivel, lubri
fie.a.ntes, estopa, con
servação das em bar
cações e aaeessorios, 
aluguel ou acquísi· 
cio de ou tra.s e tra.n · 
spúl'te de pessoal na. 
'ba.hia. do Ri() de Ja.· 
neh·o, 12:000$000; o 
mais como n1 pro-

·posta) .. . . . ..... . .. . 

AN~AES ·DA CA~IAHA 

24B:I2o;;;ooo 

192:000$000 

25:000$000 

300: 000~00() 

. " ...... .. . 3' 554:450$000 

6t5: ooo.;;ooo 

1. 010: 822-S'OOO 

293: 098$000 

'"·;. : 

f • • , ............. . . '·17':778$000 

84:445~500 

·····-···· , .... . l :333$400 
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:3a Divisão (como na pro-
. posta) ............. . 

Gratificações extraordi
na.rias e a-judas de 
cu~to .......••.....• 

Subvenção ao cabo sub· 
fluvial do Amazonas. 

Eventuaes .•..........• 

:5 .• Anx.Uios á agricultura 
(sendo para publica
·Ções scientífi.ca,s, inde
t e r m in a da mente, 
'50:000$000) e accres·
·centando-se 10:000$000 
para subven~ão ao 
Asylo Ageicol:.t de San
ta Isabel, a cargo da 
Associação Protecto1·a 
da Infancia uesvalida •. 

·6. Agasalho e transporte de 
immigrantes (reduzida. 
a consignação «Concer-· 
tos, conservação da 
Hospedaria, etc.» a. 
12:500$·100; a de «Tran
sporte ile immig1•antes» 
a 60: 000$000) ......... 

7. Subvenção ás companhias 
de na vega.ção (elevlLdn. 
de 12:000$000 para sub
Yenção (L EmprezlL ([e 
Navegação de Parnally
b:t a Tutoya, art. 22, 
n. XlV, dalei.n.957, 
de Hl02) ............ .. 

8. G:.wantill. de jttros (sup
Pl'imidas as sub-consi
gnações de pt•oposta,: 
Estrada do Ferro de 
Barra. 1Iansa a Catalão, 
-oeste de Min:~s 
2.056:824$000; Engenho 
Central de Lorena, 
42:000$000 ; Engenho 
•Central de Quiss:.tma.n, 
90:000$000) .••...••..• 

9. Estrada de Ferro Central 
do Brazil: 
}a Divisão (reduzida. a 

rob-consignação «Ma· 
terial da Dírectoria e 
:Secretaria» a 15:000$; 
-elevada. a sub-con::.i· 
gnação « Pessoal da 
I n t e n d e n c i a» a 
20i:637$, sendo -para. 

Vol. VI 

237:000$003 

154:000$000 

....... ..... 
60:000$000 

152: 22.2$222 

7.8l4:920.i;OOO 304 :801 $122 

160:040~000 815$000 

17 4·:.80 IS880 

,2_800:061$692 

., 
1.547:724$955' ' 3.5-79:079$363 

' 'i' 

::.-

" ...... J..~ .• • 

i'• ' 

100 
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pessoal extra-nume
rario, 28: 979$-500; ac
crescentando-se á sub
consignação « Mate
rial da. Intendencia » 
o seguinte: «Custeio 
do gabinete de ensaio 
-pessoal e ma.terial» 
12:000$) ••••.•.•••••• 

2"' Divisão: 
Escriptorio central..;, 151 :59C'$000 
Inspectorias do tra-

fego (Pessoal extra-
numerar\o, 14:150$). lll :330$000 

448: 837$000 

Inspectorias do movi
mento (elevado o nu
mero de conductorea 
de 4a. classe a l 00 e a. 
respectiva sub-consi
gnação a 180:000$; 
na sub-rHbrica «Ba
gageiros, etc.» ele
vado o numero de 
guarda-freios a 353 e 
a importancia da sub
consignação a. 
776:760$; elevado o 
numero de auxiliares 
de escrip ta a 5 e 
a sub-consignação a 
10:950$)............. .. .......... I. 718:2i0$000 

Telegrapho e illumina
ção (reduzido o nu
mero de telographis
tas de 3a classe a 170 
e a respectiva sub
consignação a 
448:800$; o de tele
graphistasde 4"' classe 
a. 50 o a. sub-consi
gna.ção a 90:0008000 ; 
reunidas as sub-ru
bricas « Mestre » e 
«Officiaes» da offlcina 
telegra.phica sob esta. 
fórma : « Pessoal da. 
offlcina. telegra.phi
ca:., 30:512$; elevado 
o numero de guarda
fios para n. conserva
ção das linhas a 53 e 
a sub-consignação de 
feitores e guarda-fios 
a 91:680$000) .••.•••• 1.043:028$500 

Estações especiaes (ele
vado o numero do 
ajudantes a sete Cl a 
respectiva. sub-con
signação a 31 : 500$ ; 
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reduzido o numero de 
fieis recebedores a 
cinco e a. sub consi
gnação a 18:000$ : 
elevada a sub-consi
gnação «guardas em 
gera I, e t c . » a 
1.082:000$000) ...•.•• 1.548:500$000 

E'ltaçõos do l"' classe 
(reduzido o numero 
de fieis a 12 e a sub· 
consignação a 36:000$; 
reduzida a sub·con
sigoação «15 confa· 
rentes de 3• classe » 
a 23:400$; reduzida 
a s u b -consignação 
«guardas em geral, 
etc.» a 690:000$000). 905:400$000 

E-staçõ cs de 2"' classe 
(reduzido o numero 
de fieis a 14 e a 
s u b - consignação a 
42:000$ ; reduzido o 
numero de conferen· 
tes de ga classe a seis 
e a sub·consignação 
a 10:800$; reduzida 
a s u b- consignação 
«guardas em geral, 
etc.» a 244:000$000). 413:200~000 

Estações de 3"' classe 
(reduzido o numero 
de conferentes de 
2"' classe a 23 e a 
s u b ~ consignação a 
55:200$ ; elevado o 
numero de conferen-
tes de 3"' classe a 
1 o e a sub-consigna-
ção a 18:000S; redu-
zida a. sub-consigna· 
ção «guardas em 
gera I, etc. » a 
212:000$000)......... 375:200$000 

Estações de 4"' classe 
(elevado o numero 
de conferentes de 
2a classe :1 quatro e a 
s u b -consignação a 
9:600$; reduzido o 
nume1•o de conferen
tes de ga. classe a 23 e 
a sub-consignação a 
41 :400$ ; reduzida a 
sub-c o ns i gna ção 
«guardas em geral, 
etc.») a 203: 100$000. 365: 000$000 

795· 
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Estações de 5a classe 
(reduzido o numet•o 
de conferentes de 
3a classe a. 22 e a. 
sub- consignação a. 
39:600$000) ........ 

Postos o paradas ...• 
Material. ........... . 

.sa divisão (accrescen
tando-se: Pessoal ex
tril..-numerario d a s 
duas secções ....... . 
23:475$000) ........ . 

. 4a di visã.o: 
Escriptorio (accres
centando·se: Pessoal 

·extran um e r a r i o. 

432:4008000 
155:000~000 
706:000$000 

14:970$000)......... 226:520$000 
Tracção (elevado o 
·numero de machinis-
tas de 3" classe a 54 

. e a respectiva sub-
consignação a ••.•.• 
194:400$; elevado o 

;numero de :pratican
tes de 2o. classe a 48 
e a sub -consignação 
a 96:874.~646; elevado 

·o numero de graxei
ros a 204 e a sub-con

·signação a 261:225$; 
elevado o numero de 
·foguistas de 2a classe 
a 134 e a sub-consi

.gnação a. 196:240$; 
-elevado o numero de 
:guardas a 55 e a sub-
consignação a ..... . 

.. gl:530$; ficando as
sim a somma «Pes

. soa! da Tracçã.o» ele-
·vada a.2.022:518$553) 7.022:518$553 
:Rep.:tração do mate-
l'ial rodante e deposi-
tos(elevadoo numero 
de limadores e aju· 
dantes a 144 e a re-
spectiva sub-consi-
,gnação a229:074$226; 
.elevado o numero de 
torneiros e ajudantes 
:a 58 e a sub-consigna-
-ção a 109:080$470; 
.elevado o numero de 
,fundidores e ajudan-
tes a 24 e a sub·ccm
:signaçãoa.50:672$094; 
:ficando a somma. do 
·-«Pessoal» elevada a 

. '998:150$344) .... 4 •••••••• l.-2,8: lS0$344 

7.924:918$?i00 

5:20:065$000 
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Oftlcinas do Engenho 
de Dentro 

· Pessoa,l. . . . . . • . • . . • • I. 623: 400$000 
~aterial............ 611:000$000 
Acquisição de mate- ·· 
rial rodante e de 
tracção .•..........•• 1.300:000$000 
Obras novas ......... · 500:000$000 12.581:588$897 

------
5" divisão............ ... • .. .. . .. . 7.960:654$l00 

Linha da antiga esGra· 
da <(Melhoramento do 
Brazil: 

I inspector do trafego. 
1 sub-inspector dQ tra-

fego ..•.....•...•..• 
Agentes, conferentes. 

c o nd uc tor,guarda-
freios .............. . 

Pessoal de tra.cção (ma
chinista, praticante, 
foguista, graxeiro, 
trabalhador e limpa-
dor} e concertador de 
machina ............ . 

Pessoal da via-perma
nente : 

2 engenheiros residen-
tes •••••••••••••••••• 

1 ajudante ........... . 
2 a.rmazenistas de 2" 

classe ....•.••••••.•• 
4 mestres de linha de 

3" classe ...... ~ ...... 
28 feitores :de· . conser.-

·vação .............. . 
112 trabalhadores de con-

servação ••.••••••••• 
10 guardas ............ . 
2 ma.chinistas ....••.•• 
2 foguistas ...•••••.••• 

· 2 foi toros de turma do 
lastro .............. . 

30 trabalhadores ...••.. 
2 feitores do turma de 

vallas ...•..•.•.•.•••...• 
12 trabalhadores· ...••••• 
2 ferreiros ............ . 
2 malhadores ..•...•••. 
6 carpinteiros ........ . 

30 pedreiros •........•• 
12 cavouqueiros .....•.•• 
2 pintores., .......•.••• 

30 serventes ..........•...• 
Material da via perma 

nente (dormentes,tri
lho~, accessorios e o 
necessario para todos 
os serviços) ..••...••• 

12:000$000 

6:000$000 

63:040$000 

15:200$000 

19:200$000· 
7:200$000 

6:000$000 

.}2:000$0000 

61:334$000 

152:654$000 
11:199$000 
3:312$000 
2;94-!$000 

4:86i$000 
43:810$000 

3:660$000 
13:176$000 

. 4: 428$000· 
3:220$000 

14:492$000' 
66:4291000 
16:909 000 
,.4:026 ·ooo 

42 ~273$000· 

210:000$000 

797 



Câmara dos Deputados- Impresso em 22/05/2015 12:42- Página 70 de 74 

'198 

Ma.teria.l de t r a. c ç ã o 
(combustível, lubrifi
cantes, estopa e di
versos)e de reparação 
do material rodante. 

Gratificações diversas
elevada. a sub-consi
gnação«ajuda de custo 
aos su b-dlrectores,aos 
inspectore3 do tra
fego, do movimento e 
telegrapho e ao in
tendente, etc., a 
45:660$, sendo 3:660$ 
para o intendente ...• 

(Reduzindo a sub-consi
gnação «Quebra de 
10°/o aos bilheteirose 
recebedores»a 6:480$; 
reduzindo a sub.con
signação «gratificação 
de 25 °/o aos empre
gados destacados para 
logares insalubres, da 
2"divisão» a 70:000$; 
reduzida a sub-consi
gnação «gra.tificaçã.o 
de 20 °/o aos empre
gados com mais de 
20 annos de S(}rviço 
da l 3 divisão»a9:786$; 
elevada. ageatificação 
aos agentes por accu
mulação do cargos de 
telegraph i s t a s » a 
85:00a$OOO •••••....• 

Eventuaes •••. ,. o •••••• 

lO- Obl'as federaes nos Es
tados: 

A. P01·to do Natal 
Pessoal. ...•••....••.• 
Material ••.•.••..••.• o 

B, Porto da Parahyba 
Pessoal. ••••.•.••.•.•• 
Material ........•..•.. 

C. Porto de Pernambuco 
Pessoal. .....•.••••.•• 
Ma ter i a 1 (inclusive 

5:000$000 para occor
rer a des:peza.s impre-
vistas) ........... , •.• 

D. Pfirtos e rios de Santa 
Oatharina 

Pes3oal. ..•.•..•.••..• 
Material •.•..•••.••.•.• 

ANNAES DA .CA'MARA 

100:000$000 
----------- 899:373$000 

50:880$000 
160: 160$000 

116:749$500 
133:250$500 

226:752$500 

155:000$000 

148: 800$000 
240:200$000 

1.120:958$000 
------
700:00(·$000 32.106:394$497 

211:040$000 

250:000$000 

381:752$500 

389: 000$00ll 
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E. Barra e pM·to do Rio 
Grande do Sul 

Pessoal............... 3139:092$000 
Material.............. 418 : Iõ0$000 

~------ 787:242~000 

1!. Porto do Jiaranhcío 

Subvenção á Cornpa
nhia Geral de Melho· 
rament!ls do Ma.ra.· 
nhão . . ..........•... 

G. Açudes e poços 

Pesso:J.l de administl·a· 
ç.ão do açude de Qui· 
xadá ••.••.••••.•.•.• 

Obras de irrigação em 
Quixadá: canaes, offl· 
cina. de repar.:tção, 
conservação e servi
ços diversos (pe ;soal 
operaria e material). 

Proseguímento dos ia·a
balhos de estudos e 
construcção dos açu
des deAcarahu-mirim 
€ Acarapes (pessoal 
e material) ...•.....• 

Estudos e construcção 
de açudes, poços e ou· 
tras obras contra os 
effeitos das sêccas 
(pessoal e material) •. 

ll. Obras PubliclS da Capi~al 
Federal (elevada a sub· 
consignação « Reparos 
de pt'oprlos nacionaes 
a 100:000$--eleva.da. a 
sub-consignaçã.o «Expe· 
dionte da administra· 
ção cenh•al a 10:000$; 
<< Aluguel do apparelhos 
telephonicos» a 4:000$; 
.a de «Despezas miudas» 
a 20:000$; a.ccrescen
tada (tcon!ignação «Vi· 
.gila.ncia. de manan
.eiaes etc. » a. impor
tancia de 12:810$ para 
-a turma de conservação 
dos caminhos e a.que· 
.dueto da Carioca, a 
partir de- Dous Irmãos; 
supprimida. a consi· 
gnação de 47:300$ para 
a cunservação do canal 

-..do 1\Iangua ••••••••••• 

150:000$000 

37:200$000 

232:400$0:}0 
---- 1.015: 00 )~'{}0(} 

245:400$000 

500:030$003 -----

. ... -.'. '. -. ' ' . ' ......... . 

3.184:034$500 

2.520:749$500 

799 
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12. Esgoto da Capital Fe
deral (accrescenta.ndo
se 14:431$500 para 
taxas de esgoto dos 
:predios pertencentes ou 
subordinados aos di
versos minisk rios) ..• 

13. Illuminação publica da 
Capital Federal .•••.•• 

14. Fiscalização ( accrescen
tando-se á sub-rubrica 
« Companhia G~·eat
Western, otc.» as Es
tradas Central de Ala· 
goas e Paulo Affonso, 
e augmentando 2enge
nheiros fi.sca.es,IS:OOO$, 
ajuda de custo }>ara 
tomada de contas, 
1:200$, expediente, 
100$;suppl•imidos os di
zeres«Estrada de Fer1•o 
de S. Francisco Xavier 
ao Commeroio,mantido 
o mais que está.na sub
rubrica ; supprimida a 
consignação de 8:450$ 
para a. Estrada deBarra.
mansa a Catalão ; sup
primida a consignação 
de 9:050$ para a fiscali
zação doª melhora
mentos d'a lagoa de 
Bota.fogo ; accrescen
tada a q ua.ntia de 1:200$ 
para fiscalização dã 
navegação ent_re Pal'· 
nahyba. e 'Tutoya.; sup· 
primida a de 600$ para 
Engenho Central de 
Lorena) ..•.•••..•.•.• 

15. Observatorio a.strono-
mico ....•....•.•.•.•• 

16. Repartições e logares ex· 
tinctos (supprimida.s 
as sub-consignações de 
10:000$ pa1•a. deus pri· 
meü•os officiaes, de 
4:000$ paPa um se
gundo otncial,de6:000$ 
para um chefe de 
secção da Directoria 
de Estatistica, de 
12:000$ para um in
spectol· da Estrada · de 
Ferro Central) ....... 

17. Eventuaes.Para occorror 
a.quasq_uerdespezasim· 
previstas ou deficiencia 

de creditas da. verba.., 

:ANN.t\:ES. •DA • CMlARl\. , 

4.856:522$500 

628 : 288$66~ 531 :273$662:" 

. 479:1:10$000 3::.600$000> 

~4: GOQ$00.0 

_lpQ.: OOQ$90Ó : 

... . • .• ·•··••• •• ••• ,• 1' • ·', .', ,' .-, .. : .. , 6;~ :. ~71]~~$~~, l~~g2;;5,52$i47 
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Art. 2.o Ficam mantiil.:ts, na vigencia dest<t Ioi, as disposições constantes dos ns: l, n. 
VI , VI[[? :XII, .XIII, X V, X. V[[, XXU, XV, XX. Vlll, XX. XI, XXXII e XLI do :.wt. 22, \la. lei· 
n. 957, de 30 de dezembro do 1902. .. -

Art. 3.o E' o Püdor-Executivo autJriza.[l•J, na. vigencla de3ta. lei, a. eeorganizttl' os ser• 
vir;.os c rcp:~l'tiç,ões a cargo do Ministorio dttlndnstria, viação e Obras Publicas, a ·.<tltera.r 
os respectivos ro,~iilu.mentos, ficando dependente diJ ,·efel·endwn do Congresso Nacional a. 
execução do _todas as dispasiQões que detormina.rem cceação ou suppt·essão do 'empregos, 
ttltcra.çã.o de vencimentos ou qualquer augmento da. despeza totltl autorizada U<\ pl'esente 
lo i. 

S1la das Commissões, 27 de outuiJro de W03. -Cassiano dq Nascimento. Presülente.
Panci ,co S li, relll.tor.-Galeú~ CM.valhal.- Francisco Veiga.·- UJ·brr_no Santos .-La«ri nela 
rPilta.-Cm·nelio da Fonseca.-An·::zio de Abreu. 

Proposta do Governo 

Art. 6. 0 O Presidente da Republica. é autorizado a despender pelo Minísterio da Indus .. 
tria, Viação e Obras Publicas, com os serviços designados nas seguintes verbas, em ouro 
4.522:569$ 147, em papel 67. 991:G2l$829: · 

l. Secretaria de Estalo .. . ...... ~- ............... . 
2. Estatística. ... ............................•.•..• 
3. Correio3 ......•...•..••..........•.......•..•. 
4. Telegraphos •..........•.....•.........•.....• 
5. Auxilias á agricultura .....•............•....•• 
6. Agasalho e tr-anspoi'te de emigrantes esponta.noos 
7. Subvenção ás Compa.nhio.s de Navegação ...... . 
8. Garantia de juros ............ ~ ............... . 
9. Estrada de Ferró central do Brazil. .......... . 

10. Obra.s fede1•aes nos Estados ................... . 
ll. Obras Publicas da. Ca.pHal Feieral. ........... . 
12. Esgato da Capital Federal.. ................ .. . 
13. Illumina.ção Publica ......................... . 
14. Fisc:tliza.ção .•....••.....•.........•.....•..•.• 
15. Observatorio Astronomico .•.......•......•...• 
16. R~p:J.rtições e loga.ràs extinctos ...........•.••• 
17. Ev~:ntuae.;; .. , •.•••..••••.• -, •••..•••••••• • •• , ,. 

DI.WO 

I03:000$0DO 
304:801$t22 

815$0:10 

3.579:079$363 

53'1 : 273$062 
3:600$000 

. .. ~ .... ~ ..... 

PapeZ 

307:024$000 
33.2: 614$500 

10.753.:122$800 
7.735:320$000 

II0:040$0'JO 
194:301$880 

2. 788:061$692 
3.734:548$955 

30.891:417$340 
2. 468:634$500 
2.447:639$500 
4.842:098$000 

628 ~2$~$66~ 
476:710$000 
84: 1?00$900 
97:200$000 

. 100: 000~000 
. . . 

O St·. Presidente-Estando adc
an ta.dn. a ho!'a, designo para. amanhã · a se
guinte ordem do dia.: 

1" p:trte (a.té .3 h0ra.s ou antes): 

Con tinua.ção da. vota.ç:ã.o do projecto n. 266, 
de 1903, aiitoriz;wdo o Poder EKceutivo a. 

al.JI•il• a.o Ministcrio d:t Fazenda. · o. credi~ 
especial de 70:929$!~0, pa.J•a O<;COl'l'Ol'_· :1. re_st1~ 
tuição de igual qua.ntia. I'ecolh1da. n.o .TI\cso\1,~ 
ro Federal em 23 de setembro de 1880, como 
emprestimo do coft•e elos orphãos e perton· 
conte aos menores Bcmja.min, Luizn, c .roa.
quim, :filhos de ,lottquim Gonç:.tlves R.u.poso c 

Yolo V! illi 
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liJ ·Alice Mariana. Ferreim Raposo; e · dá Pot•nambuco Vulpiano de .Aquino Fonseca. 
.;)&~_providencias (3~ discuS<lão)·; · (discussão uniaa) ; . . 
"V~ do proje~to n. 35 A, de 1903, Votação !lo projccto u. _109 A, d,é 1903, 

determinando que, nas causa-s em quo deca.· relativo á emenda substitutiva do Senado ao 
hil'-~. Unj~o Federal ou em que, a F~zeoda projeeto n. 109, de3to :mno, que autoriza. o 
Nactonal for condemnada a. qualquer p11 .. gn.- Prnsirll\nie rh Repüb1ica a·pagar ao Dt•. AI· 
ioet!td, incumbe ao Pl'O<!Ul'::tdor seccional da: .varo Moreirà. de Barros OUve!ra Lima os 
Bepublica., sellS adjuntos e n,judantes.-.. r~spe· se11S o1·dena.dos de magistrado ctn disponibi-: 
ctivamente 8,(}8 feitus em que lilnccional'om, lidade, com pareceres das Co111IUi8sões de 
e nii.o aos juizes de secç:.!o e seus sub~titutos, Oroameilto c de Constituição; Legiaa.ção e · 
interpor. o compet.ente t•ecurso d~ô 11piJel· Ju~tiçu. (discn:~Sã.o unlea} .; , , .. . , · . . . 
Iaçã.o; ) a disenssão do projecto n. 195 A. de Hl03, 

Voia.ção do projecto n. 36 A, de 1903, qnc ga.rantindo a.os cmp;•egados da. Estrada. de 
declAra. insubstituivel o prooesso da acção Fsrro .Cen~ral4,o Brazil o direito CL a.poscn· 
especial de qne trata. o art. 13. da .!Ai o .221, tadoria, nonUnuando em vigor o dec•·oto 
de 20 de novembro de 1894, seja. P<'1.ra M· n.--221, do 2d de fevm'Oi ro· de 1890, com p:1re· 
nu lia. r actosdasauLrida.des administrativas, cer da. Commissão de Constítuiçii.o, Legisla.· 
seja para. reclo.mar qua.osquer indemniz~çõos çã.o e Justi(·a. ; 
decorrentes desses a.ctos; 2" discu6São do projocto n. 275, de HJU3. 

Votação do projento n. 2'74 , rle .\903, rol<L· auL(lt'Í7.amlo o Pre~iden te d:~ Republica <L 
ti v o á ementta. sub3titutiv;• do ~enado 1\0 pro· ltbril· ao. Ministerio da. Ma.rinha o credito ex:· 
jecto da. Ca.ma.l.'a dos Dap11tados n. 128, da traordinario de 4:55{)$ para pagamento a. 
1902, que eleva. a 2$ diarios a. peosiio e soldo Joio · Joaquim de Oliveira. :ie seus venci· 
que percebe o 1• cada~e ref<n•ma.do, oom mentos 9,e to pra.t.ir.o das ba-rra;s de. Sergipe; 
honras de alferes do exercito, Orozlmbo ca.r· a~ dlscu>silo dó projecto n .. 237 c, de , 1003, 
ios Coi'rê& de Lemos (discu~são uniea); · relàtiva. á• ai:Uen m. desfia.cada.; de. aécordo 

Votação do projecto n. 108 A, de 1903, com o art. 132 do Regimento. Intei'ilo, na 
autorizando o Poder Executivo a subveuc!o· 2• discus~ão do pt•ojccto n. 237, deste ano o, 
nar com a quantia fie 20:000$ o Dr. Vital BI'a.· dedarando.sem vigor o di~posto nas 1cttt•as 
zil Mmeiro da. Car_npa.nha para,noestra.ogoiro, a b c c do art. !G da lei o. G60, de 31 de tie· 
torna.r aunbeoido o ;ra.tallle!J\o d.o enYell!lna.·. zembro _de 1898, e dando out1•as. providencias; 
me:qto o:phidico,e dando outl'as providencias, 3" discu;sã.o do p1·ojecto n. 252. de 1903, 
C<)fu ~. :Pã.t~eres das Commissões de ln$tru- (n.56, ·de 1900) decla.r,lnLlo· que; salvo o dis· 
eÇã.o 'e ·saude Publica. e de Orçamento (2~ posto no. n. 4. o no § 3• do .ar1 •. 9" da Cons.ti
di.scu~.); . . ·. . . tuição Federal, só é lici~o a.n:s Estados esta-
Voia~.ão do projooto n. 142 D, do 1003. de- belócer taxas 011' tributos que, sob qualquer 

tei'riiihaiído que os ófftc1aes do Corp.1 do Bom· uenomina.çã.o, incidam !!Obre as mercadorias 
beiro ·do Districto . .t<'edera.l . . per.dorão a. pa.· es~ra.ngoiras ou solJre ali uaciona.~~ · de pro
tente quando condP.mna.dos, em procoBSo ducção do outros ·Egtados, quando coucor· 
crime, a eSsa pena ou· a ·ma.1s de dous :~.nnos rem a.s condiQõos quo cs ~beiece, e dando 
ile' prisãO; e'.dando outras providencias (3• ou tras providencias ; ,, . 
discussão); . . . Diaou~~ão unica _do P!'l'ecor n • . 70 A; do 
r:~·Y.o~ção do pr ojecto n. 271, de ·1903, auto- 1903, sobre a. emenda olforccida. nu. 3• dis· 
rtzanao o Governo ·a · eoncoder nra anno de CllS$ãO tio projecto n; 70 A, ilesta ann:o, que 
licãri{if.,:oo:in ordenado, par<\ tratamento do .autol'iza o Poder Executivo a abrir ao Mi· 
$8.\lde, aqprp.tica.nte .dos Cor~cios d<;~ Min!\s nisterio da Fazenda o credito extraordinario 
~eraes Jorge Augusto Sa.otl&go (d1scussao do 58:713 1$0!; I, para attender á restituição de 
uilica). ; ·. . ,. · impostos sobre vencimentos, devida a ·va.rioa 
'· Votá"Çãe do projecto n. 272, de 1903, ,aU~9· ministros aposeo1õados ao Supremo- Tribun:~l 
!l'~dQ o Governo a eoncedcr \Im anno ds Federal. · · · · · · · · · · .· · . 
Íi®tlcii.J com ordena.(lo, a Jos~·x:avier de ·Mi· 2• p:.i.!'te (ás:,l horas, ou antes): 
1fan'"dà-~Henriques, ajudante do porteiro da · · · · · · · · 
1iibli .. athécai Nacional, para.. .t.ra. _ta. r de . . sua.. Contimia~o da 2• diScussão do projecto 

n. 38 A, de 1903, . reorganizando os ser::vicos 
sa.udc (discussão unica.) ; · · de hygieno administrativa da União (art . 2• 
, Vot~~o ÀO.Projecto n. 273, d_e 1903, u.nío· 0 se .. -'"'ui,n. t. es. _). __ . . 
i'izando o a-overno a oonrieder seís mezeg de -
),~~~~·c?.m;· ~r«J.8.n~.o, paro;t:i•~~mc?t() ·_do ·· Levanta-se a.. sessão á.:í 4 hora.s e 20 mi· 
~l1~:11a~e, a.o ' am_an,uense dos · Corre1os, de ou tos da tarde. · . . . ·. . - .. , . . . , .... 

. • ! : ~ ~ ·. I 

. ! 
·' 

•. · !• · . . ; ... 
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SESSÃO EM 28 DE 'OUTUBH.O DE 1903 

117a SESSÃO EM as :01 OU'l'U:àM DE 1903 
., ":.. 

J->r~sicl'enCid ;los S.rs. PtiuÚ.t (JHiniar~es' (Jlresidente), Oliveil'a FigiíeWe'do (1• Vive Pt~si• i 
· · · · · · derlte) e Paula Git'<mw~cíes (Presidente) · .. 

Ao meio-dia procede-se <i,·chamada a quo dobominado-Lo~~m.oçio' aerêa :}lor'meio'da 
respondem os Srs: Paula Guimarães, Alencar azas ~ Inteir.ada.; a.rchi·vem·se: os' âütogl'a~· 
Guimarã'es;. ·Thóínaz Accioly, Wnndel'ley de phos. · ·· ' · ···· · ' · 
Mendon(.ia;; Joaquim I?ires~ Eugenio Tour.inho, Do mrsmo. senhor, de ignal data., transmit• 
Antero Botelhol EMas Maroins, Luiz Do- tindo, dovidàmente sai:l.ccionad~, a resolução 
mingues, Thomaz Cavalcanti, J!'reclericu Bor~ dó Congresso. Ntteionil,l ántot•izando à ahér .. 
ges, Eduardo Studart, Sergio: Salloya, Gou- tura do crJdito ex:tra;órdinario' de 481$447, 
çato Souto, Fonseeà. e Si! va. 'I'eí:x;t<ira de S\1., para pága.ment9 das gi:'llt.ficações devidà.il ·ao 
E~·mirio Co~tioho, pelso 4P.. Souza, . Bricio amanuense da Diréctot'!a Gera'l de Estatística 
F1lho, Pere1ri1 d~ t:rra, . Jl)llo de Metlo, E~· Manoel ~e Albuquerque PortocarJ'ero__.~nt~i· 
tacio Coimh~·a, 'Euz'ebió ch Andrade, Arro- rada; arobive~sa o atüogi.•apllo; ·· . ·. ·. · 
xellas. Galvão, Domingos Gulmaeã,es. Vo~·gne Do Ministet'i<). da. Industria, Viaçfi,o e Obrai! 
de Ab1•eu, Pinto Dantu.s, ALves l3i.trbo&t., Tu-.. Pui.Jlicas;<le:47 docorrepte, sati~fazen,do .. are-. 
lentino• .·dos San1os; • Paranhos Montcncgro, q uisíç~o uesta ca.mii.ra no officio n! . 3j~; ·de 7 
Rodrigues Saldanha,· Bornardo Horta,: Ga.l• elo cQrJ;'ente.,-A' C!l~Oil1 .fez a.·re_qu1s1çao.;. (A'. · 
dino ·Loreto, Heredia de Sá, .Corrêa Dutra, Commi~ão de.O.rça.lll,ento.} . J " , _ 
Americo de Albuquérque, Erico Coelho, João 
Baptista. Henrique. Borges, Cruvoll()_ Cavai, ·Do mbsmo Ministêrio, do 28 do corrente; 
canti, Mauricio de Ah!'cu,. Carlo~. Teixeira satisfi.lzendo a requisição destrL Camara, res• 
Britridao, Bernàrdo Monteiro, . João ·~ui~, tituindo o exemplar do proje_cto dest-1..: Car. 
Bueno de Patva, João Lüiz Alves, Bérharues miWJ. n. 179, de WOI-.~ quem fl3i· a :roqui
de· Faria,: Lamounier Godofl'cdo, Nogll(lira, ~;ição; (A' Côq:Ilniss~o de Orç~,mento·.') 
Rodolpno Paixão, Padua- Rezende,· Gn.l\:lãa o 1 Oonso!)10 · MnniciJI.1l do tns~.rt~to -I<~
Cal'Valhal, Mdreira d~ Silvo., Fl'itOCÍdCJ Ru· dorai, do 27 do· corrent'J, i'E1mett~ndo .seis 
meiro, Rebouças de Carvalho, Cosh JL\niot', protestos, sondo um tlo Sr: Jqlió 1feq~íqt;e. dl?. 
Arilolpho Azevedo, Pâulino Carlos, Fl'<~ociaco Carmo, um do sr. Hf}Qr~qtie TJ.vares .. Lagd~n 
Malta., Alvaro de C •rvalho, Candido !to.- e outros, um ~1{) Sr. It'Ltie~ .de Mell() ~a.Chi~do 
drígues;,Hermenegildo de Moro.cs Filho, J.~a- 0 outro3, um do Sr~ João Sever,iap,o jia· J!'on~. 
quim Teixeira Brandão, Bermwdo Antof)to, seca H.Jrmés e outros, UÍ)l âo sr; ',Jóãi/,Di.q~o . 

. Candid9 de Abr~Q., Carlos C~v<d~ant.i, Qor- do Souza Ár<\Uj(). 0 ouJrós .e 1-im rlo,gr .... B'r~< 
ma.no Hasslocher. 'Càssianó do N<~$cimént,), ziliano cavalca.ot1 Jumqr, por procuraç~o !lo 
Vespasiano de Albuguorqüc, Ca.rfipJs C·-~rtilW Sr. Juão s~voriano d~t Fonsec:1 W:rrries. Ou-
e Homem de Cil.l'valho. kosim uma. communicação ri.ssignadá IJ~~o 

Abre-se a: tlessão. St•. major ll. de Azevedo Coi~nbra, tr~s. ~.~~~. 
· · d. thenticas referent('s á 4"' aecçao do 2° d1str.1·. 
E' lida e sem debato approvaua a ac~a a cto de s, José; um requerim~nto do Sr. ~u,Iio 

sessão anteeedeQte. Henrictue do Carmo 0 outl'os, e 'Lm officw~9 
Passa-se ao expedienté. presidentl} da, mesa· da. gn socçf,l.o dl) _'.!,o d.1~· 
o =r. Á.Iencar Guimarães(to tricto de sant'Anna, capeando <!_uas .. ~u~l1CJ1· 
~ tica.s referentes á 1nesma sr,cçap, ~9~~m.en~ 

Secretario) prucede á leitura do sRguinto Ls todos relativos. ~ ele~çã.o deD~pJ1~fl..~O~ 
EXPEDiENTE 

Officids : · 
no· sr. i~ Secrátârió dô Se1Htdb, de 27 .·do 

corrente. tra.nsinittindo dous .·. autographos, 
sanccion:Wos; das• re~ohições do · Congress!l 
:Naciona.l que eoncpdom .um anno ~e ·l~· 
eençaa;o·bacha'I'el'José Nabuco Ne.va, audt· 
to r de guerl'a. do 19 distl'icto· inilita.r. e dons 
anUO$ de liceDÇI/o a.o alf~res do exor~Ito:P~u
lino Julio de. Almeida.. Nuro, par11, 1.r ái. ,Ejl· 
ropa constr~i:r o a.pparelho de sua ~v~nçao 

polo 2" districtq desta Captta~, .pea~~ ~d.1)<,,~-ª\ 
20. da .se~mbr~ p:·ox.imo fi~do, .e.~~~":::'rr:A 
3" dommissão de lnquei•ito. ;·,, , 

Róqu~i'íni~ntciJ: .. ·. ',. ·. ''t_ínJ'U:},. ,, 
úe Joao de C11stro ;Naval, q.Jferes.de pa~~~t~ 

c tenente . ,em .cmnmissãt;> . da .. gu~çd~ n,e.P.J9" 
naJ tlo:>ta. Capital, ped~nuo pag\)o:m"ep.~~ 7 ,t,J,~ 
vencim~ntos aqv.c. so jülga COJ;ll d,~ve.ly~·-::-A 
Coromissão 1b Orçamento. , . . 'l; _. · , 

Da Compànllia' dJ LOtet'ias · :Naci~nae~,_rc• 
presentando contra o goravame .ll.ue J.ulga 
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oxce.>sivo na parto relativ.a. .ao.· imposto .de pre~enta!Jte de,Alagaas, o digno Sr. 3° Secro-
5 °/o d(}valur elos premias superlot~es a 200$' t·mo, Sr-';·Wânde't•ley de Mendonça. 
vendidos on não, pelos motivos quo a\lega,__: Venho, port1.nto, Sr. Preait.ienhe, em des~ 
A' Commissa.o de. Orçamento.. empenho do • dever do representante do 

Do Anto:lio Marwel lln · Proença; Gome.=;, Cea.r:t, quasique repr0duzir as considerações 
I" oscripturario aposentado da Caixa de h:mtem ftlitas da tribuna. do Senado. pelo 
Amo~·tizat;ão, pedindo contagem do tempo honrado Senador do nosso Estado, o Sr. 
~:.\ra_'.p.i~tlh)'>ria 4~ . sua apóssntadoria,-'-'.t\:' Joakim Catunda. ) . 
Comm1ssao de ·Fazenda e Indüstria. Dando aorpo a pequenos factos de política 

' . Do engenheiro ci 7il Thomistocles Pompeu· local, OPait' entendeu subordiMl' a dictames 
rlo .. Albuquerqu,e , Figueiredo, prop:)lldo-se politicos, de que se· tem feito- defensor· e 
construir, me<lia.ntc <~os ,condições que estab!:'- arauto, os acontecimentos do Ceará; collo
Jecer o traça.dQ.qllC indica o justifica a· ferro- cando-os sob a mesma ordem de conside
Vil!o d~ ~4aQ.eiea ao.Ma.irioré.-,-, A's 'commis- rações e alliando-os ·a uma olygarcbia que 
sões da Ob1·a~ Rublica.s e de Orçamento. elle jlllga formada. naquelle Estado~ · 

Olygarchia no Estado do Ceará ! 
. O Eh.•? Fl"e<.le~ieo Bm.•ges (')- Mas como, .e formada. por quem ~ 
Sr. Prcs~dente, . ultimamente a imprensa 
dos~a: Capita~ so tem occnpxdo · da situação Ha. ~ olyga.rchia. constituída por um g .'ain
pol.ltica· âommante _no meu Esta~o e por ta. I de o pujante partido, a· que sa .. alliaram' aos 
fórma se tem I'ofertdo a a.contecunentos alli principaes ·e mais importantes • famílias 
por acaso passados que a minha. presença na da.quelle Estado, om todos os municípios ; · ha· 
tribuna se t·Jrna riec3ssaria para esclarecer a olygat·chia, o poderio e a tyra.nia de um 
os factos e evitar que a.opiQião se forme de chefe, a quem estão ligados os homens mais 
modo orr.one,o sobre os mesmos, aconteci- imporhntes do Estado .•. 
mentos. · O SR. EouARDo STUDART...,.. E' o mais to· 
:Na. sua. edição d ·~ segunda-feira, O Pai~, lerante e bondoso chefe. . .. 
I~portante orgão de. publicidade desta C:t . 
p1tal, ~m sua columna_ editorial, ent9n.lou dar 
-vu.tto ~ ~ss~s p_o~tos, a.l.armando por alguma 
fórn;l~ a ~Pl!lla~ .• relattvamento á situação 
do Estado' do Ceàrá; 

0 SR.. FREDERICO BORGES-. ; • pela. sua SOli· 
da.rieda.de, acceita.ndo a responsabilidade da 
sua direcçãu, auxiliando-o n!l d.irecçio desse 
pat•ti,lo ! 

Será. essa a tyrania 1 Será essa a oly· 
garchia ~ . - · · · 

Onde jt se as viu exercidas por qualquer 
fórma e por qualquer maneira.~ 

0 Sa. HEREDiA DE SA- Quem é o chefe a 
que v. Ex. se rafere 1 · 

_ Sr~ .. Pré'sid.t;l,rite, e~q!Ja.ilto es11as aprecia
ço~~ •. n;taiso~ menos InJustas, mais ou menos 
apuxon~~as, eram. ~eitas em publicações de 
s~n;tenqs tmp()rtancta, anonymas, e espa
llt~dl!o~ p~J~.s colurni_!.as ·sem rBsponsabllid ·.1.ie 
dos re~pecttvos ot•ga~s da opinião, a repro
sentaçao do Ceará nao se julgou na obriga
ção· do vir contesta.l·as ; uma. vez porêm O Sa. FREDERico BoRGES- Eu respondo a. 
q~e um. or~ão da. opinião como 'o Pai~' O Pais, que diz que h:.t oly·rarchia o tyra
deu tal importancia aos f~ctos a.rguidos, .. a nia no Ceará, ex:Gt•cida.s pelo ~hera do pat•-
~o,nto ~e sobr~ ollos discorrer em artigo de tido, o Sr. Senadot• Accioly. · 
Ie~acçao, corrta·nos o dever do -vir a esta O SR. HEREDIA DE SA - Um doa chefes 
tr1~una p:1ra, em bem da verJa.de e trau- m:l.is prestimosos da politica republicana. no 
q,utllidad.e. ~o animo daquelles que teem a Ceará e no Brazil., 
resv.ons;tblltdade. do govet·~o. da Republica, 
am,.r~arquo a sttuaçao pohtiCl do coará é O Sa. FREDERico BoRGEs--o nobre Dopu
p~r_fettamente calma, tr..tnquilla., 0 ·contim1a tado pelo Districto Fe .oral ao:tba. de atHr
a:maroha'I' guiada pelQS princípios severos do mat• · · • 
d_ever.e da honra; (4poiados.) · O Sa. HEREDIA DE SÁ-Som duvida · o de 

Te~u1.mos, Sr. Presidente, immediatamen te !>ôa. fé n~oguam pó de conte.star isso. · .· · . ' 
· 3:~~~~? • ~ .. estl tribuna, no mesmo dia do . .. · · · · · · · · ·-' · · · · · ~ ·' · · · 
~rg~p; ~l_!LSessãodesse dia.~nãotivesse muito .• 0 SR. FREDERICO BORGES r·'-<•.'· acaba de 
J~S~·: ~;'·;rpe~ecidl,:\mQnte· sido :consagrada á affit•mar U~a; vordade.que ,6$tâ Dv ra,nimo dos 
~e~or~~- do· cmrgente chefe republica.óo, home~s emmentes do pa1z; em relação á 
S~!.' Julio de Castilhos.; o teria mos cumpl·ido -pessoa. ·do S~:. · · Senadot• · • .A:ccioly, distincto 
e~A~ver h~mtemsi a. hora. do expediente che_fe do plrttdol republic mo do CeM·á. . · 

, ~~,.ti·Y~~ s1do .esgo~ada._pelo.djstincto.t•e· , O ·sa. TiróirÁz :OAVALCANTi:·~ Qúe tom o 
•. ,. ~)'t•t~-cÍÍ;.c~;:-~~-·n~o-foi ~~•·Íslo vei~ or'adór~ ~~f~~0 ~G todos os ·homo:~~',',h~~~·Órt~Iite~ ,-~o 
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O ·SR. HEREDIA DE SA- Eu nada tenho h 1 motivo algum que justifique o ala.rma. 
com a política do Coará.; presto apenas ho- lcv,Ln tado po;.· esse urtióO a que. me tenb,o 
menagem a. um distincto es~atlista. ·As mi- refe1•ido. · : ·. . . 
nhas palavras toem toda a. iiílParciuliJ.:tde . Ha, por~m, um úutro ponto a qu!l davo 
. o SR. FREDERICO BoiWES -0 merecimento alludir ; c, entre 0::! meus distinctos cqllega.s 
de s. E~. vem já ({o regimeri. passado, on:Je do representação, tomei a iniciativa Je 
ellc cl1egou a ser escolhido Senador dv Im- fa.zel-[l, e principalmente sob a minha. rc
pe:io c. a prestar . 0 compromissO devido. spons:tbilídado pessoal pela condição cspJcial. 

em que me acho nesta bancada, sendo, além 
O SR . EDUARDO STUDAR'I'-Occupou quasi de rep1·esentante do Ceará, intimamente li 

todos os cargos impor~antes do antigo re- gado ao act:.:.al prcsideni;e da.quelle Estado. 
gimen: foi presidente de provinci<\, depu· Sr. Presidente, a par com a !l muitas 
tado e Senador. aceusações injustas o menos verdadeiras 

O SR. FREDERICO BoRGES- Era chefe de atiradas ao eminente chefe do partido repu
um gl'ande par~ido nacional no . tempo da blica.do d.> Cear;t, accusações que á. simples 
monarchia, e depois da. proclan:iação d:~ leitura se desfazem . com o conhecimento que 
Republica S. Ex., instado _por sous amigos, se tem do caracter elevadíssimo daquelle 
que respeitaram ató certo ponto a sua re· digno cidadão, uma. poderia. impressionar o 

.serva, os seus escrupu!os, instado por e!les, ospirito publico, pelo documento ·a que o 
para. qúc vi osso novamente tom~t· a respon- escriptor do má. fé se refere. 
sabilidade do Governo, assumir Ulll posto na y ARIOS SRS. DEPUTADOS PELO CEARÁ -
}:olitfca, S. Ex., pela sua prudencia., pelo 
sou critório, pela sua circum::pecçio, pelas Truncan .;o. 
suas virtudes particulares e civicas. ~. o Sa. FREDEiuco BoRGES- Sr. Presi-

0 SR. HEREDIA DE SA'-Pela sua. bondade. dente, ho~tem, pela.s colu~nas do ~m ot'g!Lm 
de publiCidade desta Ca.ptta.l-, d<>pol:!l de, pot• 

O·Sa. FREDERico BoRGEs •.• tornou-se logo es~as mesmr.ts columnas, so ter buscado ati
chefe desse grande partido; o r.quelles que ra.r t)da a. sorte de injurias o de apodos ao 
in~tararo com S. Ex •. nesse sentido não são honrado cidadão que nos orgulhamos de ter 
homens suspeitos á. Ropnblica ; foram Oi como chefe do nosso Estado (llpoiado:s do St. 
procere:~ della. no Ceará -João Cordeiru, Be· Gonçalo Sot~to) se buscou ainúa 1~n9ar som
zerril Fontenelle e major Bezerra, pal'a ·só bra á sua probidade immaculada, d1zendo·se 
cita.restesentreos meusillustres patricios. que S. Ex., no deixarogovet,nodo Estado.e 

Pois bem, é es;e homem a quero so vom ao passat• a administração ao a.ctual presl
a.ccusal' de ser o chefe d13 uma olygarchia, dente, havia. accusado, om sua mensagem, 
mais aiuda, de um governo tyra.nico no sou um saldo que mai~ tarde foi verificad?· não 
Estado. ser verdadeiro, e, mais, que o presidente 

Os factos estão perfeitamente elucidados actmi.l, então empossado, ten_do de s~ dirig~r 
pela. bl'ilhante exposição hontem produzida á Assembléa Legisla.th•a., entao reumda, assi-
no Senado pelo illustre Senador Catunda. gna.lou, em mensagt>m, esse facto. 

São incidentf's muito communs na vida dos Ora, S1•. PJ•esidente, l'et'~ritlo o incidente 
partidos o das pequenas localidades dos Es· pela. maneira. por que o fu.z o escriptor do 
tadol!, roas immedi3.ta.roente dorimidos pelo jornal a que me refiro... · 
ol'iterio, pela prudencia., pela alta. cil'cum· U:M •. SR. Dm•uTADO _ Trunca.do, bem ·en-
speccão ao eminente chefe republicano do tendido. 
Estado do Coará. · 

Reina, po1•tanto, a.lli a paz mais com O SR. FRI::Dt:Rrco BORGBS- ••• par.ece, 
pleta., a. calma mais absoluta e, qnanto á effectiva.monte, que houve, pelá menos, i~r:e· 
direcção dos·negócios publicós, o · Ceará,· fo- gularidade no procedimento do ex-presirlente 
lizmente, não póde invejar a nenhum outro do Estado, o Sr. Accioly. ·. ·· ·. . · : 
;Estado! (Apoiado~~) .· . .· Entretanto, Sr. Presidente; pe~as datas 

Sr;· Presidente; como. acabo; de dizer, os explicam-se perfoit::tmente os factos. · · 
fa.ctos articulados; e que determinaram este A As$embléa Legislativa do Estado, con· 
artigo seosaciona.tdo ~~~z J:ltl. , sua: ediçãodo forro~ é alü ,estabelecido em lei, a.bre.-se em 
ante.:.hon~em, forain ·especificados e explica· 1° de julho de cada anno. · .• .> : 

· dos do · modo mais comphfto e sa.tM'actorio Nesso dia o Presidente lê a sua mensagem 
pelo Sr. Senador Catuhda.. O discurso de relàtando os ·acontecimentos mais 'impqr
S. Ex:. consta do Diado do Congt·esso de hoje tantos c mostrando a situação financeira 'do 
e eu não cançarei a paciencia da Caina.ra E:;tado. . .. , . · oi ' 
reproduzindo este llistorico : · tal não é pre· Ora, nesse documento, o Sr. Senador ,No
ciso para quo ella, se convença. de que . não gueira. Accioly oxpaz coro toda a. fidelidade 
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o estado, financeiro do Çe<~.rá, :o saldo en tª"-o 
existente. · . . .. · . • 

Mas, Sr. Presidente, depois desse'dia a,té 
<íqlielle:em qúe o. novo administrador d'Jvia, 
<tsstlinir'll.s reieas do Governo, decur.IleU um. 
pr<tzo de 12 -dias e tendo assumhlo a admi
nistração o actual · ptlesidente do E::Jtarlo no 
dia l.2 de julho, claro está quo nece.>saria
me~te nesse prazo furam feitas. despezas ot·
dioãrias·do Est.a.do, como, pol' exemplo, o 
pagamento ao funccionali:~mo, que é fui to 
do dillt 1° até o diu. )O. 

'0 SR. EDUARDO 8TUDART . .,- Batalllã.o de 
segurança, etc. 

S. Ex •. nunca teve em rolMão ;~.o seu 
grand~ amig(), o Senador. âccioly, a mülima 
Q.ivergetlcia, E' f!eu compa.nneiro. n~ política 
desle .os.· tcmP ;s . d~ monat1chia, ,quap.do ne
nhu:r:na 3:3J?il'~yão po~H\ca tip~a, porq_u,e .era 
medtco e mf!e,pendente, e na.o se hav1a a,inda. 
mettido em··politica.. · · 1 · · · · 

Pois bein; nao havia de ser depois do tér 
acceito a hbiirosa indicação do partido, -e 
pr•incipalmente d,o digno c!lefe da politica 
dq Estado, que eUe iria. commetter a deslea
dado de Qão sa subm~~ter .• á direc~ã(), tã,o 
digna. e tio honrosa, daquaUe Sen~dor. · 

O GoNÇALO SouTo-- Isto é irrespçmdivel. 
O.SR ... FREDERrêo BoroE~ .----; Cunseqüente~ O SR. F!tEDERICo BoR'GES-'-'-Portânto, nós, 

monto, Sr .•. Presidente, só. por ::tl)i está ex- representantes dó.· Ceat·á,' temos o maior 
plicada. essa,dilferen~a.. I-Iàyia, porém, ainda prazer e a màjor lwnra em' vir affirm:lr da 
outras conta::~ devidamente process..'t(ias pela tribuna a nossa. inteira solidari.edade com o 
administraÇão pa.ss..'tda., quo <t nova admi- dignJ chefe da poiitica do nosso· Estado o 
nistração cort•i:t o dever e a obl'igação de nosso emin'ente am.igo~ 
pagar. · . Da sua dit•ecção jlolitica nos orgulhamos. 

Outra consiJeração, SI'. Presidente, é a de An,ossa estima lhe õ garctnUdà pela sua hon
que este.doctJmentu, devendo s~t·. lido no dia radez immacula.da, por !llias virtudes, por 
1 de julbo, nece~s1!oriaznen~.e foi feit::> algüns sua bondade, poi• suá. a.lt~ circunispecção e 
dias. arites. para . ser irriPl'esso ·e.: publicado o pelos seus eminentes dotes cívicos. 
necessariamente lambem:.· :não .. pod!a conter Faz&ndo es~as sulamnas declarações, espero 
~odosos, Gor:nprom,is~osasf;utrli4ps·pela itdmi· que se dê3m por b.J.tilos os irrequietos per-
nistr&eão que deixou f> Governo; . turba.dores da. noss~~o política local. ..· . 

· Abi tem; Sr. Presidente, por,cs;>a f()rma. a Não precisava tHzal-o: a. polit~a. do Ceará é 
oxpliéo.Ção do:j factos que demon:jtram a ma- a da tolera.ncio..maxilna, da honrli.dez·e do trp.

'neli'a !ligna, · .. hom•osa e.· illiba.d<O, por.que o ba.lho. ·A paz e a. felicidade dáquello povo sã,o 
~igtioSenil.dor -Nogueira. Acllioly · geri!J. o~ o nosso a.nhelo; .governo e polir.ipa. do Ceará 
negócios publiCOd do Ceará.< . . ~ó desse a.nhelo cuidam. Com .tal preoccupa
.: ··E'dahi, Sr. Presidente, não se .• pódo do- .~ão, bpm se vê que nos oito sobra teoopo 
di:Izi~;;de :rórma. alguma a minima .parcella. para ser tyranos; mantomJs. dignamente, 
de submissão du. pat''e üo .Ht•. D1· .• :, Pedru embora com jnsta modestin, o nosso logl!.l' 
Borges; act'ua.l PresiiLnte do E.,;kt(lo,mh l'Ql<~' na.. fmlóMçi'i.o •. Nã.o ·temos · outl'D. aspira.ção. 
~o aô•:Dtt,•'Nogneil'/1, Accioly. ' ' (illHilo bem; muita hem. o_o,·ar/rw e 'IJÍ'Mmetlll~ 

Isso, sr: ···Presidente, é uma. intriga. ha. r~·licitado.) 
·müit.o témpo levantada desde o começo do · · 
Govelitürdaquellecida.dão, oro rela\ão á. di- O Sr, Et"lnlrlo Cout,nho (')
recção sabia., probidissima do sr,. ur. Np· St•. PJ,'asident~. · importantes ·tn,J~~triaes o 
gueuoa. A(l(lioly, . . . . cominerciantes de Porn!'mb1,1co nio encarre· 

Nos negocias politicos do Ceará, não $Ó o ga.ram de trazet• I ao. Cónhêclinohto destà ca.. 
Dr. Pedro Borges, como toda a representa· mat~a. uma representação np sentido (le ~llr 
çãoo'do cea.rá toem a responsauililladé da. rev1sto o regulamento dvs Impostos do con-

administração tio Dr. Nog. noira.·· .. Acciôly. 
81

.
1

N01p .. •. . . · ·. 1-.- · .. '.·.i·l.l·.-.... • -.·d. · ... · .. · . . ·.· .... (Apoiado.~; f' • . . . . . ao B o ·~P;l. .. ~ .. om . o r o prtrn!'llro a 
E cu, 81·. PJ·.~sidente, mais: do que os meus o~.c~pa~·.·s~. d~te ~i;j~!lmptp. n~~ta. C~tsa.. Meu 

c.collegas; ·porque· me acho . in tima.mente l!gtt '· dt~tmcto collega e. com panhe_I~ o t;le. MHcada., 
do porafiinidados: muito estrelta.s ao actuai cUJI? nom~ pec!), llçel19a. p~rl).. ~eclu1ar, Sr • 
Presidente, sinto.me:no déver.:de• vir affir~ Esmerl1>~4tqq,I;laQ.de~r~ Já -~qut, tr;()uxe ~\lorn· 

·marrdesta: tribuna a 'minhá.· solidariedade Jn. , beJI1 ':l.!ll~ f'3.Pf,~!1~(1çao .4~ ~n~u~:~tr1a,~s e c~m-
teira e completa •. ~.. . ; .. , . ; · , • · 3~()rcu,mt~i3. <la;.~J,'~;9~ t;loRto . .-de.,JlJ,D,Otro. . 

.•. , .. , ,. · . , .. .. . .·. , .. · .... · . S, Ex., d~po1s de desenv.oly!')r, em um 
.. ,.0SR! EDUARDO STUDART -Sen~imentos brilh~nte «Jiscurso, o assuJU'ptQ dtL'que se 
11ue m~itq honra,rn a y; E:t.. · occupaya, terminou por um PI'oJe~to assim 

0 SR ... FREDERICO BORGES - , .. e a do çoncê~ido! . . 
Sr. ';Dr;: Pedr.> Borges para. como Sr.' Sena- · 

1{: Jl ·N JJ l Hl't ; Accioly. • · · · , (-)·Este .dlscu•·~o niio foi l'evisiil pela orador.: 
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· « O Congresso Naciona.l·tll.icrafia : para. levantar esto pa.iz d.a. queda. imminonte 
Art. v Os ~ protluc'tos q~o sahh•tmi <ias a que era àrràsta.do por c.irctimstaneias qüe 

fabl'icas de teciilos esta.belQcidas no .paiz po- não voem ao caso rnoncionar agora. · ·· · . 
darão conter um rotulo coHado ou impres:;:ó, A repi•esentaçã.o quo · tenho a honra de 
noqual_se consigne 0 nome da f,1brica, suá tra.zet• ao conh!lcitnento desta Casa ê assi· 
respecti-va . localidade . ou . simplesmente as gna·!a l)Ot' impol't..'\nte's negociante:~ e indús-
palavrJ.s -Intlustt'ia. Naciona,L triães do Estado de Pernambuco, que tehho 

t 2 R · a honra de representw. Os contribuintes, 
' Ar . . . " . evogam-so as disposições em os neoO'ocia. ntes e industriaes da Ui nã.o dese-

contrario,>> .. · . · 
jan1, não pretendem de fórma. alguma 

Depois do meu. illustre collega Sr. Esmo- eximir-se ao pagamento de impostos. Não; 
raldino Bandeira, tainbern o distlncto cólLl- elles estão promptos para collaborar na sal
ga representante doE~ta.do do Rio de Janeiro vação da patría, querem, como bons bra· 
Sr. Mauricio de Abt'eu, t1•ouxe uma. roprc- zileh·os que são, pagar o imposto, mas tam
f:entaÇão de fabricantes de caJ~1ado, com bem querem que a sua. libe1•dade não 
igual intuito de p:?dlr a revisão ue:.te regu- seja. tolhida emquanto estiverem dentro da 
lamento draconiano, pois outro DG1Iio n~o lo i. 
pode ter. E, Sr. Presidente, é exactamente-- o que 

Não 6 occasião opportuna para occupar- ftLz esse ·. regulamento vexatorio, iníquo - ~ 
me dos impo:;t,os de consumo. Etles estã.o dl'aconiano, como já. tive occasião de qua
infelizmente decretados por uma lei cuj ·1 li/lcar no começo de meu discurso. 
promulgaÇão fomos obt•igados a acceitar, em ·Como si não ba.stassem .as innume1'as 
virtude das condições precarias e e;pecia- causas . quo concorrem pa.ra. asphyxiar o 
lissimas de nossas finanças. Mas, incontesta- commet•cio e as industria~ de nosso paiz, Sr. 
velmente são impostos pes:tdissimos, que Presidente; como si não : bas~s3e a desva
tolhem a liberdade do commercío e da in- Jorização dos nossos produqtos nos mercados 
dustria.. . estrangeil•os; como si não .bastassem a; secca. 

o sa;, TEIXEIRA. DE SA-São inconstitucio· e. a fume que assolam o nosso paiz; como 
naes. · si não ba.stassem tantas o:1tras causas que 

nos depauperam c que tendam a a.nnul
. O Sn.. ERMIRIO CoUTINno --' Em muitos lar-nos na ditllcilima pha.se _economica . que 

paizas elles têm n.té asphyxiado a industria e atravessamos, vei11 ainda este J)al!adissimo 
o comtnercio. l'egulamento, regulamento -que, devo dizer, 

Di versos economistas · team se ocoupado não ê a interpretação fiel da. .. lei, .nã:o é o 
deste assumpto, condcmnando semelhn.nte modo pratico de executal-a., ma~ é, senhores, 
imposto. · uma. interpretação mnito diversa, muito 

· Pm•initta-mc V. ~~:<.que cite Leroy noan~ onerosa, o <1uo, diga-se 11. ve~da.de, deturpa. 
lien, quo, a. proposito do gt•ande desastre da. com1Heta.mento a. lei vota.da. por este Cou-
Hospanhà, disso: «O imposto do consumo, si gresso. · 
nã.o fui a causa. unica. efficiento dn. a.sphyxia Nessas condições, Sr. Prosidento; como 
da illtlustt'1a. hespanhola, foi uma. das cau ;as interprete do commercio e das industl'ias da. 
mais importantes.» minha terra, venho pl'ote~ta.r contra some-

Devo dizer ·ta.ml1em, Sr. Prosidénte, que lhante . regulamento (muito bem) e pedir a 
nos Estri.d~s Unidos, por occasião da. guorra V. Ex. que acceito a representaçãO desses 
da secessão, gllort•a. qti.e impoz ao p:üz enot•· commorcíantes e industriaes, rBpresentaçã.o 
li1i.S3i!nos :sacríficíos; o Congresso Americano cuja leitura não fa.co completa ·pa:r.a. -não 
foi obrigado a. decretár estes imposto~. Em- mo doinora1• por mais tempo na. trtbuna, 
·qnanto, porém; a. naçiio se achava absorvida abusando da attenÇã.o dos · meus 'distinctos 
pelo patriotismo, presto.va.-se a.o sact•itieio' collegas. (Nt'roapoiados.) · 
t~em olhar oonsequehcias; màis tarde, porém, · Rogo ainda a V. Ex., Sr. Presidente, que 
surgh•ani retllarriil.ções d<i tódos os angulos antes do enviai-a á respectiva. Commissão, 
da. Republica, quer p91'anto o Poder Judicia- a qual, espero, não . sa demorará. em dar 
rio, quer perante o Legislativo, quer perante parecer sobre assumpto ': tão momentoso 
oExecutivo e, afinal; este tiltimo foi obri.- coino este, mande lJUblico.l•a na • jorn~l da. 
gad\l a pedii• ao Congresso a revogação Casa.: (Muito bem; mt'ito bem.) ··' ': '' · ·.· 
da leL · ·· • ' ·' · ' . · 0 S:a. PRE!ilDENTM-'-Sim; senbori '"· 

Não é na occasião presente, ainda duvi- vem á. mella. e é eirviada á. êominis3M:da 
dosa e sombria, que · poderemos tràta.r de Orçamaritoa seguinte . . . · · · : .. _~~/ 
re'f'oga.r es~a. lei. · 
. Não, Sr' Presidente, o Brazil · ainda pte· REPRESENTAÇÃO . 
eisa do. saoriftcio de seus ftlhos, ainda preci• lllms. Exms, · Srs, }l~p~e~e~Mn~~ ~, da. 
samos de dar grande cópia. do no:so suor Na.ção~ 
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.. Os .. a.baixo . as .. ignado~, feridos e.m di~ I portanto, jurídica e constitucionalmente um 
reitos constitucionalmente. garanti<l.os pe!9 regulamento não pôde conter disposiç~ões 
irícoostitucional decreto do ~otlel'. Rxecutivo diversas da m~sma lei tiem que a alterem na 
n. 4.697, .de. 12 de dezembro .ultimo, veem forma ou na essencia.. · 
respeitosamente pedir a VV. EExs. medidas Nenhum jurista. pensará de modo diverso 

. clara,s e ;precisas que revoguem tal decreto sem cahir no absurdo de dar oos dous Po
o mais legislação sobre o mesmo a.ssumpto do1•es as mesmas attribuições, a Constitui-
inconstitucionalmente encravada nos ferozes ção negou a um dclles. . 
regulamentos dos impostos de consumo, e Logo nenhum regulamento ou decreto do 
que restabeleçam, em toda sua plenitude, a Poder Executivo póde constituir direito 
lei. ordinaria .do Congresso n. 42~, de 3 de novo; e qmtlquer acto que se afaste das re
novembl~O de 1897; lei que não fvi revogada., gras anteriores é· inconstitucional e, por
mas que o Governo tr::tnsacto, no intuito de tanto, nullo do pleno direito. 
augmentar a renda a todo transe, pa.ra não Appliquemos esses p1•incipios gera.es ao 
dizer na ingloria faina de anniquilar a in- caso particular em questão. 
dul'ltria nacional em proveito da estrangeira Aventada no Congresso Le6islativo a. idéa 
a annullou de facto, introduzindo nos. in· de se distinguir os produclos nacionaes dos 
constitucionaes regulamentos dos. impostos similares estrangeiros, idéa. de que não vem 

. de con_sumo disposições diametralme!lte a.o caso estudar agora como e porque surgio, 
oppo~J&s,ás determinadas na mesma lei. o Congresso, depois de demorado estudo e 

Exms. srs. MembrJs do congresso. A ar- refiectida discussão nas du~s Casas d? Pa~
guição, si provada, de inconstitucionalidade lamento, co~locando-~e acuna. do fa.!orocl
do citado decretodo Poder Executivo, ete., mento ou na.o. dos lUte_resses pecuhare~ a 
bastaria para desobrigar 0 contrjbuinte de q.ualquo: fabr~ca.nte nacH;mal ou estrangeiro 
cumprH-o: porque ninguem é obr·igado a íez o fo1 sanccwna.do~. a le1 n. 452, de 3 da 
fazer ou deixar de fazer sinão o que esttt de- novembr? de 189_7 • , . 
terminado em lei anterior: e não é lei, a Esta le1 es.tatum que. qualq~er fabr1cante 
lei inconstitucional; não é lei sinão a lei ou comm~l'Ciante ~od!"r1a ou nao r?tular seus 
l'egularmente discutida, votada e publicada producto~:~, que o f<l>brlCan~e poderia escrever 
pelo Podor competente, segundo as prescl'Í· seu rotulo om qualquer hng_ua e nell~ appõr 
pções da constituição. Mas em mataria. ad· seu nome e o_ loca~ da. f~b~1ca ~~ simples· 
ministl'ativa o Poder Executivo bra.zileiro men_te as pala.vras-In~ustrla Nu.cwna.l. Ex
tem·tão·exteilsos meios de al!ção que de ce~sao u_n~ca, os fa.br1ean~es de productos 
nenhum . recur;:;o, nem mesmo 0 rocul'so alun~nttctos e phu.rmace~t1cos., . . _ 
legal,jus, o recurso verdadeiramente republi- Pois bem, apezar ~e tn~ claia dJsposiça;o 
cano-o recul'So ao Poder• Judicial'iO-IJóue legnl,? P~der E~ecutiv?trans!Lcto sem reemo 
0 infeliz contribuinte soccorrer-se. de .anmqu1lar a 1~dustr1a naciOnal em pro-
. verto da, estra.nge1ra, enxertou nos regula-

Provar a inconstitucionalidade de tal de· mcntos dos impostos de consumo ll1.sposíções 
ereto e regulamentos Jos impostos de con- qu.1 a.nnullam uo todo a. p1•opria lei. 
sumo, é tarefa simples e fa.cil. E' clu.ro que de accordo com esta loi o fa-

A Constituição nacional estabelecendo os bricJ.nte nacional tinha na expressão-Indus· 
tres podel'es que .f01•mam o Governo da Nação tria Nacional-a designação logica e legal 
delimitou restrictivamente as attribuições de da distincç·ão de seu producto do similar es
cada um delles. · trangeiro, e ficwa. com direito de para mão 

Ao Poder Legislativo, e sómente a este, é embair o publico empregai-a ou (ê a coa
dado fazer lei; e tem que fazel-:tsdeaccordo juncção usada na lei) um ro&ulo escripto em 
com as normas restrictamente prescript<\S qualquer lingua. com o seu nome e designa· 
na. mesma Constituição; ção do local da fabrica. 

Si se afastar dessas normas a que fizer é O Poder Executivo do ultimo periodo pre-
inconstitucional, e portanto juridi(}amente sidoncial, por seu Ministro J.a Fazend:~ en· 
nulla.. xertou no regulamento n. 3.622, de 25 do 

D~sse <J.ireito não póde o Legislativo des- março de. 1900, a titulo de facilitar n. fisca-
fazer-se em favor de nenhum outro Poder. lização,dos impostos de consumo, disposição 

Ao Pódei~ Executivo.· é absolutamente ve· dia.metraJn:1ente opposta. Assim ê que, no 
dado legislar:. Apenas quan.Iô autori~ado. dito regulamento substituiu-se a disjunctiva 
pelo Congresilo · em cada caso particular ou da lei .. de 3 de novembro. do 1897 pela 
póde regulamentar esta ou aquell!Hei ou conjunctiva E ! ! (descuido ou proposito?) 
disposição legal que o Congresso· entenda. e obrigou-se o fabricante a usar o rotulo com 
que d~va.ser regulamentada~ seu non~e •. ,·ua e numero do local oncle é si
, R~g)Jlamenta.r uma lei é .estabelecer a tuada a{abrica E a expressao -Indust1·i<t Na-

!ótiliá pratica da execuÇão· dessa me~m.a.lei; cionaZ. Não pa.rotl al1 i , A citada lei' em seu 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22105/2015 12:43 - Página 15 de 39 

SESSÃO EM 28 ·DE OUTUBRO DE 1903 809 

· art. 3o pel'mittiu ·G_ue o fa.brica.nte escrevesse Isto quer dizer aos signat:.trios daquelles 
seu rotulo ero qualquer lingua, comtanto que requerimentos que· s. Ex., querendo conser
tivesse seu nome, etc . , ou a. expressão- In· · var-se no papel que lha traçou a Constitui
dus~ria Nacional. O, citado regulamento cão, não póde alterarleis; mas que sente tão 
arts. 56, prohiba terminantemente o uso de embaraçosa. a situação da. industrla. nacional 
rotulos e n mercadorias naciona.es com qun.l· cujo ostndo rccommcnda ao Pouo1• compc
quer palavra om lingua. e!:ltrangeíra (excepto tente. 
cinco ou seis que elle cataloga), e considera E para. melhor prov~ . de !'oa vont:Ldo 
e manda processar como contrafuctor(!)o S. Ex. prorogoua.execuçaodomtadodccroto 
fabricante que oppuzer em seus pl'oductns n. 4.697, do 12 do dezembro do W02. 
rotulo que contenha qualquer pala.vra. em Assim pois, ossu:ppl.cantes pedem .licança. 
outra Jiogua ·que não seja a portugueza. para juntar por cópia o supracitado reque-

E ainda se tem a cot'agJm de dizer no riinento cujas palavras fa.zem suas e -ousam 
mes~o · artigo que contin úa em plono vigor esperar do acrysotado prtriotismo . de. y. Ex. 
a. le1 de 3 de novembro do 1897! o restabelecimento em seu pleno v1gor .da. 

Posteriormente, o actu:.t.l Ministro da Fa.· lei n. 452, de 3 de novembro dê 1897, e metas 
zemla fez baiXar um decreto {n. 4. 697 de que s:ttvagu:~.rdem o contribuinteconira.p~o-
12 de dezembro de 190\?) do mesmo mo:lo em cessos fiscaes, multas até impo:~tas em vir
perfeito dcsaccordo com a citada. lei. Nesse tude do deceeto c regulamentos do Po ler 
decreto, ainda sob a mascara. da fiscalização l<~xecutivo, em desaccordo com a desejada. lei 
do imposto de consumo,seübriga ao fabricante de 3 de novembro de 1897. 
e commerciantc de mercadorias nacionaes a Nestes termos pede:n deferimento. E. R. M; 
ap~ôr em todos _os prJducto~ up 1•otulo em Rio de Janeiro, 2o da julho de W03.-
cert~ . ~ determmadas cond1cçoes, P?dendo Seguem-se 25 assíguaturas. 
ou nao Jnnt:J.r as palwra.s- Industr1a Na· 
cíonal-(sic). ORDEM DO DlA. 

Do exposto é b:!m claro e visível que o 
· Rog. n. 3.6.22 do ~6 da març;) de 1900 e o 
decreto n. 4.t197 de 12 de dezembro de l902, 
conteom prescripções absolutamente oppostas 
ao determinado na. lcli n. 45~ de 3 de no
vembro de !897; e dahi, ou os citados regula· 
mento e decreto são · inconstituciona.es, e 
portanto nuHos de pleno direito, ou então 
cahiremos no absurdo de h2ver no dir~ito 

. brazileiro, vigoranrlo sobl'e a mesma ma· 
teria, disposições uiametralmente oppostas, 
uma prohibindu o que a. outra concedo ; pois 
que é incontestaYel (sob pena de ser mate
rialmente annullado o Podet' L')gislativo) que 
um decreto ou rogula.montJ do Poder Ex
ecutivo não póde nunca. ampliar, rast1•ingir, 
moulfloai' ou 1'0\'0gu.r uma. lei ordinarla do 
Cong1•esso. 

O Sr. Pre•idente- Não havendo 
numero legal para. se prot!edct' as votações 
das matarias constantes da. ord<>m do dia., 
passa.·se á ma teria. em discussi\.o. 

PRIMEIRA PARTE DA OIU.llüf DO DIA 

E' annunciada a I• d:scussã.o do projoeto 
n. 195 A, garantind\J a.os otnprogados t.l.a. Es
trada. de Fe:•ro Cont1·al do Bru.zil o diroito 11. 
u.posontadoritt, continuando em vigor o de· 
cl'eto n. 221, do 26 do t'ovoi•ciro do 1890, 
com pa.racar da Commi:lllii.o tio Constl tuiçõ.o, 
Logislu.~'ii.o e Ju:>t.iça.. .. 

Ninguem peJindo 11. palavra ó enoarrada a. 
di:Jcussiio o adiadt~ a votlLQiio. . 

E' som deba.te oncerl•ado om 2• discussão, 
o artigo unico do projoc~o n. 275, do 1903, 
autorizando o Pr,1sidenta da Repu~lica a 
abrir ao Ministerio da Marinha o credito 
de 4:55• $ para pagamento a. João Joaquim 
de Oliveira d'.i seus vencimentos de l 0 pra
tico das barras de Sergipe, ficando adiada .a 
votação. 

E' annunciada a 3' discussão do. projecto 
n. 237 C, de 1903, relatiu . á emend\1. de.s
tacada, de accordo com o. art. l32 .do: R.egi· 
me o to in terno, na 2a. discu~são do ·Pl'.~j~c,~o 
n. 237, deste anno, <leclar.a.ndo s~m y1g~r o 
dispas to nas lettras a, b e c do a.r.t. J6 da 
lei n. 560, . de . 31 de dezembro d~ Hs96, J) 

dando outras providencias. 

E:~tudu.da a questão sob o ponto de vista. da 
inconstitucioualida.da que ficou provada., ds
vería. ser ella. enca.ra.da. sob outros pontos, e 
o foi em um requcl'imento sob a. mesmo as 
sumpto que a.o diguo Presidente da Repu
bHca foi dírigiJo por alguns inlustríaes 
desse E$tado, requerimento, que (seja dito 
com ga.udio), como o de l.ndustria.es de outros 
E~tados, mereceu de S. Ex. indirecta mas re
gulai' resposta.. S. Ex. tendo apreciado a po. 
siç·ão amict\ v a em que os draconiano.> regu
lamentos dos odiosos impostos de consumo 
colloca.ra.m os fabricantes naci,maes, e con. 
doillo dessa. situação. penosa erea.da contra 
quem trabalha. :pelo engrandecimento e pu
j 1nca deste pa.iz, pediu em sua Mensagem ao 
congresilo. o estudo da legislação sobr.e taes Níoguer.n pedindo a palavra. ê ·aAcêrí'àda. 
impostos. a discussão e a11iada :o- vJt!.lção. ~ - ;. · · 

\'oi. \ ' l 
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E' annunciada a 3"' , djscussão do projeclo 
n. 252,' de I9J3 (n. r16 .de 19.00) declar:ú1do 
que, . salvo o disposto no numero 4 o Jl(.) ::4 3° 
dó art. gn d~ CO,!lstjtuiçij.o Fe·.cral, só ó hdto 
aos Estados eshbelecerem taxas ou tributos 
qmil, sob qualquer denominação, incitlam 
sobre as mercadorias cstrang11iras ou sobre 
as nacíol)(l~S de producção de ou.tros Est:.\dos, 
quando co.QCOl•Peril as condjçõe:> que estabe-
lece, e dando outras pl'ovidenci 1s. . 

mercio inter-cstadnal,om relação a impostos 
que reca.hisson,· sôbco . mercadorias ~&tl;an
geir;~s. ou sob1•o .prórluctos de outros .Es-
tU.do)!, . .. .. . • ·· · . . . 

E,Ssa tln}~c nós su.ston.tan'tos quando· affir
mamos que erapriv~tlva da União n. facul
dad.e rle rcgula.monhr o c.orurnercio intcr-es
tadl.lal que a· bqnstítuiçl'Lo, pelos art. 7• n . . 2 
e 11 n. 1, declar~ya livre tla .quaesqu.er im
postos; ao mesmo tempo, sustentamos tam· 
bem que essa disposição regulamentar· do 

O Sr. Presidente--Tem .a pala- comrp:ercio1 privativa d_a Uniã_9, soft'ria, para 
vra o. Sr. A 'DOlpho Azevedo. o fim tributaria, uma cxcepçao, que era a 

contida no art. 9° n. 1, da mesma Consti-
0 Sr .. Ar~olpho Azevedo tuição. . · · 

-Por necessiu~de dos, debàtes, Sr. P-:.•e- A liberdade do commercio inter-estadual 
sideó.te. e por necessidade_. do estudo por paPa as tnei'ca.dorias lli!>ClOnaes e estPangei· 
parta da. , C<~omara do3 Deputados, . a 2 .. r.ls, é o que pretendo .ex.pPessamente firmar 
disc~~ão deste pt•ojecto versou quasi exclusi- com a mlnlm. emenda. sob n. 1. 
vameute sobre. ma teria que devi~ cJn- Ella declara. que é Jivt•e de qualquer im· 
stituir assumpto da ta., isto é, subt•o a con- posto da União ou dos R~tados o municípios 

· stitucionaliu(l,de e utjli~aQ.e das medidas que 0 intercurso das mercadorias naciona.es c 
nos propomos a V()tar. · estt•angeira.s quando objecto de commercio 

O estudo analytíco das disposições do prv- dos Estados; entre si e com o Distrieto Fe
jecto, que devia ter sido feito na.. discussão dera!, quer por via mM'itima, que1• por via 
parcellada, artigo por artigo, q a ando delle terrestre ou fluvial. 
se tratou na 2" dh;cussão, não pôde ser No termo inte1·cursa, abrange-se o con
effeot~adp, e vae, . só MOra., dlljr-s~ •Çonjun- juncto de relações quo os n.mot•icanos dono
cta,q~ente ,CO!U a. di~cussão global. minam tamb 3m interc:otwse, isto é, o com-

E o. que é . m~is, Sr . . Pr(lsidente, na 2a. morei o intor-osta.dual ó o intct•curso das 
discussão quatro a&~u~np~oa soiicitavam . a mercadorias 0 essa expressão cnroprobondo 
attenção e o vuto da damllra dos Deput<\dos: 0 tl'aftco, 0 transporto, a commissã.o entro 
em pt•iroeiro Jogar, o projacto do l:ir. S 1r- dous pontos situados om l•:stados dilfo
zedello C,orrêa.; em §leguida, o magniftco rentes. 
parecei.' do Sr. Anisio do Abreu ; depoi~. gssa. liberdado " gu.t•n.ntidn. pnlu. Consti

. o su_bstitutivo . do Sr. Felisbello Freiro, o i;uir·ã.c. no:~ a.J•ts. 7• n. 2 ,, 11 11 , 1, o em a, 
por ultimo o subst.itutivo quo t.ive a Jwnra t111.j10' hom clal'l1 na 1111111nrlo., preceituando 
do ~.presoot.a~ ;i. consiclel'açlio 1leHta. Ca~n.. q1111 t:LI lilll!l'dalln oxlst.n, t(llot' o ln1;~t•cnt•s,, 

_Nao tendo :u.nda. u. Camara. ~e pr•onunct:td,l, llo liM::t pllt' via m1uil,lmn., qnm· ollo so f'n.~:,n. 
n~o se tendo atnclo. ca.r.Lctet'tSn.llo qual a. nJ.!i· pnr vi" tnr1•ostro 011 fluvlr~l. 
!ltao da caroa.ra. a ~ospeito rio as~umP,tos t1Lo F , pJdnt• lo 1, 111, 111amontat• 0 1~ommot•clo 1mp..trtantes, pa.rcow. realmente Jnuttl emcn· .:!t<n 1 " 1. lí'i. tr 

0 
mo 

da.r qualquer daquello~ que ostavu.m ::~ujeitos porém, qun t' IWivaf.lvo '.t t n o so ro, o 
a sen estudo vjsto como nill;'llom sabia po~ disso, u. OXIl pçõ.o tio ILt't, !Jn n. I, quo tltl. aos 
qual delle~ t'eria olla tlo ·~e p;onun~hr , Es1n.tlos n dlrolto do dor.t•e1,ar impo:tto~ sobro 

Agora p, o~éin r1110 0 ;oto !la. ca~a'ro. J'll :L OX)?Ul'tO.Qli.o de genot>os d!' surt propt'l:t pro-
, ' ·. , · dnccao. 

·se accrmtuou, quo olla. .J•L o~colheu . de~seR F.m l'olaçii.o ao conceito 11.o to r mo ·xpo1·taçlto, 
quatro n.ssumptos o que deve constttutr n. 1 t ·t·,. rcr. toi· hn.vido 

· ma.teria do estudo em 3"' discu~são, ~ occa.- emprega< 0 nos 13 ~1 1 "'~' pa. ' .e tA ~ssim 
sião opportnn!l. p:u:·a vir tirat• ao projocto por pa.rte dn. Constltutc,t_?. erealmo~.. , 

' · 1 · . · 1 t , ., · ú, ·a quoiH'IL d<t correlaçao, no sonttdo eco-
as stlas · a.cunas, comp ~ ar o sett :pensa- . .· . . t e·"" pa_lavras.:_·:·mJJOl'tat:l7o · 0 eo;-
mento, o esclarecer a Ie1 que pretendemo~:~ nomw':, en r "'0

. • ,. 

· sâia déste Congresso expurgada, senão ' de portaçao, . . . . . . . . . 
·todos, pelo menos · dós· principaes · vidos .Dizendo a .Çonstituição, ~o art. ?" n .. l, que 
-i.nhérentcs a.os ·· trabalhós' · da contingencia ~ importaç{{o Quja tributaçao é pr1v.at1va. da 
"humana; · · ' · · União é tão somente a de procedenma. e~trl!-n-

Quando tive occasião de fazer a modéstis- geira, deu á palav~a importação a .stgntft
• sima e despretenciosa exposição, justitl.can<J,o c •cão de !'lntrada do product.o estranho no 
· o meil pPojecto;· e do debate· aqui tPa.vado, territorio nacional. . . . . . 
luminoso, SJlemne e erudito, bem claro· ficou · Concedetldo aos Estados o dtrmto de decre

·quo a tl),ese quo nós :{)reteii,q~amos sustenhr: tf!or impostos de: ~xporta_f:áo sobre ?S .g!lneros 
-era a de completa liberdade para. o com- de sua propria produc~~n.o, n. Consttt01çn.o deu 
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ào ti3rmo ea:pó1·taçã:o. a slgnifleaç'ío de - mercadorias ; o outro ê s ;hir a mercadoria 
sahida do tert'itorio do Estado. das mãos do importador, porque, pagando 

Sí da primeira ficou excluída a importação impostos de importação,ello adquire o dil•eito 
de :Procedencia. nacional, pela restrleção das 'do véndel•a. 
expressões--de procedettcia est1·angei1·a, da O projecto con;idera para a nacionali~a
Begunda fléou exóluidà. à indagaÇão do düstinó ção, ou estadualização dos productos que não 
que~ porventura, tenham os generos taxados teem similares na producção do Estado so
pela exp.)rtação dos Estados e da proprh monte a exposição á. venda no commorcio a 
proqucção <lestes, á. sahl.da das raia,s de seus retalho. 
territorios. Eu a.p1•esento uma. emenda mandando que 

A importaç~o é federal e sigoiflQa-entrada tamberil se considm·e tributavela merc11.do~ 
no territorio nacional; a exportação, séildo l'ia: depois de vendida pelo importador. 
estadual, significa-sahída do terrHorio esta· A 3"' emenda é de simple~ roda.cção. Sendo 
doal. a prírneira um artigo additivo que se classi-

Si eu pudes~e materializar o conceito des• ficará sob 0 n. 1, com a 3" emenda altero a 
tas límita~·ões, diria que em rela~iio á. impor- I).Umel'ação dos artigos do projecto, para o 
taç(io, elle apr·e~ent(l.ria mpa figura Qonvnxa, caso de ser á. primeira approvada. 
e, em relação á exportac;íio, tJria. uma figura Nenhuma preoccupaçã.o de vaidade pes-
concava, soai trago Pl!.ra este debate, por ser o autor 

Em relação á. importação seria, uma cupola do projecto em discussão. ·· 
que resguardasse dos direitos de importação Absolutamente não me causará mag'ua do 
toda a producçio nacjonal e só fizesse entrar ~specíe alguma que a Camara dos Deputa
nesses direitos a. producr,:ã.o e>tr angeira, quE>, dos, em vez de adopta):' a solução que propo· 
por forç-a ~essn. cupola penctz'<~sse no terri~ nllo, adopte outra que lhe pareça mais coa· 
torio nacional. veniente. · 

Em relação á exportação, esta figura con- o que desejo simplesmente é que, pat'a 
cava seria, por exemp~o. uma concha; que, este magno · p1'oblama que directamnnte 
exc:u!ndo os projuctós de out1•os Estadqs, a.tfecta a vida pulitica., economica e ·finan• 
guardaria parti o tributo SómeJ;J.t.e a j:!Po- caíra do paiz, a Camara dos Deputados dê a 
ducçã.o do proprio Estado, abrindo-lhe, á sa- melho1• soluc;ão, a. mais conveniente, qual· 
}lida, ás. pot·t~s (!e qm destino va.r{o, incerto quex• que olla sej-.l, desde que a.ttenda. e res· 
ou descpnbocido. . guarde t.odos os int9resses naciooaes, que 

A' emenda., em qtl(} é gar~~>ntid!!. a libe.·· e~tão em jogo nesta. gravíssima questão. 
da.tle da C•Jmmerolo lnterest~~odua.l, a<lclioionei Cont~nto-me com a. gloria, quo a todos nós 
nm pa1•agrn.pbo unico, qu~ est;\belece, em oaberá, de fazer parte do Congres3o que vao 
f.wor dos Es~!1doil, a. ex~~pçii,o c.mst.itnciona.l. votar esGa. patrioticn, medida.. 
pa.!.'tt o imposto tle nxportll.Qào. t· 1 d" · t!tl t' 

A em0nlla. sob o n. 2 t•efere-sn :~o a.t·t. 2". gl'a. o que .m lU. a lZcr, Cql ,lllfl cr~ .• ,va. 
Nn pr·o,1·0c~,0 .t,1•n.tt• 1te 1tennil• ~~ mtciona.li- rias minh:u; r.mr.ndas. (il!uiln b!!m; muito 

bem.) za,;·fí.o ou anto.i a e.'ltarlu:tliza~;ii.o dos Pl'udlt· 
ctos pal'<\ o. fim tribubrio, dizon1lo que cltos Comparecem mais os Srs, Ollvoh•a. Fi· 
são tributavois depois de inclorpora.<los an gueiredo, Sá..Poixoto, Aurelio Amorim, llo· 
commercio int~rno do J<Mado o confumlidQs sannah de Oliveira., Pa8sos Mira.!lda, Carlos 
no acervo do suas riquez;t~. Isto, porém, de Novaes, Rogerio de Miranda., Indio do 
para os pruductos quo toem similares na. Bra.zil, Urbano San;os, Christlno Cruz, Ray
}WOducoã.o do Estado, porque a incol'p:>ração muudo Al'thur, Anizio do Abl'au, BezerrH 
~ garantida pe\a. ignaldadn ilo imposto, ~~ontenolle, Francisco 81~, Eloy de Souza, 
incidente ta,mbe!ll· .sob:e ·a prodncçil,o si- Paula(\ Silva, Abdon Milanez, .Tosé MQ.l'cel
milal'. lino, João Vieira, Ma.laqnias Gonçalves, Es· 

No út. 2u, pnr(•m. l.t•:tt<1Q(~~-s(\ fl(\ produc- meraldino Bandeira, Cornelío da· Fi>ilseca, . 
oão e$tra.nha q11e .não tom simíla.~· IJO ~s- Angelo Neto, Rodrigues . Doria, F~lisbello 
t;t1o está. es~abelecido, como wJillo crito- Freire; Oliveira Valladão, , Neiva; :, ()àétro 
rio pal'l!. a t;ribmação, a o~ posição do proQ.u.cto Rebello, Tosta, Bulcão Vianbà, ·Feli-x Gasp!Lr, 
;t. venda no comroel'cio a. retalho, S(Ltyro Dias, Moreira Gomes, José Manjar-

Pelas d.outt•inà.s e jut•isprudencia amorica· dtm, Mello Mattos, Sá Freire, Ficlelis ·• Al''Ve8, 
nas são dous os meios por qua se e1fectua a Belisario de Souza., • Ga.lvão ·Baptiàliai -'Lou~ 
nacionalização das I:llOl'cadorias estr!).ng~ü·as renço Baptista, Laurindo Pltta, Julio Bautos, 
e digo eu a estaduatização da.s morcadorias Francisco ·Veiga, Estavam Lobo, .Jo3é 'Boni· 
nacionaes. tacio, Ga.stão da Cunha; Penido Filllo, 'Fraíi· 

Umdelles é o que se refere á ruptura. dos cisco Bernardino, Leo:q.al Filho, Adalbsr.to 
envolticros de im~orb.çã.o pelo importador e Ferraz, Antonio Ze.car1as; Henrique-·Sall~!, 
(L partilha, distribuiçã.o o venda a. rota lho das Sabino Barroso, Co.rva.lho Britto, · Olega.l'lo 
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Maciel, Jesuíno Cardoso, Valois do Castro, 
:Ferreira Braga, José Lobo, Aqliino Ribeii'o, 
BeneJicto de Souza, Juverial Miller, Rtrbosa 
Lim::t, Marcai Escobar, James Darcy, Do
mingvs .Mascarenhas, Alft·eclo Varella e 

Parece, porb.nto, qne nenhum horizonte 
novo se auto lha, e que esta sa discussão esiá 
de$tinada a ser um:1 rope\)dl1cção. dos argu-
mentos da segund~L · . •. .. .. . . 

Senhores, já é tempo de reduzir" a questão 
a termos simples. Sabe-se que a constitucio
nalidade dos irnpo3tos interestaduaos, quer 
de importação, quer de expJrtação, foi posta 
.em duvida por homens da estatura. de José 
Hygino, Ruy Barbasa e João Barbalho, e que 
~ssa doutrina teve acolhlda em a:ccordão3 do 
Supremo Tribunal Federal. 

·~ iogo Fortuna, 
Deixam de comparece!' com causa parti

cipada o~ Si·s. Raymundo Nery, Arthur 
Lemos, Antoilio Bastos, José Eusebio, Ro· 

. rlrigues Fermndes, Guedelha Mourão, Dias 
. Vieira, Soão Gayoso, ·João. Lopes, T~vat•es 
-de Lyl'a, Pereiea Reis, Walfredo Leal, Trin
dade, Soares Neiva, Moreira AlHlS, Pedro 
Pet•nambuco,. Elpidio Figueiredo, Epa,mi' 
nondas GracinJo, Raymundo de Miranda, 

'Leovegildó Filgueiras,. Milton, Eduardo Ra~ 
·mos, MarcoUno Moura, Silva Castro, Be
zamat, Pereira Lima, Pau'lino de Souza, 

. Vir i::\ to Masc 11'(3rihas, . Ri!Jeiro . Junqueira, 
David Campista, Camillo Soares Filho, 
Carlos OttoQ.i, Manoel Fulgencio, Lindolpho 
Caetano, Eduardo Pimentel, Wencesláo 
Br.tz, Domingues de Castro, Ell:ly Chaves, 

· Az3vedo Marque3, Rqdolpho Miranda, Costa 
Ne·.to, L1.menha Lins, Fr.1ncisco Tolentino, 
Pllula Ramrs, Abdon Baptista, Xavier do 
Valle; Angelo· Pinheiro e Vlctorino Mon-

. toiro. 
E sem c msa os Srs. Virgil:o Brlgido, 

Aifvnso Costa, Arthur Orlando, Joviniano 
de Carvalho, Augusto de Freitas; RJdrigues 
Lima,. A11gusto de Vasconcellos, Astolpho 
Dutra, Carneiro de Rezende, Calogeras, Her
m,rdo de Campos, Fernando PreJtes, Amaral 
Cesar, Leite. de Souza, Lindolpho Serra, 
Elyseu Guilhe.rme e Soares dos Santos, 

O Sr. Presidente- Continúa a 
3" discussão do projecto n. 252, de l 903 
(n. 56 de 1900), declarando que, salvo o dis
posto no n. 4 .e oo § 3° do art. 9• da-Consti-

. tuição Federal, só é licito aos Estados esta· 
belecer taxas ou tributo;; quo, sob qualquer 
denomin;Jção, incidam sobre as mercadorias 

·estrangeiraS' ou sobre as na.clonaes de pro
ducção de outros Esta .tos, quando concorrem 
as condições que estabelece, e dando outras 
providencias. 

Tem a palavra o Sr. Galdino Loreto. 

O s·;r. Galdino Loreto -Sr. 
Presidente, entrando neste debate, não te
nho a velloidade · de conquistar adhesões 
para a causa que propugno; tenho, apenas, o 

. pro posito de affirmar, ainda um a vez, idéas 
que, de longa data, venho sustentando. 

· Entro neste debate como um cultor em um 
'.campo queja deu o que tinha de d:1r,e d8 onde 
não parece possível colher mais nenhum 
fructo, tão exhaustivas são as successivas e 
abunrlij.ntes colhei tas ,já f<Jitas. 

Sabe-se que a.opinião cont:·aria tem sitio 
sustentada por muitos com arJor e conta 
com a obstinação dos Estados, que relutam 
em manter os impostos, não só de exporta
ção interestadual, mas ainda os de impor
tação, mais oli menos disfarçados • 

Entre esses dous campos antagonicos, ha a 
corrente dominante na opinião nacional, a 
que dá combate mortífero àos impostos de 
importação interestadual. 

O que eõtá em questão, o que se discuto 
nãO é a exportação; é a importação inter
eshdual. 
' Não é a doutrina dos Srs. Ruy Barbo>a e 

João Barbalho que dá combl.te aos sustenta
_dores da co!lstituciona.Iida.de dos impostos 
interestad\laes. 

O combate fere-se entre os abolicionistas 
dos impostos de importação interestadu ~~ e 
seus sustentadores, quasi ia dízando,e os que 
veem nesses impostos a solução da nossaerise 
ecouomica. Com estes votam os que· acham 
esses impJstos inconveniente3 mas constitu
cion·.tes; e os que OJ acham inconvenientes e 
inconstitucionaes, negando apenas a con
stitucionalidade da lei que estamos ela.bo
t•ando. 

O que está em questão, portanto,. é isto: 
I o, si os impostos de importação interesta
dual são inconstitucionaes; 2°, si, no caso 
atfirmativo, compete ao Congresso intet•vil• 
para abolil-os ; 3°, si o projecto em debate é 
constitucional e etficaz. 

E' bem de ver que quem quer provar só
mente a inconstitucionalidade dos impostos 
Je importação interestadual não tem neces
silade de muitos dos argumeptos invocJ.dos. 
Para que- complicar a questão, multiplicando 
os argumentos, alguns dos quaes são, a meu 
ver, prejudiciaes, porque provam de mais, 
isto é, porque vão além do que está em ques
tão? A multiplicidade doa argument~s só faz 
obscurecer o que é daro, e a inconstitucio
nalidade dos impostos de importação intet•
estadual é tão clara que só te:n a perder 
com a multiplicação dos raciocínios, 

0 SR. Emco COELHO- Apoiado ; é evi• 
dente. 
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'O SR.• GALDÜ"lO ' LoRr-:'io---E a -sua. ínconve- Ohjecta-se contraísso qne n,quellaspalavras 
nlencia. polttica- e~conornica. é ' tão evidente' Jora.m empregadas ea:-m~jo>·e cautela; mas si 
que.sa.Ha aos .. olhos.-.- do fôrma que .contt·a. houv(~ essa,. maior c<mte~a. em r_cla.çã.o t\. pa.olles ha úm 'vcrdarloiro~ clci.mor nil.cióiial. : líivra.:,_itnp.Jttaçã.o,..,..es~a. mésma. abunda.r. te. 

Senhores, eu soq um autonomista. ·e. cqmo cautela deveria '!t':l.V()l' no, art. 9•,' 'n : . l. em 
htl, f<il'~iao, ·cspil'i~,o ,aJtt6üomi~ta todas . as rol~çã.o , á püti.vrn.-oxpof·taçãu-porquo até 
conce~soe_s JLIShs, ,razo\\ovcis c,. 1 ~ob,ret\ldo, .~ntão·as ~l·o-yincias · trilSutava.m _ a o3:portaçã.o 
const1tucwnaP.s·. · _ . nnterprov1:1c1al. 

A . primeil•a concessão . que faço ê que a. E, si houve receio de que a União pudesso 
Constituição · empregJu as p da v,ras.:....lmpor- tributar a importação de procedencia m~clo· 
tação e expot~&ação-r-: no.pqnto.!fe vista. esta- nàl;:si porventura não sa tivo3$e accreaccn-
dual. _ . . _-_ .. _ _-· •.. , .. ,. ·. _ . tado á:palavra-importaçã.o-a restl'iccão de. 
, A osso respeito, .divirjo , do nobrJ Dcp1,1tado procedcncia est1·angeira, o mesmo raciocínio, 
qü(úue procede a Ó.'lsta. tt•ibunil.. . _ . a mesma cauto lo. impunha o dever . de. ao-

Pela primeira vez ouvi dízar qr~e catre croscenta.r á palavra-exportação-a rcstri
a.a palavras -exportação__:o-importação:.... cção pat·a portos est1•angeiros. 
Ol:!lpl'ega.das em_ um mesmo codigo de leis o terééiro motivo por que ill:) paroc~ quo 
nao h;tcot~rela.çao. . as pa.là.vras-importaçã.o-e-exporta.r;ão fo· 

Por m<us que a S: lp~. ISSo pa.re.ça. razoa.- ra.m emprega.das mt Constituição nJ s~nthlo 
vc!, ~ntra _a s~o. opt.m~o protestam todas. as usual, é a situação · geographica. de alguns 
opmwes at~ hoJe emitti~as sobre a, 1n.at~~l1t. Esta.ilos da Republica dos quaos a exportação 

Sr . Pl'CSl<\ente, acc~~o o po_oto de Vl~ta pa.rilio estra.ngah·o só. se póde fazor por in
osta.du~l na mterpt:otaçao d~s pala.vt•as-cx- tet·medio de outros: sitm~çã.o a .que se refe
portaç<l.O --:- e - 1mportaçao : l•, porq~o riram alguns Srs. Dcput~jos, e bem . assim o 
sempre a.sstm se .entendeu no Imperw, parece1• n. 114, de 1896. 
desde os tempos do Acto Addiciooat. Et·a. . 
fundado no art. 12 do Ac~o · Addiciomtl que O quarto .mottvo ~or quo me pnroEe qu!3 as 
se negava. á.s provincius 0 direito de tribu- p1Iavras-unportaça.?--e-exportaçao furam 
tar a importação interprovincial. Quer i~so empregada~ no sonttdo usual, deduz-se do 
dizer que 0 sont.ido que . sempre se deu art. li~· I, em que se prohlbo aos Estados 
á pa.lavra-'-importaçiio-foi esse mesmo que cobrar 1mpostos nu. passagem !lo um para. 
hojo lho dão os pal'tidat•ios dos impostos de outro ~obr_o ~roducf.os de ou~ros E:ltados. 
importação intorost:ulual; quo a p~la.vr:L _ A pro~tbiça.o uao é o.b:iolu~a; dmxa. aos Esta.· 
import<\ção _ora u,lli omprogadtt no sentido dos:~ l~cuhlrt\lO <lo ~~l~t':.l.r tmp~stos so~rc .. os 
usua.l c não no sentido em qu.} ó tomada nos ~ou~ Pt,~duc~oH na 11 ~-~ngon; p,\t'a. o":tto Es
Bstados Unidos. to.1lo. I nos ~mpostiJH :-;mnpt.' su clln.m.~ram-

g t11nto fot essa o pensa.monto quo pl'O<lo- tio oxpll'i.ILÇIW. 
minou na elnbomçã.o elo coeso Codlg(} funJa. O S1t .. loÃo Lun At.n:s- Estou gostando 
mental que,(seg-undo): á. pn.lavra-impot•t;~~l1iO multo drti promls.;n's ib v. Ex., mas não 
-jnlgou-so ncoessat•io acorescc>ntar oskts ou- sol si podur•of <llzm• o mo.smo da.s conclusões. 
tras -de proeedcnci~ estt·angoh•a -;não ob- (lUso.) 
st~ntJ umu. emendn. d~ nobre Dcpnto.do pot• o Sn.. GALDINo LottETo- Pot' osta.s quatro 
Mma~ St· · Ft•a.ncl:;co Vmga. tor pro~ost? a. sup- razões, Sr. Presit.tente, entan<lo que a.s pala.· 
pri!ssa~ dos;a.s palavras P.?r inutetS, vtsto .quo vras-importnção-o-exportaçã.J- são em· 
só po.ha ha.ver imp?rtar:~o do cstru.ngmro · pregadas na Constituição no sentido .usuaL. 

Essa mesma. obs:Jrva?''tO o essa. mes'?a . E' a primeira. concossão quo faço .a.o .espi· 
emenda do noh~e- Dcput\do por Mmas 1'.1· rito autonomisLa. 
firmam a doun•tna. ora su~tentada pelo nobr.~ 
Deputado por S. ·Paulo. · O SR. JoÃo Lurt ALves-E a rastdcl;ão~ 

de procedencia. estrangeira. .:_ é p'roposi~J1 

0 Sn_. ÜALDINO LORETO - E' j)L'Oposit~l. 

O S&. .PAssos. 'Mmi~oA '., ,; Ê' f~~~cigª~l. 

Portanto. Sr. Presidente, sia pa.lavra-im
portação-fusse Em:)pregada na Constituição 
num :ponto de vista. dilferante d~ palavra
exportação-de modo que se tives:;equebrado 
a correlação. entre :ellas, como t\ffirma o nobre O ·Sit. GALDINo LoRETo -_:..coilló 'quizer~ni ~; 
Deputado por · S. Paulo, a d.esnecessidade desde··que• eu, affirmo que ·às-.·-:pa.I~vrai!' são 
das pà;lavras deprocecfen'cia>estrangeira seria tomadas- no pontó de vista':éstadúâli:'tenho 
evidente~ · · ·.i feito a concessão· a que ; os nobres De:pu~â.dos 

As :pala.vras~de pl'dcedencia cstrangeirtJ- querem chegar. · · ·. \;:·· '':': .. _,, .,.: 
por isso mesmo quo não ha palavras inuteis Nesse ponto estou com SS. EExi : ; .,;, ' 
em uma lei, demonstram que as palavras--. A segunda concessão que fa\~o- illo : o8pir.~t0 
impo1·tat'r"lo e ea.'J?al"taç(to-'-fot•am eznpregadas!j·autonom.ista ~ quo tMJ<u· a ' · +egülar:'eã~ 
no·eantldo usu~tl. l ·. · : • · ' cou~u.s·d.LVU!'Síl.íl, . · ·· . L> ::l.t• ~.l • •. H ·~ . 



$14 ANNAES DA CAMARA 

Ainda neste ponto estou com os nobres O SR. RonoLPHO PAIXÃo-Isto é tir.ar de 
Deputados que se oppuzeram ao projecto. um lado e addiccionar a outro. 

0 SR. ERICO CoELHO- Quasi que estou 0 SR, GALDINO LORETO-Perdão; não 
arrependido do apoiàdo que dei a V. Ex. no estou dizendó si convem isto ou aquillo. 
principio de seu discurso·. (Riso.) Emfim, Estou me ref0rindo á circuJação, ao inter
não retiro o apoiado, tenho muita confiança curso · commercial, ao modo de entender 
no orador, no seu patriotismo. a sua i•egulamentação o esse pocier do Con-

gresso. . · 
O SR. GALDINO LoRfJTo.;...., Obrigaqo.' · ·Agora, resta-nie considerar o que se refere 
E a r!J.zão por que entendo, Sr. Presid,ente, á itnpórtação. 

que na faculdade de regular o commercio Dizem us nobres Deputados quo a União não 
interestadual não está incluída a de taxa:r póde tributar a importação inter-estaduaL 
qu de impedir a tal(ação, eu a deduzo da Qtianto á exportação, e liquido: a União não 
propria Constituição da Republica e das pro· póde crear impostos, 
prias palavras dos discursos dos nobres Depu-
tados que jústificarll!nl o Pl'Oje.cto como lE!i O Sn • .RonoLPHo PAixÃo-E' o que diz a 
reguladora do .·. coi:i:u:nercio . interestadual, Co11stituição, e. _sopre este ponto não ha 
como. uma. dedúi:ção da facúMadé que a duvida. 
Constituição conferiu ao Congresso Nàcional o SR. GALDINo Lo'nETo-0 nobre Depu-
para regular e,sge commerció. tado tenlia pacienci<t de nie óu vir ate o fim. 
· Senhores, allegaram os nobres Deputados' Não estou nn demorando neste ponto 
principalmente os de S. Paulo, que em a,r sinão para me. fazer comprehender. 
guns casos a, Constituição abriu excepções' UM SR. DEPUTADo-E está no seu direito. 
conferin.do aos Estados o direito de tributar• 
por exemplo, a exportação interestadual. O SR. RoDoL·Pno PAixÃo-E ouço com a. 
Ainda ha pouco, 9 nobre Deputado por Sií,o maior attenção. 
Paulo Sr •. Arnolpho Azevedo, . o.presentou 0 SR. GALDINO LORETO-Resta considerar 
emenda em que declara e assegura. o direito si os Estados teem direito de crear t .... xas 
aós Estados de tributarem a éxportàção qu_e. res. trim_ ·-·a.m a .importação. inter_estaduaL 
interestadUal. · · · """ 

Senhore. s,_ n_ ão c_oitipreh_end_o uína reoff_·r_a Entendo que não. Os nobres Deputado~! 
· t por S. Paulo sustentaram que no art. 7°, 
que tem excepções tão grandes e. tan as quà n. 2, em que se estabelece 0 livre eommer-
a. annullam complétamente. ·. cio de cabotagem para as mercadorias nacio· 
~.Em relação ao commercio interestadual, mes e.estrangeiras que tenham pago 0 im
!!a as taxas de exPortação e as taxàs de im., posto de importaÇão, nega-se aos Estados o 
portaçâ:o. · ' ·. . . dir~ito de crear quaesquer ob:3taculos á im· 

Diz-se que quem tem o direito de !àxàr · portação i:tHe. restadoal. . 
tem o direito de regular, porque pó .. e fáci~ 
litar o desenvolvimento do coínmercio, ou. Mas pelo proprio projecto e pelas affirma
restringil-o, óu impedil·o. ç{j(ls do Sr. ,A.rnolpho Azevedo, em seu 

ora, 0 nobre Deputado por s. Paulo e' todos lliscurso, fica illimitado aos Esto.dos o direíto 
03 nobres Deputados que sustentaram este de tributarem as industriat! e pretissões, a in
projecto base ... ndo-se na disposição da Con~ du~Jtria l,lo aommercio importador ; amplo e 
stituição que confere ao Coggresso Nacional iUiml'ta.do é esse dl.l'eito. -
a. attribuição de regular 0 commercioJnter- Os Estados podem ir muito longe no esta
estadual, :reaonhecem que ao~ Estados com belecer a sua. tax<~;ção ; podem ir até o ponto 
peto tributa;~.• a exportação jnterestadúal sem de tornar essa industria 1 recaria e impoRsi-
nenhuma restricção, a não ser a que se vel mesmo. · 
refere aos productos de outros Estados. A que fica, pois, reduzida, sob o porto de 

vit~ta da taxação, a faculdade que tem o 
Por essa fOrma, com o imposto in teres ta- Congresso Nacional de regular o comme1C.:o 

dual de expo1·tação, os Estados podem crear interestadoal '? ·· 
obices a essa exportação ou pode.m, ao con- Não póde crcar impostos; nem de impor .. 
trario, facilitar o commercio inter-esta- tação, nem de exportação; não pôde impedir 
aua.l, creando taxas soJ:>re o consumo da sua aos Estados que estabeleçall1 impostos de ex
próducção e isentando a exportação. portação, não pôde impedir que esta.beleçll m 
• Com as taxas de exportação, digo, os Ea- premios de exportação; nãopóde impedir que 
tados podem re:>triogil-a e c1·ear obstaculos os Estados creem impostos de industrias e 
a que ella se faça; mas tambem, isentando profissões prolubit.ivos ou vexatotios solíJe o 
,de impostos a exportação, premiando-a mes- commercio importador, porque a attribl'Ü}ão 
mo, e creando taxas sobre o consumo,os Es- dos Estados nesta ma teria os nobres Depu
tados podem facilitai-a. tados pôr s. Paulo affirmam sar illimitada t 
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Desta sorte os Estados poderão restringir lrecúrsos cxtraordinarios das eentenç-as em 
a importagão interestadual; do mesmo ultima iostn.neia das justiças locaes: quando 
modo que pelo § 3° do art. 9 podem re- essas sentencas versarem sobre a validado 
stringir a importação estrangeira. ou a applicaçã.o de leis foderaes e forem con• 

o SR. TEIXJ~IRA DH Sk- Apoza1; do Con- ~r<trias a e~sa validado ou applicacão; ou 
g1•esso ter attrilluíção de .r.egular 6 com roer- quando se contestar a. validade de leis ou de 

· t d 1 1 • actos dos governos dos Estados ·Qm fu.ce da 
elO in ere~ta ua. · · . . . · constituiç!ão ou das leis feJoraes, . e a decisão 

O Sa. GALDJNO LoRETO- Apeza1• do Con- do tribunal do Estado considerar validos 
grosso ter attribuiçii.u de regular o com- esses'n.ctos ou essas lelsiippugnl).das. 
mercio intcr~stadual ! Deu ttinda. ;i justiça federal a,' · co1npeten· 

O que quero é demonstrar que não acceito cia do processar e julgar todas iis eausa.s em 
a affirrna.ção de quo a faculdade de t1·ibutar, quo as partes fumiarem a acção ou a defesa . 

. no nosso direito consti-cucioual, é abrangida. otn uma disposição da Constitução Federal. 
pala faculdade de regubr; o que eu quero é · A toda lto1·a podemos ver o Supremo 
dcixa.r claro que as excepçõe.> destrôem TribuMI Federal declarar que uma lei não 
completamente <~ regl'a. gera.l. tern u.pplicação a tal cu.so por ser inconsti-

O SR. PAssos MIRAN!JA-Tul'uam <'e i;;n,ws 
t'i. regrtL geral ! 

O Sa. TL~!Xtm~A rn: t:iA -- V. Ex. tom 
tuda a razão. 

0 SR. GALDINO LORI•:To- Pot• C<Jnsaquen
cia, Sr. Pt•esidentn, podemos accentua.r que 
assim como no entender as palavms -:-im
porta.çã.o-e-oxportação- é gl'ande a diffe
rença entro o no~so direito constitucional e 
o americano, a..-.:sim ta.mbem no tocant<? a 
clausula-«l'egular o commeraio in',urou.cio
nal e interestadual» - a ditt'ereuçu. entre o 
nosso direito constitucio1lal c o americano 
o completa. . 

No üirci.to :~mericano os E:::ta.dos não toem 
attrihuições consagradas na Constituição 
para ostu.belecPr taxa~ que influam sobl'e o 
commorcio internacional e sob1;e o interesta
lluu.l, como acontcco com as attribui.ções 
oxprossas quJ a noss~ Constituição conferiu 
a.os Estados b1·aziloiros. 

Como, pois, pro1;ou<lor que a. clausula
ro~nln.ro commoJ·cio lnr.ernncional,bom como 
o aos Estados entre si e com o Distrioto Fe
deral-no nos.:;o dil'olto llcv~ sm· intm·preta.da 
ta.! qual olla. o l1 nos Estados Uuidos 1 
· Veem os nobres Deputados que se oppõcm 
ao projee.to que eu t ·1mbem me mostro 
a.utoriomh'lta e que nesta. parte cst·m com 
SS. El!:x. 

O SR. Ron)LPHO PAIXÃO dti um ap:trte. 

tuciomtL Que q uet• isso diz~w ? Quer dize e 
que·~~ leis ortl íoaria.s não obl'igam ao su
pl·emo Tri lmn:~l f•'ürl~Jra. l. 

A lei: <tuc nós promnlg:tssemos . com a prc· 
tenção de lei interpeeta.tiva da Constitttição, 
dosde que não fosse votada e promulgada 
pelo~:~ moldes de uma. reforma constituciunal, 
não tet•ia torça obrigatori;_t pa.r:t a. ju~ti~a. fe· 
dera!. 

Com o mesmo dlroito e com tt mesma. fol·~t 
com quo etla. pode tlizet• que tt lei ordinari<~ 
t<Ll infringe <L Constituição, pJderá. dizPr 
que um:t lei Ol'tlina.ria. ínterpt·eta.tíva, d<t 
Constituiç-ão d:t H.cpublic<.~ é inconstitucional. 

Estas idúas,eu não as estou afilrmando pela 
primoir:.~ vez nesta Casa ; já na sessão de 
17 do setembro do 1901 eu fa.:õía. esta. affir
mação, uefendeodo os interesses estaduaes 
contr:L o nobre rel<ttnr da Receita de então. 

Mas, Sr. Pl'esidento, entendamo-nos: sí o 
Congresso não tem o dire,to de fazer leis 
o1•dinnrill.s inte1•preta.tivas dll Constituição ... 

O Sa. PASsos MIR.ANHA-- Isto se depre
ltRode do propt•io ospirlto da Constituinte, 
em que o ttrtigo do projecto do Governo 
Provisorio mandando que fossem inter
pretadas us loís o a Constituiç,.'i.o não toi 
acceito. 

O' Sa. GALIHN<l LoRETo-Si o . Conltr~aso 
Nacional não tom o poderdefaz~r leí~q~dína
rhts interpretativas da Con!$tittiição coll;l.forca 
olJl'igatoria para. a ju:~tiça. fe(i~ra.J;.nãó :quer . 

O Sa. (JALDINo LottETO - A tereeirá. con· isto dizer que .J1ãO · ~eohiJ. o-. dir~lto de iD,ter~ 
cessão é ta.mbem muito autonomista. E' que pre tar a Co~tit~,Iição ·Para o. oeu, ,JJSO/eno 
o Coogres.~o Nacional não pode ià.zcr lei o rui- exercicio da sua. funcçã.() de)cgislar ~:; .. ; .r:::·-· 
naria intel'preta.tiva da Constítuíçã.o"coro . 0 ·sn. Enico · coFiuio~Neni p6de legiàlt\:r -
força obrigatm•ia para o Poder . Judicia').•io sem interpretar.' · · . · . : ·.· . '' . . ,-,_; :' ~ :_. 
Fedei·al e para os Estados, · como q uercm o · · ·· , " . ,. ·- . · 
Sr. Eloy Chaves e outros, o Sa. TÉi~~u~;DE SA.'--~~ã.ô ''póâeínJãt.. .. ·· 

A Constituição deu ao Supretno . Tribunal pr~ta.r _ s~~Jeis; · · · ·.·. •: :: :,;; i.· : -;~;;~i:;:! · 
Federal a co:mpetencia. de de1·imir a~ causas O SR:. · GALDINO LoRETQ ;.NãQ;qU~f,,i~ 
e os conflictos entre os Esta.doa e !. União·. dizer .que o Poder Executivo - :P.~.r;~J!~u 
Deu-lhe a. competencin. de l'e~olver sob1•e os talante, declarar inconstitut!ionaes . ~s · lels 
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votadas pelo Congi'osso Nacional e regular
mente promulga das; não quer dizer; que os 
cidadãos se erija.m em supremos interprete:'! 
da Constituição. Essa supreínHcia compete à 
justiç\ f~deral que della não pólo abusar: 
primeii'o, porque só ,julga ern especie; S2· 
gundo, porque suas sentenç~s >ão . o~riga
torias sómonte para as partes litigantes. 

0 SR. PASSOS MIRANDA·-Eu .. com a opi
niio da Constittiin te, sou contra. a idéa. de 
que possamos interpretar a Const.ituição. 

O SR. GALDINO LORETO-·Jâ se appellou 
nesta Camara para uma lei promulgada pelo 
Congre&so Nacional, na qual se interpretam 
os arts. 7°, n. 3, o 9•, § 1°, n. l, da Consti
tuição. 

Por essa lei federal se estabelecem os limi
tes da taxação federal sobro o sello em pre
juízo dos Estados. 
· Mas, pergunto: os Estados estão ob1•igados 
a se submetterem a essa lei? 

A resposta é que essa lei não obriga os 
Estados; ella é inconstitucional. Os cidadãos 
não podem, é certo, desobedecei-a ; mas, os 
Estados é que não estão obrigados a sub
metterem-se a essa interpretação. 

E' evidente que. nessa interpretaç-ão o 
Congresso Nacional foi-muito longe, fez uma 
usurpação contra os direitos dos Estadus. E' 
absurdo dizer-se que uma procuração para 
recebh:uento de ordenado no Thesouro de um 
E-;tado precisa ser sellada com sello federal, 
visto que não póde ser reconhecida como 

· legal ou verdadeira sem elle, mesmo que 
tenha sello estadual. 

Sr.: Presidente, ha nisso incontestavel
mente uma. usurpação dos direitos dos Esta
dos, e essa usurpação o Sr. João Barbalho 
deixa bem clara no seu commentario ao 
art. 9•, § 1°, n. L 

A quarta concessão que faço ao espil'ito 
autonomista é que o Congt•esso Nacional não 
pode fa.zer leis organicas para serem execu
tadt~S por funccionarios estaduaes; compete
lhe, pelo art.34, n. 33, da Constituição,tazer 
leis necessarias para o exercício dus pode1•es 
fcdera.es; compete-lhe, pelo mesmo art. ,n. 34, 
fazer leis organicas para a execução completa 
da Constituição; mas essas leis,segundo as 
prop:rias expressões do n.33, são as necessarias 
para o exercício dos poderes federaos, e não 
para limitação dos poderes estaduaes, e, se
·gundo o n. 34 do arii.34, são as leis que· regu
lam os institutos politicos e administrativos 
que apropria Constituição creou. 
· A essG respeito, 81•. Presidente, apoio a 
minha amrmação na autoridade de um 
egt•egio magistrooo, que conquistm:r a sua 
chalmyde de mestre do direito constitucio
D ;1 nos oxcelleniies Commentm·ios <lu o toom 

·sido tantas vezes citados nesta. Cas.&,o Sr. Joã0 

Barbalho. 
Eis o que S. Ex. diz nos seus Commen

ta~·ios : 
«A Constitui(;iio dizendo <Üls pouol'os quo 

pertencem á União » refere-se ii,s a.ttribui 
ções qtie olla confere· ao·· Governo Federal, 
a c'tda um do.> orgãos dclle, leg~slativo, 
executivo e judiciario, e excluiu ( eom o 
emprego dessas palavras, e obedecendo nissJ 
ti índole do systema ) as leis o resolução::: 
oecessarias ao exercício dos poderes dos 
Estados, cuja autonomia assim I'osalvou, do 
accordo com o art. 65, n ~ 2. » 

Essas palavras são do Comme'lltario ao 
n. 33 do art. 34 da Constituição. 

Ainda são de S. Ex. estas outras palavras 
do Commentario ao n. 34 do art. 34 • 

« Em o n. 33 a Constituição habilitou o 
Congresso Nacional com os poderes neces
sarios á vigencia o pratica das att1·ibuições 
conferidas ao Governo da União em seus 
diversos orgãos, legislativo, execu'ti vo e 
judiciario ; neste n. 34 dá-lhe a faculdade 
de regular o funccionamento dos institutos 
políticos e administrativs poi' ella cr.~ados.» 

Releva ponderar quo o comment:lrio do 
n. 34 do art. 34 é iniciado pJr uma citação 
do diccionario de Frei Domingos Vieira. 

A quinta concessão que faço ao ospirito 
autonomista é que as le·is a que se refere o 
art. 6°, n. 4, da Constituição, não são leis 
que devam ser applicadas por funccionai•ios 
estaduaes; são as leis da União, que devem 
ser applicadas por funccionarios fedcraos, 
na. fórma do art. 7", § 3°, 

E' certo que a Constituição diz no art. 6o, 
n. 4, que o Governo federal nü.o podel'á in
tervii' nos negocias peculiares aus Estados, 
salvo para assegurar a execução das leis e 
sentençn.s fedcraos; mas essas leis são as do 
quo trata o art. i 0 • § 3°, que diz que as leis 
da União, os actos e sentenças das suas auto
ridades serão executados em todo o paiz pot• 
funccionat'ios fedcraes, podendo todayia. a 
execução. das primeiras . ser contlada tws go
vernos dos Estados, mediante a aonuencia 
destes. São leis federaes que devoín sm· ex
ecutadas por funccionarios fcderaos o, si 
esses forem estorvados na execução dessas 
leis, o Governo federal tem o direito de in
tervir para garantir-lhes a acção. 

O SR. ERrco CoELHo-Garantir a execução 
das leis civis, criminaes, etc. 

o SR. GÀLDINo Lo RETo - As .leis civis, 
a11 leis commerciaes, as leis .criminaes, cuja 
applic.:lção é feiül por funccion<.trios estadmie3, 
em virtude da Constitui~~ão Fedel'al não "po
dem determinar uma int01•vonção do Go
vet•no Federal; não tem o Govel'no "Fedei'<Ll 
o tlit•eito de m•igir-sc um arbitt•o tlt~ liel e~· 
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ectu;ão; da fiel . a.ppliC<).ção dess:.ts leis pu.rn. 
intervir, determih:túdo · uma .outra fôrma, 
rle applicaçKo. A Constittúção estabeléceu o 
recurso contra amá applicaçã.o dessas leis . 

Esse recurso dirige"se llO Supremo Tri
hudal Federal e a intervenção do a1•t. 5°, 
n·. 4, zó poder:l ter logar, n esse caso, pa1'a 
Cttmprimento de sentença que determine a 
exacta upplic:lção d~l. Constituição ou .das leis 
fedemos. .· · . . 
. A_ outr;t concessão que . fa.ço :10 espü'lto 
autonomista é que pela Constituição ós Es-_ 
tados podem tuuo o que não lhes é vedado. 

A esso respeito vou.mais longe do que aJ
guus Srs. Deputa.clos, do que o p:trecer do 
Sr. Anizio de Abreu, que nas paginas 15 e 28 
affirma (lUe só é vedado á União o aos Es,.. 
tados u.c1ulllo que a Constititíçã.o expressa
meu te v eüou. 

O nosso clil•c.ito nJ.o colloca. a. União c os 
Estados no 1ilesm:J pé. Só é ve,lado aos Es
tu.dos aq\1ili:J que a. Constituição c:qn·es8::t· 
-m_ente lhos vedou; mas a. Unii'io ni:b póclo 
ser coJl.~cad:L no mesmo pé: é-lhe ved•ttlo 
tudo o que t~ Constituíç:io expresst~.mente 
vedou e tudo o que a. Constituição não lhe 
conferiu. Não lhe quero negar, entretanto, os 
poderes implicitos ; esses poderes não se de
duzem do fa.cto de não lhe terem sido ne
gados 11a Constituição, mas são uma de
ducção logica dos poderes explícitos. Ao 
contrario, os poderes dos Estados são muito 
mais amplos, lJasta que a Constituição não 
lh'os tenln vedttdo, não é precís:.J que a 
-Constituição lh'os tenha. conferido. 

E' , portanb, uma concessão outra cgw faço 
ao espirito autonomista. 

A eftte re;;peito nilo posso dei:nw tlo tU
vergir dar; tl;Jutrinas sustentadas aqui pelo 
illustt·e Deputado por S. Paulo Sr. Eloy 
Chaves, qua.ndt> atnrmou que do art. G5, 
n. 2, da, Constituição, que diz (<em gemi com· 
petem aos Esüttlos todus os poderos ou di
reitos que lhas ufto forem negados>), se deYe 
üeduzil• que a. União em c:tsos excepcionaos 
tem podere.~ quo lhe não foram conferido;;. 

Não, Sr. Presidente, estes casos excepcio
na.es não estio na. Constituição. 

Mas, si faço esta affirmação e est01 con
cessão ao espírito autonomi;,ta,tenlw a dize1· 
desde logo que o twt. 65, n. 2, nada. tem 
_que vêr nesta questão, porque em relação 
aos impos tos a União .e os Estados estão col
lol}a.dos no mesmo pê ~ . a Constituição fez a 
discriminaçi1o dos impostos, declarando qual 
a mataria · tributavel privativa. da · Uriião, 
.qual a ma teria tril}tttavel privativa dosEs
tados e qual a materia tributavel commum. 

- A União, port"anto, por força. do art. 12, 
tem dit•eHos eguaes aos Estados. Em má.te
·ria de imposto~,. o que não é vedado á União 
ou aos Est~dos, c.' permittido. · 

Vol. VI 

Este é c1ue é o princípio . .. 
Mas, este principio se "deduz do art. 1.2 da 

Constituição e não elo 65, ·n. 2, que deve ser 
posto á ma.rgem neste debn.te, que nada tem 
que vêr aqui, não obstante para elle "ter 
appellado o Sr. Auizio de Abreu no .seu. pa.
recer, á pagina 25, cita.ndo pa1•a. exemplo 
as opiniões do Sr .Theophilo Ribeiro c do Sr. 
Milton. 
. E' o proprio Sr. Anizio de Abreu. que, de· 
pois de occupar qua,si toda. a pagina 2-5, refe
rindo-se ao art. 65, n . 2, reconhece a super
fluidade, a impropriedade deste artigo no 
debate, q_ua.nclo diz á. pag. 26: «Si o art. 65, 
n. 2, não serve, ahi temos o art. 12 !» 

O proprio Sr. Anizio do Abreu reconhece 
no seu parecer que o n.1•gumento deduzido do 
art. f- 5, n. 2, tem menos vigor do que o que 
se deduz do art. 12! 

Allegou, Sr. Presidente, o nolJrc Deputado 
pela Ba.hia, Sr. Tosta, que o n.rt. 7° § 2G 
diSI)ÕC «qne os impostos decretados pela União 
devem ser uniformes para todos os Est:tclos.» 

Mas, Sr. Presidente, esta disposição não 
tem .applicaçiio aos poderes estadoaes ; 6 
um determinação <t União. 

E, si n.ssim é, por forçn. deste a.1•t. 7° § 2" 
nós não podemos dizer que os Estados estão 
obrigados <t estu.hcleccrem impostos iguacs. 
(Apoiados.) 

O que se diz a.qui é quo os impostos de· 
crot<~odos pe.l:t União devem ser uniforme.~ 
para toclos os Estados;quor dizer que devem 
ser igmws ptwa um como partt outro Estado 
e não pttra. um como para. outro indivüluo~ 
pal'a um como para outt•o contribuinte. 

Senhoros,um<t outra. causa que de~cjo dosdo 
jit doixttr a :>sonta.da. c que mo pax·ccQ jit ter 
ficado nv delmto, é quo o momento d~1. cu
hl'a.nç~L Jo imposto não lhe ttltorn. a cBsencia. 
e quo, por conseguinte, o projecto em de
lntc pocca po1·quo determina aos Estadus o 
momouto em que devem fazm· <t coiH't\UÇ<~ 
dos sou~ impostos. (Apoiados.) 

No art. 1.•, se ost:~belece um momento o 
no art. 2. 0 so osta bc!ece um outro tte eo· 
branç-:t do imp~sto. E os omdorcs que ~•e re· 
forimm a esta p:trto uo projecto, dosonvol~ 
YeraJu bl'ilhttntcmente, victoriosn.inente, a. 
sua ::l.rgumentttção, de modo a. deixar fóra de 
duvida que, si os Estados teem o di:t~eito de 
cobrar um determinado . imposto em dil.do 
momento, teem o direito de cobra.r esse· nies- . 
mo imposto em outro momento. · .. ·: 

O primeiro . or.~dor _ que alludiu ·n._ esta, ne· 
nlnuna influenCia do momento · d.:1 cqbrai:I.Çu. 
sobre a essencia. do imposto . foi, si n'ão'irie 
engano, o Sr. Da viU Campista. _ . · .. _ ' ' 

Vein depois o Sr. ·Freitas ·e trouxepàra :G 
debate a autoridade de:MA.R.sHALL · ··- · ·-"· 

o discurso;'lo nobre I)eputado .Sr.··FTei;tas 
foi, Sr. Presid(lnte , t~m discurso ·brilhauJe, 
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sobretudo na parte em que S. Ex. c~ iticoul Seguo.do os dicciJnarios, imports signi~ca 
os detalhei! do.projecto, e criticou-os de )llOdo· causas Importadas ; e .expo~·ts m~rcadol'Ias 
que nã.o teve refuta.ção cabal. · . ou generos expo~tados, de .exportaçao. ' 
··o· d' . d s E. s· p ., . t··· l Mas, S:. Presidente, afora Marshall, afóra. 
. 1scurso e · .x., . r· re~tuen e, ern- os dicciooarios, eu ainda podia a-:Jcrescaniar 
~ra-me, entretanto, aquella. c~t:\tua que o a citação seguinte, que é de Walker; . 
.,rande ~abuchodonosor II vm em sonhos., E' um ·I o hvro pal'a os estudantes de 
a qual tmh.a. a cal)eça de ouro e 0 corp::J ~odo direito. Eu tenho a citação em inglez, mas 
de metaes reluze~tes, mas o~ pés d3 arg!L~. vou fazel-a traúüzida. · 
Recorda-me esta Imagem o d1scur~o de S:-Ex. Referindo-se ao primeiro fundamento da 
~ o que rept·~senta os Pé.s do arg.tl.la, 0 lado sentença que declarou a inconstitucionalidade 
1ra~.? de~se dtscurso, é a I~tangtbthdade que de uma lei de Maryland no caso Brown v. 
S. Ex. 1eçlama ~ontra o, fis9os estaduaes, Maryland diz Timothy Walker· 
para as I~ercadortas eskange1ras e para as · . · ' . . . · · ·fi. ·. · 
nacioná.osdé. pl'oducçã,o de outros Estados. tad~; .palavra ~mpol ts SJgllt ea (Ot!sas tmpor-

. Ha, Sr. Presidente, um equivoco da parte A prohibiÇão, porhnb, não é limitada 
do nobre Deputado pela . Bahia.; o esse equi- a direitos sobre o acto de importaça:o, mas in
voco provém de que a affi1•mação de S. Ex. clue direitos sobre os artigos importados. 
pôde ser verdadeiea em relação aos Estados Ella estende-se a direitos cobrados sobt•e 
Unidos, em relação ao direito constitucional artigos depois que elles teem entrado no 
americano,mas não o é,de modo nenhum,em paiz, como quando elles estio entrando. 
relação ao. nosso direito. Isto é evidente da excepção á prolübição; 

o qie dispõe a Constituição dos Estados a saber=. «excepto o que for abso)uta.m~nte 
Un ·dos no art 1 o secção 10 -é 0 seguinte: nece~s1r10 para executar suas lms de ms-

1 · · ' · pecçao». 
' «Nenhum Estado póde,sem o consentimento Actualmente muitas leis de inspocção, de 
do Congresso,estabelecer impostos ou 'direitos sua natureza, operam sobre artigos impor
sobre imports ou . expo1·ts, exrepto o que tados depois quo olles estão desembarcados. 
for absolutamente necessario para executar E esta excepÇão foi feita. porque, do outra 
suas leis do inspecção; o o pt•tlducto liquido maneira, a taxa teria ficado dentro da pl'O
de todo3 os direitos e impostos estabelecidos hibição » 
por um Estado. sobre imports ou expo1·ts, Portanto, o que a Con&tituição americana 
será para o uso do.Thesouro dos Estados Uni· prohihe aos Estados é estabelecer impostos 
dos; e todas aqusllas leis serão sujeitas á sobre as cousas importadas. 
revisão e exame do Congresso.» A nossa Constituição prohibe estabelecer 

S. Ex. citou Marshall. impostos sobro a impol'taçao das coHsas; 
As palaYras que S. Ex; citousão estas: O que o al't. 7° n. l da Constitutição d~z 
« Que são então impo1·ts? é isto: 
São os proprios artigos que são introduzidos «E'. da competencia exclusiva da União 

no paiz. decretar i~postos sobre a importação de 
Um imposto sobro impoyts,.portanto, não é procedeneia estrangeira.» . 

meramente um imposto sobre o acto de im- A differe'nça é essencial. 
portação, mas é um ünpost'o sobre a cousa. Nos Estados Unidos,' por isso mesmo que 
importada. a prohibição é de estabelecer impostos 

Não é limitado a um imposto cobrado em· sobr~ as causas importadas, surgiu a ques- ' 
quanto o artigo está entrando no paiz ; mas tão da nacionalização dessas causas; e dahi 
estende-se a um imposto cobrado depois que essa casuística da jurisprudeneia americamt, 
elle tem entrado no paiz. á qual se referem com desdem os nobres 

Um imposto sobra imports é uma taxa Deputados pela Bahia, b Sr. Augusto F1•eik'LS, 
cobrada sobre artigos introduzidos no paiz, o por Minas, o Sr. David Campista. 
e é muito usualmente arrecadado antes que Essa casuística que deu logar ao projec\o 
o importador seja admittido a exercer seus em debate, segundo a qual foi elle ·moldado, 
direitos de propriedade sobro elles porque não tem que ver .no nosso direito. 
evasões da lei podem ser- prevenidas mais .. O syllogismo americano é este: os Estados 
certamente pela execução della, omquanto os não podem tributaJ'.·as cousas importadas; 
artigos estão sob sua guarda.» o imposto de importação assenta sobre as 

Portanto, Sr. P1·e~idente, o que a Consti- cousas importadas; logo os ~sta.dos não po-
tuição dos Estados Unidos veda aos Estados dom tributar a importação. , · 
é estabelecer impostos sobre as causas impm·- Este é o syllogismo americano. .. 
tqdas, e não sobre a irnpol'taçao das causas. O nobre Deputac!.o pela Bahiâ transplan-

Lá, o acto de importar é desigo.ado por tando ests syllogisrno para o nosso paiz, para. 
irnportation, o não pela. palavra import. o nosso direito coostitu~ional, inverteu o.3 
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·termo~ e disse: os Estados não podem tribu
tar a. importaç5.o ; o imposto de impOt•ta.ção 
assenta sobre as cousas. importadas; logo os 
Estados não podem-tributar as cousas impor
tadas. 

Ha evitlentemence um par,üogismo. O que 
era premissa maior, no syllogismo america
no, p:tssà a ser a concLusão no direito brazi
lairo;e o que era a conclusão, no direito n.me
l'lcano, é a p1•emissa no nosso direito. 

Foi po1•es;a fórma, SP .. PI•Jsidente, que .o 
nobre Deputa.do pela Bahia chegou á negação 
elo direito dos Estados .estabelecerem impos
tos sobro as co usas importadas. 

:Ma'l, S. Ex. disse mais: 
«Vede a lie<1:o que' desce das . alturas onde 

paira o Su~remo Tribunal Am ;ri cano, a 
mais efflcaz garantia que encont;·ou aquella 
Nação no per iodo de sua formação, o, certa
mente vos convencereis de que a constitucio
nalidade ou inconstitucion<J.lidad-:~ do imposto 
não deve ser julgaria pelo momento em que 
ellc é cobrado, pela fórma, por que o 1), nem 
pela agencia que o recolhe. 

Menos é, senhores, pela denominaç~o, que 
est9. não lhe rdfccta a. Qssencia. » 

O qtu~ o d c· fi,n e é a causa sob1·e que eUe 
recae. O imposto cpte recae sobre artigos de 
procadoucia. e.> tt•angcil'n. é imp:Jsto de impor
tação. qualquer que seja. o momento, a 
fórma ou o modo por que elle for cohrado.» 

~<t primeira parte eu não terei duvida em 
estar de accordo com o nob~·e Deputado pela. 
Bahia. 

Quanto á. ~egunda parte, porém, devo 
1lizor que foi com pasmo qne ouvi S. Ex. 
d1~c!n.rar quo o que define o imp:1sto é a 
co usa. 

As cous ~. s importadas podem ser olljecto do 
um imposto de importação, rodem ser as
~onto de um impostt) de consumo, podem ser 
asscnt~ do um imposto de transmissão do 
p1•oprioda.do, p;>dem sm· assento de muitos 
outl'os impostos. 

Como definir só pela causa o imposto de 
repat·tiçiio, o imposto de quotida.dc, o im
posto de transmissão de propriedade, quando 
elle:> podem recahir ao mesmo tempo soLre 
co usas moveiil e immoveis, sobre co usas 
importadas c sobre cottsa.s produzidas no 
paiz? 

Como definir o imposto directo e o imp~sto 
indirecto, só pela cousa solJre c1ue elles re
caem? 

N:a definição desses impostos, vê-se bem que 
a.s causas sobre que eUes assentam não lhes dá 
a differença especifica.Sohre as mesmas co usas 
podem ser lançados impostos dilferentes. E 
que definição~ estu. que não dá a differença. 
especifica do definido '? · 

Não, Sr. Presidente, na. definição do im
:posto o que dá. a este a differença especifica é 

muitas vezes o fim economico ou político da 
taxação, ao 1uaL aLlLtdiu o no1Jr<3 Deputado 
pelo Piauh.y em seu p:trece1•. 

Pôde ser a cousa. o qu 3 dr~fine o imposto 
sobre immoveis . 

A fórma da cobrança. póde <lefl.nir o 
imposto. 
· E' ella que rlofino o imposto de repartição, 

o que llw d<i. a diiferenç<t especifica. O 
que_ dá. a diffel'ençn. especifica do imp0sto de 
tl•ansmissão, sinão o ü~etu sobre que elle 
assenta'? 

Sr. P1·esirlente, temos que attander prin
cipalmente á incidencia do imposto para co
nhecer-lhe a essencia.. O imposto directo 
incide sob1•e o contribuinte, que recolhe o 
imposto ao Thesouro; o imposto indirecto, 
porém, incido, não s:>bre aquelle que o reco
lhe ao Thesouro, mas sobre um outl'o, que 
pó de ser o consumidor. 

Portn.nto, é essencü1l distinguirmos o 
asserzto da inc!~dencia do imposto. A inciden
cia é sempre pessoa.l; ella é o fa.cta em vir
tude do qual o imposto attinge a. uma de
terminada pessoa. O assento do imposto 
repl'esenta a mataria tribut<wel, que pótl.e 
ser uma pessoa. ou uma causa. 

O assento pôde, portanto, ser pessoal- ou 
1·eal. E' pessoal, p)l' exemplo, no caso do 
imposto de capitação; é real, em quasi todao3 
os outros impostos. 

O nobre Deput"do da Btthüt, ainda con3ide
r<tndo o assento do imposto, não teria razão, 
pol'que, quando muito, S. Ex. poderia dizer 
que o imposto é real ou pessoal conformo n. 
materia trilmtavel é uma. cousa ou uma 
pessoa. 

Mas, St'. Presirlonte, isto ê muito vago. 
Quasi todo.'! os impostos são reaes. O Bra.zit 
não tem impostos possoaos. Como definir 
ont.ão todos esses impostos que temos, como 
dar lhos a úUTerença eS})ecifica ? 

Estou fazendo atllrmaçõos quo prccisn.m 
ser tLpoiadas em alguma autot•ida.de. Apoio 
essas a11it•m:tções na autoridttdo do Ron(, 
Stout·m. 

Diz elle: 
«A incidencia. do imposto é o facto em vir

tude do c1 ua.l o inwosto attingo uma. pessoa 
determinada..» Ser-se-ia tentado, ti. prlmeil•a 
vista., a dizer uma pessoa ou tell!a causa de
tel·minadas. Mas, 6 preciso ter cuidado de 
nã.o confundir a incidencia e o assento, . pa
lavras qun não são synonymas, como vae 
mos~ral-o a. definição deste ultimo. . . . 

«0 assento representa a materia tributa
vai sobro a qual repousa. o imposto.» Todo 
imposto, com effeito, fere, necessaria-mente, 
uma. ma teria tributavel, da . qulll .· tira o :seu 
producto. O assento é pessoal quando a . 
materia tributavel é uma pessoa, como . no 
caso decapitação. O assento é 1·eal, ,quando 
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css~ ina~~_ri,a.Jribuf:ayel é u_ma ri9.u~z:t, uma in~e,r:iores.gravam as mo.rcadorJas iudigenas--
m~rcadorla; um obJe~tp, etc., attwg1do pelo similar.es, ou su.ccedaneas. · _ _ . 
íisco, ilitlcpende~t.eme_nte :de> . seu detentor~:, ; ~4 ~- -esse ' :respeito. êÚ. poderei ' ler algumas . 
como as terras,~ as ~asas, os cav(lllou car- pala;V·r:a·s da René. ' Stourin:' que afflrma que 
~·ua~ens, a,s bQoldas, sues, assucar, etc. . r a ecdnomia politica condemna os impostos 

A ínCldencia~ contr<wiamente ao a.>sento, protectores. São. ~stas, as. suas palavras: 
visa sempre exclusivamente o contribtfinte. «A ·:eêonomia política - não faz = tão fMii
El111 d_eriv~ das operações de arrecadaçã.o, mente · justiça á theoria preconiZrada pela 
que s11ccedein ás operações do assento. Que coltlisão dos= interessés pa.1•ticula:res e desi-. 
a taxa tenlia sido real · , ou pessoal; assente gnada sob o n'ome' ·de impostó protector, que 
sobre as torras;· as caBas, os homens ou -as tril,tmpha. hoje e pretende ' desviar as taxas 
co usa~, sempre e necessariame11tc . u111 de' dó seú uniéo destfno ·legitimo, para fazer 
vedor· qmtlq uer será encàr1•eg~do de paga·l-a: de lias ·um instrumento• de· protecção em pro-
Quem será e~te 'pagador ? Q~al será e~te de· veito do alguns~ · 
vêdor? A ·'difficuld'a:de . :dii qurstii:o da irtci- E' assim que se vê uma roda de - alfari
dcncia consiste precisaiiléntfl CID' l~escobri_l-0.>> degas em'tiorno das fronteiTaS dos diffet•entes 

Dahia 'distiocção da. in~]dencia em legal c Estados, com excepçã~ ' tal tez 21-nica da In
cffectiva. A inciuencia legal não offerece dif·, glate~ra, oppor-s~ á-mtrpduc9ao das mer
ficuldado. o imposto incide sobre aquene· cado~tas estrangatr_as_. _A d~spelto dos esfor
que 0 recolhe. ao Thesouro. A difficüldade ços n~versos da ctvthzaçao para abater_ as 
consiste em determinara. incideocia etr~ctiYa. barre1ras, essa rede de alfandegas se apphca 
Alguns,· como Ada:in Smith, a.m.rmam que com t~das as suas forças_ a en~ravar _o dos
quem pa()'a sempru 0 imposto é 0 vendedor: envolv1m.ento das relaçoes todustrmes e 
outros cgmo Ricardo e o duque de B1·oglie commercmes entre os }Jovos. 
dizem que o imposto é sempre pago pelo con: Em vão os objectos os mais essenciaes pro
sumidor, e outl'OS, como Renê Stourm, con- curam penetrar : não o podem siuão com a 
sideram imprudentes essas àffl.rmações, por- condição de pagar uma taxa de protecção, 
que o que regula. a iricidencia do imposto é a cujo effeito immediato é clevà.r tanto mais 
lei da. o1ferta e da procura. Algumas -rezes a o Jlreço dos productos similares, no interior. 
incidencia se U.ar<i, no consumidor e outr<tS De ;,orte que as tarifas de·alfandega recahem 
no .productor. Cada contribuinte é tentado :o sobt•e o consumidor, não em proporção dos 
descarregar o peso do imposto sobl'e outro, productos estrangeiros que penetram, mas 
de sorte que o phcnomeno da repercussão, na proporção infinitamente mais extensa d(l. 
a que a.lludiu o Sr. Calogeras em seu dis- .repercussão das tarifas no interior. Torna so 
curso, vae attiogir muitas vezes ao consu- desde então quasi impossível cifrar a sobre
midor, a uma pessoa que está muito distante carga quo ellas impõem ao paiz, 8obrecarga 
uaquella que foi realmente ::, primeira a. fa· de que certos productores pri\'ilegiados 
zero pagamento ao Thesonro, a primeira aprcveitam exclusivamente, em detrimento 
sohre quem incidiu o imposto ; mas ha tam~ do publico c do Thesouro. » 
bem ·a repe}'cussão inversa, en aniJre,, a. Esta sobrecarga é avaliada por Lei'OY 
que os allemaes chamam abwa;;zmg, _ O!ll Yll'· Beaulieu no triplo, no quadruplo e até no 
tude da. qual póde acontecer que seJa UI? decuplo dos impostos que são recolhidos ao 
productor quom carr0gue com o lli!.>O do tr1- ThesouJ·o. 
huto. . _ . . «0 protoccionismo, de resto, diz ainda 

Estas cotwcleraçuos eu as faço pa1·a, In· René Stourm, não se encantô:.L mais uas 
firm_ar o <tsscrt_o ú~ nobre Deputat.l.o pola fronteiras. Invade o domínio do imposto c 
Bah1a. que deftmu o Imposto pela cous~t. muitas taxas modernas, notavelmente a.s que 

Senhores, Leroy Beaulieu, cit:tdo nesta são eshbelecidas sobre o assucar e o a.lcool, 
Casa p::1.1•ticularmonte no pn.l'ecer elo uobre tendem nos differentes paizes, por ha.beis 
Deputado pelo Piauhy, diz que os impostos combinações, a enriquecer não sómente o 
do alfandogas ·são ou fiscaes ou pl·Otecto,·es; fisco, mas tambem o industrial que fabrica. 
fl.scaes, si as mercadorias importadas não esses productos.» . · 
tMm similare~ ou succedaneas produzidas no Eis aqui, Wr. Presidente, o imposto .pro-
paiz. Si os impostos cobrados nas alfandegas tector,,já. se não limita ás alfandegas, j~ se 
sobre as met•cadorias importadas são iguaes não liriüt:J. ás ft•oríteiras ;. invadiu o domi, 
aos impostos· cobmdos 110 interior sobre as nio da taxaç·ão e já:é cobr~do no interior do 
mercatlorias· indígenas, . similares oa sueca~ paiz. . _ . , . · . 
dat)eas,·êsse8impostos·sãotambem chamádos' . Quer isto dizer que-nãp é o momer~to do 
fisc·a'êSi' Ao' coiltt'1!-rio, esses-impostos são cha< imposto o que lhe dá a, essen.~ia; o -jrnpo~to 
mad'ós ·p:·otectores qua.ndo gràvam mais a; -cobrado lia. alfandega .pó4e' não·s~r pro.tector, 
Jilercadoi~üt impol'ta.da do que os impostos: :pôde: ser um im:pos-:tó }Jura:mente Jlscal, e P 
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im1)osto cobrado no interior do paiz póde ser cifica do imposto tlo impo!'t.:H·fi.o, IJual sat·Ct 
um impos to protector. oss:\ tlilferent,'a! Qtw t\ " •JUO distinguirü, 

Ora, Sr. Presidente, que -~ o que cn.racte- então, o imposto de llll[lOt'lo't.t:õ'io do imposto 
rizn. o imposto de impm'tação 1 de eollsttmo '! 

Será o simples facto da cobrança na a.l- Senhores, o qnn dlstlngtHl u imposto de 
fandega? (Pmtsa.) imp) rt:v:fto do ilnp . •st.o tlo eon sumo 1\. :\ pl'o-

Responde o Sr. Freitas que não, e cu tecç,ão; é o fim ecunotnicJ o politico da. 
estou de n.ccordo com S. Ex.; na alfandega taxaç-ão: c ·l bN·So o lmposto sohrc a mor
não se recolhe sómente o imposto de im- cadoria pelo f:Lct0 do h't' vindo de fóra ; 

. portação. não se· colmt o conBnmo; t•olmt-S(} a im-
A essencia do imposto do importação, por t.açãó ; cubr<t ·S.1 a ctllttwl;t d:t mercadoria. 

Jlortanto, n ito está sómente, não póde os- pf?lo rac\o r.lc sua. u l'i~om. de sua proce
. tar no facto de ser cob1•ado na alfandega. dencia. 

A alfandega cobra üuposto3 de importação Est a é a dill'erent:a. os~encin.l. O imposto 
e impostos de consumo. colil'J.do na alfantlog;t. dô-so lhe embora o 

Tem-se dito aqui muitas vezes, disse-o nome impropri'J 1lo impOI'ttv;ã.'J, nii.o é sinão 
· o nobre DJputado pelo Piauhy no r~eu parecer, imposto rle consumo, l!t,~tl(• qno soj;.t pur<t

e disse o ne ;tn, tribun:t o illustre represcn- mente (tscd, dcsdo 'illll nito snj:t p1'oll.!cto1·. 
tn.nte por S. Paulo, o Sr. Eloy Chaves, Pocl.eP-se-lm dizet• q 11 11 11 imposto ltc impor· 
que o imposto de importação é uma ospecie t<~.~.fi.o Mtuelle 11uo so eol.Jl'lL ~:~obt•o a merca
de imposto de consumo. dorb i ll lportalla o quo ~ ·· lgtml ao imposto 

Mas~ o <tlle é que define o imposto de cobrado sobre i\ IUBt'CtLdlll'i:L lJL'uunzid~~ no 
. importação, o que é que define essa ospccic paiz, simH:n· ou succo1lanmt ? 
· de imposto de consumo ~ 

Nessa definição é <rue eu divirjo profunda· Certamente <tnc niw; nonhumn. considera-
mente do nobre Deputado pelo Piauhy e do ção, nenhuma l'azi'io h:t pnt•tt qun se possa 
nobre Deputado por s. Paulo: partt ss. EEx. chamar imposto do 1111!1fll't.:tr,ilo :t nm imposto 
imp0sto de importação é o que é cobrado que 1)ese igllalmonto snbt'll ~~ mct•ea<loria es-

' na. alfandega trangeira e sobro a. ntOI'C:tdo!'la n:tcional, si-
-Já fiz, por~m. notar que o imposto de con- milar ou succedanon.. 

sumo póde tambem ser cobrado na alfa.n- O imposto (! OX'1.etamon tu o mesmo, e o 
dega. que varia é súnl"ltto n. 1\'•t•nm cln. cobranç :~; 

Actualmente o imposto federal de con- em relnção aos Jll'lltlucLo" do pn.iz, dir-8e-ha 
sumo, é certo, não é cobrado na alfandega., que é imposto 1le I'OtbUmo, e , om relação aos 
é cobrado pela fôrma dos sellos; mo.s <t· gcnet•o:; vin!los tlo oxt.orlot•, tlll•-sc-lla que é 
razão po1• que se pt•eferiu tal fórma de co- imposto de importaçãu. IMo Imposto de im
brança., para eEtila. especie de imposto, deu-a o pot·tação, lJOl'tíllt, dlll'odt'IV~Lltl do consumo? 
Sr. Serzedello, no seu parecer da Receita, em Este imposto üo impm•t.a.1;ii.o nã.o sMá. essen-
1901. Preferiu-se essa fórma de cobrança. do ciltlmente um impost,u 1\u consut)lt), o mesmo 
imposto de consumo pa.ra haver maior faci· qu J E cobmdo tht :n t• l'•'l~llrH'IIL nacional '? E este 
lidada de fiscalização, pois receiava-se que, impo;,;to de importn.çlio nêtu pmlotia. ser co
si não se cobrasse o imposto de consumo da brado do mesmo modo o d11 me~ma fôrma 
me1•ca.doria importada pela fôrma do sello, a por que é cobl'adu o impus tu !lo. consumo _da 
fraude viesse a · desfalcar extraordinaria- met'cadoria nacional t 
mente o The.30uro, procurando o producto Que e então o que lho d:l ostrt dcnomina.t;>ã. r>~ 
nacional revestir a fó1•ma do producto estra.n- 0 SR. PRESIDEN'l'E _ Advi1•1,o ao noln'e 

. geU~~~ mesmo imposto de consunio, portanto, Deputado quo a hora. <la. pt•lmeil·• ~ p~rte da 
que a União cobra das mercadorias estran- orclem do dia est<Ulndt~ . 

. geiras, poderia ser cobrado na a lfandega. . O Sr. GALor;-.-o LO RETO - St•. Pl'osidente, 
Será, porém, a'fórma. dessa cobrança que eston muítu longe do torminn.l' o meu dis

dá ao imposto de consumo o seu caracteris- curso ; pol' emquanto, estou respondendo ao · 
tico '? · Sr. Augusto de Freitas. 

O imposto passa. a ser de consumo·, só- 0 SR. PRESIDENTE-v. Ex. póde ftcar com 
mente; porque não é cobrado na alfandega? a pa.ltwra para amanhã. 

Respondeu o' Sr. Freitas que não; respon-
. deu o nobre Deputado por Minas, Sr. Da;vid o SR. GALDÜÚ) ·. LO RETO - Sim, s enhor ; 
· Campista, que o momento não alteraaesselilcia mas V. Ex. ha de mepel'mittir ma.is algumas 
. do imposto; e r(\spondeuigualmente o nobre palavras, prevalecendo-me dos minu;tp~de 
.Deputadopelo PJtrá, Sr. Pa.!3sos de Miranda. tolerancia que V. Ex. c~stuma. conce!fer; aós' 

Então, si não é 'o momento da. cobránca,· oradores, parn. interromper o · Inf:lU. d~~çiu;~o. 
·que dá a essericia{ que ná à' dift'erença éspe• em ponto mais conveniente-. · · · · ' 
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O que deixo, pJrtanto, acGentuado, no mo- procedencia estrangeira, tem o direito ele 
menta em que sou interrompido pela hora, é estabelecer uma tnxa maior sobre a morca
isto : o que caracteriza o imposto de -impor- doria estrangeira do qua sobt•e a nacional; 
tação é a protecçao ; o imposto fiscal, cob1·ado porque essa · differença da taxa, em prejuizo 
na alfandega, é verdadeiramente um imposto .da mercadoria estrangeira, deve sar levada 
de consumo, não é imposto de impvrtação ; á conta de imposto de importação, que a, 
o imposto de importação que pôde tm•. esse União acha preferível cobrar no htteriol' a 
nome é o imposto que é cobrado sob:'.e a cobrar na alfandega, no. momento em que a 
mercadoria, não pelo facto do consumo, mercadoria entra. 
mas pelo facto da procedencia, pelo facto de Pôde, portanto, a União estabelecer taxas. 
vir de fór~~. desiguae3 para, distinguindo a provenlencia 

Todo oimposto que não seja protector,todo das mercadoria~. estabelecer uma taxa para. 
o imposto que não assente sobre a mercador.ta a mercadoria nacional e uma outra para a · 
pelo Lcto della ter vindo de fóra, pela sua mercadoria similar d0<procedencia estran-
origem, não é.imposto de importação. geira. 

Supponhamos quo o imposto fiscp.l cobrado A União poieria _cobrar o imposto de .im-
na nlfandega,. á. eutràda da _mercadoria, ·portação, da mesma forma por quo cpbra o 
fosse cobrado no interior: que denominação imposto de consumJ. Poderia colwar o do
se daria a esse'irÍlpusto, que é exactamento importação, como l!lma sobretaxa ao de con-
o mesmo? ·· sumo. 

Certo que a denominação seria de iniposto Esse imposto dé consumo. e a so brehxa da, 
de consumo. importação poderiam ser cobrados na alfan-

Que é o quo varia então, si l> eosencia do dega, como pJdCl'i'.tm ser cobrados no in te--· 
imposto é a mi)Sma, si grava a 1nercadoria, rior. · 
s-ó e exclusivamente pelo consumo? que é o O momento da cobrança é que diiTeriria. 
que lhe dá essa denominação impropria de Actualmente a União cobra. o imposto de 
importação, sinão o.facto de ser 'etc cobrado consumo das mercadorias estrangeiras, por 
na alfandega? -· _ . meio do sello, e cobra na alfandegn. o da im--

Entretanto, Sr.P1·esidente, todo· o imposto portaçlo. 
protector, seja cobrado pa, alfandega, seja Poderia cobral-o3 ao mesmo tempo; reu,-
no interior do pa,iz, com_ fó:•ma de imposto nindo o imposb de consumo aó de iroporta-,. 
da consumo,. por qualquer agencia que seja, ção e cobrando ariJ.bos na alfàn:lega. 
por meio de .. sellos, · sej 1. como for, é um Por que. não o fez ? 
imposto de import:tção!porque grava a mer- Pol'que achou mais conveniente, p:tra a 
cadorla, pélo facto de ter vinJo .de fôra, pelo fiscalização da cob:ança do imposto de con· 
fa.cto da procedencia,- pelo 1àcto da origem. sumo,estabslece<.' que o imposto de importa,, 

o SR. EsTAGIO COBIDRA _Não apoiado, ç'io seria pago na alfa,ndega e' o de consumo. 
no interior. 

quanto ao ionto de vista economico. Do me3mo moJo, a União podel'la annexar .. 
O SR. GALDINO Lo RETO-Toda a differenç.t ao impJ3to de consumo o do importação e 

para maís que houver entre o imposto de arrecadar•-esso addicional e ossa impostode 
consumo, qüe assenta sobre a. mercadoria. consumo reunidos-, de uma só vez, fa.zendo' 
nacional, e o in1posto cobrado pela mesma a cobrança de ambos no interior. . 
f'órnn ou pela alfandega sobre a mercadoria Não poderia faze~ isto sob a fôrma desello~ 
de procedencia, estrangeira, é imposto de Parece, Sr. Presidente, que não deve ha-
importação ; porque essa dilferença visa ver duvida sobre esse ponto. 
aitiugir o importador, ou direciai:í:tente ou O que quero deixar accentuado é isto.: O· 
por meió c'.a i·epercussão inversa, podendo imposto de consumo assent:J. sobre a mcirca
acontecer que incida effectivamente sobre doria pelo 5imples facto do consumo, sem. 
elle. que se attenda á origem d~ mercadoria; de 

Esta é que ê a mínlla affirmação. sorte que todo o imposto que for pm·amente 
. 0 SR. TEIXEIRA n:;; SA' _Ponha isto mais fiscal, que não for protector, ass,mta e~clu-

claro. sivamente sobre o fácto do consumo ; mas,. 
quando ha' necessidade d.e _distinguir a 

O Srt. · GALIÜNO Lo:àETO- Quem não tem origem, o imposto não assenta exclusiva-
o direito de cobrar o imposto de importação m mte s0b1·e o facto do consumo, uma p;1rte 
não tem o direito de gravar a 'mercadoria assên.ta sobre o facto da origem 0\1. proce-
estrangeira com imposto mais pesado do que dencia dà mercadoria. 
aquelle que pesa sobre a roer•cadoria similar · A parte que pesa por motivo da origem da ... 
do paiz. .- · . mercadoria . é imposto de importação ; a. 

A União, que tern o_ dii•eito de crear o im·. parte que pesa exclusivamente pelo facto do 
posto de imporbção sobre a mercadoria da consumo será imposto de .consumo. 
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Creio que is\o é claro. ou ffilmicipal, de qualquer naturozn., que a'>-
0 SR. TEIXEIRA DE SA' -Ainda não puJe SBnte sobre as mercadorias cstrang;cieas ou 

apprehondcr. sobre as na.cionaes de producção de outro ~ 
O Sa. G.\.LDINO Lon.r;;To-Sr. Presidente, o E_stados, po1• motivo d::t origem ou procedeu

nobre Deputado Sr. Fdisbello Freire no c1a . dcllas, dat•á. Jogar a uma acção posses
seu substitnti v o, disso que o imposbo que' o.3 sorw, contPa o Estado ou o município, 1:•>s 
Estados podem estab.1locot• sob:e . as rnerca- tarmus desta lei. 
dor ias cs trangeil'as tleve sol' cobrado sob a § 1. o Considol'a-se motivada. pela ori·'C?Ill 
fórma. de imposto tle consum). ou procedoncia da mercadoria a taxa so'im~-

Devo declal'ar a S. Ex. que não sei si ln taxa, imposto ou aggravação de imposto qne. 
uma fórma característica da co!Jra.nç::t. de ll;tvendo similar de prolucção do Estado e; u 
imposto do commmo; e, á f<irm:Ltle cobrança. município, assente exclusivamenta sobre :t -: 
que o .nob_l'e 03putn.do_ por Sergipe parncc mercadorias importaclas, qnaesqucr qur. sc
prefcru·, JUlgo prefeovel o r/nnouach, ao j 1111 tt denominação da ~axn. ou imposto, a 
qual não é alheia a noss:t Const.ituiçiio quando, repartição ar1·ccada.dora c 0 momento 011 <t 
no ad. 34, n. 5, d;.L ao Congt·csso Nacionn.l fóema <l::t arrecadação. 
a competcncia c~clusiva de croar ontc·o-
postos. ·~ 2.o Nã.o se considera mot.ivado pct:J. 

Não (levo diZ\31' á Cam.u·a 0 rlua sej.t cb·uw- ortgom ou procedencia da mercadoria o im
bach, pot'l[llO olla bem sabe ([UG é a. resti- posto de consumo, cobraclo do impoPhtl, ;:· 
tui<:ão do imposto cobl'atlo tí. out1·atla da mor- em ra.zão da fttcilíúttdo da. :trroca.dac;ã.<), ., ; 
ca.doria o r1110 se faz ao tempo Pm que essa i ~· !1n.l imposto é cobrado, por outra fÓrnn ,. 
mercadoria. s:w pttra 0 estrangeiro. . Oltclusivamente, ~;ubro a mercadoria similat· 

Ha o clrmobach o ha 0 systcma da admissão de produc~·ão do Estado ou município, ou :;i 
tempora.ria. a mel'CJdoria. importada não tem similat• úe 

Qualquer delles parece-mo pt·efori 1·el ao peoducção (le um ou do ou~ro. 
propos!.o pelo nobre Depu •atlo llOr Sergipe ; Aré. 2." Compete aos juize3 fuderaes con
porque, pelo mono> a União, que é a. (LllOtn ced .Jr mandado de manutenção, ou prohibi· 
deve [J.peovoitar o imposto, pw furr:a. da torio, om favor do po8suidor de mercadorias 
Constituição. teria desde logo seguro o pro· ostraugei ,·as ou naciooaes que for turb:td '> 
dueto da arrecadação do imposto. ou ameaçado na sua posse, em consequench 

Deixo, Sr . Presidente, un;w, voz que já. de dhpo::;ítivo de lei estadual ou municip::d 
abusei da tolr.rancia do V. Ex e dos colle :~tts qtte estabeleça o imposto a. quo se refure <J 
que me ouYcm, a outt•a p:l.l·t:~ do meu uis· artigo <1.nteceJ,·nte o seu § 1°, ou que con
cur.3o, que é com certeza a mais importante, t.t·a.venha o estatuído nos arts. 9, §~o e ll". 
para a sessão seguintB. n. I, da Cons~ituição Fedm·al. 

O SR. PRt::SIDEXTE-V. Elt. fic:Ll'á. com a · P<~ragrapho uni co. Nos municípios on cir-
}1ala.vrn,. cumscripçõcs que não forem !iêcle do juiz 

O SR GALI•I:1\0 LoRETo-Na sessão seguinte seccional competirá. a concessão desse; mn.n
considerarei o discurso t!o nobre DJputado dados uo.:; respectivos supplentes. 
Sr. Freita:'<, na p:orte em qne sJ 1·efore ü. Art. 3." Os mandados tle que trata. o ar
producçio do:,; outros Estados. e procul'arei tigo t .. ntccoucntc serão expedidos dentro de 
demonstrar a inconstituciona.iidado dos im- 24 horas da ap!'es_ent.ação dos requerimentos 
postos de importação interestadual. e intimados ao exactot' o ao fnnccionario cgw 

Finalmente, demon:>trarui a competencia tiver a attribuiçõo de ropresentttr, em juizo, 
do Congresso para. int n•vir nesta questão e o Estado ou municipio. 
justificarei o substitutivo quo tonho a honm. Art. 4." Contra esses mandados só são 
de mandar li Mesa. (ilheito bem; muito bem; admissíveis os embargos de falsidade do alle
o orador é compl'imentado pelos Deptttaclos gado. 
1n·esentes.) At•t. 5.0 Os embal'gos a que se refere o ti.r-

tigo antecedente devem ser apresentados até 
Vem á. Me;a, tS lida, apoiadas e postas con· tres dias depois da intimação do mandado au 

juncta.mente em discussão as seguintes funccionario que ·tivet• a. a.ttribuição de re -
EMENDAS prasantar, em juizo, o Estado ou o município, 

e, na fatta ou ausencia desse funccionarb 
Ao 1))'ojecto n. 2:52, de 1903 até tres dias depois da intimação, ao oxactol'. 

Fóm desse prazo não serão recebidos. . . 
Substitutivo ao projecto n. 252, de 1903 : Art. 6.° Findo o prazo do artigo antece· 

dente, com os embargos ou sem elles, serão 
O Congresso Naqional decreta : os autos conclusos; e o juiz, dentl'o de tres 
Art. 1. 0 Salvo o disposto no§ 3° do art. 9 dias, pronunciará a sua sentença. con:firilla!ldrJ 

da. Constituição Feàer.tl, o imposto estadual ou annullando o mandado. · 
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Art. 7~ 0 A sentença conflrmatoria pro
duzirá todos os seus effeitos, que não se sus
penderão ainda q11e o E8tado ou o município 
proponha acção petitoria, para haver a taxa 
ou impJsto impugnado, perante a justiça fe· 
dera!, nos termos do art. 60, lettra a da 
Constituição Federal. 

Art. 8. 0 As justiças locaes são incompe
tentes, na fórma do citado art. 60, lettr11. a 
da Constituição Federal, para conhecer dos 
executivos fiscaes dos Estados ou municípios, 
si a parte fundar a defesa em disposição da 
Constituição Federal ou dessa lei. 

Art. 9. 0 Esta lei entrará em vigor a l de 
janeiro de l 905. 

Sala das seosões, 28 de outubro de 1903. 
-Galdino Loreto. 

N. l 

Accresc'nte-se o seguinte n,rtiga, que será 
o 1 o do projecto : 

Art. 1°. E' livre de quaesquer im}Jostos da 
União ou dos Estados e municípios o inter
curso das mercadorias nacionaes ou est!·an
geiras, quando objecto do commercio dos 
Estados entre si e com o Districto Federal, 
quer por via maritima, quer por via ter
restre ou fi uYial. 

Paragrapho unico; Exceptua-se desta, dispo
sição o imposto autorizado pelo ar1;igo 9°, 
n. I, da Constituição Federal. 

N. 2 

Vem <'L mesa, s.lo lidas, apoiadas e postn,s 
coojunctamente em discussio as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 38 A., do 1903 

Na rUbrica-Serviços de terl'as: 
Reduzam-se a 650$ mensaes os vencimentos 

de cada um dos 65 inspectores sanitarios. 
Sala das sessões, 26 de outubro de 1903.

Bricio Filho. 

Na rubrica-Serviço de terras-faça-se a 
seguinte modificação: 

Em vez de 10 delegados de saude a 
lO: 800$- diga-se: lO delegados ele saude a 
800$, mensaes cada um- 96:000$000. 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1903.
B;·icio Filho. 

No Instituto Sorotherapico Federal : 
Recluza-se a 90:000s a verba para o seu 

custeio. · 

Sala das .>essões, 24 de outubro de 1903.
B;·ir:io Filho. 

Na rubric1-Serviço d3 prophylaxia d<t 
febre amarella : · 

Reduzam-se a, 1 :000.'; mensal os vencimen
tos do inspector do serviço. 

Reduzam-se a800$ mensaes os vencimentos 
de cada um dos lO medicas auxiliares. 
Reduzam-s~ a 1508 os vencimentos de 

cada um dos 70 éWxiliares academicos. 
Reduza-se a 100 o numero ele capatazes. 
Supprimam-se os nove chofes de turma. Ao <trt. 2°, em seguid<t ás p<tla, Vl'<ts-com

mercio a, retalho-::tccrescente·s9: 8<1la das sessões, 2! de outubro de 1903.
«0u depois de vendida.s pelo importador.» Bricio Filho. 

N. 3 

Parét o C<'tSO de see approwLch't a, emencl<t 
n. l - Altere-se: para 2°, 3°, 4° e 5° a nu
meração dos :tl'tigos elo project:.J e bem assim 
p<Lra 2" e 3° a referencia :tos arts. I o e ~5°. 

Sala das sessões, 28 de outubro de l9'J3. 
Anwlpho Azeveclo, 

Fica a discussão adiada p.s1a hora. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2• dis
cussão elo projecto n. 38 A, de 1903, l'eorga
nizando os serviços de hygiene administra
tiva da União (art. 2° e seguintes). 

Na rubrica-Serviço do porto: 
Reduza-se :1 quatco o numero de inspe

ctores. 
Sala das ses~ões, 24 de outubro de 1903.

Bricio Filho. 

Na rubrica-Secção demographica : 
Reduzam-se a 700$ mensaes os vencimentos 

do medico demographista. 
Sala das sessões, 24 de outubro ele l90:·l.

B;·icio Filho. 

Na rubric'.t - Secção demographica : 
Reduzam-se a 600$ mensaes os vencimentos 

dos dons medicos adjuntos. 
Sala das sessões, 24 de otttubro de 1903.

Bi·icio Filho. 
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Na rubrica-Fiscaliz~v;•.ão das pharmacias Expedien tCJ, U85cto e even
Reduza.m-se a 400$ mcnsa'Js os yencimcntos tuaes ........•....... 

·àe cada um dos tres pharmaceuticos. 
fi:OOO$ l2G:OOO,S 

Na. rubrica-Engenharia sa.1úta.ria: 
Reduzam-se a 700$ mensa.es os vencünen to~ 

d.} cada um dos tres engenheiros sanitarios. 

Na. rubrica-Juizo dos Feitos úe Hygiene 
Publica: 

Reduzam-s3 a l :000.~ mensal o;; vencimen
tos do .iuiz. 

Sala das sessões, 24 de outubro de 190:3.
lJ,·icio Filho. 

1nspectoria d·J sm·yiço de iso[n.mcnt·J c 
rbsinfecção: 

Pessoal: 
inspectot, ........... . 
a.dministrador ... ; ... . 
auxiliar do adminis-
tr.:.tdor .......... , ... . 

2 escripturariosa4:8()08. 
1 auxiliar de escripta. ... 
5 chefes de turma a 

3:6008 .......•.••••..• 
2 encarreg-ados de secção 

a 3:000~ ........... .. 
depositaria ....•...... 
porteil•o .... ; ........ . 

Pessoal sem nomea-
ç:'tO: 

2 continuas a 1:800 . .;; .... 
lo desinfeetadoros de la 

classe a 2:400$ ..•.•.• 
15 desinfectadores de 2• 

classe a 1 :800~ ...... . 
1 machinista .......... . 
2 foguistas a 1:5008 ..••• 
l feitor de cocheiras ...• 
2 ajudantes do feitor a 

1:800$ .........•....• 
20 cocheiros a 1:5006; .... 
20 serventes a l:200.S •... 

Material: 

Sustento e ferragem de 
animaes ............. . 

Combusth'eis e lubrifi-
cantes ...............• 

Desinfectatntes e desin-
fecções .. _ ............. . 

Conservação do material. 
Vol. Vl 

H.:4oo:;; 
8:400::' 

6:000$ 
9:GOO~ 

2:400$ 

18:000" 

G:OOO:;i 
8:000;;,; 
2:-1'108 i0::200~ 

3:600:-:; 

24.:0008 

2i:OOCi::; 
2:4008 
:3:0008 
2:400$ 

:3:000$ 
~)0:000~ 

2-4; 000.:; 120: 000$ 

43:2008 

4:800$ 

36:000$ 
36:000$ 

So:nma .......... ,. :)1Ji:200:i; 
Orç<l.l1lent•) de l 90:3, :~ Ui:-200~000.- Prede~ 

rico S. B01·gcs. · 

A t;1beU:,~ de vencimentos, m1o parte l'ela
tiva <~ «Set'\-iço de porto», em vez de-cinco 
inspectore~ do p.)rto a 9:GOO$ - diga-se 
cinco inspectores de pol'to a lO:t'OO:;ooo. 

Sala das ses3õcs, 28 de outubro llu 1903. 
Paula e Silw.- F1·ancisco Sd. 

O Sr. Carlos Teixeira Bt•an· 
dão começa fazendo algumas considera· 
çõc::; a rêspeito do discurso hontem prvferido 
sobre a hygiene administrativa dél. l"nião, 
pelo illustre Deput:tdo por ~Unas. o Sl'. José 
Bonifétcio. 

S. Ex. demonstrou CLUe, não sendo pevfii'l· 
sional, podia. discutir o project.o, eviden· 
cianrlo, deste f<\cto, a innanidade do argu
mento de alguns membt•os da CommiBsfi.o de 
Instrucç5.o e Saude Publica, de c1ue o Con
gresso nào tinlw. competencia pm\t discutir 
d'outrina.,; scientilicas. 

Em todo o co:Jtexto do seu discurso, viu o 
ora.do1· que S. Ex. está com a boa doutrina ; 
apenas não quiz tirar deduc~·ões completas 
dos princípios que est:~.beleceu. 

Reconhece o orador que a hygiene, nas 
su:~..s linhas geraes, deve ser ccntra.Uzada ad
ministrativamente: o Governo da União 
deve ter [1. ,;uperintendencia. <tdministt'lttiva 
sobre as qnestões que <t ellase referem. 

Ne.sse ponto. S. Ex. está de accordo com 
o or,dor. 

Pena é quo o nobre Deputado não tivesse 
discutido as medidas locu.es, que dependam 
de circumstn.nciM climatologicas e topogra· , 
phicas, SJbt•<J as quaes o Governa não póde 
absolutamente legislar. O illustre ·Deputado 
minoirJ não foi até ahi, receioso, talvez, de 
f~rir o pl'Ojecto que apoiava. 

Terminou S. Ex. fazendo uni appello ao 
Congresso para auxHíar o Governo· nesta 
obra do saneamento da Capital da Repu~ 
blica. 

N5.o se1•á o orador que lhe-creie·embn,raçós; 
a.o contrario, louva a. .iniciativa. do Governo 
e reconhece a extrema necessid':l.de dé 1.Ullai 
lei sobre hygicne geral, O estud~a da. ,deu! 
trina consagrada no projectO,. a,cttial, .. ,é (lUO 
impede o orador de adoptalro.. · çom .,a, S!l;J, 
responsabilidade pro~~~~()na.l:·' · .• : ~,;. ; ;.,,:·,-r 

Já tev.e -ocoasião de: d:izer qu&\1b·pa1lpel'Ú 
hygiene, o que ella visa.va. · ;,;'} .;; ::::::. 

104 
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Disse então que ella estabelece medidas Era, assim, mais liberal que a lei suissct. 
geraes e medidas locaes, sendo aquellas re- · d t 
ferentes. á prophylax!a da,smolestias infecto- Dtspensa:se . e. comparar com ou rasa sua 
contagiosas, e, neste caso, era indispen- afflrmatlva para não tomar mais tempo ã 
savel a centralização administrativa, pela Camara .• · 
exigencia fatal da unidade do vistas e de Para que a prophylaxia das moles tias · in
acção-unid.ade que é indispensl!-vel. Accen- fQccio.sas seja uma realidade, uma condição é 
tuou ainda q,ue a tendencia. de todos os necessu.ria: .a notificação o.brigatoria . . Sem 
povos cultos · é para. organizar uma hy- ella;, é·absolutamente impóssivel fazer qual: 
giene internacional, estabelecendo princip1os· Cl uer co usa util. 
que · devem ser acceitos por todas as naçõ3S. · A notificação éompulsoria não viola 0 se

O project~ no em tanto est~bJlo0e par 1. o grado p1•ofissional, disse-o hontem· o nobre 
. Districto Federal disposições locaes, deixando Deputado por Minas, o o orador, como pro-

de, no maisimportante de seus artigos, no fissional, confirma. · · 
art. 2°, preceituar~se ,as medidas que clle .Mas a notificação cvmpulsori:1 .. traz logo 
consigna devem ser adpptadas só ·aqui ou como con.sequencia a necessidade .d.a. 1'ezula-
tambem em todos os Estados. O orador não " 
procurava fazer a União intervir nos E;- mento.ção do exercício da medicina. . . 
tados. Seu substitutivo estabelecia princi- Sem essa l'egulamentação não é . po3sivel 
pios geraes que os Eshdos regulamentariam a notificação. : · · · ' · · 
livremente, de ·accordo com as suas couve- Dizem os defensores da liberdade profis3io' 
niencias. A pretexto de que elle era contra-
rio á decantada autonomia des3es mesmos nal que o disposto no art. 72 § 24 :da Coa-
Estados, foi rc;cusado. stituição não deixa duvidas no seu texto. 

Ainda bem: que, em um ainrte que acaba Essa liberdade, pensa o orador, só pódé 
de ouvir, o autor do projecto declara qüe ser entendida eh1 relação á d mtrina é nã5 
essas medidas devem ser estendidas a todos quanto á competencia. · 
os Estados. Claro é, pois, que a opposição Os apologistas da liberJaiCl ·· individnaJ 
ao seu súbstitutivo não tem mais razão acreditam que a vaccinação obrigatória é 
de ser· . · nm despotismo ... Si ha hoje urm. · conqúish 

Tem se dito _não .só nesta Ca1n'ara, como da hygiene preventiva perfeitanien.te assen
na imprensa; que o deb:J.te des.te projecto tad<\ .é a vaccln,ação obrigatoria. 
tem sido por demMs longo. Declara aos úol- Em todos os paizes em .que a vaccinação 
lefias que a ·arguição é imp1;ocedente. As- obrigatoria foi es~abelecid:o, a varíola quasi 
sumptos desta relevancia 'demandam sempre que desapparecéu, e em alguns, des.àppa- . 
longo estudo·. · . receu completamente. Ainda hontem · o 

. A lei que reformou o hygiene elll F1•ança nobre Deputado por., Minas · trouxe dados 
começou a ser discutida no parlamento em positivos sobre o que occorreu cJm o exer-
1884 e só em 1902 foi promulgada. O pro- cito allemão. Durtwte a guerra franco
jacto sobre alienaios •. iniciado na camara prussiana, elle perdeu cem mil: homens · de· 
.franceza em mil aitocentas e tanto, até varíola. Já, porém, , em 1875,: depois da · 
hoje não foi approvado~ · vaccinacão obrigatoria, houve nelle apenas 

A causa desta deniora está na roleva.ncia cinco doentes deste terrível morbu$, estes 
dos interesses individuaes .. e)ll J'o,zo. mesmOS nos COnfinS do paiz, onde ÍI.S leis Sa· 

~ nibl'ias não são cumpridas com b mesmo 
Deve d.ize1• que a preoccupação de au"'tono- rigor. 

mia estC~.dual só existe entre nós. O caso do 
suissa, hontem alleg:;~.do pelo nobre Depu- Os que combatem a obrigatoriedade d:t 
tado sr. José Bonifacio, é bem significativas vaccina partem de princípios diversos. 
tratando-se da Suissa: apeza.r da Suissa ser, Oil não acreditam absohtamemte n·a ino
uma confederação de cantões soberanos, da cuidado da vacciria., ou obedecem a precon
lei sobre a prophylaxia das . molestias que ceitos religiosos e philosophicos, oti são do
offerecem .perigo é uma lei féderal. Todas tados de um optimismo que poderia ser cha
as questões dessa natu1•eza dependem do Mi- mado de ingenuo em relação ao nosso estado-
nisterio do Interior. social. 

b substitutivo dO orador estabelecia o dis- , O que se ob3erva e se vê é que absoluta
positivo geral e deixava aos Estados a re- mente a. prop:.tganda ou a ·convicção não 
spectiva regulamentação e execução, tirando péde levar aos espíritos a certeza da prophy
assim qualquer dependencia dos Estados para. laxia da variola, por meio da vaccina. E a 
com a União. azão é clara. 
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A sociedade é composta de elementos hete
rogeneos: as paixões, os preconceitos, as 
abusõcs tl\tbalham a h11manidade dosd3 o seu 
inicio até hoje o nos sã.o tJ•ansmittidas pela 
haredí tariedade. 

Uma. cnltma intellcctué\l o moral póde 
fazor c ;m que estos preconceitos, fiquem 
f;Opita.dos; no em tanto, elles persistem ador
mecidos at<J que a evolução norma.! se 
OJ);}l'C. 

Si niio se opel'it, olles persistem e auarchi· 
za.m o l':li~iocinio, a crença e a. consciencia. 

Nã.o é possivet, portanto, suppôe que com 
a convicç5.•) s:~ possa levar a. estes elementos 
tão heterogcncos, em gr<.to de cultura. intel
lectu::tl o moral tiio di!f<:!rentos, o. noçã.o de 
um facto positivo. 

Quando sa rafcrin â. necessidade de ltw er 
unidade de Yista;; e unifvrmidade J.e ,~c~·ão 

em rellção ás medidas prophylaticn.s a.con3e
illa.das nas diversa;;: molestia~ infecdosas fez 
Ter que não se p:ldia, deixar 03h questão de 
doutrinas aos dit·ectorcs ou ás autoridades 
s:mitaria. A prova ost.á neste exclusivismo 
doutriua.rio que tem imped.ido o sn.ne:Lmento 
desta Capital. Ainda agora o o>t(Ldo sa.nit..1., 
rio da cidade, em grande parto, é dc.-ido ü. 
essa circumstancia. 

Ha falt~ de notificação, dizem as autori
dades! Mrts como increpar aos medicos dessa 
fttlta si não ha lei rogulamentando o c..1.so ou, 
si ella existe, está como lettra morta ?-

Não quer deixar os~as me.:lidas prophyla
ticas á cliscrcçã'J d<ts autoridades &'Lnitarias, 
porque etlas não Yeem sinão dentl'o dos li
mites estreito3 da sua doutrina·; o que 
fluer, o que deseja ~estabelecer tofuts as me
rlid:ts conhecidas, averiguadas pela. obset·
l'tt.ção constante, c:tpaze.s de debellar as mo· 
lcstias infecciosas, sej<Lm ella.s quaes forem. 

Querem ~ p1.·ovn. de que ningqem nos 
outros pa izcs ousa, em uma questão desta 
Jmturew., choga.r ú. a.dopçã.o eKclusiva de uma 
só doutrina? EU·a. Si h:1 uma molestia cujo 
YohiculJ.dor do gcrmen morbido seja conhe
cido, é o paludismo. Foi perfeitamente estu· 
dada por La verania a evolução biologica do 
germen, no co1•po dos anopheles.'111 

Experiencias positivas foram feitas na 
campanha 1·omaHa. Experiencias confirma
tiYas tiveram log~tr em Londres, por Patrick 
.Marson. Pu.J•ccia., . portanto, que neste caso 
se tinha descoberto o vehiculador da molest.ia 
c, pois, contra elle devia ser assestada. toda 
a bateria dos processos prophylaticos. Pois 
bem; não só Patriclt não manda limitar a 
destruição do anopheles á prophyla-xi.a das 
molestia.s infecciosas, como chega a declarar 
que muitas vezes não é possível absoluta· 

mente <tppellat' p:tm cs>a caustt, como 8endo 
a. que determina. u. Jmtnifesta.çã.o paludica.. 

A pro:phyhtxiu., poet.'1.uto, não se deve limi- · 
tal' a. m:tt:.w este gcnero de mosc1uitos. · 

Ora., si em l'ebção á roala.ria., cujo estudo 
tem sido feito com grande tena.cillade, não só
na. Ita.lia. como na. Algo-.·ia., tGndJ á sua frente· 
os competentes do Instituto Pastem•; si lá se
demonstrou que o anopheles ern. o transmis-. 
sor tia. roala.l'ia., e, no em tanto, não se acon
selha. como exclusiva. prophylaxt'a.,a. e.xtincção
destes mosquitos, como é que em relação á, . 
febre amarel~ tt, em que só pot' analogia. se 
póde chegar a esta. conclusão, se hão de H
mib.r todos os recunos que o Congresso vae 
dttr tto Governo uo cxtel'miuio de uma cert(l, 
e determinada especie de mosquitos, o ste
gornya fasciato. '? 

A mn aparte do Sr. Mello Mattos, dizendo
que o projecto n:'io cogit.a. n.bsolutamente de 
nenhuma peophylaxü detel'minada, pois 
entre as modi1as prophylaticas entra a des
infecção, responde o orador que o Sr. di-· 
rector d:t Sa.ude, no seio da CtJmmi~~ão de· 
Saude Publica de3ta. c,tmara., decb.rou pe
remptoriamente que não empregaria outra.. 
pr.lphyla.xia. p:l.l'a acabar com a febre ama
rella sinão a ex:tincçã.o d J stegomyo. {asciat<>- . 
Demai::; a tabella junta ao pt•.:>jecto consigna... 
a verba do tres mil e botos contos p:!ra ex
torminio !le mosquitos. 

Q!.le é o rtue diz a cloutl'iru. hwanezlt ? Qutj· 
diz o Sr. dit•ectot' de Saude Publica ~ 

Que é prociso um iudividuoamarellento. 
para produzir o elemento especifico. 

Elle é sugado pelo mosquito. Sotfee então 
uma transformação ospeclal no corpo desse 
insecto, que assim se torna apto p(Lra o inno
cular em outro3 indivíduos. 

E' pos,;ivel que o illustt•J.do Dr. Cruz tenha 
11. idéa de acabar com os mosquitos no Rio·
de Janeiro, nosta zona tropic d '?-

Comprchande-se que dado o caso de febt•e · 
amare lia sa proaure iSolar o doente, de roa- · 
neira a. n iio ser mordido pelos mosquitos, ou.· 
então se dê combate aos mosquitos que o
tenham mordido; mas para esta. propby~a· 
xia não é preciso o ex: wcíto de 1.427 em· 
p1•ega.:o.3 incumbidos de tal serviço, • mor
mente si se att~nder que os doentes d~fébre. 
amarella não passam de tr~s, qua~ro ou. 
cinco. . .. ·. · · ·. ·· ' ; · 

o orador não 'está isolado nesta opinião. 
Em 1901 appát•eceu a fdb~·ê ~~oinàr~W~ ~m: 'dJ. . .;. · 
versas cidades de colonias fra:nc-eza.s; eu,tre 
ellas Dakar, S. Luiz e o Sudão frapcez~ ·Já 
era conhecida a doutrina ba.vaneza; já. tinha .• 
sido estudada. por dous, vultos. d~ , ordem ' d.~ 
Proust e Roux. E' . ppssiy~l, , dissara.m :e~le.s;. .. 
que a transmissão ·da · fe~re: ~m~ellª;;~h,IY
logar, quer por intermed1o de certos,.p!lol!~SL,;:-'-
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tas que não os mosquitos, quer ainda de 
-qualquer outl'O modo. E concluíram dizendo 
que não era permittido· aétualmetite nMa 
affirmar a este resp~ito. 

Ha pouco tempo a Gazetâ de Noticias fez 
uma seria de quesitos a · div!lrsos medicas 
sobre o perigo que · advirâ ao Rio de Jâniüro 
com ~s novas obras do porto a aberturas de 
avemdas. A Garoara sabe que quasi todas 
as respostas foram . no sentido de não ha~ 
·verperigo pai'a o estado sanitaJ•ió da ci-
.dade. · · · · 

A primeira vez que aqui fallou demons"' 
·-tra~do .que. o saneatnento do Rio de Janeiro 
dev1a com~çar pela drenagem do solo, por 
todos os mmos do sanear o solo, referiu-se· a 

··<Jste facto-q~e qua~i todos os autores llga· 
gavam a ·BXISt_encta . do germen da febre 
ama~ella á oxistencia do sub-solo infecto e 

O <1ne assegura é o seguinte: no fim do 
p~uco . tempo . desapparecem os mosquit()S 
que podem .transtnittir a febre amarella, 
está extincto o gei;nien; entretanto, em' certo 
e determinado periotlo appa1'ece de novo a 
fe}Jre ulnarella, Qual a causa determinante 
des.ie . primeiro apparecimento ~- . 

Podia ler o ' que sa pas3ou no Sudão. Não 
havia Ut febre amarella. T1·a.táva-se do con
struir uma grande via-ferrea, os engenheiros 
atra.vessai'alli o cemiterío7 construíram um 
tun~l e immedíatamente appai•éceil a nio
lestl.a. Por conseq uenci<J. o gerinen esta v a. 
no sólo; · · 

4:cha que é andá!' atrás de uma sombra 
procurar destruir mosquitos, sem cuidar 
tambem elas condições especiaes do · sanea-
mento do solo. • 
. O seu intei'esse, subindo á tl'ibuna, é que ;putrldo. 

A h .. o Governo dote o Brazi1com uma boa lei de 
.· ora Ja e.>tá adeantada, e por isso vae hygiene, mas não acredita que com o actua:t 

>Slmplesmente ler, para qile todos se Mau- projecto seeonsiaa esse fim. ·· 
·telem e se previnam, o que aconteceu em ~ · 
V era-Cruz; que· passou pelas mesmas obi•as · ·Sem o saneamento do· meio externo· affir:.. 
por que vaé passar o Rio, respondendo deste ma .o orador, não póde absolutamente 'haver 
modo aos·conceitos ·dos ·mustres hygienistíts nem ' policia sanitária, nem hyglene das ha
.que deram parecei' ás consultas formulàdàs bítações. ' · · · 
pela Gazeta de Noticias· . Já disse e pro-vou que o osso sub-sólo está 

Ora, si a febra amare lia, em todos os lo- con~a.minadp ,por ma terias e detriCtos; que 
:g~res que referiu, ainda é considerada por aba1xo do solo, a poucos centímetros, em ai
diversos homens de íncommensuravel Valor g'unS p~ntosda CÍdll.de.!. O lençol de agua yeri:i 
na questão~ como p<;>dendo .nascer da fructi- produzir as fermentaçoes e o apparecimento 
ficação do gérmen enterrado no solo, sern ~e gerrrien~ pathogenicos ; que não havendo 
a menor referericia á po-ssibilidade dê trans:- mt~rc~ptaç~o .entre este lençol de agua e a 
missão pelo mosquito, · como é que .entre nós parte mferlor das casas, esses germen~ são 

, se _quer fazer . uma ·prophylaxia exclusiva le_-vados pal'a <lentro de lias, corita,minandO o 
limitada á destruição do stegomya fasCiata ~ - ' ar que res)_)ieaú:ios. E' dissó principal~ente 

que .deve ctudar o Governo, afim de sanear o 
Não contesta a possibilidade da vehicula· Rio de Janeiro. · 

.ção por esse transmissor; mas ·não acredita 
que só com o desapparecimento do stegomya Não combate o projecto pol' que elle dá 
acabe a febre amarella, porque nem mesmo 5.~00:000$ pitra fl..hygienepublica ; entende 
do _impa~udismo .se póde affi~mar que 0 mos- _ate que mmto ma1s se deveria dar, com tanto 
qmto seJa o muco transmissor. (T~·ocam-se ·que as medidas. estabele~ida~ fossêm pro
vários apartes .J, · ficuas e consegmssem extmgmr a febre ama-

l!Blla entrenós. · ... 
Não quer tomar tempo á Caniara conio 

estudo de questõüs que estão fóra do debate Teve ainda occasião <lo dizer que é uma 
sinão procuraria demonstrar que 0 circul~ c?nd_ição necessaria de qllalquer medida. hy- · 
morbido acceito pelo:> que abraçam a theoria. g1emca a regulamentaçao do exel'cicio da. · 
da transmissão da febre amarella pelos mos- medicina,. po:rque sem notificag~o ·não ha 
quitas d~ixa uma inco~n~ta que absoluta- prophylax1a;- e sem o es~a:belecuneny> :de 
m_ente nao pó::lo ~er resolvlél~: é 0 app.areci· r~gras rel~tlva~ ao e~er.c1c10 da medlCma 

. mento do primeiro amárélleilto. . .nao ha not1fica-çao poss1vel. 
,· .-. ·- .. ' · ' - -

Em resposta a, uni apartado Sr .. Malaquias T~:fmio~ di_z~ndo. ser provavel · que · mi · 
Gonçalves, que diz que fsso se dá cem rela>· &~ d1s,cus~ao au~da volte ao assumpto·, trx· 
.ção a todas as outras molestiaS; d orad'or tando de .pontos que .deixa agora. de dis•cutir. 
affirma que os outrÇ>s germens sãl) êonhéêi- (Muito be_m ;. muito pem. O ot·adoJ" e. v.ivamente 
dos como os da febre typhoide ·da varíola oomprimentado.) . 

Ao cholera. ' · • ' ·' Fica a discrrs~ão adimla pela hortt. 
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Vae a imprimir a. seguinte .·f 

; n.EDACCÃO 

N. 2i6A-l903 

829' 

Rcclac.;cio final do p1·ojecto n, 276, de.~t.e a;mo, que auto1·üa o P1•esidente da Re)l!<blíca a · 
abrí1· (lO Jlinisterio d(c Jlarinlw os seguintes c r editos supplementa;·es ci lei n, 9;j7, de 30 
de dezembro de 1902: de 88:918,S706, .· sendo: para a consignaçilo «Pessoal», 
59:8132$821, e para a consignaçaa «Jiaterial» 29:055$885, da ve1'ba «Fretes», elo 
m·t. 9°, n. 26; de 416:196$270 pcwa a quota desti·nada a fardamento. (materia 
prima), de( consignaçcTo «Material;>, § go do mesmo artiyo «Corpo, de JiaJ"inhei1·os Nacio
Haes»; e de iôu:B:J0$885, para qHota . destinada a fm·damento (111atetia p1·ima) dcl 
consig11açico «Jlate1·ial», § 10 elo mesmo lo·tigo «Cor·po de In(antcwia de Marinha» 

O Congresso Nacional resolYo: 
Artigo unico. Fica o Presidente da, Republica autorizado o, ahrir ao Ministerio da 

~farinha. o;: seguintes creditas snpplementaros á lei n. 957, úe :10 de dezeml)ro de l9:J2: 
-de~ 88 :918$706, s:mdo po,ra a consignação-Pc.>soal 59:862$821 ; o para a consignação
~Iatel'ial- 20:055$885 da verbn.- Fretes-do art. 9•, n. 2.J; de .1lfj:l93$270 pttra a quoto. 
detinada a. fal'damento (materia prima), ·da consignação- Matorhl- § g• do m~smo ar
tigo-Corpo do Marinheiros "Xil.ciona8s; e de Gl6:840~'i85, par<t a quota destinada a farda
mento (m:tbria prima) dct consignação-Material-§ lO do mesmo artigo-Corpo de In• 
fanta.ria de Marinha. 

Sala. das Commi;;sõcs, 2i3 dG outllbro de 1903.-Domingos C:uiliWl'ties.-;-Hel'meMgitdo 
de Mo1·aes. 

Vae a imprimir o seguinte 

I'P.OJECTO 

N. 251 B -1903 

R edcrcç6o 2j(n·a 3" discusscío do iú"ojectiJ n . ;:,-;f, desk am~o q1te (i:r.a (t despe:a do J,Jinisletlo 
da Justiça •3 Ne:tocio~ iHtel·io;·es pm'a o t~:o:e>·cicio de 101).1 

O Congresso Nacional decl'eh : 
Art. 1. 0 O Presidente di\ Ropubli e:.t é a.utoriz :\do a despcmtlor, pelas repartições do 

~Iioiste1·io da Ju.~tiça c Negocias Inte1·iores,com0s sc1•v iços de;;igua.úo.~ nas seguintes verbas , 
a quantia de 5:452$4.67, ouro, c 19.401 :781~188, papel, a sabel' : 

l. Sul)sidiu do Prc~idente d:1 HepnlJlica ............ , ..• 
2, Subsidio do Vice-Presidente da Republica. ........•.. 
3. Def:spez<~. com o Palacio d<; President': d,t Republicct. 
4. Ga.bíneu~ do Presidente da Repuhllca. •.••..••..• ,, •• , 
5. EubsiJio dGS Senado1·es .... , ......•.••..•..... , ....• 
G, Se~1·eturht dv Senado .•.•....••......•..••... , ..•.• 
, • Subsidio dos Deputados ............................ . 
H, Sec1·eta.l·ia da Caznara dos Deputad.r;s- Augmenta.úa 

de 23:067$ pa1·a os reparos e concertos mais 
urgentes de que carece o ediftcio da Cttmara ..... _ .. 

9. Ajudas de custo aos Membros d<> Congresso Nacional. 
10. Secret~wia de Estado ............................ .. 
11. Gabinete do consultor geral da Repuhlica •..•...••• 
12. Justl9a Fedeml-Augmentada de 2:000$ no-Pessoal 

· sem nomeação--do Supremo Tribunal Federal, para 
,·augnientar o numero de serventes .... ~ ...... . 

13. Jllstiça do Districb Federal. ....................... . 
14. Ajudas de custos ~ magistrados ......•.•••••••••.. 

Ouro 

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

. .. ,. ... ~ ...... 

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

Papel 

120: 0001'000 
36:000'000 

101:440 '000 
33:600,000 

567:000'000 
339:932 '118 

1.908:000~000 

496 :935$!'18 
!}O :000$000 

365: ~03$180· 
19:60<?$00q . '~ .:·;. 
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'15. Policia do Districto Feleral-Augmentada a. rubrica. 
destinada ao-Pessoal da Brigat!a. Policial-em 
12:918$, sendo : 8 :854$800 para um major e 
4:063$200 plra um alferes, aggrega.dos ambos por 
decreto, em virtude de sentença judicial. Dimi
nuída. a. rubrica- Reformados da Brigada Policial 
.-em 3:312$960, sendo: 2:520$ consignados para o 
majul' Luiz da Costa Azevedo e 792$960 ao alferes 
Alfredo Nunes de Andrade, por terem sido a.ggre
gados por decreto.-Augmentada no-Material
da Casa d& Detenção de 4:000$ para conservação do 
edificio e dlvo1·sos concertos o de 5:000$ p;n·a 
obras, reparações do mobiliaria do gabinete de 
identificação an Ju•Jpometrica . . ...... . ..••...... 

16. Casa. de Correcção ..........•.. . •...•.........•.•.• 
·17. Guarda Nacional ...............•............. . ...• 
!8. Junta Con11nercial. ............................... . 
·19. ArGhivo Publico •....• , ........••................. 
20. Assistencin. a alienados ........................... . 
·21. Directoria de Saudo Publica - Augmenta.da. de 

18:000$, quantia destinada á subvenção do Insti
tuto Vaccinico Municipal do Districto Federal,para 
o fim de fot·necer a vaccina. anti-variolica a 
todos os Estados que a requisitarem, e de 1:800$, 
para mais tloua rem:Ldores, com 75.$ mensaes, para 
o serviço do esca.ler da repartição de sauJ.e no 
porto de ).1aceió . ...................... . .... . ... . 

:22. Faculdade de Direito de S. Paulo -Augmentada de 
I :200$ a consignação destinada a - Pessoal sem 
nomeação- para mais um servente ........•.... 

-23. Faculdn.de dé Direito do Recife ...........•.•.•.••. 
· 2L Faculdp.de de Medicina do Rio Ja.néiro ........•• , •.• 
25. Faculd:.tde de Medicina da Bahia.- Augmentada de 

50:000$ par.1 gra.tiftcaç·ão á S<Lnta Casa de Miseri
cordia, por franque:Lr os seus hospitaes á.::; clinicas 
da F<tcul.lade .•.••......••..••...•.•............. 

26. Escola Polytechnica ..... . ..............•.. . .••.•.• 
27. Escola de Minas ............................•...•.• 
28. Gymnasio Nacional - Augmontada de 12:000$ no 

- ·Pessoal-, sond\': 6:fHl0$, no do Internato, 
para. mais um profo;;sor de logica; e du 6:000$, no 
do Externato, para m:Lis um prnrossor do littera
tura, onl virtude do disposto na loi n. 1.016, de 
24 de agosLo de 1903. Moditlcada. a redacção da 
tabella do seguinte modo: na rubrlca-lntermLto
onde se 1~- 2 lentes cornmuns, etc.- leia-se : 
1 lente de lit1ieratura ; na. rubrica- Externato
onde St:l lê : - 2 lentes coromuns, etc.- leia-se : 

.. llente de logica, de acc01·do com o disposto na 
~ lei n. 1.016, já cihda. Augmentada de 3:000$ no 
:r.· : .. -~aterial- do Externato, par~~o o . aluguel de 

If1~i~[~~~:~~::·:·:·:·:.:·:·:·:·:~·:~·:·:·: ~·: 
'i;~i,~lj)!i\i,tuto ··Nacional~ de Surdos-murlos .. ~ ........... . 

5:452.$·167 
............ · 

3.i85:471$383 
21 6:893$939 
29:000$000 
37:346$118 
84:276$ 118 

661:317$098 

1.834:659$001} 

201:440$000 
304:780$000 
6 t7: 032$236 

697:446$800 
484:981$118 
243:700$000 

539:153$354 
126:852$236 
182:482$118 
206:218$118 
ll8:279$118 
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33. Bibliothe~~ Na.ciona.l- Aug1uenta.d-t de 12:000$ p:tra. 
remun::1•ação a. auxiliar~,; da c:J.i.a.logagam, cooser
v:J.ção de livros, p0riodicos, etc. o custeio ..•••..• 

34. Museu Nacional .....•.....•........••..•...•.....•. 
35. Se1'ventuari0s do culto ca.tllolico ................... . 
3ô, So;co~·rvs Publicos ................................ .. 

37. O')ras Augmentada. de I.424:6i9~350, sendo: 
100:000$ p1ra. execução de diversas obras neccssarias 

á conclusão do e:Hficio da p1·aia. da. Ln.pa ; 
40:000$ para di veJ•sos trabJ.lhos de pintura e varios 

rep:tros no palacio da PJ•esidoncia da. Republica, 
incluiu lo nessa quantia. o que for necessa.rio para 
acquisição de uma. bateria de a.ccumutadore:>, tam
padas e accessorios; 

85:000$ p:;.r,t construcçã) ilO um segundo pwimcnto 
no proprio nacional onde funcciona o L~boratorio 
de Hygiene d:t Faculdade de MeJicina do Rio de 
Janeit·o ; 

26:000.$ pa.ra pintura interna o repa.ros no edificio da 
Faculdn,de de Medicina da. Bahia e 3:500$ para os 
pa.vilhões de hygienc. gabinetes, sn.las de sessões 
et\~ .• da mesma faculdade; 

B:OOO$ p:tra reconstrucção de uma parte. quasi em 
ruínas do edificio da Escola de Minas, afim de ahi 
funccionarem us laboratorios de chimica o doci
masia: 

21:000$ para execução de varias obras no edificio do 
Externato do Gymnasio Nacional; 

6:800$ pa.ra. pintura extern(l. do edlficio do Instituto 
Nacional de Musica e decorativa do respectivo sa· 
lão de concerto; 

.200:000$ para conclusão das obras do Lazo.reto de 
Tamandarê; 

500:000$ para a adaptação do Palacio da Justiça, afim 
de nelle ser installado o Arcllivo Publico, e inicio 
da construcção do elificio pa.ra. a Bibliothec:L Na
cional; 

38:000$ para ex~cuç·ão das obras de adaptação do 
proprio nacional da rua, do Lavradio n. n, ou ou
tro, a. juizo do Governo, para a Côt•te de Appell<\
ção e varias pt•etorias; 

153:000$ p~~l':L a construcçã.o de um terccii'O }lavi
mcnto na f1•ente pr·incipa.l do odillcio da. Escola. 
Polytechnica ; 

93:000$ para execuc,~ão de Yat•i:ts obras no Museu Na
cional na Quinta da Bo~ Vista ; 

80:930$ para execução de ob1·as em diversas depen
dencias do Hospital Paula Candido ; 

39:249$350 p:.tra val'ias obras de melhoramento e hy· 
giene no edificio da. Policliniea do Rio do Janeiro; 

·80:000$ para couclu3ão das obras do quartel cen
tral · do Corpo de Bombeiros, no Districto Federal, 
destinada dessa importaocia a que for necessaria 
para ser abonada a cada uma das praças do refe
rido corpo, empregadas na. execução das mesmas 
obras, a gt· ~tificação diaria. .de 300 réis a l$000 ••.• 

83( 

198:812.$ll8 
147:673$118 
181:060$000 
100:000$000 
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38. Corpo de Bombeiros-Augmentada de 12:000$ para _ 
compra de um terreno ,nos -fundo.s. donpredio n. 29. _. 
da praça da Republica, áfim de ser ligada a esta· 
ção central ás officinas ...........••.•.••.•..•.•.• ............ -800:601$199 

384:000$000 
20:000$000 

1:800$000 
lOO:OOÓ$Ó00 

39.- Magistrados em disponibilidade ...••..••. , ••.•••..• 
40. Eleiçoes feleraes. , , • , . .-. , •..•..•• .- ••••.••••• -.••••• .............. 
41. Empregados de .repartiçõBs extü10tas ............. , _; •• ·- •. ··- •. •. ·- •. ~-..... ·-
42. Eventua.es .•.................... · .........•.. _ .....• 

Art. Fica o Governo autorizado : _ 
I. A mandar imprimir na imprensa Nacional: 
a- o complemento dos «Commentarios á Gonstit]lição Fij,deral Bl'az~leirq,., actos pre-

liminares, projectos, discussõBs destes n& Qçmstituinte,:taboJ. Af\s ~n~te,rias e índice alpha· 
betico », sob as seguintes condições-: _ - . · .. _ _ . 

a) de pertencer ao· Govemo a ·propl'iedáde 4a ·impressão·; 
b) de .dar ao autor a metade dos exemplares impressos da edição que for tirad.a .• 
b -a Revista do Instituto Historico, e Geogra,phico Brazileiro ; 
c- a obra do Sr. Dr. FelisbeUo Freü'e <·d-Iistoria da cidade' do Rio qe Janeiro, com a 

edição de 3.000 exemplares, precedendo parecer de pessoas competentes, Çt juizo do 
Governo, e pertencendo á União metade da mesma edição. -

d -em 3.000 exemplares, a obra do Dr. João Marcondes de Moura.Romeiro, intitulada, 
- Diccionario do Di1·eito Penal- mediante parecer fa-vorãvel de pessoas competentes, tt 
juizo do Governo e sob a condição de pertencer á União metade da edição, sendo para esse 
:fim abel'to o necbssario credito. 

e- os trabalhos apresentado~ ~o Co1Jgre~so_ Medico, reunido este anno nesja Capital. 
II. a despender até a quantia de 50:000$. coín o Instituto da Maternidade ultimamente 

fundado nesta Capital. 
III. A adquirir a grande téla do Aurelio de Figueiredo, commemorativa d0 advento d11 

Republíca, precedendo de uma avaliação e relatorio sobre o seu merito como obra de artB,. 
por pessoas competente.> indicadas pelo Governo, abrindo para isso o.necessario credito. 

IV. A mandar construir um eJ.ificio destinado ao Copgresso .Nacipnál, s~gundo o plano 
eno local que forem pr~viatnente combinados com as Mesas da CaiÍl{U'.a e_doSenado. 

Paragrapho unico. No exercício desta lei, o Governo fica autorizado a despender para 
esse :fim até n, somma de 500:000$, abrindo para isso os creditas necessarios. 

Sala das Commissões, 28 de outubro de !903.,-:cassiano do Nascimento.-pre3idente.-'
Con'lelio da Fonseca, relator.-Laurindo Pitta-Francisco Veiga-Galeão Carvalhal.-Urbano 
Santos. 

O Sr. Presidente-Estando adean· 
tada a hora, designo para amanhã a .seguinte 
ordem do dia: . 

Primeira pa.'l'te, (a tê 3 horas ou antes) : 
Continuação da votação do projecto n. 266, 

de 1903, autorizando o Poder Executivo a 
abrir ao Ministerio da Fezenda o .credito 
especial do 70:929$140, para occorrer á resti
tuição de igual quantia recolhida ao The
souro t<,ederal em 23 de setembro de 1886, 
como emprestimo do cofre dos orpãos e 
pertencentes aos menores Benjamin, Luiza e 
Joaquim, filhos de Joaquim Gonçalves Ra
poso e de D. Alice Iviariana Teixeira R a poso; 
e dá outras proviJencias (3• discussão) ; 

Votação do projecto n. 274, de 1903, rela· 
tivo a emenda substitutiva do .. S.enado &o 
pl'ojecto da Camara, dos Deputados n. 128, 
de 1902, que C'leYa a 2$ diarios a, pensão e 

soldo que percebe o i o .c.ad~te reformado, 
com honras de-alferes d,o, j:~xercito Orozimbo. 
Carlos Corrê·a de Lemos (discussão unica) ; 

Votação do prGJje.cto n. 108 A, de 1903, au· 
torizando o Poder Executivo a subvencionar · 
com a quantia de 20:000$ o D-e. Vital Brazil 
Mineiro da Campanha para, no e3trangeiro, 
tornar conhecido o tratamento do envenena
mento ophidico e dando outras providencias, 
com os pareceres das Commissões de )nstru· · 
cção e Saude Publi.ca e de O:t•çamento (2• dis
cussão); 

Votação do projecto n. 142 D, de 1903, de
terminando que os offieiaes . do Corpo de 
Bombe_iros do Pistricto Federal perderão a 
patente, q\lando condemn~dos,- em . processo 
crime, a essa pena ou a I_Ua,is Q.B dol,lS annos . 
de prisão, ,p dando out:t?as pvovidoucias (3" 
discu;;são) ; 
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Votação do projecto n. 271, de 1003, au
torizando o GoYerno a conceder um anuo de 
licença, com ordenado, p:wa. tratamento do 

. saudo, ao praticante dos Correios de Minas 
Geraes Jorge Augusto Santiago (discussão 
unica) ; 

Votação do projecto n. 272, de 1903, auto
riza-ndo o Gov-erno a conceder . um auno de 
licença com ordenado, a José Xavier de Mi
randa Honriques, ajudante do porteiro da 
Bibliotheca N:\ci.onal, par::~. tratamento de 
sua saude (discussão unica) ; 

Votação do proje~to n. 273, de 1903, au
torizando o Governo a conceder seis mGze:' 
de licença, com ordenn.do, para, teatamento 
do sua saudo, ao amanuense dos Correios do 
Pernambuco Vulpiano de Aquino Fonseca 
{discussão unica) ; 

Votação do projecto n . 109 A, de 1903, re
lativo á, emend::t substitutiva. do Sen~do ao 
projecto n. 109, deste anuo, quo autoriza o 
Presidente da Republic<~ a P"'gar ao Dr. Al
varo Moreira de Barros Oliveira Lima dos 
.seus ordenados de m::tgistrado em disponibi
lidade, com pareceres das Commissões de 
Orçamento e dt> Constituição, Legislaçã o o 
Justiça (discussão unic<L) : 

Votação do projecto n. 195 A, de 1903, ga
rantindo aos empregados da Estrada de Ferro 
Centr<.~l do Br 1zil o direito á aposentadoria, 
continuando em vigor o decreto n. 221, de 
26 de fevet•eiro de 1890,com pn.recer da Com
mi'i!são de Constitui<;ã.o, Legistação e .Jus
tiça (ra· discussão) ; 

Votação do peojecto n. 275, de 1903, au
torizando o Presidente da. Ropublíca a abril' 
ao Ministerio da Marinha o cred1t0 de 4:550$ 
paru. pagamentu a João Joaquim de Oliveiru. 
úe seus vencimentos de lo pratico das bat'ras 
de Set·gipe ( 2~ discussão) ; 

Vot<~ção do projecto n. 23i C, de 1903, re
lativa á emcntla destacada, de accrJrilo com 
e art. 132 do Regimento Intel'no, na. 2a dis
cussão du projecto n. 237, de.~te anno, decla
rando sem valor o disposto na.s lettras t!, b c 
c do art. 16 da. lei n. 5GO, de 31 de dezembro 
de 1898, e du.ndo outras providencia> (:J" 
discussão); . 

Votação do projecto n. 35 A, de 1903, de
termin<tndo que, nas causas em que decahir 
a União Federal ou em que a Fazenda Na
cional fôr condemnad<t a qualquer paga 
monto, incum·be, ao procurador seccional da 
Republica, seus adjunctos e ajudantes respe
. -ctivamente ttos fe,tos em que funccionarem, 

·-vol. Vl 

o não ao.3 juizes de secção e seus substitutos, 
interpor o competente recurso de appel!ação 
(3a discussão); 

Votação do IJrojecto n. 36 A, de 1903, que 
decl<tra. insnbstituivel o pl'Ocesso da acção 
especi~l de que tra.ta. o art. 13, da lei n .221, 
de 20 de novembro de 1894, s~ja pil.ra annul
lar a.ctos das autol'idades n.dministrativas, 
seja para. reclamar quaesquer indemnizaçõcs 
decorrentes dosses actos (3" discuss"fio); 

1"' dis!!assão do projecto n. 261 A de 1903· 
autorizando o Governo a abrit' o necessario 
creLlito para occorrer ás despezas com a 
readmi~oão dos operarias do Arsenal de :1-Ia
rinha elo Dbtl'icto Federal, com substitutivo 
da. Commissão de Muinha e Guerra. ; 

3" discu:Ssão do projecto n. 237, de 1900, 
declarando que gozarão da franquia poshl 
a col'rE:->pondencü~ e as «Revistas» dos In
stitutos Historicos e Geographicus do Brazil, 
do Pará. Cmml, B.thia, S. Paulo, Pal'aná e 
Santa Catharina, e dos Institutos Archeolo
de Alagoas e Pernamlmco; 

Continuaçã•.o da sa. discussão · do projecto 
n. 252, de 1903 (n. 56, de 1900), declarando 
que, s:tho o disposto no n. 4 e no § 3° do 
art. 9° da Constituição Federal,- só é licito 
aos Est:tdos estabe1oear taxas ou tributos 
que, sob qualquer denJminação, incidam 
sobre as ;nercadorias estrangeiras ou sobre 
as nacionaes de producção de outros Estados, 
quando concorreram as condições que esta
betece, e dando outras providencias ; 

3• discussüo do project o n. 237 D, de 1903, 
com o ptt~'ecer sobre emendas offerecidas 
para n. 3e. discussão do project.o n. 237, deste 
anno, que :fixa, a despeza do Ministel'io da 
Marinh::t paJ'éL o exercício de 1904; 

Discussão unic<t do projecto n. 70 B, de 
1903 , so ht'0 a, emenda offerecida na 3a dis
cuss~io do projecto n. 70 A, deste anno, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Minis
tcrio d<t Fazenda o credito extraordinario do 
68:7ôlS051, }lftl'a :tttender á restituição de 
impostos sob1·e ,-encimentos, devida a va.rios 
minisüvs <~.:poscnt<ttlos do Supremo T1·ibunn.l 
Federal. 

Segunda Jlitl'te (as 3 horas ou antos): 
Continuação da 2a. discussão do projecto 

n. 38 A, de 1903, 1·eorganizando os serviços 
de hygiene adminfstrath"a da União (arts. 2° 
e seguintes). 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 15 mi
nutos da tarde . 

' . 

105 
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nsa SESSÃO EM 29 DE OU'l'UJ3RO DE 1903 

P1·csidcncia dos .Srs. l'u.ula Guhil(m/es (Presidente), Oliveinl I·YgHcirerlo (to l"ice-·· 
l'ré<sirlcnte·: e Paula Guima;·tTcs (P1·esidcnie) 

Ao meio·di.a pt·ocede-se á chamaLla. n. que 
rJspondem os Srs. Paula Guimarães, Alen
car Guimarães, Thomaz Accioly, \Vanderlcy 
d-:l Mendonça., Joaquim PiPas. Eugenio Tou
rinho, Anthero Botelho, .José Euzchio, "Cr
bano Santos, Luiz Dominguos. Cheistino 
Cruz, Vi.rgilio Erigido, Euuardo Studart. 
GJnçalo Souto, Fonsec<t e Silva,, Pereira Reis, 
Paula o Silv::t, Teixeira do Sü, Ermirio Cou
tinho, Celso do Souza, Bricio Fillto, Julio de 
:Mello. Ang-elo Neto, Euzebio de J .. ndwtdc, 
Arroxellas Galvão, Joviniano de Cn.rvalho, 
Felishello Freire, DJmingos Guimarães, Loo
vigitdo Fi!gueiras, Tosta, Bulciio Vin.nna, 
Vergno de Abreu, Augusto de Freitas, _\.lvos 
Barbosa, Rodrigues Lima, To!entino dos 
Santos, Pnranhos Montenegro, Rodrigues 
Saldanha, Bernardo Hol't<:L, Moreira Gomos, 
Galdino Lnreto, Hereclia, de Sá, Corrêa 
Dutra, Americo de Albuquerque, Erico 
Coelho, João Baptista, Galvão Baptista. Lau· 
rindo Pitta, Henrique Borges, Cruvello Ca
valcanti, Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira 
Brandão, Bernardo Monteiro, João Luiz, Pe
nidõ Filllo, Bueno de Pa:h-a, João Lu:z Alve3, 
Adalberto Ferraz, Bernardes de Faria, An
tonio Zacarias, Henrique Salles, CalogerM, 
Carvalho Britto, Nogueira, Galeão Car";'a
lhal, Moreira. da Silva, Francisco Romeiro, 
Valoi;; de Castro, Rebouças do Ca:rvalho, 
Costa ~urlior, Arnolpho Azevedo, Ferreira 
Braga, Hermenegildo de Mol'aes Filho, .Joa
quim Teixeira Brandão, Bcrnal'do Antonio, 
Candido de Abreu, Carlos Cavalcanti, ~Iv.rçal 
Escobar, Germano Hasslocher, Cassiano do 
Nnscimento, Vespasiano de Albuquerque, 
Campos Cartier e Homem ue CP.r1alho. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

O Sr. l~.lenear GriDlarães 
{1° Sem·etm·io)-Sr. Presidente, scienti:fi.co :1 
V •. ,Ex. e á Casa que o meu illustre collega 
de~:)Jaucada, o Sr. Lamenha Lins, por in
.cômmodos.d,e saude que o prendem ao leito, 
nã.o'. tem cómparecido ás ultimas sessões e 
éd~f~~rá .de comparecer ainda por alguns 

\',;PamnENTE-A Casa fica inteirada. 

~/:.~"'-~·;;r$;;~~~:W:igÚdo F'lgueira• 
{.il[<lp.i;nentp;de:4.t~engao)-Sr. Presidente, Srs. 
Depüt:ad!)S.Foi como o estalo de um raio sobre 

o meu coração. que, ainda utord .ado,julga víi· 
cumprir um dever, não simplísmen to nm 
dever de amizade patticular e do solidarie
dn.dc politica. que ha cc1·ca rl.e 20 anno~. 
ininterrupta e cada vez mais intima. estrei'
tav<tm·nos um ao outrv, porque isso não me 
autorizaria occupa1·, neste momento, a 
attcnção dos meus illusti'es collegas desta. 
Camara. mas um dever politico, um dever 
politieo de justa c rnet>ecida homenagem. 
a um dos mais puros c dedicados servi:... 
dores . ch Pa~l'ia Brazileira (apoiados J. 
quer üurante o segmHLo Imperio. quer em 
todo o l'egü11cn republicano, a surpreza dtl 
noticia, que hontem teve lL bancada b::thiana. 
do passamento de um dos mais illustres 
chefes do nosso partido naquelh terra, o 
Sr. Cicilro Dant:1s r>.-Iartins. 

Alm, santa na familia, em que era mo
delo de virtudes (apo,·ados) ; alma bemfazej't 
no.:; sertões de minha terra (apoiados), onde 
era idola',rado pe:o povo; docil aos amigos. 
nos quaes confiava com umtt le.:tldade incon
dicionétl c uma fé religiosa, chegando a in
commodar-sc, quando lhe não permittin.n: 
sacl'ificios p:wa dar demonstrações dessa leal· 
dado e dessa fé; mas. ao mesmo tempo. 
senhores, alma dotada do energias mascu!a;;. 
que, üs vezes, pareciam rudes, o que se jus
tificava porque elle era um dos que tinham 
o temperamento dos eleitos para ns posiçõea· 
mais arriscadas nos grandes combates dCl 
vida política; Cícero Dantas não era simple;,:
mente um chefe político ... 

0 SR. JOYil'>JA::\0 DE CARVALHO -Era UIU 
chefe de incontestavel prestigio e de grande 
valor. 

0 SR. LEOVIGJLDO FILGUEIRAS- •.. nã·r. 
era simple;;mente um chefe polltico ao qual 
neste momento viessem correligionarios 
apenas derramn.r lagrimas de saudades ou 
protesta1· geatidão aos serviços prest,ados n-a 
direcção dos esforços do seu 1 urtido pelr, 
triumpho de~ sua grande causa . 

Cicero Dantas, ma,is tarde barão de Gere
moabo, agracia.do com este titulo, não por 
um favor político, porque esse titulo foi re
ferendado pelo Sr. conselheiro Sara.iva. 
chefe do partido lib~ral, contra o qual no Es
tado da Bahia era Cicero Dantas um dos· 
seus mais intransigentes adversarios (ap:Ji-· 
ados), mas unicamente pelos roleva.ntes ser· 
viços prestados ft sua cust,n, ao progre:>'!n 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:46- Página 2 de 47 

SESSÃO EM 2\J DE OUTUBRO DE 1903 835 

industrial da Bahia, Cícero Dantas foi tam
bem Deputado geral durante o segundo 
lmperio em diversas legislaturas, t'mdo o 
seu nome ligado aos mais brilhantes trium
pho.3 do pa,rlamento brazileiro de então, 
sobre tudo pelas grandes conquistas dJ 28 
de sJtembro de 1871 o do 13 de maio de 1888 
ao passo que, além de homem político, era 
um senhor de engenho, um fttzl\ndeiL'o, um 

· sertanejo que se bateu pelo apoio ao.; gu
vernos iniciadores dcss'ls generosas idéas 
com a maior dc.iicação e sinceeidade. 

Si, port:mto, Sr. Presidente, para n63 
bahianos o nome de Cícero Dantas, que não 
fez parte da ConstituintCJ Ncional porque, 
antigo companheiro de lubs nos sertões da 
da Bahia, do seu particular amigo Dr. José 
Gonçalves da Silva, preferiu cooperar com 
osttJ na organização republicana do Estado 
da Bahia, onde, com lealdade e efficacia, 
prestou relevantes serviços, j;t como mem
bro da eomtituinte, já como membro do 
senado de que foi, depois, presid:mte, 
em umi1 época, em que a Indicação dos 
chef.Js mais prestigiosos dtts antigas provín
cias para a organização republicana de!las 
tornara-se mais necessari;J. do que no Coa· 
grosso No.cional, pois, em collabot•ação com 
o espírito novo de jovens de talento e de 
iUustração reconhecidos, que elles, quasi 
que em tocloo paiz, aggremiaram p:1ra 
prestar aos Estados, e, portanto, á pro· 
pria Republica Federativa, o maior serviço 
que poderiam prestar o de organizarem, sob 
os princípios b:tsicos dessa fôrma nova de 
governo patrio, collaborar na constituição 
de um dos mais importantes Estados da União 
(apoiados geraes), é o de um benemerito 
tambem para a Nação Brazileit•a, de que 
todos nós, meroàros desta Camara, somos 
representantes, não pôde ser indifferente, 
porque é um dos que merecem ser contem
plados, como out1•os já o foram, na galeria 
dos mais honestos, dos mais puros, dedicados 
e leaes servidores da nossa patrüt. 

~minentes bahianos (muito bem), é o pri1nus 
tnte1· pcwes de todos nós, representantes dit 
Nação, nesta Camara, requeiro a V. Ex. que 
se dign_e consultar á Casa si assente em que 
se comagne na acta dos tr.1balhos da sessão d'J 
hoje um voto de profund.o pezar pela perda, 
sensihilissima desse illustre chefe politico d:_\ 
nossa. terra. (Muito bem; muito bem. O orctdm· 
e comprimentado,) 

O Sr. Presidente- o Sr. Depu
tado Leovigildo Filgueiras pede que se insira 
na acta um voto de profundo pezar polo f:1l· 
lecimento do Dr. Cícero Dantas Martins, 
barão de Geremoabo, que no passado regi
men representou a Bahia nesta Casa do Par
lamento, onde deixou um nome prestigiado 
pela sua honestidade e pelos seus serviços. 
(.Muito bem,) 

Submetto á Camara o requerimento do 
nobre Deputado. Os senhores que o appro
vam queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi unanimemente apprvvado. 
Não havendo mais quem faça observaçõJs 

sobt'e a. acta, dal-a-hei por approvada. 
(Pausa.) 

Está a:pprovada. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Paranhos Montene
gro - Peço a palavra para uma explica
ção pessoal. 

O Sr. Presidente - Declal'O quJ 
estão sobre a Mesa para. receber t~mendas, 
pelo prazo de tres sessões, o p1•ojecto que 
fixa as despezas do Minister-io <lo Interior, e 
pelo prazo de cinco sessões o projacto que 
fixa a despeza do Ministerio dtt. lndustria e 
Viação. 

Tem a palavra para uma explicação pes
soal o Sr. Paranhos Montenegro. 

Sob este ponto de vista. principalmente, O Sr. Par·nnho""' Montenegro 
portanto, Sr. Presülente, e quo interpretando (pm·a uma explicaçao pessoal)- Sr. Presi
o seutimento unanime de todos os meus com· dente, no Jo1·no.t do Comme1·cio, de hoje, vem 
panheil•os de bancada (apoic!dos dos 1·epresen- uma publicação do illustrado Sr. Dr. Car
tantes do. Bah a) a qual, á parte divergen- valho de Mendonça fazendo a critica a um 
cias de pen;;ar politico de poucos, mas de projecto sobre fulloncias, que aqui tive a 
ordem secundaria, é, no fundo, umtt b:.1D(ladJ1 honra de apresentar. 
que, posso assegurar, mantem-se solidaria na Não me sobi·am recursos para alimentar 
defesa da Republica e na collaboração com o polemicas na imprensa, sempre cara entre 
governo do honrado Sr. Dr. Rodrigues Alves nós. · 
quanto a todas as medidas de que carecer, já Pretendi qu'3 a exposição que precedeu 
para a defesa das instituições, já para o de- ao referido projecto de fallencias fosse pu
senvolvimento do credito da Republica, blicil-da no mesmo jornal onda foi tambem 
~nterpretando o sentimento unanime dessa o trabalho do mesmo :itlu:>trado juriscon
banrttda (apoiados), e, sobretudo, interpre- sulto, criticando laconica e muito rudemente 
tando o ;;:entimento particular de V. Ex., aquelle aquelle projecto; mas não o :pude 
SJ.•, Pl'esidentP, que, sobre ser um dos mais. conseguir. 
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. Onportunamente, Sr. Pt•esidente, quando 
aqnêlle distincto jurisconsulto concluir o seu 
traba lho de critica e o projocto entrar em 
discussão, pr.ocurn,rei responder ás obsen-n,
ções de S. Ex:. 

No emt<tnto, me felicito porque, com 
a minhJ. exp.Jsição, dispertei os competen
tes, provoquei a discl;ISsão,. que será s.eml?re 
util realiza,ndo-sc ass}m todo o meu wtmto 
e o 'desejo qne sempre manifestei. 

Tenho conoluiüo. (Mt,ito bem; nwitobem.) 

O Sr. President:e - Nõ.o ha·venJo 
numero legal para se proceder <is votações 
da.s materias constantes dn. oildem do dia, 
passa-se (t mataria. . em dtscussão. 

PRHill\:lRA PARTE DA ORDEN1 DO DIA 

de impostos interestaduaes, de que doYelll 
gozar os productos de outros Estados. 

Disse o nobre Deputado pela Bahia : 
« O que o legisiadôr quiz, estou persua

dido, foi exonerar a mercadoria estrangeira 
de outros tributos que não os impostos de 
importação, decretados pela. União; c bem 
assim exonerar a mercadoria nacional de 
outros trib~1tos que não os do Estado de onde 
ella. sahiu. » 

Sr. Presidente, ha equivoco por parte do 
nobre D.;putado pela Bahia. A Constituição 
isentou os productos do:> outcos Estados dos 
impostos do exportação, na fórma do § 3° do 
art. 9°, dos impostos de transito e dos co
brados na passagem de um para outro, na. 
fórma do art. 11, n. 1, de impostos de im
portação, na fórma do n. 2 do art. 7°, 
quando dispoz que é livre o commercio de 

E' ammnciada a l" discussão do projecto cabotagem das mercadorias nacionaes e das 
n. 261 A, de 1903, autorimndou Governo a, estrangeiras que já. tenha.m pago imposto 
<~br•ir o necass:trio cJ.•edito p:wa occorrar ás de import::~ção. 
despezas com a readmissão. dws ope:rarlos do 
Arsenal de :1\li.wioha. do Di~tricto FeJeral, Não é agora o momento de saber si esta 
com substituti \'O da Commis3ão de :Marinh.t."l. interpretação que dou ao n. 2 do at•t. 7° é 
e Guerra.. a verdadeira, porquanto trato apenas de 

responder ao nobre Deputado pela Bahia e 
}Tincruem pedindo a palavra, é encerrada a mostrae que s. Ex. está em equivoco. Quel'O 

dii;cus~ão o adiada a votação. dizer que a Constituição níLo veda aos Esta-
E' annunciada. a 3"' discussão do projecto dos impôr tributos sobt•e os productos dos 

n. 237, de 1900, declarando que gosttrão ·da outros Estados, em alJsolato ; veda apenas 
franquia postal a corre:3pondencia-e as Re· impor tl'ibntos de transito, de importa(.'.ão e 
vistas dos Institutos Historicos e Geogra- de exportação. 
phicos do Bra.zil, do Pará, Cea.rú., Bahia, São tres especies de impostos que . a UniãCJ 
s. Paulo, Parant't e S1ntu. Cathal'ina e dos veda aos E::;hdos estabelecer sobre os pro
Institutos Archeologicos de Alagôas e Per- dueto:;; dos out1•os Estados. 
nam ~uco, :Mas destas tres especics o no b1•e Deputado 

N. p dindo a palavra é encerrada- pela Bahia i~feriu que a Constituição veda 
.· . 1~gu~m e _ . .,- ' estabelecer 1mpostos sobre prodnctos de 

a dlSvossau. e a.dla.da a. ~ota.ç!l._o · . outros Estados. Mas, além dos impostos de 
_E'. annu~ia.da. a co~tmuaçao ~a. 3• d1scus- transi.to, de importação e e:xportaçã:o, _ha os 

sao do proJecto n. 252, de 190.) (n. 56, de impostos de consumo de transmtssao de 
1900,), decla:ra.ado que, salvo o disposto no propri edaue, etc., que' podem recahir sobre 
n. 4 e no § 3• do al·t. go da Constituição Fe- os productos dos outros Estados. 
deral, só é 1icit0 aos Estados estabelecc_r E1·a muito mais simples que o legislador 
tua.s;;.ou 1tri4u,~os que, sob qualqu~r denomt- constituinte, si quizesse estabelecer esta. in
na.~o;ineidam sobt'e as_ mercador1as estrap.- tang.isbilitlade que o nobre Dflputado pl'etende, 
gairas o.u .sobra as nac10.naes de producçao disse se, em uma ·só c:lausula.-é vedado aos 
depu,tros Esta.dos quando concorrerem as co~- Estados estabelecer impostos sobre os pro
d~ç~es.q_ue· esta.b3lece, e. da.ndo outras provr· duetos d0s outt•os Esta.dos. 
d~eias. Porque não fez~ Porque em tl•es ~lausulas 

di'v~rsa.s estabeleceu a isenção de ImpGstos 
_ :Or-s.n~ Pr-esidente - Tem a pa- determinados, e;;peciaes ? E' bem de ver que 
lanaió st .. . Gald.ino.Loreto.. a intaogib-H~da.de. que o UGbre Deputado pela 
> ·' .. ~.: .. .. · Bah:ia p11.etende não estava .nas vistas do 

. ' ~í·~~·-·qald.ino. ~or.~t.o.- Sr. legislador. 
<l!,rfii~~ • . venho1.proseglllr hoJe. ,no meu . Em 1901 tive occasião, respondendo ao 

·~~rhQ~'}~,j.Jlter,r.ompido .. pela.liora.. então Deputado pelo Pará, o SI'. Serzedello 
' ·,-~Cl)~ ~derqua~,disponhíi). A muito limi- Corrêa, de dizer que não era possivlll imagi· 
~~jl{iri\isSo;~J~.dmm.edi~;ia.mente . a. . Dat• um legislado1• esta.dual o.u muuicipu.l quo 
-'eOàstctera.r;l ;:a; parte : .d:o · <discurso . da nobre gravasse com impostos as mercu.doi'hlll de 
pepuia.dó ~ela Bahia., que se refere á. isenção producção de seu Estllodo ou munici11io, ll~i· 
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xando livres de impostos as mercadorin.'3 de art. 7•, n. I, onde se estabelece a competen
producção de outros Estados ou municípios. cia privativa da. União para crear impostos 

Repito, Sr. P1·esidente, que não compre- sobre a. import:~çã.o de procedencia estran
hando que se possa imaginat• um legislador geira. Nessa. restricção de p1·ocedencia es· 
municipal dessa ordem, estabelecendo um tmngeiru., que é feita á compctcncia prinL
imposto p:tra. os productos de seu município, tiYa, os nobres Deputados veem tambem 
e não estabelecendo igu<tl sobre o~ productos uma restricção -á competencia eumulati1n. 
de municípios differentes. Nessa disposição constitucional, ent.retant•). 

Só deante de prohibição constitucional e não vejo eu nenhuma. prohibição aos E:stados 
expressm, o legislador municipal poder-se- nem á. União para tributar a importação 
hia deter. Essa disposição expressa não interestadual. E', pois, necessario saber em 
existe. Ti.-e a satisfação de ver o Sr. Ser- que disposições constitucionaes é a União 
zedelio entrar no bom caminho, quando o prohibida de tributar a importa.ção inter
n.nno passado apresentou ao seu projecto estadual, já que o accordo é completo sobre a 
uma emenda que em substancia consagrava incompetencia da União. 
os principias do projecto em debate. Vejo a prohibição nas disposições do ar-

Passo a. tratar da incompctencia da União I tigo 7", n. 2, onde se declara que é livre o 
para e!tabelecet• impostos de importação comme1•cio de cabotagem ás mercadorias 
mtel'estadual. nacionaes, e na disposiç·ão do art. ll, n. l, 

Todos estão de accoruo que a União não onde se prolübe á União e aos Estados tribu
púde estabelecer impostos de ímport!t.ção tar as mercadorias de outros Estados, 11:1. 
interestadual; m:cs, pergunto: onde está. passagem de um pl.ra outro. 
essa prohlbição? Ahi é que estia. diver- O nobre Deputado por Minas, o Sr. João 
gencia. Luiz Alves, disse quo no art. 7°, n. ?, não 

O nobre Deputado pm· Sergipe, Sr. Felis- podia estar uma. prohibição generica, de tl'i· 
bello Freire, e o illustre representante do butar a importação interestadual, porque 11a 
Piauhy, em sea parecet•, transcrevendo a Estados ce1;1tm.es, e a prohibição do art. 7°, 
opinião do twtor do Regimen Fedci·ativo, di- n. '2, refere-se apenas ao commercio que se 
zem que a prohibição da União tributar a faz por cabot<tgem. 
importação interestadual está no art. 7°, Eu acceitoo u.rgumento de S. Ex., que é 
n. I, onde se limita a attribuição printiva dirigido contra. os Estado,., para voltal-o 
da União para taxar a importação. contra S. Ex., e digo que, si nessa disposição 

O art. 7°, n. 1, diz com effeito que é da não ha uma prohibição aos Estados de tri· 
competencia exclusiva da União estabelecer but.'l.r a importação interestadual, ütmbem 
impostos sobre artigos de procedencia es· nio ha a.hi u111:1 prohil>ição :i Uniio para tri
trangeira; mn.s nisto não vejo limitação á butar es~a importaç:.ão. 
faculdade da União c sim prohibiç,ão aos Esta· 0 s J - L . A H· . lia. 
J.os de tl'ibutar a importação estrangeira, . :R. , ,0 -"-0 mz ,~'~Es- .'1• po.rque .:1 e_ 
tributação quo f: Ó lhe é permittida no§ 3o do .foriesel\ ada. exclu~n :.t~nente a uupo1taçao 
art. go, reverténdo o producto para o Tlle· de procedencw, estr:.tngeira. 
f!Ouro ]:<'ederal, A.lém, da com.petencia priva- o SP •• G.-I.LDINu LoRETO - A objeeção do 
tiva, h(t a competencia cumulativa. Aspa· nobre Deputado desloctL a questão e fur-me-
lavra.s-procedencia estrangeira-limitam a hia. repetil• aquillo que já disse. -.. _ 
compctencia privativa da União, isto ó, a Não vejo no m•t. 7°, n. 1, proh1lnçao á 
•1ue exclue a competencia dos Estados, mas l;nião de tributar a importação interestn.
não limitam a sua competencia cnmulativa ; dual. Dito isto, passo a.dea.ntc. 
e ~ b~m claro quo não é ahi .~ue está a !i· A prohibição da. União tributar a impor· 
m1taç~o da fLculd~de da ynu~,o. Ella nao ta.ç:ã.o interestadual está. no art. i 0 , n. :l, o 
poder<t trrbuta1' a 1mportaçao mter~stadual no art. 11, n. 1, ou não existe. A canse
privativamente! mas resta saber s1 poderá quencia é que, si .a. prohil>ição de tributar a 
fazel-o cumulativamente com os Estados. importação interestadual não está no art. 7°, 

o SR. TEIXEIRA DE SÁ- Nãotcmpoder n. 2, si não es~á no art. ~l,n.l, a_União 
implícito para isto. (Soam os tympanos.) te~ ~ompetencta para tnbutar ~ · Impor-

(0 or-adol- é últerl·ompido- pam serem feitas taçao mterestadual. 
as votações. ) Mas ao senso jurídico . dos _nobl'os J;>epu-

. tados repugna essa · competenc1a. 
O SR. _GALDlNO L?RETO (contmuando) - Adisposiçiio do- art. 7o, n. 2, Sr .•. P.reSi· 

S~·· p~~'ltdente, havia. p~r~untado. en;t que dente, completa-se com a do . art. ll, ·n. h 
diB,PEStçn;o da C~:mstltmç~o ~e pro~Ibe á em relação aos Estados· centraes. · - ,, : •: 
Umao tl•tbl;ltar a 1mportaçao InterestaduaL . .. .. . . , ... . :: . . , _ . .. , . . . . , .·, 
ObserveiqU(IOSnobresDeputado~ p~rSer·. _ 0 S:rt. Jn~o S-<\,l'\:r'8~ - .E O llU)?,OSt~:d~ 

g!pe c Pia.ully viam ess:t prohibiçao no_ tramnto, e na:da ma1s. ·- - -
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~---------------------------------------------------------------------------
O SR. JoÃo Lurz ALVES- A Constituição 1 restia, mas ainda o mab seguro presena

ni'l,o distinguiu Estados centt~a i)S e não cen- tivo contra. a fome; da mesm'l. sorte a li
.traes. berdade das imporbações e d~s. exportações 

o SR. GALDINo LoRETo- E quem está dis- o sel'ia entre os dífferentes Esta:los que com
põem um vasto continente.» 

tinguindo 1 Aqui às palavras-importação e exporta-
O SR. JoÃo Lurz ALVES- V. Ex. está ção-são tomadas no sentido fiscal, de paiz a 

distinguindo. paiz, e-libardade de commerciJ-':ruer dizer 
0 SR. GALDINO LORETO-A Constituição isenção de impostos. 
· · Já Adam Smith assim dizia, e é opinião 

estabeleceu a prohlbição para todos : no geral que, em mat.eria de impos\os, a líber
art. 7o, n. 2, para os Estados maritimos, e dade de commet•cio quer di;>:eL' livre c1mbio, 
no art. 11, n. 1, para os Estados centraes. ou is 9nção de impostos de imp::wtação e"ex-

0 SR. JoÃo LUiz ALvEs-Mas. neste artigo portação. 
não está estabelecidaa prohibição, só para 0 SR; JoÃo Lur~ ALVEs-Então não ha li-
os centraes, mas para todos; · herdade de commercio internacional com o 

O SR. GALDINO LoÍtEN- E' á mesma pro- Brazil, porque não. ha isençào de imp0stos. 
hibição em duas clausulas cJnstitucionaes. 0 SR. GALDINo LoRETo-0 Se. Felisbello 
Cm·tamente a disposição do art. 11, n. l, re- e 0 Sr. Sel'zedello disseram que a 'União 
fere-se a todos os Estados, mas refere-se · 
especialmente ao commercio que se faz cobra o imposto int;westadual sobre o sal. 

Ha equivoco de SS. EEx. O imposto que a 
pelo interior; ao passo que a do art. 70 ' União cobra é de consumo o não interesta
n. 2, refere-se ao commercio de cabotagem. dual. 

O SR. JuLIO. SANTOS- No art. ll pro- Imposto interestadual seria, si fosse um 
hibe-se a tributação, inclusive, ~d ma terias imposto de lmpJrtação ; mas, na verdade, o 
vindas. do estrangeiro, e os Estados podem imposto sob1:e o s1l é um imposto de consumo, 
tributar. · como prova o contracto feito peló Ministro 

0 SR. GALDINO LORETO- 0uyi O illustre 
Deputado por Minas dizer que o art. 7°, n. 2, 
referia-se exclusivamente á União. E' o 
mesmo argumento de que sa serviu o nobru 
Deputado pelo Piauhy e de que se serviu a 
Commissão encarregada de dar o parecer 
n. 114, de 4 de setembro de 1896, assignado 
pelo relator, Sr. Veiga, .e por outros illus
tees parlamentares, entre os quaes o actual 
Ministro da Fazenda. 

Nesse parecer, que concluía por um pl'O
jecto, que é hoje a lei de 12 de novembro de 
1896, se declarava que a isenção estabele
cida no art. 7°, n. 2, referia.·'ie exclusiva
mente a impostos da competenci>t da União ; 
mas, Sr. P1·esidente,. essct interpretação dada 
a esse dispositivo constitucional é insubsis
tente. Em todo~ os tempos entendeu-se. que 
a liberdade di commercio internacional im
portava a isenção de impostos de impor
tação e exportação. Já no seculo passado, 
Adam Smith dizia: 

-.Si todas as nações viessem a seguir o nobre 
systema da liberdade das exportações e das 
importações, os differentes Estados entre os 
quaes se divide um grande continente se as
semelhariam a esse respeito ás differentes 
províncias de um grande imperío. Do mesmo 
modo que, entre as províncias de um grande 
imperio, segundo os testemunhos reunidos 
da razão e da. experiencia, a liberdade do 
0 ommercio interior é não sómente o melhor 
palliativo dos inconvenientes de uma ca-

da Fazenda com. o governo do Est<J,do do Rio 
Grande do Norte, pa1•a fiscalizar a arr,;cada
ção desse imposto. 

O impo3to de consumo do sal é arrecadado 
na fabrica, quando o producto d'3ve Her con~ 
sumido no interior ; e vem a ser arrecadado 
no porto de destino, quando tem de ser ex
portado para pol'tos nacionae->. De8ta sorte, 
o sal que for exp_ortado pan pOl'tos estran
geiros fica. livre do imposto federal, porc1 ue 
não se consome no paiz. 

Não é, pois, um imposto de importação o 
que se cobra no porto de destiiw; é um im
poato de consl1mo, é o. mesmo exactamente 
que é cobrado ao sahir o producto da fabrica 
para o interior do Estado. 

Sr. Presidente, podem os E~t-'tdos tributar 
a importação interestadual~-

Em que disposição constitucional está a 
prohibição aos Estados de tribut 1r a impor
tação interestadual~ 

Respondo que nas mesmas disposições em 
que é prohibldo á União estab"lecGr im
postos de importação interestadual. 

A esse respsito o argumento 'l;lroduzido 
pelo Sr. Arnolpho Azevl}do. é irrespon
divel; o argumento dwluzido do art. 12 da 
Constituição não foi vlctoriosamente rospon· 
dido nesta Cas\; Devo mesmo dizor que só 
um orarlor, dos que combatoram o projec,to,. 
o nobre Deputado pJt' Minas, Sr. J Jão Luiz 
Alvos, procurou enfranhl- o. 

E' certo que o nobre Daputad) por São 
Paulo prejudicou de alguma sorte o seu ar-
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gumento; primeiro, po1•quodeixouem duvid~. 
o seu modo de entendm• as palavras - im· 
portação e exportação. . 

S. Ex . disse: a.dmittamos para argumentar 
-que a palavra importação tenha. tal sen
tido ... ; S. Ex. não precisou desde logo qual 
ora o sentido das palavras -importação e 
exportação. 

Em segundo lagar, o nob1•e Deputado por 
S. Paulo apresentou um excmplo,que não é 
adaptavel aos artigos constitucionaes que 
estão em jogo. 

Pelo exemplo do nobre Deputado por São 
Paulo, que figurou um contracto de direito 
civil, a conclusão seria que a prohibição aos 
Estados não é sómcnte de tributar a impor
tação interestadual, mas estende se tambem 
á ex:portação intet•estadual. 

S. Ex. disse que o art. 7°, n. 2, restl'inge 
a faculdade cumulativa conferida aos Esta
dos pelo art. 12; mas, si neste art. 7°, n. 2, 
S. Ex. vis5e uma prohibição aos Estados e á 
União para tributar o commercio interesta
dual, teria necessariamente de reconhecer 
que ahi a prJhibição é não sómente de de
cretar os impostos de importação, mas tam-
1Jem os de exportação, o que foi notado pelo 
nobre Deputado por Minas, o Sr. David 
Campista. 

A Constituição estabeleceu mataria tribu
tavel, privativa da União,no arL. 7°; estabe
leceu materia tributavel, privativa. dos Es
tados, no art. 9o; e estabeleceu uma ma.teria 

·· tributa.vel commum,no art. 12. 
Disse o nobre Deputado par S. Paulo (e 

S. Ex. deu isso como provado sem indagar 
onde estava a disposição constitucional que) 
~prohibe taxar a importação interestadualo 
que a União não póde tributa1• a importação 
interestadual: resta saber si es~a importaçãu 
éma.teria trlbutavel privativa dos Estados oo 

. cumulativa dos Estados e da União, já que nã
·é privativa desta. No a1·tigo que esta
belece a competencia privativa dos Esta
dos, nioguem vê a competencia para tri
butar a importacão interosta1lual. Seguil·

. ss·bia que es.:a competencia deveria ser 
cumulativa. ou não existiria. Mas cumula· 
tiva uão póde ser, e ahi é que S. Ex. deu 

. como assente q1,1e a União não póde tribu
,tar a importação interestadual. Logo, a. im
portação interestadual é materia intribu
tavel. E', senhores, uma demonstração por 
absurdo. 

Essa, argumentação, como disse, só foi 
.l'espondida pelo nobre Deputado pJr Minas. 

Mas de que modo ~ Declarando que no 
a.rt. 12 a competencia não era forçosamente 

.. cumulativa,porque esse artigo dispõe: «Além 
.das fontes de receita discriminadas nos 
.arts. 7° e 9•, é licito á União, como aos Es
.ta.dos, cumulativamente ou não, crear ou-

tras quaesquer, não contr,windo o disposto 
nos arts. i 0

, 9°, c ll 0 ll. 1 ,)) 
Cumpl'O·m3 l'espondcr ao nobrJ Deputa<l_o 

p;)r Minas; porque, si eJYcctiva.mento nesse 
artigo não se estabelecesse que a. faculdade 
de tributar é necessariamente cu mula ti va, 
S. Ex. terin, raziio. ?lias o que não é cumu
lativo, forçosamente, é o exercicio des8a f'<t· 
culdade. 

0 SR. JoÃO LUIZ ALVES-O exercício dessa 
faculdade não pôde ser cumulativo '? 

O SR. GALDINO LoRET0-0 exercício póde 
ser. Quero dizer que, si a União estabelecer 
um imposto, o Esta.do não é obrigado a. esta
belecer um imposto da mesma natureza; 
póde faze1-o ou deixar de fazel-o. 

O SR. JoÃo Lurz ALvEs-Pensei que S.Ex. 
não julgava a faculdade ~umu1ati va. 

0 SR. GALDINO LORET0-0 nobre Depu. 
ta.do foi quem disse que· o direito estabele· 
cido no art. 12 não e1•a necessariament0 

cumulativo; fiz uma distincção: o direito ~ 
necessariamente cumulativo ; o que não e 
forçosamente cumulativo é o exercício desse 
direito. 

Sr. P1•esidente, c1ue o direito é necessaria
mente curou lati v o, dil-o o Sr. Aniz~o de 
Abreu, em diversas paginas de seu parecer, 
taes como ás pagina.s 14, 15, 16, 17, 21, 
22 e 23. 

Basta ler uma dessas paginas, a 17, por ex
emplo, e ver-se-ha. de que modo p1•eciso e 
eloqtiente, S. Ex:. constata o direito iguaL 
da União e dos Estados. 

Diz o Sr. Anizio de Abreu: 
«Todos os impostos não comprehendidos na 

partilha, não inclui<los no circulo restricto 
do direito privativo de cada um dos poderes, 
todas as fontes de rendas que escaparam 
como tal-<~ discriminação dos arts. 7 o 9, 
ficaram ipso t«cto-pel'tencendo ao patri· 
monio commum, sujeitos ao direito jgual, 
concur1•ente, simulta.noo, cumulativo ou não, 
de ambo~ os poderes, do3 Estados co1no da. 
União.» 

E accresccn ta S. Ex • : 
«Crea.ndo uma fonte a mais de ronda pri

vativa da União, o p1•ojecto em vez de inter
pretar a Constituição, reforma, modifica., 
desfaz o seu systema, vae além do que olla 
expressamente dispoz. » . 

Diga-se com as mesmas palav:J;'aS do Sr. 
Anizio de Abreu, applicadas aos. Esta4os
crea.ndo uma fonte a mais de renda :priva
tiva dos Estados, em vez de interpretar a 
Consti tuição,-refol'ma-se, modifica•se, .. des
faz· se seu systema, vae·se além do q-ge. ella. 
expressamente dispoz. . 

.1!:' exactamente o que os nobres Deputados 
querem; atllrmam que a União não póde 
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tributar a importação interestadual e affir- «0 Sr. Ministro da Fazenda indicou aos 
m.am que os Estados p0dem. Estados o imposto Bobre. a renda, .sobre o 

Si a União não póde e os . Estados poden:i, alcool, sob1·e o fumo. Eu prenotarei que.. 
segue-se qüe os Estadosteem competencia pri- tributar essas materias é attribuição cumu
valiva de tributar a importação interesta- lativa. Quer os Estados, quer a União teem, 
dual. E essa eompetencia porque não esta pelo projecto de Constituição, o direito de 
incluída no art. 9°, onde se faz a enumera- tributar a renda, o alcool e o fumo; e per-
ção das ma terias privativas dos Estados? gunto : deante das difficuldades financeiras · 

Mas, Sr. Presidente, por maior que seja a da. União, do U]lgmento assombroso do · 
autoridade do nobre Deputado pelo Piauhy, seu orçamento, podemos conta1· que eUa 
não terá ella a mesma força que tem 0 ele- deixe exclusivamentE' aos Estados esses m· 
mento historico da constituição, 0 elemento postos para que façam delles a sua princi· 
historico do al't. 12. Attendendo-se á dis- pal .fonte de receita? 
cussão da Constituinte, verifica-se · que o Não creio, Sr. Presidente, mas, ainda. 
nobre Deputado por Minas não tem ne- assim subsistiria a impossibilidade de pode
nhuma ra.zão e que ella assiste ao nobre rem ,os Estados do norte, principalmente o 
Deputado pelá Plauhy, quando proclama que de -Pernambuco, satisfazer desde j<í as suas 
o direito da União e dos Estados ê igual por' despezas sem uma quota de importação ou 
esse artig·o. taxa addicional. » 

O parecer da Cmnmissão dos Vinte e Um P0rtanto, .a interpretação que tem o .arti· 
assim diz : go 12 é esta: a competencia d<t União e dos 

«Foram objecto de longa discussão os ar- Estados é cumulativa. O exercício dessa a t
tigos da Constituição, relativos á diSCl'iJni- hibuição é que pôde não ser cumulativo. 
minação de rendél,s provenientes de im- Disse que o exemplo formulado pelo nobre 
postos. Deputado por S. Paulo levaria a conclusões 

Ao systema ahi adoptado, que consiste ·em que não estavam nas suas intenções; leva
dar á União e aos Estados competencia ~x- ria a concluir que os Estados Iião podem 
clusiva para tributar determinadas fontes tambem tributar a exportação interesta
de receita, e cumulativa para tributar dual. 
outras, se contrapoz o da completa e alJso- O exemplo que me parece admissiyel é o 
lntct discriminação das materüLs tributarias seguinte, visto que se trata de compêtencia: 
por parte da União, considerando-se todas «Art. 1 ,q compete prlvativn,mente n, A jnl· 
as mais da competencia dos Estados. » gar os 1nventarios de. valor excedente a 

Diz o Sr. Julio de Castilhos, em seu voto 20:000$, devendo o julgamento dos inventa
separado: «0 art. 12 dispõe que a União e os rios e dos outros feitos ele valor inferior a 
Estados podem tributar simultaneamente a 20:000$ competir a C. 
mesmtt materia, consagrando assim o funesto Art. 2.° Compete privativamente a B 
regimen dos impostos cumulativos.» . julgar os feitos da Fazenda, excepto os de-

O mesmo Sr. Julio de Castilhos. ~'m um valor inferior a 10:000$, que competirão a 
discurso que proferiu, dizia: · C. 

<<A Constituição neserva certas fontes de Art. 3. 0 Além dos feitos mencionados nos 
receita para a União; reserva taes outras arts. 1° e 2°, compete cmnulativamente a A 
para. os Estados e, depois de o fazer, dispõe e B julgar quaesquer outros, não contra
que os Estados e a União poderão ir buscar o:> vindo o dispos.to nos arts-. ]o e 2°. » 
;.;eus recursos :oas mesmas fontes.» Competirá .a B. ou C e julgamento dos 

E mais adeante: feitos da Fazenda de valor superior a 10:000$ 
«A Constituição dispõe que ficam taes e e inferior a 20:000$? Parece indubitavel que 

taes recursos reservados á União e taes ou- competirá a B. 
tros aos Estados, accrescentando ainda ·que Mas, .. por outro lado, competirá a B julgar 
podem aquella e estes tributar cnmuhtlva· outros feitos, .de v:1lor inferior a 20:000$, que 
mente as mesmas materias.)> não .os dét Fazenda ? Certo que não .. 

Ainda no mesmo discm·so: Em1ogar de A- digamos : a União. 
«A Constituição no art. 6° discrimina Em logar de B - digamos : os Estados·~ 

os impostos de cuja renda é exclusiva arre- Em loga1' de competir a C -·digamos : 
cadadora a União; no art. 8° faz a mesma ficar isento de imposto. 
discriminação com relação aos Estados; no Em Jogar de julgar- digamos : tributar. 
art .. 12° clâ á União e aos Estados a faculdade Em logar .de inventaries de valor exce-
de tributar as mesm@,S materias cumula,- dente a 20:000$ - digamos:. importação de 
tivamente», procedencia estrangeira. 

O Sr. Rosa e Silva, respondendo ao Mi- Em logar de inventarias e outros feitos·de 
lllstro dto Fazenda, disso: valor inferior a, 20:000$- digamos : com-
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mareio interesta,dua.l de import.1.ção e expor- paginas· dos Annaes da Constituinte e, nota
tação. damente, nos discursos de diversos repre

Em logar de feitos da Fazend:~.- digamos sentantes de Pernambuco, que foi exacta
- exportação para portos nacionaes e es- mente o Estado que mais se bateu para que 
trangeiros. se concedesse aos Estados uma quota addi-

Em lagar de feitos da Fazenda de vaJor in- cional ao imposto de importação. 
ferior a 20:0'00$ e superior a 10:000$- diga~ Ai~da ha pouco li palavras do eminente 
mos- exportação para portos nacionaes de St'~ Rosa e Silva, em quo declarava que o 
mercadorias de sua propria producção. Estado de Pernambuco não podi(l. mantm·-se 

Em loga,r de feitos da. Fazenda de valor sem uma quota addicional ao imposto de 
inferior a 10:000$- digamos- exportação importação. S. Ex. nesse mesmo discurso _ 
de productos de outros Estados. · · accrescerita, respondendo ao Sr. Ministro.dtt 

Em lagar de feitos- digamos- mate- Fazenda:« Resta o imposto sobre o fumo; 
rias. mas o imposto sobre o fumo import(l.do do 

E su1jstituindo os termos teremos: estrangeiro é imposto de importação reser-
Art. 1.° Compete á Uilião tribut.'lr a ün· vaclo para a União; o imposto sobre o fumo 

portação de proccdcncia estrangeira devendo produzido nos outros Eshdos é imposto · 
o commercio interestadual de importação e inter·provincia.l, tambem probibido. O fume 
expo1•tação :ficar isento de imposto. é, com effoito, excellento mataria tributavel 

Art. 2.o Compete aos Estados t rílmtal' a para a União e não para os Estados sujeito;; 
e1{portação para portos nacionaes e estl•an- á limitações ». 
geiros excepto a de productos de outros Es- ·Isto j(t é bastante claro ; mas observarei 
ta.dos, que fica isenta do imposto. . ainda que, no Cong1•esso Constituinte, houve 

Art. 3. 0 Além das matcrias menc10nadas quem se lembrasse de apresentar uma 
nos arts. 1° e 2° compete cumulativamente emenda permittindo aos Estados o direito 
a A e B tributar quaesquer outras, não con- de crear uma tax(l. addicional aos impostos 
travindo o disposto nos a.rts. Io e 2o. de importação, taxa que não era fixada na 

Parece indubltavel que compete aos Esta- Constituição, que era fttcultati.va até um 
{],os .tributar a exportação para por~os na- certo limite. 
cionaes de mercadorias de SU(l. proprta pro- Pois bem; só po1•que essa taxa era facul- · 
ducção; e é certo que não compete aos tativa, aliás, tratando-se de um addicional 
Estados tributa.r o commercio interest:ldual ao imposto de importação de procedencia 
que não o de exportação de mercadorias de estrangeira; só porque essa. tax(l. era. facul
sua. prop1•ia producção. tativa. levantaram-se cont1•a ella os Depu-

Da.hi se deprehende Clue os Estacl•JS pode~n tados que mais se batiam pMa que aos Es
tributar a. exportação interestadual e nao tados fosse concedida a faculdade de esta
podem tributar a. import:'lção interestadual. belecer addiciouaes sobre (1. importação. Foi 
porque a disposição q:ue esta~Jelec~ _a. ex- 0 sr. serzedello Corrêa quem apresentou 
cepção deve prevalecerso?rea ~~pos1ça.o que essa emenda e viu-se como da bancada de 
faz a regra · geral, e a d1spos1çao que esta- Pernambuco levantaram-se os Srs. Rosa:e 
belece a excepção é a que estatatue a com- Silva, José I-Iygino e José Mariano. _Pal'a 
petenci(l. privativa dos Estados para tributar dizerem que a quota, a taxa, o addtewnal 
:1 exportação. . . deveria ser fixo para todos os Estados,porque · 

A disposição que declara isento de 1~n- (1. taxa facultativa viria estabelecet• o des- · 
postos o r.ommercio interestadualconstitmrá equilibrio, viri(l. estabelecer a guerra de ta- · 
re.,.l'a geral , e, como a regra geral tem de rifas. . 
ceder á excepção, os Estados ficarão. com o Td era 0 pensamento dominante na Const1- · 
direito de tributa!' a exportar;ão. mteres· tut'nte · 

. 'tt'd tadual. Mas, Sr. Presidente, seja· me perm.1 1 o · 
lt't incontestavelmente uma. antinomia, tur os trechos desses discursos e ler a eme.nd.a 

pois que toda excepção · é a~tino.mica com a. do Sr. Serzedello Corrêa. . 
ro!lTa .,.e1•al -mas essa antmomm das duas· Discurso do Sr. Rosa e 'Silva: · · : . 
disposiÇões resolve-se pela preeminencia do, «Const(l.·me que o Sr. Ministro da Fazenda . 
excepção ·sobre a reff_ra geral, r~solv~-~e accêita uma emenda autodzando os ~stád:O~ 
prevalecendo a excepçao, que é a dtspostçao a tributarem até 15% addicionaes de rmpor-:c 
do art. 9, n. l, sobre a regra ger~l, que é tação. !, ; .:-;J . .<;· 
a do livre cominercio .de import;lçao e elt· E' f: lt t' ·: ., ... 'U'l'"·" 
por~ção interestadua.L . . .. · . . • , O Sr. Cantão- acu a1vo •. : ~- .'.~ .• ·< 

Si · isto . não fosse claro, s1 . fosse . prec1so. O 81· · Rosa • e SÚ'I)a - A taxa f~QuJ..Wif;á::,~ 
deíxar· .aind;L mais clai:O que . os Estados e incon~ei:üei:J.te. , A f\Çl~Ú,y~() 'S6i:i~ ~â§i~~~<í.i-~: 
não poq~i;D. tdbut.ar a impo_rtação _inter:- ria, se::1do essa ~esllla. ;ta~'!- uwf~)Jjm~Jl!f%,:; . 
estadual, eu iria procur'a.r apoto .em ~.lVersa~ . todos os Estados. · · · ·. : ~ :T: i ::..;. d:.· 

Vol. Vl i06, . 
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O Sr. Sel'Zerfello -Poderei mandar a V. 
Ex. as emendas a esse respeito. (O orador 
1·ecebe as emenda~.) 

Emenda substitutiva : 
«As assembléas dos Estados poderão tribu

tar até 15% addiciona.cs aos impost:.>s de im
. portação, para .occorrer ás despezas dos 
·mesmos Estados. 

Paragrapho uni co. Esta disposição só pJ
. derâ ser alterada pelo Congresso mediante 
·dous terços de votos dos seus membJ'OS.» 

Impostos de importação, que eram sobre a 
·deprocedencia estrangeira, 'não havia outros. 

0 . SR. Jl)LIO SANTOS ....,.;. A palaVrJ.- im
portação-ria Constituinte affectou sempre

.de procedencia estr.angelra. 
0 SR. GALDINO LORETo-Perfeitamente. 
Portanto; ainda o S1;. SerzedeUo referia-se 

á importação de procedencia estrangeira. 
üontinúa o St•. Rozac Silva: 
«A segunda parte d.:'t emenda satisfaz com

pletamente, mas a prin:ieira, repito, é incon
veniente, porque perturba as relações com

·merciaes de Estado a Es-tado, ao passo que a 
:taxa uniforme votada pela União sa.tisfaria 
os Estados que della precisam e não preju
. diéaria aq uelles que teem como 'principal 
fonte de receita a exportação.» · 

E' desnecessario continuar a ler ; parece 
que o que acabo de ler é bem claro. 

M~s, voja.mos o que disse o Sr. José Hy
.gino a proposito dessa mesma emenda: 

« O &·. José Hygino -A faculdade con· 
cedida aos Estados de lançar addicionaes 
sobre a impol'tação até uni certo maxi-

O Sr. Serzedello- E' aquillo. de que os 
Estados estavam de posse, inclusive PPrna.m
·buco, e justamente resolve a questão. 

O Sr.· José Hygino - ..• estabelecerá uma 
guerra de tarifas, dará logar a crearem:se 
alfandegas entre os Es~ados e a desequili
bmrem-se as reLtções· entre as. suas 
;praças ... 

Uma voz - E' a continuação do estado 
Mtual. 

O Sr. Serzedello - Justamente : é o que 
sempre existiu e)Jl Pernt~.m buco. (H a outros 

, ap(wtes.) 

O Sr. Jose Hygino- Não sendo os addl
. cionaes uniformes, voltaremos ao regimen 

· da idade média, ao rogimea das barreiras 
aduanei1'as entre as províncias do mesmo 
,Estado. Entretanto, si nenhuma outra me
dida passar, votarei por: es::;es addicio1,1aes, 
pois que sou forçado a acceitar dos males o 
menor. Uma medida teansitori::t é impres· 

, cindivel. » 

Ha m1is: o St'. Jo~é Mariano, quando se 
tratava de votar a emenda,fa]lou pela ordern 
e disse : 

« O imposto de importação torná obeiga
toria.a unidade da taxa, porque diz respeito 
a tratados dCJ commercio que não pódem ser 
alterados ; ora, desde que o imposto de im
pO'i·tação passe para a. competencia dos Es
tados, ainda que facultativo, segue-se que 
em primeiro logar está ~,tlteratla est:t base. 
que devia ser man.tida, e em segundo logar o 
imposto facultativo vae influir nas relaÇ'ÕElS 
do commercio dos Estados, fazendo recome
çar, em um período em que todos os la_ços 
são poucos para os estreitar, a guena de 
tarifas que foi tão fatal ás antigas provín
cias. (Muito bem, muito bem; n~trnerosos 
apo·iados.) 

O 81·. Serzedello - E~tâ discutindo as 
emendas. 

O S1·. José 111arianno .,..- Eu preéiso expH-
car-me, · 

Múitos Srs. Representantes - Está na or
dem. 

O Sr. Se1·:z:edeZlo -Mas eu não tive oc
casião de justificar as mesmas emendas . 

O S1·. José Marianno - Si o Congresso en
tender que estou fóra da ordem, soU o pri
meiro a calar-me. 

Um Sy. Representante - E~tá perfeitâ
mente na ordem. (Numerosos apoiados.)» 

Eis ahi. 
Sa.be-se que na Constituinte houve tres 

correntes em relaçã.o á discriminação das 
rendas: a corrente reprdsentada pela ban
ca.da riograndense com o Sr. Julio de Cas.
tilhos á frente, que queria a discriminação 
completa de competencias, que não admit
tia a competencia cumulativa em caso. al· 
gum ; a corrente representada pelas banca
das dos Estados do cent1•o, que foi a que 
predominou, a que venceu, estabelecendo a. 
discriminação que existe na Constituição ; 
e ainda a corrente representada por alguns 
Estados do norte, a.cuja frenta estava o lll.s~ 
ta.do de Pernambuco. 

Pois bem ; a bancada de Pernambuco ba- " 
tia-se para que se conferis3e aos Estados o 
direita a uma quota dos impostos de impor
tação. 

O SR. JuLIO SANT.os -'A bancada riogran
dense tambem acceitou . 

0 SR. GALDINO LO RETO - Pois bemi era 
essa mesma representação pernambucana 
que não admittia nem siquer taxa faculta• 
tiva de addicionaes á 'importação de proce
dencia estrangeira, porque isso iria desequi
librar as relações commerciaes entre as 
praças do paiz. 
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Como seria possivol que alguom se lcm- quanto, sómente por forç-a dosta Glle existe 
brasse de mandar uma emenda concedendo e é devido. 
aos Esbdos o dil•eito de tributar a importa- «Nonhum imposto de qualquer natureza » 
ção interostadual1 diz a Constituição, para abranger todas as 

Si até não se queria que a impot•tação de imposições e não autorizar nisto excepção 
procedencia estrangeira fosse passível de alguma. 
tributo de modo facultativo pelos Estados, Outrosim, est..1. prohibição constituciona.lt 
para não se quebt•arem as relações commer- pela sua natureza, ostende-se não sómente 
ciacs das praças nacionaes, para não se esta- á União como a.os Estados e municípios. E' 
belecer a guerra do tarifas: cJmo so poderia garantia indiVidual que quaesquer poderes 
conceber que na Constituinte as representa- publicos teem o dever do respeitu.r e man
ções; que não queriam que de modo algum ter.» 
tivessem os Estados o direito a quotas de ·No commentario do§ 2° do art. 7°, ainda 
importação, quizsssem, entretanto, que ellcs oa'Sr. João Barbalho diz: 
tivessem o direito de tributar a importação <<Inspira-se no mesmo intuito que ditou o 
interestadual?! art. 8°, vedando a distincção de portos e coa-

Parece- me, Sr. Presidente, que isso é forma-se com o disposto no art. 72, §§ 2° e 
muito claro ; parece-me. mesmo que, si al- 30, combinados: este não permitte quo se 
guem se houvesse lembrado de aprcs:mtar cobre imposto algum, de qualquer natm·eza. 
emendas, concedendo ans Estados o direito quo BGja, que ni'í.o tenha sido decretado pela 
de tributar a importação interestallual, ·esse lei, e o§ 2° proscreve desigualdades pe1•anto 
algu3m, no seio da Constituinte, seria tido a lei. E o bom senso adverte quanto estas 
por um louco ! seriam impoliticas c mal a1?'isa.das em ma-

E, si é assim : c.nno so pretende que a teria que envolve dispendio e sacrificio da 
Constituiç:ão permittisse aos E:;taúos tribu- fortuna dos cidadãos. 

· tarem a importação interestadual ·? Embora a Constituic:ão se retira u.qui a 
Si, porém, não podem os Estados tribu- impostos decretados pela União, dn. igual

tar a impJrtaç·ão intorest'ldual, podem lan- daue por el!a 1·ecommendada não ficam isen
ç.a,r o imposto de consumo. Resta saber si tos os poderes estaduaes. As citadas dispo
podem fazel-o esta.be~ecendo desigualda.de. posições do at•t. 72, §§ 2° e 30 a. ella ta.mbem 

Já tive occasião do dizer hontem que um os obrigam. A Constituição, por força da elau
imposto protector, i;to é, o quo gt•ava mais suJa du art. 63, qutJr respeitados os princípios 
.a mercadori:t. de procedencia estranha, a consti&ttclO'naes da União, e entre estes se 
mercadoria. importada. deve sct• consido- contam os dos citados paragra.phos o ar
rado como impJsto ·de imporhção, qualquer tigo. » 
que seja o modo dn. cobr,wça., seja esta co- Sr. Presillente, nos Estados Uniúos tam
brança feita na alfandoga, ou S<lja feita no bom, o tLfllrmamtodos, os Estados não podem 
interior do paiz ; mas devo dizot• nos nobrt.'s distinguir as mercadorias naciona.o" pola ori· 
Deputados que, f.tzendo ost:t affil'mar,ão, gem ou procodencia; pod.em tl'ibut.al-as, mas 
não quero sinã'J reclamar para a União o di- com a. condlçã.o da igu<LldtLdo. 
:reito de distinguir a. pl•ocedoncia das more;~- Por quo?-
dorias; por isso que assistindo-llle o direito do Affirma.t•am alguns Srs. Deputados que é 
tributar a impot•tttção, assiste-lhe t:unbem o porque tributar o.~sas mercadorias desigual
direito de tributar doaigu~dmento as mm·· monte seri.'_t uma. oft'ensa ao po(ler de regulal' 
cadorias,distinguindo-as pela origem, e$tran- o conunorcio interestadual, que é da compc-
.geira. ou nacional. tcncia exclusiva da União. -

Não quero, com isso, fel'il' o direito dos Eu vejo, ao eonlirn.rio, o dever de tributar , 
.Esta.do':l, tirar um argumento para a causa igua.lmente as mercadorias, na.cionaes qual
que propugno, que ó a obrigação, o dever, quer que seja a sua procedencia, na disposi
.que os Estados teom de trihuta.r igualmente ção da Constituição americana, que dá aos 
_as mercadorias, qualquer quo seja a sua cidadãos de cada Estado os mesmos direitos e 
procedoncia. O dever de tributar igual- privilegias quo toem os cidadãos dos diver· 
mente as mereadorias, sem distinguir u. sos Estados. 
origem, eu o infil\) do art. 72. §§ 30 e 2. o E Cooley diz o seguinto: 

No§ 30, a Constituição dispõe que nenhum . «E' igualmente-julgado que aqueUa dispo
imposto' será cobrado sinão em virtude de sição da Constituição dos Estados Unidos, que · 
lei ; e, no § 2°, dispõe que todos são iguaes declara que «os cidadãos de cada Estado ,tee~ 
perante a lei. . . . dit•eito.a todos os privilegias e . immuni<htdes . 

o Sl'. João Barbalho, no sau commen- dos cidadãos dos diversos Estados» .impede 
tario ao ar L 72, § 30, diz: um Estado de impor sobr~ a propriedade:~a 

·«Não llii obrigação, pois, de pagar imposto que cidadãos de outros Estados seja~,donos, , .. 
.que não tenha sido creado . por lei, por- ou S)bre os objectos que elles tx~mdentro,: • 
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dos seus limites, mais altas c<trgas por meio 
de taxação do que são impostas sobre a col'
respondente propriedade ou objectos de seus 
proprios cidadãos. Esta é a expressa decisão 
da Suprema Côrte de Alabama, seguindo 
neste particulal' a sentença de um eminente 
juiz federal em um dia prematuro, e a mesma 
doutrina tem sido recentemente affirmada 
pela Suprema Côrte Federal.» 

(6a ed. das Limitações Constitucionaes, pa
gina 596.) « Const., art. IV. Sec. 2. The 
citizens of each State shall be entitled to all 
privileges anel imn~unities of citi~ens in the 
several States. » 

ViTalker diz : 
« Um Estado não póde discriminar no ex

e-rcício do seu poder de taxar em favor de 
suas propriaS manufacturas e producções, 
contra as de outros Estados. State v. North, 
27 Mo. 464. 

« Si a razão de taxação é a mesma sobre 
um artigo importado que sobre o produzido 
no Estado a taxa é legal. Tiernan v. Rinker, 
102 U. S.l23. E é indifferente si o modo de 
cobrança é diverso. H:inson v. Lott, 8 Wa.ll. 
148.» 

(Introducção Co lei americana por Timothy 
vValker, ga ed., revista por Clement Bates-
pag. 142.) _ 

Haverá, Sr. Presidente, alguem que diga 
que compete a um Estado impor um tributo 
:>obre o producto de uma fabrica, maior do 
que o que recae sobre- o producto simiiar de 
outra fabric:nlo mesmo Estado ? Acaso isto 
não repugnaria a todos, por ser . um trata
mento desigual perante a lei paea cidadãos 
do mesmo Estado~ 

Si uma fabrica fosse propriedade de nm es
trangeiro, haveria motivo de distincção, 
para se estabelecer um imposto maior sobre 
o producto dessa fabrica~ 

Do mesmo modo, Sr. Presidente, si um 
Estado não tem o direito de tributar a impor
tação interestadual, não tem o direito de 
estabelecer um in1posto de consumo maior 
oobre o producto do Estado vizinho ; porque 
feria isso um tratamento desigual ao pro
ductor do vizinho Estado, que tem o direito 
que lhe confere a Constituição no t;eu artigo 
72, § 2°, ao tratamento igual aos cid<tdãos do 
proprio Estado. 

Quanto ás mercadorias estrangeiras, os 
partidarks dos impostos desiguaes propu
gnam a doutrina da nacionalização deltas, 
para o fim de sujeitarem-7'as a impostos que 
enriqueçam os fiseos esta.duaes. Entendo · e 
concedo que as mercadorias estrangeiras 
devem considerar··Se nacionalizadas desde 
que estejam pa'gos os tributos de origem es
tabelecidos· por quem pôde fazel-o. O paga
mento desses tributos faz o papel do baptis
mo em relação ao peccado original. Mo.s a 

nacionalização deve ser um bem e não um 
mal, deve significar a equiparação, isto é, a 
isenção de impostos por motivo de crigem 
estrangeira da mercadoria, e não o desam
paro, isto é, a sujeição a esses impostos e a 
mais alguns. O que me parece _um contra
senso é nacionalizar-se a mercadoria e~tran-
geira, não para isenta;l-a de impostos a que· 
estava sujeita como estl';cngeira, ·não para 
sujeital-a aos mesmos onus e vantagens das 
nacionaes.,_ mas para o fim de sujei tal-a a 
impostos de que estfl,va livre como estran
geira e a onus mais pezados do que os das 
nacionaes . sem nenhuma das vantagens. 
'destas. 

Sr. Presidente, sou forçado a passar adean
te, observando, entretanto, que não sei 
porque o nobre Deputado, o Sr. Anlzio de 
Abreu, que, em divGrsas paginas de seu 
p:1recer, declara que os Estados só po·dem 
tributar as mercadorias importadas quando 
éstão confundidas com as suas e em outras 
diversas paginas, mais clar<1mente declétra 
qlic os Estados só podem tributar as merca
dorias importadas, com a condição de igual
dade;-não ·sei porque. S. Ex., a quem não 
repugna uma léi interpretativa da Consti
tuição, se manifesta contra o projecto em 
debate, que, aliás, é calcado no parecer de 
S. Ex ! (Pausa.) 

Creio, Sr. Pl'esidente, que tenho deixn,do 
assentado: 

1°, que os Estados não podem tributar a 
importação interestadual; 

2°, que não podem estalJelecer imposto 
algum desigualmente; 

3°, que não podem distinguÍl' a origem 
das mercadorias para taxttl-as desigual
mente. 

Resta, Sr. Presidente, saber si compete 
ao Congresw intervir, uma vez que é sabido 
que os Estados ~stão cobrando impostos de 
importação interestadual c que taxam mer
cadorias procedentes de outros Estados e do 
estrangeiro, com mais pesado tributo do que 
o· que grava as mercadorias de sua pro
ducção. 

Essa competencia, Sr. Presidente, não é 
só uma attribuição, é um dever! · 

A Constituiçãc>, no art. 35 § 1°, dispõe que 
compete ao Congresso Naciona-l velar na 
guarda da Constituição. O Poder Judiciario 
já tem cumprido o seu dever, declarando in
constitucionaes esses impostos; o Poder Ex
ecutivo já fez o seu, dando conta. ao Con
gresso Nacional do que se passa nopaiz, por 
occasião da installação do Congresso. 

Póde o Congresso ficar na posição de esta
fermo, quando a violação da Constituição lhe 
é denunciada pelo Poder Executivo, a quem 
incumbe dar conta desses factos 1 Certo que 
não. Mtts, si ao Congresso cumpre velar na 
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guarda da Constituição, certamente nes>a economia interna. dos Estados. Necessaria
attribu.i.ção ha alguns poderes implícitos; mente os Estados prohibi-riio aos municipios 
e são esses poderes implicitos decorrentes tributar o commercio intermunicipal, como 
do poder expresso na Constituição, que dão já o fez S. Paulo. 
ao Congresso . Nacional a competencia para O que cumpl'e ao Congresso é defender os 
intervir. prolluc~os dos outros Estados coutr"' os im-

Mas de que modo o Congresso póde velttr postos interestaduaes, sojam elles cobrados 
na guarda da Constituição ? Diz o Sr. João pelos Estados ou pelos municipios. Oil di
Barbalho que um dos meios de velar na. reit.os dos municípios são os que os Estados 
guarda da. Constituição é fazer leis. lhes delegam ; e os Estados não podem dele-

Já. o dizia Pimenta Bueno, em relação a gar poderes que não teem. 
disposição identica da Constituição do Im- Eis porque no mrn substitutivo não pro• 
perio, que tambem era fazendo leis que a tojo as mercadorias de um Estado c0ntra os 
assembléa geral velava na guarda dél. Consti- impostos dos municípios do mesmo Estado. 
tuição e das leis. A protecção, entretanto, não póde deixar 

o SR. JuLIO SANTos-Mas fazer lei dentl'o de estender-se coutra os municípios em be-
da sua competencia. neticio dos producto:; dos outros Estados. 

Outro ponto em que estou em divergencia 
O SR. GALDINO LORETo-Resta, portanto, cap~tal com o projecto é o que se refere ao 

saber si ó projecto que está em debate sa.· art. 9°, n. 4, da Constituição, que trn.ta do 
tisfaz esse deside1·atton, si é con!'ltitucional, imposto de industl'ias o profissões. 
si é efficaz. O projecto deixa Iine aos Estn.dos tributar 

Resta sn.bcr o modo por que o Congpesso as industrias e pl'ofissões, de modo illimita.
Nacional deve proceder para eliminar esses do, disse o Sr. Amolpho Azevedo, em seu 
impostos. discu1•so. 

Uma das co!lsas que devo notai' é que o E' preciso notm· · q ne o imposto de indus-
projecto confunde assento com incidencia, trias e profissões não o.ssenta sobre as mor
referindo'se no seu primeiro artigo a t:hxas cadoríus, mas solJee a renda. Por·tanto, o 
ou ·tributos que incidem sobre as mercado- projecto é defeituoso ncsh pwte, porque 
rias.» faz suppor que o imposto de industrias e 

Eu já disse hontem Cl ue a incidencia é profissões assenta sobre as mercadol'ias. 
sempre sobre a pessoa, e c1ue o assento ê que Mas; dizia en, niio posso admittir essa 
póde ser sobre a cousa. doutrina do noht•c Deputado de S. Paulo, 

No art. 1° o projecto estabelece um mo- que proclamao direito illimitado dat:1xação. 
mento em que o Estado tem o direito de fazer E' pt·eciso saber atl• ando ya,e o direito do 
a cobrança do imposto; no art. 2° estabelece tosquia do contribuinte ; é preciso sabm• !)i 
outro momento. Tambemj<i. disse, de accordb o direito de tributar não tom limltaçüos. 
com os nobres Depnta,dos da Bahia, de Minas Eu as vejo na Constitni,çiio do. Ropnblica,, 
e outros, que não é o momento que define a eu as v~jo na dbpo.~ic.~ão 11Ue gartmi;o o cli· 
esseneia do imposto nem o que decide de sua rei to de propried<tdc .•• 
constitucionalidade. · 

Ou os Estados teem direito de tributar as O Sn.PRES!I>ENTE-LomlJro <W nulH'O DCllU· 
mercadorias importadas ou não teem. Po1•- tauo qu-3 ~·, ltoru. oslà osgotl\cla.. 
tanto, nesta parte, o projecto d(t regras a.os O Sn. IJAJ,DINo Lorn:To-P0\'0 á gontil<JZit 
Estados, estabelecendo o momento em que de V. Ex. · um qnat't.o do hor:t do toloro.ncln. 
elles devem exercer o seu direito de arreca· E' PI'eciso saber· si em l'elação ao imposto 
da~ão do imposto ; e hn. pouco li palavras do indn~tria~; e p1•ofissüc~ o dil•oito do g:,;tn.do 
de vVallter, que dizem que « é índi1fercnte pôde ir até o ponto de tornar precnrio e hn
si o modo de cobrança é diverso. » possível o oxet·cicio dessa industria. Não, 

Quanto á inconstitucionalidade do art.3• do Sr. Presidente, a Constituição garante o 'li
projecto, cllê\ já foi observada, si não me en- vre exercício ·de qualquer profissão indtis· 
gano, pelo Sr.Freitas. O Congresso não tem trial, moral e intellectual e o commercio 
que ver com o transito e o trafico de merca~ importador é uma índustria garantida pola 
darias de um Estado dentro desse mesmo Constituição. Um Estado, a pretexto de crear 
Estado, não tem que defender os productos de impostos, não póde tornar impossível -o ex· 
um Est.ado contra os impostos de um muni· ercicio d.essa industria.; Apoio a minha.· o;pi-
cipio desse Estado. nião na autoridade de Oooley· que diz··asslm : 

. Para a ConstituiçãO ha Estados nessa ma· «Tendo assim indicado a extensão do pôder 
.teria. de impostos. de taxar, é necess:u·io accrescentar .• filie cer-

As prohibiçees cons~itucionaes se referem tos elementos são es.senciaes ·em'· toda . taxa.· 
·claramente a produ c tos de outros Estadoos ; ção, e · que não se ·segue · como· de •consequen:~ 
nã.o se trata de municípios. Isso é questão de cia, po1'11ue o poder é tão vasto; que tudo 
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que for feito sob pretexto de seu exercício 
deixe os cidadãos ~m l'emedio, como si não 
houvesse contlicto com expressas inhibições 
consti tucionaes. 

Tudo que fur feito sob o nome de taxação 
não é necessariamente uma taxa; e p6de 
acontecer que urna oppressivacarga imposta 
pelo Governo, quando succede ser cuidado8a
mente investigada, prove, em vez de uma 
taxa, ser uma illegal confiscação de pro
priedade, garantida por um principio de 
Governo constitucional. (6"' cd. das Limi
ta~:ões Constitucionaes, pags. 598.) » 

desigualdade vejo a igualdade, nessa. des ~ 
igualdade os poderes que tributam teem 
em attençfio a desigualdade das rendas e 
para certas classes, quo teem renda maior, 
necessariamente as taxas devem se1· maiores, 
comtanto quo representem igual porcen-. 
tagem das rendas. - · · 

O Sr. João Barbalho, no seu comrnontario 
ao a1·t. 72, § 1°, assim diz: 

«Toda a lei, toda a restricção da liberdade, 
que não for dictada pelos príncipios da mo
ral, pelo l'espeitoreciproco dos direitos indi
víduaes ou JlOl' claro e licito inte1•esse da. 
communidade social, stwá uma injustiça, ou 
um erro lamentavel, qua a illustração pu
blico. deve desde logo procurar corrigir pe
los meios legaes que o systema. constitucio· 
nal facilita.>> (Pimenta Bueno, Dir. Publ. 
B1•as., pag. 393.) E um destes meios, no sys
tema. actual, é o recurso ao poder judlCi· 
a1•io, não só contra os actos e decisõ13s admi· 
nistrativos illegaes em razão da não appli
ca<;;ão ou indevida applica.ção do d.i1•eito vi· 
gente, roas ainda. contra a applicação aos 
casos occurrentes de leis manifestamente in· 
constitucionaes e de regulamentos incompa
tiveis com as leis ou com a Const. (Lei 
n. 221. de 20 de novembro de 1894, art. l3, 
§§ 9 a 11.)» 

Por consequencla, si um Estado estabele
cer um imposto sobre o commercio im
porta.dol' de tal ordem que to1·ne impossível 
ou quasi i!nposslvel o exereicio dessa. índus
triu., ce1•tamento dal'á dil•eito a.os que 
soffrom o vexame a recorrerem ao Podet• 
Judi<üal'io. 

Mas que guia, que pharol ter1í. o Poder 
Judiciarlo para decidir si esse imposto 
fet·o a Constituição 1 Já vimos que a in
dustrla do commol'cio importudol' é gm·an· 
tida pela constituicão e que o dil'eíto de pro· 
-prieda.de tn.mbem é garantido; qual , po1·ém, 
o crltel'io que deve presidir as sentenças do 
Poder J udiciario ~ 

Certo, Sr. Presidente, que vou buscar o 
:principio fecundo da igualdade, estabelecido 
·uo art. 72, § 2°. O imposto de índustria e 
profissão é sobre a renda, l'epresenta uma 
porcentagem de~sa renda ; o criterio que o 
Poder Judicial'io deve ter é o mesmo que 
teem as administrações quando e:>tabelecem 

Bem sei que é dífficil estabelecer ·o imposto 
de tal modo que a pot·centagem da renda 
seja mathematicamente igual para todas as 
classes ; mas, Sr. PeesidentB, as adminis· 
trações proaedem nisto de modo semellM.nte 
ao que se observa em relação ao equador, o 
thermal e o astronomico. 

E' certo que o equador tberroal afasta-se 
ora para o norte ora para. o sul, mas sempre 
tendendo a coincidir com o as~ronomico. 

Nessas condicões, as a dministrações podem 
errar nos calculos, mas devem gui<tr-se pelos 
principios de igua ldade de porcentagem :paru. 
todas as classes. 

Toem-se reconhecido, quanto ás classes, in
justiças, que certamente não são propositaes; 
e o Judiciario só terá. de intervir, quando 
1•econllecer que a desigualdade em relação a 
qualquer dellas é proposital, ou, de tal ordem 
evidente,que a injustiça sJ torna pa.lpavel e a 
sentença de repa1•ação se impõe. 

Assim como o indivldno tom o direito dQ 
recorrer eontra. um imposto que o gravar 
com um onus major do que aquelleque incide 
sobrJ outros indivíduos, assim ümbem M 
classes teem esse dil•éito; pois que a. injU!l· 
tiça feita a uma classe é a injustiça feito. a. 
um grupo de indi viduos que, todos, toem o 
direito de reclamar trll.tamento igual. 

O imposto inconstitucional, Sr. Pt•osidento, 
não é devido, é um attent:úlo á propriedade; 
e, por coosoqnencia, dá á pessoa r1ue soll'rel' 
o vexa.mc o direito de rocorrm• ao Podm• 
Judiciario. 

As:::im, Sl', Presiclonto, f'uzondo o meu 
substitutiYo- e sondo fóra de duvitla. que u 
projocto, como está, não tem emcacla,-pro
curei dar ao contribuinte o recurso de que 
clle rm.·oce para. o Judicíarío. 

O SR. JuLio SANTOS -Já tem na lei. 

esse imposto. · · · 
E' certo que . se estabelece o imposto 

do repartição, é certo que se divide o im
posto de iudustl'ia e profissão pol' classes e 
essas são taxadas desigualmente ; mas nessa. 

O Sn.. GALDINO LoaETv - Já tem, diz o 
nobre Deputa.do, a.deantando o que cu ia. 
dizer. Pot· omquanto, o que o contribuinte 
tem é a n.cção petitoria contra o Estado, e o 
meu substitutivo lhe confere a acçâ.o :posses· 
soria. e esta.belece prazos rapídos quo gara.n
tom o direito do contribuinte. Não lla. l'azão, 
Sr. Presidente, pa.ra. que se colloque o contri· 
buinte ern peiores condições, em condições 
mais gravosas que o Estado, que estabelece 
um imposto inconstitucional. 

O SR. TeiXEIRA DE SA'- Isto já. existe. 
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O SR. GALDINO LoRETO -0 . meu projecto, Mas, por isso mesmo quo se trata de uma. . 
'P:.trtin•Jo de que o im:pósto desigual é um im- questão constitucional, pelo art. . 60 Iettra. a · 
posto inconstitucional, confei'o ao Poder da C nstitujção, 6 da compotencia da Jus" . 
Judichrio a. attribuição de conceder mandado tiça. Federal decidir e~sa.s causas ; porqua 
posscsorio ao contribuinte que contra esse o que esse artigo dispõo ê que á Justiça Fe
imposto reclame. doral competem as cau3as em que as partes 

Esse recurso, terá o effeíto de collocar o fundal'em a acção ou a defesa em di~posi
contribuinto em condição melhor do c1ue ção d;t Constituição Federal. 
aquella em que actualmente se acha. Neste caso, o c<mtribuinte accion::tdo pelo 

E' bem certo que a inconstitucionalidade Estado funda a sua defesa em disposição da 
dvs imposto:J de importação interestauual já Constituição. 
foi julgada de modo definitivo pelo Supremo Por consequencia as justiças locae3 serão 
Tribunal Federal. incompetentes pitra conhecerem dos executi-

Todos os cont-·ibuiotes sabem que,propondo vos tiscaes em que o réo allegue em sua 
a acção, vencerão ; a jurisprndencia está defesa disposições da Constituição Federal. 
:firmada. O que contra o meu substitutivo se poderti. 

)las, o que acontecCl é que as partes ven- allegar é que o juizo possessorio importaria 
cedoras, de posse de suas sentenças, ficam ás na r.:n·ogação üc actos do imperio dos Esta
portas dos thesouros estll.duaes como meu- dos. M~ts, 1.t esta. ob.jecção respondeu victo· 
digos, á espem que as respccLi vas adminis- rio~amente l\'Iatt.irolo nu. sua olJra monu• 
traçõe:; se dignem de cumprir as sentenças mental. 
do Poder Judiciario Federal, restituindo 0 Em rel:lção aos actos de gestão, não lia. 
indevidamente cobrado. a menor duvida. n:\ Italia (b qua o juizo pos-

Jsso depois das grandes despezas de uron. sessol'io tem Jogar ; a controversia estabe· 
le~eu-se em relação <~os actos de imperio, 

demanda. As primeiras acções fo1am pro- como são os que se refer·cm a impostos, 
Jlostas para firmar-se o principio con~titu- porque, pela. lei italiana do CJnt:mcioso 
cio na\. O principio está. firmado, mas os · d t 
Estados continuam a não fazer caso dclle, e administratlvo, o Poder Ju iciario não em 
as succcssivas demandas custam mais cal'O competencitt para revogar os actos admi-

nistl'ativos. 
do que os impostos. Com funda.ment·J nc.>sa disposição negou-se 

Actualmente o contribuinte solva et l'cpate; a. applicabilid.ade, a proccdanc.ia do juizo 
e 11aga., pOl'i[UO a domando. bm um demo- d · · 
l'.ttlo pl'ocesso. domom sutHclento pat•a a posscssot•io em relação a actos e 1mperw. 

A osso respeito limito-me a reproduzh• 
mercadoria estrago.t··t:o. 1<.:' nocoss:1rio um as palavras de Mattirolo _ v. l•> n. 420, 
remod!o prompto. E' nocessat•io dofonder o pngs. :~83 a 385_4,. e:liçii.o: 
dit•dto coutt•i.\ o. oppressflo,e o meio é a acção «Esta limitação tem dado loga,r á questão 
}>Ossossol'ia.. tão debatida- si contra os actos da auto-

1) quo proponhv, pol~, ~ umn !oi processual ridn.de administrativa. se possa.m pelo par
pat•a a justil.'ll focforal, do accordo com o ticular propo1• as acções de manutenção e 
tu•t. ::14, ~ PB dtt Con::~t!tnll;ão, quo estaboleco espolio, promovendo adequado juizo posses
a. compotonoltt «lo Congros~o Nuclonal para. soJ·io. A amrma.tiva não é dubi<t si a questão 
decretai' leis dossn. nn.tui·ozn.. A po,so~ fJUe for do acto pt'n.ticado solo jw·a gestionis. 
so scnth• nmaa.r;l\dn. por um imposto inconsti- Mas, si se trata tle actos do impc1·io, é opi
tuc!onal roquot•ot•é. mnndatlo pos~cssorio. nião, fortalecida por uma jurlsprudencia. 
A ac~fio Pl'ocosso.-so om oito dias no maximo respeita.vel, que contra os mesmos não ê 
e a sentença. possessoria. tem o atreito de ga- dado instituir juizo possessol'io perante o ma· 
rantir á. parte ~t livre disposição das suas gistrado competente n :~ norma. das leis com
mercadorias independente do pagamento do muns.>) 
imposto inconstitttcional, e o de dar.Jhe n. Auriti, em um notav;ü discurso, resumiu 
vantagem da posição de réo no juizo peti- assim as razões dessa doutrina: 
torio. «Da.hi (do art. 4 da lei de ~O de março de 

Desta sorte não se reproduzirão as scenas 1865) deriva um corollarío que dá logar .a 
degrad:\ntes das partes venc('doras ficarem applicações quotidianas: e é a incompetenc1a 
às portas dos thesouros est:lduaes, a espera. da autoridade judiciHria para conhecer ~e 
de um movimento benevolo das administra-~ acções po~sel!sorias contra actos de imper10 
ções vencidas. da autoridade administrativa; acções posses-

No juizo possessorio não se decide de modo sorias cujo intento seria cxactaroente o que 
definitivo sobre o imposto ; fica., em todo o 1 a lei veda, ro.,tHuir as cousas a.o pristino, 
caso salvo aos . Estados o direito de propor\ destruii' o acto administ1•ativo. Accresce que 
uma acção petitoria para haver o imposto. a acção possessoria ~uppõe no citatio a dil:l-
impugnado, 1 tincção entre a existencia do direito e o po·-
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cler de exercitar aquellc direito por autori
dade propria; distincção possível sómenteJlus 
particulares, não nos orgãos do poder pu-
blico.» · 

Quasi nesses mesmos termos se expressa 
Mortara em nota nas suas Istituzioni di or-
clinamento giudiziario. -· 

A isso oppõe Mattirolo o seguinte : 
«Nas precedentes edições deste nosso tra

balho temos sempre manifestado uma opi
nião contraria, e nesta psrsisti mos. 

Nunca ninguem duvidou que a posse, 
.subjsctivamente considerada, seja urri direito 
garanticlo J?ela lei e fecunda de effeitos jurí
dicos. O art;.2oda lei de 20 de março de 
1865,_ sobre o contencioso administl'ativo, 
concede as garantias de um juizo toda vez 
que exista controveraia sobre um direito 
civil (ou político), sem distinguir si o direito 
seja fundado sobre a mera posse ou sobre a 
·proprieclade, e assim, si a acção que se quer 
propor seja possessoria ou petitm·ia. E' 
certo que o art. 4 da mesma lei, no modo que 
temos acima exposto, lirilit9. a. competencia 
judiciaria ; mas essa limitação é estabele
cida, tanto para o juiz do possessorio, como 
para o juiz do petitorio: um e outra de
vem limitar-se a conhecer dos effeitos, do 
seu act0 em relação ao objecto deduzido em 
juizo, sem poder revogar ou modificar o 
acto administeativo. Portanto, da mesma 
maneira que no juizo petitorio o magistrado, 
l~econhecida, a illegalidade do . acto adminis
trativo e a · lesão que este tem causado 
a:o direito do particular, declara tal direito, 
rp.as se abstem de revog-ar ou reformar o 
acto impugnado da administração publica
assim no juizo possessorio a autoridade 
qompetente se limitará a constatar que o 
àcto administrativo foi illegal e lesivo do 
direito de pBss-e do pa1~ticular, sem ordenar 
a revogação o'u a modificação do acto que 
tem causado a lesão. 

Não resiste, portanto, a primeira e prin
qi~a~_consideração, invocada em amparo da 
opm1ao que combatemos; 

Si a restituição das cóusas em pristino e 
:1 revogação .do acto administrativo qus tem 

. le&'tdo o direi to do possuidor não podem ser 

. 0rdenadas pela autoridade judiciaria, ·isso 
não deriva já de uma pretendida e insub-

se deve considerar inntil <.t proposição d::t 
acção possessoria contra o actJ de irnperio 
que losa o direito elo possuidor. 

A declaratoria ju!"is da posse, feita pelo 
juiz do possessorio, além ele que valerá ao 
particular pn.ra. obter da autoridade adminis
trativa a revogação do acto e para conse
guir a indemnização dos damnos, a;provei
tarâ iK'1mlJem ao particular,mesmo emquanto 
lhe permittir revestir a posição de réo (con
'IJ ent~to) no juizo petitorio, que depois seja 
institui do . 

Quanto á segunda consi(lei.·ação adduzida. 
pelos nossos oppqsitoros,. basta-nos observar 
que «a distincção entre a existencia do di
reito e o poder de exercitar aquelle direito, 
por au&oridade propria» não é e não póde 
ser uma condição essencial da acção posses· 
soria. 

Es\•a existe e compete toda vez que haja 
uma lesão ou um espolio, que, nos termos 
da lei, dê direito {L manutenção ou {L re-
integração da posse.»- _ 

Essa opinião, diz Mattirolo que é adoptad<t 
por varias autorizados escriptores, entre os 
quaes recorda Luparia, Meneei, Varcaria. 
E accresccnta que foi tambem acolhida em 
algumas decisões de Côrtes Supr erpas. E 
cita as sentoú<;as da Cassação deNapolis de 
18 e 20 de novembro de 1874 e .da Cassação 
de P::tlermo de 23 de março de 1889. 

Sr. Presidente, o meu substitutivo, por
tanto, é da compotencia do Congresso Nu,
cional; elle é uma lei processual para a 
justiça federal e toda tt gente reconhece 
que o Congresso tem competencia_para fazer 
as leis processuaes d:.t justiça federal. 

0 SR. PRESIDENTE-Pe~o :J, V. Ex. para 
terminar. A hora da la parte da. ordem do 
dia está find<t. 

0 Sa. GALDINO LORETO - Attendo a 
V. Ex. 

O Sr. João Luiz terminou· o seu discurso 
dizendo que o perigo não está nos impostos 
inte1•estaduaes, mas no cerceamento da au
tonomia dos E; i.ados, que sem ella nKo podem 
subsi~tir ; que o perigo está na falta da 
emancipação economica. 

. sistente incompa,tibilidade da acç,ão pos
sessoria com o acto de imperio da autoridade 
administrativa, mas. de um limite imposto, 
com formula geral , á competencia judiciaria 
do precitado art. 4, da lei sobre o conten
cioso administra ti v o. 

E, apontando-nos como colonia de todos os 
povos, celilo meros consumldores, ·accresceu
tou que devemus enxergar atra.z das recla.
mações contra esses impostos,não a grita do 
patriotismo, não o 1'ecln.mo dos Esta~os contr<t 
as necessidades e soffrimentos economicos 
que eKperimemtam, mas a grita do commer
cio estrangeiro, que quer o mouopoli'o eco· 

E assim como ninguem acreditaria jámais 
inutil a declaração do direito leso,teha pelo 
juiz do petitorio, porqua.nto a reparação dos 
effeitos da lesão só possa pedir-se e obter
se (h\ .autoridade administrativa, assim não 

nomico do nosso paiz, • 
Estranho modo de ver as cousas, esse que 

vê na indnstria e no commm'cio de outros 
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~ Estados de uma mesma Republica- o com-
mareio estrangeiro ! · · · 

E' a lente do campanario que. perturba <t 
'Vi&"ío de um espírito tão lucido e que fu.z ess.e 
daltonismo que copfunde o projecto_ com a 
doutrina do nobre Deputado pela Bahia. 

Nem esta autoriza-va o asserto do nobre 
Deputado por Minas ; porque ninguem abso
lutamente contestou aos Estados o direito de 
-tributar. a importação das mercadorias es

recentemente estn. idéa cn.racteristica: Ceder 
á Allema.nha uma. metade da Potonia; occu
pada já por iridustrio.es a.llemães, afirn de 
proteger contra elles, por ta.rifa.s prohi
bitivas, a industria verd·J.deimmente russa ! 
Não se pôde confess~t.r mais ingenua.mcnte <t 
sua propria inferioridade.» 

O. SR. PRESIDENTE - Poço a V. Ex. para. 
terminar. A hora está. esgotada. 

trangeiras destinadas ao seucommmo, revel'- O SR. GALDINo LoR.ETO- E dizer.:..so que 
-tendo o prod.ucto do imposto para a União. não ha perigo ne.sse proteccionismo dissol-

0 que está em questão não é o commercio vente do campanal'io, que encantoa e asphy
internacional; contra o qual os Estn.dos se xia. as nossas proprias industrias, impondo
podem defender . do ·. modo mais absoluto, lhes condições onerosas para que os seus pro
.sem que ninguem lhe opponha. obr.ta.culos. duetos penetrem nos mercados do nosso pro-

As proprias mercadoria}l estrangeiras im- prio paiz:. · 
portu.clas em um Estado . par<J. consumo de E allega.r-se . a lentidão dos eífeitos desses 
outro Estado podem sotfrer neste outro o impostos no ::;entido du; desaggregação poli
imposto estadual . de importa.ção comtanto tica, como si e~sn. lentidão não corl'esse pa
que o producto reverta paua a União. relhas com:\ lentidão do · nosso desenvolvi-

O que está em· questão é o commerCio in- menta industrial. 
teresta.dual ; o que sé defende é o The. ~ue industrias tem o paiz? Que industrias 
:Souro da União, si os impostos estaduaes tinha o paiz nestes 70 annos de quasi :para
recaem exclusivamente sobre. as mercado- lysia de que nos fallou primeiro o Sr. Cam
ria.s estrangeiras ; o que .se defende . é a pi:~ta. e depois o Sr. Passos. Miranda ~ 
producção nacionàl contra as barreiras que Nesses 70 annos, o Brazil viu crescer e des
oproteccionismo do campanario. quer op- envolver-se a grande nação americana á. 
IJor-lhe em lJenetlcio da industria parasita~ sombra. da sua união aduaneira ; nesses 70 
ria, quAnão se sente protegida com os al~ annos, em que a industrin. brazHeira quo.si 
tos fretes de uma cabotagem privilegtada; que se restringia aos productos do solo, uma 
e com as elevadas tarifas das estradas de guerra de ·tarifas entre as províncias era 
feiTO de longo percurso. pouco de temer-se, por isso mesmo· que quasi 

E estranha-vai é que o nobl'e Deputado por não llavia 6 c1ue guerrear, nem o que pro· 
Minas veja a nossa emancipação econonüca, teger. 
justamente nos impostos que fecham os Nem o perigo político da desaggrcga.ção 
mercados nacionaes aos productos ll'l.cio- era tanto de temer-se porque as provlncias 
naes. tuteladas pelo centro, que lhes mandava os 

Singular modo de fuzer a nossa emanei~ pre>iilentes, não podiam levar multo longo o 
pa.çã.o economica esse que protegeJ os inaptos seu ardor :protoccionista. Qu(l peias, quo oh
contra a iniciativa. intelligente e fecunda e staculos teriam o.~ actuaes E:>ta.dos nu dosen
. esforçada dos capazes I vol vimento das suas tarifas proteccionlstas 

Singular modo de fazer a nossa emanei- contra os productos dos outros Estados, si a 
.pação econornica, que nos recorda o mal Constituição lll'as pei•mittisse ? 
avisado proteccionismo russo, de que· nos dá Contl'<t as províncias um aviso do minl~
noticia um lJello livro que o nobre Deputado tro era sufficienr.e pal'a impedir a execução 
por Minas bem conhece e cujas doutrinas de leis abusivas de impostos, ainda que des
professa,- o livro de Poinsard. . organizando-!lles os orçamentos e o systema 
· Quando oud aquellas palavt•as do illustre fiscal. Contra as PI'ovincias a influencia do 
representa.nte de Minas recordei-me destas centl'O era decisiva. 
outras de Poinsard, após referir que os Contra ·os Estados que poderia o Go
Russos,para. roanteros seus negocios,conta.ro verno da União, que pode.rá, si não der
principalmente com o apoio do E~tado e com mos ao contribuinte · o · remedio judicia.rio 
o soccorro de tarifas }Jrotectoras: · de que elle carece 1 · · · · ·· 

« Vão tão longe ne~se sentido que se os -vê Todos sa.bem que o desenvolvimento da. 
frequenteme!?~e .recJ~mar a.lfandeg~s ,.in~~- nossa industria é recente; todos podem ava
riares, espeCialmente contra a . Fmlanu1a liar o que era a nossa industria ha 70 an-
scandinava e contra a ·Pol.onia g~;Jr.manisada, nos pelo que ella é 'hoje. ·: . . · .. 
afim' d l evitar toda · concurrencia, isto.·.-.é, Que fizeramos impostos iriter-:Provinciaes 
todo esforço. Um jornal conhecido por suas nesses 70 annos, sinão impedir-lhe o desen
tendoncias cegamente patrioticas, a .Ba::eta -volvimento, restringindo-a em um éirculo 
.de Jlfoscow, indo mais longe ainda., emittia aspbyxiante ~ 

Vol. vr 107 



Camara dos Deputados - Impresso em 22105/2015 124 6- Página 17 de 47 

850 ANNAES DA CAl\IARA 

Que fizeram .os impostos inter-provinciaes 
em 70 annos que não conseguiram a nossa 
emancipação economica ~ 

E é esse negregado systoma asphyxiante 
que entorpeceu os passos cambaleantes das 
nossas primeiras industrias que se quer per-
darar. · 

0 SR. PRESIDENTE-Lembro a V. Ex. que 
a hora está finda. 

O s&. GALDINO LoRETO- Vou concluir. 
O parecer n. 114 invocou o exemplo dos 
octrois, que o Sr. Passos Miranda trouxe 
para o debate. 

Mas, além de que os och·o"s já. teem sido 
abolidos por di versos paizes em absoluto e 
por outros em relação a certos productos, 
elles não são comparaveis aos impostos inter
as taduaes. 

São impostos de consumo que se cobram á 
entrada das cidades sobre os productos dos 
proprios municípios ou de outros. 

E porque algumas communas teem abu" 
sadÓ tornando-os proteccionistas, trata-se de 
acabar com olles. 

E a razão por que ainda existem em algu
ma parte é que o producto delles é bastant_e 
considerave,l para que possam ser suppri
midos de chofre. 

Quanto aos impostos interestaduaes, o 
Sr. Calogeras provou que não são tão pro
veitosos aos fis~os estadua.es como possam 
parecer. E demais disto não se pretende im
pedir que os Estados t1•ibutem o consumo; o 
que S(} quer é que parn. o brazileiro só haja 
umn. patria; o que se quer é a igualdade de 
todos perante a lei; o que se quer é proteger 
a ~rande massa dos consumidores contra al
<YU~s industriaes incapazes de um esforço que 
aproveite as. YantagiJDS nai;uraes ela s_ua Si 
tuação proxtma ao me1•cado cons~m.1dor e 
que ainda com essas vantagens, sao maptos 
pari vencer a concurrencia de outros indus
tl'iaes brazileiros. 

O que se quer é proteger, contra as espo· 
liações e os entraves de principias acanhados, 
a. gra.nde! a verdadeira in~ustria que I_Jóde 
fa.zer a riqueza e a prqsper1dade ~o. pa1z; o 
que so quer é derrocar o exch1S1~1smo es
treito e enervante de campanar10 para, 
sobre· os seus destroços, elevar bem alta a 
·.ba.ri!leira da nossa grandeza e da nossa eman
· ~it*-çã9. ,econ~~ica •. (~fuito bem; ~uito bem • 
. O,o1·ador t}, mu~t!1 fel;r;ttado e compnmentado.) 

~~j~(~~.:' ~re$ldente-Peço ao nobre 
t:q~~9j .qu,e ·iiíterJ.!ompa por alguns mo
,;irie~ ·õ.;~eu discurso, para. se proceder ás 
~fW;(ã2?e$':: . ·.;· .. , . :· .. 
·c?ô]i:: 'G-A.l~INO LORETO - Sitri, senhor. 

Comparecem mais os Srs. Enéas Martins, 
Aurelio Amorim, Hosannah de Oliveira:. 
Passos Miranda., Carlos de Novaes, Rogerio 
de Mirandà, Indio do Brazil, Raymundo 
Arthur, Anizio de Abreu,Bezerril Fontenelle, 
Thomaz Cavalcanti, Francisco Sá, Frcder:crtl 
Borges, João Lopes, Sergio Saboya, Eloy de 
Souza, Abdon Milanez, José Marcellino, Pe
reira de Lyra, João Vieira, Malaquias Gon
çalves, Esmeraldino Bandeira, Cornelio da 
Fonseca, Estacio Coimhra, Raymun.i.o de Mi
randa, Rodrigues Doria, Oliveira Valladão, 
Neiva, Castro Rebello, · Felix Gaspar, SatJ'I'o 
Dias, Eiuardo Ramos, Marcolino Moura, 
Mello Mattos, Sá Freire, Belisario de Souza, 
Lourenço Baptista, Julio Santos, Oliveira Fi
gueiredo, Francisco Veiga, Estevam Lobo, 
Jos1! Bonifn.cio, Gastão da Cunhl\, Francisco 
Bernardino, Leonel Filho, Lamounicr Godó
fredo, Sa.bino Barrozo, Olcgario Maciel; Ra
dolpho Paixão, Padua Rezende, Jesuino Car
doso, José . Lobo, Paulino Carlos, Alvaro de 
Carvalho, Candido Rod1•iguos, Costa Netto, 
Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza., Lin
dolpho Serra, Eliseu . Guilherme, Juvenal 
Miller, Barboza ·Lima, . Domingos Mas
carenhas, Alfredo Varella e Diogo Fortuna. 

Deixam de comparcer, com causa partici
pada, os Srs. Raymundo Nery, Sá Peixoto, 
Arthur Lemos, Antonio Bastos, RodrigueE . 
Fern&.ndes, Guedelha. Mourão, Dias Vieira, 
João G.~yoso, Tavares de Lyra, \Valfredo 
Leal, Trindade, Soares Neiva, Moreira 
Alves, Pedro Pernambuco, Elpidio Figuei
redo, Epaminondas Gracindo, Milton, Pinto 
Dantas, Silva Castro, Bezamat, Pereira 
Lima, Paulino de Souza, Viriato Masca
renhas, Ribeiro Junqueira, David Campista, 
Camillo Soares Filho, Carlos Ottoni, Manoel 
Fulgencio, Lindolpho Caetano, Etluardo Pi
mentel, \Vencesláo Braz, Domingnes de 
Castro, Eloy Chaves, Azevedo Marques, Ro
dolpho Mii•anda,, Lamenha Lins, Franciscrc 
Tolentino, Paula Ramos, Abdou Baptista, 
Xavier do Valle, Angelo Pinheiro e Yictorino 
Monteiro. 

E sem causa. os Srs. Affonso Costa, Arthur 
Orlando, José Monjardim, Augusto deVas
concellos, Fidelis Alve3, Astolpho Dutra, 
Carneiro de Rezende, Bernardo de Campos, 
Fernando P1·estes, Amaral Cesar, Leite de 
Souza, Francisco Malta, Soares dos Santos e 
James Darcy. 

o Sr. Presidente-Havendo nn
mero legal, vae-se proceder ás votações das 
matarias constantes da ordem do dia e das 
que se acham sobre a mesa. 

Em seguida é sem debate approva.da a re
dacção final do projecto n. 2i6 A, de 1903, . 
para. ser en-vlado ao Senado. 
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graves irregularidades encontradas no TllcR 
souro relativamente á escr1pturação do
dinheiros provenicntos dos cofre de orpltãos, 
etc.» 

A Commissão não diss3 semelhante cousa ; 
o que a Commis~ão avançou sobre este 
ponto é que o systema adoptado pelo le· 
gisladol' pal'a fazer e3sa. escript:uração l;· 

deffi.cient(l o que iri'egularidade sómentc 
existo da parte dos cartorios. 

-E' annunciada a continuação da votação do 
projecto n. 266, de 1903; autorizando o Poder 
Executivo a abrir ao Ministerio d:J Fazenda 
o credito especial de 70:929$140, para occor· 
rer á restituição de igual quantia recolhida 
ao Theso 1ro Feder[l,l, em 23 de setembro de 
1886, como emprestimo do cofre dos orphãos 
e pertencente aos meno1·cs Benjamin, Luiza 
e Joaquim, filhos de Joaquim Gonçalves Ra
pose e de D. Alice i\larian~,t Ferreira Raposo; 
e dá outras proviiencias (3a discus~ão). Feita esta rectificação, contim1o. A Com· 

missão const.:ttou o facto desta irregulari
a dade por parte dos cartorios e defeitos da. 

parte do system~,t adoptado pelo legislador 
na escripturação do Thesouro. 

O Sr. Urbano Santos-Peço 
palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra. 
o nobre Deputado. 

O Sr. L'rbano Santos (") para 
encamin/w;· a votaçiio )- 81'. Presidente, sou 
forçado a dar algumas explica~ões á. Camara 
acerca do projecto em votat:ão, provocadas 
por certas considerações feita.s sobre o 
assumpto, pelo nobre Deputa:do, por Per· 
nambuco, Sr. Bricio Filho, na sessão de 
ante-hontem, na occasião em que elle ia ser 
votado. 

Parece-me que essas explic:tções não se
riam necessarias para aquelles dos meus 
collegas que tivessem lido, mas lido com 
attenção, o parecer que precede o pro
jecto ... 

O SR. CELso DE SouzA- Bastava o facto 
de tet• sido V. Ex:. (lelle relator. 

0 SR. URBANO SANTOS-Muito agradecido. 
Entretanto, como as observações f..,ram fei· 
tas e como póde se ter dado o caso de que 
alguns collegas não tenham lido o parecer, 
sou forçado a dar essas explicações. 

Os factos a que a.lludiu o Sr. Deputado por 
Pernambuco acham-se todos relatados e 1'6-
latados minuciosamente no parecer assigna
do pela Commissão de Orçamento e d-e que 
eu tive a honra de sau relator. 

Estes factos são de duas ordens: uns ten
dem a provar que a escripturação do cofre 
de orphãos do Districto Federal não é feita 
com a precisa clareza, nem mesmo com a 
precisa regularidade ; sem a precisa regu
laridade por parte dos cartorios deste Dis
tricto e sem a precisa clareza. por parte do 
Thesouro, ainda que nesta parte esta rep.ar
tição não faça mais do que seguir precls:Jo
mente a legislação em vigor. 

Por isso não posso a.cceitar absolutamente 
para. o pat'ecer o que lhe attribue o Sr. Depu
tado por Pernambuco quando diz: «no pa
recer, a. Commis!ão, depois de descrever as 

"'(•) Este dÍ~CUI so r.ão foi rcvi>t,, ;>elo ontdor. 

0 SR. CRUYELLO CAVALCANTI- Que não é 
nominal. •. 

O SR. URBA~o SANTos- Perfeitamente. 
Deixo de entrar em apreciação mais deta.· 
lha.da, porque excederia de muito os limites 
de algumas pala vrn.s para. encaminhar a v o
tação; isto tudo está. indicado no parecer. 
(.!poiados.) 

A Commissão, para obviar a estas irregu
laridades por parte dos cartorios dest;:.. 
Capital e a eates ll.efeitos no systema dr~ 
escripturação por parte do Thesouro propoz 
a. unica providencia que lhe parecia pussi · 
vel na occasião: autorizar o St'. Ministro d.:t. 
Fazenda a reformar esse systema de escri
ptui'.Lção, introduzindo nelle todas as medi
da:; que são necessarias para melhor aeau· 
telar os intm·esses dos orphãos e da Fazenda. 
Publica. 

0 SR. SÃ FREIRE - E não havia Otttl'.:t. 
~olução. 

O SR. URBANO SA:-\TOS - Parece que niio 
havia outra. sulução, no caso. 

Compreheodo, Sr. Presidente, que a Com
missão pod.el'ia descle logo apresentar um 
sy:stema dessa escl'ipturação; mas, antes de 
tudo, parece que isso é s_cr:viço que mel~or 
seria executado pel~,t admw1straçao publica. 
(apoiados), e, por outro lado, está incumbida, 
uma Commissão do Tribunal de Contas de 
proceder a. exame completo no cofre de 
orphãos, e só depois, de posse de todos esses 
elementos fornecidos por tal Commissão, se 
poderia formular um systema de escrlptura.
ção regular do cofre de orphãos. 

O SR. CALOGERAS-E breve teremos de aos 
pronunciar sobre o Codigo de Contabilidade, 
onde tudo isso está contemplado. 

0 SR. URBANO SANTOS-Exacta.mente. 
O que, portanto, a Commissã8 podia. fazer 

agora, ainda não possuindo essl}s ele~entos, 
e porque se trata de serviç~ que ~e.lhor s_e
ria executado pela propr1a. adm1mstraçao 
publica, a Commissão o fez: foi autorizar o 
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Governo a reformar o serviço, de modo a Agora, um juiz do Tribunal Civil e Crimi
u.cautelar melho1· os interesses dos orphãos nal, r.eiteradameute dirige -se ao Thesoul'O 
e os interesses. da Fazenda Publica. em offi.cios fazendo a requiZiç.ão desta quan-

E.ssa. irregularidade na escripturação do tia de 70. contos e tanto, em f<J,vor de um 
cofre de orphãos, por parte dos cartorios, menor. .. . . 
fez crer á ComiD:issão que tambein não. é re- 'Este é q:rie é o pol\to da questão : deve o 
gular a administração dos bens de orphãos Poder. Legislativo , autorizar o Poder Exe
neste Districto Federal. E o asserto da Com- cutivo, como elle pede, a restiiuir esta quan-
missão, com relação a esta ponto, veiu con~ tia a esse menor ~ . 
firmado em alguns factos que ~e encontram Parece que, exposta assim a questão, não 
na exposição da Commissão do Tribunal de pôde haver duas opiniões a respeito. · 
Contas e em informações de empregados do Na legislação civil, com relaçã.o aos par
Thesouro, os quaes não t:r.ataram especial- ticulares, o d,epositario infiel, i&to é, que 
ment.e deste assumpto~nem tal era de sua falta á obrigação de restituil~ o depositá no 
competertcia~mas· 'forneceram á Commissão' .momento em que lhe é pedido, vae para a 
certos elementos para· se· conhecer que não cadeia, como lembra aqui .um illustre col
ê muito reg.ular, neste Districto, a adminis- lega, até que faça essa restituição. 
tração dos bens dos orphãos. · Ora, é licito ao Parlamento collocar a Fa· 

A Commissão apontou o facto no seu pa- zenda Publica na posição dos réos de .. po-
recm', chamando para elle a attenção da licia ~ . . . 
Camara dos Deputados; e, ao mesmo tempo, Pois tal seria a posição em que ficaria~ 
visto que não ·se tratava de assumpto de sua Fazenda Publica,· si por acaso recusasse a 
competencia, por ser a ma teria de legis- restituir um deposito que lhe foi confiado. 
lação civil, entendeu requerer a audiencia Parece, Sr. Presidente, que assim fica 
da Commissão de Constituição, Legislação e explicado o procedimento. da Commissão. 
Justiça, indicando que esta p:r'qponM as pro· Adaptando o PM'ecer que lhe apresentei, não 
videncias que, em sua sabecloria, julgar ne- devo occultar qne a ·commissão entrou em 
cessarias para se obstar_ a este mal. duvida, si devia fazer esta restituição nos 

d. termos em que era pedida pelo juiz, quero 
O SR. PARAN:aos MoNTENEGRO- A in l· dizer, restituição de· dinheiro ao tutor do 

cação já foi distribuída e está em estudos. orphão, em vez de ser ao proprio orphão, 
O SR. URBANO SANTOS - Eis ahi j11sti- quando attinja a maioridade. 

ficada perfeitamente a Commissão quanto a Esta duvida da Commissão se acha bem 
seu procedimento. A unica Commissão que traduzida nas palavras do parecer, que peço 
poderia tratar deste assumpto eproviclenciar licença para ler. 
a respeito, repito, era a de Constituição, Le- Diz a Commissão : 
gislação e Justiça e não a de Orçamento, «E, sem .possuir elementos suffi.cientes 
razão por que esta apresentou indicação para para ·julgar da especie com inteiro conhe
provocar o pronunciamento daquella. cimento de causa, afigura-se a esta Com
, Parece, pois, que, considerada <t ma teria missão que esta mesma requisição, feita em 
na sua feição geral, a· Commissão de Orça- favor dos orphãos Benjamin, Luiza e Joa
fnento fez, dentro do limite de sua compe- quim, os quaes consta do processo que ainda 
tencia, o que devia fazer: propor as medidas são menores, posto que puberes, para ser o 
que eram mais •:tcertadas e que se faziam dinheiro, que lhes pertence, entregue ao seu 
necessarias no momento. . tutor, esta mesma requisição, parece, é feita 

Trátarei agora especiá:lmente da materia. em contravenção das citadas leis, porque de 
do credito concedido ao Governo. esse cre- 0utra fôrma é diffi.cil explicar o motivo pelo 
dito foi solicitado em mensagem do qual possa o juiz mandar de uma vez entre
Sr. Presidente da Republica, que expoz ao gar a um tutor todo o dinheiro pertencente 
Congresso Nacional que, em 23 de setembro a seus tutelados, que importa em elevada 
de 1886, entraram 103 contos e tanto para quantia e muito excedente de certo. ás ne
o cofre de orphãos, os quaes foram escriptu- cessidades de manutenção e educação dos 
rados no Thesouro de accordo com a legisla- mesmos-.» . 
ção em vigor : :«Emprestimo do cofre ·de o r- Porta:nto, Sr. Presidenie, estas palavras 
phãos,el1l 23 de setembro de 1886- 103 contos vêm confirmar que a Commissão de Orça• 
e tanto», seu1 discriminação. das pBssoas a mento entrou em duvida, si devia mandal' 
quem competi51, porque . isto, por parte do restituir ao tutor a quantia t<\1 qual era re
Thesouro, é form(t~ffiente prohibido pela le- quisitada pelo juiz. · · 
gislação em vigor. . A Com missão preferi:u não entrar no co-

Estes dinheiros foram sendo pedidos pelos nhecimento desta questão; trata-se de um 
diversos juizes, de fórma que esgotou-se o juiz, de um membro do Poder Judiciario, que 
emprestimo de 26 de setembro de 1886. fez a requisição; e sem possuir elementos 
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para julgal' do assurnpto, poderia a Com- Art. 2.• Outrosim, fica.. o Poder Executivo 
missão increpar-lhe uma injuria. sem fumla- autorizado a reformar a. cscriptm'ação do 
mento (muito bem), pois que em dados e Cofre dos Orphãos, introduzindo nella todM 
determinados casos, ·eue poderia com toda. a as alterações que julgar convenientes para 
razão mandar entregar ·esse dinheiro a tutor acautellú melhor, não só os interesses dos 
de orphãos ; ve1·bi g1·atia,' para compra de mesmos orphãos, como os da Fazenda Na-
apolices, que a lei permitte. cional. 

E' certo que o juro da apolice hoje, é · igual Art. 3. o Revogam-se as di:>posições em 
ao juro do cofre de orphãos, 5 °/o; mas contrario. 
ainda assim, dadas certas circumstancias, 
verbí [JJ'atia, a venda de apolices estli. infe- O Sr. Celso de Souza (pela or
riOl' a conto de réis, seria talvez conveni- dem)- Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. 
ente ao juiz, e elle no caso obrava na orbita quo consulte a Casa se concede dispensa de 
de suas funcções, mandar comprar apolices de impressão para que seja votada immedia
com dinheiro de orphãos. . tamente a redacção final do projecto que aca-

E a.indü. mais: temos uma lei, lei que não ba de ser votado. 
foi revogada e que permitte ao juiz mandar Consultada a Camara., é concedida a dis-
comprar bens de rn,iz com dinheiro de o r- pensa pedida. 
phãos: é ordenação. 

Est<t ordenação está. em desuso, lembrn.m Em seguida é sem debate appro.-a.da a se• 
muito bem os civilistas; roas, n.o Poder Le- guinte 
gíslativo, parece, não ficava bem lembrar a 
um juiz, que está em desuso uma lei que ollo 
entendeu que não foi revogada. 

O SR. PRESIDEl'iTE-A discussão já esttL 
encerrada. 

0 SR. URDAi'íO SANTOS-A todo O mundo 
seria licito isto, menos ao Poder Legisla
tivo. 

Foram e;; tas as razões que levara1ú a Com
missão de Orçamento a tomar es~a solução, 
porém, é bom notar que ella, não obstante a 
reclamação, não propõe que sa mando on
treg~r . o dinheiro ao tutor, pois manda en
t1·egar n.os orphãos e o juiz que delibere a 
e3se respeito dentro das orbita;; de suas fun· 
cçõcs e sujoite tlS rcsponsabilill::ulcs que a lei 
lho impõo,opcre li rrcmente. 

Pareco quo foi esta a conclusão mais critc
l'iostt que cumpriu <\ C01umissão do Orç ~
meu to tte o!fcrccor tl considet•açüo do Poder 
Legislativo. 

Tenho concluído. (.liMito bem; muito IJein.) 

Em seguida ~ }Josto a yotos, approvado 
em 3a discussi'io e enviado tí Commissiio de 
Rodacção o ~cguintc 

PROJEOTO 

N. 266- 1903 

REDAc~·Ão 

N. 266 A- 1903 

Reclacçao finCil elo projecto íl. :?26, deste a;mo, 
que cwtol'iza o P1·esidcntc da Republica a 
abril' ao Ministe1'io da Fazem/a o credito 
especial de 70:929$140, lJa;·a occo?TC1' (Í 
?"estitHição de igtwl quantia recolhida ao 
Tfwsow·o Fede1·at em 23 de setemb1·o de 
1886, como emp1·estimo do Cofi·e dos 01·
llhttos e pel'tencente aos meno1·cs Benjamin, 
Ltti.::a e Joaquim, (ilhas de Jo((lptim Gon
çalves Raposo e de D. Alice Ma1'icma Fe>·
?'eil·a Raposo ; e d!i outn1s }JI'ovideHcia.~ 

O Congresso Nacionu.l decreta, : 
Al't. I. o Fica. o Presidente da Rcimblica 

autorizado a abrir ao MinistRrio d<t Fazcnd~~ 
o credito especiltl de 70:928$140, pan~ occor
rer á r•ostituiç,[o do igmtl qnanti<~ recolhida 

·a.o Thesouro Federal cru 23 <lo setombro de 
1886, como emprostimo do Cofl'o dos 01', 
phã.os, e pertencente aos menores Ilenjamin
Luiza e Joaquim, filhos de Jua.qnim Gouça.t 
vcs Raposo e de D. Alice Mariana Forrei r:.~ 
Raposo. 

Art. 2. • Outr·osim, fica. o Presidente d;,~. 
Republica a.utorizado a reformar a cscri
pturação do Cofre dos Orphuos, introduzindo 
nella todas as alterações que julgar conve-

0 Congre~so Nacional decreta.: nientes para a.cautela.r mellior, nã:o só os in
Art. I.• Fica o Poder Executivo a.t.1tori- teresses dos mesmos orphuos, como os da 

zado a abril.' ao Ministerio da Fazenda o cre- Fazenda Naaional. 
dito especial de i0:929$140, .para occ?rrer á Art. 3.•· Revogam-se as . disposições. em 
restituição de igual quantia. recolh1da ao . contrario. . . . . . . . . 
Thesouro Federal em 23 de setembro de 1886, · Sala das commissões, 2<1 ·· de outubro: de 
como emprestimo do Cofre dos Ül;phãos, e 1903.-Domingos Guima1·ã~t.-He,·met~~gildo 
pertencente aos menores Benjamin, Luiza e &e llloro.es. 
Joaquim, :lilhos de Joaquim Gonçalves Rn:poso 
o de D. Alice Ma.rianna. Ferreira Ra:poso. E' o projecto enviado · rio Sénà'io. 
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E' annunciada. a votação do projecto n. 274, 6°, Desídia habitual no cumprimenio do 
de 1903, relativo á emenda substitutiva do seus deveres ; 
Senado ao projecto da Camara dos Depu- 7• falta de gravid::tde excepcionaL não 
tados n. 128, de 1902, que eleva a. 2$ diarios comprehendida nos numeros antecedentes , 
a pensão e soldo que percebe o I• cadete ro- segundo as fót·mas estabelecidas m. legislação 
formado, com honras de alferes do exercito, relativa ao ref~r1do corpo. 
Orozimbo Carlos Corrêa de Lemos (discussão Paragra.pho unico. Na;.hypothese:;. porem, 
unica). dos ns. 3• 4• e 6• deste u,rtigo, dependerá u, 

E' approvada a seguinte _emenda. substitu- refúrma de sentença proferida em processo 
tlva, do Senado, ao projecto da Camara dos. crime (Codigo Penal Militar art. 147). 
Deputa.dos n. 128 B, de 1902, que eleva a 2$ Art. 3. • Applicar-se-ba o Codigo Penal Mi
dia.rios a pensão e soldo que percebe o t• ca.- lita.r aos processos submettidos á _ju1·isdicção 
tlete reformado, com honras de alferes do dos conselhos organizados, de accordo com a 
exercito, Orozimbo Carlos Corrê!!. de Lemos. legislação refer0nte ao mencionado corpo. 

O Congresso Nacional resolve: Art .. 4.0 Revogam-se as dsposições em 
Artigo uni co. Fica elevada a 2$ dia. rios a con trarw · 

pensão de 4(;0 réis diarios que i)ercebe o l• Posto a votos, é approvado em discussão 
cadete reformado, com honras de alferes do unica e enviado á Commis:':ão de Redacção o 
exercito, Orozimbo Carlos Corrêa de Lemos; seguinte 
revogadas as disposições em contrario. 

E' o projecto enviado á Commissão do Re
dacção, otficiando-se ao Senado o occorrido. 

E' posto a votos e approvado em 2"' discus
são o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 108 A- 1903 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo u,u

torizado a subvencionar com a. quantia de 
20:000$ o Dr. Vital Bl'azil Mineiro da Cam
panha para no e~trangeiro tornar conhecido 
o trn.tamento do envenenamento ophidico, e 
aperfeiçoar os seus estudos sobre serum
illcrapia ; revogam-se as disposiçõe~ em con
trario. 

Posto :;1. votos, é approvado em 3" discussão 
e enviado á Commissão de Redacção o se
guinte: 

PROJECTO 

=". 142 D - de 1903 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 Os otnciaes do Corpo de Bom· 

beiros do Districto Federal perderão a pa
tente, quando condemnados, em processo 
crime, a essa pena ou a mais de dous annos 
_dé .prisão. 
::e:irt: 2.° Compete ao Governo reformar os 
ditos officiaes, cor:\ o soldo proporcional ao 

;..tewpo de :serviço efi'ectivo, nos casos de 
':Y{}o~, pratic~ de acção avilta.nte; 
<;~ 2~;cinsubordinaÇã.o reiterada ; ·. 

.;<, :ao,-dncontinencià publica e escandalosa; 
;. ,;·4~;-,· vicio. de jogos prohibidos; , 

. ·: ~o, em~}:iae"llez repetida ; 

PROJECTO 

N. 271- de 1903 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a conceder um anno de licença, com 
ordenado. para tratamento de saude, ao pra· 
tica.nte dos Correios de Minas Geraes Jorg-e 
AugustQ Santiaga; revogadas as dispO !:~ições 
em contrario. 

Posto a votos, <~ a.ppt'ol·aio em disctmão 
unica. e enviado it Commis:>ã'J de Reiacção 
o seguinte 

PROJECTO 

N . Z'/2- 1903 

O Congl'esso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica. o PO(lCl' Executi ro 

autorizado a conceder um a.nno do liconça, 
com o ~·!lenado, a Josó X.avil'l' de Mi :·aoda 
He:1riques, ajudante do porteit·o da Biblio
theca. Nacional, para trJ.ta.r de sun. saudo 
onde lhe convier; revogadas as uisposições 
em contrario. 

Posto a votos, é appt•ovado em tli:;cuss:io 
unica. e enviado á. Coromissão de Redacção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 2i3-l903 

O Congresso Nacional resolv.:J : 
Artigo. unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a conceder ao amanuense dos Cor
reios de Pernambuco Vulpiano de Aquino 
Fonseca seis mezes de licença, ·com orde
nado, para. tratar de sua. saude onde lhe 
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c.onv:iei.'; revogadas as d~sposições om con-1 nos arts. 82 e 83 do (lecreto n. '!.247. de 26 
trar10. de março de 1890, entre immedia.ttmente etu 

E' annunciada a votação do projecto vigor; 
n. IOD A, de 1903, relativ? á emcn;la substi- d) que a di~posição contid:.t na lei n. 652, 
tutlva d.o Senarlo ao proJecto n. 100, deste de 189:) (art. :i6n embora gctrantindo os di· 
~1:Ullo, que autoeiza. 0 Presidcnta da _Repu- rcitos dos empregados admittidos uu serviço 
ollca a P?-gay ao. Dr. Alvaro Mormra de autos de I dejanoiro de lH98, não satisfaz, 
Barros Ohvmra L1ma os seus ordenados pelo motivo de ficar estabelecida 1m1a im
de magistrado em disponibilidade, com pa- compreh:Jnsivel distineção entre funccio
l'eceres das CommissõJs de Ül'çamento e do narios que devem ter iO'uaes direitos · 
Co!!stituição, Legislaç-ão e Justiça (discussão e) que os disposii;ivos das leis citHtc{s toem 
umca.) dado lugar a. di versas i rd.erprehçÕ}$, obri-

E' approvad1t :.t seguinte emenda. substi- ganlLo pot• Vi:'Z:)S os empregados d<~ Estrad~ 
tutiva. do S:mado ao projocto n. 10~ do de Ferro Cenr.ral a recorrer ao Po<!ot• Judt
lfl03, da C:.tmara dos Deputados. ' da.rio para consoguit• o reconhecimento dbl 

seus direitos, ue~rol.<t : 
O Congresso ~acionai re3olve: 

Artigo uni co. Fic<t o Pod>;Jr Ex.~cuti vo <tU· 
T.orizado a pagar ao- Dr. AI varo Mol'oil·~ 
(1e Barros Oliveira. Lima os seus ordenado;; 
de ma.gistra.do em disponibilid<t!le, a contar 
ol.e 3 de dezembrv de 1801 tt 24 de julho de 
1895, abrindo para isso o neces~ario credito, 
não haven(lo pre:cripção :t l'elevar por do
ver-se contar o periudo pam a p•iescripção 
da. da.t<t da lei n. 657, de 25 de novembro de 
1899, que regulou a eSfCCie; c revogalli'LS a~ 
disposições em contrario. 

E' o projecto enviado á Commissão de Re
d.ncção, officütmlo-se ao Sena..lo (lo occor
.ddo. 

Pos+o :1 votos, é approvado em 1" discussão, 
o segainte 

Pil.OJECTO 

N. 195-1903 

O Congl'Jsso Xaciona1, attendendo: 
c() quo o Go,·erno Provisorio expediu o 

Llf!cl·cto n. 22!, de 26 de f~Jvoreiro de !890, 
concedendo aos empl•egados da Estrada de 
Fel'r.) Centml do Bl'azil dil·eito á a.posenta
dorb; 

b) qua esse decreto, ectuiparado a. uma loi 
•)l'dinaritt, não podia sor revogado por lúi~ 
:mntms, quaos sejam as de ns. 420, da lO de 
dezembro de 1896, e 490, de 16 de dezembro 
de 1897; 

::>) que nem tts citad..1.s leid revog:o1.ram o 
.. t.:creto n. 221, de 26 d~ fevereira de IS90, 
porquanto referem. se apenas a. empregados 
em serviços custeados pela União para nE?gar 
a condição de empregados publicos, sendo 
mais para notar que esta. é a interpretaÇlão 
legitima, visto C·Jmo a propria lei n. -~29, 
de lO de dezembro de 1893, garttnte aos em
preg-ados da Estrada de Ferro a aposenta
doria. no caso de invalidez provada, me
diante inspecção medica. exigida pela legisla
ção vigante e manda que est:a. alteração foita 

Ariiil,1'o unico. Aos cmpre~adus da. E~-trad.., 
l,.Q. Ferro Cct=;tral do lit'<tzil, nomcr,tios quer 
p.::n• decreto, quet• por pJl'taria do :Ministro 
ua Viaçilo ou acto üo llirector, é ga.t•antido 
o tliroito {~ aposentadoria, continuando em 
vigor o decreto n. 221, elo 2G de fevel'eiro de 
1890, que não esti~ revogado. 

E' posto a Yotos e ::tpprovado r.m 2" dis
eussão o seguinte artigo unico do 

l'RO.Jf:CT.J 

~. l'7G- 190:.1 

O Congresso Nacionalresol v c: 

Art. Fic<t o Presidente da Republica 
~utoriza.do a a.brir• ao Ministerio da Mwinln 
o credito de 4:5508 para pagamento a João 
Joa.quim tle Olivcir<t do seus vencimento:; de 
l" pratico das bétrras de Sergipe. a, conhr 
d~ I de fevereiro. de 1891 a. 31 de dezembro 
tis 1898. 

Posto a votos, é approvado em :;"- üiscussão 
e enviado {~ Commissão de Retbc<;>ão o se
guinte 

PP.O.IECT.J 

~- 2~7 c-- 1903 

Art. 1.° Fie<~. -som dgur o didposLo das 
lettras a, b e c do art. lG da lei n. 560, de 
31 de dezembro de 1898. 

§ 1. o ~a vigencia dedta lei será. r0visto o 
rcgula.monto de praticagem do porto do Re-. 
cife pelo director da mesma praticagem, de 
aecordo com a respectiva associação, sem 
cl'ea.çft.o ou augmen to algum de despeza. para. 
o.> cofres fedet•aes, depandendo, porém, sua 
execução da approvação do Ministsrio da 
Marinha. 

§ 2. o Na ravisão do regulamento se at
tenderá aos seguintes pontos: 

a) á arrecadação das ta.xas da. praticagem, 
de accordo com o art. 29 e §§ 1 o, 2°e 3° do 
regulamento de 8 de novembro de 189tl, de 
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vendo u.s taxas ser cobrada.s pella. tabella. 
<~.nnexa. ao vigente regulamento o mu.is llis· 
posições referentes ; 

h) à divisão das taxas :.trrecada.das, quo do
verá ser feita-de accordo com o u.rt. 26 do 
regulamento de 8 de novembro do 1890; 

c) á fixação das taxa,s pelo aluguol do ma· 
teríaJ da praticagem e serviço do possQll 
avulso da mesma, devido palas emharca.çõos 
que demandarem o porto e de accortio com u 
art. 1° do regulamento de 8 de no\'orniJru 
de 1854. 

Art. 2. • Revogam-se :rs disposições em 
contrario. 

O Sr. Il.odrigues Dorin (pela 
ordem) requer e obtJm dispensa. de intm·· 
sticio para o projecto n. 275, de 1903, on · 
trar em 3a. discussão na sessão de amanhã. 

o Sr. Sá Freire (pela m·dc111) 1'0· 
quer e a Camal'a concede dispensa do intor
sticio pn.ra o projeeto n. 195, de lüO:i, sol' 
dado para ordem do dia de amanhã. 

E' annunciada a votação do projecto n.:l5A, 
de 1903, determinanllo qu~. na<> ca.Hsas om 
ctue decahir a União Federal ou em quo n. 
Fazeuda Nacional f.or condemnada a qu:dl}ll(,)l' 
pagamento, incumbe n.o proenra.cloL' socclo· 
nal da Republica, seus adjuntos e ajuuantos, 
respectivamente aos feitos oro quo fllnccl o· 
narem, a não aos j!lizes de SOC•;.iio o so11s 
substitutos, interpor o competc-nt~ I'OCUI'Su 

de appella~ão (3a discussão). 

O Sr. Oruvello Oavnlcnntl 
(J•ela o1·dem)- Sr. Pref!idente, nfio lo\'O Ol'll 
má conti1 o mustre Deputado pela Bilhh~, o 
Sr. Dr. Mor-~tenegro, as poucn.s palil.YI':tS l)lllt, 
pa.rn. encaminhar a votação, l)l'eten(lo ()I ;o:(~ r 
sobre o seu substitutivo, aliás j :t bastanto 
Qsplanado pelo sã.o menos illustl'e SI·. Dt•. 
Esmera1di!<lo Bandeira. 

Di5Se S. Ex. quo com tttl sul)sti tuii YO pt·u· 
eura.ra acautelai' a Fazeada Publi.;a coutt'<lt 
e~s as~alt(}s da advocacia administl'ilti v a. II 1 ~ 
:ge;rfeito equivoco de S. Ex:, essa atl vocncit\ 
n'ttõ é exeteid·l pennte os trlbunaGl~ o :iilll 
no gabinete dos ministros ; ella zomba. do 
todas as leis que S. Ex:. possa. ímttgiuar. O 
queB. Ex .. conseguiu, sim, foi tornat' im
possivel · a defesa · do direito particular 
quando o.ffeudldo pelo Governo · e pôr om 
duvida a honorabílidade dos nossos magis
trados, · nestes tempos, tão malsinados, o 
que por certo, não esteve na intenção de 
S. Ex. quo tanto illustrou e tanto hom·ou 
essa nobre classe: · · 

SJ S. Ex., Sr. Presidente, fosse ainda 
uril ' )nagistrado activo, teria occasião de 
ob~erv,ar que a. maior parte desses pleitos se 
_j'úndàm em àctos ' in e nos ju.<;;tos do Governo, 

praticado,;, convem dizel-o, na ma.iot•ia dos . 
ca.sos, por fraqueza ou partidarismo, inclui· 
dos nestes uHimos os que ferem direitos in
di vidua.es. 

Eu reputo, Sr. Presidente, esse substitu
t.lvo uma manifestação de desconfiança, ou 
antus, deprimen~e dos brios da. nossa magis· 
tt·atura, em regra digna e honrada, sempre 
injut•itJ.dr\, nunca porém accusada. 

O art. 6° constitue uma innovação, como 
ficou provado pelo il!ustre Deputado por 
Pernambuco ; o prazo de tres mezes depois 
do recebimento da precataria para o paga· 
men to, dá logar aos mesmos embargos já re
pollidos ; ora, Sr. Presidente, esse prazo é 
lllsufficiente ou antes é sempre excedido na . 
peregrin<tção pelas diversas secções do The
souro e, fatalmente, · se1•ão sempre repetidos 
os ernba1•gos de que tratam as lettras a, b e c 
1lo l'eferido artigo. Pergunto eu com aquelle 
re.<peito quo tributo a. S. Ex.: apresentada. 
nova preca.toria e, decorridos outros tres 
mnzes, serão permittidos ainda novos em· 
burgos? 

O pagamento de que trata o art. 10, per
tlôo-me S. Ex.., parece-me uma inutilidade ; 
os pleitos contra a Fazenda, em regra, fun
clam-so em pedidos de grandes sommas e a 
fianç:~ idonea., como já foi explicada peht 
nossó1 t\dministração, só póde consis ~ir no 
!lop:)sito do somma igual ou por especiali
zaç:to do hypotheca do mesmo valor ; quem 
Ror:t trio ingenuo que assim proceda 1 

Em mataria de privilegias da. Fétzenda, 
tomos ido muito ·longe, Sr. Presidente. Para 
oxl'lll[Jlo temos, felizmente já caducas, as 
I oi:; 5:J7, de 29 de agosto de 1899 e 686, de lO 
uo setembro de 1900, que obrigavam a parta 
votH.·nLlora a entrar em accordo, isto é, a 
l'ítzor abatimento no q~~antum da sen tença a 
nt·hitrio do Governo e isso, Sl'. Presidente, 
contra o disposto no art. 13, § li da lei 
221 r1uo diz-as sentenças judiciaes passarão 
om julgado e ohrigarã.o as partes e a :;tdmi
nlstrn.çã.o em relação ao caso concreto que 
n~z ohjeoto da discussão, 

Essas leis, Sr. Presidente, só eram ex:·· 
ocul,atlas q nando os litigantes eram brazilei-· 
ros ou purtuguezes, . quanto aos cidadãos de 
outrm1 mwionn.lidades recorriam aos seus 
governos e os nossos MÍnistros do Exterior 
Íliio tinham argumentos · para defendei-as. 

São o~tas, Sr .. Presidente, as observações 
que tenho a ousadia de fazer e que mele- · 
ntm a voti~r contl'a o substitutivo, hastando . 
o quo se tem feito e se projecta fazet•1 nesse· 
assumpto para dar razão ao illustre :M nistro 
do nosso Supremo Tribunal que, em pleno 
tribunal, declarou se1• a Fazenda Nacional a, _ 
maior caloteira deste paiz. (Muito bem.) 
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O Sr. Paranhos ~:[ont.enegro 
(pela ordem)- Sr. Presidente, devo uma 
expllcaçtí.o ao nobre Deputado que aca.b:.t de 
faltar. 

A expressão -advogado admiuistrati;-o -
por mim empregada,e adopt:J.da. geralmente, 
não se tem dado a verdadeira significação. 

Eu não considero advogado administrati
vo o jurista, que, em seu nome, sob sua 
responsabilidade, defende os direitos dos 
seus constituintas perante as autoridaúes 
a.P.lllinistrativas (apoiado): considero ad vo
gauo administrativo aquelle que por meios 
geitosos e até tortuosos procura obter con
cessões e decisões favoraveis. 

0 SR. GER:.\!A:s'O HASSLOCIIER- Isso não é 
advog<tdo administrativo: é tratante (i·iso). 

O SR. PARANHos Mo:\"TE;s"EGRO - Tanto 
púdo ser ad\·ogado administrativo o juristr. 
como o motlico, o engenheiro, o negociante, 
o funccionat•io publico e mesmo aqnelle que 
não tenha profissão alguma. 

O advogado a.dministrn.tivo, S1'. Presidente, 
tt'almlha na:,~ trovas, e é a razão por que ea 
disse, ll continuo a dizer, que tenlw medo 
dolle. 

QU1\nto üs outras considel'ações feitas pelo 
nobro Deputado, devo dizer a S. Ex. que não 
alterei cousa alguma na legislação existente 
(apoi((dos) ; jl~ aqui, em tres discmsos, pro
curei demonstrar que apenas coordenei e 
consolidei aquillo que existia e accre,centa
rei agora que este meu projecto é uma ne
cessidade para ampaNr a Fazencla Publica. 
(Apoiados.) 

Devo dizer mais, que elle foi organizado de 
accordo com o p1•ocurador da Republica, que 
o julga do gl'ande conveniencia ; pqla minha 
parto, direi que a sua approvação é necessa.
ria para evitar que '" Fazenda Publica sej:J. 
prejudicada, como infelizmente tem sido 
em dezenas de milhares de conGos de réis. 
(.Apoiados.) . 

Não importa elle uma desconsideração ou 
desconfirmçu. ao Pode1' Judiciario. Ao con· 
tmrio, dou-lhe o direito de examinar o as
sumpto tantas vezes quantas são necessa.rias 
para que este seja devidamente apreciado e 
resolYido. 

Eu, que sempre fui, sou e serei um de· 
fonsor dos juizes, não poderia, do modo al· 
gum, p1•ocurar melindrai-os e sim presti
gia.l-os. 
- Ainda uma observação: quando trato ele 
acção rcscisoria neste substitutivo, não é 
absolutamente meu intuito alterar a signifi
cação que actualmente ella tem. Conservo o 
direito no estado em que se acha., sem pro
curar. de qualquer maneira dar outra signi
:ftca.ção á. acção rescisoria.. 

Vol, VI 

Esta declaração parecia necessaria pn.r,t 
evitar escrupulos de alguns collegas.( Muito 
bem. ) 

U)! SR. DEPUTADO- A Camara vota nes
se pensamento.( Apoiaclos. ) 

0 SR. PARANUOS MONTENEGRO- E' O que 
tinha a dizer. ( J:Iuito bem; muito bem. ) 

O Sr. Presiden.te- Ao projecto 
n. 35 o Sr. Pal'<'lnhos Montenegro :1presen
tou em sa iliscussão substitutivo, que teve 
parecer favoravel da Commissão de Consti
tuição, Legislação e Justiça. 

Salvo resolução em contrario da Garoara. 
vou submetter a votos,de preferencia,o sub
stitutivo do Sr. Pamnhos Montenegro. 

E" posto a votos e approvado o seguinte 
substitutivo, oJTorocido em 2a discussão tlo 
projecto n. 35, do 1903 pelo S1•. Paraulw.~ 
~Iontenegro. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o As sentenças profürid<ts em l .. 

iustanci<J. contra a Fazenda Nacional ou a 
União, sejc\ qual fur a natureza da cn.usa ou 
o seu valor, não serão exequiveis emqp,anto 
não forem confirmadas pelo Supremo Tri
bunal Fodera1, a cuja. secretaria. o escriviio 
remetterá os autos dentro de seis mezos. 

Pa.ragra.pho unico. Comp1•ohentlem-se nos
tas disposições as justificações e habilitações, 
de que tratam o.~ arts. 140 e 150 da. parte 5" 
do decreto n. 3.084, de 5 de novembro do 
1898. 

Art. 2. o Tambem não produzirão el:Yeito 
algum, sem aquella confirmação, as senten· 
ça.s proferidas nas causas, que se fundarem 
em convenções ou tratauos iuternacionll.es, 
quando contra a sua validade. 

Art. 3. o Sendo a Fazencl::t Nacion::tl ou 11 
União condemmda. definitiyn,mente <t algum 
pagamento ou a enti'eg,u· cousn. certa. extrn.- · 
hida a carta de sentença, dar-se-lhe·h ~ ex
ecução, ob~e!'vando-se as regras que regem 
as execuções em geral, menos as relativas <'i 
penhora, ou segurança do juizo para. oppo
siç>ão de embargos. 

.\1•t. 4. 0 Intimado o procumdo1• d11, Repu· 
b!ica., poderá elle dentro de 15 dias, a conta1• · 
da accusação da. citação, offerecei' os se-
guintes embargos : · . 

a) de nullidade da sentença ou do pro·_ 
cesso com pl'ova constante dos autos ou offe-
recida. incontinenti ; · · 

b) de nullidade ou exç:esso da exec11ç~o ;, 
G) de COmpensação ; ·. . . , 
d) de pagametito, de novação detr!J,ns-. 

acção, de peescripção supervenientes depois . 
da sentença, ou não allegados e decididos na 
c:J.us<J. principal ; 

108 
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e) infringentes do julg.ado COfl!O prova 
constante dos autos ou obtl!.l.a. depots da sen-
tença.. _ 

Art. 5. 0 Desprez,tdos os embargos, ou nao 
os offerecendo o procurn.dor da Repu blica no 
p1·azo marcado no artigo antecedente, . e 

. -julgado por sentença o lançamento, expedrr-
·SO·h<l. preca.toria a.o Thesour.:> pa.ra. o resp3-
·Cti vo pa.gamen to . 

Al't. 6. o Dentro do pra.zo de tres mczes, a 
contar do recebimento da. precataria, não se 
tendo ainda effectuado o pagamento, po
derão ainda ser oppostos os seguintes em
,bwgos: 

a) de nullidade e excesso da. execução; 
b) de pagamento..! de compan~aç~o de no

vação: de tra.nsacçao, de preser1pça.o super
venientes depois do inicio úa execução ; 

c) de restituição. 
Art. 7 ,o Os embargos de que trat m os 

;arts. 4o e 6° se:ã') julgados pelo Supremo 
Trl ounal Federal. 

Art. 8. 0 Independent!3 de embargos e em 
qualquer tempo antes do pn.g<lmnto, poderá 
a Fazenda Nacional requerer nos summarios 
termos do art. 306 do decreto n. 848, de ll 
de outubro de 1890, emenda do erro da conta 
ou cust:ts. 

Art. 9.o Ainda. depois de effeetuado o p~
.:gamento, poderá por meio do acção resciso· 
ria ser annullada a sentença.. 

Art. lO. Não obstante a. pendencia dos 
embargos de que trata o art. 6°, o _governo 

_ pagará a importancia da c<?ntlcmnaçao, pres· 
:tando o exequente fia.nça. 1donea.. 

Art. 11. A decisão contraria á. constitu-
- cionalidade das leis da União e dos Estados, 

ou a validade das convençõG3 e tratadus in
ternacionaes só poderá ser tomada em tri
bLrnal pleno pela maioria de seus membros. 

Art. -12. Revogam-se as disposições em 
-contrario. 

E' considerado prejudicado o projecto n.33, 
-de 1903, e enviado á Commissão de Reclacção 
-o referido substitutivo, para ser conveuien· 
temente 1•edigido. 

E' a.nnuncia,da a votação do projecto n. 36 A, 
de ·1903, que declara insubstitulvel o pro· 
cesso de acção especial de que trata o art. 13, 
da lei n. 221, de 20 de DJ\'embro de 1894, 
ssja para anmillar a.ctos da-; autoridades 
administrativas, seja pi1ra reclamar quaes
quer indemnizações decorrentes desses actos 
(3& discui::são). 

o Sr. Presiden-te-A este projecto 
o Sr. Pa.ra.nhos Montenogro omwccen em 
3" discussã.oum substitutivo, que tem parecer 
favora.vel da Commissão e qu.; deve ter, · 
s<l.lvo rechmação em contrario, preferencia 
na votação (Pausa). . 

Em seguida ê apprL>vado em 3" discussão 
o seguinte substitutivo, olferacido pelo 81·. 
Par anhos Montenegl'0: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I.o A acção de que trttta o art. 13 

da. lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, só 
poderá ser exercidu. pelo processo. esta bel e· 
c ido no mesmo artig.) e presc1.'eve dentro de 
um anno, contado dn. data da publicação dos 
actos ou decisões administrativas, ou, na 
falta dessa publicação, da da.tn. em que de 
hes actos ou decisões tiverem sciencia as 
pessoas offendidas em seus direitos. 

Para.,.rapho unlco. Uma vez decorrido o 
prazo da prescripção, sem que . t~nha sill_o 
proposta a. acçiio, os act::>s ou deCisoes _adml· 
nistra.tivas serão ha.vidas como va.lldas o 
subsistentes para todos os effeitos, ces&tm~o 
quaesquer direitos a indemnizações ou resti
tuições a que poderiam dar logar. 

Art. 2.o A prcscripção a quo se refere o 
artigo antecedente só se_ interromper~L por 
via de citação para. a acçao e qua~do wter
rompida principiará a correr dcpo1s da data. 
do ultimo termo judicial que se praticar por 
effeito da citação. 

Art. 3. 0 As sentenças que annull<l.ran:t _os 
actos ou decisões das autoridades adnums
trativas da União não serão exequiveis em
quanto não forem contl~madas pel? Suprem? 
Tribunal Federal, a CUJO secretariO ou o.,;crr
vão rometterá os a.u tos dentro de seis mezes. - O Sr. Moreira da Silva (pela 

.ordem)-Sr. Presidente, tratando-se de Pl'O· 
jecto importante, qual seja este, parece que 

--convinha verificara votação, e é o que ve
, nho requerer. 

;·, Procedendo-se á verificação, rec::mhe.:le-se 
t'érêm.vo_tado a favor 98 Srs. Deputados c 

-~cóD.tra· I~tota.l 110. 

Il~-;Q;~:- ~l!!Jí-.· ::E.dua~do Ram.os (pela 
,;.,m•~m.y,_ S1•. Prestdente, venh:> declarar 
';qíià!Yatetcoiiful: o"· sulisti tu ti v o. . 

Art. 4." A's questões relativas (L_l~são d.e 
direitos individuaes por actos admrmstratr
vos praticados de accor•do com os regula
mentos e instrucções expedidos para ex
ecução de leis, arguidas de inconstitucion:tes, 
ser•ão applicaveis á~ disposição~ de~ ta 1~1, e 
a decisão contr•;u•ra á constltuctJnahdade 
dessas leis só poderá. ser tomada em tribunal 
pleno por maioria de seus mer~lbro~·-

~-~· .:: . ;;.t.'~-r~-,~~ ::· -~·: ··;.·: . :. · -: . · . . -- .- . . - . 
'->\Í;B·.S:R;-~;PRESIDENTE-V. Ex. deve mandar 
ri}iQà. .dec.Ia.ração por escripto. 

Art. 5. 0 Revogam-se as dtspostço:JS em 
contrario. 

E' tambem approvada a seguinte emend~ 
additiva da Commiss,ã.o, ao art. 3° do SllbStl
tutivo do Sr. Paranbos Montenegro : 
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«A cont:w da, intimação das pa.rtes, que 
podei·ão arrazoar na primeiL·a ou na segunda 
instancia. » 

.E' considerado prejudicado o projecto n. 36, 
de 1903, e assim emendado é appr0vado o 
referido substitutivo, que é envia.do <'L Com
missão de R:Hlaeç-ão. 

Posto a Yoto;;, é a.pprovado em la discussão 
o seguinto 

PROJECTO 

~- 261- 1903 

O Congl•osso Nacional decreh : 

vulgarizaç-ão de assumptos relativos a no3sos 
conhecimentos nacionaes, ohteem essa fran
quia sem a minima regulamentação, e isso 
fatalmente trará como consequencia o almso, 
o desfalque enorme da nossa r·enda postal, 
desfalque já assigna.lado no relatorio do Mi· 
nisterio da Viação e que so torna cada auno 
mais sensível. 

Além da quantidade enormé de franquias 
já concedidas, este projecto concede-as ainda 
a lO associaçõe::;, sem a mínima regulamen
tação, sem a. minima. garantia, para verifi
car-se si a correspondencia é ou nfí.o pri
vad:t. 

Art. 1.° Fica o Governo autorizado a abril' B:tsta o individuo m:::.ndar imprimir 2.000 
o ceeclito necessario para occ.)rrer eis despe- ou 3.000 eovellopes com o nome destas so
zas com a readmissã.o dos operarias do Ae- ciedades paea a sua correspondencia trans
senal de Marinha do Districto Federal, ulti- itar livremente pol' todo o Brazil. 
mamente despedidos. Isto não deve ser :tssim ; chamo a attençfí.o 

Art. 2. o R6vogam-se as disposições em da Camara para o assumpto, afim de quo não 
.contrario. decretemos estas franquias sem que possa-

E' annuncictda. a vutaç,ão do projec:.o nu- mos estaheLcer em uma legislação especial 
mero 237, de 1900, declarando que gosariio medidas quegarantam o favor que queremos 
da franquia postal a corl'esp'ondcncia e as faz~r a e;tas sociedades, e deem ao mesmo 
ReDista.s dos Institutos Historicos e Geogra- tempo os meios de evitar osu.busos. (Jiuito 
phicos do Brazil, do Parà, Ceará, Bahia, São bem; mttito bem; apoiados.) 
Paulo, Paeanü, e Santa Catharina, e dos 
Institutos Aecheoloo-icos de Alao-oas e Per- Em s~guid~ é post? a v~tos, apj;m:~.vado 
mi.mbuco. o "' em 3a. c~t'>~ussao _e enviado a Commtssao de 

I 
RedacÇ;ao o segmnte 

O S1~. ~ern1.ano Hassloche;r PROJECTO 
-Sr. Pres1dente, renovo a advertenc1a 
c1ue fiz, ha tempos, a esta Casa, sobre as N. 237 - 1900 
constantes isenções de sello, concedidas a 
varias associações . 

.Já da vez passada, quando se votava, 
Ci'eio que a centesima quarta isenção, ad
verti á Camara da enorme diiferença que 
d'ahi resultaria para a receita postal. 

Desta vez o projecto insere esta concessão 
para. lO sociedades, por atacado. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. J.o Gosarão da franquia postal a cor

respondoncia e as Revistas dos Institutos 
Historicos e Gcogeaphicos do Brazil, do P<11'ú, 
do Ceará, da Bahia, de S. Paulo, do Paraná 
e de Santa Catha1•ina. e dos Institutos Ar
chedogicos de Alagôas e de Pm·nambuco. ), Camar:~. pode estar animada po1' intuitos 

muito justo:,, pretendendo f,tvorecer a Aet. 2. o Revogam-se as disposições em 
circulação da, cor1•espondencia de sociedades, contrario. 
que se destinam, muitas dellas, á educação ; 
porém, sem que seja isto regulamento, é 
inadmissível que se faça esta concessão. 

Já existe aqui uma industria, muito inte
rassa.nte, prejudicialíssima para a renda 
uostal, que é a impressão de envellopes, com 
ô nome ele sociedades que gosam de franquias 
postaes, envellop~3 que são vendidos c s l 
prestam á especulação. 

Em toda a. pa.rt3 do mundo, quando uma 
associação qualquer oMem um:l. franquia de 
semelhante natureza, só a obtem cercada por 
todas as garantias para o fisco, do modo a 
não se poderem dar abusos; ao passo que 
entre nós, além de sJciedades puramente 
recreativas gosarem desta franquia, as so
ciedades promotoras de instrucção ou de 

O Sr. Germano Hasslocher 
(pela 01·dem) requer verificJ.ção da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 66 Srs. Deputados 
c contra 46-Total 112. 

O Sr. Heredia de Sã (pela ordem) 
-Sr. Presidente, foi ha pouco votado o 
projocto n. 261, relativo aos operarios do 
Arsenal de Marinha ultimamente dispensados, 
e, como o assumpto é de natureza. urgente, 
peço a V. Ex. que cJnsulte ·á Casa si concede. 
dispensa de interstício, para. que possa figurar 
na ordem do dia de amanhã.. -

Consultada a Camara, é concfldiJa a dis-. 
pensa pedid:t. 
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O Sr. Presidente- Estão findas as votações. 
Continúa a 3" discussão do projecto n.252, 

tle 1903 ( n. 56, de 1900) declarando que, 
salvo o disposto no numero 4 e no § 3° do 
art. go da Constituição Federal, só e licito 
aos Estados estabelecer taxas ou tributos que, 
sob qualquer denominação, incidam sobre as 
mercadorias estrangeiras ou sobre as na
cionaes de producção de outros Estados, 
quando concorrem as condições que estahe
lece, e dando outras providencias. 

Continúa com a palavra o Sr. G<1ldino Lo· 
reto. (Falta o discUl'ilO do Snr. Galdino Loreto) 

Fica a discussão adiada p3la hora. 
Passa-se á. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a co o tinua.ção da. 2• dis
cussão do projocto n. 38 A, de 1903, reorga
nizando os serviços de hygienc administra
th·a d11 Uniiio (art. 2° e seguinte.~). 

O Sr. Presidente- Tem a pa. 
lí\vra o Sr. Mello Mattos. 

Sr. Presidente, quando tratei do papel quo 
cabe ao Eshdo na hyglene social, disso em 
certo trecho do meu discurso as seguintes. 
palavras: 

« E' bem de ver que a intervenção tutelar 
do Estado não póde ir u.o ponto de lhe pôr 
a car;;o Oi! cuiJ.ados da saude de cada indi
viduo, pois é direito de todo homem es
colher po1' si mesmo e seguir o teol' de 
vida salubre que lhe convenha, adoptar as 
p:•ec:'"uções que julgue aptn.s pn.ra evitar as· 
perturb:tções da sua saude, tomar os reme
dias que supponhrt capazes de curai-o, c, por
tanto, a intervenção do Estado, neste ponto, 
importaria usurpação da liberdade indivi
tlua.l; mas a C'>mpetencia do Estado co
meça indubitn.velmente desde que a incuria 
do individuo, ou a insuffi.ciencia das forças 
individuaes para assegurar a defesa da saude 
e a repressão das molestias p6de prejudicar 
e saude de terceira pessoa ou tornar-se daro
nosa ;i. sociedade. Então a intervenção do 
Estatlo é legitima e necessaria, dâ·Se em 
nome do interesse geral contra o interesse 
individua-l, effectua-se para impedir as acçõe;, 
e omissão;; quo possam lesar a saude ge
ral.» 

Eis ahi, Sr. Pl'esidente, na integra, as 
O Sr. 1.\lello l\lattos ( mavimento minhas proposições. Entretanto, o nobre 

de attenção) - A critica das opiniões com Deputado Sr. Germano Hasslochel', nas res-
tlue sustentei o meu projecto de reforma postas que mo deu, matilou essa p~trte do 
;;anit<tl'ia nem sempre tem lcv;1do caminho me~1 discurso para poder concluir que eu ora 
rccto e justo, pois <dguns orn.clores adversos, incohercnte na sustentação da doutrina que 
para chegarem a suas conclusões, certamcn te oxpuz á. c,tmara. 
em boa fé, truncaram phrases minhas, No seu discurso de g do corrente, o nobre 
deturp:tram pensamentos meu:;. Deputatlo pelo Rio Grande do Sul exprime-se 

Procedendo dessa fórma, ~~ faciUimo achar a respeito d:tquclle excerpto nos seguintes 
em qualquer composiçã.o intellcctual, scien- termos: 
t.ifica. ou litteraria, ex.tmvagancias, erros, «Não entro em ex:a.me mais detalhado deste 
absurdo:;, incohereucias, como pretenderam ponto, que apenas evoquei para pôr em avi
descobrir, e se dignaram ::tffi.rmar que exis- dencia o estado de animo do illustre autor 
tem, no meu projecto e no meu discurso de do projecto. S. Ex., dizia eu hontem, chega 
7 do corrente algun~ dos nobres oradores a ser inconscquente comsigo mesmo, c cahe 
adversos. em palpn;veis cont1•adicções ctuando imagina· 

Essa maneir<L de coni;roverter doutrinas já rebater os conceitos do meu pil.recer no 
inspirou a um fttmoso critico o seguinte de- ponto em que nelle me insurgi contm a in
safio:- « Dae-1113 uma obra d.o mais tlistincto vasão do Estado na esphera do direito indi
:P.hilosopho orthodoxo, consenti-me esculher vidua.l. Mostrei que S. Ex:., de pleno accordo 
e desta.ca.r a meu arbítrio tre~hos isolados, com as minhas idéas, no principio do seu 
e eu me compromctto a fazel-ó condemnar discursJ assim se manife>tou: - «E' bom de 
por hereje.» ver que a intervenção tutelar do Estado não 

Realmente assim é : intcrpretanJ.o-:>e os pó.ie ir ao ponto de lhe pôr a cargo os cuidn.
e~criptos ou os discursos por phrn.ses isola- dos da sa.ude de cada individuo, pois é direito 
&.s; transpostas ou desloc:.tdas, nem o a,nge- de todo homem escolher por si mesmo e se
li,cq doutor S. Thqmaz de Aquino escaparia. gnir o teor de vida saluhrJ que llto conve
~Jl1; : si eu· qu~~E!SSi:Í applicar aos meus nobres nha, adaptar as precauções que julgue aptas 
~otrtandores ·o .. · mesmo methodo de critica, para evitar as perturbações da sua sa.ude~ 
. t~Mi#gJ.a .ull1a es~rondosa. victoria. Não o faço, tomar os remedios que suppuzer capazes de 
pol'ém·, porCJ:ue ·ess,e não é o meu feitio de curai-o, e, portanto, a intervenção do Es
~~cutir.,Limita.r-'D?:e~hei a me defender, sub· tado, neste ponto, importaria usul'pação da 
mettendo ámemor1adesta Camara as minhas .lib(}rdade individual.»-Mostrei que, depois 
_pâ~avras na; sua intetreZ<.'\. de assim fallar, o nobre Deputado terminou 
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a primeira. parte do seu discurso, pensando contra as diver~as c1tUS..'tS de insalubridade 
haver demonstrado que nenhuma razão geradoras de taes enfermidades e atacal-as 
tinha eu em pretender que o Estado não victoriosamente, desde que ao Estado não 
:Pôde impor a. nenhum cidadão regl'as de seja licita uma acção severa, l'cgular e con
hygiene privada, regulamentando-lho a tinua sobre certas mn.nifestaçõcs da lilJerdadc 
existencia personalíssima. Sr. Presidente, individual, já. c1ue n. p1•eservaç~ão da saude 
quem confronte os dous enunciados do publica depende, por Yarios modos, urt acti
nobre Deputado perceberá claramente a vidade privada do homem, cujas acções ou 
falta de segurança com que se conduz na omissões determinam o apparecimento ou a 
materia do projecto.» expansão d.e cerh~s doenças commuuicativas. 

Taes são textualmente as palavras do meu Mas, Sr. Pl'esidente, na passu.gem do meu 
illustre competidor, discurso onde se depara o cxcerpto em 

Ora, Sr. Presidente, o nob1'e Deputado questão, eu procuro combater a opinião do 
rio·grandense não demonstrou o que pro- nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, con
sume, nem o podia ter demonstrado; o que signada no seu V\! to separado, pelas seguintes 

• S. Ex. fez foi adulterar o meu pensamento, expressões: - «0 quo temos em vista é 
attribuindo-me idéa dive!'sn. da que opinei. antes e sobre tudo concluir que o Estado 

E mais estranhavel é este procedimento não póde obriga,r nenhum cictadão a usar 
de S. Ex., depois da increpação que no ou deixar de usa.l' determina.do medicamento 
mesmo seu discurso fez ao nosso illustre ou methodo thcrapeutico, pois entendemos 
collega Dr. Teixeira Brandão por t er citado que isto affecta exclusivamente o individuo, 
incompletamente um to pico de Stua.rt Mill; que li vremcnte agirá, usando ou deixando 
incorreu, pois, S. Ex. na sua propria cen- de usar os remedios que entender.>) 
sura.. Estas :palavras disse S. Ex. a proposito 

Como se vê, a criticada passagem do meu do emprego obrig-atorio da vaccina jcnne· 
discurso contêm du:.s partes distinctas:-a ·l'iana, que exactamente. é um recn1·so pro
:Primeira estabelece uma regra. geral; a. se- pbyla.tico contra enfermidade pe;Iad..iça, qual 
.gunda consagra uma excepção. é a varíola. E, na conformidade do seu 

A regra geral ê quo o Estado não póde parecer, o mesmo nobre deputado no seu 
intrometter-se na vida dos habitantes para substitutivo nega autorisação a que seja 
l'egular as pccuUaridades da hygione pri- imposto aos doentes qualquer tratamento ou 
vada individual; a excepção é que o Estado meio prophylatíco, como se vê do art. ::1°, 
tem o direito e o dever de imp;;r aos ha.bi- n. 2.. 
tantos uma regulamentação sanitaria. con- Era, pois, caso de sahir cu a.o encontro 
cernentP a todo c qualquer comportamento de S. Ex. com a doutrimt, que expenili, to
individual que metta em risco a saude cante á acção social do Estado em assumptos 
alheia. sanitarios, á determinação dos poderes pu-

E não ha negar que essas duas proposi- blicos em mate1'i<L de hygiene. 
çõcs são vordadeüas, estão acclamadas axio· Sr. Pt•osidente. seria de conscquencias 
mas hoje em dia. A theoria contraria ropre- funestb:>ilnas p<tra a vida. social a adopção 
senta. nm individualismo desalmado. do parecer e substitutivo tio nobre Deputado 

Allega esta escola que o Estado não tem o Sr. Germano Hnsslocher· quanto á libct•dadc 
direito de obrigar o individuo ao uso do rocoHhecida ao individuo de sujeitar-se, ou 
determinadas medidas sanita.rias, porque nã.o, á. prophylaxia. especifica das molestias 
ninguem póde ser coagido a. :mirar su;~ villa contagios<.ls. Seria entregm• a sande o a vida. 
a. se resguardar de uma molcstia ou a. si uos homens ;·,os azares da incuria, aos capri
curar ; mas, responde-se cabalmente que e chO$ da ignoranci:.l.. da rotina,da preguiça o 
Estado, quando coage o individuo M uso do tantos outt•os males ! ••• (Apoiados.) 
certa prophylaxia, não é para doJender o A dofe.~ a contra o contagio não pódc ser 
individuo em si mesmo, m.as para defender abandonada (t inicin.tiva individual, porqu_o 
os outros contra elle. o perigo ê commum; portant.o, á commum-

0 Estado não póde impedir ao individuo dadc incumbe prevenir o mal, susten.Lando 
que se suicide, mas póde e deve impedir que uma luct11 pe1·ennc contra. os perigos mces
ma.te: todos têm a liberdade de deixar· se santes que ameaçam a saude e a vida de 
morrer, mas ninguem tem a liberdade de todos, impond!), <Lté por meio da. forç~, o 
fazor outrem morrer. respeito ús presc1·lpções salvadoras da. liD-

E' deve1• do Estado evitar a.s . moi estias providencia dos particulares.· 
diffusiveis que a hygiene proclama evitaveis; • E' muito Jlfficil, sinão impossível, conse
corra-lhe tomar preca.üções e empregar me- guir por simples persuasão que os homenil 
didas para prevenir e. combater as roolestias .do povo, nos campos ou nas cidades, tomem 
contagiosas e as epidemias; mas é impossi- as medidas preventivas necessa.rias p..'tra p.r_e
vei organizar de uma·maneira effica.z. a h.icta . ·c..1.tar a sua saude, e, arites que· o.. ~nstrucça{> 
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eotempo,comoquer S. Ex:., ha.jainconse-1 O SR. Brucro FILHO -Eutambemesta.v14 
guido esse resultado problematico, a socie- com esta impressão. O que se conclue, em 
dade terá soffrido gJlpes rndes e formida- ·vista dn. declaração de V.,Ex., L~ que ouvimos 
veis, as povoações serão dizimad:.ts e sue.' de outro modo. 
cessos calamitosos se terão dado. 

Os homens do povo não comprehendem a 
necessidade da hygiene individual, do a:~
seio domestico, da salubridade domiciliar, 
da prophylaxia das molesGias transmissíveis, 
da limpeza publica, do sane:_tmento urbano, 
mas é uecessario impOl'-lhes aui;oritaria
mente oss::ts e as demais norm::t> garanti
doras ela hyglene socia,I. 

De resto as jmpJsições sanitarias são prin
cipaJmente proveitosas para as classes labo
riosas. 

Segundo bem disse Fauyel, o interesse da 
sa,ude publica é o interes~e popula.r p :)r 
excellencia, visto como é sobretudo nas elas 
ses pobres e operarias que as epidemias pes
tilenciae> gr<t~sam devastadoramente, pelo 
que a hygiene publica é para ellas uma es
pecie de assistencia p1·eventiva. 

Pot• conseguinte, ao cont1•ario <1.1. opinião 
do nobre Deputado rio-grandense, a obriga
toriedade da prophylaxia. geral e especial, 
acompanhada de comminações rcpr~ssivas é 
util e vantajosa para o povo. 

O povo não deve pois seguir o conselho 
revolucionaria que lhe deu o nobre Depu
tado Sr. Germano Hassloeher: não deve 
levantar-se de armas na mão contra o t.o
minio da Hygiene Administrativa; antes, 
deve submetter-se e estimai -a, pot•que não 
só ter !L garantias para a, sua vida, mas tam · 
bem habitações saluln·es, generos alimen
tjcios authenticos e sãos, etc., e ainda se 
livrará da ganancia e dcspotimo dos patrões, 
obtendo, em nome da hygienc, diminuição 
nas horas dfJ trn,ba lho e liVl'n.mento das 
. o ocupações insalubres. 

Assim restaurada. a minha opinião, ao 
mesmo passo . que corroborada a refutação 
da opitüão contraria, passo a occupal'-me 
dé mais uma alteração feita, certamente 
ainda em boa fé, a outro ex tl•acto do mesmo 
meu questionado discurso. 

O nobre Deputado Sr. Germano Hasslo
--chei• revelou não me ter comprehendido, 
qua~do assegurou que eu concitei a Camara 
a. saltar por cima da Constituição Feaeral 
'para.- se fazer a reforma sani\aria; entre
tanto, eu não disse semelhante co usa. As 

. niiilhas palavras foram e!lta~:,;_, « Sia no"ssa. 
Constituição Federalimpedisse a reform;t sa

.nità.ria· que' pi'ojecta.mos, seria patriotismo 

. revogai-a:.:. . : > . • .; •· • • • • • • 

· HCE'-. ehonne' e evidente a dilferença entre 
''O'Vo~~~ulo que empreguei e o que me fo! 
' 'àttr1bU1d0, · . . • . . · · . · 

O SR. MELLO MATTOS - No resumo pu
blicado no dia seguinte ao discurso está o 
vocabulo- « revogar »; e foi baseado nessa 
puhlicação que o Sr.Germano Hasslocher me 
respondeu, tanto ~ssim que o outro tt•echo 
do meu discurso a que S. Ex. se referiu ê 
transcripto textualmente do Dito·io elo Oon· 
g1·esso do Jia 8. 

Não propuz, nom quero, a violação da Cons
tituição ; emprehendo applical-a. 

Tenho notado, Sr. P1·esidonte, que nesta 
Camara prepondera um exag-erado e mal 
entendido zelo pela observancia da. nossa. lei 
fundamental, a ponto hl quo raro, bem 
raro, é o prujecto de lei impor-tante que não 
tenha o seu caminho nesta Casa parlamentar 
atravancado pela Constituição, arre :11essada 
nos debates como pedra de obstrucção pelos 
impugnadores da idóa projectada ; e, geral
monto os que assim usam, fazem obra. pba
rizaica, agarram-se á lettm dos textos, sem 
se importa.rem com o espírito dn lei. 

Entendo quo a Constit uição Federal deve 
serrespeihda c cumpt•ida como fur possivel; 
mas é impossível tomal-a sempre ao pé da 
lettra (apoiados), encontrar expl icitos em 
seus dispositivos até as miudezas de adminiss 
tração; acho que a vida praticr~ das naçõe
suscita difficuldades de certa ordem na appli
caç,'i.o dos principias constitucio1mes que obri
g 1m a solução.; fóra. da let tra dus textos, 
embo1·a perfeitamente concordes ao systemrt 
a.U.optado na mesma Constitui~~ão. 

E algumas vezes a iutorprctaç·ão leva 
muito longe. Dá-se um descnvolyimento con
st:Lnte da p1•atica legislatiYa e a!lmiuistt•a.tiva 
e um continuo apparocimento de incidentes 
imprevisíveis na ge:;tão dos publioos negocias, 
que alat·ga.m a osphera. e aHeram as func
çües t.lo Guvcwno, sem altemr son:;i volmeotc 
o vocabulario da linguagem consti tucio
na,l. 

Assim o ensina o profes.~or\Vootlrow\Vilson 
na sua obra O Govm·Ho Cong1·essioncrl, onde se · 
encontra ainda o seguinte ensinamento: 

«E' uma. observação ])anal nos historiado
ras que, no desenvolvimento das constitui
ções, os nomes persistem por muito ma.is 
tempo que as funcçõos a que elles eram 
applica.dos originariamente; que as insUtui
çõessofft;em ·constantemente altaraçõesiessen
·ciaes no seu caractel', apezar de que · con
servam os nomes que lhes foram dados a 
principió; e a histol'ia da propri 1Gonstituição 
norte-americana : é uma novà illustração 
des"sa regra universal. " 
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E' ao mesmo tempo curioso c instructivo 
ver como foram os americanos obrigados a 
emendar a Constituição na pratica, sem 
emendai-a constitucionalmente. A maneira 
legal de emendar a Constituição é tão lenta 
e tão penosa, que elles foram constTangidos 
a adoptar uma serie de ficções commodas, 
que lhes permittem conservar as fórma.s 
som obedecer laboriosamente ao espírito 
da Constituição Federal, que se alargará á 
medida que a nação crescer. E nesse andar 
elles chegaram até uma consequencia im
porto,ntissima, é que recorreram, sem to
mar em conta a significação politica dos 
seus actos,a meios extrn.constitucionaes para 
modificar o systema federal nas partes onde 
o equilibrio dos poderes era damasiarlo deli
cado para. servir a usos praticos. » 

Sr. Presidente, a Iottra dtiS constituições 
ê insutiicieote para prevenir, consign:1r e re
solver todas as necessidades do povo que cada 
uma rege. E' fatal que as necessidades publi
cas, sempre crescentes, e as expansões da viLia 
política, fi•aquentemente inopinadas, obri
guem a certos desenvolvimentos da lei cons: 
titucional que apparcntemento não caibam 
na sua. lettra, mas Yirtualmonte não a vio
lem. Dahi vem que em todn.s as nações nota-se 
que ao lado da constituição cresce um direito 
consnetudina1·io, composto de costumas, pra
ticas, maximas e precoitos, não escriptos na 
lei fundamental. m<~s subentendidos nclla 
ou viventes nas suas entrelinhas, oriundos de 
ntm•pretaçõcs occasionaes ou brotados da 
propria ~eiva. 1 Jstitucional. 

E noto·se que isto se dá mesmo com rela
ção ás constituições de índole 1'igidc! e infle
xível a que alludiu o nobre Deputado pelo 
Rio de Janeiro, o Sr. Teixeira Brandão, que 
adaptou a distincção, feita por Dicey, entre 
constituição fle~; ivet ou elastica e inflexível 
ou l'igida, distincção que na sua obra In· 
troducçao ao Estudo do Dil·eito Co11stitucional 
o autor declara ter-lhe sido snggm·ida por 
sou amigo M. Bryce. 

:Mas, seja lá como for, o c01•to é não ter 
cu afflrmudo, dil•ectn. ou indirectamente, 
que o projccto tlc reforma· sanit:tria viola 
a Constituição Federal, e que, ni'ío ob
stante, é preciso appt•oval-o; ao contrario, 
minha. opinião foi, e é, que o pr0jecto não 
infringe a Constituição, formal nem virtual
mente. 

Restaurado assim o segundo trecho detur
pado do meu discursJ de 7 do corrente, passo 
a responder aos collegas que têm comba
tido o projecto, attendendo á ordem das ma
terias, antes que á sequencia dos oradores e 
data dos discursos. · 

Não me occuparei, por intuitiva e patente 
razão, dos assumptosattinentes aos artigos so
bre que assignei emendas, e que não obstante 

têm sido discutidos; ors mims nobres colle· 
gas insistem no tratamento dolles por moti· 
vos que lhes aprazem, e estão no seu di
reito ., mas hiio de mo dal' licença de lhes não 
responder. 

Não me occuparei tambem llog assumptos 
sotr..3 que verstLra.m os Srs. Rog.;rio Mirantü.t 
e Teixeira Br-<.tndão e o eloquente discur8o 
do nobre Deputa.do por Min<LS Gera.es, o Sr. 
Jvsé Bonifacio, porque foram tratados de 
m('do tão subst<Lncioso e brilhante que dis· 
pensa reforço. 

Fa.llando em seu nome p:·oprio, o como 
representante d<L m<tioria da Commissão de 
Hygiene, a collal.loração do Sr. José Bonifacio 
tleu ao meu projecto enorme prestigio e 
grande promtbilida!le üe acceitação p3l<t Ca.
mn.ra.. 

Tn:darci só das impugntLçõe8 c1ue não tive
rn.m resposta. 

Começarei :pela questi o <.ht competoncia dos 
Esta.dos impot•em penas ás cuntr:wençõcs 
sa.nitttrias. 

O nubre Deputado pelo Rio Gmnde do Sul., 
Sr. Germano H<L:>slucher, baseando a compe
tencüt dus E~t:tdos, disse, entro outras propa
sições de menor imporhncia. , que o Codígo 
Penal, no art. 6", cxpres;;a. e clttraroente re· 
conhece aos Esta.tlos o direito de docretM' 
penas contra us infractores das suas leis de 
policia e economia. n.dministrativa, e que 
decretar em r<:>gulamen tos aumini~trativos 
:P!:lOU.S aos seus infrn.ctoros não é legislar 
sobre direito penal, accrescenta.ndo que, na 
fórma da Constituição l<'e(leml, legi::\hu' sobre 
direito penal é mais propriamente definir o. 
cumplexo systematico das disposições rela
tivas aos crimes e ás penas, n'uma p,tlavr<L. 
decretar o Codigo. 

Em c1 uo pose a.o meu illustrado collega,. 
n.cho improcedente :t sua. argumentação. 

O di::<positivo do a l•t. 6°, lettra e, do Co
digo Penal, está revogado vela Constituiç:ão. 
Federal. 

Como ê sabido,o C )digo Penal foi docreta.do 
anteriormente á Cons tituição Federal, e tt 
olabora(·ão daquolle codigo foi feittt sob <t 
inspiração do beneinerito Ministro do Go
verno Provisorio, o Sr . Campos Salles. 

O Sa. BRrcro FILHo-Não apoiado, quanto. 
ao qualificativo. 

O Sa. MELLO MATTOs-O Se. Campos Sal
les era então imbuido da idéa norte-ameri
cana de entregar a ca.da. Estado a faculdade· 
do legifera.r sobre o direito civil, commer- . 
cial e ponal, além do p1•ocessual. Mn:s e3~a 
doutrina não teve entrada. na ConstttUiçao . 
Federal, pois, em boa. bora , o Congres~o C->!1· 
~tituinte proferiu a. unidade de leg1sl~çao. 
de direito substa.ntivo, deixando âs legisla-· 
tur-a.s est.1.duaes a. incumbencia unicamente. 
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J.o direito formal ou . processual. De sorte 
que o invocado preceito do Codigo Penal 
:ficou revogado. 

Mas, além da derogaçãovirtual, pela razão 
exposta, existe ainda um argumento mais 
forte, uma cil·cumstancia que .dá força de 
authentica á interpretação que adoptei para 
affirmar que, em face do art. 34 n. 23 da 
Constituição, os Estados não podem decretar 
penas criminaes para as contravenções sani
tarias: é que·o Congresso Constituinte rejei
tou uma emenda que exceptua:va da compe
tencia federf).l o direito de legislar sobre 
contravenções policiaes e administrativas 
com a imposição de penas. 

Ora, si ci Codigo Penai confiou aos Estados 
a qualificação e punição de crimes contra a 
policia e economia administrativa dos pro· 
prios Estados; si o Congresso Constituinte re
jeitou uma emenda á · Constituição Federal 
em que esse pdncipio era resalvado; e, si a 
·mesma Constituição encarregou á União de 
legislar sobre direito criminal sem excepção, 
segue-se que aos Estados é constitucional
mente vedado comminar penas criminaes ás 
contravenções sanitarias. 

· Nem se diga que legislar sobre . direito 
criminal é tão sómente decretar o Codigo 
Penal, pois é rudimentar noção jurídica que, 
na accepção legisla ti va,entende-se por Direito 
Criminal · não só o codigo qúe define o com
plerJJO systematico das dispo:;,ições relativas aos 
crimes e as penas, como assegurou o nobre 
Deputado rio-grandense, mas 'a legislação 
toda inteira, em codigo ou avulsa, sobre a 
qualificação e plmição dos crimes e das 
contravenções, o conjuncto de todas as 
leis que definem e estabelecem penas aos 
crimes e contravenções :isto é, no sentido a 
que nos referimos, o direito criminal é 
synonirno de legislação criminal .ou corpo 
das leis criminaes. , 

O substitutivo I-Iasslocher autoriza o Go
verno a despender 5.500:000$ com o me• 
lhoramento do serviço de hygiene e especi· 
almente com o saneamento da Capital Fe• 
deral, mas nega ao Governo o direito de 
usar as medidas sanitarias mais efficazes1 
isto é, não admitte a imposição aos medicas 
da notificação obdgatoria e aos doentes 
nenhum tratamento ou meio prophylatico, 
nem permitte a fiscalização domiciliaria, a 
declaração official da existencia de qualquer, 
epidemia, a ordenação de quarentenas, a 
vaccinação e revaccinação obrigatorias. 

Não cuidarei de combater mais esse substi
tutivo, porque já o fizeram fartamente e 
com grande vantagem os nobres Deputados 
Rogerio Miranda, Teixeira Brandão e José 
Bonifacio. 

O substitutivo Teixeira. Brandão parece-me 
tnacceitavel pelos motivos que entro a expor. 

S. Ex. está de accordo commigo em 
muitos pontos, mas diverge radicalmente em 
pontos capHaes, sobre que p:trece impossível 
transigirmos em um accordo. 

O nobre Deputado fluminense divide os 
serviços sanitarios em federaes, estaduaes e 
municipaes. ··· 

A' administração sanitaria da União fi. 
carão reservados os seguintes serviços: ~ 
A saude nos portos marítimos e fluviaes, o 
estudo da natur·eza e etiologia das molestias 
tran,:>missivels que apparecerem ou se deseri· 
volverem em qualquer localidade da Repu
blica, e a organização das estatísticas demo
grapho-sanitarias da Capital' e dos Estado&. 

A administração sanitaria nos Estados 
ficará a cargo dos respectivos governos, 
que a regulamentarão como entenderem, 
sendo porem o sub~titutivo muito lacunoso a 
tal respeito. , 

Á administração sanitaria municipal ficam 

E com esta argumentação torna-se de
monstrado que é constitucional. a decretação 
federal de um codigo sanitario repressivo 
dos crimes O' contravenções contra a saude 
publica, com vigencia obrigatoria· para os 
Estados, porque eni face da. Constituição 
compete privativamente ao Congresso Na
cional legislar sobre Direito criminal. 

attribuições exgeradas. Em· qualquer loca
lidade da Republica incumbe ás autoridades 
sanitarias e aos chefes .do poder executivo 
municipal o seguinte :~·prev,,nir ou com
bater as molestias transmissíveis declaradas 
em lei ; pôr em execução as medidas neces
sarias, especialmente aquellas que se re~ 
ferirem ás desinfecções ou .á destruição 
dos objectos contaminados pelo , enfermo. 
not(l.•lamente os que puderem servir de· v e· 
hiculo ao contagio.; ordenar as prescripç:cíes 
destinadás a assegurar a salubridade das 
habitações e das suas dependencias, das vias 
publicas ou particulares, das habitações col· 
lectivas ou quaesquer outras agglon:erações 
humanas. 

Por este. fôrma se vê, Sr. Presidente, 
que a organização esboçada no meu projecto 
não ataca a autonomia dos Estados nem a dos 
municípios: proclama a competencia da União 
para a estipulação das penalidades criminaes, 
mas re[)peita as competencias, dos Estados e 
municípios para as penaHdades adminis
trativas e fiscaes ; quanto, porém, á parte 
bur6cratica e processual, ·deixa inviolada a 
capacidade estadual e a municipal. Outro 
tanto não succede com os substitutivos dos 
Srs. Germano I-Iasslocher e Teixeira Brandão. 

No Districto Federal a administração saui
taria fica a cargo do Pr.efeito, assistido por 
um conselho consultivo de hygiene publica. 

Sr. Presidente, concordo. com o nobre 
Deputado 11uminense na divisão dos serviços 
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sa:nitarios ·~n~ . .fedéra.e~. es~adt~ae~ e ~unici- __ o SR. :\IELLO M_A~!os ~·Era, o q11e ou ia, 
paes, mas dtscordo na. discrtmmaçao dos at~er: com a oprntao. de Dicoy ou sem 
quadros de cada grupo, na distribuição :pelas ellu,, estou com a· verdr.de. I · • 

competencias, pl'incipalrnente no que diz re- , . . 
spéito ao Districto Federal. O SR •. EsTACI~ CoiMBRA- For a doutrma 

E' meu parecer que nesta cidade federal a no nntJgo rcgunen a que V. Ex. sus
hygiene administrativa. deve caber a.o Go- tenta. 
vel'llo Fedel'al. 0 S~. MELLO MATTOS- Ensina, o proprio 

Já. me expliquei sobre este p;wticular no A. D1cey que n'urna Constituição rigid<t 
meu anterior discurso, nada tendo agor:.t que ou inflexível o termo «constitucional», ap
accrescentar, a não ser algumas ln·eves pon- plicado ct uma lei ou disposição· particular, 
derações sobre novas objecções feitas por al- significa qull ella, pertence aos preceitos ba
guns dos Ol':ldores a que tenho a honra de es- sicos fut Constituição e não pôde ser mudad;_t 
tar respondendo, a saber: os Srs. Teixeira legalrnentB com a mesma facilíçlaue e pelo 
Brandão, Bricio Filho, Heredia de Sá, Corrêa mesmo processo que as leis c0nununs ; mas 
Dutra e Sá Freire. não se pôde nffirmar que n'um;_t Consti.-

0 nobre Deputado fluminense Sr. Teixeira tuição d<L referida 'tempera todos os artigos 
Brandão entendo que, sendo. como é, a são do suprema importancin., contêm ma-
nossa Constituição Fede1·al inflexível e rigida, teria funümnent.tl. . 
segundo a classificação de A. Dicey, o dispo- Assim exposta a doutrina, examinemos si 
sitivo do art. 34, n. 30, não pôde ser moJi- o n.. 3J llo art. :10 ch nossa Constituição Fo
:ficado por lei ordiuaria, e que o organismo deral é todo rigi<lo e inllexivel ou contém 
municipal dado f.l.O Districto Federal é inal· alguma p:.trte elastica ou flexível. 
teravel; e a. este parecer segue o nobre A mea ver e entender, o questionado 
Deputado pernambucano Sr. Bric.io Filho, texto fut uosstt Cvw;iituição tom mmt prLrte 
dizendo que a acção do Congresso Nacional rigoros<tmomc conSLii,ucíonal, l'igid<t o in
sobre a orgaqização. municipal do Districto fiexivel, e tem unm mürn parte rragil e 
Federal corresponde á a.cção do Podel' Lcgi11~ rnodific:Lvel por via ordinaria. 
latrvo dos E;tados co:rn l'elaç·iio ás suu,s con- ..:\. m:1toria constitucional deste dispositivo 
stituições. é tão súmonto a fixação da compotoncia 

E' rigüla ou inflexível, na accepção de attl·ilmtl v a do Congt'osso Naclonul vara lo
A. Dicey, uma Constituição em virtude da gislar :;uuro ur~·anlzação municipal, policia, 
qual cot'tas leis, conhecidas geralmente como onslno superior o set·víç.os reservados p;.tra 
fundamentaes, não pôJem sm• dorogudas ou 11 Capital Llit União; isto é, não se pô1lo tirar 
abrogadas pela mesma fórma que o são as do Cun;n•nsso Nal'irnml. para se dar a cluul
leis ordinarias. Mas, apozar da sua l'igidcz quor outro corpo le .. dslat.iv(), a. attribui(·ão 
ou in(lexiúilidade, essa tal Constituição, como tle legislai' sob,·n essP~ ns~umptos, si não me
qualqu. 01• outra, contém di.'lpositivos CiUO nã.<J cl ian r,o t•olill'llla cunstituciuno.l, nos termos do 

:11't. VO d:~ Constír.ul~·ão Foüoral. 
8ão stri~t~tmente consLítucionaes, i:;to ó, quo Mns u typu da ot•ganizaçüo municipal. a 
não :pet•tencem ao grupo dos artigos immu· paut,a dos sorvi(:os re:;:et•vuuos ao Governo da 
ta,vois; o e.stos podem sor modltlca.<los pelos Uuiào, etc.. essas materlas não siLo, nem 
meios oruint~l'ios. 

0 SR. CARLOS TEIXElltA Br:ANTJ.\o-V. l~x. 
ostá em con l'u:::ão u, repei tu Ju fl'tc diz Dicoy. 

O 811. i\·IELJ,o MAT'l'OS- Não, sonhor; o 
lo.monto niio ter tl'azido o li}'l'u. 

0 SR. CARLOS TEIXEmA BRANDÃO- Dicoy 
diz que no regimon federativo 1~ Constituição 
é ~ntlexivel. .. 

O SR. MELLO 11ATTos-Refi.ro-mo a outro 
Jlonto, da obra. E a~·rependo-me devéras do 
não ter trazid~ o livro. 

0 Sn .• CARLOS. TEIXEIRA BRANPÃ,O..,-E'Q. otra
:rei,pf!,l'f!, mostrar.a v. Ex. ,qu~.tepholla.zão. 

O Sa. MELLO MATTos.;..,. EstimareiV. Ei. 
trazel-o; tambein''eu'Ii o' qi.te;''diz- Dicey. 

. l '. j . • . ''. ' . •' -:~ 

UM SR. DEPU#DO:-<Ivias, . COIJ:!. a qpini~q 
de Dicey ou sem elia, V. Ex. tem ra.zão.' 

Vol, VI 

poclo111 soJ•, conscitucionaos, n:'io cstlío c.om-
pt~oliond idas lltL put·ção l'igido. c inflex:ivet da 
uus~a Consti Lttit;i"w Fedura.l, potlem ser mu
dallns por leis ordinarias. 

g em confirnu~~\iiu do que essa é a boa, dou
tl'ina, lembt•u quo tem o Congresso diversas 
vezes assim en tcnd ido, t11nto que já tem 
elabur•o.dn pelo menos quatro leis regula
mentando a organização. municipal do· Dis
tricto Federal, havendo ·uma. outra em 
anJ.amento actualmente no Senado •.• 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO'-- E' 
abuso ..• 

0 SR. MELLO MATTOS- ... o que prova, 
g_ue, segundo a in·terpreta,ção do Corpo Legis· 
~ativo, essa ma.~ria não é in1J.~xivel. 
I E, pois, não é embaraço á' ,r.eforma, 'quo 
agora se projecta, o facto de te1• sido (lada 
uma organização ao Districto Fedéal pó r lei 

i09 
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ulterior á promulgação da Constituição Fe· 
deral, e, portanto, não cabe no caso a com
paração; que o nobre Deputado fluminense 
fez, do organismo municipal ao organismo 
dos seres animados. 

Tambem não procedem contra o projecto 
as o bjecções levantadas pelos meus dignos 
companheiros de bancada e o Sr.Bricio Filho, 
relativos ao -caracter local dos serviços de 
hygiene e á situação domiciliar do Governo 
da União nesta cidade. 

Sr. Presidente, o Governo Federal não é 
um hospede nesta cidade, como o querem os 
meus nobres collegas : ao contrario, é um 
condomino do senhorio util. Que hospede 
é esse, que dá causa ao nome da habita
ção '? ! . . • Esta cidade tem o nome de Dis· 
t1•icto Federal, porque é a e:éde do Governo 
Federal ; logo este não é hospede da cidade, 
antes é, no sentido em que um collega_ o 
quiz pôr, um sacio solidario de capital·e 
industria na communidade urbana, é. um 
habitante local com domicilio fixado por 
lei e pacto estipulado por instrumento habil 
e idoneo, que é a Constituição Federal. 

O SR. SA FREIRE- E absorve os direitos 
do outro socio ! (Ha o?Ah·os apm·tes.) 

0 SR. MELLO MATTOS-Existe O titulo, 
dado pela Constituição Federal, e os inte
resses lccaes mais impo1•tantes para o Muni
cípio são tambem federaes, achando-se entre 
P.SSSS a. UVIliene. Que niz t'P.Speito a todos os 
ramos dO: aamtnlstraçào publica. 

0 SR. BRIO! O FILHO- Acceitando-se a c las· 
sificação de socio, veja-se a intel'Pl'etação 
que dahi se tira. 

0 SR.. MELLO MATTOS-OS sophismas podem 
tirar muitas ; mas a argumentação logica 
não póde tirar diversa da que tiro. (Ha 
muitos apa1·tes.) 

A questão de unificação de serviço é 
questão vencida, e apenas ha. divergencia 
quanto á pessoa: os distinctos collegas quo
rem c1ue seja o Município, e eu quero que 
seja a União. 

A circumsta.ncüt, porém, lembrada pelo 
meu companheiro de bancada, Sr. Horedia 
do Sá', e tambem ap1•esentada pelo Sr. Tei· 
xeira Bl'andão, de que o prohlema da hy
giene da cidade depende do systema de es
gotos, de aguas, etc., traz argumento a meu 
favor. 

De facto, esses serviços de esgoto,de agua, 
etc., estão entregues á. União; mas então 
á União, á. ·administmção federal, que tem 
em mãos todos esses elementos,de tão grande 

- iinportancia no caso, deve pertencer o ser-
viço de hygiene. ' 

O SR. SA FREIRE - Mas o que se dá é 
usurpação por parte do· Governo Federal e· 
contra isto Pl'otest:tmos. ' 

0 SR. MELLO MATTOS -A querer Ütllar 
figuradamente, a situação do Governo Fe
deral é a que descrevi e não a de hospede. 
Encarada. no seu aspecto real, a situação delle 
é tal que os principaes interesses locaes do 
Districto Fede1•a.l, entre os quaes o da sa· 
lubridade publica, são tambem interesses 
ft'dera.es, como já o demonstraram os Srs. 
Deputados Germano Hasslocher e José Bo· 
nitacio, de maneira a dispensu,r novas expia" 
nações demonsGrativas. 

Neste pa1·ticular ponto dll vista, Sr;. 
Presidente, como no que toca ás competen
cias dos Estados e dos municípios, o meu 
projecto parece-me ter nexo, harmonia e 
coherencia, que não acho no substitutivo do
nobre Deputado fluminense Sr. Teixeira. 
Brandão ; e por isso é que não adopto 
este. 

S. Ex. mostra-se de um zelo fanatico pelar 
autonomia estadual e pela autonomia muni
cipal; não obstante, inclue no seu prvjecto
disposições francamente attentatorias dessas 
autonomias, ao passo que o meu projecto 
reconhecendo tambem a tríplice compet~n
cia, não da acs poderes federaes attrioui
ções que invadam a esphera jurisdiccional· 
do Estado ou do município, não incluindo 
no numero destes o Distl'icto Federal,attenta. 
a sua natureza especialissima. 

E' o que vou demonstrar, citando poucos· 
exemplos, para não abusar da paciencia.· 
da C'amam. 

O art. 2" do substitutivo determina que ás 
autoridades sanitarias e aos chefes do Poder· 
ExecutiYo municipaes incumbe ordenar as 
prescripções destinadas a assegurar a salu
bridade d:.ts habitações e das suas deponden
cias, das vias publicas ou particulares, das 
habitações collectivn.s ou qua.esquer outras 
habitaçõe3 humanas; entretanto, o capitul~ 
segundo do substitutivo versa sobre medida:; 
sanita.rias relativas aos immoveis, decre
tando imposições ás municipalidades, e até· 
ordenando o processo administrativo a obser
var, o que importa em flagrante violação ás. 
prerogativas municipaes, e é inconstitucio
nal, porque o Congresso Nacional não pôde le· 
gi~lar sobre o processo. Que é·feito do amor 
entranhado e do profundo respeito de S. Ex
á Constituição FederaU! ... (Risos.) 

O art. lO dispõe que, nas localidades onde 
houver mais de 20.000 habitantes, nenhuma
habitação poderá ser construida sem. prévia. 
licenÇa da autoridade competente.. . . · 

Porque só nas localidades onde houve~ 
mais de 20.000 habitantes~ 



Câmara dos Deputados - Im presso em 22105/2015 12:46 - Página 34 de 47 

SESSÃO EM 29 DE OUTUBRO DE 1903 867 

Creio que as cidades, villa.s e qualquer po
voado devem ser sujeitos <ts regras hygienicas 

· desde os inícios do seu povoamento; mas, 
si é preciso fixar o num.;ro dos habitantes, 
tome-se uma cif1•a menos alta, em propor
cão ao nosso estado socüü, porque entre nós 
aão muito numerosas, e até as mais com
muns, as cidades e villas (le populacão muito 
inferio1• a 20.000 almas. ' 

o SR. CARLOS TEIXEIRA BRA.NDÃO- A 
resposta a esse argumento de V. Ex. acha
se nos outros artigos. 

0 SR. MELLO MATTOS-Quanto ao numero 
de habitante3, não. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo-Da a<>O'lO
me~ação de individuosé que depende o appa
recuuento de molestiitS infecto-cont'1giosas. 

0 SR. MELLO MATTOS- 0 citado art. 10 do 
substitut.ivo é uma raproducção exacta do 
art. ll da lei franceza, como o art. 2° é 
tradacção do arL l• da mesma. (Lê.j 

Em França, aquelledispositivo teria. razão 
de ser ,mas entre nós as proprias constituições 
estaduaes variam quanto á determinação dO 
nurne1'o de habitantes necessarios par'1 cons· 
tituir município, como divergem as leis es
tadu.'l.es na fixação do numero de habitantes 
indispensaveis para que um povoado seja 
erecto em villa ou cida,de. 

O illustrado autor do substitutivo adaptou 
aquelle algarismo, porque copiou litteral· 
mente o ana.logo disposlti vu do, legislação 
franceza. 

S. Ex. condensou no seu projecto a pa,rte 
que mais o impressionou dros leis francezas 
de 15 de fevereiro de 1902 o 4 de janeiro de 
1896, a primeiro ·das quttes occupa-se da 
saude de terra e a segunda occupa-sc da saude 
dos portos. 

Isto não é mysterio, porque o nobre Depu· 
tado, com a probidade profissionat que o ctt
racteriza, declarou aos seus collegas a fonte 
onde haUl'iu D.S suas idêas ; isto não ê de~ar, 
porque ê na pratica e ex:periencia dos pov~., s 
mais adiantados que devemos tomar lições 
para legislar. Mas é lamcnta.vel que S. Ex. 
haja copi:J,<io as leis fraucezas tão litte
ralmente, que seu substitutivo torna-se 
inacceitavel para lei nossa. 

Em testemunho do que a.tllrmo, vou com
parar algumas disposições. (O o1·ador lê d Ca
mara "'arios artigos do substitutivo e das cita
das leis francezas. ) 

O capitulo IV do substitutivo occupa-se da 
saude:· dos portos, reproduzindo artigos _da 
correspondente lei franceza, mas de1xa 
muito a de,sejar, é ·incompleto e i~ perfeito, 
bastando, pà1•a se concordar comm1go, atten
der a qt\e o substitutivo Teixeira · Brandão 
compõe-~ ~c e 38 artigos · sobre a ma. teria, ao 

passo que a, lei franceza consta. de mais do 
130 artigos. 

Ora, si o Congresso ha de votar uma lei 
deficiente e atraza.da, mais vale dar autori
zação ao Governo Fedet'a.l p:J.ra que elabore 
Ul!J. de~reto s~fficiente, completo e per
feita; amda mais quando a. nrtterh uo su
bstitutivo quasi toda é propriamente reguta
menta.r. 

No que toca. ás penalidades, o substitutivo 
não satisfaz os reclamos da necessidade ; suas 
penalidades são insignificantes, e o que se 
precisa é de penalidades severas, que tor
nem efficazes as leis sanitarias. 

Sr. Presidente, o nobre Deputado Sr. Ger
mano Hasslocher achou exaggero appa,ratoso 
na. descripção e enumeração, que fiz, das 
leis penaes sanitarias entre as nações cultas, 
e foi de parecer que uma. das caus~s da 
antipathia que tem encontrado o meu pro· 
jecto é o rigor das suas penas ; mas S. Ex:. 
não tem razão. 

Fiz a. esh Camara uma synopse, a.liás 
muito incompleta, da. legislação sanitar•ia 
comparada., exactamente para mostrar que 
as penas insti.tuidas no projecto são mais 
brandas quo as existentes em paize5 libcr:tes, 
como a Inglaterra. 

E' preciso fazer cahir todo o peso tla lei 
sobre quem quer que, scientemente ou in
.scientementP.,comprometter a saude publica, 
seja por ignorancia, seja por negligencia, 
s:>ja por ganancia; mas o projecto intenta 
estabelecer um regilnen penal comp;,tivel 
com a natureza da.s infracções e com os 
nossos habitos, usos e costumes. 

Para as infracções sanitarias está reco
nhecido e p1•oclamado como melhor typo de 
punição as }lenas pecuniarias, acoropanlla.das 
de penas affiictivas, comroummente das pe~ 
nas de prisão; mas o prvjecto propõe um 
systema mais liberal, porquanto adopta a 
pena. de multa sem p1•isão, usando a prisão 
sómente como substitutivo da multa. 

O criterio para essa escolha. é a effi.cacia. 
da. pena no :ponto lle vista social. 

Em regra geral, a, causa mais frequente 
de infracções sanitarias é a cubiça de Lucro 
pecuniario, a ganancia, a es])eculação; as 
classes quo fornecem maior numero de in· 
fractores são os to,verueiros e mercadores 
de todas as laias, os proprietarios, os esta- . 
laja.deiros, os hoteleiros, etc.; e para esta 
aasta de gente, o que mais os incommoda. é 
a perda ao dinheiro, a. multa; elles suppor· 
tam mais facilmente que a autoridade lhes 
passe a. mão na gola do casaco para os levar 
á cadeia, do que .lhes metta a mão na algi
beira para saccar a multa. 

O que é preciso é estipular.. -a pen,a com 
equanimidade, por. fórma que .· ella ·não .. seja. 
pesada para o pobre e illusoria..para. o l'ico ; 
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e por isso não deve haver grãos prefixaclos nossos comp:ttriotas e assassinem nossos hos
para as multas, sinão o mínimo e o maximo, pedes. 
para que os juizes procedam como nas O poder publico tem e dever de modiftear 
fianças. , esta situação. 

E já. que fa,llamqs 'em juizes,· o.ccupemo-nos · Ao: estrangeiro pouco impoi•ta saber quart• 
um pouco .da justiça sanita.ria, imaginada no tos paragrapbios tem o art. 72 da. Constituição 
meu projecto. . Federal e nem eUe se preoccupa em·indagar 

Sr.· Presidente, j4 tive occasião de justi- si o noss.o regimen presidencial e federal póde 
ficar a constitucionalidade e a utilidade dentro em breve se transformar em parla
des$tjustiça; como, porém, os meus nobres mentar e unitario ; o que elle quer saber. é 
collegas Corrêa Dutra, Bricio Filho· e Ger; si no Brazil pôde viver, isto é, si elle póde 
mano Hasslocher adduziram novas objecções vir erguer seus lares entre os nossos, sem 
contra ella, eu devo respondel'-lhe~. . perigo de ver a esposa e'os 'filhos sumirem-se 

o meu digno companheiro de distl'icto nas sepülturas de um momento para outro;. 
achou-a iíluilil e· inconsti:tucional,mas 61nsti- o que elle quer é ter certeza que· manda seus 
tuto dos Advogados Brazileiros achou a ~déa capitaes e os productos de. sua industl'ia para, 
util e constitncional; c01uo se vê do segttinte ~um paiz que trabalha e prospel'3i e não para 
parecer, assignado pol' advogados distinctis- um hospital de todas as peste;'!. . 
simos, membí·os da mais importante com- E' preciso que nos convençamos de que,em
missão daquellà congregação, e que passo a quanto não se modificarem nossas condições 
lêr. · . sanit<J,rias, o Brazil será sempre umpaiz stcs-

peito perante o mundo civilizado;. · 
Com a lei· actual já.mais · conseguil·-se-ha 

esse resultado. As autoridades ·sanitarias 
« Juizo. dos Feitos da Saude Publica.. confessam-se impotentes, já diante da· deft
A' com missão especial n·omeada pelo Ins- Ciencia de meios de acção, já. diante dos pode~ 

tituto da 01·dem da~ 'Advogados Brazileiros' rosos meios dereacção que se lhes antolham. 
foi presente 0 seguinte requerimento d:o Si.'.• Crê a · commissão especial que talvez na 
Dr. Jmquim Xavier da Silvlài.ra: «Requeiro solução do Pl'obleina sanitario estejam ·as 
que seja nomeada uma ·commissão especial soluções de todos os· problemas que em ba
que interponha parecer sobre a utilidade e a raçam a marcha ascendente do nosse'p&iz. 
constitucionalidade do projecto de lei que Os vicios, enos e abusos estão tão arrai· 
institue 0 Juizo dos Feit0 s da Saude Publica.» gados nos nossos costumes, que são impre• 

Após. 0 má,ís _c.uida.dos. 0 êstÚ.do, a .eor.n. rrüssã. 0 scindiveis. medidas extraordinarias, sob pena 
·de se fazer só mente mais uma lei para avo-

especial chegou a duas cooclusões : a pri- lumar a collecção de nossas leis. · · 
meira, affirmanclo a utilidade, e a segunda, a E' possivel:ql.w 0 projecto de lei submettido 
constHuciona,lidade,,'do referido projecto. ao exame da comrriissão especial vá. ferir 

E pass;.l. a expender succintamente os fun- interesses que, por sua antjg.ai:dade, já se 
damentos de sua. opinião. suppõem com fóros de direitos. 

Quanto: ci. uWidade ~. Todos os que vive- Mas a corumissão pensa que a lei suprema 
mos, trabalhamos no for0. desta Capital é a; salvação publica, e que a., salvação pu
podemos dizer que até agora não temos tldo blica deve occupar o logar até então oc
administração.sanitaria forte; energica, po- cupado por principias absolutos, que nem 
de1·osa e efficiente,. não pela incapacidade sempre podem ter effectividade no tempo e 
dos funccionarios,. mas porque. nossas leis, no espaço. 
além de amorphas;>são servidas por' um pro· .Estabeleçamos um exemplo : 
cesso defeituoso e infindavel. ,. Quando uma revolução. é vencida, o ven-

A ambição sordida de alguns, a ignorancia .cedor castiga, .exila, fecha em masmorra, 
de outros, a petulancia de muitos e o des- executa e até trucida, o :v:encido ; e esses 
leixo de quasi todos, tendo. ás suas ordens a actos são tolerados, quando· não approyados, 
chicana desmoralisadora e dissolvente,.apro- porque todos reconhecem que um dos mais 
veitam esse estado de cousas e, por urnor de imperiosof?. deveres do Governo é manter-se, 
seus-interessea, dão en.sejo a que o -Brazil isto é, se fazer respeitar e não~ consentir que 
seja diffamado perante o mundo, apontado o poder fique exposto á pilhagem do pri
como vastissima neoropole,• matadouro de meiro aventureiro audaz. 
existencjas uteis e preciosi.l;s, empobrecido, E, no emtanto, nas r.e~oluções a mudan~ 
envilecido e amesquinhad.e,por visinhos mar projectada pôde ser um acto de justiça, além 
levolentea. .. de ás vezes tambem Sl:lf util ao paiz, apena~ 

Cumpre não mais consentir que todas as soffrendo com ellas, 11as monarclüa.s, uma 
pestes .invadam nossos lares, matem nossos familüt, e nas Republi.cas o grupo mais.otJ. 
filhos, prostl'em nossos amigos, enterrem. menos restricto dos ·detentores. do poder. 
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Todavia, um inviduo,um ambi~ioso ou um 
ignorante, um at1•evido ou um desleixado, 
mantem em predio de sua propriedade um 
fóco de infecção, que p6de propagar a peste 
na cidade, matando milhares e milhares de 
pessoas e, por conseguinte, desacreditando o 
paiz. 

Ai da autoridade sanihtria, si ella em um 
momento de desespero, tendo em vista a sal
vação publica, resolver extinguir de um só 
golpe esse fóco, que ameaça infeccionar uma 
cidade, talvez o pa.iz, talvez o continente in· 
teiro ... 

Na primeira hypothese-a da revolução-si 
vencesse, soffreria uma familh ou um grupo, 
e,quando muito, uma instituição seria suhsti· 
tuida por outra,ca.so sem :.üt...'t importa.ncia, 
porilUO a sociologia nos ensina serem indilfe
rentes as fórmas de governo : a. republi· 
cana America do Norte não é mais livre do 
que a imperial Inglaterra, e antes ser snb· 
dito de Leopoldo da Belgica que· cidadão do 
Paragnay de Francia. 

Si entre as monarchias ha. a Holianda, ha 
tamhem a Russia, e a Republica Suissa não 
encontra muitas republicas com quem possa 
ser confrontada. 

Na segunda bypothese ... de um lado, um 
individuo que não merece consideração so
cial, porque·é um mào cidadão; e, de outro 
lado, os mais respeitaveis direitos e inter· 
esses sociaes . · 

E triste é dizel-o : nossa lei actual cerca 
ue gamntias, protege, quasi que tormt in
violavel esse máo cidadão, guando elle se 
colloca sob a egide protectora da chicana 
arguta c malefica. · 

A commissão repete que urge fazer cessa.r 
por completo esse depluravel estado de ·cou
·"<.tS, o que o projecto conseguirá, soffrendo li· 
geiras modificações, que comtudo não o al
tera.m em sua essencia. 

quer na Constituição Federal, quer nos nossos 
precedentes legisla ti vos. · 
- O art. 72, § 23, da Constituição Federa.! 
reproduz a doutrina do§ 17 do art. 179 da 
Constituição do Imperio: esta. dizia que «á 
excepção. das causas que, por sua natureza, 
pet·tencem a juizes particulares na confor
midade das leis, não h:weria fôro privi
legiado>), e aquelle diz que «á excepção das 
causas que, por sua naturezu,, pertencem a 
juizes especia.es, não haverá fôro privile· 
giado». 

Não sendo antinomicas as duas disposições 
constitucionaes-a do regimen imperial e a 
do regimBn republicano, cn.bo aqui citar :1 
bella pagina do mais illustre commentador 
da Constituição do Imperio, o Sr. Pimenta 
Bueno, depois mn.rquez de S. Vicente: 

« O privilegio de causa, que quando bem 
fundado tem a naturezn. à.e real, ensina o 
Sr. marquez de s: Vicente, não se esta.b~
lece por amor das pessoas, sim de certos na· 
gocios ou ma terias que demandam uma con
sidera.ção especial, qtmesquer que sejam a.s 
pn.rtes interessadas. Em regra, é preferível 
que a lei estabeleça e mantenha quanto pos
sível só o juizo ou fôro geral, não só para 
todas ::ts :pessoa.s como para todas <l.S causas ; 
além da inteira igualdade, evitam-se zelos 
parcia.es e questões de compctencia, que são 
bem prejudiciaes. Entretttnto, não só o nu· 
mero dos negocias, mas ·a especial conside
ração de alg1tns, podem demandn.r a divisão 
dessa jurisdicção commum e exigjr alguns 
juizos particulares. Esse é o fundamento da 
divisão dos juizes de paz, do civil, do coro
mercio e do crime. Si, pois, uma 1·azão 
fundada de inte1·esse publico l!Consell!m· al· 
gwna outra divisl'ío ou. subdivíscio, nada ha· 
verá porque censurlcl·a. » 

Esta é a lição de um mestre, cuja autori-
dade jámais foi contestada. . . . 

Ha e houve os juizos commercmes, crve1s 
e criminaes. 

Obedecenuo a esses reflexões, foi que a 
commissão opinou pela utilidade do projecto 
sujeito ao seu estudo. 

Qutmto d coHstitHcionalidade-E' complexo Ha o juizo municipal. 
· t · · - lt' 1 Houve os juizos de ausentes, de capellas. 

o Pl'OJCC o: suas drspos1çoes são mu IP a.s e de residuos, da provedoria, de orphãos, e 
abrangem gt•ande numero de matarias. das causas fiscaes. 

Ha a parte'penal, que nadn. innova: ou re- Quid incle ~Teremos o juizo· es_pecial. das 
produz penalidades já existentes na nossa causas que dizem respeito a sa.ud~ J'~bh~a,: 
legislação «como uma medida de systemati· Ninguem, de certo, confundnll foro prw1- · 
zação» na. -phrase do.seu autor, o nosso cons- legiado comjtti~o especial;.; · ' 
picuo collega ·Sr. Dr. Mello Mattos ; ou a tê ·A parte do projecto · q'ae :pó~e offerecer 
diminue pen.a.s, que pelo nosso C_?ii&o Penal duvidas a um ·estudo superficml e pouco 
eram ·maxs rugorosas. A conversao; aa multa attento sol)re sua constitucionalidade. ;é a· 
em .prisão é'·Velho instituto·da nossa e das inserta no art. 23. 
outras1egisla~ões e o augmen~o do quantum A cominissão acredita q\le a.s disposições 
das. mm.ltas é liberalmente compensado pela desse artigo nã.o estão nos nossos mo'ldes ·de 
diminuição desprazos'das penas de prisão. ! viver ;talvez se a;fastem de nossas normas· 

A· ·creação do·: Juizo dos Feitos'·da Saude habituaes; erê mesmo que irão feri'l' gra.nd9S 
Publica tambem não encontra embaraços, interesses, mas, incontestavelmente, 1!1118 
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artigo é a chave de todo o systema a insti· 
tuir. 

Si elle não permanecer tal quai estd então 
será inutil tentar a geande obr,\ da sa
nificacão, porque, sem elle, todos os abusos 
continua.rão e a autoridade sanitaria ver
se-ha manietada. 

Prohibir, como elle prohibe, que as auto
toridades judicim·ias modifiquem ou revo
guem os actos administrativos ou medidas 
de hygiene determinadas palas autoridades 
sanitai'ias, nã.o é atac:~.r a autonomia do 
Poder Judiciario : é não confundir a autono
mia com a omnipotencia. 

Discriminando competencias, faculdades e 
attribuições, o projecto afasta da magistt·a
tura o ridículo della antepôr sua opinião á 
do .: medicos em questões de medicina, de 
bygiene, de saude publica. 

Dessa prohibição, ou digamos melhor, dess<L 
dis~riminação de competenci:l.s, faculdades e 
aitribuições. é logico deduzir-se sua sequeu
cia natural : a extincção dos interdictos pos
sessorios contra os actos das autoridades 
sanitarias profissionalmente exercidos. 

O art. 23 do projecto não infringe os 
§§ 9° e 17 do a l't. 72 da Constituição F e· 
deral, desde que declara «ficar salvo á 
pe~soa lesada o direito de reclamar judi
cialmente perante a Justiça Federal as per
das e damnos que lhe couberem, si o acto 
ou medida. da autoridade sanítaria tiver sido 
n:egal, e promover a punição penal, si hou· 
ver sido criminoso ». · 

Ficam desta arto conciliadas as justas cxi
gencias da administração e bem publico com 
os citados§§ 9° e 17 do art. 72 da Consti
tuição Federal : nem a autoridade verá suas 
ordens desrespeitadas, nem o cidauão per
derá as garantias quo lho foram asseguradas 
pela Constituição. 

Reclamar mais é desconhecer as justas 
exigencias da salvação publica. ; é preten· 
de1• dar á Constituição uma la.titude que ella 
não tom nem pódo ter ; ó, em uma palavra, 
querer continuar no regimen dissolvento do 
desresp~ito systematieo ás prescripções das 
autoridades sanitat•ias. 

Que o Jus impe1·ii é instituto indi::;pensavel 
:nas nações civilisadas, é thcse que não pode 
soft'rer contestação valiosa. Tal instituto 
acha-se · victoriosamente consagrado pelos 
.publicistas modernos de maior iinporGancia 
e não é nos estreitos limites de um parecer 
que -cabe1'á a explanação de assumpt.() do 
tiJ.nt_ll. :releva.ncia. . 

A comm.iSsão apresenta o postulado ; 
s~~~nt.ar~ a. !liscussão oral ; e a s:tbia. asso· 
cp~çao. a.. q.ue.m ella: ora se dirige com seu 

··Y.~~Ae~·di.rá_o . queJulgar mais acertado. 
·--· "J.\,1~-~-J.SSa.O assegura. ao Instituto da Or· 
. ~P.l ,do~ Ailvogàdos Brazileiros que procurou 

corresponder á. sua confiança· fazendo traba. 
lho sincero e leal. ' . 

Sala das Commissões do Instituto da. Ordem 
dos Advogados Brazileirvs, 4 de setembro de 
1903.-Attgtts!o Alvcwes de Azevedo, presiden
te.- Jo,ro Marques, relator.- Fabio Ntmes 
Le(tl.- Jo,ro Coelho Gonçal·ces Lisboa. 10 

. . 
Sr. Presidente, esse luminoso parecer é in

contesta.vel, e dispensa commentai•ios; quero 
por_ém encal'ar a instituição da justiça sani
taria sob outros pontos de vista. 

Presteza, fixidez, cohesão c h:trmoni'lo 
de julgamento, tass são, Sr. Presidente, re
quisitos indispens&.veis para a justiça a que 
hajam de recoi'r<.Jr as autoridades sanitarias. 

As medidas sanitarias são S)mpre questões 
urgentes, não admittem demora na ex~ 
ecução: a tardança no emprego dellas põe 
em perig0 a salvação publica. 

No maior numero de vezes as ordens e 
determinações das autoridades sauítarias 
precis:tm immediata execução, não devem 
nem podem, ficar sujeitas aos tra,mite:,; vaga
rosos, <:'ts formalidades e delongas dos pro
cessos juJ.iciaes ordiuarios. 

Tambem é de absoluta necessidade e pa
tente conveniencia. deixar algum arbítrio 
áquellas autoridades, confiar-lhes sem peias 
o procedimento adequo-do ás circumstan
cia.s : só ellas são juize3 idoneos da gra
vidade da situ:tção, da inuninenc~a do pe
eigo que corre a saudc publica, da urgencia. 
na applicação dos necessarios meios pt•eveu
ti vos ou resolutivos. 

Dahi a uti.lidade e necessidade de uma jus
tiça privativa, dvta.da de faculdades extraor
diuarias por um lado e d'outro lado restricta 
.na. competencia., para os feitos da Saude Pu
b.lica. 

Quanto aos perigos divisados pelo· meu 
distincto companheiro de ba.ncada, cifl"am-so 
á inadmissão de in terdictos possessorios e 
emb:trgos prohibitorios aos actos de j~t;·e im
perii das autoridades sanita.rias; e nos ta opi
niüo S. Ex. foi sJcundado pelo nobre Depu
tado rio·gra.ndense Sr. Germano Hasslocher. 

Mas, Sr. Presülente os meus dignos colle
gas não têm razão, porque essa impugnada, 
p1•erogativa é universalmente reconhecido 
direito das autoridades a.dn:iiuistrativa.s. 

Os actos d'ls autoridades administrativas 
dividem-se em duas categorias,- actos do 
Poder Publico (de jure imperii), que são os 
actos pelos quaes os administradores publi
cos, fundados no seu poder de autoridade or
denam ou prohibem alguma cousa a'JS admí
nistra.dos,-:-e os act')s de gestão (jus gestio.
nis) que são os que elles realizam na quah
dade de represent:~.ntes dos estabelecimentos 
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·publicos ou corporaçõe. s ad~inistratívas, isto l absurdo de serem nos Esta.dos julgados por 
é, os contractos, as operaçoes patrimoniaes, justiça. local crimes e C.)ntr,~vençõe.3 te-
compra e venda., etc. deraes. : 

Os actos de impuio exc~den:~- p:>r sua na- O !lob~·e Deputad_o não tem razão, porque! 
~m·e_za as faculdades dos crda?a?s.-0.; ac~os -:a JUSttç<t que s~ w~ent.:t creae nesta Capitn 
de .Simples gesuto ou de dommta (expressoe3 nao é fedm·a l, c stm loc:tl, para, convencer do 
synonimas debaixo do nos~o prascnt; pJnto de que, bast..1. lcmbr<tr que o tribun::Ll llOs re· 
vista) são equivalentes ás faculdades dos ci- cursos, é a Côrt::~ de Appellação;- não 1! 
dadãos na administraçãodos seus bens: a arJ- .tbsurJoque justiç-.as loc<Les appliquem leis 
ministração publica, tendo em vista interasses f:Jderaes, porque as leB civis, commerciaes o 
gera'.lS, faz o quo um simples cidadão poderia criminaes, quo são to(l~ts federaes, acham-se 
fazer om vista de interesges particulares. constitueionahucnte a cargo d:.1s justiças 

Os actos de poder da administração locaes. 
põem-n'a. fóra do direito commum. Outt',t obj ;cção do nobre Deput.:d.o pernaro-

As autoridades judiciarias. salvo ex.cepção, bucano é que 0 prqiocto se torna. inconsti
não tomam conhecimenh de litígios a que tucional pot• estipul;u· a compet~ncia. d(ts 
possam dar logar as orJens c as prohibições .justiças loc<V3S p:tra o julg.:tment·:> drL::> in
das autoridades administrativas, porque ne3- fracçõcs sanibrirvs, porque essa materüt é 
ses casos a. ahto1•idade procede em virtude processual, e o Congr0~so Na.ciona.l nflO "[lóde 
ó.e um poder proprio, quo lhe foi delegado legislar sobre mat!.wi;t processual dos Esta
pela Na.çü.o, visto que a autoridi.tde adm1nis- dos; mas en quero C{er quo o nobre Depu
trativa é um reprasentante do Poder Ex- tado j ;t reconheceu o er1uivoco em que ca!iiu, 
ecutivo, que é um dos ra.rnos do poder sob3- qu<tndo a.;sim se exprimiu, e, pori<tnto, peço 
rano. licença par<t não responler. 

E' principio co1•rente no direito da~ na~,~ões Ultima. obj.:Jcção lcv;tn t.<tda. contrtt a justiça 
mais cult:.ts que torlo acto emanado da admi- sanit:wia, é a do noht•e Doputa.do o St•. Ger
nistração j ure imperii é exercicio normal do mano Hasslocher quant.o :L indemnização das 
.podel' soberano, e, por isso, taos actos bom propl·íodttdes domolit.b.s; mas css:.L allcgação 
como as operações rca.lizada.s c ordenadas é descabill<L, p.)rque o p1•ojecto regula o caso 
nesse ca.racter pela administração, as regras no seu art. 23. 
por ella dictadas, os direitos por ella confe- Tambem se pretenie que devem da. r Jogar ú. 
ridos, as injuncções ou intcrdicções po1' ella indemnização os estrttgos causados nas co usas 
pronunciadas, visando a um interesse geral, em consequencia. d<l'J desinfecçüos que tenh;tm 
são a.ctos do poder publico delegado, com a sido fuitas; m:.Ls, semelh:tnte exigencia nKo 
mesma força e igual auto1•idadc, de que goza a encontra, a.poio no direito theorico, nem no 
justiça. como delegação da solJerania: pelo quo direito positivo, pOl'quanto nos cn.sos de s.:tl
esses ta.es actos ftc::tiU fóra da competencia vação publica, o o combate cJntro as epide
judicial'ia, as autoridades judiciaes têm que mit~s é um dclles, os sot•viços de &tlvação 
l'espeital-os em si mesmos. não legitima.m ta es indemnizaçõe;. 

Mas o respeito aos actos da, administra~ão E, pttl'a dar um exemplo de flUO nisso n1Lo 
·pelos l'oprasenta.ntes do poder judiciario já ha singtrlaridade, ba.sttt lcmbrat• que as con
não tem razão da sel', quando a administm- sequenchts damnosas ll0» serviços de ext inc
Ção procede da me;;ma maneira por quo po- ç•ão de iucendio não <lfi.o dil'eito a indem· 
deria faz Cll-o um simples particular, porque niz;.~~õe:;, . 
. os actos de simples gest1o são submettiuos ás Mas, pergunto aos meus adversarws neste 
mesmas regras de competencia que os actos debate:- na mis:'lão de extinguir o incendio, 
semelhantes praticados pelos particulares. que é perigo publico e pódo to1•nar ·se 

E' pois de a.cco1·do com os pt•incipios gomes uma calamiuade publica, que torna nece~
.de direito a prerogativa que o prejecto dá á. sa.rio fazerem-se ~órtes, demoliçõas, prejul
.administração sanitaria contra a ju~tiça sa- zos materiaes nas eMas circumvisinlias, 
nitaria. E assim opinou, como já se viu, o parc1 impedir que o iocendio se propague, 
lnstituto dos Advogados. o Estado estabelece indemnização1 Não, 

Ainda a proposito dessu. justiça cabe-me porque a salvação publica supplanta o 
dizer alguma cousa em resposta, ao nobre direito individual; é um dos casos d e 
Deputado Sr. Bricio Filho. direito extraordinario, em que o individuo 

Disse S. Ex. que nos termos do projecto a tem de cede•· de suas rog.tlias · lndivid~aes. 
justiça que se vta instituir aqui é de cara- 1~, não é a pe:~te mais cala.mitosa, ma.1s te
cter federal, ao pa.sso que nos Estados as mivol, mais formidanla, menos dominavel 
mesmas iofracçõe.:~ sa.nit..'trias são julgadas quo o incendio? Sem duvida llUO é. 
pelas justiças locaes; de onde inferiu duas O inccndio propaga-se a dedooberto, de· 
.incongruencias no projecto, a saber, íl. di!~ vasta a. zona. circumscl'ipta, é sitiavol, pa
ieronça contradictoria das duas justiças e o tenteia;\ luz das suas propt•ias cbammas as 
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cousas que correm o risco de ser consumi- torio: são cal<Jos de cultttra de 1·aças m·ti(i~ 
das pelo seu poder destruidol' ; o seu fumo, ciaes de 1Jacillo de carbunculo. 
as suas clt~spas e fagulhas, o ruído causado O vitello. é empt·egado para o preparo da 
pela expansão da s'uaforça, o estrondo ·das-· vaccina contra a variola. Assim sendo, não 
cousas queimadas, tudo·denuncia a sua ex- ha receio das moscas irem buscar dent1·o de 
istencia e adverte aos circumstantes para vidros fechados, conservados no laboratorio 
que se prGcatem. o microbio do carbunculo para contaminar o 

A peste, o .mal e.Pidemico de toda qwili- vitello productor da vaccimt animal. 
dade, germina nas trevas, vive nas trevas; Mas supponhamos que, por umn. hypothese: · 
atn.ca surrateiraménte, propaga-se ás escon- i?nalizavel na pratica, o vitello productor d<J.. 
didas, alastra mais veloz, furiosa e damninha vaccina animal fosse accidentalmente, con- · 
que fogo em lavaredas, some-se repentina- taminado pela vaecina "'anti-carbunculosa. 
mente, resurge de subito, zomba das pre- (por meio de moscas, mosquitos. etc.) 
visões humanas, ri-se da sciencia, . não Pois bem, l'rJ.esmo nessa hypothese o vitello · 
respei.ta affectos, arma ciladas, causa deses- nada teria,- porque avaccina do carbunculo;. 
peros, apavora, assola, como si fôra uma mesmo a mais forte, que é a 2a vaccina, é· 
encarnação do genio do mal, feitn, pa1~a, illuilir· uma rn.ça de bacillo carbunculoso incapaz 
e frustar todos os esforços humanos. (i.l!luito de matar o vi.tello, tendo apenas a vi
bem.) rulencia necesEaria para- ·matar a cobaia 

Si, pois, e~se perigo é maior e mais te- e incapaz de matar o coelho e mui-to menos 
mivel que o incendío, os meios de combate!, o 0 vitello · 
devem ser os mais energicos e fóra do Poi'tanto o temor manifestado não pro·· 
commum. cede : primeiro porque as vaccinas anti-

E assim tenho respondido, si bem me lem carbunculosas não sã') colhidas do vitello, 
bro, a todos osporitós. de impugnação á ma- são culturas attenun.das, conservadas em, 
teria principal dos discursos dos meus i.llus- frascos arrolhados. onde não penetram mi-
tres collegas opposicliopistas. · · c1·obios, e, muito mimos, moscas ; segundo, .. 

Agora vou responder l1 imputações :tl.eitas porque a mais· forte da,s vaccinas anti-car--
bunculosas não tem virulencia · sufficiente · 

por alguns delles contra actos da adminis- para contaminar 0 vitello .. 
tração publica que dizem respeito com a Quanto ás demais vaccinas que podeili 
materia do projecto. ser preparadas em um Instituto, vaccinaanti-
~l~ uma exposição feih perante a Com- pestosa., vaccina anti-typhica,· etc.são ella:-: 

nussao de Instrucção e Saude Publica constituídas por culturas mortas que em. 
desta Camara, o Sr. Barão de Pedro Affànso hypothese alguma poderão infeccionar 'os. 
declarou (segmido referiu a imprensa, es- vitellos vacciniferos. 
pecialmente O Paiz de 31 de julho), que Poder-se-hia ainda objectar que no pre•
haveria grande perigo para a saude no facto _paro de sôro anti-pestoso se injectam cavallos 
de preparar-se simultaneamente em um com culturas vivas e virt1lentas de bacillo 
mesmo instituto as differentes vaccinas pro- da peste e que os mosquitos (não as mos
phylaticas conhecidas, e em apoio desse cas) poderiam infeccionar o vitello vaccini
réceio referiu que ve}·-se-ha que o 1:iteUo fero. 
p1·eparado para a vaccina de carbunculo, Essa objecção :Q.ão é' acceitavel pelas se--
estando pr·oximo ao viteUo da vaccirli:l guintes razões : • 
contra a varíola, pode1·a po1· meio de moscas l. o Se houvesse possibilidade de infecção 
tra~smittir a e2te o ccwbunc~lo, com gmve do vitello havel-o-hia tambem do homem e o 
pengo para as pessoas vacctnadas contm a laboratorio ser.otherapico seria um foco de· 
vm·iola, porqt1e arr·iscam-se a adquirir o ger- ·peste. Os factos demonstram o contrario, 
men elo carbunculo. Os cavallos só têm o microbio no sangue du-

Igual referencia faz o Dr. Hasslàcher no rante um período de tempo muito curto, no· 
parecer separado que apresentou ao projecto qual elle está afastado do laboratorio, con
de reforma. servado em uma cocheira. especial ao abdgO> 
• O temor, que preoccupa o meu nobre col-. de todos os insectos, · 
lega., n~o tem fundamento, e traduz apenas 2. 0 o vitello não é sensivél <!,'peste. 
o desconhecimento do· que é a vaccina anti- Os no1Jrés Deputados Srs. Corrêa Dutra e., 
carbunculosa. · · Bricio Filho fizeram á actual administra--

No preparo deste meio prophylatico des- ção da Directoria Geral de Saude Publica, 
coberto por Pastem', Roux é Chamberland,- algumas criticas que envolvem .. censuras.. 
não se empregam vitellos nem outr;t qualquer pelo modo como .alli têm .sido fe.itos os ser~ 
especie ·de animal. A's yaccinas anti-car~un- viços de prophylaxia da febre amarella e 
culosas são cultu1·as attenuadas, feitas dentro da poste bubonica. Vou mostrar á Camara,L 
de vidros fechados, con:,ervados no' labora- que t~,es criticas são improcedentes. · 
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Ambos os nobres Deputados n.ecusaram o 
emerito Dr. Oswaldo Cruz de não ter 
cuidado dos meios dê debeliar · a epidemia 
bubonica, de não ter dado providencias para 
e-vitar a inv.>.são dos Estados, de uão ~stu.r a 
Directoria de Su.ude em condições de fu.zar 
um serYiço perfeito, a.ccrescenta.ndo o meu 
digno companheiro de bancada que, tendo 
sido solicitados .da cidade de C:unpos 100 
vidros de soro e vn.ccina anti-pastosos, o Ins
tituto de Mangninhos só poude fornecer me· 
tade ; e n.inda. ambos os nobres Doputados dis
seram que o honrado Dr. Oswaldo Cruz, tem 
esbanjado a verba -vota.da. no anuo passado 
para occorrer ás despeza.s extraorclinarias na. 
debellação do typho-icteroide . .. 

Ü SR. BRICIO FILHO- Isso não é comigo. 
O SR. ::\IELLO MATTOS:- ••• -verba deixada 

intacta pelo antecessol' do Dt•. Oswaldo Ceuz, 
e que este dissipou inteiramente, tendo sido 
necessario que o Governo abrisse um::t -verba 
extraordinaria de soccorros publ icos para 
fazer o serviço dos ultimes mezes do col'· 
rente anno. · · · 

Principio a defeza pelo fim d::t accusação. 
Os nobres Deputados enganaram-se redon

damente : o credito não está e~hausto, ainda 
ha um saldo de 480 contos. 

O decreto n. 4711, de 29 de dezembro de 
l902abriu para aqüelles serviços o credito de 
990:000$000. (Lá as infonnações seguintes.) 

Em mal'ço de 1903, existia o sc\ldo de 
964:864$920, tendo se retirado apenas da 
quantia primitiva a de 25:135$080 para pagl\· 
mento de dois apparelhos Clayton. 

Em maio, por determinação do Ministro 
do Interior, foi o saldo de 964:86-!$920 discri
minado do segnin te modo : 

1 Serviço de prophylaxia da 
febre amare lia. . . . . . . . . . 600: 000$000 

100:000$000 

Aluguel de casa •.•.••.....•• 
Material. •....••........•.•• 

Sl\ldo existente .•.....•.. 
Consignação ...•........• 

2" verln-Estti. intacta. 
3a. verba-Está quasi esgo

tada tendo-se feito as seguin
tes despezas: 
Compra de um.:. barca para. 

iustallação do apparelho 
Clayton, concerto e adapta 
çã.o á mesma de diversos ap
parclhos de desinfecção( tudo 
autor.iza.do pelo .Ministro) 

Conce1•to do Rebocador Repu-
blica •••••••.•••.••••.••.•• 

Idem do saveiro '" sorYi.ço do 
htzareto da Ilh~ Grande ...• 

4" -ver b~t-Por con tn, desüt 
verba teem se feito as seguin
t~;; despezas: 
Obras do Desiufectorio .•.•.•. 
Idem do Instituto Sorothem-

pico ......... · ·. · · · · •·• • · · 
Id9m do Hospital Paula Can-

didJ •.•...................• 
Idem do Hospittl S. Seha.stii'io 
Ma teria! para os Ia. boratorios 
Concertu da. lttncha D1·. Yel/e;; 
Mangueiras pam o apparelho 

Chtyton ...........•....... 
Obras autorizadas no Hospital 

S. Sebastião .............. . 
Fornecimentos ao De.> infectoriu 

2:073$658 
69:887$588 

283:259$110 
316:740$881 
600:000$(00 

76:000$000 

20:000$000 

3:850$000 
90:850$000 

16:200$000 

12:000$000 

5:180$000 
4:910$000 

30:000$000 
3:000$000 

5:200:)000 

7:173$000 
2:146$000 

85:809$ÕÕÕ 

Ha. ainda outras despozas que correm por 
conta, dost<" -verba, que llispüe ainda de um 
saldo de 63 : 337$981. 

O saldo existente até o dia 22 de ·outubro, 
data do discurso do Sr. Corrêa Dutra, é de :2 Ln.boratorio .Ba.Ct:Jriologico. 

3 Serviço de desinfecção no 
porto, concer~o e renova
ção do material fluctuante 

480:078$g62. . . 
o·ooo sr. Presidente, rerorentomente awda. a~s 

IOO:OO li> · serviços da Directoria GerJ.l de Saude Publi-
4 Reparaç.ões, cC>ncer.tos e ma

terial para. os hospita;es de 
isolamento, Desinfectorio 
•e Instituto cSorótherapico 

ca, disse o meu nobt•e colle.ga de ba.!lcada, o 
Sr. Sá Freire, que os hospttaes destwado~ ás. 
molestias infectuósas eram tão mal c:>rga.ru,.za~ 

164:864$9.20 das q_ue tornavam preferiv:el.J;I.ÍÍtO s~.d.eeretar 
a· d a riotificàção con:ípulso.cia, poEque seria )lDla.. 

Até a presente data tem-se dispen 1 0 0 crtield1\ae realizar a intet•na9f1o do ,d.~~.t~:J!L 
seguinte : , _ que forçosamente a dem:ii~ci~ · meil<?a<. 'da.í'I~ 

1 a verba : . . ·• · legal'), em, ~OSJ.?ita:es destlt~1dos das · con~l-· 
Pessoal superior.~;~ .. .'....... . )8: 150'$000. çõ~.-~ctientWcast. ln~~r;~~:vd~siu~'r-J·utt ~~j; 
Academicos .• ; ••• .' .... , •.••.•. . 20; 724$936', :pl~ c1 ou 91!-n 1go IC T . ' 

pessoàld.ee~p»i'goês. e<n'e. · tar.ia ... 53:1>91!., PaulaCa.ndtao. f ~A~ ••• • •• d . 
úürt)futeir·os .e ' ci>'cile1ros-: ••••• -:,. 20:,619 ", . Pois be_m, _pa.1•a. l'~.ub<W.'. esse. JUlZO __ ~ 
P. · 1· ·· d' ..... ,. : · ·'" . · · " 98,.'.111 M9 ~S. Ex. ah1 estao os multo3 tcs.tomunhos.l>l:l ... 

O I C UI. OS 1~COS. ' · ~~ • • • •:• • • • • . •"' · · • ' iiO 
Vol. YI 
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'blicos dados por varias p!lsSOtl8 que têm sido 
sujaitas a tra.ta.ment') naquelle hospital; e 

,apraz-me muitíssimo relembrar una opi
nião valiosíssima para S. Ex., 110is é de, uma 

.P3SSOJ. de grande auto:·idade, scientifica e 
-política, p:.~.ra S. Ex_, visto como se trata do 
chefe do seu partidv, o Sr. Senador Ba.ra.ta 
Ribeiro. 

Infelizmente, como esta Camara sabe e la
menta, o Sr. Senador Barata Ribeiro acha-se 
gravemente enfermo. Pois é faeto publico 
que o mesmo Senador, desconfiando a prin 
cipio que estava atacado de peste bubonica, 
escreveu uma carta ao director geral da 
Saude Publica que terminava com o p3dido 
ode fazel-o conduzir sem demora para aquelle 
hospitu.l, o que demonstra o b.Jm juizo e a 
•confiança que o nobre Sena.dor faz daquelle 
estab3lecimento. 

E já. que me referi ao Sr; Senador BaJ"<Lta 
Ribeiro, quero doixa.r manifesto desta. trL
buna o profundo pozar que sinto pelos saus 
incommodos de sa.ude, be!l1 como os sincerus 
e ardentes votos que faço pJlo seu resta
beleciménto, pois, emb}r<.t seu d.esaffecto por 
motivos que esta. Camara conh:>ce, causa-me 
tristeza a. idéa de que o seu partido e .esb 
Districto muito perdem com a impossibili
dade em que o põe a. m.Jlastia de prestar 
ne3ta phase da nossa vida parlamentar os 
-set'vlços quJ têm direito a espera.r delle. 
{Muito bem; apoiados.) 

UM SR. DEPUTADo- E.;:8es sentimentos 
honram muito a V. Ex. 

A vaccina tem sido applic:tda não só no 
Rio, como nos Estados. . . . 

O sôrJ e vaccinà. têm sido furnecidos g1·a· 
tttitamente aos Estados, tendo sido . feitas 
ramessas aos seguintes pontos: Estado do 
Rio, Pernambuco, Sergipe, Ala.gôas, Rio 
Grande do Sul, Pará. e Maranhão. 

Si o Governo tivesse de fazer acquisição do 
sôrJ até agora ga.sto, no mercado estrangeiro, 
teria de despende1• m4:140$, p:1g.1ndo cadá. 
frasco a lO$ ( preço pelo qual o Estado de 
S. Paulo vende o sôro que prepara). 

Avaliando ca1a frasco de . vaccina. em 2$ 
(p1•eço extremamente baixo) teria. o Ins· 
tituto produzido 21:836$ (10.933 tubos a 
2~00::!). 

A producçã.o do Instituto a cJntar de 25 de 
fevereiro de 1901 rapresenta um valor de 
g26:006$ ou 7:062$437 po>· mez. 

A V:Jrb!Z actual do Instituto é de 5:000$ 
mensaes. Tendo elle começa lo a. funccionar 
a. 25 de 111:1.io de 1900, tem,portanto, 41 mezes 
1e existencia em que despendeu ~05:000$ 
(41 mezes a 5:000$000). 

Assim, por~anto, sómente no que se refere 
á sôro e vaccina a producção do Instituto, a 
contar de 25 d :3 fuvereiro de 1901 ( i. é em 
32 mezes, em que despendeu 160:000$), não só 
cobriu toda. a despeza até hoje feita., in
cluindo a d.:> p Jriodo de organização, em que 
nada produziu (25 de maio de 190J a 25 de 
fevereiro de 1901) como compensou a despeza. 
que o Governo teria de fazer se houvesse 
de adquirir sôro e vaccina no estrangeiro, 
havendo ainda um saldo ele 21:006$1JOO. 

O Stt. MELLO MATTOS- Fitllemos agora o Insti&uto, porém, não se limitou ao pre
da organização de Manguinho.s o dos ser- paro de sôro e vaccioa anti-pastosos : tem 
viços que tem pN~sto.do o aind:.t póde prcs- pL·epa.rado e prompta a ser utUisa.da a tubel'· 
tar. cttlina, quo foi gratttitamente offerecida e 

O Instituto de Manguiuhos começou a func- acceitn. pela municipalidade, que tel'ia de im· 
cionar no dia 25 de ma.io de l9JO. DLuante os pol'tw· mse producto do estrangeiro, pa.ra o 
primeiros mezes fomm feitas instu.llaçõos exa.mo das vaccas leiteiras, de a.ccorào com 
dos 1a.bora1:orios, co~heira.s, etc. O serviço de 0 disposto no cll'i. 24 do dec1•eto muaicip:~.l 
preparo do sôro começJU pl'opria.tnente no n. 376, de 17 de'ja.nairo de 1903. . 

. dia. 16 de agosto de 1900, da. ta. d;.L primeira Ainda. prepara o Instituto a vaccln.L anti· 
·inoculação no I>rimeiro ca\'ttllo. carbunculosa. 

A primeil~J. porção d:J sôro foi fornecida. Tem servido o instituto de escola de me· 
rio ~ 25 de fevereiro ih 1901. Dahi por dicina. experimental, tendo siào frequentado 
dia.nto· o .fornecimento de sôro f<Ji o mais re- por estudantes de medicina, os quaes ahi f<J· 
gula.r possível, tendo sido applicado nã'J só ra.m fJ.zer estudos, que estão consabstanciado~ 
no Rio como erp. Campos, Rio GrJ.nde do Sul em nove theses inauguraes, que mereceram 

.e' outros Estados. todas a nota de disti..11cção em nossa Facui-
;: 'À'léi:n do sôro aoti-pest:Jso, tem o instituto dade. 

;.p~~~ij.O '!accina. ai:J.ti•pestosa por um pro• Actualmente trabalham no instituto outros 
~cess::>· -propr!O que tem dado os melhores re- estudantes que se prapa.ra.m em questões ex-
';áültà.üos: · · · : · ·• · . perimentaes. 
~ ·:•·Desde o dia. 25 de fl3vereiro de 1901 até 25 Aia-la o instituto cuida. de estudar assum, 
~~ ~~ut\íb'ró?l.ia' -1903, tetn o instituto forl1e- . ,ptos relativos á. pathologia tropical,. tendo 
s·êt~:4{)812SO -.'c .. c. ·'de iJôro distribuidos em em andamento o p~el!aro ~e outrqs .. sôros, 
~·~~~~~8.· .. .... , . · · ' ·· · en~ra os quaes o.a.nt1-~iphtenco.Com a verba 
;o~'J:-!'::A, '?~i-º~-'1~ Jlrepilrada. · orça. ·em 2.86611 ensten~e têm s1do fettos melhoramentos np 
~·i~~ribüt1los'é*eto..:=983 tubos. · · editlcioe acquisição de apparelhos,substanclas 
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·Chimicas, etc. Assim.pois, ftca.m mais que de
monstrados os lucros prcduzidos com a crea
.ção Aio Instituto Soratherapico e a grande 
economia que suaexistencia traz ao Govel'Do. 

No que diz respeito á qualidade do pro
dueto preparado, bJ.sta dizer que o ex-di
.rector de Saude Publica, que fazia a apolo
gi~ do proces;;o Te;oni de extirpação de glan
ghos, porqu3 o re:mltado da applicação de 
sôro do Instituto Pastenr e do de Messina 
não era s:ttisfactorio, pois aquellc pro
duct? era mdo (como declarou em artigo 
publicado no Jomal do Comme1·cio de 20 de 
outubro de 1903) · aconselhou mais hrde o 
emprego exclusivo de sôro de Manguinhos. 

Com effeito, depois do preparo do sôro 
:>,nti-pestoso em Manguiohos, o Dr. Nuno de 
Andrade ordenou a suspen~ação da extir
:pação dos ganglios e o substituiu no trata
mento dos pastosos pelas iojecções de sôro de 
Manguinhos, justifica.ndo este procCJdimento 
no seguinte tópico, que é transcripto do rela.
torio apresentado pelo ex-director da saude 
ao Sr. Ministro do Interior, em 7 de feve-
reiro de 1903: · · 

« O resultado do tratamento dos pastosos no 
Hospital Paula Candido é o mais animador 
possivel e estou com·encido de que das tres 
affecções epidemic'1s que mais nos aftligem
a febre mnarella, a varíola e a peste-a que 
menor mortalidade determina é esta ultima. 

E' de interesse consignar que o sôro espe
cifico preparado em nosso laboratorio soro
t.herapico se tem re,-elaio de efficacia c1·es
cente. gr•aças ao numei'O pt·ogr.:~ssiva.mante 
maior de uoida.de3 anti-toxicas que veiu a.l
eança.ndo o trabalho pe·,·severante de inocu
lações reiteradas dos anim:.tes que o produ
zem.» 

Não podia haYet• maior vlctoi'ÜL: o conse
lheil•o Nuno tinha, om nrtigo publicado no 
Jo1·rwl do Commel·cio, declarado o empreg-o 
do sôro como imt~roficuo e elevad) o methodo 
de ext.ü•p.'1çã.o ga.nglion:u· em system'1 de 
t!'Lthmento da pc~te no Pa.uh C:J.udido. 

O sôro do M:tnguinho3 fl)i on:ni:.t1> n.:> In
stituto do Koch,em Berlim,e no Ins~Htito Pas
teur de Paris, e os rJsult:úlos ob~idos toram 
os melhores posiivei~,com'J · fJi commuuicado 
-em cal't.:l.s religida'.l palo profe3Sor Kolle 
de Berlim, e pelo Dr. Ma1•choux, e em nome 
do professor H.oux. 

Kl)lle, dos ensaios cJ:np:.trativos que fez 
dos ditrerentes sô :-os pt•ap:.tr .. tà.')S, inclusive 
.do sô ~·o do Instituto PJ.stour Li) Paris,sôro de 
Berne, sóro de Lust .g, verificrn que o sôro do 
Rio fui o unico com o q1,1al se conseguin, em 
applica.ção praventiva·, S<Llvar cento pqr 
.cento dos animaes empregados. Ainda no 
.ultimo numero dos A.onaes . do Ingtituto Pas
t~ur, de 25 de set'3mb:•o de 1903, o Dr. Du-

prat de ~a.ri$, que t~we occa.sião de empre
ga,r no R10 Grande do Sul o sôro de Ma.ncrui
nhos! faz delle as mais encomiasticas I:"ere
rencms, mostrando o alto valor que possue 
no tr.:tt:unento da peste. 

As. esta.~istica.s obtidas em Jurujuba são 
a~m1rave1s: a mortalid'.tde em 1902 e 1903 
fot apenas de 17, 9°/o, quando na India 
com o.sôN do Instituto P<tsteur applicad~ 
p~r Stmond, a morta.lid<tdo fvi 60°/ 0 c, em 
Sa.ntos, com o sô1·o Terni a mortalid<tde 
fo1 de 37, 5 °/o· A actu11 estntistica. do 
Hospita.l Paula, Candido promatte ser ainda. 
mais sa.tisC:tctorh quo de 1902 e 1903 
porqu~ os doentes, todas as vez•)S quo iss~ 
é PJ~sivel, s~Jfrem a inocula~ã.o intra-venosa, 
ou ~otraperitoneal de sôro antes da re
moçao. 

. No que se refere a promptidão de furne
ctmento de sôro, o Instituto cuida semprJ de 
ter um ~loch capaz de cnft•cntar de prompto 
a~ necestdades da cidade do Rio de Janeiro. 
Nao con~em ter um deposito excessivo, por
que o soro a.It~ra-so com o tempo. Não 
obstante, o Instituto tem fornecido aos Es
t<:dos o sôro que. lhe tem sido requisitado, 
nao tendo recebido p:n· esse sorviço auxilio 
algum dos referidos Esta~os. 

Bum entendilo, a remc:<sa de sôt·o para 
os Esta_d?s_ só pódc ser feita a'gJns dias após' 
a requi:slçao, porqu:~.utJ, sendo o stock exis
tente ca~culado pm·a. supprir a cidade rio Rio 
de ~ancn•u, ~~ neccs;n.l·io que medeie entre o 
pedido c a. sua s:J.tisfa.ç5:J o tempo ne~essario 
pa~·a as operações multiplas, que vão da san
gna dos ca.vallos ao enrrascamento e aconJi
cio~a.ment:.~ final do producto. Mas, ainda 
assim, o Instituto acóde immediatamento a 
~ma parte da requisição, de~falcando para. 
1sso o stoch destinado ao Rio, remettendo 
sempre o rosto do pedido, desde quo :1ssim 
seja necessario. 

No que diz respeito :L posto, a Directoria 
de Sa.uJ.o tem ful!.o tudo quanto cst:l. acon
selhado pela sciencia moderna para a pro
phylaxia. desta molestia: 

I o, isolamento hosp~talm· de todos oa doen• 
tes, som excepção ; 

2•, desinfecção rigor.:>sa. dos lo~aes, donde 
foram remwidos doentes e onde foi obser
vada epizootia nos ratos ; · 

3°, vi~ilancia SJ.nitaria do tod:ls as pe3~ 
soas residentes nos fócos; '' 
. 4•. matança systematic:1 dÓi! ratos ; . . . . . 

. 5•, policia sanitat•ia. das zon:1s infectadas·; 
6•, vaccinação :anti-pastosa em larga. es-

cala. ' . 
Para preservar os Estado3: ,,. 
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1 o • .desinfecção e matança dós ratos . nos ctuosas; · porquanto ·o . meio · medico e · a so- . 
navios por meio do ·apparelho Clayton ·; · '- , ciedade . europêa :são -bastante cultos, para 

2°, p~ohibi_ção de a.tracàção .. aos 'návios a.jui~arem do •nenhuni valor ··que possa ter a 
provenientes de zonas. infectadas. ~ simples inspecç-.ão do facies de .um. cada. ver 

uo diagnostico da molestia·:que motivou a 
A grande difficulda.de . que a .Directoria. morte. 

tem encontrado é representada p·ela. a.usen· · · , · · · · 
cia. de notificação dos · doentes; para ob,·iar, Si a verifica,ção systemâtica de obitos, ins--
em parte, esse inconveniente foi e~tabelecido. tituida entre nós como medida acceseoria na 
vigilancia rigol'osa sanitaria,. isto é, 0 exame prophylaxia da pes.te, tinha por fim ame.· 
clinico dia rio, durante 10 clias, de todas as drQJ;J.tar os medicos que não notific<J.vam, :per
pessoas que residem no foco da . molestia. guntaL·-se-ha com carra(las de · razão: por 
e o tratamento de todos os obitos occorridos que motivo os riledicos sonegadores se ane
em zonas infectadas, como si fossem occasio- ce:tl'iam da. verificação de obitos (mesmo que · 
nados pela :peste. · · essa medida pudes.:;e fornecer resul~ados se-

guros) si eUes tinham, de antemão, certeza 
. A suppressão da verificação· systematica da impunidade que gozavam, em virtude da. 
de te. dos os obitos occorridos na cidade foi deficíencia de nossas leis sanita.rias ? 
motivada paios seguintes f<.tctos : · · 

E, si se acceitasse como boa essa razão de · 
· 1 o, :pot'que o· pessoal medico era. distra- temor que poderia. trazer a verificação de 

hido para zonas .inteiramente indemnes e obi to, por que razão não attribuir igual, senão 
longinquas,fazendo assim um serviço inteira· superlo1·, vantagem á vigila.ncia e policia. 
n:enteiínproficuq, perde_ndo uni tempo :pre- anita.rias que descobrem pelos meios scüm· 
c10~o, · que é hoJe appllc..'tdo em serviço de tificos fornecidos pela semeiotic:l. clinica, não 
multo maior monta, qual ·o da víailancia mais um cada ver, mas um doente que poderá, 
sanitaria ; · . o ainda ser removido, ·evitando-se .que se pro

longue a contaminação · do .meio, ao mesmo 
tempo que se proporciona. ao doente , o . unico 
r-ecurso de salvaçã0, que ê o tratamento so .. 
rotherapico ~ 

2°, :porque é absolutamente impossível a 
tluem quer que sej~ fazer um diagnostico 
pela. simples in~pecção de um ca.da:ver, so· 
bretudo vestido e poucos minutos antes do 
enterro ; só mente a autopsia e o exame ba~ ·E, ao demais, a v(à•iftcâçió · de obitm; só 
teriologico systematicos poderiam dar um descobriria (Ri isso fosse sempre possível) · os 
resultado ser~o, mas tal serviço é pratica- cada veres dos pastosos, ao :passo que a vigi· 
mente impossível. lancia descobre sempre, não só os c~tdaveres 

·O serviço de verificação systamatica de mas, sobretudo, os doentes. 
obitos é ir riso rio e anti-scienti:tlco • De modo que o circulo prophylactico alcan-· 

A ·nirectoria de Saude Pulllica não aboliu QJ.do pela vigihtncia S<Lnitaria ê muito mais 
por comnleto. a verificação do obitos. Esse dilatado que aquelle que seria n.Icançado :pela 

~ · verificação systema.tica. dos obitos, si, por 
serv,iço ainda é feito nos casos do diagnostico aca.so, t•sse serviço pudesse ser feito com 0 in· 
suspeito occortidos ein zonas infectadas, onde disnensavel ril?or, irl'ealizave. 1 na. pNttica.. 
todos ess'és casos, mesmo que os cada.veres r -
não tenham soffrido exame bacteriologico A desra.dicaÇão da peste de uma êidade por-
(é nisso · que consiste a actual verificação ella conquistada, como é o Rio de Janeiro, é· 
de obito), ·são tratados como se fossem de um problema difficU. Sómente um traba.lho
peste, isto :~; :procede-se á. desinfecção da casa. persevera. o te e indefesso; · sohretudo feito nas. 
e submettem-se os moradores á vigilancia sa• épocas inter-epidemicas, poderá produzit• um 
n,itaria. re.sul ta do sa tist'actorio,' e por'isso 'a Directo1•ia 

Tem-se ohjectado que em -certos p:tizes da ~de Sc\ude Publica eitá. empénhada na éam-
Europa. existe a verificação sytematica, ·pa.nha, recorrendo· á$ 'mais. Seguras me· 
dos ohitos: a esta. pratica a.lludiu 0 meu ,didas, que estão_já sendo·J?ostis ém p~atica 
nobr'e compánheirode bancada sr: · Sá. Frei- e ~ue !1-lcançarao o D:J.a.XllllO. de actiVldade 
re,lembran,do a a.dopção de tal medidã. ' · n~ ~p~modo _de a,c.abnta. q~~ sobrevem_ no, 
-·''·a "'' . ,,.,, ... , .. . . :; . . . -.!. · : verao. · 
Coni ·eft'éito o ·racto .e:veridico, ,mãs.,a ..,~- . u · ., " •"; · • · 

riftcaçã~ d~; ~J>lro . ~~~~ n~'o ~ó p.~a,gq_qsJico .4a. · üEssas -medidas ~; :r'· · 
cama merii~;" m1lls~ sxmJ>lesmente ao··diagnos- ; .l. <:> ModW.cacão, ~os'1 dpJriiÓÜios· ~onsldel'ados 
=~:f~~::~~~~J~lrld~~s~~ ~~ fóqos~ .;; . i ;\: ... . ,;·;~; ,; ,,,.,', . ·· . . ,_, :· -- : .. 
tado de morte apparente. Essa verificação : -2;17-'Mà~nça; 'systema~ :~ :em ·~rande •es·-
. n~o: :v:isa a prophrla;xia~ tlas molestias inf&- cal..,. don.atos; :sobretudo nõS fócos. · · ·. 

' ~ .• ~ . . 
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3. o Vaecinação anti·pestqsa. , 
Sr. Presidente, com estas observações 

-concluo o meu discurso, pedindo perdão â 
Camara de ter abusado . de sua benevola 
attenção. (Mttito b-em; iliuito bem. O orador e 

. calorosamente felicitado.) 

Fica. a discussão adiada pela hora. 
Passa.-se á hora destinada ao · expediente. 

O Sr. Alencar Guim.arã:es 
· ( 1°Secretario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

blic(J., para os devidos fins, a proposição 
desta Camara Pl'Orogando a actual sessão 
legislativa até o dia l de dezembro do cor· 
rente anno.-Intairada. 

po_ mesmo sephor, do igual data, trans~ 
m1ttmdo com emenda a proposição desta, Ca
mara, que concede a pro rogação da licenç·a em 
cujo .goso se acha o amuuuense do Tribunal 
Civil e Criminal Augusto Moreno de Alagão. 
-A' Commissão de Petições e Poderes. 

_Do mesmo senhor, de 29 do corrente, en
VIando as emendas do Senado à proposição 
desta Camara estabelecendo que ao enge
nheiro Aristides Galvão de Queiroz, aposen-

Officios: tado no cal'go do direct"ol' da. Secretaria do 
Do Sr. lo Secretario do Sonâdo, de í28.do Ministerío da Agricultura, Viação e Obras 

Pubiicn.s, compete, desde a. aposentadoria, o 
corrente, communicando que o Senado ado- ordenado de engenheiro fiscal de 2"' classe • 
. :ptou e nessa data enviou á sa,ncção pl'esi- corresponJente a 25 annos de servieo.-A' 
dencial a proposição desta Camara autori- .CommEssão de Fazenda e Industrias. · 
zando a abertura do credito· ex:traordinario 

, de lO:BqO$ :pa~>a indemnizar ao_ Ient~ .do . Rec1uerimentos . 
·Gymnas10 Namonal ba~ha1•el Joao R1beu•o • · 
da despeza que fez com a publicação das suas •. De Berna.rdo Paes, enfermeiro da Cas:t de 
obras-Historiado Oriente e Grecia e-Ris- Correcção desta. Ca.pital, pedlndo equipara
tol'ia do Brazil.-Inteirado. •ção dos seus vencimentos aos do funccionario 

congenere da Casa de Dentenção.-A', Com. 
.missão de Orçamento. · 
' De Gnílhermina Caro~ina. Mau!, petlindo. 
relevação de prescrip;;ão em que diz ter in
corrido, para propor a acção consequente-ii. 
sentença de di-vorcio pa~sada em· jul:gado~
A' Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça.. 

Do Sr. 1° secretario do Senado, de igual 
data, .. communicando que o Senado appro
·vou .e nessa data, enviou á . sancção pre
sidehcüll a .pro:posição .. desta. Cama;ra auto
rizândo . <1 a ])ertura do . credito de 600$ 
:pa1'a pagamento das gratificações devidas 
aos l cs escripturt~.rios do Thesouro Federt~.l 
Bernardo Hilarião Alves da, SHva . e Al· 
fredo Regulo Valdeta.ro, incumbidos da, to
mada :lie.'contiis' diis · éstradas de . ferro de o Sr. Neiva-Seohores, .inCeli~mente, 
<larango!il. 'e Slinto' Eduardo ao. CacllOCiro continua.ndo enfermo o meu pre,2;ado amigo, 
do Itapemirim.-Intelmdo. nosso distincto collcga, o Sr. Alberto Be-

p-ó lWesnio sehlior, de igual data,cominu- zamat, que faz parte proémineilte' da Com
nicandii quo o Seriado nessa data enviou· missão do F1.1zenda e Industrias,a quo tenho a 
á sancção presidencial a resolução do. Con- honra de presidit', peço a V. Ex. que nomeie 
gresso Nacional aútorizando o Govm;no a um dos coUegas .. para substituil~o, pois, ha. 
mandar pagar a D. Luiza. Duarte Sayão difficuldade,ás vezes,da Com-missão l'eunit~·se , 
.Lobato os vencimentos rle seu .finado. ma- devido á auscncia de uns e '~ . molestia de · 
rido Pedro Evang.~lista. de N-egreiros Sayão outros dos seus membros. (M!!ito Q.eP.~~.) 
Lobato; 2° oflle:i.al aposentado, do Cg.11reio 
Geral, de 14 de novembro de 1894 a ,5 de: 
ju~ho de 1895.-;;Intcir~td.o"' . ·. 

Do mesmo senhor,-.de igual data., c&mmu:, 
-~ando que nessa data o Senado enviou á 

O Sr. Presidente-Nomeio parp. 
~uhstituir o Sr. Alberto Bezamat, emqu~nto 
estiver enfermo, o St>. Mauricio de_Abrel.i. · 

sancção presidencial a resolução- do .Gon- · 
.g~.esso Nacional, autorizandq -a .abeJ?tura do O S~. Candido Rodrigues-:
eredi,~ extraor.dinario de 4:000$ para pagar; Sr. Presidente, peço a V •. E:x;. c1 ue nom1:lie 
me:áio,: no periodo. de-.1' d:e.setembro a.Sl de' nm Sr.Deputado para sub_stttmr o Sr.· Arth!J!l' 

. dezembro, aos profes'i/ore/il :das cada-iras de , T~~:re~~que falleceu e faz~a pa,rte da.,CommiS-
•logie:l. e Utteratt1L'a, .ree~n"$~ment.e-. eeeada.s ~ao d,é. Ta.r1fas. .. ' 
no Gy,qwasío Naqiona.l..-Int~il',ad.a.. . ... ~: ! .1. ,. '· 

' Do mesmo·senh~~. de:iguaLda.ta~.commu-· : o -Sr.:. Presidente- O.pportuna- \ 
·nicando que nesSa.. da.ta..-o .Se!lí!odO appi."OVOtt mente a.1itenderei o pedido do nobré Depu:..· 
,e env.iou ao ·Exm.· Sr.,,Presiden.,te da. Repu- tado. · · · · 
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Foram o:fferecidas na ·sessão de 29 de ou- Foram o:fferecidas, na sessão de 29 de ou-
tubro de 1903, ao Or>çamento da Justiça e tubro de 1903, do Orçamento da Viação, as 
Negocios Interio1•es, as seguintes seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 251 B;de 1903 

Ao Orçamento do Interior : 
Rubrica 15- Brigada, Policial - Transfi

ra-se. 
l Iospector do serviço sa.nitario, tenente· 

coronel. 
l Cirurgião dentista tenente, da. 5a emenda 

para a 3". 
Na emenda 3"' major chefe do serviço, di

ga-se major fiscal. Em voz de capitão fiscal, 
diga-se capitão medico. 

Sala das Commissões,29 de outubro de 1903. 
-:-He1·edia de Sà.-Josê Eu:;ebio.-Felisbello 
F1·ei1·e. -Fm·reira Bmga.-Valois de Cast?·o. 

Ao art. 1°, n. 12, Justiça Federal : 
Accrescente-se : augmentada de 600$. an

nuaes para o l'ag<.imento dos vencimentos 
que ca.bem ao solicitador do Juizo Federal 
no Estado da Bahia,de accordo com o a.rt.I2, 
do decreto n. 173 B, do 1903 e art. 5, da lei 
221, de 1894. 

Salu:das sos ~õcs, 29 de outubro de 1903. 
-Etegenio Tow·inho. 

·Ao n. 11, do art. Jo: 
Em vez de 2:000$, diga-se 3:000$000. 
Sala das sessões, 29 do outubro de 1903.

Sd Fl·ei,·e.-Amel·ico de Albuque1·que. -Col·
rêa Dutra,- He1·edia de Sà, 

SuppriJl?.a-se o n • 17 ao art. 1 o. 

~ala dil.s sessões, 29 do outubro de 1903.
Ge,·mat~o H~sslocher. 

Rubrica n. 12-Justiça Fede: al-Ministerio 
Publico. '. 

Supprimam-se-6:000$000-d.ados p:tra l'e
munaração provisoria do se1·viços na Pro
curadoria Geral da. Republica. 

Sala ·das sessões, 29 de outubro de 1903.
. .ruHo de Mello. 
... ,-_ ·r.;;; r · . . ·. ; . . . . 

:Fica o, Governo . autorizado a modificar o 
régiiliimi:mto dó Institüto Nacional de Musica., 

!se:m. :augi:riento M'déspeza. 
" · · . ,29 de outubro de 1903.-

EMENDAS 

Ao projecto n; 288, de 1903 

(Orçamento da Viação) 

Accrescento-se onde convier: Fica elevadtt 
a 8$ a diaria de cada um dos carpinteiros do 
almoxarifado d1. Directoria. Geral dos Tele
graphos. 

Saladas sessões, 29 de outubro de 1903.
Heredia de Sd. 

Prolongamento do ramal de Sanh Cruz 
até Itacurussá 2.000:000$000. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1903.
C1·uvello Cavalcanti. - Hem·ique Borges. -
Julio Santos.- Sã Frei1·e. - Galvllo Baptista. 
- OUveil·a Figueit·edo.- Hm·edia de Sd. -
Erico Coelho.- Belisario de Souza. 

Augmente-se de 24:000$ a verba relativa 
ao pessoal de linha da. Repartição Geral dos 
Telegraphos, ficando elevado a. 20 o numero 
de inspectores de la. classe. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1903.
Ferreim Braga.- A. Saldanha.-llf. Pr.reira 
Reis.-Reboúças de Carvalho.-Amolpho Aze· 
1)edo.- se,·gio Saboia.- Cal· los de No,aes .
Angelo Neto. 

Onde convier: 
Fica o Govemo autorizado' a construir uma. 

linha telegraphica. da cidade de Macahé a. de .. 
Santa Maria Magdalena. · · · · · , 

Sala das sessões·, 29 de outubro de 1903.
Silva Castro. -Lourenço Baptista. - Olivei1·a 
Figuei1·edo. - Galvcro ·Baptista. - JocTo · Ba
ptista.-Hem·ique Borges. 

Onde convier : 
Ficam equiparados, para todos os effeitos, 

a agentes de 1" classe os ajudantes de esta
ções especiaes da Estrada de Fe1•ro Central 
do Brazil. 

Sol~ das sessões, 29 de outubro de 1903,,;,... 
H; Borges.-Crú,eUo Cavalcanti. . . 

·Onde convier~ 
Para·desob!Strucção do ,leito do rio Eiant• 

Anna, desdô o : logar denominado . Santa 
Branca até a sua confli.Iencia com o Ribeirão 
das Lages, neéessaria para a conservação do 
leito da linha Auxiliar, 20:000$000. · " 
i Sala das se~sões, ·29 de outubro de 1903.
Henri.?Jtie· Borgés; .:....Gal-oao Baptista. -J. ·Cru· 
"ello '{'mialcanti; - Oli"'ei1·a Figuei1·edo •
L()urenço Bapti~ta.-Joao Baptista. 
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Onde convier : 

Fica o Governo auto1•izado a abonar aos 
engenheiros fisca.es das estradas de ferro fisca
lizada~ pela Vniã_o (excl~idas as arrendadas), 
como mdemmzaçao ás viagens que são obri
gados a fazer, não só em inspecção das estra
d~s •. como. na dos engenhos centraes, uma 
d1ar1a corrl!ia, para 360 dias no anno ou 30 
no ~ez, de : ?$, para o chefe da fiscalização 
da rede flum1nenso da Leopoldina Railway, 
6$ para o engenheiro fiscal da Estrad<\ de 
Ferro d~ Santos a Ju~diahy e a de 5$ para 
os tres aJudantes da rede fluminense e 18 
enge.nheiros tlscacs, nos limites da impor
tanma total com que as comp<mhias contri· 
buem. an~ualmente para as despezas de -sua 
flscahzaçao. 

Sala das sessõe.~, 29 de outubro de 1903 -
Henrique Borges. · 

Onde convier : 

A adopta.r o avitre que julga.t· mais conve· 
niente, inclusive emissão de títulos da divida. 
interna, para concluir o prolongamento da 
Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uru· 
guayana, executa.r o ramal de Sant'Anna. do 
Livramento G o alargamento da bitola da 
Estrada. de Ferro Central do Brazil de Tau
baté a S. Paulo, e ramal da Penha, não po· 
dendo dar garantia de jui·os, nem sud vençã.o. 

Sala. das sessões, 29 de outubro de 1903.
A. Ca.ndido Rod1·igues.- Alvm·o Cm·valho.
Jose Lobo.- Valois de Cast1·o.- Fen·ei1·a 
B1·aga.- Gale,io Carvallwl.- Ga1·mano lias· 
sloche1·.- DiO!JO Fc1·tuna. -.llf01·eira da Silva. 
- Paul i no Cal-los.- Francisco Romeiro.
Arnolfo .A;-evedo.- M. de Escobar,- Vespa· 
siano de Albuque,·que.- Campos Ca,·tiel·.
Domirtgos Jlascal'e?llws.-Homcm de Carvalho. 
- Juve11al Mil/e1·.- Jcsttino Cm·doso. 

Accresccnte-se onde convim·: 

Fica o Govemo autorizado a. despender 
até a qu<tntia de 400.000 francos para enviai' 
a Europa profissional brazileiro encarregado 
de proseguir ·ás experiencias mallogradas e 
acautelar os interesses e direitos de inven
ção do aeronauta Augusto Severo. 

Sala das sessões, 29 do outubro de 1903.
]f. Pe1·eí1·a Reis. 

Accrescente-se á. verba de 300:000$, conce
dida á Repartição Geral dos Telegraphos 
para construcções e reconstrucções, a quan
tia de 80:000$, destinada á construçção de 
uma linha que, pelas margens do S. Fra.n-

cisco, ligue as estações de Ca,rinhanha e . 
Joazeil·o. 

Sala. das sessões, 29 de outubro de 1903.
R: Saldanha.- Augusto de 1•1·ettas.- Saty1·o 
Dtas.-Paranltos J.lfontenegJ·o-Bulcao Vianna, 
Ve:[Jne de Ab1·eu.-E~tgenio Tourinho. - Ro
dngues Vma. - Alves Bw·bosa.-Felix ·Gsa· 
pm·.-111m·~olino liioura.-Leovigildo Filguei--
1'aS. -Domm[Jos Guimaraes.-Tosta.-Tolen· 
tino ~os Santos. -Pinto Dantas. - Olegu.rio. 
Mactel.-Edual"do Ramos.-J. A. Neiva. 

Onde convier : 
Fica~ Governo autorizado a despender at6 

a quantia de 200:000$ para o fim especifi· 
cado no paragrapho unico do a.rt. }o do de
creto n. 183, do 20 de setembro de 1893. 

Sala. das sessões, 29 do outubro de 1003.
Joaquim L. Teixei1·a BrandfJo. - Be1·nrwdn. · 
Antonio.-Ilermenegildo de 11io1·aes. 

Ao art. 1°, n. 4 -Tele. graphos: 
Onde se diz- construcções e reconstruc

ções, etc .-accrescente-se, in fine: in c lu ive. 
a coustrucção de linhas quo liguem a ci
dade de Araguary ás da Bagagem, Monte 
Carmello e Paracatl1 o a de Uberaba ;ts do 
Fructal, P1·ata e á Villa. Platina, tudo no Es
tado de Minas Geraes. 

Sala das sessões, 29 do outuln·o de 1903 •. 
-Rodolplw Paixao. 

Onde convi<:>r : 
E' o Governo autorizado, na vigencia da' 

presente lei, a. abrir os creditos necessarios 
pam. o· custe~(J u2- E:>trad<L do Ferro qesto 
de M1nn.s o hgnçao elo trecho dessa lmha. 
ferrea entl·o as estações do P:tnla Freitas e 
Falciio. 

Sala das sessões, 20 de outub1·o de 1903 .. 
-Lamotmicl' Godo(rcdo. 

Ao Ministcrio da Viação: 
Augmeute·se na v01·ba i~ da. proposta do. 

Governo as seguintes subvenções de que 
trata o art. 21 da. lei n. 957, de 30 de 
dezembro de 1902, quo fixou a despeza: 
geral da. Republica :para o corrente anno:. 
Ao serviço de navegação 

entre o porte de Maceió e 
os portos da. Europa.. .. . . • 36:000$000 · 

A' Companhia Pilarense para 
a navegação das lagoas do 
Norte e Manguaba.,....... 30:000$000 
Sala da.s sessõe, 29 de outubro de l90S-

- Wande1·ley de Mendonça.-Euzebio de An~ 
drade.- A. Galvao.- Angelo Neto.-Ra.y
mundo de .<lli1·anda. 
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o Sr. Presiden~e- Não havendo 
·nada mais a tratar. de3igno para amarihã a 
·seguinte ordem do dia: . 

Primeira parte (até ás 3 horas, ou antes): 
Discussão unic[l. do projecto n. 279, de 

1903,autorizando o Governo a aposenta1• José 
Maria dos Reis Barcellos, delegado fiscal em 
eommissiio do Thesouro em Minas Geraes, 
.com o ordenado do cargo de delegado fiscal, 
observado o disposto no § 1° do art. 4a. do d~ 
ereto n. 117, de4 de novembro de 1902; 

Dis~ussão nnica do projocto n. 280, de 
1903, autorizando o Governo a melhora.1; a 
aposentadoria de João 'Rodrigp.es da Fonseca 
Rosa, thesoureü•o de fazenda da extincta tho· 
som·aria de S. Paulo ; 

Discussão unica'do parecer sobro a emenda 
offerecida na 3a.. discuss.ão do projecto n. 70 A, 
deste anno, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir an Ministerio da Fazenda o credito 
extra.ordínario de 68:761$051, para attender 
á restituição de impostos sobre vencimentos, 
devida a varias ministros aposentados do Su
premo Tribunal Federal; · 

2a discus~o do projecto n. 261 J\,, de 1903, 
autorizando o Governo a abrir o ·necessario 
credito para occorrcr ás despezari com are
admissão dos opera1·ios do Arsenal de Mari
nha do Districto Fede1'al, com Rubstitutivo 
da Commissão de Mar.inha e Guerra; . 

2a. discussão do projecto n. 19.5 A, de 1QD3, 
garantindo .aos . empregados ~a. Estrada de 
~~l'l'O Centr~ldo Brazil o direito ú. a.posen
tadoria, contiuun.ndo em vigor o decreto 
n. 221, de 26 de f(m3roiro de !890; eom'pa
rec.er da Commissão de éoristituiÇlio,' Legis· 
:lação e Justi«;>a; · . 

: 3~ dis.cussão do projecto n, 2i5, de 1903, 
autorizando o Presidente da Ropuclica tt 
abrir ao Ministcrio da Mttl'inlla o ct•edito do 
4:550$ para pagamento a João }oaquim do 
Oliveira de seus vencimentos U.e 1 o pru.tico 
das ba~ras do Sergil'le; 

art. 59, ns. I e 3, da Constituição, só nos 
ca.sos do citado. art. 59, n. 1, § 1o .; 
: 3a discussão do projecto- n. 237 D, de 1903, 

com o parecer sobre emendas o1ferecidos para 
a 3a discussão do projecto n ~ 237. deste anno, 
que fixa a despeza doi'Ministerio da Marinha. 
para o exercicio de 1904 ; 

Continuação da 3 .. discuS>ão do projecto 
n .. 252, de 1903 (n. 56, de 1900), declarando 
que, salvo o disposto no n. 4 e no § 3o do 
art. 9° da Constituição Federal, só é licito 
aos Estados estabelecer taxas . ou tributos 
que, sob qualquer denominação, incidam 
sobre as me1•cadorias estrang-eiras ou sobre 
as·n'acionaes de producção de outros Estados, 
quando concorrem as condições que esta
belece, o dando outras providencias. 

Segunda parte (ás 3 hm'as, ou <).fites): 
Continuação c1.'1. 2" discussão do projecto 

n, 38 A, de 1903, reorganizando os serviços 
de hygiene administrativa. da. União (art. 2° 
e seguintes). 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 25 mi
nutos da tar(le. 

DECLARAÇÃO 

Declaro que votei contra o substitutivo ao 
projecto n. 35 A, de 1903, determinando que, 
nas catisas em que decahir a União Federal 
ou em quo a Fttzend.'1. Na.cional fol' conde
mna.d:t <L Cltta.lguet• pagamento, incumbe ao 
procm'a.dor seccional da Repuhlictt, seus nd
juncto:~ o ajudantes l'ospectivamentc aos 
l'eitos em r1ne funccionn.t'om, e 1~\í,o aos juizes 
de secção e seu> substitutos interpor· o com
petente recurso de o.ppcllação. 

Docbl'O :tlndtt quo no llrojecto n. 36 A, 
do 190~, 11 no (lochü•n. insul)stitui vel o pro
c os.~ o da acção especial do quo trata o 
at·l .. :::, d:t lei n. :221, de20do novembro de 
I f{U4, soj:t pal':L annull<Ll' actos dás autori
dades atlministru.tivu.s, 15ej<L para reclamar 
quaCSflUOl' indemnizaçõos decorrentes desses 
acto~. votei cont1'il. o accresoimo feito pela 
Commissão. · ::~ ~~~cussão do projecto n. 248 A, de 1903, 

do,.SeQn.do, ·que· declara . ser ú.pplica.vol a 
disp.ósi~.o do art. 1• do decreto n ·: f)38, de 29 Sa.ln. U.as sessões, 
.de dezembro de . 1902, coni · referericia · ao, -Bricia Filho. 

20 de outubro de 1903. 

" . .: •'/ , . 

. : : 

· .. ·if . J, .:./ , 

.. ·:\ 

. ·i· . 
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ll9a SESSÃO EM 30 DE O'li'rtl':SBO DE 1903 

Pl'e~idencig dos ~~·s. _ Paula Guima1·ães (P1·esidente, Alencar Guimanies 
~fo Sec1·etano), Paula Gu,manies (Presidente), Alencar Guima1·ltes (to SccJ·etario) e Paula 

Guima1'lies) P1·esidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que 
-respJnd.Jm osSrs. Paula Guimarães. Alencar 
Guimarães, Thom-az Accioly, Wanderley de 
Mendonça, Joaquim Pires, Eugenio Tourinho, 
Antero Botelho, Antonio Bastos, Urbano 
Santos, Luiz Domingues, Eduardo Studart, 
Sergio Sahoia, Gonça,lo SoutJ, Eloy de Souza, 
Fonseca o Silva, Pereira Reis, Paula. e Silva. 
Teixeira de Sá, Ermirio Coutinho, Celso dé 
Souz1, Angelo Neto, Euzebio de Andratle, 
Arroxellas Galvão, Jov iniano de Carvalho, 
·Felisbello Freire, Domingos Guimarães, 
Neiva, Bulcão Vianna, Alves Barbosa, Tolen
tino dos Santos, Paranhos Montenegro, 
Eduardo Ramos, Bernardo Horta, Heredin de 
Sá, Americo de Albuquerque, Fldelis Alves, 
·Galvão Baptista, L'tm'indo Pitt..'1, Henrique 
Borges, Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira 
Bral\dão, Francisco Veiga, Estevam Lobo, 
Ber<.~.trdo Monteiro, David Campista. Bueno 
do Paiva, Leonel Filho, Bernardes de Ftu'ia, 
·Antonio Zacarias, S:tbino Barroso. Nogueira, 
Olegario Macfel. Rodolpho Paixão, Galeão 
·Carvallml. Moreira. da Silva, Francisco Ro
meiro, Rebouç-.a.s de Cttrvalho, Arnolpho Aze
vedo, Ferreira Braga, Paulino Carlos, Al
varo de Carvalho, Candido Rodr·igues, Hor
menegildo de Moraes Filho, Joa-quim Tei
xeira Brandão. Bernardo Alltonio, Costa 
Netto, Aquino RilJeiro, Ca,ndido do Abreu, 
Carlos Cavalcanti, Angelo Pinheiro, Cassiano 
do Nascimento, Vespasiano de Albuquerque, 
Diogo Fortuna e Campos Cartier. 

Abt•e-s::l a sessão. 
E' lida e posttt em discussão a acta. 

O S1•. Rodolpho da. Paixão
Sr. Presidente, pedi a palavra pat•a solici
tar de V. Ex. que mande rectitlcar a omon
·aa. que apresentei hontem ao Orçamento c~ a 
Viação, nos seguintes t~rmos: onde se dtz 
-UM......,diga-se-Uberab~- Como está, ella 
.desnatura o meu pensamento. . 

Outro3im devo declarar que apresente1 
.duas emendas ao proje·cto do reforma eleito
l'al, as quaes, a meu ver, são de alta impor· 
tancia, t ;ndo o proprio Sr. Anizio de Abreu 
.declarado que acceita.va uma dessas emen
.das. Entretanto, percorrendo os pareceres 
não encontrei essas emendas. 

Peço a V. Ex. que mande corrigir ess[l. 
.f<tlta e obtenha collocação, qualquer que seja, 
_para as ditas eroenur1s, afim de que eu possa, 

Vol, Vl 

no momento tia votação, dizer algumas pa
lavras a respeito. 

O Sr. Presi<lent.e-A i\Ie>a se in .. 
formará p.:tra providenciar no sentido da, 
reclamação de V. Ex. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a discusssão unica do pro
jacto n. 2i9, de 1003, autorizando o Governo 
a aposentar José 1Iaria dos Rei-; Barcellos. 
delegado fiscal em comnüssão do Thesouro 
em Minas Geraes, com o ordenado do cargo 
de delegado fiscal, observado o disposto no 
§ I• do art. 4° do deereto n. 117, de 4 de 
novembro de 189.2. 

Ninguem pedindo a pal:.L vra, é cneer!'ada 
a discussão e adiada a votação. 

E' ~wnunciada a discussão unica do pro
jacto n. 280, de 1903, autorizando o Governo 
a melhorar a aposentadoria de João Ro
drig)les da Fonseca Rosa, thesoureil'o de 
fazenda da extincta thesou1•aria de São 
Paulo. 

Ninguem pedindo a pab.vra,t; enl·erra.da a 
discussão e adiada a votaç·ão. 

E' annunciada a discussão unic·a do p:1t'O· 
cer sobre a emenda oifet•cci(l:L na ~1a di
scussão do projellto n. iO A. de;.; te anuo, 
que autoriza o Poder Execut:i\·o a abrir 
ao Ministerio da Fazenda o crodi i.o ex tl'.l
ordinario de G8:7Gl8051, para attcndm• :i. 
l'astituição de impos1.os soUl'O voucimontos, 
devida a varios ministrn.~ :1po:-:eutados do 
Supremo T1·ibuoal Federal. 

O S•·· Presidente-Tem a P•tlavra 
o Sr. Neiva. 

O Sr.Neiva observa que surgiu hoje 
na arena do" debate o parecer n. 70 B, deste 
anno, sobre a emenda apresentada em 3" dis
cussão ao prtJjecto oriundo da Commissão de 
Orçamento, relativo (L restituição a que se 
julgam cnro direito varios tninistros aposen
ta.dos do Supremo Tribunal de Justiça. Esses 
magistrados exigem mais o pagamento das 
custas do processo em quo decahiu a Fazenda 
Nacional. 

Este caso já foi debatido no Parla1~1ento, e 
a E'menda t'.o oradot• é, ipsis litte1·is, a re

iii 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:47- Página 2 de 17 

882 ANN AES DA CAMARA 

l)roducção da quo foi ap1~esentada pelo Sr. Não julga que até· para isso seja preciso 
Augusto de Fr~itas, c_uja_.cp:q~.p~t~.n.~J~ ·é:;p~r !_O~v!r.~:~G~~rn~;- ne!_n ~e encare essa ques· 
todos reconhec1d ~. Sem embargo d1sto, ella tao pelo priSma Ü<'t tao citada economia ! 
foi rejeitada. ... Vem de molde tambem relembrar, com() 

Assumiu a paternidade dessa emenda, sendo resposta ao primitivo. parecér,. que em 189& 
a sua principal cogitação provocar dos com· as Commissões reunidas de Constituição e 
potentes largo debate. Aliás, outra cousa Justíça e de Orçamento, a proposito de um 
não é ella sioão o corollario da premissa con· credito especial para pagamento dos officiaes
substaociada no projecto em debate. que reverteram á .e:tfectividade do serviço· 

Quan,lo a fundamentou, confessa., animou· .do· exercito, tornaram"n.o extensivo a todos os 
o unicamente o espírito de justiça e de ho· officiaes reformados· sem. os .preceitos le-
menagem ao dire-ito do seus. çoncidadãos. gaes. . · 
Dechtrou então que ella aproveitaria a tres Do trecho desse parecer, que o orador lê e· 
magi:,;trad.os: um quem não &tbe que seja, transcreverá no s~u. discurso, se vê clara
outro, homem do alta cultura jurídica, filho mente a applica;ção (lo-preceito ora invocado, 
da Bahia; o Sr. Dr. Amphiloplüo de Car· e a naturallegitimidade de se acquiescer á 
va.lho, mas de quern não é amigo; o terceiro medida que é pro-po~'ta. n

1
a emen_d\J.. 

o Sr. Barão de Lucena, que por sigual, na Lembra o orado~· que nesse rarecer vem 
presidencia do seu Estado estrei-ou, prati- citada a opinião a·os trilmnaes americanos. 
cando revoltante injustiça para com 0 Prescinde da tratai' da i~constitucionali-· 
ora~or. _ ,. _ , dade, porque não é.dessa questão que se prQ·· 
I~~ nao, o dem?v~ •. ~ore~n,. do devm ,de oco.upa, e não :tem para ella competencia; 

l,l}e~ ~end~r a mere~1da~L~~t1ça, pe~o co~tr.a; mas da desigualdadé, contt·aa qual protesta· 
uo, "e ma1s um mottvo p,u a pugnar P01 esta Eis o trecho do :parecer a que se' refere : 
ca.u~a,. , , _ . " . .. ~ . « Aptes,-~ bom senso, a equidade, a consi-

0 ._?ra.dor na~ é, po1.. ,ut,t_stado a e::; ta deraçao reCiproca, que os representantes dos 
qu~s,tao pelo soutllnento de. amizad~. O que poderes pnblicos.se devem, e a economia dos 
mal::; o .mco~moda,, n.a. Vldar pubhca. ~orno dinheü•os publicos aconselham o poder, cujo 
na partiCular, é a, dosLgualda~e.' O pro~ec~o acto é arguido e atacado como incJnstitucio
~m ~ebate .tem c:;_t,e ~sP.eet~ ·.f<-a C~mnussa~ nal,_ ll{) caso particular,_a que evite a _!eno
J~ m,tndou m~emm:sar O:,;. tntul.t~o::; ap?sen. vaçao da acçao, e a rmterada golpeaçao da
;-td.os d•J Supremo TrlhU~d.~ e _ho~e ~uer no- lei ou acto, seguida da condemnação da Fa
!>M a mesma . cousa a tr e:s l~a~glstrados. de zen da Nacional nas custn.s do processo 
tgual cato,:çorJa, Olll COUcltç·oes pl'OClSa· ' 
mente idonticas ú. do aquelles. Desde que, n{)S considerandos do accordão· 

O orador histol'ia, como um dos muitos de 19 de setêmbro,· que. não julgou subsis
incidontos d:t vida parlamentar, os tramites tente a suspensão do marechal Almeida Bar· 
por que na C:tma.ra passou a. questão do reto do seu posto para deixar de receber. os· 
imposto de 24, 7 o/o, sob1•e o funcciona- vencimentos que· as leis ·militares lhe ga
lismo publico, o mo;io por que procederam rantem, se estabeleceu a inconstitucionali· 
a.quelles que se julgaram inatt~ngiveisao im- dadc da reforma, ficou virtualmente inqui· 
posto, nomeadamente o;: ministros do Su- nada de nullidade a serie de casos identicos. 
premo Tribunal :Militar, c por ultimo refo· ao julgado, ali(ts, contidos alguns delles no 
re-so a uma emenda isentando do mesmo im- mesmo decreto de 7 de abril. 
posto os juizer seccionaes, que infelizmente Nestas condições, desde que o porpctPador 
não vingou. da Íl'l'egulauidade, diz .um bl'ilhant.e publi-

Afina.lpt>onunciou-seunanimemente a favor cistil,; "tem nas ínãos aTácuidade IegãCde des .. 
dos magistrados <tposentaçl.os o Supremo Tri- fazel-a., duas altérnativas se lhe offerecem : 
hunal de Justiça. Roma Zocuta ~st. Foi.então ou à.cceitar sem relutancia. o 'l)eJ·edictwn da. 
que o Governo requisitou em mensagem a justiça fed.eral,interprete.supremo.da Const:· 
quanrtia do 68:701$, pà.ra, tormaJ,~'· eft'acti."Via a tuição, rep,ara.ndõ co;m]:Hetamente: o atten·· 
restituição, della except.uados apenas os tres tado; ou aterrar-se aos rtJstos desmoralizados 
magistrados e que o orador se referiu. dello, aguardando qu(úeja tlemol.ido a g'Qlpes 
·:::E:.;-pois; uni acto .de igualdade, de justiça o de s~ntença. reiterados. . . . . 
queJQ:evemõs: ;praticar' em .relação a ell®. .· Esta _doutrina.: é cqrrente !}ntr,e os autores 
· n~aZ:·.sentir<: que os t1•es magistt•ados, cujos .do :direito .f~_àera.L E, r:Ment!'lmente, ',·(lm 
~éitos ~propuSffiâ•' :já obti.v;er~am se!lten~a 18!:}4, f?i pratiCa..~;a ~or: Clev,ela~d, nos Es~-

fa.·_" ... -.o:. 'l'.··a.'V!e'lr.· . .-m}ql\1&>• per"taPtQ, :.é Isso .. ma·J.S. umf). .. 

1 

.. doª_,JJIJ,l.d.os .. ,_d~ A. m. e_ri.·c.a.·· .. d.· o_ N. Ofte.; em·. r.ela. çao -tmza&H'í)a.Truqnetlhes~eja eJl;tensiv:a 1;1, m_e«Uda á execução da lei do imposto sopre !t. renda 
eôn~ta.nte do projecto, e o meio é o,q;~~ o (lncome tax act), que, após not,avel ce:r·ta· 
:olt3ld0tt:p~bpól-tr~& a.b®itacã9 de sua emenda, men juridico, em q11e tomaram parte sumi
qtt~ .eo,nftaA~á Ca.tllara vote. . ·da.des ~o fôro a.mericaqo, ~omo Edmunds e. 
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Jos~ph qhoate, .foi dcclagada in.constitucio- Deixam de comparecer com causa parti
nal pelo Supremp Tribunal Federal. . cipada os Srs. OliYeira Válladão, Julio de 

Não obsta.rité 'refei'ir-se à.''deci~ão do tribu- Mello; 'Eiléás' Martins, Raymúndo' Nery, 
nal á âppiicaçã~ .d.~ :Iefern um:· casO parti- Hosannah de Oliveira, ArtburLemos, Càrlos 
<miar, e não ·~ lei difuma ' manJ~ir~t theorica e· de Novaes, José Euzebio, Rodrigues Fer
geral~ e trataí;-se dtr um: acto legislatiYo e nandes, Guedelha Moupão, Dias Vieira., Ra:r· 
não executiYo, o" Presidente da Republica mundo Arthur~ João · Gayoso, Tavares de 
mandbu não. só sustar a cobran~a do imposto, Lyra, Wnlfl'edo Leal, Trindade, Soares NeiYa 
como tambem restituir aos contribuintes a ~·~orei:-•a Alves, I>.edro Pernam~uco, E~pidi~ 
soin:Qia de 73.000 dollars, já arrecádada,sem F1gue1redo, Epan:lmondas Gracmdo, Leovi
que;nenhuma voz ~~levantasse par11 protes· gildo Filgueiras, Milton, Vergue de Abreu, 
ta1•, nem arguii• de incompetente o Chefe da Pinto Dantas, Marcolino Moura, Augusto 
Nação para Impedir que a lei continuasse a de Vasconcellos, Silva Castro, Bezamat, 
ser executada. . Pereira Lima, Paulino de Souza, Viriatci 

Si a doutl~ins:\. expandida é verdadeire)., irre- Mascarenhas, Ribeiro Junqueira, Camillo 
cusavel, em tratando-se da ex~t;~ção de uina Soares Filho, Ca1•Ios Ottoni. 1\'Ianoel Ful

_lei pelo Pode~· · ExecutiYo a quem a Consti- goncio, Lindolpho Caetano, Eduardo Pimen· 
tuição não concede ·a faculda.de de suspender tel, Domingues de Castro, Eloy Chaves, Aze

. nem revogar' leii'J, como cóntestal-a, pól·a vedo Marques, Rodolpho Miranda, La.menlla 
em duvida, quando a sentença do tribunal Lins, Francisco Tolentino, Paula Ramos. 
refere-se tL inconstitucionalidade de um acto Abdon Baptista, XaYier do Va.lle e Victo
executivo ou administrativo, que o Presi- rino Monteiro. 
dente da Republica póde revogar espanta- E 
neamen.te. ou po1• sbl.icitaç.ão dos indivíduos. • sem causa os Srs. Pa:::sos Miranda, Ro· 

gerio de Miranda, Abdon l\Iil::wez, Affonso 
a quem o ' acto affecta ?. » Costa, Arthur Orlando, Castt•o Rebello, Ro-

Trata-se de uma. questão de principio:;, de drigues Lima, Moreira Gomes, José Mon
coherencia. 

O direito dél um é o direito de todos, como jardim, Corrêa Dutra, João Baptista, Lou
renço Baptista, Astolpho Dutra, Carneiro de 

jti. foi reconhecido pol' sentença. Rezende, Henrique Sa.lles, Bemardo Anto-
0 .orador pal'filhou a eme.ada que fôt•a re- nio, Fern:.tndo Prestes, Amaral Cesar, Leite 

jéita(la e, vindo á tl·ibuna para defendei-a, do Souza, Francisco Malta e Germano Ha:;: :'l 
sente~se . bem comsigo proprio, porque tem locher. 
cumpl'idq o seu dever. · (Muito bem; muito 
be??.l.) · E' annuncia.da a 2n discussão do p1•ojecto 

o. 261 A, de 1903, autorizando o Governo a Ninguem mais pedindo a palavra, é en- b · · d' t 
corratla a discus:~ão e adiada a votação. a nr 0 nece1.1sarl0 cro 1 0 para occorrer ás 

despezns com a readmissão dos operarlos elo 
Comparecem maL> os Srs. Stt Peixoto, Arsonal <le Ma1•inha do Districto Federal, 

Am•elio Amorim, Indio do BraziL Chrlstino com substitutivo da. Commissão de Mariulla 
Cruz, Anzio de Abreu, Bozorril Fontcnolle, e Onert•a. 
Thomaz Cavalcanti, Francisco Stt, Frodet·ico 
Borges, João Lopes, José ~Iarcolllno, Brlcio O Sa·. Pl'esidente- A este pro~ 
Filho, Pet•eira de Lyra, João Vleim, Mala- jccto a Commissão do Marinha e Guerra 
quias Gonçalves. Esmero.ldino Bn.ndoira. , Cor- a.presontou o soguintu substitutivo: 
nelio da. Fonseca , Estacio Coimbra, Ru.y- «Art. 1. • E' o Governo autorizado a abril• 
mundo do Miranda, Rodrigues Daria, O li· um c1•edlto não excedente de I 20:000$, sup
veil·a Valladão, To:>ta, Felix Ga.sp~\r, Sntyro plementu.r á. ve1•ba. - Arsenaes- do actual 
Dias, Augusto de Freitas, Rourigues Sa.L- Orç:amento da Marinha, afim de occor1•er ás 
danha, Galdino Loreto, Mello Mattos, StL despazas com o pessoal extraorJinario, que 
Freire, E1•ico Coelho, Belisario de Souza, convier admittir-se para o regular anda
Julio Santo's, J~sê Bonifacio, João Luiz, mento das obras jil encetadas pelo Arsenrll 
Gastão da Cunha, Penido .·Filho, . Francisco de Marinha do Districto Federal. . 
Bernardino, ,João Luiz Alves, Adalberto Art. 2.~:. Revog!lm-se as disposições. em 
Ferraz, . Lamounier Godofredo, Cil.logàms, contrario.» 
Carvalho Britto, 'Vencesláo Braz,, Pl:ldua Ninguem pedindo a palavra., é enéérrado 
Rez.ende,: Jesuijio' : ca~ddso, Va.lois de Castro, em 2a discuss.ão ;o art. l" e, emseguida,suc
~Costà. Junior;; I .Jos~ Lobq, Benediq~o de Squza, cessivamente o art.:2~ do p,1.·ojecto n. 261 A, 
Lindolpbo Serra, Eliseu a :uilherme, ~oares de . Hi03, .fica.nd<D, adiada a, iVotaç,~o- . .. n 
dos Sa!ltos, ,Ju:ven;Ll Mil.l,er, Ma.rçal Escapar, . . 
Barbosa''Li!Jla; Jam~~Darcy, Domingos Mas- E' ailnundadá a : 2&·discússã'o; do próJeê~ 

·caren}las, .~~fretio . ~a.rella ' e HomemAc Car- n. ,195~ A. de 1903, ·gàran~iri~o aos emprega
'valho. · · · · · · · · · - · ·dos dá Estradn. de Ferro ·cehtrai·do BraZiko 

:·• ' ' I ) l. :.:-: 'l 
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direito á. aposentadoria., continuando em 
vigor o decreto n ~ 221, de 26 de fevereiro do 
1890, com parecer da. Commiss.1.o de Consti-
tuição, L<Jgislaç.'i.o e Jus ',iça. · · 

Vem á Mesa, é li la, apviad:t e posta. con
junta.msnte em disctBsão a seguinte 

E:\IENDA 

Ao j)?'(ljec!o n. 195 .1, de 19ú3 

Em 1oga.r rlJ Estr;,da de Ferro Centrn.l do 
Brazil,etc. , diga·se: Est.mdas de Ferro da 
União, continuandn em vig01' os ([ccrntos 
ns. 2'21. de 26 de fcvereil'o llc 18!10, 405 e 
406, do .l7 de maio de 1800 . 

O orador nã.o tem necessidade de enrarecer 
a importancia de taes pleitos e a influencia 
de suas soluções · para. a orden;1 jurídica ·c po
lítica da Republiea. (Apoiados.) 

O projecto, ora em discussão, oriundo do 
Sen'tdo, P.!imina do numero das ma;terias, 
para cuja decisão s3 requer o concurso de 
dez, pelo menos, dos juizes do Supremo Tri
bunal, as comprehendidas no n. III do art. 59 
da Constituição, isto é, isenta da. exigencia 
da lei de dezembro de 1902- « a revisão dos 
Jll'ocessos findos, nos termos do art. $1 da 
me.>ma Constituição». 

Quer isso dizer que a gravíssima funeção 
de rever os processos criminaes em toda a 
extensão da Republica, ou m~lhor, de super
intender, sem excopcão alguma, a admi• 

Sala das sessões, 30 d·J outubro do 1903.- nistraçã.o da jHstiça penal em todos os tri-
Pel·ein: de Lyl'a. bunaes locaes do paiz, com pleniturlc de po· 

Nioauem pedindo a. pala.vl'a, é encen . .:.do 
om 2• ~liscussão o tu·tigo unicv do projecto 
n. 195 A, de IV03, ficando adiada a vota\'ão 
até que a respectiva Commissão dê p:wecer 
sobre a emenda oifcrecida. ' 

E' annunciada a 3a discmsão do. projecto 
n. 275 de 1903, autorizando o presidente da 
RepubÍica a abril' ao Mioisterio da :M:.l.l'ioha 
o credito de 4:550$ para. pagamento a João 

. Joaquim de Oliveira de seus v_encimentos de 
1• pratico das barl'aS de Serg1pe. 

Ninooueí.a pedindo a. palavra, é encJl'l'ad'l. 
a di~c~ssão e adiada a. votação. 

E' a.nnunciada a 3a discmsão do projecto 
n. 248 A, de 1903, do Senado, que declara 
ser applicavel a disposL;ão do art. Jo do do
ereto n. 938, de 29 de dezembro de 1902, 
com reforencia ao art. 59, ns. 1 c 3, da 
Constituição, ~6 nos casos do citado Mtigo 
59, n. 1, § 1•. · 

dere.,, menos tio ;;ómcntc o de agg;·avar as 
penas aos condemrwdos, essa attribnição, de 
uma. importancia incalcula.vel, retrograda
ria, si passasse tal qual e3tá. o projecto do 
Sena.do, á :situação em c1ue estavam as cousas 
antes d::t.lel de dezembro de 1902, que o pro
jecto se propoe a abrogar nesta pal'te. 

Em outros termos, vingando a proposição 
a que allude, a revisão do3 processos crimi
naes passar(L a. ser decidida pelas maiorias 
relativas, fortuitas, occasiona.es do vene
rando tribunal. -A revisão poderá, então, ter 
logar, ü•t·ecorrivclmeotc, por um numero 
cxiguo de juizo~ da nossa côrte sul1remn. ; 
porquanto, sendo constitni,la •~ sua. maioria 
por oito membros em quinze, e, desses oito 
cxclnido o procura.dor da Republica., que não 
vota, o o prosUcnt') do tribunal, qnc só vota. 
por dosemp:Lte, rcsta.1'i<1.m apenas seis figuras 
Judicantes, cil'rando-se, 01u ultima analysc, 
a maioria vonccdo.ra em quatl·o julgadores. 

<J1trt/.;•o é menos da tm•ça pa.rto do qttin::c. 
Ningucm dil•á que essa fra.cçã.o representa. 

a opinião dominante no tribunal. Pcll'tanto, 
O Sr. Presldent.~ - Tem a pnh- a funcção suprema do administ.ra.r sobera.na-

vra o Sr. Eduardo Ramos. to a jnstiça ct•iminal dos Estados da União, 

O =r. Eduardo Ratnos diz 111w llcarln. desamparada da inastima.vel ga.ran= tin.. quo sa trll•.luz na opinião collectiva do 
o assumpto ele qno \"ll.!l se occu}111.1' é da.qt_wll.os tribunal a quem a Constituição confiou 
que costum:tm infchzmentc correr na mdtf- aquelle l'Clovantissimo attributo. 

· ferença. E' do numero das questões sil<Jn- Uma tal jnl'isdicção ó quasi (diz quasi para 
ciosas. Já se Yê que o oradot• se refere ás atalhar objccções dos que talvez qualificas
questões concernentes á estructura das leis sem de exagerada a analogia, si o orador 
reguladoras da administração da justiça, e não usasse daquella restrictiva)-é quasi a 
agora do Supremo Tribunal, na orga.nização funcção outr'ora. commettida. ·ao Poder Mo-
federaL . derador, no reglmen imperial. 

· A lei de 29 de dezembro de 1902 estabelece Todos eomprehem o alcance· jurídico o po-
ó numero minimó dos juizes que, nos julga- litico, adstricto ao exerci cio de tamanha t'a.-
mentos do Supremo Tribunal, devem inter- culdade. (Apoiados.) . 
ferir. quando os litigios versarem sob•·e ~a Não ha., pois, que. volta1· atrá~ do que já 
inconstitucionalidade das leis da u,1ião, e · ou- estabelecemos em lei, e que tem s1do executa
.tros ·êasos, definidos no art. 59, ns. 1, n do com grande proveito para as decisões do 
e 111, e§ I, da Constituição. I Supremo Tribunal. 
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Como, porém, se allega que a exigcncia 
d:). disposição da lei de 1902, que agora se 
pretenic a.nnullar, póie servir de estorvo á 
desejada celeridade dos julgamentos, o ora
dor propõe uma emenda. que conciliará a 
conveniencia do andamento ·das revisões 
com o intcrc3se da. justiça., colhendo nas de
cisões um numero consideravel de julgado
res, que representem na realidade o criterio 
juridic::> do conspícuo tribunal. 

Eis a emenda: 
« Accrescente-se : 

§ lo Quando, porém, tendo tomado 
parte no julgamento tão sômente a sim
ples maio1·ia uo tribunal, o numero dos 
votos vencedores for tal que a decisão 
})oderia ser outra, si comparecessem 03 
dous terços dos juizes, excluído o pro
curador da Rel)Ublica, o julgament•J não 
se haverá por definitivo emquanto não se 
pronunciarem os juizes ausentes, ncces· 
sarios para constituir o quorum exigiuo 
pelo art. 1° do doc•·eto cita•io.» 

O texto desta emenda dispensa o orador de 
explicações. Com effeüo, si oito juizes, 
unicos presentes, decidirem uniformemente 
a revisão, inutil se torna a exiguucia de con
p:trecimento UC outros, pela r.LZãO obYia. de 
que, mesmo com a presença dos que niio to
maram parte no julgamento, seus votos, 
quando con :.rarios, não n.lterarião a deci,;1io. 

Do contrario, não. E' perigoso, é in:~do
quado ao regular fu.nccionamento de um tri· 
bunal, constituído para o exercício de acção 
simultane:.t, tomar como expressão !'ea.l do 
conceito jurídico de suas sentençi~s a pre
ponder.mcitt occasional de uma pa.rcolla, de 
um tel'ç.>, ou menos, dos ministro> que o 
compõem. 

Uma vez que se trata de di.~posições d<t lei 
de dezembro de l'J0.2, lei que interessa ao 
1•egimen do mai:l elevado tribunal do paiz. o 
um dos mais solidos esteios das instituição, 
o orador addit•)u outras proYidencias com· 
plementares o, a sau ver, necessaria,; ao 
bom desempanh.J de suas altas funcções ju
risdiccionaes. 

Assim, fot•mulou tambem a emenda 
seguinte: 

« § 2. • Tem Jogar o dispost:> no para
grapho antecedente no julgamento, que 
compete ao Supremo Tribunai,dos re
curso.:; interpostos por violação, ou falsa 

.appEcacão de leis ou tratados du. União, 
pelas justiças dos Estados ou do Distt•icto 
Federal.» 

E', como se vê, a explanação da medida a 
outras matet·ias da. maior ponderação para. a 
guarda e manutenção das leis e tratados 

feder11es, que a . Constituição confiou aos or
gãos de seus poderes politicos. 

Uma outra providencia se faz sentir , e · 
consta da emenda que vae ler: 

« § 3. • Os recursos para o SupremrJ 
Tribunal poderão ser arrazoados perant;e 
este, si. o não tiverem sido no juizo de 
cujas decisões foram interpostos.» 

A rostricção até agora posta., e de que e~i!a 
emenda emancipa os litigantes, destôa d:1~ 
praticas liboraes nos debates e na defe~ú. 
judiciaria dos direitos envolvidos nos pleitos. 
Si estão instituídos os debltes oraes perantr• 
o tribunal ~mpt•emo, não ha motivo para SI' 
vedarem os debates escriptos, que t'req_ur.n· 
temente dispensam o uso da palavra. 

No emtanto, n1 vigencia actual desdé\. rr~
stricção, o ministerio publico, representa.oJo 
no tribunal pelo procurador da Republicu. . 
falia sempre por ese1·ipto, omqu11-nto ·essa 
faculdade (l tolhida ás partes. 

A proposito dos debat.:Js oraes, cumpre 
tornar efficaz o preceito da lei de dezembro 
de 1902. O regimPnto do Supremo Tribunal 
limitou a 15 minutos o tempo concedido ás 
exposições LllaLlas. Bem sabe o orador que 
neste paiz ha uma irreprimível tendencia. 
para i'azer ·discursos, algumas vezes m:üs 
apreciados pelos que os pronunciam do qu:~ 
pelos que os escutam. Isso, porém, não ctJn
stitue regra absoluta.. 

Limitar á.quelle exiguo tempo todos os de
bates verbaes, qualquer qne sej~t a impor
tancia do assumpto em julgamento ·e o 
valor do prolbsional que o expõe, é quaei 
burlat• a eilicacia do preceito legislativo. 
Para refreiar os discursos intemperan tes. 
uiffusos, tediosos, ha meio e remedio, sem 
uosna.tu!'ar lt instituição. Ellc está. nesta ou
tra emenda: 

«§ 4, 0 O tempo, concedido pelo regi
mento do Supremo Tribunal para o de
b:tte Ol'il.l, pJdet•á se1• prorogado, a bei_D 
do esclarecimento da cau:a, a requerl· 
mento das partes, e decisão da maioria. 
dos juizes, na sessão do julgamento." 

Ahi tem o tribunal o correctivo para co
hibir os frivolos ou aquelles a quem faltai' o 
sentimento da mPdida e das conveniencias, 
no exercício de sua nobre profissão. 

Chega, emfim, o orador a um ponto par:~. 
o qual chama a attenção dos entendidos. 

O Supremo Tribunal, composto, . sem . du
vida, do funccionarios da maior responsa
bilidade por seus hlentos e virtudes, não 
tem podido evitar frequentas contradicçõ3s 
em seus julgados. 

Está. claro quo o orador não se refere ás 
matadas de facto, em qilo a consciencia do · 
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julgador é soberai13j;:th~~ií.s . tn'~tédas de. ~· 
!'eito,em que o Jui~ . tem de se d~lj:r~r á lei. 

Ora, neste ultimq pon.to . de vista tem 
sido, e provavelmente cóntiriuarão a ser, 
frequentes as· divergencia.~:naíS decisões, com 
grande damno : p<ua ·a,·· unida;de : da; :'jurispru
dencia, para. a:::força. moral dos julgados e, 
portanto, para a· 'propria'justiça. · 

E' uma sittração. cujos inconvenientes os 
proprios juizes do venérando tribunal 'jit 
terão sentiJo. _ ," - . . _ . _ _ _ . 

Importa, pois,. àcudir promptamente com 
o correctivo. . 

Ta~s :éão :;ag" consid~ilaçÕ'eg;-que . ' o ·oràdor 
des~javafa.zer •. - · . · . -. ·, .'. . . . 

Entregá as emendas;·.· OJ?!I. , lig~irarnen tc 
fundarnentadas; 'aõ cr~tedo e est~do da il
lqstre Con:imissão de . Legislação ,e Justiça, 
cujo pre~idente, . seU: llonrado conte~raneo, 
o. Sr .. Paraúhds Monten~gro; o es.tá ouvindo 
com sua habituaL benevolencia. . . -

o orador gÚarP,~ná, 'I>at~a mais -:t~t·d(i, si a 
occasião se offerecer, e for preciso, o desen
volvimento do que acaba de propór, apres
sando-se em deixar a tribuna. da Ca.ma.ra., tão 
abrilhanta.da por seus coll~gas. (Muito bem; 
muito bem.) ·' . - · · · . ·: ' . Eis ao que se propõe a. ultima dag emendas 

que o orador tem. a honra de o:trer,ecer á con~ 
sideração de seus illustr.es. collegas: _ Nüiguem majs- pedindo a pa-lavra, é en-

cerrada a discussão e adiada a . votação até 
«Art. 2. 0 Sempre que ss verificarem, que seja formulado o parece1• sobre a emenda 

no Supremo Tribunal, julgamentos con- offerecida. 
tradictorios, em materia de compe-
tencia, de nullidades ou de processo, 0 E' anuunciáda. a 3& discussão do prójecto 
seu presidente convocará os respectivos n. 237 D, ·de 1903, com o parecer sob1'e 
juizes para fixarem, por meio de Assen- emendas offerecidas para. a 3"' · discussão do 
tos, a jut•isprudencia; dos futuros casos projecto n. 237, deste anno, que 'fixa a des
analogos. · peza do Ministerio da Marinha para o 

A. convocação será feita no prazo exercício de 1904. 
maximo de 30 dias, contado.:; da ultim'\ 
decisão controvertida. 

Os Assentos serão tomados de accordo 
com os yotos conformes do dez, pelo me
nos, dos juizes do tribunal, comprehen
didos o presidente e o procurador da Re
publica, que, neste caso, deliberam e 
votam. 
· O regimento do tt•ibunal estabelecerá 
as regras pat•a o estuio e discussão da 
materia, devendo a deliberaÇ<1:o fina.! ser 
tomada dentro de 60 dias nteis. 

O tribunal pode1'á, querendo, ouvir em 
sassKo, ou consulta. r um ou · mais jlll'iS· 
consultas brazileiros. 

Emquanto o Poder Legislativo não es
htuir sob1•e as eilpecies previstas nos 
• 4.ssentos, teem est~s furça obrigatoria,, 
como subsidiarias das leis, sendo null.~s 
de pleJ;J.o direito as Llecisões que os vio· 
!arem. 

E' , todavia, : permittido ao Supramo 
Tribunal deroga.r, por outros, os seus 
A.ssentos, obsa1•~adas as formalidades es
tabelecidas neste a.r.tigo. 

Para.graphounico. Não sendo possível 
apurar. dez wtos conformes, para a ela
boração dos. Assentos, o . procurador da 

__ ,. R9P.ll,blicà; ·oom .demora, : exp.orá'á.o Mi· 
, ,nistr.a da. .Jus'tiÇa, .. circun:istancia.daman-
.: te.;ô Objeeto d~A.i:vêr>ge]ic~~ . (arm.exando 
cópia das 'aétas· -aa.s 'sess'Qes. ~~s;I?écj~~~ ·. e 
extra.ordinar,ias .. do . tribun'alr · Pllra. . ser 
e1iâ.silbirie:tti,aa. ' ~o ;congresso ~aê~oiial,e 
resolvida por· lei.» " · 

O Sr. Presiden-te-Teni a palavra 
o Sr. Neiva. · 

O Sr. Neiva- Sejam . as suas pri· 
meiras palavras, ao iniciar o deba.te do pa,
recer ás ementlas ofi'erecidas ao projecto do 
Orçamento da Marinha., de agradecimento <t 
Camara pot• ter votado em 2a discussão :t 
emenda que, com o sen digno amigo e dis
tincto collega Sr. Felix Gaspar. a.ssignou, 
relativa <~ restituição, aos opararios dos ex
tinctos a.rsenaes de marinha da Bahia e de 
Pernambuco, da quantia com que entraram 
para o montepio, ta.mbem extincto. 
Est:~. medida já o anno passado tinha sido 

a.pprovada. pelo Congresso e sancciona.da. pelo 
Governo; foi renovada. este anno por se 
tratar de lei a.nnua. • 

Agra.d ecera em seguida ·a gra.nde votação 
que teve. outra emenda pelo ora.dor a-presen
tada e bmbem assigna.da pelos prCZ\\dos 
companheiros Eugenio Tourinho e Felix Gas
par, emenda pela qual deu combate, não sú 
na tribuna como junto aos c:Jllega.s, demon
strando a sua. urgencia• . e não: · tondo neces
sidade de, na. hora, da :votae,'io; dat~ .o. tiro de 
honra, porque o: distincto : mineiro . Sr. Ca.
log.eras •. c.om ,. o seu: testemunho- insuspeito, 
fez .sentir a inadiabilidade das .obras·emques
tão, al~lll dos ;testemunhos yaliosos por• parte 
dos nobres Deputados do not•te-; ·principal
mente do .seu velho amigo Sr. Eloy de Souza ; 
nãá · esqt;tecerá , ~m~em a· ·boà_ .. V.~nta.d,e do 
illustre relator. Sr. LaUI!indo_ P1tta, accorde 
com o digno ' leade1· e presidente da com- -
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'missão, o~ quaes decla.rà1·am . qu~ a. medida sou, por indicação de ultima hora c outra i'oi 
· era · urgente, • a t'teii tas' as razões e:x:pendidas. votada; porque se disse que o Governo ·tinha. 

E'· verdade que o illhstre rel::ttor dissera, concordado. 
si não me falha a mem,oria, qúe ouvira. o . E' verdade que a Camara,; c1ualqt~er que 

·Governo soqre o assumpto ..... Estranha esta fosse a opinião do Governo, votaria a. favor 
andioncia. -faz esta justiça aos collegas-porqne es-

. Por que ·. ouvir o ;Governo pela simples tava assegurada, convencida da m•gencia d:t 
~uantia de 25:000$. ein um Orçamento de mediJa pedida. 
cerca de l6.000:00Q$, quando a Commissão A terceira foi na hora da votação cnca
.sabia que essa verb!L de 30:000$ tinha sido minhada pelo meu illustre coropanheü·o 
·votada. porque havia declarado da tribuna- nestas pugnas, Sr. Celso de Souza ; mas, 
e era. incapaz de faltar á verdade -tinha apezar disto, foi rejeitada hontero, para ~er 

. sido sanccionada. em virtude do exame das talvez, após audiencia do Go"emo, a.pprovadtt 
obras feitas pelo Sr. San Juan; quando ac- amanhã. 

· crescentou que as obra.s não podiam ser con- A conclusão a que quer choga.r com este 
· cluidas com aquella quantia, demonstrando estudo retrospectivo~ que as medidas que so
.que ia sa perc;ler uma obra que custara mais licita são sempre filhas de prof11nda convi
de 300:000$ por falta desta quasi insigni.- cção de sua necessida.de. Não tem outro 

rJicante quantia de 25:000$000? movei. 
Para isto era preciso ouvir o Governo ~ Comprehende a .mdiencitt do Governo p;tra, 

·Que quer isto dizer 1 · certas medidas, para providencias que eu-
Não temo Governo maiores precccupações, volvem grandes quantias e interesses supe-

·casos acres que .o cercam, suffi.cientés para riores da nação. · 
, não perder o tempo em consultas sobre a· O Gove1•no deve estar sobrecarl'egàdo de 
votação de 25:000$ pal\'t obras necessarias, cogitação, de estudos ser•ios dos problemas 

· segundo affi.rmação dJ um representamo de que dizem respeito com o nosso estado eco
um Estado como o da Bahia ou, melhor, de nomico e financeiro, com as questões de li· 

. uma bancada inteira, conforme o teste- mites, com a defesa de nossas costas, com a, 
munho de va.rios collega.s ? a saucle publica, com as obras, as grandes 

Que .passo de d,isciplina ! obras desta. ca.pita.L, etc. 
Pensa que o Governo, em vez de agradec:lr Pois b~m, quando todas as pastas estão 

. o:~ta sollicitude, ha de se incommodar com occupadas em a.ssmnpto de tant.1. gi'<.widade, 
:tão repetidas . consultas sobre medidas de é que a Commissi.o de Orçamento pede ao 
valor bem insignifica.:l1te. opinião do Governo sob ~·e o dispondio de 2õ 

Para que se elegem dentre os 212 roembl'OS contos ! 
.. da Camo.ra os mais competentes p<~ra con- E' <1nasi irrisorlo. 
stituir a Commissão de Orçamento ? Tendo perto de si o illustre relator do pa-

Acredita que esta. conducta, em vez de recor que i;em a. honra de discutir, o orador 
. a.ugmentar, diminue o prestigio do Govorno reproduz, resumindo-o, o~ argumentos <iUC 
e do pt•opl'io Cong1·esso. ad(Luzira e quo o levaram do alguma fórma. 

Pede a attenção da Camara para esta sua a referir-se ás emendas quo apresentou em 
. observação. 2" discussão. 

D3sdo 1894 a Camara ouvia a opinião do Dessas emondns, rejeitadas então, foi ap-
. ca.da. bancada, adoptu.va. a opinião de semi pt'ovada. agora pela Commissão a que te,·e o 
chefes e depois juntos d. Commissão de Or- pmzor do as~ignar com o sou illuscre com

, çamento cntentllam-sc com o Governo. Mas. panhoiro nestes combates em prol do opel'a
na hora da votação, como pódc doct~menta1• riado o íllu,; tl'e pernambucano Sr. Colso do 
com os An11aes, no.tut•almonto em casoa do Souza. • 

. somenos .imports.ncia, tLlguns do. baucadu. E' uma victol'ia de S. E!t., diz o oradot•, e 
divergiam sem que asse prucedimento que- a proposito dess;i, victoria, quo attesta as 

. bra.sse a solidal'ieàade do chefe da mesma sympathias conquistadas no seio da Camara 
bancada com seus collegas nem com os e da Commissãopelo digno representante de 
1•elatores das .Commíssões. - · · Pernambuco, lembra o orador victorias de 

Os Deputados ouvtám a' voz, o pedido _de õutros illustrés Deputados, accentuando que 
·um collega .. q~~.cqnhe~i,a melhor os negoc1os não: lhe . custa. e antes tem prazer em con
. do seu Estado; . do .seu ·dist;~:icto, do que ,os fessar a verdade dos factos. ·· , 
, niem.· b. :r. o·.· s das. :· ~çinm. • · is.spe. s~ .· Jl "or ... · 1-ll .. áis c.o.·m· p .... e;:.: ·.Passa ~m. . s. ,eguida ... ~ ... anal.Y:sé d. a.·· s. ·.e.IIlendas 
tentes que .. elles fossâl4. ·q.o qúe os . lead~rs de· que se occupa. o. Jl.arecer . . , . · . 

. que se · en~S.iidiam- ~.P~ :d · Gpyerri;ó. ·, ' . ~ .Enpre a:s.:·emend~, ,: eJll, - - :p~im~~t:o )oga~, 
. As eníen. d~s. · q .. utf a. ;,pi'. es.ento.)l·a· o o ... roam .. ~~t.,o .. J fig~ra. rn. qu~tro .do -. no. ~~e. ···. pe.puta~~ po.r. Ml, da Marinha. for(Lrn tres e .todàs tres foram nas 81•. Çalqger.as; ; .nao . as leu, nao .. as es· 

... contestadas. Uma nem figuráu porque :Pas t~<l.çm ; ' Assi'gnadas por S. Ex . ; votà por ellas 
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ao Poder Legüla.tivo. Porém, mesmo. e julga bastante o affirmar préviamcnte I 
para dar idéa. da consideração que lhe me
rece o nobre Deputado. .. 

Immediata.men te depois desta., sob o n. 5, · 
vem uma omooda a~signada pelo nobre 
Deputado por SergipB Sr. gancral Valladão, 
diz ello.: 

. quc .o Executivo, Do exercício dessa au-·. 
torização, pudes3C c1•em• servicos, desde 
que estea nã:o tenham elfectivida.de sem. 
a prccedencia da approvação legisla-· 
tiva, por occasião · da discussão des3a. . 
appromção é que caberia a aprilsoota
ção da matcria contida na emenda.» «Accresceote se onde convier: 

Art. No uso da a.ut)riz~ção que se 
lho confet'C para reorganizar c crear 
serviço.> do Ministerio da Mat•inha, o 
Poder Executivo attenderá ... ·» 

. 4.ttendcni, diz o illu.:;tre Deputado. Atten· 
de1·à, sim, é essa a fórma que deve 531' dada 
á linguagem do Po.lor V~gislati v o dil'igin
do-se u.o Governo. 

Poder independente e autonomo, dentro 
da harmonia dos p)dcro3 constitltcionaes da 
Republica, o Poder L<~gislativo delibera com 
a sobet·ania que lhe é propt•la e aos demt\is 
poderes. Suas deliberaçõe;; só não podet·ão 
ser executadas, si o Poder Executivv vet:~.l
as; o Podei' Judiciario póde inquion.l-as de 
incons!Hucionaes, po1·~m ollas são impera
tivas e teem força de lei si o CongrJ3SO, 
apeza.r de votada.s. repellir por tlous tm·
Ç)S o veto. Pot• isso, o illustr·e <tutor da 
emenda andou hem dizendo que o Poder Ex
ecutivo: 

«attenderá não só él.s forças do Ot•ça~ 
mento, como tamlJ3m n/:> preé!eito do 
a1•t. 85 da Constituição. de sorte que os 
officiaes do corpo da armada e das ela'!· 
ses annexas nã.o tenham maiores van
tagens qnc os do exercito de igual 
patente, em cargos tle catego1·ia. corre
spondente.» 

Citando o preceito constitucional a que 
deve o Govel'llO atten!lm· no uso dtt autori
zação quu se lhe confere pa.t•a reorganizar e 
creat~ set•viços do Ministerio da. Ma.rinha! o 
illustre signatario da. emenda consigna uma 
providencia quo seria t:l.lvez mais compor
tavel no Orça.mcnto da Guerra. ott em pro
jecto especial de lei. Justa, está. de ~ccordo 
com ella e alJsolutamente não póde se coufor· 
mar com as razões contl'a.l'ias otferecidas no 
parecer pelo illustra relator. 

Disse S. Ex.: 
«Pede a Commissão licença para pon

derar que não foi o Poder Executivo au
torizado .a. crear ess:~s serviços, e sim a 
reorganizar o Conselho Naval é a rever 
o_1:agu~amento da Escola. Naval. A auto" 
rizaQão é :Pa.ra lJ.ma inelhor distribuição 
de :serviço jlt creado, . e ainda que de· 

;'~q~lf;'4:f:~J>Í'qV,ação do Congaesso não 
· é 'faculta.dot ao ·Executivo a · cre~o ·de 
~ric~rgos~ : que:pertencém ex'Clusivamente 

::_ :.:,•_ · }1 • .-•. i , _ . . .. .. · • . • . . · . • · ; ;.,., :. 

Não está longe o ora.tlor de reconhecer
razão, em priucipio, aos fundamentos desses
trecho~ lidos do pwecer; a doutrinn. seguida, · 
porém, devia ser, mas não é a que a.hi se- · 
apregôa • 
. ÜJ ,"tnnaes estão cheios de , precedeotea e·· · 
a Commissão, negando apoio, sob pretexto de · 
rigida. obediencia ao; principias, á. medida. 
proposta., nom siquer a en~arou como· 
devia. 

O que o n.utor da emenda quer, e o que· 
manda o n;:t. 85 da Cunstituição é que se 
faça a e iuipn.ração ·dos vencimentos dos effi- · 
ciaes d:t mesma categoria do Exercito e da 
Armada e não é sob o fundamento das ra-· 
zões adduzidas pelo illustre relator que se· 
ha do negar. · 

Essa. eqniparação gai•n.ntidu pela. Commis-· 
são tem sido protelllda e prejuJicado o Ex
ercito, que, entretanto, tem direito a. maior 
consideeaç.ã.o da Republica. e do Congresso 
t•epublicanll. Não a fazer é, sobre illudir 
um preceito constitucional, pagar em moeda. 
de ingratidão á cla-;se que maig influiu para.. 
a pro,~lama<;ão do novo. regimen. 

Não fui republicano, adoptou, porém, a 
Rcpublica e como patriota o representante. 
da. Nação ontentle que lhe cumpre zelar 
pela Constituição. 

Não enfL·entando a questã'l, ladeando-a, a 
Commis.>ão se rofugiou no principio de qu~· 
«o Congt•e.~so do modo alg-um póde delegat• 
no Executivo a creação de sei•vi~'os, ainda
mesmo submettidos a.ntes :i. sua a.pprova-
<;ão.» . 

E, dapob de a.llega.r ess3 axwma, a Com
mbsü.o lembra que « a proposito de um:~. au·· 
torizac.~ão do Governo pat•n. reformar as esco
las milital'<!S, o 81•. Deputado Aristides da· 
Silveira Lobo, na sessão de 24 de agosto de-
1891, exclamou : «Nós estamos aqui para
fazer leis e nã') p:tra mandar fazel-as.>~ 

E, assim considerando, entende a Commis
sã.o que a emenda não deve sm' appro-
vada !!!. .. . 

Acha que a Commissão incide em falta de 
equidade e justifica. a protellacão do um di-· 
reito que se pôde diz.lr garantido. 

·Fazendo estas obse1•vações sobre o parecer.: 
não tem intuito de mag,)ar os iUustres mem· 
bros da. Commissão e muito menos o de se.. 
opppr a.o governo do illustre cidadão a quem·. 
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o ligam tradições politicas e de affeição, e 
a.·quem assás considera.. 

Entende, porém, que o Congresso pode, 
em certos casos de somenos importancia, 
deliberar espontane::tmente e jamais se 
submetter á especie de terror a que já cha
mou incolo1', terror doviuo mcno.> ao a1•bitrio 
dos chefes do Executivo que à voluntaria 
abdicação feita pelo Congresso das proprias 
attl'ibuições~ (Jlfuito bem; muito bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passu.·sc á 

SEGUNDA PARTg DA ORDEM DO DIA 

E' annuMiada a c;ntinuação da 2' discussão 
do projccto n. 38 A, de 1903, reorganizanlo 
os serviçjs de hygiene administrativa da 
União (:rrt. 2° e seguintes). 

O St'. President.e- Tem a palavra 
o Sr. Sá Freire. 

o Sr. Sá Freire começa recor
dando que se bate do longa data pela orga
nizac;ãa do Disf,ricto Federal, de accordo CJm 
os preceitos constitucionaes. 

SentG-se hoje mais s 1tisfeito porque tem '1. 
amparai-o a opinião abalizada do illustra 
Senador Se. Ruy Barbosa. 

Pl'OCLlrou, na discussão do pt•ojecto de re
forma do Dis',ricto Federal, actua.lmente em 
deb:tte na outra Casa do Parlament•), provar 
que a l'esoluc;ão otrendia os principio;; consti
tucion .tcs. 

A Camara, porém. l'ep8llinilo os seus argu
mentos, approvou o projecto. 

Hontcm. no Senado, o illustre 81'. Senador 
Huy Barbas\, intransigente defensor doa 
textos constHucionaes, em memoravel dis
curso, sustentou que, de facto, o nlludido 
pL·ojecto attenhva contra a Constituição. 

Tendo, embora, a certeza do qua os seus H
lustres co !legas j<l. conhecem u nohvol or.l.ç'lo 
do eminenD juriscamulto brazileiro, pede, 
entret:tnto, licença para ll3r alguns tre
chos. 

Diz o St•. Rny Barb)sa: 
«Mas, si os legi:sladores nacionn.~s pensam 

de outro modo, si a opinião do Congresso é 
que a administt•ação do Rio .de Janeiro, que 
a administração nesta Capital é incompatí
vel com a intervenção do povo nos seus pro
prios interessas, neste caso busquemos o 
caminho honesto, regular, constitucional : 
vamos rever esta carta fundamental das 
instituições republicanas, vamos buscar na 
reforma da Constii:Iição da · Republica. os 
meios de poder abolir, na sua Capital, os 
orgãos electivos da administração local. 

Vol. VI 

O 81·. Gomes de Casti'J-Mas o actual conse
lho ainda não deu motivo para essa lei que o 
deapoje.E' um conselho novo,eleito de accorJo 
com uma lei que os senhores fizeram como a,. 
ultima. pn.lavra. 

O Sr. R~ty Barbosa- Senhores, sou da 
opinião daquelles que entendem que é p1•e-· 
ciso observar, não menos rigorosamente nos 
seus elementos mais nocivos, mais impopu
lares, a Constituição, poi:> é palo contacto, 
dos males quo o regimen actual nos impunha, 
é pelo sentimento dos inconvenientes della, 
dos seus defeitos e é pala observancia rigo
rosa deste regimen, na.quillo que clle tiver 
de peiol', que havemos de pro,,ar ao paiz a 
necessid.ade do sua rofurma. 

O S1·. Gomes de Castro-.\poia.1o. 
O Sr·. Rtty Ra1·bosa- E depois, Sr. Pre

sidente, não é s:)rio, não cst(t com os nossos 
devores, que nos arroguemos o arlJitrio con
St.'lntemente exercido pelas legislaturas deste· 
paiz, do reformarmos aos poucos, do aca
barmos aos pedaços, de substituirmos a Con
stituição da Republic.L por medidas de con
ven'encias occasionaes, satisfazendo os ca
prichos. as vontades e 03 erros do.:~ governos 
SL:C.J SSi V03. 

Continuando naste caminho, Sr. Presi
de:lte, aca.aa.ro:noeste ser victimas, nós· 
mBsmos, imhmer<Jciamimta, da improbidade 
política e legislativa que tivermos creado, e 
de que se hão de preva.lecJr os amigos de 
tod(\ a oJ.•dom p:tra sepultat•, na ma,iol' das 
anarchias, os ultimas restos das instii;nic;õe:;; 
quo dizemos pt•ez:l.r. 

Sim; o estou de accordo com o nobt'e Se· 
nador pelo Estado do Matl.o Gt•o,;so em que 
podemos melhot•,tr, morttlizat• a situac;,fto. 
administt•ativ<t do muuicipio, t'ustringindo no 
que for inconveniente as n.i;trlbuiçõos olo
ctivt\', as attribuiçõ:J.s logishtivtts Ll'J con· 
solha. 

Os,·, -.lfctello-V. Ex. ji.l. entrounc:sto 
caminho. 

O SR. R!t!J Bw·bo.~a-l~ui o p1•lmeh•o a. 
consignar aqui, hoje mesmo, antes que o 
meu hont•ado collegt\ o dissesse ; mas, neste
caso, eu fui até onde a lei me permittia ir, 
até onde os principias deste regimen me au- · 
torizavam. 

Não me julgava autorizado a. excedel' estes. 
princípios, e não me julgo ainda agora.. 

Por este> principios me bato, defendo-os
contra os sophismas dos que os pretendem 
tt•anspor, á custa de pratextos descabidos, 
porque não é limit::l.r as attribuições legis
lativas do Conselho o que frJ.z este projecto. 

Como bem disse o honrado Senad~r pele)' 
Maranhão, este projecto é a l'evogação vir.....:· 
tual da. exist3ncia da. municipalidade. ' -

u2-
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O Sr. Gomes de Castro-Apoiado. \ E' um facto. Mas deve record<tr a S. Ex. 
o 81•• Ruy Ba1'bosa~Este projecto virtual- q_~e a deJ?utaç_ão de que .fez pa1·te;_ por,. occa~ 

mente acaba com 0 poder legislativo mu· s1ao de_drscutrr-se o, credito de 990.000$ para 
,nicipal. · execuçao da reforma- e pctg1mento do pessoal 

O 
o- G d 0 t E .,. . . t nomeado, protestou contPa o acto do Go-
"'r. ,ornes e • as r o- 101 para IS o verno. 

que o apresentaram. Dessa vez, como das outras, não foi atten-
0 Sr. Ruy Barboza - Esté projecto , di da a h :meada do -Distri~to Federal, que, 

Sr. Presidente, como_rnuito bem diz o hon- deve pr0sumir-se, conhece bem, pelo menos, 
rado Senador, não tem outro fim, não tem os serviços municipaes;a Camara approvou 
outro objectivo sinão estabelecer no Mu- o acto do Governo e votou o credito pedido. 
nicipio uma autocracia al)Soluh e irresis- Passa agora a ana!ysa1· o p1•ojecto Mello 
ctivel. . . Mattos, compa.rando-o com o substitutivo 

Si o Senado me permittir, si o Senado con- apresentado pelo nobre Deputado Sr. Tei
tinuar a me acompanhar com a attenção ~ xeira Brandão. 
<Jom que até agora me tem distinguido, O art. 1° de aml)os os projectos estabelece 
espero demonstrar ao menos que a minha a unidade administrativa, determinando me· 
-convicção é bastante reflectida, que os meus didas geraes com applicação em toda a Re-
argumentos não são aereos, que ha bastante publica. . 
·para fazer pensar aos membros desb Casa A Commissão de Saude Publica, porém, 
antes de arriscar um voto de que no futuro apresentou emenda restringindo ao Districto 
.po.derão ser t~nnadas talvez as mais sérias Federo.l <es :providencias constantes do pro
contas, porque é preciso considerar que não jecto Mello Mattos. 
-se trata de uma medida pa.ssageit'a, que não Approvada essa emenda (está argumentan-
se trata de uma medida océasional, cujos do no ponto de vista dos que sustentam a ne
vestigios desapparecem com o acto que , cessidade de unidade administrativa em todo 
·vamos approvar.» o paiz), o projecto não terá resultado pratico. 

Os trechos lidos demonstram cabalmente Basta lembrar que o Districto Federal li
que o orador sust13ntava a boa doutrina mita com o Estado do Rio. Nitheroy está em 
quando se oppunha á passagem do projecto. contacto continllo e diario com esta Capital, 

Presentemente, pr·etende-se golpear, ainda meia hora de dis;ancia., . , n 

uma vez, a Constituição, entregando-se ao ~ua_l a _vantaoem pratlca, portconto, da 
Governo Federal a administração de-servi- orgamzar;ao l?roposta ·, • _ , 
ços exclusivamente municipaes. , O su~strtutr_vo elaborao.o pelo nobr~ repre-

Antes de entrar propriamente na discüssão se~ta~·~ flummense estabelece, entre~anto, 
do projecto em debate, rebaterá alguns topi· punclplOs geraes ~~e po~em sar obser yado:~ 
cos do discur.3o, ha dias proferido, p:3lo nobre em t?d~ ~ Republlca, s~m desresp_erto <L 
Deputado Sr. José Bonifacio, a cuja illustra- Const1tmça.o,. s~m offensa a autonomra esta-
ção e amor ao trabalho rende homenaaem. dual ou mum~rpal. . . _ 

o O mesmo nao se podera c1lzer com relaçao 
Terminou S. Ex. a sua oração, declarando ao projecto apresentado pelo nobre Deputado 

que, urgindo converter em lei o projecto Sr. Mello Mattos. 
Mello Mattos, era preciso não obstruir, não Estudando tão importante mataria, deve ct 
:Protelar o debate. Camara attl:)nder a considerações que dizem 

Não se pôde attribuir, com justiça, aos que respeito á aJ.ministração municipal. 
teem impugnado o projecto, o proposito de O serviço de hygiene, neste Districto, está 
obstruir, - recurso, aliás; par lamentar, mas perfeita mente apparelhado @jamais deu logar 
de que nenhum orador tem lançado mão. á reclamação, sinão depois da balburdia 
Basta dizer que na primeira discussão só um estabelecida pela intervenção do Governo 
Deputado discutiu a materia e a repPesen- Federal. 
tação do Districto Federal que, nos outros A esse respeito não pôde deixar de allndir 
turnos do debate, tem occupado a attenção á opini~~o do illustre. e digno Prefeito desta 
da Casa, tem mostrado o empenho de con- cidade. -

.correr para que 0' proje:~to definitivo seja Em mensagem dirigida ao Conselho Mu
votado, sem lacunas, de fôrma a attender ás nicipalrecentemente eleito, accentuou S. Ex. 
verdadeiras necessidadesda hygiene publica; a extrema anomalia neste ramo- de serviço 
(Apoiados.) publico, pois que, havendo o Governo da 

O nobre representante de Minas Geraes Uniã0 avocado. a~ si os serviços de prophy
censurou -a administração passada por ter laxia de defesa, ficou a Directoria Geral de 
dividido ahygieneem aggressiva e defensiva, Hygiene e Assistencia Publica reduzida á 
quando de preferencia devera ter feito a denominada hygiene aggressiva, consti
unificação do serviço. tuindo-se; por esta fôrmn., uma dualidade 
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.admfnistrativa. ! prejUdicial ao- exito com
,pleto da hygiene· publicaO. 

Taf situação, accrescenta o illustre Dr. 
Passos., que não pôde deixar do ser transito
ria, impossibilita a administeaçio municip:ü 
de dar informações minuciosa,s do estado 
-sanitarlo da Capital. 

E mais adea.nte, depois .de se manifestn.r 
pela unifi.cq.('.ão ·dos serviços que é o que en· 
sina. a lição dos paizes civilizados, diz S. Ex. 
que «Si não é possível a existoncia de d11as 
repartições que se contradizem, tão pouco 
-se poderá affirmar que seja a ·municipal a 
ql!e deva desapparecer, não só porque o ser· 
v1ço é de na·tureza eminentemente muni· 
cipal, como porque está intimamente li· 
gado a outros serviços locaes, de obt•as e rle 
policia administrativa que ninguem selem
brará de transferir ao Governo Federal. , 

E' evidente,. pois, que nenhuma eazão ha 
para tirar á municipalidade a sua. competen
cia nadirecção dos serviços de hygiene, dos· 
de que é o proprio Sr. Prefeito do Districto 
Federal quem reconhece q)le esses serviço.s 

13ão essencialmente municipaes. 
O digno representante do Estado de Minas, 

Sr. José Bonlfacio, declarou que accuil.n 
muitas das disposições contidas no sulJstl
·tutivo do Sr. Teixeira Brttndão. Pois em tal 
-caw perguntará a S. Ex. : pensa que eSSILS 
disposições devem· ser approvadas pela Clt• 
mara para fazerem parte do Codigo Sanl
ta.rio, ou que deva permanecer o art. Ou du 
:projecto Mello Mattos para que o Poder f~x
ecutivo modifique essas disposições a sen l;oJ
.Jlrazer ~ 

O orador nega ao Congresso Nacional o 
d-ireito de alienar as suas attribuições e com· 
metter ao Executivo o t1•alJalho de rogula.
mentar o Codigo Sanitario, de codificar a. 
legislação res_pectiva, mesmo que tenh11ll 
-sido preestabelecidas certas bases para aciuol
le trabalho ; e não é a sua p:üavra p:1 Lida 
que justifica1á o seu modo de ver, mas ~~ 
palavra brilhante de Ruy Barbosa, cuja opi
nião a este respeito lê, no discurso que esso 
illustre senador hontem proferiu no Senado 
a· proposito da reorganização deste Districto. 

O projecto Mello Mattos. ccnferindo ao 
Poder Executivo a competencia de codificar 

.as leis de hygiene, isto é, 1:1m codigo que 
.revoga.. leis anteriores, delega-lhe poderes 
.e:rlraordinarios, •arma-o de a.ttribuições que 
exclusivamente pertencemao Congresso Na· 
-cional. ,E' i§l)q.que positi-ya.menteestahelece o 

On a promítl'ga;çfío ssl"li.apenas á do·~···prin
cipios q11e es1;ão no texto do projecto, e, 
ne~:>e r:t~u, n. medida é desnecessaria, porque 
todos os Jll'o.iectos só passam a ser leis com 
:1 proJnlllga.,ão do Executivo que possue essa. 
fne11ld:ula de um modo permanent9; 

Ou n. Jll'Cimnlgação de que se trata. envolve 
umn idl 1a ti(' verdadeira legislação sobre ma
tot•ia 1.!•· hygiene, e embora essa. legislação 
flqno ,.;n1Jordinnd11. ao principios expostos não 
l'óde :o:pr feita pelo Executivo. ·· 

Esl.a ultima é sem , duvida a intenção do 
:ultot• 1lo JH'ojecto. 

Tambem o nobre Deputado Sr. Josr.\ Boni
facio em ~un. eloquente orac;ão trouxe em 
llliO:o de m:t opinião a do illustre juriscon
sulto, o Sr. João Barbalho, expressa nos seus 
commnntn.rios :í. Constituição Republicana. 
ER(j nClCCIHr. porém, o digno DelJUtarlo que o 
DbtJ•if>~.o Federal, sendo pesso:;t. jurídica de 
direi 1.0, r• Cong-resso Nacional não pôde abso
lutJHnente re~trlngir-lhe direitos, 11ois mesmo 
DIL rno1•gaoização do Districto direitos ha que 
c• Congr(•s-:<, não lhe póde tirar. 

Alt 1m Ji,so, S. Ex. appel!ando para os 
commr_·ut•trio,; do emerito jurisconsulto,· não 
oslun 1.odos, não se referiu ítquellJ que exa· 
c1.:1 nwn1.o diria respeito aos direitos do Dis· 
trlot.o F4~deral- o que está consubstanciado 
1111 Jlítr;i gra.pho unico do art. 67 da Consti-
1.11\i:rLO. 

O ol'íldur l'esponde ao Sr. João Barbalho, 
clt:tdo, com o proprio Sr. João Barbalho, 
quo iL~OI'a lê, em diversos pontos do seu 
rwt.avul tr·aba,Iho. As opiniões do eminente 
mlnistrv do Supremo Tribunal Federal 
ntw pu1l•!m absolutamente vir em apolo dos 
~ust.Pnt.aduJ·os do projecto Mello ?o.Iattos. 

,!amai-: fui intuito do orador obstruir a 
piL~sag-• ·m do projecto em discussão. E', seu 
uhiw~tivo upenas demonstrai'. que esto 
uJÍ'on·lu diversos artigos da Constituiçã.o Fe· 
del'i~l. e, portanto, não merece ser. appro
vado. E ~i veiu á tribuna, foi dominado 
pelo iotore~se de combater as considerações 
Jo illustre Deputado por Minas Geraes e 
consoguir. como pensa que conseguiu, fazer 
dlssipiH'·SO o effeito por seu discurso deixado 
no espi1·iio da Camara- não o effeito da 
eloq uencia e do brilhantismo dessa oração, 
que pet•rnanecerá sempre: nesta C~Sai mas. o 
do valor dos argumentos .. nelle ···conti!Ws· .e 
que acaba. de rebatet•. :• c •• ,·; ·~' 

Sente-sa tranquillo,. porque,_ cumpr:tu!. f\8~ 
dever defendendo. a Co)lstituição . F,edt:ll'a.l. 
(Muit; vem; m~v;ito· ~en,'i:''. r{'11:0qgr~·:t;,te~.!c.~~ 

.art. 6° do 'projecto em debate. . .... 
Na raalidade, .o projecto não diz 9,ue o. G..o· 

Yégulamenhlrâ, diz que elle pronmtgaril as, 
medidas. Mas de duas uma: 

tado.) ·- ..... · .. ::':L.·.::_,;> •;:.q' .tt;>:."'' 
Fica. a discussãnadia,d;a.~:;pela..ilitQráJ.;,f;c,<Lt!<. '" 
Passa-se á li ora destiri:Úlá)1 dÓ: 'êípedfê~té'l~ 
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O Sr. Alencar Gul:rnariies (1° 
Sec1·etario) procede á. leitura do seguinte 

EXPEDIE~TE 

Officios: 
Do Sr. 1 o Secreta1•io do Senado, de 29 de 

corrente, tt•ansmittindo a esta· Camara, tres 
autographos, sanccionados, das resoluções 
do Congresso Naciona.I, autorisando a aber
tura dos creditos-de 100:000$ para attender 
ao pagamento de despezas oleitoraes reali· 
zadas de accorJo com o art. 64 da lei n. 35, 
de 26 de janeiro de 1892, nos annos de 1902 
e anteriores; - de 100:000$ á rubrica
Diligencias Policiaes - do art. 2o da lei 
n. 957, de 30 de dezembro de 1902; e aut~
rizando o Gove1'no a conceder a Maximiano 
Rodrigues Barbosa, so offi.cial da Secretaria 
da. Justiça e Negocios Interiores, um anuo de 
licença. -Inteirada; archivem-se os auto
graphos. 

Do Ministerio da Fazenda, de 29 do cor
rente, satisfazendo a requisição no officio 
n. 243, de 3 de setembro ultimo- A quem 
fez a requisição. ( A' Commi::~são de Orça-
mento.) · · 

Requerimentos : 
De Elvira dos Remedio3 Monteiro, pedindo 

reversão de montepio pelos motivos que 
allega. -A' Commissã.o de Fazenda e Indus
trias. 

Do Dr. Augusto de Souza· Brandão, lente 
substitutivo da Faculdade de Medicina do Rio 
Janeiro, de pedindo pagamento de venci· 
mentos a que se julga com direito, pelos mo
tivos que allega..- A' Commissão de Orça-· 
mento. 

O Sr. Bernardo Horta- Sr. 
Presidente,as reclamações ~eitas em diversas 
praças e por associações commerciaes sobre a 
substituição de notas do papel-moeda, orde
nadapela Caixa de Amortiz..1.ção,que Lograram 
ter neste recinto écho ou oradores que trans
mittiram á Camara a inconveniencia do 
prazo limitado para a substituição sem des
conto e o conhecimento que tenho do mão 
systema, pois que data de 1835 a lei que 
cogita da substituição do papel-moeda ou da 
moeda do paiz, me levaram a formular um 
projecto para senil' de base a estudo da 
Carrara, projecto regularizando a substitui
ção de notas no .futuro. 

Por eUe se evitam os dous males princi· 
paes que entendo existirem no systema 
actual, que são: ordenar o Governo a sub
stituição.de notasde,pape1-móeda, ..,sem ter 
quantia. equivalente á. que vae ser substi-

tuida, e continuarem as . repartições paga
doras, apazar de terem conhecimento de que. 
as notas estão em substituição, continuarem 
a fazer pagamento nessn.s mesmas notas, em 
logar de as substitui"rem por outras, da nova.. 
emissão. 

Vou enviar o projecto á Mesa, e, depois do. 
parecer, e.ta.rei prompto a dar maiores ex
plicações, a fundamental-o mesmo melhor, 
de accordo com as condições do paiz. 

Devo fazer notar, entretanto, desde já que
a substituição, como é feita presentemente, 
traz, além de um lucro para o Thesouro~ 
avaliado, mesmo pelo ultimo relatorio do 
Ministro da Fazenda, em 8 a lO 0 /o, um pre
juízo dil•ecto aos possuidores do notas de. 
papel-moeda, peloil descontos a que são for
çados no interiOl', para que essas notaq che
guem ao centro, onde se faz a permuta por 
notas novas. Muitas vezes a prorogação do 
prazos faz com que os intermediarios lucrem, 
não 2 °/o, mas outros lO 0 /o, quo vêm sacri
ficar cada "Vez; m:-~is os que teem necessidade, 
pelo jogo commercial, de bnça1· mão das 
notas de papel-moeda. 

Dispenso-me de ler o pl'OjJcto, que remetto 
á. Mesa. (Muito bem; muito bem.) 

Fica sob:'e a mesa, até ulterior delibera
ção, o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve~ 
Art. 1.0 O Governo, determinando a sub

stituição de notas de papel moeda, nicke! 
ou cob1·e, terá quantia equivalente na es
pecie em que deva set• feita a troca. 

Art. 2. 0 A substituição começa1•á a ser 
feit:~. 60 dias depois do aviso e continuará. 
do seguinte modo : 120 dias depois do aviso: 
com alistament•) de 2 o 1 o ; nos outros 30 dias· 
que se seguirem o de 4 o I o ; nos immediatos 
30 dias 6 °/o ; nos seguintes 30 dias 8 °/o e 
desse prazo em deante 10 o lo por. cada 30 
dias decorridos. 

Art. 3. 0 Iniciada a substituição de accordo· 
com o art. 2, as repartições publicas incum
bidas da mesma não effectuarão. · paga
mento algum com o papel-moeda ou moeda 
que conste do aviso. 

Art. 4.0 Em oasos de força maior o Go
verno prorogará. os prazos ou limitará. a 
substituição em zonas determinadas,- sem 
prejuízo do disposto .. no art. 3°. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em· 
contrario. 

Sala das sessões~ 30 de outubro de .1903.
Bel·na,·do Horta. 
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Foram . offerecidas na sessão de 30 de outu
'bro de 1903, ao Orçamento d:.t Viac;.ão, a~ 
seguintes 

El\IENDAS 

Ao p1:ojecto n. 286, de 1903 

. (Orçamento da Vfação) 

Onde convier : 
Continúa em Yigor o n. IV do art. 2.2 da 

.lei n. 652, de 23 de novembro de 1899. 
Sala dàs sessões, 30 de outubro de 1903. 

-Galvão Baptista,-Lourenço Baptista.-Oli
veim Figueiredo.-Hem·ique Borges. -Fidelis 
Alves.-João Baptista. 

Na verba 9~ do orçamento da despeza do 
Ministerio da Viação, accrescente-se á sub
consignação ~Gratificações diversas»: 

· 4:800$ para o fim de tornar-se extensiva. 
,aos empregados que servirem como auxilia
. res de gabinete dos sub-directores gl·atifica
. ção igual a que percebe o que desempenha 
esse cargo junto ao director. 

Sala das sessões, 3 ) de outubro de 1903. 
-Heredia de Sà. - Sd F1'eire. - Bueno de 
Paiva. 

N. 4. Te1egraphos. 
Para conclusão da linha telographicà do 

13uquim a Simão Dias, passando pelo La.gar
.to, 20:000$000. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1903. 
Jovin ::ano de Carvalho.-Rod1·igues Dol·ia.

-()liveira Valladão. -Felisbello F1·eil·e. 

Estrada de Ferro Central_:.3a Divisão. 
Gratificação aos chefes das sub-secções e 

·encarregado do escriptorio, 50$ mensaes a 
.cada um. 

Sala das sessões, 30 do outulJro de 1903.
Sà F1·eil·e. 

Ao n. 10 do .wt. 1° do projecto n. 286-
.·0bras federaes nos Estados- lettra A : 

. Onde diz ·: material, 160:160$. diga..se : 
-material, inclusive uma draga de secção, 
280: 160$000. 

Sala da,s sessões, 30 de outuhro de 1903.
·Tavm·es de Ly1·a.-Eloy de Souza.-Ji'onseca 
e SUva.--:111. Pereil'a Reis. · 

Accrescente-sé onde convier : 
Art. Fica o Governo autorizado a man

dar prolongar a linha telegraphica da. es
. tação de Soledade, no Estado de Minas-Ge
mes, até a cidade de Ouro Fino e da cida~.e. 

~de ItajuM á de Bragança, no Estado de Sao· 

Paul•>, passando por S. JoSé do Paraizo, 
Caro buhy e Jaguary. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1903.
Bueno de Paiva.--'-Arithe1·o Botelho. 

Fica o Governo autorizado a mandar pro
longar a linha telegraphica de Poços de 
Caldas a.té a cidade de Ouro Fino, passando 
pela cidade de Caldas, no Estado de Minas. 

Sala das se:sões, 30 de outubro de 1903.
Leonel Filho.- Bueno de Paiva . 

Accrescente-se o S:Jguinte no art. 2°, onde 
convier: 

« ficando extinctos. desde já, todos os con
tl·actos celebrados a titulo precario entre 
o Governo da União e os arrendatarios das 
estradas de ferro encampadas. » 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1903.
Leovigildo Filgueims. 

Ao a1•t. 1°, n. 4. Telagr~phos: Acres
cente-se á rubrica « Construcções e recons· 
trucções », in . fine, o s·3guinte: « inclusive 
construcção da linha que ligue a villa de 
Poços de Caldas á cidade de Caldas ». . 

A medida, que importa em pequena. des· 
peza, completa o plano de communicações 
rapidas com as estações hydro-mineraes. 

Sala das sessões, 30 de·outubro de 1903. 
- Jotío Luiz Alves. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJE(,T03 

N. 120 - l9J3. 

PARECER 

Opina no sentido de se1· negado o o·eclito espe· 
cial solicitado em mensagem do P;·esi1ente 
da Republica,na importancia de 14:666$100, 
para cumpl'imento da sentença do Sup1·enw 
Tribunal Federal, a qual annttllott o decreto 
que demittiu Ricm·do Bcwradas 11-loni.: do 
loga1· de 1" escripttwal'io da Contadoria da 
Mm·inha, pam o fim de fiem· o mesmo com 
clireito ds vantogens ·do cm·go qtte ser'via, 
emquanto nrfo fin· effectivamente apl·o'vei-
tado · 

Em março de 1899 foram feito3 peJa Paga
daria. de Marinha diversos pagamentos na 
importancla. de 9:328$830, em virtude de 
di versos cheques ·assignados pelo : l o>escriptu
rario -Ricardo Barradas. Moniz -·e de · uin 
assignado pelo lo escripturario Julio:Augusto ' 
Pereil•a da Cunha, .trazendo todos esses do
cumentos o visto do chefe ·de secção Menezes • 

·Reconhecendo-se logodepois .qne esse8c.pa
gamentos haviam sido feitos indevidalilente 
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0 que pJra os obter os refel'idos cheques 
foram ü\lsificaclos, um<L commissão foi in
cumbida. d.o fu,zer um inquedto aU.minis
tra ti v o acerca. do caso. Esta commissão, 
concluindo seu. trábálho, foi de parecer que 
os autores da falsificação tinham sido o su-

. :pramencionado Itioardo Barradas Moniz e o 
· 3° escriptural'io Mthur Americo Belém. · 

Ein vista deste resulbdo foi instaurado 
contra Ricardo Barradas Moniz o compe
tente processo criminal, no qual foram in
quiridas testemunhas e se procedeu a um 
exame juuicial nos cheques falsificad.os. 

Neste exame os peritos· declararam que, 
cotejadas as Iettras do corpo dos bilhetes 
falsos e as respectivas assignaturas com ou
tros escriptos semelhantes de Ricardo Barra
das Moniz, acreditavam elles, attenta a se
melhança existente, qu3 os ditos bilhetes 
eram do propr~o punho de Ri<Jardo Barradas 
Moniz. 

Fundado nesta prova, o juiz seccional, em 
despacho no processo, pronunciou a Ricardo 
Barradas Moniz, mas este despacho, em gráo 

. de rocm:so, .foi reformado pelo Supremo Tri
bunal Federal, o qual, pelo accordão n. 112, 
de 27 de julho de 1901, decidiu pelo voto tje 
Minerva, julgar improcedente a denuncia. 

Em seguida o Governo, por acto de 31 do 
mesmo mez, demittiu Ricardo Barradas Mo
niz do cargo que occupava e do qual, c'.esde 
o resultado do inquerito administrativo, es
tivera suspenso. 

Ricardo Barradas Moniz propoz acção para 
annullar este acto da administração publica, 
fundado no art. 41 do Regulamento da Con
tadoria de Marinha mandado observai' pelo 
decreto n. 277 C, de 22 de março de 1890, o 
qual, por isso que elle conta v a 17 annos e 
sete mezes de serviço e:!Iectivo, lhe dava 
direito á inamovibilidade do seu cargo, do 
qual só podia ser privado em virtude de con
demnação judicial. Esta acção foi julgada 
improcedente pelo juiz seccional, mas a sen
tença deste ainda foi reformada palo accordão 
do Supremo Tribunal n. 767, de 29 de no
vembro do anuo pas~ado, o qual condemnou 
a Fazenda· Publica a paga1· ao autor as van
tagens do seu cargo, emquanto não fosse 
eit'ectivamente aproveitado. Ricardo Bar
l'adas Moniz requereu a competente carta 
de sentença e apresentou-a ao Ministerio da 
Marinha, ondtl se fez o calculo de seus ven
cimentos a contar da data de sua ex:one.
ração. 

E' fundado nestes documentos que o Sr. Pre
sidente da Republica pede, em mensagem de 
junho deste anuo, o credito de 14:666$100 
para pagamento dos allüdidos vencimentos 
e das custas d~:> processo. 

Mas, do que aoi),ba de ser exposto, vê-se 
que Ricardo Barmdas Moniz não requereu a 

liquidação judicial da sentenç<~ pronunciada. 
em seu f11vor, nem promoveu é~ re3pectiva 
execução, como . presceeve o art. 41 da 
V parte do decreto n. 3.084, de 5 ·ae no
vembro de 1895. · Ora., nessa execução pôde 
ser allegada utilmente em favor da Fazendlt. 
Publica a doutrina dos accordãos ns. 458, 
de 2 de setembro e 436, de 4 de novembro de 
1899 (Jurisprridencia, pags.244 e 283) os quaes 
não acceitaram em favor déí vitaliciedade 
de officiaes da brigada policial a allegação 
de que esta vitaliciedade fôra rec'onhecida 
pelo art. 295, do decreto n. 958, de 6 ([e 
novembro de 1890, estando esta diaposição 
em desaccordo com outrás anteriores, como 
succede na presente hypothese, em que o 
invocado art. 41 do Regulamento da Con
tadoria de Marinha se contrapõe <í dis_posk 
ção do art. 62, !lo decreto n. 4.214, de 20 
de junho de 1868. 

Em vista desh cil•cumstancia, não se· 
achando esgotados os recursos de d.efesa por' 
parte da Fazenda Nacional, a Commissão de 
Orçamento, de accordo com os fundamentos 
dos seus pareceres ns. 93 e 94, deste anno, 
é ainda de parecer que neste caso a . Ca
mara negu.e o. credito solicitado de 14:666$100 
para pagamento de Ricardo Barradas. 
Moniz. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1903.
Cassiano do Nascimento, presidente. - Ur
bano Santos, relator. - Francisco Veiga. -
Galeão Carvalhal. - Oornelio da Fonseca. -
David Campista.-Anizio de Abreu. 

Exposiçl'to a que se refere o parece?· supra 

Sr. Presidente da. Republica -Pelo de
creto de 31 de julho de 1901, por cópia in
cluso, foi demittido Ricardo Barradas Moniz 
do logar de lo. escripturario da Contadoria 
da Marinha ; e por sentença do Supremo Tri
bunal Federal de 29 de novembro do anuo. 
passado, foi julgado nullo aquelle decreto,. 
para o fim de ficar o mesmo Barl'adas com 
direito ás vantagens do cargo que servia, 
emqttanto não fosse e:!Iectivamente aprovei-
tado. . 

Tendo o interessado requerido o cumpri· 
mento dessa sentença, e não havendo re
cursos no orçamento em vigor para o paga
mento das '~.Iludidas vantagens,. mandei· or
gc.nizar uma demonstraçiio do credito que 
se torna necessario para a satisfação de tal, 
pagamento. · 

Apresentando-vos agora essa demonstra-
ção, que se refere ao periodq. de 1 de .agosto 
de 1901 a 31 de dezembro proximo futuro, 
tenho a honr·a de pedir que vos digneis de· 
soljcita,r ao Congresso Nacional a concessão, 
a este ,Ministerio, do crédito especial de 
14:666$100, indicado na mesrna demonstra-
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ç~ão, para que se pos~[l, cumpr~r a sentenç;.a. 
do Supremo 'Fribunal Federal acima citada. 
· Secr~tà.ria de Estado .d.a ~bfinhn., . Rio de 

-Janeü•o, de jlmho de 1903. ~·Júlio Cesai' 
de No1·onha. 

Emenda substitutiva tla Ga~ara do s Depu· 
tarlos (p;·ojecto n, 105 D, de 11)01) ao p;·o
jecto n. 105, ele 1901, do Senado, c;·ea;zdo 
no Distl'ic.to F'ede1·al mais v.m of!ido do 
1·egistro da hypothecas, com a designaç t.To de 
te1·ceí1·o, á qual o Senado 11ão deu o seu 

-assentimento 

A Commis;;ão de Constituição, Legislaç.io 
e Justiça, tomando conhecimento do projecto 
n. 105, de 1901, ,do Senado, creando um 
terceiro reg-istro h-ypothecario, opinou pelo 
parecer n. 105 A, do mesmo anno, que o 
dito projecto fosse integralmente a.pprovadà, 
«attendendo ás conveniencias da população 
e riqueza desta •Ca}lital e á precisa celeri
dade no funccionamento do importante ser
viço de publicidade das transa:cções immo
biliarias e dos onus reaes», tendo sido com 
esse parecer . approvado em 2' discussão o 
allndido projecto. · 

Na 3~> discussão, tomando conhecimento 
do substitutivo apresentado pelo Sr. Depu
tado João Neiva, opinou a. Commissiio em, 
seu ·parecer- n. 105 . C, que « sem desconhecer 

·as vantagens da divisão do· registro hypo
thecario, mas considerando-que este serTiço 
já estwa organizado e •eram menores os in
convenientes · deeorrent·es .·:da ·divisão exis
·tente :do que os: que ·resultavam da falta 
·de organização do registro de· títulos e do
cumentos civis, como das operações . cam
·bia:es », opin-ou· que · fosse· approv.ado o 
· .~ubstitutivo, ·com as modificações p·ropostas 
em o dito parecer; e assim o foi. · 

c(iusiderã.ndo -q11e -a, mã.terh do stibstitu
tiyo, approvado pGla Camara, ao projectv 
n. ·105, do Senado, ·jü, se acha consubsta.n
ciada em sua quasi plenitude .na; citada lei 
n. 9i3, de janeiro de. 1903, e portanto 
prejudicado o dito substitutivo; · ' 

Gonside~aJ]do que a . ·par~e dO substitutivo 
relativa ao registro de operações cam
biaes, que não foi.<:omprehendida na re
ferida lei n."973, além de "nãp poder . ser aes
tac;tda, _por.que á C~ma.ra só cumpre optar 
entre o seu . supstituti:vo e o projecto do Se
nado, sem ma.is . o direito de modificação em 
seu conteudo,-,-já. forma um projecto que 
pende de ultima .votação da Camara; 

Considerando afinal, e principalmente, que 
as vantagens do pt•ojecto n. 105, do Senado, 
creando o 3° registro hypothecario, fo1•am 
j{t reconhecidas JIOl' IJU.recer da Commisi\ão 
e Yotação da Camara., com a consideração 
apenas de que era mais urgente a orga
nização de registro de titulos e documentos, 
que já se acha. feita; a. Commissão, confor
mando·se com ar1uellas razões-é de parecer. 
que seja approvado o projecto n. 105, em 
que foi convertido o de n. 9, do Senado, 
creando o . 3° registro hypotheca.rio, por 
estar prejudicado o substitutivo da Camara, 
ao referido projecto .• 
Sal~ das Commissões, 12 de agosto de 1903. 

-Pm·anhos 1liontenegro, presidente, . vencido. 
-Fr~dm·ico B01·ges, rela.tor.-Teixeirâ de Sá. 
-Ho$amwh de Oliveil·a.-:.Luiz Domingues. 

.·;237-1903 

Pro}acto n. 105, de 1901, (do Senado) creanqo 
no Districto Federal mais um otficio de 
1·euist1·o de hypothecas com a designaçtí.o de 
te;·cei1·o Não se conformando o Senado com n.s 

razões de preferencia acceitas l)Bla Camara, 
mantsve o seu projecto, que foi novamente O Congresso Nacional decreta: 
submettido ao estudo da Commissão de Con- Art. 1.• E' creado no Districto Fecieral 
stituição, Legislação e Justiça, qne nã.o se mais um officio de registro do hypothecas 
pronunciou mais sobre o assumpto. · com a desi"naçã@ de terceiro, ftca.ndo o 

Nesse interim, sendo dado para..discussü.o GoYerno aut"oriza.d? a. dema.r~r os limites 
umprojecto do Sr. Deputado Alfredo Ya- -de cada um. O pr1meiro prov1mento .desse 
l'ella creando o re,;.istro do operaçoes ca.m- terceiro officio será fe-ito independente de 
biaes', foi apresont;\da uma eJ.?enda · add~- concurso. 
tiva, creanclo novam:ente o reg1str? ~e t;- Art. 2.• Revqga.m-se as· disposiçp_çs . ~D.l · 
tu}OS e documento~, 811?- termos :.;na!S IestrJ,: contrario. · : . , . . . ·. 
ctos ·do que o-aubstltutlvo 3.\)i>l'OJacto n. lO.D · · · · ·· · · I • ·. . 

do ·sona-do ; . e • approv.ada. essa emenda add1- Senado ·Federal, d2 1 de julho :de ·' 190:!.-
tivà;' · ·foi · destacada J ~ e -Temettida . :pa1'8. o ll!a~10el --de Quei?·oz iliattoso Ribeiro, .:v.ice
Senado,·cofistituindo-pirojectt!•s_eparado; sendo Presid~nte.- Joa~·-âe.t?-.1 Oát~a,; ~"\ S~·
tamlJeiii. .approvada 'POr' a'quelle ramo do 'cr-eta:no.- Alberlo Jose G'tlnçal~Des.,,2~cSOO~e
Poder Legislativo e éonvertidÇ~,-na: 'lei n .. 973, dl"et~r~o.- Gene1't1so P~nce, '4~ ~~~· 
~ih:; -2 ' deja:neiro ' üé ' 'lW3{·ora:em pleno VIgor .. servmdo ~-e 3°.-'-''A~ · Azeredo; I'Sa~vur~'Olu~: 

·A' •vista"do · exposto~ • -· ,.-;· ~ · · ·_ · _ ·4o ·Se~n"eta~lQ; - ,,, ., ,. · ' - " · ' I • ·' 1 üt~~' :. -. ~.t· 
>) t:n ~ ~~ : .. ;0· -~ ·I 
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.. Emenda substittttit~a da Carmu-a dos Depu- ar L 4• n. 177_ A, de 15 de outubro de l$93, 
tados (projecto n •. 105 D, de 1901) oo proj~ serviços ora a cargo dos officios do Registro 
cto n. 105, ele 1901 . Geral de Hypothecas. · 
O CongresSo Nacional decreta: Art. 6.• Os documentos e títulos de obri-
Art. L• Fica institÚido um registro espe- gações acima mencionados só valerão con-

ci.al a. que serão sujeitos, para poderem valer tra terceiros depois de inscriptos no registro. 
contra. terceit·os, todos os documentos civis Art. 7.• Documento ou titulo algum dos 
feitos por instrumento particular,nos termos acima referidos poderá see recebido nas re
do decreto legislativo n. 79, de 23 de agosto pirtições e institutos publicas sem estar 
de 1892. e quaesquer outros documentos ou devidamente registrado. 
obrigaçõea da. mesma. üature-z.a, dos quaes 
-nos:am decorrer o1feit::.s jurídicos e que não AI-t. 8.• Ficam igualmente sujeitos are-
~ - t d · gistro os contractos que se referirem_a opa-
constem em sua m egra e oscrlptums la- rações liquidaveis em moeda me-tallica dcn-
vradas em notas publicas, ou não estejam tro ou fóra do paiz, sendo considerados 
osu.ieitos a registro especial. 

Paragrapho unico. Ficam comprehendidos nullos os que não forem registrados até ao 
.nas disposições deste artigo os documentos e dia. immediato áquelle em que tenham sido 
titulas de obrigação anteriores á presente eptregues pelo corretor. 
lel, v:encidos ou a vencel', que não estiverem § 1. 0 Esses contractos não poderão ser 
já ajuizados ou protestados. admittidos a registro sem que dos mesmos 

Art. 2. 0 O registro será feito no município conste terem sido preenchidas todas as for
-tlm que tiver sido lavrado o documento ou malidades legaes, e sem que tenha sido de-
-contrahida a obrigação, ou na zona em que positarlu. préviamente, em poder do official 
ficar comprehendido o município, por ser- do registro, em estampilhas, a importancia 
ventuarios privilotivos de justiça, de nomea· do sello das lettras respectivas, pagas as 
-ção de Presidente da E,epub1ica, na Capital custas do registro das mesmas no acto da. 
Federal, cabendo, nos Estados, ás respectivas ap1•.;sentação dos referidos contl'actos, que 
legislaturas providenciar sobre o provímen- ficarão isentos de custas. 
to, zona de jurisdicção e custas dos respecti- § 2.o As lettras correspondente3 <1 esses 
·-vos funccionarios. · contractos deverão ser apresentadas, pa1·a a 
· Art. -3.• O registro sérá. immediato â apre- apposição do sello e respectivo registro, 
·sentação do documentO. ou .titulo . c constará. dentro do prazo de cinco dias contados da 
da inscripção de seus característicos no livro data em que tenham sido ent1·egues pelo 
competente e da averbação no mesmo do- corretor os contractos que lhe~ derem Ol'i
cumento ou titulo, sem _prejuízo da tran· gero, e, não sendo apresentadas, será. raco
scripção litteral, quando a parte o exigir, lhida. ao Thesouro a. importancia. do sello 
.devendo o otficial notificar, na fórma da Jei, não podendo esta nem as custas ser resti
ás partes que nellé figurarem, quando lhe tuidas em caso algum, mesmo no de annuL-
fôr solicitado. lação do contracto. 
-·Art. 4.• Para o sórviçJ do regbtro da Ca-
pital Federal será. ct·eado, sob u. denomina- § 3.n No mesmo prazo de cinco dias, con· 
ção de «Registro Especial de actos, clocumen- tados da. sua data e sob a mesma commina
tos e obrigar,,ões», um officio pl'ivativo; a ção de nullidade, deverão ser apresenta.das 
~.cujo cargo exclusivo ficará u.quelle serviço, a registro a.s lettrns <1ue for~nn tomadas in-
. bem como o dos regi~:~tros de a.ctos, do- dependentcmente do contracto, nos termos 
. cumentos ou ohl'igações que por leis poste- do art. 18 da. lei n. 559, de 31 de dezembro 
. riores sejam instituídos, exceptu 1dos os que •lo 1898 . 
. versarem sobre hypothecas ou onus reacs, § 4. 0 Não poderão ser admittidas are
·4ispensado 0 concursu para u primeiro pt•o- gistro as lettras de cambio correspondentes 
vimento. · a contractos quo não t'3nham sido registra-

Art. 5.• Passarão a set· feitos t:tmhem no dos nos termos deste a1:tigo. 
-«Registro Especial» o archivamento de jor- § 5.• O officilil de registro envi ~rá diaria
na.es e documentos relativo~ á constituição mente, na Capital Federal, ao Thesouro c 
·de sociedades.· a.nonymas . determinado pelo Rep-artição de Eatatistica Commorcial, sem 
-art./3:,.§ 5~. in fine e art. 6° do decreto embargo do sel'VÍCJO da. Garoara Syndical, e 
· -n:; 164, · : ~de .. 17 de janeiro de 1890 ~ art. 80 nos Estados , á.s Delegacias Fiscae;;, um 
-do decreto· n. 434, de 4 de julho de 1891 ; o quadro demonstrativo das operaçqes inscri-
.regiStl'O de SQCi(ldades recreativas, rel~giosas ptasno registro. · _ . 
. e_olltr.a.s,de:que trata o decreto n. 173, de 10 . § 6.•_ O registrodessasoperaçoes, na Ca~l
·. d~ setembro de 1893, c a inscri_pção . de em- tal Federal; será. feit<;> no Registro ;,EspeCial 
jire8t.imos por debetnures nos termos do creado pela presente leL · 
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-_ Al't. 9. 0 ·O oificial do registrp, na Capital! decreto u. 117, de 4 do novemlJro de. UJ02 
Federal, perceberá custas, além da. rasa., (discussão unica); 
quando a parte exigir a transcri P<;ão lit· v t - 1 · t 'l,) ·i 1903 ~oral . . . o açau lo proJCC o n. :.t-ll, (e , a n· 

' toriz<'>ndo o Governo a molhorar a aposen· 
a) de 5$000 por inscrjpção e averbação tadoria de João Rodrigue.s da Fonseca Rosa, 

de docQ.mento ou titulo sem valor declarado; t.hesourciro do fazen ~ia da extincr.a thesou
e, quando cnm valor declarado, i.!$000 po1· raria. de S. P:~nlo (discussão unica); 
inscripção e averba.ç,ã.o e ma.is $400 por conto 
OU frJ.CÇii.O de contu de l'êi;;-aü; O ffia.\imo 
marcado para. os tauelliães na lcttra. - C
de n. 47, do Regimento do custas (decreto 
n. 3.363, de 5 de a.go~to de 18!19) ; e roeGude 
dessas custas no c..~oso de !lO"f(J l'egisr.ro por 
transferencia, endos:;o, substabolecirnento, 
uistràcto,ex:oneraçáo, su brog-ação' liquidação, 
etc. ; 

b ) tle archiv:.unento de jornaes o do
cumentos rela.tivu:> a ~oeied:1des an :mymas. 
registro d; sociela.dtJ~ recretLtíva ~e outros, o 
inscripçõus de ompt•os•,imos por deúell!Hres, 
as marca.da.s pa.ra os oflici \CS do Registro 

. ~ra.l do Hypothecas, no n. 57 llo cit:ldo 
decreto; 

c) do buscas, certit!õos, publiça-;-furmas, 
rasas e qúaesquor outros actos ínhereiltes a.o 
officio, ns marcadas pa·:a os uffil}iacs pu
blicos pelo mesmo decreto . 

Art. lO. Serão inscriptos no Registro 
Espeeia.l, a. aprazitnenLo das part!:s, qua\')S
quer outros títulos ou documentos dos não 
comprehendhlos no art. lo, cabendo aos ta
belltães, na Capital Felera.l. Sómente a tran· 
scripção e registro dos documento~ a. que se 
referirem a.s escripturas lançadas nas .suas 
notas e que não tenham sido incluido:;~ intc· 

_ gralmence nas mesmas escriptr1ra.s. 
4rt. ll. O Governo Federal expedirá. o 

respectivo 1'egulttm!3nt > p;ll'J, !}X.ecuçKo da 
presente lei. 

Art. 12. Revogam-se a.':l uisposh;õe; em 
contrario. 

Camara dos Deputados, l!) do dezorn hro do 
190L .... Dr. Saly1·o de Oli1>eira Dills, 2° Vice· 
Presideqte. - Carlos Augus!o Valente de 
Novaes, 1" $oCI·etal'io.-A1lgelo Josà da Silva 
Neto, 2° Secretario. 

o Sr.. Presidente -Não ha.vondo 
nada mais a. tratar, designo IJ<tl'<~ amanh1i 
a seguinte ordem do dia: 

Pr.imeira parté at~ 3 ltor,~s (4tttw ~es) : 

Votaç.<i.o do projocto n. ip A, deste a.nno. 
que autoriza o Polur Exocuiin> a abrir a•> 
Ministm·io da. Fazenda o credito extraordi
nario do 68:76l805l, pn.l'a. at:enúor ú. ro:::ti
tniçKo do imposto~ sobt•c vencimento;,;, devi 1:1 
a varios ministros aposentado . .; do Sup1·emo 
Tribunal Federal (3• <liscuss:w) ; 

Vota.ção do proje ·ü> n. :261 A, de 1903, au
torizando o Governo a. abrir o necessario 
credito pa.t',l. occouH as despezas com a. 1' ,•
admi:;sã.o dos operat'il!íl do ArsemLl de Ma 
rinha. do Distt•icto Feileml, com snbstituti\' •• 
d<L Conunissito de l\hl"inh<\ e Guorrtt (2" di .
CUSliàO) ; 

Votação do projecto n. 275, de 1903, ali I O· 
z·izando o Pl'osidunt.o da Rapublic:t a a.1Jz·i1' 
a.o Ministorio da Marinha o credito do 
4:550$ para p•tgamonto a. João Joaquim 1:n 
Oliveira de seus vencimentos de }o pratirrJ 
das bal'ras de Sergipe (3a. discus no) ; 

3" discussã·) do projecto n. 108 A, de 1903• 
a.utorizando o Poder Executivo a. snbvenciol 
oar com a quantia de 20:000$ o Dr. Vit'l 
B1·azil Minoit·o da Campanh<'> pa.ra, no est ,·an· 
geiro,tornar conhecido o tratamento do onvw 
nJna.mento ophidico, o dti. outras pt•ovidcn
cias, com os pat•oc:Jros das Oommissões do ln
strucção e Sa.udo Publica. o de Ül'\\a.mauto ; 

3• discns~ão do pt•ujocto 11. 21i4, do 100::. 
autorizando o Govemo a IDiLn,lar pagar iW 
ongcnh.:iro l!.:;;tunisl~u Luiz Ilun!!qtuJt :L illl· 
porta.n·cia. de 2:576$129 a quo tom dir•oír,o 
pelo oxot•cicio intel'ino do lo;.tiU' do pz•opa· 
ra.!}or da. cadeira d~ phYHic L in,!ustl·ial da. 
Escola. Polytochnica, desde 25 úo 11ln·ll úJ 
HJ.Jl a 12 de janoi1•o du I 002; 

Continmwão d•~ :i" ,li,.;cu~siio do pt•ojcd,,l 
n. 237 D, de 11:103, com o parocor sobr·., 
emendas offerecidtts prtl'< ~ •~ 3" \l1scussã.o . du 
projecton. 237, deste :tono, que fixa a dn;
peza do Ministel'io d<.L Marinha. p;.~r<~ o exer· 
cicio de L904 ; 

. Votação do projecto .n. ~79, t~e 1903, a~l· 
torlza.ndJ o Governo a aposentat• José Marta. 
dos Reis Barcellos, delegad!> fiscal em com· 
missão do Thesouro em Minas Gera.es, com 
o ordenado do cargo de . delegaQ.o fiscal, oh· 

, ~er,!M.o o dispo_sto no § l 0 do ~l,'t. 4° d? 

Cpntinn:trã.o d:t 3a discus~ão do projecto 
n. 252, de 1903 (n. 5ô, de 1900) tlecla.rantlo 
que, salvo o disposto no n. 4 § 3• tlo art. fJu 
da Coristituiçã() Federá.!, só é licito aos Es
tados esta.belecor taxa., ou tributos qúe, sob 
qualquer denomina.~o, incidam ·sobre n.s 
mercadorias estrangeiras ou sQbre as nacio- / 
Dl\OS \le -pi·odncção de outros Est.\dos, qu::\nüo 

Vol. :VJ 
. - - Jti . 
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concorrem ·as condÍçõ.es que 
dando outras peovídoncias ; 

·estabelece, e de hy·g.iene administrativa· da Uniao,· (art. 2° 
e segmntes). . 

Segunda. pa.rte (ás 3 horas, ou antes): 
Continuação· du. 2" discussão do projecto 

n. 38 A, de l\J03, rcm·ganizanuo os sct•viços 
Levant:t-HO a sessão <is 4 horás c 20 mi

nutos da tat•dl.l. 

120a SESSÃO EM 31 DE O'O''rt1BRO DE 1903 

P1·esidencia de S;·. P«tela Gttimal"ii'es 

Ao meio·dia. procede-se á chamada a. que 
.respondem os St•s. Paula. Guimarães, Alencar 
Guimarães, Thomaz Accioly, Wanclorley de 
Mendonça, Jo;Lquim Pires, Eugenio Tourinho, 
Antero Botelho. Enéas Martins, Hosannah de 
Oliveira, Rogerio de Miranda, Luiz Domin
gues, Francisco Sá, Eduardo Studart, Sergio 
Saboya, Gonçalo. Souto, Fcnseca e Siiva, 
Paula e Silva., Teixeira de Sti, Ermirio Cou
tinho, Bricio Filho, João Vieira, Julio de 
Mello, Cornelio da Fonseca, Estacio Coimbra, 
Euzebio de Andrade, Arroxelhs Galvão, RIJ· 
drigues Doria, Joviniano de Carvalho, Felis
bello Freire, Domingos Guimarães, .Bulcão 
Vianna, Satyro Db,s, Vergno do Abreu, Au
gusto de Freitas, Tolentino dos Santos, Pa.
ranhos Montenegt•o, Rodt•igues Sahlanha, 
Marcolino Mom•a, B::lt'nardo Hort:t, Moreil'a 
Gomes, August.o ele Vasconcellos. Fldelis 
Alves, Galviio B:tptista,Laurindo Pltta, Hen
rique Borges, Mauricio de Abreu, OliveirJ. 
Figuoit·edo, Carlos Teixeira. Brandão, Fran· 
cisco. Veiga., Bernardo Mont.eiro, João Luiz, 
Ribeiro Junqucira., Penido Filho, David 
Campist-l, BuonJ do Paiva, L1onel Filho, 
Bernardes, de Faria, Antonio Za.c:trias, Calo, 
goras, Carvalho Britto, Nogueira, Wencosláo 
Braz, Rodolpho Paixão, Padua Rezende, Ga
leão Carvalhal, Moreira Gomes, Jesuino Car
dosJ, F1•ancis~o RomeiJ•o, Rebouças de Ca.t'· 
valho, Costa. Junior, Arnolpho Azevedo, Fer
reira Braga, Paulino Carlos, Alvaro de Car
valho, Hermenegildo de Moraes Filho, Joa
quim Teixeira Brandão, Bernardo Antonio, 
Aquino Ribeil•o, Candid:.> do Abl'CU, Cal'los 
Cavalcanti, Gorm:.mo Ha':islo0her, Angelo Pi
nheiro, Cassiano do Nascimento, Ve::1pasiano 
de Albuquerque, Alft•ado Va.rulla, Oiogo 
Fortuna·e Campos Cartier~ 

Abre-se a· se.3.;ão. 

E~ lda a sem daba~o appt'OYa1a a acta da 
sess~o antecalente. 

o Sr. :Presidente - Devo declarar 
em tempo que é nomeado o St•. Anthero 
BJtelho para sub:>tltuir, na Commissão de 
Tarifas, ao Sr. Arthur Torres, infl.llizmente, 
fallo<::ido. 

OS•·.~eneeslnu. Braz- (Pela 
m·dem ) - St•. Presidente, achando-se na, 
ante-sala o illustre DeputaJo por Minas, ui
i im~1mento reconhecido; o Sr. Dr. Carlos 
Peixoto Filho, reqúeiro a V. Ex. que o faça. 
introduzir no recinto, afim do prestar com
promisso e tomar assento. 

O Sr. Presidente- Convido os 
Senhoro3 3° e 4° secretarias a irem receber o 
Sr. Dr. Carlos Peixoto Filho, Deputado eleito 
pelo 3° districto do E~tado de Minas Geraes, 
o qual sendo introduzido no recinto, preita. 
junto á Mesa o compt•omisso regimentaL 

Comparecem mais os Srs.Am•elio Amorim, 
Passos Mit•anda, Carlos de Novao-i, Indio do 
Brazil, Antenio Ilastos, José Euzebio, Ut·
bano Santos, Cht•istino Ct•uz, Raymun,lo At·
thm·, Anizio de Abrou, Bezei•r•il Fontenelle, 
Virgilio Brigido, Thomaz Cavalcanti, Frade· 
rico Borges, João Lopos, Eloy do Souza, 
Ahdon Milanoz, Col$o de Souza, José Marcal
llno, Pet•eira de Lyt•a, Malaquias Gonçalves, 
Esmeraldino Bandeim, Angelo Neto, Rl1y
mundo de Miranda., Olivoira Valladão,Nalva, 
Castro Rebello, Tost:l., Felix Gaspl11', Alves 
Barbosa, Rodrigues Lima, Edua1•do Ramos, 
José Moojardim, Galdino Loreto, Hereuia. de 
Sá; Mello Mattos, Sá F1•eire, Americo de Al
buquerque, Erico Coelho, Bolisario de Souza, 
L·Jut•enço Baptista, Julio S:tntos, Cmvello 
Cavalcanti, Vil'iato Mascarenhas, Estevão 
Lobo, José Bonifacio, Gastão da Cunha, João 
Luiz Alres, Adalb3rto Fert•az, Henrique 
Salle.;;, Sabino Barroso, Olegario Maciel, José 
Lobo, Candido Rodt•ignes, Rodolpho Miranda, 
Benedicto dé Souza, Ltndolpho Serra, Eliseu 
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Guilherme, Soares dos Sn.ntos,Juven[tl Miller, 1 mandar pagar ao engenheiro Esbnislau Luiz 
Marçal EscolJar. Bn,rbosa Lima, Domingos Bousquet a, irnportancia de 2:576$129, a quo 
Mascarenhas e Homem de Carvalho. tem direito pelo ex!'rcicio interino do lagar 

do pt•oparador da. cadeira do physica indus-
Deixam elo comparecer com ca.ns::t. p;trti· trial da. l~scol~ Polytechnica., de.il.lc 25 de 

cipada os Srs. S<i, Peixoto, Raymundo Nery, abril de 1001 a 12 dejttneiro de 1!102. 
Arthur Lemos, Itodrignes Fernandes, Gue-
delha. Mourão, Dias Vioir<~. .João Gayoso, Ningnem peindo a. palavra, é encerrada a 
Tavares do Lyra, Pereü•a Reis, Wn,Ui·edo discus~ão c adiada <1 votação. 
Leal, Trindade, Soares Noiva, Moroira Alves, E' annunciada a c.mtinuação d:1 3"" discus
Pedro Pernambuco, ElpiLliol?igueirOLlo, Epa- são do projecto n. 237 D, de 1903, com o 
minondas Gracindo, Lcovigildo Filgueiras, parecct• sobro emendas offerecidas para a 3~ 
Milton, Pinto Dantas,Silva Castro, Bezamat, discussão do projecto n. 237, deste anno, 
Pereira Lima, Paulino do Souza., Francisco que fixa a despeza do Ministerio d<t Marinha 
Bernardino, Camillo Soares Filho, Carlos p.1ra o exercício de 1904. 
Ottoni, Manoel Fulgencio, LindolphO Ca.e-
tano,Eduardo Pimentel,Domingnes de Castro, O Sr. Presldent.e-Tem a p<~lavra 
Valois de Castro, Eloy Chaves. Azevedo o Sr. Alfredo Varella. 
Marques, Lamenha Lins, Francisco Tolen
tino, Paula Ramos, Abdon Baptista, Xavi<lr 
do Vale o Victorino Monteiro. 

E sem causa os Srs. Affonso Costa, Arthur 
Orlando, Correia Dutra, João Baptista; As
tolpho Dutra, Carneiro de Rozende,Lamounier 
Godofredo, Sernar•dJ de Campos, Fernando 
Prestes, Amaral Cesar, Leite de Souza, 
Fra.ncisco Malta, Costa Netto e James Darcy. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. President.e -Não havendo 
ainda numero para se proceder á votaç~o 
das matarias encerradas, passa-se á matel'llt 
em discussão. 

O Sr. Alf'redo Varella (pela 
Ol'clem )-Requeiro :~ V. Ex. q ne consulto <t 
Camara. si consente na inversão da ordem 
do dín., a.ftm de SOl' discutido em primeiro 
logar o Orçamento tia. Marinho.. 

O Sa•. Presic-Jent.e -Não posso at
tondor ao noht•o Doputu.do porque não ha, 
numero para votar o requerimento quo 
S. Ex. faz. 

PIUMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Em seguida., 6 a.nnunciada a 3& discussão 
do projocto n. 108 A, de 1903, autorizanuo o 
Poder Executivo a subvencionar com a quan
tia de 20:0008 o Dr. Vital Bra~il Mineiro da 
·campanha pal'a, no estrangeiro, tornar co
nhecido o tratamento do envenenamento 
·ophidico, e dá outras .Pr:,ovidencias, cOI!_l os 
ptu•eceres das Commrssoos de Instr·ucçao e 
Sà.ude Publica e de Orçamento. 
. NinO'uem pedindo a palavra, é encert'iL<la 
a. disc~ssão e adiád.<t a. votação. . . . .. 
. · E' annunciada a 3 .. discussão do projecto 
11 . 264, de 1903, autorizando o Governo a 

O Sr. Alf'r·edo V areia -Devo 
dizer sobre o orçamento da Marinha., sobre 
o misero estado da esquadra nacional ; pre
valeço-me, porém, dos precedentes desta 
Casa, para occupar-me antes com a política 
get•al do paiz. 

Lamentou um illustre representanto c meu 
muito qum•ido companheiro de bancada que 
não tivesse manifestado á Cama.ra os meus 
sentimentos pela. il'l'eparavel perda do in· 
signe .Julio de Castilhos. 

Nn,da conheço de mais expressivo que as 
silenciosas lagl'imas de um homem forte. 
Homero, em um poem:1 inegualavel, nellas 
representa. a grande dor do rei de Ithaca, 
relembrando o passado. 

Longe ua Patria, sentado á mesa do pa
lnclo de Antlnoos, Demodocus canta a. des
tt•uiçã.o de Tl'oya. Ulyssos, sensibilizado, cobre 
a veneranda cabeça com o longo manto, 
o correm abundantes as suas lagrimas. 

Vistos as minhas! · lagr.•irrias de agonia., 
Iagrima.s de saudade, lagrimas de terror pelo 
futuro I .•• 

Nem ainda neste momento disponho da 
calma para. a minha homen'agein. Escre.vi a 
que vou pt·ostar ao eminente brazileiro, 
como foz out.rem, do conhecida eloquencía. 

No anno findo, dhso cu aqui palavru.s que 
peço licença pat;a citt\r: 

« A r•ovolução do l5 ue novembro (manda 
Cl)nfessal-o a sinceridade que nos é habitual) 
passou COID;O destruidor cyclp!le · . so?re . o 
edificio semi-secular da l"azend.a Publwa. do 
BraziL As grandiosas con~trucçõ~s admi~is
trativas operadas pBlos gtgantes do pcrwdo 
regencial, que haviam l'esistido . incolu~es 
aos insultos do tern:pa, a dospmto do m
explicavel abandono om q11o as ·deixara: o 
lmperador. foram totalmente desmoronadas 
pela l~epubUctt . ....... , .................. ·. ~ · ....... '.· . ' .. 

Uma derrocad<t universal! 
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Este o infalli vel castig-o dos · povos que se 
deixam guiar por novellisLas políticos, des
providos de orien taçã.o scien tific<t e systema. 

CONSJ•;JtVAR MI•:LIIOflANDO é a fórmula de 
toda restauração mcioníLI; a que desobedece 
a este principio perdo·se na esterilidade ou 
origina mais funcbs desordens J.o que aquel
la s que prucurou remediar. 

Subordinando nossa act1vidade legislativa 
a esse fecundo c salutarissimo conselho de 
sa.b!3dorit~ politica, com :.diouteza dizemos 
que é preciso recomeçar o trabalho antigo, 
reproduzindo, tão sómente com as mudanÇ<!S 
indicadas pela expericncia, as instituições 
de Fazenda anteriores a. 1889. · 

O triste desvendamento da aridez dos di
rectores que temos üdo, póúe tà.lvez desa
gradar ao estreito partiuariKmo d.e alguns; 
:sa.tisíaZ,llOI'ém, ao ju ~ ~o :;enti.nu:mi.o do amor 
da. Pa.tria, eujos intores~cs fic<Llll acima de 
fôrmas }Joliticas, transitarias em bo<t pttrte. 
Estamos convencitlos de que o despresLigio 
clollas não pódo ser funesto sinão aos quo as 
manteem, porque vivem de explorai-as. 

Circumscripção ha no Brazil que passou 
da categoria de Provincia. pn.ra a de Estado, 
sem abalos ; resistiu a uma furiosa tempes
tade revolucionaria o enfrenta hoje, cum 
surprehendente galhardia., uma profunda 
cl'ise cconomica, quan1io quasi todas n.s ou
tras regiões do Brazil ~tpresen tam o aspecto 
do desanimo o da misei•ia.. 

Por que ~-Porque· a \li o tino oxcepcion;Ll 
de um húmcm incontesl.avolmoni;o St.Jpot•ior 
inspirou-se no que lho impunha a. conserv:t
ção social, em o glorioso labor tio reconsti
i;nir sua terL'a.. 

Em vez das usua.es demissões ont m:ts.,;i1, 
m1.nto\'O o pessoal a.bi1lizado quo nos lcgttra 
tt mon:t.rchia ; em vez de rocomposições 
aconselhadas por dou l.rin:ts cujo valol' n. ex
periencüt aind:t não ga1·an tia, :t pe1•sistencia 
da machiua ongonhada. pela pl'tttic;.L d1JS tem
pos ; em vez do ons:t.io do novos p1·ocessos, 
eis mesmos que e:dst.iam desde muitos annos; 
-mas vivitlcado tudo po1' o~se e~11irlt.o cre:~
dor, puril1cado com o oxemplo 1lignificante, 
melhorado no quo con\·inlla, :>em al~Ol':ti,·õos 
subversivas I 

E a. o.ss:1 larga o genet•osa intuição, conser
vadora e ao mesmo tempo progressista, se 
acoimou de obra de seit~t n~t cu.pital Federal, 
in~c~ente da soberba evolução política do ex
tremo sul, quando seguimos, no Rio Grande, 
. ~ ~1-eg~a tradição da gr~nde época portu
gueza e acompanhamos os passos dos Pl'O

.. cl,9~0"!J estadistas do Imperio ! Quando rea
' t&va ~sim o avisadissimo e camo mentot' do 
rftirni9so Estàdo o fio da evolução, perdido na 
,J>a.~ta.rda politica das duas ultimas decadas 
.·:do· .lmperio, unindo seus esforços aos dos An
, {Iradas, Vasconcellos, Alves Branco,Ita.horahy, 

Souza Franco e outras culminancias, seus di
gnos pt•edecessores no sl3rviço da Patt•ia ... » 

Croio, senhores, que não posso fazer, nesta · 
Casa, maior elogio ao grande extincto. 
(Pausa. ) 

Mas, sonhoPes, maiores hoje as minhas 
rosponsabilidl~dcs ! 

Até hontem tinha a certeza de que al
guem, a.o longe, si eu erra.sse, dava-me. com 
rude decisão; o aviso saluta1•; agol'a hei de, 
por mim, inquii'ir do que convém, na. pra
tica du patriotismo, para que minha obra 
não discrepe do que fui, no grande morto, 
o ens\namen to para todos nós. 

Responsabilidades tremen~a:; ! Porque sei 
o .quo perderam os sinceros amigos dJ bem 
publico ! . • • Circulada. desde as primeiras 
rlot•q.s pol' um oceano de impurezas, a Re· 
publica rlotl lugo signaos de immediato de
clínio. Vendo o edilicio :1 ca.hir, Julio de Cas· 
tilhos, uo l'01'anto mais firme e livrc da con· 
taminação quasi geral, ergueu-lhe com a 
sua vigorosa personalidade um robusto e 
Ílli1balado esteio. 

Que importa si não tinlla. o feitio impec
cavel, o contoL·no primoroso, os elementos 
dccm·ativos exigidos pelo ideaLismo poli
tico 'l- As sociedades o que pódem reclamar 
dos homens políticos - imperfeitos como 
tuúo neste mundo -é o etieito pratico, na 
hora decisiva, e nessa nunca falhou a acção 
de Julio de Castill10s. 

F?i pari1 ~ nosso regimen, no presente, o 
ap01o, o arruno, o ampat·o o :sustentaculo, a 
maxima columna. de :sustentação ! 

E agora. a vejo derruida. .. ~ 
As instituições, em perigo ... Si ainda. é 

tempo, que a H.opublica se preserve delle! 
J>:tt';L quo se preserve do inevitavel 

morto ... (E que morte?. - Morret· sem 
hum•a ! ), para que se pt•ese1·ve, mister cas
dgar sem demora os seus profanadores: 
ut•ifical-a immcdiahmente o l'Mlical

mente! 
Nesta. em preza de regeneração, surprehen

deu-me o desa.pparecimento de Julio de Cas
tilhos: - manda-me n. venet·ada. sombra. 
proseguir ... Proseguirei na obra de infle
xível justiça!... Justiça por que clamam 
q uinhont:ts mil victimas de um tyranno 
feroz! (Pausa.) 

Quero antes de l.udo maniresta.r meu re
coulwdmento á imprensa independente a 
cuja assistencia tanto devo nesta memora
vel campanha contra a hypocrisia democr.a
tica.. Só os red.a.ctores da Tribuna e Noticia 
entendet•am de.sajudal·-me na grande obra. 
emprehendida. O do primeiro jornal não 
admim; de ha mui to, alliado da oligarchia 
paranense, assettea.va-mo ..• de onde 1- Do 
.llülho I 
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Tinha. esse pouco liberal homem de let- mn.l':l. se cont1•;:uliz. O qnr. havoria era sim
tra.~ a generosidade de qnorer minguar-me plesmente annnllaçKo . .-tincllt n<7o ha exemplo, 
o. P!J.O, reclamando s_c me pl'i v asse do sub- j na vasta e seda das condrJscendencio:s lagislati
s~dlO. Lcn_do! em Cuntyb<t! as suas ol1:JOr~·a- 'lla~, de cousa qtte com. isto se po:r~ça. E o pro
çoes pa.trlotlcas, reproduztdas na RcpHllflca , ! pr10 St·. Prc:'l idcntc d<t Repnbltc.a, no inte
e acompanhad~s . dos con~mentariv~ ~esta j1·esse do decoro dos ~1ode1'es publicas da Nação, 
folha, re:;pondl como devta pelo Dwno da deve estar convenc1clo de qtte ha um limite 
Tarde. pm·a as IJ;l:igenci(ls 11tre possam se>· (ettas ao 

A Noticia, pela pcnna de um dos talentos. Cong,·esso. • 
poeticos que mais admiro ontre nós, passa Não nos batemos pela construcçilo do mal· 
um scrmãozinlw ao íntempemnte Deputado... f<1da.do palacio ; achamos mesmo quo não hn. 

O chrunistn, estranha esta nota da Gazeta: inconveniente em adiar essa despoza pa1'n. 
«Uma. das tribunas osh.va guarnecida de se- melhores tempos. Tndo está uo modo tle fa
nhoras, alguma.s de filhos ao collo. >> E com- zer :t~cousas. A Camara póde a.pprovar a 
mr.nta: « Não qncro crer que ns senhoras sua propostn, este anno, o o Govorno póde 
lwassem· alli as cren.nças . com o fim dn h a- nã.o usar dos ta antoriza.ç'iio ; o 'JHC o prop1·io 
bitun.l-as desde já âs boas normas !la. vida der;n1·o li!fJislati"'o ?'npelle li es.~e co!lstJ·an!Ji· 
paeln.nw.ntar.>> Terminacomdelicarleza milito mento em quen coUoca•il. St!luem-sc ao meno:; 
;tttiea. 6 verdade, fa.zendo allnsão a « vuc:t- as allJlm'Cncias, pa1'u que ao menos pelas ap· 
bulos duros e narrações et'liaS», pm·encias H{ío tenha ainda che;;ado o momento 

A Noticia, entr()t<mto, c:squecida. l.lc que de entoa>· o «.de pl'o{tmdis» pelo St!iciclio da 
aconselhara âs damas se precat ·J,ssem da,; ?'ep1'esrmtaçiío nacional.» . 

. licenciosidades congressiunaos, á. terceira Não sei o que mai1 despl'cstigie o parht-
pagina do mesmo numero insere a.lguns pe- monto: si as duras expressões inspiradas 
riodos de atrevido realismo, de a.utor repu- pela minha justa indignação ou si a:J 'terri
tadissimo em nos3o meio littera.rlo. veis pal3.Yl'a.s com que pessoa. dependente do 

Apl'ecia.ndo um liveo de versos, em que ha. primeiro Secretario da Cama.ra. o redactor 
cert ~ referencta ao famoso Abehu•do, diz: de nossos dobates dechtra qua o Congrosso 

« Ocn, o amor de Heloisa não teve nada de desce a condescendencias legislativas uunci:t 
ca.stu. Pouco~ mezes depois que Abelardo se vistas e proclama w·be et o1·be quo a Camara 
fez seu profeosor, ella ficou em estado de, dos EstaJ.os Unidos do 13razil os&á. sotrrendo 
si qwzesse il' ser ama de leite ••• E quanto constrangimento por pa.rLo do Governo ..• 
a. elle, fra.nc:tmente, não comprehentlo que S.mhores, um quasi funccionario desf.a, 
ninguem lho inveje l~ sorte. porqne exact<~- Co.sa denuncia ao mundo !pre estamos soh a 
m.ente a sua maior celebridade vem de que accão de um constrangimento illeg:tl! 
o tio de Heloisa, furioso com o sou proeo- Que multu é brade com impcto o ropu
dimento, applícJu-lhe, muito cont.r:t a stla IJI.ícano quo vê a ruina d:t Patr•ia, ruína em 
von L!tdc, como ê facil do comprebendcr, a tudo. a ponto 1lc annul\a.!lo a.ssim nm impol'
oporação quo J'ednz os gallo;; a capur; o os t<wtn r:uno !lr• p()[h~ r pnblicll do paiz ·1 ! .. ~ 
touros a bois ... >' A vcmla.dciru. t':.lziLq por r1uc :~ppa.l'ClCot'a.m 

Nnd:t fJllr.t'O cri1.icar na cllroni:.:a, mas eon- as nües com os filhos aos brJ.ços, I'Jin tt:_ihuna. 
venha-se qne, pal'::t, uma folha com prcten· U.esta Cas 1, saiba a impr<3nsa !JilO nao mo 
çües a moralista, o trecho é po;il;ivameute apoia, !! cs :a: viera.m impr·ossionar as almas 
desses que se poderiam chamar escandalosa- ínl'anti~ com a primeira scona da rodem
monto contradictorio~. P':ãu ftiLUI'ade nossa ra~~u.. pois quo, senhores, 

Recoioso o jornalista de que a nossa lin· ou nestt~ hur•a. começa a vbr·a cmanolpadoi:a., 
guagem fosse mil. licç1io tts ponca.s sonhot·as ou ln•!JVO o Ü'l'Oilledi:Lvel a. dissolução na~lO· 
qno aqui compareceram, nã.o Rn lfllllhrou CJile n:tl, eum o.iu:.,:u ostt•angell'u, ou o oscl'3.Vl~B.· 
ma.is }JCJ'igosa circulação ia tn!' ILt.ra.v1\f: llo~ ntnuLo ;i, l'ol'ça bruta, om meio _da.anarclna. 
Jn.ros o cahollndo t.opico citn.do, figul':Litrlo, Agol'n. rospondll ;t contmdlC.t.o. qu~ mo 
r.omo figlll'a, em uma lblhn. bn.sta.nt11 lid:t 1 oppuzorarn us represontantes do Para~a. 

Tenho grand~ vonta.1le dn rir, :1. bom l'; J', l!:u ffil)recia ser t1•atado desde o pr1moh'o 
da.s vestaos ciosas !lo prestigio pal'l:tmoll- !lia, como o ftli depois, por ss .. EI~x ·, 
ta r ! . . . comiinta a ca.mara que eu faça uma breve 

Sabe-so que é dii•ectur da Noticia um dos rememoração, para que·vedfiquem me,~s !la· 
dil'ectores da Gazeta de Noticias :o Sr. Ro- res não provoquei no ~araná ? desab_I'lm~n· 
chinha. A Gazeta, onde tenho amigos que to com quo foi recebtdo allt. e que lnfe~
lDUito prezo, em editorial de 22 do corrente, mente reproduziram neste recmto os ele1tos 
publica o seguinte, com o titulo: «01•ai por da oligarc~ia local. . . . . .. .·. ,· 
elles » : . . A 13 de JUlho levantei em 9urüyba !l: ·ba~-

« Não acreditamos que seja. possível este deira regenet•adora. Meu ~11't1go progrannna 
acto, pr.lo qual nom se ]lódP. clizr.r que a. Ca- OI) Diario rla Tarde desse dia, n.bsolutamente 
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impessoal. Eil·o; vou lee pequenos tee· 
chos: 

« Mudem as leb c as instituiçõ ~s. a abje· 
cção seeá a mesma, emquanto a guard·\ de 
umas e outras for . confiada como até aqui a 
quem se esforça · em corrompel-as e dcgra
da.l.;as: a .equivocas figuras politicas, que 
assalta-c<~m o poder da maneira mais indigna 
commummente, e fazem dellc o escudo, o 
hroqu:o>l de tortos os crimes, manto de todos 
os desatinos e prevaricaçõ3S. 

A realidade é esta: vergonhoso o painel 
que apresenta a Republica, mas cégo quem 
attribue suas desordens ás instituições tão 
sómente e procura rcstaural-a, mudando o 
re;5ünen da federação. 

A luta inicial dos pa.triotas bem intencio· 
nados ha de ser, port:mto, contra ellas: não 
esqueçam que é mistér substii.uir antes os 
homens, renovar depois as instituições. 

Oppri111ido pela.;; otig11.rchias mais llt?sca
radas e brutaes, o Brazil mal respira. Como 
ter entendimento claro para. as altas elo
cnbrações nocessa.rias a tão profunda refor
ma, como essa Lei d'l.S leis, com o p<?. no 
pescoço e nos estertores da. asphyxia ?-Pro
eisa antes ver-se livro e com vida, sob pena 
de lhe estarmos a talhar a tunica pa1•a o 
baptismo da regeneração e ser o tardio arte
facto de nosso incauto amor cívico, simples 
mortalha de uma inditosa nacionalidade.» 

Como correspondeu a e~te c01·tez e sereno 
cartel o adv<'rsario que enfrentei? Com a 
otfensa mais brutal ! - « O novo propaga.n
'dista não dispõe, disse a Republica, de au
toridade mo1•al para emprehender a ob:ra 
regeneradora em quo se metteu. » 

Revidei com a devida energia o atrevi
mento e proseguiu a minhn. resoluta campa
nha.. Duas ou t1•es vezes mais fui a.g~redido 

~grosseiramente pela imprensa official e em 
todas. ellas dei aos foUeularios da oligarchia 
o .merecido castigo. 
-~as,senhores, por que fui logo affrontado 

J:IO Paraná, e aqui, pela sua oligarchia ·? Ra
zões. de ordem publiclL justificam a aggt•es· 

· são~ P1•ovocaçõe.> de minha parto? 
'· ' Ah I E'queme suppunham_(gonorosos ad

· yer~ados !) em situaçã.o de nã.o supp:,rtar 
c~m~ luta no terreno da> personali .lados ... 

· ! Aos de hí, surprohendi 
que não suppunha.m em mim ; 

3t'-~)lJ.ii'liÍI!'q~Ji; ;:eonttve á distancia victoriosa.-

espantados, no intimo, do 
.o':;llõ,r. ,;oüe me ouviram ... Não sabem 

~ hosped~, para i\ desaf-~~l~~~~~~~uer&:a.:~alma da. Patt•ia ultra-
. de seus mais humildes 

Imaginaram supplantar-me e ti v eram os 
amigos da tyrannia. os ouvidos estonteados, 
com a granlle voz a.ccusadora do revoltado 
B1•azil! 

Preciso replicar, p.)rém, á pobre defeas 
tlUO me oppoz a olig<trcbia parana.onso. 

Seu chefe docltrára ao Senado que mo 
não responderia, entretanto o fez... Por
que? 

Porque, m·üs uma vez fa.ltan:lo á sua pn.
Iavra, porque ,julgou poder fazcl·o com van
tagem ... 

E como'? Refutando uma por uma as mi
nhas affirma.tivas ? 

Qual, senhores ! • . . Impugnando tão só
mente aquella ele que não dei documento, por
que o delicto me fOra denunciado em minh<t 
passagem por Pm·~tnagmt. Esse mesmo hei 
do provar l 

E os nume1•osissimos out1•os crimes de que 
dei noticia? Fez bem S. Ex. em os não con
testar : est.ão no domioio publico. 

S. Ex. referiu-se tambem ao publico de
poimento de uma de suas victimas e capi
tulou de mcn compad1·e o honrado nego
ciante. 

A ve1•du.de é esta: encontrei aqui o Sr. 
Plaisant e clisse-lllC que ia appellar pa.ra o 
seu testemunho ; isso se passou doante do 
pessoa cujo nome posso citar. Hesitou o Sr. 
Pbis:.1.nt, afinal declarando ficar- á minlut 
disposição. 

Eotendel'am alguns ser digno de censura 
o meu appello á pessoa est1•anha a esta 
Casa ... 

Quo santa ingenuidade! De que outros ex
J?edientes lançar mão quando para. os man· 
oões desappareceram os tl·ibuna.es? Preci
sava impressionar a opinião nacional com a. 
cwilloncia de um dos ma.is rnpugnantos cri
rnos d,l oligarchi<t e usei do meio que me pa· 
receu conveniente ao bem publico. 

Quando nesta Casa se me p1·ov.1r que vol
tou a ser observada a Constituição da Repu· 
blica, ninguem mais do que ou se mos
tl'a.rá submisso ao Regimento e aos estylos ! 

.Jesus, dizem, lançou mão do milagre, do 
cxtra-naturu.l, parn. convencer aos cliscipulos 
que ncio n·iam mas desejavam cre1·, o est1·a
nha-se que ou me sirva de um recurso vul
gar, ainda quo extra-regimental, para. con
venc:•r aos collegas quo nao creem e nüo de
sejam c1·er . •. 

E' muito exigir de um pobre mortal; quan
do um Deus recorreu a expedientes irregu
lare>, que muito n.dmirar que faça uso delles 
o mais humilde dos homens? ! 

A proposito do incidente, pronunciou"so 
com muito talento um escriptor do Correio 
da Manha, em artigo sob o titulo «0 aparto 
das galeriaS», Seguramente lido por tf?dOS 
os Srs. Deputados. 
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Veja-se o que diz: . 
«Sente-se ainda. irritada a susceptibilida'le 

hypocrita dos que procuram borda.r o no~so 
-declinio com as ra.lsas tint.a.s dos vr.lhos es
tylos e pmxes, cabivois unic:tmentí} no~ re
gimens bem organizados, onde o r.Jspcito c 
a sizudez se con.tlunam com a or,lcm em tudo 
imp::>sta o exigida. Vm aparte das galePias 
da Camtn•a, quando o Deputado Va.l'ela des
envolvia. o seu libello, fez salta1• das com
modas caueiras muitos dos parlamentares 
que, p1•azerosos, alli se repoltreavam. Al· 
guns do côro regimental entenderam tam
bem desafinada a nott\ extranl1a o, talvez 
para apoucar-lhe os eifllitos, entoar<\lll gran· 
des e solemnes compassos de mprovações. 

Realmente. merecia censuras a indeuit:t 
intet•vençã.o si, com elf<~ito, a Cam:wa dos 
Deputados fosse compost<t de legüimos re
presentantes do povo, po.r:t os quae3 cJ.da 
cidadão só pó,lo t.er CJt·tezia~ ; c isso nã.o 
acontece, na geucralirlade. Salvo rat·lssimas 
excepções, qualquer dos nohres Dllpuhdos 
foi tanto eleito como o Sr. P la.isa.n t, q uc, lhts 
galerias, deu encrgico ap;wte apoianJ.o o 
orador. E' , port~nto, uma simples convcn· 
ção, estabelecida á força, pelos quo se cnca· 
rapitaram no poder. 

Tivessemos nós um parlamento, formado 
de homens cujos nomes s~\hissem victorio>os 
das urnas, e ninguem irb, das tt•ibunas 
ou das galerias, quebrar o respeito de· 
viclo aos representantes dtt nação. Ora, 
Camara e Senado, de um ce1•to tempo a 
esta parte, não passam do conjuntos a pai· 
xonados de emissa1•ios dos govoroadores e 
presidentes dos Estados e alguns dos quaes 
colhidos na imprestabilida(lo dus cisqueiros 
políticos, e que desde logo demonstram p:Jla. 
ignorancia revelada em apartes obtusos ou 
em discm•sinhos do um:\ banalidade indigna 
dos uradores ollicittes nos gt·emios rla pri
meira int'ancia ou n:ts sociedades em home
nagem <t qualquer varão illustrc. 

Doantc, pois, da nossa tlocadoncia. parl:t
mentar, ora natural que surgisse o de.:n•e
speito; emquanto o povo não tiver liiJor.lade 
de o.;;colbur os seus representantes, não póde 
acatar os quB se lho imtlingem como ta.es. 

Os actuaes Deputados o s::n·ã.o por tt"es 
annos e por desejo dos seus manrlu.ntos ; pois 
bem, o Sr. Plaisant o qniz ser por um mi· 

. nuto o por sua livre e espont.anea. vontade. 
E' isso muito mais nobre e muito mais de· 
cente.» 

Rep.·ovavel o expediente de que usei, dizem 
os que sympathizam com a oligàrchia e 
apoiam-na. 

Mas, senhoras, é preciso reconhecer que eu 
ataquei aqui desassombradamente, como fiz 
no Paraná, com a minha inteil•a responsa.bi
Iidade, 

Agora, quo faz o galhardo Sr. Vicente 
Machado ~ Foge do responde!' ao que chamou 
de injur.i:.ls minhas; manda., porém, insultar
me em duas on tre.; folhinha.s do sua. ft\iç,ão! 

!:-ienhoL·~s. com • lHI pndorn., d., a.lto do ;r. :~ 
trihun:t., f:t.zrt• 11 m:t. lJcll:L rr.vista, (lSCa.ud:do· 
sissima, com oil seguiot.es ea.pitulos : 

1•, nascimento elo heroe; 2•, o lenc;o no 
pescoço de qnem dormia; :3·', a bn.t·t•egã. de 
calt;as; 4°, o despóta arm<todo um bra~,o vin
ga!,ivo, e a morte de umn. iofeli7. com 34 pu
nhaladas ; 5•, pt•imeiro ca.-lamonto ou caça de 
um dote ; 5•, a mulhet' obrigada a confessar 
que convive com um ec~chciro; 7•, repudio de 
uma inuitosa mulhct' ; 8°, rapto do filho que 
diziam adulterino; 0°, a cria.nç:t é o retrato 
do pa.c; !O,• mort•e mt Iniseria. a repudiada.; 
ll •, a llesltonra diJ dua; prima~-irmã.s ; 12•, o 
segundo casamento ; 1:1o, a mulher que on
cJntra o maritlo nos braços de uma prima ; 
14°, tragi-comelin ontro o genro c o sogro; 
15", crJm os ealotcs habitua.es! E adubarüt 
esta. bella. na.rrativa c:;Jn a histoi'ÜI. das aven
tm•;Ls amorosas de um cxomp!a.r chefe de fa.· 
milia, na:; ·tguas tle Fet•nandu do Not•onlt<L ..• 

O SR. Ptn:sinl:i'ITE- l1eço •~o nobre Depu
tt\do quo cinj<HC it. dis::lussiio do Orçamento 
da Marinha. 

O SR. ALFREDO V.\RELA- Estou a usar 
de prcceJentcs desta Casa, tratando de po_li· 
tim gorai; para chegar M ponto a que desejo, 
preciso faze1· a.s considcraç~ões quo or;~ faço. 

O SR. PR8SIDENTE-A política geral nada 
tem que ver com este·; assumptos. 

O Sn .. ALFREDO VAn.ELA- Eu estava esta
belecendo os fundamentos da minha at•gu-
mon ta.çã.o. · 

Agora, o Sl'. Alencar Guimarães. (Paus(t,) 
S. Ex. contou o caso do Putinga, como lhe 

conveiu, mas a. verdade é e::;ta: acceitou a 
peoclu'a.çiio,patrocinundo a. causa sem dor na 
couscicncht; depois pa~sou a. pct•seguir a João 
Fcrna.ndc3, qua.ndo osto procurou o patro
cínio de outrem. S. Ex. conhece melhm' do 
que ninguem o.5 prejuizos rea.e; do seu ex
cliente. 

Antes de mim, qu:tlificou-o do advogado 
admütistt·<.Lti v o, 11os1;a causa, o proprio actua.l 
redactor do Re]JUlllica. como já demonstrei. 

Q.1et' a Ca.mara. conhecer <L lism·a do Sr. 
lo Secretal'Ío ? 

Referindo-se a rna.is duas causas em que 
interviera como a.dvogatlo administrativo, 
S. Ex. fez menção do uma e calou-se quanto 
ct outra-a dos bu1·gos do Sr. Torres, 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES_:Não funccio-
nei como advogado nesta causa. . . ·.f 

'0 SR. ALFREDO VARELA - Affirmo eu·que 
teve intervenção nella, 
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t<;xplicando o que se passou com relctçfio i Mcts, agora, pergunto ao nolJre Deputado' 
indemnização pedida pela Exnm. Sra. Baro· lcade1· da maioria : depois da~ provas, depois 
n :·za do Serro Azul, espraipu-se em minuciosi- da confi~são do Se. Alencar Guimarães, d,e 
da eles . üispensàveis ; n~o deu, poré% prova que a1.lvog1 perMte autoridades admin'i~trl),
do que não l).gisflo como advogad() admii:lis- tivas1 pergunto a 'S. E~ .. si se con~orina 
'trati vó, o que aliás se fazi~ m~stér dGIJlQns· com a sev~ra moral polrttca de Juho de 
trar. · E. só nisto consistiu a ·defesa d€\ Sr, Çastiloo~. este proceder do Sr. 1 o SeQretario 
Alenc<J,r Guhnarães,,. PÓve1·ino! · · . · dà Gamara. · 

o SR. ALENCAR GUIMARÃEs-Não flli .a.dvo- .· Si não me re~pc)Dqe o l(Jáder da maioria, 
gado do FvaMisco de Almeida T()r•res ·em clªqui m.e dirijél ao Sr, Barbosa .f.,iJ:pa. 
tempo algum. (Pattsa.) . . . ,'. . . . . . 

. Senhores, este silencio me faz dizer com 
. O SR. ALfREDo VAJ.'l.ELA- .t\_ffirmo que, o divÍrlO Mlltory,·... · · 
v. EJÇ. teve vaptàg(lns_pelo feliz resultâdo 0 sa. C.i\.SSIANQ po lNA.SO.IMEN'fO...,... :peço a 
desse :q\)gocio, · · ' · : · 

. . , palE~<vra.. 

o SR. AL~NOAR GuiMARÃEs,., Responde~'!'i: . 0 .~ 11:. AtF'itEoci V:Â.J1ELA _v:· llJ)!;! pede 
em tempo a V· Ex. .. , . ·. . · a pa:l~:vra, e eu espero, em nome de Jirná soli-
. o SR •. A~.fREDO VARELA- Amda !1 pr~po- df\l'ieda,de qiJ.e ate agora sé ma:qt(lve, q]le rifí;o 

srto 1.lo 1~c1dente do Sr. Alencar ?mma_raes, ~ei,&:e sem respo$ta a pqrgunta d!'l set1 cql· 
o Republ~cf! fez algumas referenCl<I;S. Sm~n-• l(lga. (Pattsa.) · ·. . > 

la.J"es nottcias foram pasmdas daqm por tele· Sr. Presidente .a falh de uma immediata 
gra1;nmu. pelos Srs. representantes do Pa· respqsta ri:Íe ob;iga àdizér, com o divin.o 
1·ana: ·. . . . Milton, a Juli() qe Castilhos : ~enhor, d(l ql!e 

_ Derxo de ler estes teh;~g1•p.mmas porque altura ca,bin:ros neste pl'Ofliddo a:bYsri.o ! 
naopossodeprompto·exhibil·BS.;masem_, ürn;·\Pmi~q.)· .. · .' · . ·, · 
li o[les se fl.f:Jelu.rÇJ,. qt!e, o 81;. AleiJA.IJ.rQ.ulma·• ··· Eu voü av1 var·a· lem'b!•a.nça. da severa tra
l'ães,fe~ _gm ex~raordi:Jarüo e b~iltífllnt~~~in:w· diÇ~-o dê irulio· 'de· ·c~s~Uh6s, offe~ecenâ:o a 
diJcurso,foi muito applandido po!~.~o.Caroàr~,· exame desta Casa UliJ, cJ, cumerito com todas 
teve, emfim, uma ve1·dad_eira ovação e d~ asfQrmas~abolliôas, ómnprovando:que Vicen
como. certo que a reeleição de S,., Ex. for te Mach"ado~ éomo o Sr~ Alenca·r Guima-
uma prova especial do apveçn em queê tido, r;te,i; é arivogado administrativo. · . 

o SR. ALENCAR GUIMARÃEs~ Isto não·cbrre . Aqu! estcí a' provÇJ.,. Faço à J1avrativa 'do 
·sob ml.nha responsahilicl.àde. '" ., fácto, -' · · '· .·. · : · . _.·· · < .·· ..• 

o srL ALF'iuwo VARELA _ Convido 0 J~à_dous annosb S~; corrétoréa~ar~o(d:és
nobre DeputadO a me facilitar um meio dq ta lll'~CtLi .r.~~~be~ ·~m,a· J?rd~Hr~çap dq coro· 

. veriqcq,r a sinceridade da rem·esentao.ãp dq n,e1 Jo~,qUim t.o:yola; _Para y~~-~~·~tJ.·I' l,lill :pa

. Pccrani. . . . g(l.meqto do Banco· da Repubh~a, est~ b~nco 
Accusou-se-me de ter p<ts'sado da.qui um fe~ o paga,m~n~o, mas o Sr. VIcente Macha

telegramm~ p~ra. 0 Pa.t•p.nã,, que nã~ p(\,!JSCi. do teve ~rtes. c.e convencer o, Sr. Loy9la ~e 
.. Pois. +a_oiFtp a. ss. ,E~x, 9 s·eguinte,: li~er1 qu~ 11~~ de~ra dar ~n~a nova: prqc~i·açao 
d:~tle de tlr~rem cert\d<~o. do~ mcns telegJ;~.n}· P:l;l n, \'c e ~m [1 cjt~a1Itra._ ,Já. :p~ga, · 

1 
, . 

mas •. Cons1p,tam q 11e euJa.ça 0 mesnw. ... .. O S_I., {oaquim Eoyola .(crei? quo esogro_do 
.· ' · .··· · '-; ·; .. ,:_ · · ·.. .·· · · . Se. VIcente Macl)ado) deu:Jhe, n:,:procu~~9.\Lo, 
0 ~R- _:\.LENÇAR, GUJMARl!.:ms ~n-?:1 plena e com ell~t o Senador apresentou-s<l''ao 

a.u~oriz,açao a N. J<.x. de pedm .i,odas ,ts cer-. B\1-I)CO da Republica, a et>se tempo gerido :r>ela 
t1does dos. telegramm~s _que ponven~ura tffi, pasaa:da administraÇão. Aqi; ~· replrlsa~ foi 
nl~a passado sobre o mcidente daqm da Ca· formal; apresentaram as. 'Ex. ·o réclbo'pas
lll<Wa. ·sado pelo Sr. Camarão. Não desanimou o 

O SR. ALFrnmo VARELA-''Mas o im:por, Senador Vicente; apróveita!ldo-se do f'à,cto 
tctnte é isto: que u. Cam<Jra assim qüiz signh de ter passado aquellé l:)anco ás mãoS do 'Go
llcar a St!a reprovação pela a.ttikde 'do vemo em 20 de· setembro, tornou á carga 

·Deputado Vareta. · · c~ cot1sa espantosa! .:...... obteve o pagamento 
Pois, Sellhores,, VOil fazer ínp. appeJ!o <i de novo: o b:tnco, quo jcthavia feito pagá-

D'Jbr'e' banéada do Rio Grandê do Sul. · ' mento da quantia, pagou de novo ao Sr. Vi-
Foi muitojustamento co'ni o prestigfo do cente ... 

lllustre Zeadér da maioria que o Sr. 1° Se- A prova de que o Senador Vicente rocebon 
eretario foi reeleito, por•que declarou o está aqui: 

. Sr. Dr. Cassiano do Nascimento quo as pro- «Vicente de Paula-Bastos, serventuariq vi
vas ainda não, tinham sido produ:?idas e a talicio do primeiro officio Q.o escrivão da Ca
voPdade é que a Camara agiu como devia mara Civil d.o Tribuna,! Civil e Crimirntl,,nesta 
a}':i'r. · · · cidade do Ri.o de Janeiro, Capital· Federal da 
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·Republica dos Estados Unidos do Brnzii-Cer- principal defesa que mo oppoz a olygarchía. 
tifico que,revendoos auto!! de i.lcção ordinaria paranaense. 
em que é autor o Banco da Republica e réo Pensa. .A. 'l'riburw, fulhe. tlosta. capital, que 
Alfredo da Cruz C<\ma.rão, dalles const[l., me «o Sr. Carlos Cavalcanti respon1lel1 a. todas 
foi apontado e pedido por certidã-o o do- as a1•guições p1·ecisns do Deputado rio-gran
cumento do l.eor seguinte: - Documento a denso, com evidente vantag-ém, e, em mais 
fls. 8. Publica-Fórma . Réistrinta e um contos do um p:.mto, destruiu por completo as 
trezentos e cincoenta e oito mil eento e accusações com documentos nece.sariosl), 
oitenta. Na qualidade de procurador bas- Pretendeu destruir, é o que A Tribuwr. devia 
tanta do Sr. coronel Joaquim Antonio de dizer•. 
Loyola declaro te1• recebido do Rtnco da Re- O Deputado rio-grandense fez 47 arguições; 
publica do Bra.zil a quantia. de triota e um o Sr. Carlos Cavalc:liJti apanat~ tratou de 22, 
contos trezent.os e ciocucnta. e oito mil cento o como o fez~ Tei1ton offerocer contra
e oitenta réis, que o Banco recolheu ao The- prova a sete ; 15 dellas apenas lhe mereca
souro Federal em treze de dezembro do anno ceram passageira menção. Eis a que se 
passado em virtude de pr•ocur·açiio bastante reduz a 1Widente vantagem com quo se ma 
substabelecida no mesmo Banco por Fran- respondeu ! •.. 
cisco Ferreira Ayl'es da Costa, ficando o Pois, Sr. Presidente, vou examinar u r a. 
Banco da Republica do B1•azil com o direito a uma a.s ditas arguições. 
de rohaver a quantia que ora me entrega de Rospost:t á priineirã. arguição : « Os sera
quem indevida.mente a rocc>ben c l~ou-lhe phins. isto é, os autores do mais gravo libello 
plena o geral quit ~ção. Rio de .Lmolro, dez- contra o Dr. Vicente Machado, o apoiam.» 

. oito de dezembro de mil e novecentos. - Que novidade ! Hão de apoiai-o. em publi-
Vicente lJlaclzado da Silva Lima. Estavam co até á ultima hoN .. 
collada.s e devidamente inutilizadas estam- Paz apparente. Em uma. terra onde não 
pilhas · no valot· de trinta e cinco mil e du- se tem liberdade para. cous& alguma, espprar 

'zen tos. Estavà.m affixados dous carimbos a rebeldia de quem a. não póde mostrar, .. 
com os seguintes dizeres: Banco da Républica Corno, a :ém di~so, não se ha. de impressio
do Brazil, dez- dezoito mil e novecentos. na.r a solidariedade de taes scliho ·es, qu;.ndo 
Ri • de Janeii·o. B. lL B.- Pago- L. P.- daqui se passam para o Paraná telegrammas 
NaJa mais se con.:>hvit do tloclimento acima de elfcito? 
transcripto e do qual bem e fielmente fiz Disse-se pa.ra. o Paraná que tinham sido 

· extra.hir a presente Publica.•Fórma que con• dispensadas manifestações de apreço ao Exm. 
· feri, s:.rbscrovo e a.ssigno em ptiblico e raso, Senadol' Vicente Machado c ao Deputado 
nosta cidade do Rio de Janeiro, · Capital Fc· Alencar, po: altas autoridades da nação, 
deral dos Bstadt:M Unidos do Brazil, aos dez- imprensa. e amigos ... 
enove dias do mez de dezembro do anno dà Isto se vê no tolcgi'a.mma, aqui lido, do 

' mil o novecentos. En, Evn.risto Vallu do Rar..o secreta1·io ria. assembléa. local. ttente fraca 
J'os, tahellião que snb:-~cravi . e. ussig(io em e impressionada. com taesclizeres, qne lHtvia 

· publico e l'aso. Em te.stemtiiJhb dà. verdade aa fll.zer sinão ist.o de que ora se gaba o 
(estava o signal publ\co). Rio, dezenove de VlcenteY 
clezembro de mil e novecentos.Evl1risto Valle Mas, t•cspondeodo :1 segunda. a.rguiçã.o, o 
de Barrai;, conferido e concertado po1• mim1 peculato do Sr. Candido de Abreu, enthn· 
tabellião intcl'ino, Pc dro l•:vangclista. do siast.co citou o defensor qual eontra-prova 'l 
C. stro. Estava devidamente !!Pilado; Nadl\ A carta do Sr. general Pego, dizendo que 
mais se continha nem deo\a.rnvu. om o dito o o Sr . Candido de Abreu viera. ao Rio sem 
riloncionado documento, que aoima. ftcou bem auxilio da. caixa. milil.ar ou do mesmo go
e fielmente wanscri11tó o extrnhiclo por cer· neral. Qne tem isto com a. minha accusa.-
tidão qun conferi e, po1' a.char ,,m tmlo cou- çiio '? • 
forme c sem causa o.\guma que duvida faça1 Accusni, com o testemunho do secretario 
sub~crevo o assigno ni.•sta cidade do IUo de do interior o do vice·g<)Vernti.dor, ·?ccus?~-o 
Janeiro. Capital Federa\ da H.epublica. dos do haver elle retirado 3:000$ da. ca1xa da m
Estados Uoidos do Br:L7.'11, aos trinta de ou tu• tendencia. da capital e mais 3:000$ ou 
bro de mil nuvecentos e tres. Eu, Vicente de 4:000$, para passear no Rio, e não da. oai~a. 
Paula Bastos, escrivão, sübsc1·evi e assigno. militar, nem do bolso do genet·a.J Pego. 
Rio, trinta de outubro de mil novecentos e Portanto, a carta não prova cousa. alguma. ; 
tres.- Yicente de Paula Bastos.• ludibriou-se a Casa com ella. .. . 

Que vale, pois, o documento apresentado, 
Si não fossem bastantes as provas já. apre- que é 0 unico ~ · . 

sentadas, esta creio que é irrecusavel... Mas, na iinpagavel detJsa: do sr. candido 
Não preci~o comment.ar este oscandalo. de Abreu, ha uma. c ..;usa muito interessante: 

Mas forçoso é r.ão demorar a réplica á o Sr. Carlos Cava.lca.II1i ficou maravilhado 
Yd,n iD 
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d·e quo eu atac(l.sse o «reputadissimo· enge- cente Machado. » Eis a historieta. arranjada 
nheiro». Pelo que vejo, a engenharia no Pa- para o caso. (Pausa.) 
raná· all.da uma perfeição, porque para o 
Sr. C<tl'los Cavalcanti o Se. Candido do Abreu 
é um notavel engenl1eiro, e o St•. Carlos Ca
valcanti é para o SP. Alencar Guima.Pães um 

Sr. Presidente, parece-me tot• notado al 
guns signaes <ln desa.pprov:lção da p:wto da 
ban~ada pernambucana, tão ela minha sym
pathia ... Erre i 1 notabilissimo ongenhoiro. 

O Srt. CARLOS CAvAI,cANTr-V. Ex. vale- O SR. EsTACIO Con.i:BRA-Não temos nada a 
se até de um simples equivoco ; usa de bellas oppor, por emquanto, ao discuPso de V. Ex~ 
artes. OSR. ALFREDO VARELA. - Ah! bom; si 

O SR. ALFREDO VARELA- Uso do discurso VV. El~x. se lembrassem de ser pouco gene
de v. Ex. e do Deputado Alencar. (Soam os rosvspara mim, eu toria aqui um meio se-
tympanos.) guro de trazel-os a meu lado. 

O SR. PRESIDENTE-Attenção ! Senhores, mais uma demonstração dos 
bestiao3 e brutalissimos instinctos d[l. oli· 

O SR. CARLOS CAVAT,CAl'>TI-S. Ex. não se garchia paranaense. Tratando, na. Republica, 
roferitl a: mim como no&avel enganheiro. de 17 de ma.rço de 1899, de um certo candi-

0 SR. ALF1tEDO V ARELA.- Só conhrço de dato, cujo nome não quero citar, diziam os . 
S. Ex., o Sr. Candido de Abreu, l~stu. mara- delica.dos dout.ores da olig(\rchia. pa.l'an.~ense: 
vilha.: f:tzer uma estrada de 90 ldlometros, « Para general em triumpho tel'á o illustre 
partindo do Pirahy, pelo preço de "90:000$, itincra.ntc as delici:.1s doe:~ ca.1'és ca.ntantes,.as 
isto é, I :000$ cada kilometro. Pois posso du;opilantes noil.adas dos caba,·ets, ou as dcs
atnrma.r ·que os kilometrus m:~.is difficeis cuidosu.s conquistas dos boule"'ards ; para o 
custaram c:t.d:l um 400$000. candidato dct·rotado o esquecimento da'! dece-

Maravilhas da engenharia indígena!... pções nas emoções vivas de Monte C cwlo. 

0 S.a. CANDIDO DE ABREU dá. um aparte, • • • • · · • · · · · · · · · · • • · · • • · · · • • · · • ; • · • · • · '• • • • 
O SR. ALFREDo VARELA - Do Sr. Carlos Na viagem ao velho mundo, e nas diver-

Cava.lcanti só conheço uma: a celebre ler sões da vida pu.risienso, vao fazoe o thocinio 
denominada c esquife », por meio d ~ qual elegante para as recepções do Cattete, per
S. Ex. c seus amigos supprimit·am quasi o fumado c0m as ex:quisitas essencias dos 
eleitorado da opposição alli... boudoi1·s. » 

·O S.a. CARLos CAVALCANTt-Como escreve Se?hOl'es, veja-se_que se fazem aqui r~fe· 
V. Ex . a hist1Jria. Ent'io só cmhece do mim renmas, dest:\ maneira, com este. dcsrespmto, 
03Saloi ~ com esta selvagel'ia, a um gent1l o poderoso 

. cavalheiro. Calculem como não foi tratado 
o. s~. A~FREDO v AP.~LA. - Falle~ _de en- o humilde Deputado . ! 

gtmhana_. E o caso do d1zer : notabtltsslruos Senhores, isto é um documento c~bal; uma 
engenhe1ros. (Soam o; tympcuw3,) prova. dos instinctos bruta.es dn. gente que 

O SR. CARLOS CAVALCANTI-Não preciso domina no Paraná. . Para l'i1Zor uma. cl'itica., 
de licença. de ninguem para set• engenheiro. uma. ap1·eciação sobrecerto candidato, qne é 

o SR. CANDIDO DE ABREu-V. Ex. é que um typo ~e ~elica~eza no seu ~rato, ~.que 
so e.;tá. fazendo notavol. s~ d1z sao vwlenc1as d~sta ordem. ,~osse 

· r1as desta força, verdade1ra.men te o1fenst v as, 
O Sa. ALFREDO V AREr .. A. -Como dhBe o deshonestas na fórma e no fun ,tn ! 

Sr. Candído de Abreu~ ~m homenagem á pessoa. quo mereceu 
O S.a. CANoroo DE ABREU- Quo v. Ex. este torpe ataque, não faço a. Joitur<~ com-

está. se tornando notavel. pleta. do trecho, mas o ofte1'eço a quom o 

O Sa. ALFREDo VAltELA.- Minha nota.bili
da.d1~ Sr. engenheiro ... 

O· SR~ PRESIDENTE-Atten~.ão! 
O SR. · Ar,FREDO VAREJ,A. •.• ha. de ser 

sempre alguma causa quo valha mais do que 
aquella que . se justifica pelo geito em reti
rar dinheiros publicas dos loga1•o.;; em quo 
do vem ficar. . • ( SusswTo.) 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção ! 
O Sn.. ALF!t.EDO V AR ELA.- Respost~~o á ter

ceira arguiçã.o: « Não houve contra.ba.ndo de 
cousa algum", de carro algum do · Sr. Vi-

quizerler. : 
E sou eu o selvagem, senhores. lJOrquo, 

indignado peh\ contemplação do soffriroento 
de um povo, venho b1'a1lar em f<J.vor dclle 
aqui ! 

Mas, prosigo. 
Ag<ll'l\ a 1·esposta á terceira arguiÇao; não 

ha de ficar nenhuma de pé. 
Afilrro:tm que não houve cont1•a.bunuo com 

o cttrt•o do 81•. Viconto Machaclo. 

Eis t\ historieta arra.nj<\da. ps.ra. o caso: 
«S. Ex. ha pouco tempo mandou vir do 

Buenos-Ail•es um o :1l'l'O ; esse OIU'l'O ha.vlu 
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custado a S. Ex. a quantia de 300 ou 400 
pesos. 

A Alfandega de Parannguá quiz cobrar do 
direitos por esse carro a qun.nt .a. de 3:000$, 
mais ou mimos. S. Ex. a.bandonou então o 
carro nos armazoos da alfandoga. 

Não 110 trata. de um contrabando . O carro 
figura no ma.nifosto do va.por Dalmo.ta, en
trado em Paranaguá em 2u de julho, e na 
factura consuLr n. 95 7. O conhecimento da 
carga e todos os demais documentos foram 
p;·ocessa.dos na alfa.ndega, legalmente.» 

E prosegue o Sr. Cavalcanti: « o nobre 
Deputado pód3 verificar o que digo.»- Vou 
verificar, olá si vou! 

O quo não nos disso a defesa é si a. tentati
va de cobrança dos (liroitos foi anterior ou 
posteáor á appreheosão.. . Affirmo que foi 
dopais do mysterioso passeio do car1·o senato
rial, sem a prévia licença. da alfandcga. 

Que valo, poi$, esta parte da replica? 
RESPmTA Á 4a ARGUIÇÃO- Diz o Sr. Ca

valcanti: « S. Ex:. havia entrado para o Se
nado, tendo rasgad.o os livros de assentamen
tos parochiaes da cidade de Palmas.» Eu não 
disse isto; Calino, talvez. 

O que affl.nnei e a defesa não dosmont.iu é 
quo o seoadur Vicooto rasgou fulhas deste li
vro, conforme consta de certidão pass tda. 
pelo vigario Sizcn:mdo, não do Palmus, de 
Castro. 

Acct•escenta a defesa. : « Enganou-se o infor
mante do nobre Deputado; S. Ex. entrou 
para. o Senado com uma justificação feita por 
occasião de encetar o cm•so na academia.» 

Não disse eu precitmmente qual o moio 
usat.lo; assegurei e asseguro que se usou do 
uma carliidã.o f 1lsa. 

Onde, p JiS, a con~ra-prvva do que allo
guei? 

Vou apre3entar um test1munho valioso: 
os Se1·aphins at.tostam em seu jot•n 1l, numero 
rle 28 de dezoml.Jt•o de 1804, quo o Dr. Vi· 
cento Macha.tlo ra~gou as fulhas do livro de 
assentos, confot'mo affirmei. (Pausa.) 

RESPOST-A Á 5"' ARGUJÇÃO-«Vicente Ma· 
chado não fugiu; fui o ultimo a ~tb:tndonar 
a capEal.» Onde as provas 1 

O Paraná. foi a.ccommottido por dous lados, 
pelas forças de rcvolu<;>ão: pelo sul e pela 
costa, em Paranaguú.. Fazendo-se voar uma. 
das pontes da Serra, as forças de Custudio 
de Mello não chegav;1m á CurHyba ; ao sul, o 
ímpeto da revolta. detido na Lapa o em Am
brosios,isto é, 14 leguas ao longe da capital. 
Qncr dizer que o «depJsitario do poder 
civil» abandonou o seu posto ·quando ara
sistoncia. se mantinha vigorosa ainda. 

Mais uma pt•ctensa contra.-pron. logica
monto n.nnullarla. ! .•• 

RESPOSTA A' li" AlWUI~:Ão-Leio no discurso 
do Sr. C<~nlcanti: «Os mais humildes dos 
nossos correligionarios nem pJr isso se viram 
a sal v o da. tremenda, da. olympica cole:•a do 
honrado Deputado. 

Um pobre coronel da. gmu·da nacional, um 
homem simples, tambem foi aqui accusad.o 
de passador do notas i'a.lsas. 

Elle era e é, na vet·dadc, nosso chcfo po
Htico no Serro Azul, uma das localidades do 
PLLra,mt, e 8. Ex . a.mrmou que so tinha 
arranjado adrede um inquerito para acober· 
tal-o desse crime. 

Mas, esqueceu-se o nobre Deputado de quo 
o inquerito a que alludiu só serve de base 
para. a denuncia e que depois do summarlo 
são as autoridades federacs que proseguem 
nos demais termos da sGcção. Correu o sum
mario perante o juiz seccional do Paraná., 
com ussístencü\ (lo procurador da Republica., 
nosso adversa.t·io politi~o , e na occasião 
opportuna ... 

O Sr. Alfredo Va,·ela-0 procurador da 
Republica é adversario do VV. EEx. 1 

O s,·. Cal'los Cavalcanti - Era, ent5.o, 
E aquelle juiz despronunciou o indiciado pas
$ador de notas falsas o este juiz fodoral 
(note-se!) era o honrJ.tlo c dignis~imo Dr. 
Carvalho de Mendonça.»· 

Esqueceu-se de relatat' o innocento Depu
tado quo o « innocento cot•onel » a que se I'e
rcre, assassino vulgrw, tt•apaceiro o p·tssador 
do moeda falsa, conseguiu a demissão do 
integro Bonjamin Lago c nomeação de outro 
commissa.rio de policia, á. sombra do qun.l 
furçou as testemunhas, quo IHtviam (lepJsto 
contra a :::ua pessoa, a deporOJu em s.~gundo 
inqne t·ito e nos mais termo~ do processo 
tio fórm<~ <~bsoltttamento contt•a.dictoria, isto 
é, suskntando o contrn.rio do que antes ha
viam atH!·mado. 

RESPOSTA Á 7a. ARGUIÇÃO-Leio no discurso 
do St•. Ct~valcanti: « Imposto de ent1·ada, 
tlissc o nobre Doputn.<lo que se cobra.va im· 
posto do transito no Paran(~. » 

Quo Jamontavel confusi.io ! - E' preciso 
não confundi!• o imposto do entrada com o 
imposto do transito. 

Em discurso de 6 de agosto, respondondo 
a Vicente Machado, dizia o Senador Ramiro 
B~rcollos que as tropas do Rio Grande paga
vam imposto em Xanxerê, illlpost<:> do que 
não dava recibo o exn.ctor. · 

Travou-se ahi o seguinie dia.logo: 
« O Sr. Vicente Machado- Mas elle on-

trega. uma guia. » . 
Vão ver 03 senhores quo, s1 os rep1•o:;en· 

tan tes do Paraná. pouco sabem da. sua. pobre 
terra como provei na sessão de 20, muito 
meno~ sa.bo o famoso edtadista d·~ meia. 
tigela, que é a.lli senho1' do ha.raço o cutelo. 
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«O Sr. Ramiro Ba1·cellos--Não, senhor; RESPOSTA Á 9~ ARGUIÇÃO - Aífirmei que o 
não entrega, faz o seguinte: na guia que Dr. Viccmte 6 advoga.do inrJc,cJ·upuloso, }Jois, 
acom:rmnha a sahida dos animaes do Rio sendo representante do paiz, acceitou o pa
.Grande do Siil, Q que constitúe uma·exigen· trocioio de Leão ~unior contra D, MarilL Po· 
cia c!.o fi~co estadual da t<wva que represento, ·lores da. Veiga, quando nos autos se verifica 
no intuito de garantir o pagamento dos di- que aquelle é um defraudador do fisco. Res
reitos de exportação, o cobrador do Estado pondo a isto à S.r. Cavalr.auti declarando. que 
do P,c~r_a.ná põe um visto no verso desta guia eu . não. de;conhecia. ser ·pessoa distincta o 
mas nao d~cla.ra fti recebeu us 1$ por' ca, companheiro de adyoca<liÇJ, qe Vicente Ma
baça de ammal, nem o numero de animaas. chado, o Dr. Affonso. Camargo. 
Cotisa. alguma se declara; apenas se nota o Ma~. meu senhwr~inho, o Pr. A1fonllo Ca-
1Jisto, que, como prova documental de paga- margo não é represf)ntante ~ederal, isto é, 
mento, nada. significa. 1\dYRgi.J!dp qa Nação e fi~ci:1l do corpo . ad·ni· 
~ão diz si recebeu, nem que quantia re· oi~trª'tivq <1-o p<J.iz, como q Dr. ViC.c)lte Ma· 

cebeu; nem• o numero de animaes, ·nem chado. · .. · · 
cousa alguma. 'De modo que o pnoprio th~, 
souro. do' Parao~ não tem documentos· pav~ 
fiscalizar esses.IndivAuos. 

RE:SPQS'.f<\. Á lQa A:q,qurç~o-Tra~a.-se .nella 
d;t ~aJtSéj. mu que, é Htigante Manoel Bonifaé1o 
C<J.rnejro, . · · · Mas o que é facto é que o impo~to é co, 

brado, seja sob que pretexto for, e cobrado 
da maneira que estou e~pecifica.ndo. 

O Sr. Pinheiro Machado-Apoiado; tenho 
varias guias nesse sentido.» 

E são deste .· nullo valor as contra-provaE 
que a Tl'ib.u'na reputou · haverem impugnado 
<tcom evidente vantagem». a$ acoysa.Çõe~ que 
formulei llJ E não esquecer, senhores, qu~ 
o mesmo júl'!lal publicou que «eqJ. mais d<1 
um ponto o Deputado Ca:v<llca.nti destruiu 
por completo as accusações com o documeotq 
necessa.rio». 

Co1Uo se vê, não destruiu nenhuma l 
E os muitos docun:umtos de que falia, a 

Tribuna ~ Nada m 1is que uM, a parta do ge, 
neral Pego, essa mesma re.ferindo•se a .uma 
allegação:que não fiz : um tiro falho, por· 
tanto I .. 

Quero analysar agora rapidamente as 
outrasa.rguições de que fez menção o Dl'. Ca, 
valcanti, lirnitando.se apenas a contestai-fi~, 
sem allegar p1·ova ou argumento algnm BIU 
contrario. · · 

R'ESP9S'i'A Á ga ARGUJÇ!Ão~:Brada o Dr. Eb., 
valcanti: 
. « Fugiq. com. o .di11heiro do et•arlo publico l 

Esses dinheil'e~s, póde o no ore Deputado inJ.a. 
gar, inquirir, montavam á immensa somma 
de 1:900$, e foi eJse dinheirO, que não olle, 
mas o secretario das fioaqças, conduziu parêj. 
o Itararé.:~> 

Não · sei si a som ma !)ra essa. Si ei·a, á 
boa miseria a. administração de Vicente Ma, 
chado reduzir~t o Thesoti1•o Estadual·!' Mas o 
que importa saber é da estação publica 01~ 
instituição bancaria onde se fez o deposito 
dos dinheiros do Paraná. . . · 

4 ~~legação d~ que o itlustre Dr. Generosó 
Mar"1ues é.(j,dvága.do na causa, por parte de 
Fonseca, é extravl!.gante, · · 

,. CenslJ,roi em Vicente Machado a pressão que 
emprego11. para corromper o juiz Dr. Salustio 
etn. enlla. IJns, llorrivel accnsação que nem 
LQlGonte~tada, e fica, purtanto, de pé ! 

Quer-se outra prova de qqe ·s .. E;s.: é um 
a<!voga<!o in\lscrugulqso ~·.c.,.; Diz·-me · ó seu 
defensor « a.ffirma.t• gostosamente que Gene
ro~o Marques é tpn homem hónrado». « Sua 
111ão, aoGr'esc!3nt~, imma.culfJ.diJ.. » 
· Pois essa mão imma.cula.da escreveu-me, 

copfirman)o, a meu pedido, o seguinte : 
« q Dr. Vicent.e, c<!mo <l.dvogado de Vicente 
Sij,p<l,ll~, Jlroce~.sado p:.n• crime <;l.e morte, não 
Po4\ln<lo_ q]J~cr. <1 su~ ,p.bsol vição no j11ry, em 
dqus OU Wes JU\g~]]1el}tos a que respondeu, 
o perdoqu logo qqe assumiu o governo. )) 

Mas, senhores. o Dr. Generoso Ma.rques, 
qQ.(l a ba,pcadfl paranaense,por seu porta-voz, 
recunhece ser « homem honrado e imma
culaAo », sq.beis como respondeu este anno á 
iqçl.e~ica<le~a corri que o mandão local taxava 
· dé '« inoJl'ensiva lt .tLa ;pi.lblíca » de seu nobre 
pa.tricto 1 Assim : . · " · ' · ··. · ·. 

« E !)omo ~mor com amor se paga, abste
nho-me· tambem de discutir os actos do 
Or. Vicente : os da. primeira especie, pela 
mesma razão que o inspira a meu re8peito, 
e os da segunda, porqtle aquelles que tlJem 
yid_a pubiica quasi ino1fensiva mais a ~j.per
fetçoam, di:;pen~[J.ndq toda generosidade aos 
qnea teern gra.nli~meute qtfensi'!Ja, •.. » 

Para. o(< honrado e immaculado Generoso 
Mal'q_ues » à Dr. Vicente tem· uma. « vida 
publica gral)demente oifensiva! » 

RESPOSTA Á lia AROUIC'ÃO-Leio no d.iSCUl'-

O Dr. Cavalcanti nos priva dessa infor
mação, o que mantém incolume.o meu alle· 
gado. Os Seraphins (Estado do Paraná de 
28 de dezembro de 1894) confirmam a. minha 

SO. a quo respondo: - · 

« O Sr. Cal'los Ca'!Jalcanti -Não só mente 
o nobre Deputado, 1 o Secretario desta Cama.. 
ra, soffreu injm'iosas accusações,que rebateu 
com snperim'idade, mas tambem o me11 dis· .. accusaç'ão. 
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tincto amigo, digno colle;a. de represen- RESPOSTA A 12~ ARGUI\:ÃO - Lei•) ainda. 
tação, que, pela. primeira vez, cruzou nesse discurso : · 
os umb:·aos desta. Cas<\, o sr. Ca.n1lido dP 
Abreu. 

{) S;· .. llfi·edn VIL;·eltt - Prlmei.ro inju
riou-mo elle. 

O 81·. Cm·los Cavalcanti- S. Ex. foi 
ac~u~a.do de culposa. negligencia. e, quiçá, 
cr1mmosa., pelo desappare.·imento dli! a.tJtos 
de medição de terras na secretaria de que 
S. Ex. era o chefe. Mas o secretario quo 
succcdeu a S. Ex:. e cujo relataria o nobt•o 
Deputado leu hontem. em segundo relatol'i" 
que o nobre Deputado tambem podia ler fa~ 
os maiores encomios ao ~igno collega, a, q~em 
me prezrJ de chamar am1go. 

O Sr. Alf\·edtl Y·~rd,t-Tardia emenda ao 
~anoto. 

O ·"';·. !_'((rlus Uatal'-'<mli- Uesappat·uci
mento de autos, 1Lsso o nobre Dl~put.ttdo. 

O Sr. Al(redo 'Varela-Ea não disse: dis"e 
o secretario de obras publicas do Paré1.Óá. 

O Sr. Cm·los Cavalcanti - Acaso o chefe 
de uma secretaria de Estado púde ser cul· 
pa~o pelo desapparecimento ?e papeis que 
e:>tao sob a guarda de um arctnviSbO. '? 

Não disse o nobre Depuhdo que, depois 
do inque1·ito aberto, o empregado responsa
vel foi demittido ? E porque adeantou S. l~x. 
que quem de,·iu. ser demittido devia. serdes 
vós, Deputado pelo Paran1t '? 

Por que? pergunto eu. Pois quando de3-
appareceram quantias enormes do cofr11 da. 
Contadoria da Guerra, foi por ac:.~so Jemit
tido o Mirristro da Guerra? 

O Sr. Lamenhct Lins - Ou o ui !'ector da. 
secretaria '( 

O 81·. Um·los C .. walcanti-Pois quando ap· 
parecera.m desfalques considera. v ois na Ctt~a. 
dtt Moeda ..• 

O Sr • .'ll(1·eclo V((rela dü. i1p<trte. 
O s,·. Carlos Cavalcanti. • . fui por acaso 

demittido o Ministro ela, l<'azenda ? 

O 81·. Larnenlw Lins- Ou o director da 
secreta1•ia 't A re>ponsabilülado apenas re
cahe ~!\obre o delinctuoute,uma vez descoberto. 

O 81·. Cal'los Cavalcanti-E' p1·ocisJ muita 
paixão b> 

Qual paixão, nem meia. paixão ! 
O successor do Sr. Candido de Abreu pin

tou em claros termos o desmazelo, incuria., 
absoluto relaxamento, que iam pela. reparti· 
ção confiada em má hora a S. Ex.; e fui esta 
:ma incapacidade como adm.inistr(!.dor quà 
accentuei deante d.a. Camara, 

.<.(O 81·. Cai'los Cavalcanti- O Senador 
V1cente Machado, a etet•na victima (le 
toda.s as invectivas das opposíçõe:s não 
só do Rio de .Janeiro, como do Esi;do do 
Paraná, enxotado do palacio pJr tel' guarda
do dinh.e!r? do erari? ~uhlico, no tempo em 
que pres1d1a tt provmcm do Paraná o illus
tre conselheiro 81'. D1·. Carlos de Carvalho!>) 

Não accusei disso o Senador ViC'ente Ma· 
chado o siru, com o testemunho dos Scm
pluns e do juiz Carvalho Je Mendonç1 que 
o aciual chefe do partido domina.nte n~ Pa
raná desviou o peculio destinado á libertação 
<)e uma escrn.va. 

RESPOSTA A 13' _UtGVl~'ÃO- Qualifiquei de 
iastrumento do Dl'. Vicente Machado o Exm. 
i:ll'. generat Bormaun. Patrício deste IUili· 
t~e, n~lO ti uh;~ cu mpt.i vos sinã.o para apre· 
cw.l-o. 

Conhecedor, toda. v ia., (lo sua. pt•overbia.l 
subordinação ao chefe do partido' local, fiz o 
que em mim estava para estimulai-o a man
tee·se na. directriz que o illustre. n-cneral 
Menna. Barreto havia. imprimido a~ com· 
mando dn districto, durante a longa ausen
C.:Íl\ do ti tula.r do caro-o. 

SL'ien:e dos fracos do meu patrício, recebi-o 
com nm retumbante artigo, em que insi
nuava a conveniencia 1le acabar com o 
disc01•dia na classe,-«para que tenha ella 
(diz,a eu) essa.. indispenswel união, sem a. 
qual o exercito, de salvagua.L·da de Tonos, sa 
tra.nsfor·ma em joguete dos partidos, pa.rc1. 
dom.nio tio ALGUNS o perseguição de MUITOS>>, 

Só por um grave motivo, pois, decidír
me-hw. a. qualificar o general ilaquella 
fórma.. 

E pol' que o fiz 'I - Porque se prestou á. 
vinàicta da. olygarcllia. contra o capitão 
Velasco, promovendo o inqueriLo de que 
!'allei ~t 20, violando expl'cJS~as díspo,;ições do 
Codigo Penal da Armada. 

R.l~SI'OSTA A 14~ ARGUIÇÃo- Loio mais no 
discmso a quo coiltesto: «A producção do 
Paraná. é sem valor, disse o nobre Deputado, 
a. Estrada da. Graciosa foi pl'Opositalroente 
deixa.d<t em abandono, pa1•a. com isso aug
mental' a receita da companhia Chernins de 
Ph· BrtJsiliens, da qual era advogado o Se
nador Vicente Machado. 

Pois, em alguma parte, onde se fez uma. 
estrada de ferro, parallela!Jlente a uma 
estrada de rodagem, essa. estrada de roda
gem, naturalmente, não fica ab.mdona.da ~ 

Não se vel'ificou este facto com as estra· 
das velhas de Santos a. !3. Panlo e da União 
e Industria? » · · . · · . 

Toda essa historia não .explica ~ razão p()r 
que o- Estado não acceitou ·a quantia. de. 50 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:47 - Página 13 de 30 

'BiO A~:-;AES DA CAMARA 

contos que um particular lhe offereccu, para 
quo se concCt·tasse a estrada da. Gl'aciosa ... 

Repito: não convinha isso ao~ patrõe; do 
Sr. Vicente, advogado, como sem pro foi, da 
companhia Chemins de Fe1· BnJ~il iens. 

RESPOSTA Á l5a. ARGUil~'ÀO-So!•l'C tarifas, 
allcgou o Sr. Carlos Cavalcanti que a re
presentação pa.rana.ense tem p1•ocurado mo
dificai-as para melhor. 

SS. EEx. dominam a terra ha b..,ns doze 
annos ; a actividade dos dignos Deputados 
tem sido realmente ... pa.smosa ! 

RESPOSTA Á 16" ARGUIÇÃO-Eis O que uissc 
o defensor de Vicente Machado sobre im
postos inconstituciona.es: «Quanto ao im· 
posto de patente commercial, ningu0m nesta. 
ca~a negou a. cxistencia. dessa taxação na 
minha terra, que é imposto de importação 
de mercadorias estrangeiras, depois de na
cionalizadas. Leia o nobre Deputado o meu 
discurso aqui pronunciado em resposta. ao 
illur:.tre Deputado de Minas, o 81·. Caloger<\S, 

Não precisamos negar ; lançamos esse im-
po~to. . 

Podemos osta.r em erro, mas até que nos 
próvem o contrario, snstenta1·emos que é 
Legitimo o direito do Estado em lançar esse 
imposto. 

Póde ser um erro, repito, mas não é um 
crime. » 

Eu não disse que alguem negára nesta Casa 
a existencia do illegal imposto chamado 
patente commercial, mas negou o Sr. Vicente 
Machado, com uma cor<lgem c desamor á 
~ei'da.do que assombram I O dolicto de 
S. Ex. ~tstá na consciente falsidade a que me 
l'ofit•o. 

Senhores, uma palavra sobro este iníquo 
imposto. 
. As fazendas grossas (a.lgodão,por exemplo) 
plgam om Paranaguá 20 °/o, calculada a 
a.xa pelo pe.3o na e::;tr..t.da do ferro, onde é 
obrada, - outro abuso que convem con
signar. 
_ Pois, si os mesmos gonoros entram pelo 
port} ca.tharinense de S. Francisco, dali i 
sopema. serra. em carret::ts a.tó o Rio Negro, 
tónu\m o trem o correm até a. capihl, ficam 
sobreMrrega.dos com uma despeza apenas 
~o 7 °/o !!! . 
.. RESPOSTA . Á 17• ARGUIÇÃO - Assegurou 

'meu libello á Camara. que a magistratura do 
Pa,raná ficara, pcla.lej, nas mãos do rogulo 
u~·te'rra.: · nois que póde ello facilmente pôr 
~ . 'tJ.iz'.em · ~ljepoi1Ibilidade, coma represen
. tâ ·ito :'governo· de '50 jurados e da maioria 
, · : ~íp~r,i(M~t;li~ip~l da . comarca, ~orpo
. o · ~ ~mbi3rti; ',ílependente do Sr. Vtcente 
' .. ~ . .... l4o;;;_pelâi}6rrmf por que já ~xpliqt~ei ; 
· ~u;M9.~ ... 1?-9J;l?O. ~e,.s.ape, sortea.-los.p~ .. lallsta 

itot\j)r.e~ 'estâduaes, 'onde· quas1 que só 
~QiUe~sãV'- i.a.' clÜidQs~ ofsftttacionis'tas. · ·· · ·· , 

·~ -. .-_:! ..< ;:~:· :··· : - - ~ ~ ~ . 

A isto oppoz o meu contendor que tal dis· 
positivo illegal «existe na. Constituição do 
Paraná., assim como nas de muitos outros 
Estados como medida de a !ta necessidade 
publica». 

Incríveis atllrmativas ! 
Eu já. di~se nesta Casa que tiuha. uma certa 

benevolencia pelos Deputados do Paramí, 
porque SS. EEx. pouco sabem da terra que 
representam. O primeiro delles, pois que é 
classificado pelo Sr. Alencar do «notabilís
simo engenheiro» e foi aqui o porta-voz de 
todos, o Sr. Cavalcanti afllrma que as ty
rannicas disposições sobrJ remoção do ma
gistrados «existem na Constituição d.o Es
tado». 

Puis o «notabillssimo engenheiro » desco
nhece a propria Constituição do Paraná ? ! 

Ella não dispõe sobre isto e sim a lei 
n. 322, de 8 de maio de 1899.-A Constitui
ção dos usurpadores daquella terra tem a 
data de 7 de abl'il de 1892. 

Quaes as Constituições que reproduzem este 
aviltante absurdo da lei paranaonsc 1 - Não 
sabem dizer os mous collcga.s ! 

Senhores ! o porta-voz da oligarchia vi
contista teve a coragem de sustentar, em 
face da Nação, que é uma MEDIDA DE ALTA 
NECESSIDADE PUBLICA O jugo dos juizes, tal 
qual foi instiLuido pelo uhase ltue citei ! ! ! 

Está ahi nesta phrase da representação 
par:...na.ense a concepção da. Repul>lica encr
gumena quo estou combatendo ! 

O que admiro é a ousaJia do Sr. Caval
canti, ao perguntar qual o juiz até hojo 
prejudicado por ell'eito di1 cerebrina. lei •.• 
Muitos; ontre esses o Dr. José Thomaz da 
Cunha Vasconcellos, juiz de dirc1to de 
Antonina. 

Mas, preciso fazer notar o que dis ;e o 
Sl'. Carlos Ca. valcantí. 

O porta-voz da bancada. paranaeuse ..• 
. 0 SR. CARLOS CAVALCANTI- V. Ex. é 

que é porta-voz da opposição de minha 
torra. 

0 SR, ALFREDO V ARELA - Sou O porta
voz, nesta Casa, de todos os opprimidos, 

0 SR, CAnLOS CAVALCANTI - Ainda. não 
os vi, registre-so. 

0 SR. ALFREDO V ARELA- Disse-o deSdQ 
os primeiro> dias em que aqui cheguei. 

Diz o porta-voz da bancada pa.ranáense .•• 
( Soam os tympanos.) 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI- Como V.Ex . 
é o porta-voz da. opposição do minha torra. 

O SR. PRESIDENTE - O Regimento dotor
mina o modo por que o Deputado deve 
dirigir-se aos seus collegas. 
- 0 · SR. ALFREDO V ARELA - Como diz v .. Ex.~ · · 
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0 SR: PRESIDENTE- Digo que O Regimento 
d?t~r,nnna o mod•J por que um Dcput:Ldo deve 
dlflgtr-so ao~ seus collegns. 

0 SR. ALFREDO V ARE LA- E:stou me di· 
rigindo <~Mesa. 

O Sn. PRESIDE_;'iTE-V. Ex. disse-o porta
voz da deputaçao do Paraná.,-m:ts dil'igin
tlo-se ao Deputado pelo Paraná.. 

. 0 SR. ALFl~EDO V AREI.A-Pois não posso 
dtzer-o porta-voz du. lnncada p:tranáense,
referindo-mo ao Deputttdo p':loParantí. ?-San
to Deus! Pois já chegou a e&ta miseria a 
liberdade de tl'ibuna.i (Soam os tympanos.) 

O SR. PRESmENTE- Attcnç!io ! O nobt•e 
Deputado niio pódo usar dessas expressões. 
A liberdade de tribun:1 tem sido completao
mente respeitada. 

0 SR. ALFREDO VARELA.-Registee-se que 
a. tal estado de penuria chegou a liberdade 
de tribunl\ no Brazil! (Soam os tympanos. ~ 

0 SR. PRESIDENTE- Attenção ! 0 nobre 
Deputado não póde dizer isto ! 

MUITOS Sns. DEPUTADOS_: Apoiado. 
0 SR. RODOLPHO PAIXÃO- Apoiado. A 

Mesa tem sido de uma berrevolencia. sem 
igual. 

O SR. PRESIDE::>ITE - O nobre Deputado 
não póde usar desta cxpressão-es~ado de 
miseria-quanto á liberdade de tdbuna., por· 
que ella. tem sido inteiramente mantül:t. 

O SR. AI.FREDo VARELA.-Sustento o que 
digo. (Soam os tympanos. Cntzam-se apartes.) 

cuar as galerias, que estão pertm·banLlo <t 
ordem. 

(Soam os I ympanos com estl·ondo. Ouvom se 
gritos de todos os lados da Caman. G>·m1de 
t1tmuz.to. As gale1·ias appl audent c"nre s mt;;
mPnte o orado1·. 

Suspende- se cr, sesstío eis 2 ho1·as c e111 
cumprimento de ordem do 81·. F1·esillente 
sao CVC!Cttadas as galedas.) ' 

Reabre-se a sessão ás 2 horas o 30 mi
nutos da tarde, sendo de novo franqueada~ 
ao publico as galerias. 

O St-. I">t·e:-;i<le.nte. -Reabre-se o. 
sessão. 

Convido os Srs. deputados n occuparem os 
seus lugares. A me~a lamenta o. incldeuta: a. 
pouco occorridó nesta Casa. 

Tenha a palavra o Sr. Alfredo Vnl'elln. 
O !!!h·. Alfredo 'Vnrcla - St•. 

Presidente não Pvderci proscguil•, p Jl'I}IIO 
mo sinto coacto. 

O Sn. PRE$IDENTE- Não sei por quo. 
0 SR. ALFREDO VARELA - Emquanto a. 

Mesa não mandar puhlira1· o novo diccio
nario das expec:;sõos parlamentares conve
nientes e inconveniente.~. etl não sei como 
mo conduza na tribuna, p<tm continuar na 
defesa de um povo opprimido. 

0 SR. PRESIDENTE -Chamo <L a.ttençãu 
do nobre Deputado: V. Ex dere l.Jmbrar-sc 
do que está so dirigindo ;.L Mesa da Camar,t. 

0 Sa. ALFREDO VARE:f,A-Oh ! dovo ter 
até uma me,tida e~pecial para minha voz ?
Mais uma vez digo: estamo.3 gus:wdu de uma. 
santa liherdacle nesi;o puhr·c B1•azil ! 

A verdauo é quo eu apenas dizia :«·o pot·f.:l.· 
voz da bancada p:uaná.o.;so.» O SR. PRESIDENTE-Attençã'l! Não pôde 

dizel-o. Si disses,;e-o illusl;re o 1JonemerH0 o;·adot• 
0 SR, ALFREDO VARELA -Como DÍÍO O dcfcn,;or d:t Ca.US<t da oli.!{<Ll'CltÍ<L, lllttu-

pOSSO 1 ! ra.lmente não se rue pt•i v:u·ht üa liherda.d'e de 
O Sa. PRESIDENTE-A tolel'J.ncía. da. Mesa. U8ar do tttcs c~ pressões ; mas, dizendo- o 

tem sido de mais. (Apoiados gtraes.) Ap~)cllo porta-voJz, ttind ~ mesmo com a irunb que 
para a. Camat·a.. (Apoiados.) me attribuiu o nobre Sr. Proaid:mt.e, no 

O Stt. ALFREDO VARELA-Cite-mo V. Ex. cmpr•ego dessas expressões, ir,>nia de quo, 
o a1'tigo do Regimento quo veda ch:tmar ao · fra.nca.menr.o, não usei, se me pl'iva du. 
Deputado pelo Paranâ.-porta.-yoz da. ban- liberdade da. palavra ... 
cada pamná.c:Jse. E' a.ss0mbroso! Quet•o que Declaro solemnemunte quo houve proposito 
se registro nesta hora de ignomínia a mi· de, pela. segunda vez, a.ba.fa.r a. minha voz! 
seria a que chcgámos. (Soam {01·temente os O SR. PRESID~>NTE- Appello para. a Ca-
tymparws.) . mat•a. para que diga si a. Mesa não tein 

O SR. PRESIDENTE- Attençã.o! Chamo á mantido a. maxima liherd;tdeao nóbre Depu· 
ordem o Sr. Deputado Alfredo Va.rela. tado. · · 

Vozes-Apoia.dô. Está. fóra d<!o ordem. O SR. ALFREDO VAREÜ-Aqui mesmo, o 
O SR. PRESIDENTE (com força) - .Não ha Sr. Fausto Cardoso, ex-representante de 

miseria. nem ignomínia nesta Ca.sa! O nobre Sergipe, chegou a. quil.!Hfcar do modo mais 
Deputado não p6de usat• 'dessas expressões. tr·iste o Sl'. Ministro da Ft\zenda., inostr~il· 
Não continue! (T1·ocam-se innumeros apa1·tes. doao mesmo tempo retratos do uma mero
Soam os !ympanos. 7'umullo nas galerias.) triz, e ninguem .lhe cmpar·açou a palavra; · e 

VozEs-Não póde! Não póde l porque eu quahficQ·.dt3 porta-voz da bancada. 
O Sa. PRESIDENTE- Attenção! Ordem! paranáense o S1•. C9-rlos Cavalcanti,· en· 

Vou su3pender_ a SEl.Ssão . para mandar eva- citem-se Q.e ·melindres u. . Me~.o ~ Çâ.~a.l,'iÍ.· 
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Pois declaro & todo paiz que ha proposito O SR. ALFREDO VARELLA- Em defesa da 
de impedirem que falle em mim a voz dos tribuna parlamentar. 
opprimidos desta terra ! 0 SR. PRESIDENrE- A' tribuna parlamen-

0 SR. CARWS CAYAT.CANTI- Eu nunca tar tem sido garantitla tanta liberdade, 
pt•ocurei impedir V. Ex. de pr9seguir. · Íopoiados ; muito bem) que a,té p()r ajgun:; foi 

O SR. ~LFREDo VAE.ELA. ·- R~conhcço i JUlgada excessiva. 
V. Ex. até aJudou· me cpm muita. boa-vontaq0• Devo, entretanto, declarar mais uma vez 

Portánto,'mantenho o'que'uisse: não CQll~ que, emquantq 'permanecer riosta. cadeira, 
tinúo até que a Camara dê novas definições será garantida .a lib.lrdade da palavra, porém 
ao, Reg~mento, tão apertado para a liberdMe não a.Iib3rdade da injuria .. 
e tão largo para que passem aqui as mais A· tribuna. desta Ca.mara não póde ser 
injustificaveis proposiç~os, desde que agra~. transformada e~ pelourinh~ da_ re:putação 
dem a quem manda nesta Republica. dos. homens pubhcos deste p:~.1z. ~Mu1to bem; 

_Repito : é u!Da hora de igoomii~ia, porque mutto bem·) 
nao se quer dmxar a esta pobre população O SR. ALFREDo VARELA - Oh! Mas 
nem esta mentira de lib !rd'.lde ·cte- poler quando se transformou? 

g~~e.Óo8~rppu~;z~e~~n~~~~~~~ tlile sotfrem O S!l· PRESIDENTE -Appéllo do meu 
. . . . · · . _ · . proce .. u~ento paraa, Cu,sa. 

:Me10 m11ndo nostJ. I!alz nao t~m tq(1.ts cqmo Si os nobres Deptitados entendem que não 
p~otestar, porque, st falia p_ela uqprensa., tun tenho cumpriJo meu devei· na altura das 
VICente ~achado manda po.r;-Ihe a mor~a_ça circumstancias, correspondendo á confiança 
por <j.pamguados seus, otficwes de pol~Cia., em mim depositada, deiltarei immediata
c~mo ha pouco a~ontcceu no Para:q~, ond(} mente este posto, para o qual fui designado 
cmcQ fizeram calar a voz ela opposiÇao. com uma espo11taq.eida!le q-q.e t~tpto me 

Mas, aqui mesmo sa prepara, o apoio ao honrpu, e ;w qual procuro imprimir- a digni· 
despotismo pa.ra (azer silencia~· um apostolo dade traçada e jamais desviaP,a em todos os 
devotado do bem publico, porque eu o sou, actos da minha vida publica.. ( Apoiadós 
posso dize1•, e não fui outl'a causa dul'ante gemes. Muito bem; muito bem. Palmas pro
tres annos ne .ta Casa ; para fazer silenciar lollgada~:~ o reei nto.) 
um homem que respeitosa e dignamente veJU Contmúa a aa dis~ussão -!lo projecto Dl.l-
aqui faltar pelo3 que solfrem no Brazil. mero 237 D, de. l\)1)3, c~rn ~. p~.J:recJ~ sobre 

Já que está. coacta. a. triJ>uria parlamen- em~ndaao trer~ctdas Pl!or'l! a. aa d~scqssã~ do 
tl.r, que não ha mais libeL•dáde, deixo dEJ P.~OJeclo 11: ~::17, 4~ste iiDn<?, que fixa a des-
:proseguir repito! pe~!L.doM 1msterw da Marmha para o ex-

' · erc1e10 de 1904. 
O Sn. PRESIDENTE - V. Ex., n.este _mo":' 

mento, está pr.ovanrlo just11oriiente o contra~ 
rio, da tribuna. 

Chamando a attenção do Sr. Deputado Al
fredo Varella, que estava Dj:l. tribuna, aMes~ 
não o fez por julgar otrensiva a palavra que 
empregou em relação a um collega. :. 

0 SR. ALFREDO VARELLA - Ai~da bem ! 

· O SR. PRESIDENTE- •.. mas, sim, JlOrqpe 
S~ ~X. ~~O podia esta.l' ªe ~iri~io!l~ insi~;~ten~ 
temente a essa collega, de modo d1verso da~ 
güellé !i,ue estatue o . artigo do Regimento, 
'qiie: íi:ian'd.a · qúe eis oradores se dirijam 4 
~~ªª ~ n~ ao Deputado pessoah;nente, como 
'!ei\~:· ~b p~ofe~indo expr~ssões quo todos 
,r_~Qnb.eciam uorncas e depr1montes aos cre~ 
~~{~,t~~'d~~IJ.O representante do Paraoà. 

:'!'';~:~r.g.pe D11l,iS sobreleva. emimportancia, a 
·• Mesa.J~f}ba: () ·devm• de chamat• á ordem o 
·.'S.r?.H~~PP. .. #~~~~9. A.~rr~d~ v. are.lla e ~epel!-ir com. 
:~.-gm. ~ .. -~ ~!!-~rg1a. as phrase~ 1~fehzes, em 
:-~'Jill'lfiijra-- difig1dã.s a esta cadeira. ; 

O Sr. Presidente- Tem a, pala· 
vra. o l:)r. Cassia.nq !lo :\"a~cimento. 

O Sr. Oassiaoo do Nuscl
.penio (')-:-R'elevp~-me a Camar~ iotervii•, 
neste moment;o 13 Q!Jfih com q. mmha pala· 
vra, p~~~ cpntrHmir, si é possível, p:1ra o 
Ieyáutamento aos creditas moracs da. casa de 
quo fado P~f~e... (apqiados; muito bthn) de 
maneira,, Sr, Pr~sid.epte, q, p()derwqs conti
nuar orgq1handq I10~ çomo :répresept(!,ntes 
ao PQVO br/lZileiro. 

ouvi em religioso silencioso as orações pri
m~ira.s, proferidas llilS~a O~a pelo honrado 
Dllputado que ~e converte.u em chefe do pa.r
tld.o da opposição no Estado do Paraná. 

Era.meu dever fazel-o, porque entendia 
que S. Ex., convertido em chefe politico 
naquella terra., podia analysar os actos da. 
administração publica, restando aos sua
tentadores da siLuação. alli dominante . o 
direito incoiltestavel • de vir a esta tri
buna c justificar caha.l.mente o seu procedi· 
mento nas altas faneções govern!J.tivas lia-
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quélla. terra; E' bei:n de vel' que eu via com I O Srt. CASSIANO no NASCIMENTo-Pertur
c~nst!'à.J?gimento e do~ que o n??re Deputado bon-os V. Ex. (Muitos apoiad.os. InternA· 
nao ~lmlta.va. ~ua acçao á crltlc~ dos .actos pçiio elo s,·, Al(1·edo Vm·ella) .•• 
pubhcos e descia ao amago da v1..ta prlvada Pe1·turbou-os v. Ex., digo-já. que 0 per
dos repres~ntantes daquella terra,em uma e gnnta.-conduzindo a discussão em uma es· 
em outra casa u.o Congresso. pecie de dialogo e procurando ridicularizar a 

O SR. ALFREDO VARELLA - V. Ex. não cada passo os seus collogas, representantes 
me cita um só facto. do Paraná. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-O nobre 
Deputado acaba. de formular um libello 
accusatorio com 15 artigos ... 

0 SR. ALFREDO VARELLA -Defendi-me, 

0 Srt. CASSIANO DO NA3CilllENTO - .. • 
entre os qnaes falta ~tté na primeira. con· 
sorte .•• 

O SR. ALFREDO VAI~ELLA. dá um aparte. 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Mas 

chegou a vez de dizer: nada de suoterfugius. 
(Apoiados; muito bem.) 

P<ira onde se dirigo o li bel! o crime accusa
torio do nobre Deputado? Nada de suLter
fugios·, digo eu. O nobre Deputado visou 
claramente · a pessoa do Senador Vicente 
Machado. 

0 SR. ALFREDO VARELLA -E por que O 
fiz?. 

· Porque elle mo atacou em minha vida pri
vada, e seria. curioso quo não mo doesse 
disso. 

O SR. CASSIANO DO NAscnmN'l'O - Nada 
tem o Congresso com fa.ctos du. vida intima 
do nobre Deputado e do Senador Vicente Ma
chado (apoiados) ; nada tomos com isto, o 
resta "" cada um de nós o direito de forma.r 
juizo que a consciencia rocta detormioar, a 
respeito do cu.da um; mas a Na.r,ão nos 
manda para aqui pal'a cogitarmos, nã.o da 
vida. intima, mtnlm, du V. Ex. ou do Sr. 
Vicente M<~.cha.LlO •.. 

0 SR. ALFREDO VAREI,I.A dá um aparte. 
0 Srt. CASSIANO DO NASCI~IENTo- ... mas 

para. cogttarmos dos altos problemas de 
interesse nacional (muito bem), collocando-nos 
na altura . do mandato quo galhardamente 
nos foi confiado. 

O SR. ALFREDO VARELJ,A- Mandato cuja 
legitimidade a bancada. paraná.ense poz em 
duvida! . 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- l?ora.m 
·essS[l,B as razões detel'minativa.s do meu pro· 
cedtmento; e comprehendi ainda a,gora. Sr. 
Presidente, CiUS V. Ex., intervindo, nã.n o 
fazia pel L oxpre;;são-po1·ta-voz-que, aliá.s, 
niío é insultlw$a a pessoa alguma ... 

Srt. ALFREDO VARBL~A-Ainch be:n ! Mas, 
então, quem perturbou o:> t1'.1ba!hos da Ca
mara~ 

Vo\. Vl 

O Regimento não permitte tal; o era a 
isto que se referia o honrado Presidente d<~ 
Camar,~ dos Deputados, sentado naquella 
cadeira com o nosso voto e depositaria in
teiro da nossa confiança (Muito úem. AJI· 
plat~sos .) 

Senhores, são factos publicos: onde é que 
foi coagida a. libm·Jado de palavra do no
bre Deputa<lo, si ha duas ou tros serna.nas, 
em orações successivas, S. Ex., com uma 
impiedade tlosusn.da. e nunca vista, disséca, 
com o osca.lpélo <la sua critica, até a. vida. 
intima da rep1•esentação do Paraná?! ..• 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Não ha tal. · 

O Srt. CASSIANO Do NAscr!IIENTO- A Ca
mara que nos julgue e que decida, si por 
r.1ca,so digo ou não a verdade neste in:;ta.n te. 
O facto é hastante recente. 

0 Su.. ALFREDO VARELLA - Appello para. 
os A1máes, quo ahi ostã.o. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- V. Ex:, 
Sr. Presiden t:J, com uma. tolerancia extra
o ·dinariu., ouviu, irnpcrterrito, nessa ca.~ 
deira, todas as cxpros!-lões que o nobre Depu
tado, chefe da opposic.~ão pa.!'anáense, quiz 
:~tirar· contra a. pulitica. daquelle Estado. Ha. 
muito quo cu, qttCl tonho a. honra de me 
sentar nestas cadoit•as ha 13 longos annos, 
não vejo exemplo de tanta tolora.ncia.l 

Dahi, porém, a con:.;cntir, contra a dispo· 
siçiio do Regimento, qtte as Mbunas. dos 
ospecto.dore:.; intervenham nos debates, ap
plaudindo ou reprovando a palavra e a. con
ducta. dus Deputados, vae uma. distancia in· 
cummensuravel. (Muito bem.) 

Chegou o momento do responder ao appello 
insistente do honrado Deputado, chefe da 
opposição paranáense. . . 

S. Ex., com ares de triumpho, ainda. ha 
pouco di;~sa que o honrado l• Secr.etario 
desta Camara ora. um advogado administra-:
tivo ; e disse quo o tiniu. provado, por ter o 
proprio Sr. lo Secretario çonfessado que, em 
1i3mpoil passados, advogou, pera.nt~ o pode! 
judici<>rio da Uniã :, uma ca.usa de m~emll}~ 
zaçã.o a uma parenta sua, da qual, aliás, Ji 
era S. Ex. advogado, em todos os seus inter:~ 
esses, lu1. muilios annos. 

Mas. senhores, ha advocacia. e ad11ocaciá, ~ 
A advocacia que se exerce a. peito desco

berto, defendendo interesses legltimos .· e sa.." 
f.15 
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grados, perante as justiças, essa nilo é. no orvitlhada por no3sas lagrim1s, cobre as cio
meu conceito, a advocacia administrativa.. z:ts venerandas lo meu maior amigo ("muito 
(Muito bem.). bem), pa1·a á sombt•a de st~u nome fazer a sua 

A ad\'Ocacia administrativa é aquella. que política. ( 1lfu-ito bem, muitl}· bem.) 
entra, acober~ada no prestigio político de · Não! Julio de Ca~tilho3, esse grande esta
cada um de nós, pelas portas excusu.s das se- .dista. que perdemos, e que a Patria inteira 
cretarias, a ar~ancar, dos Q.epositarios do :chora com movida (,apoiados; muito bem). ora 
poder, despachos com os tlUa.es noJ locuple-. um homem tão inéransigente em materia 
temo.J. de princípios, qmtnto tolarante com os ho-

Pergunto agora á Camara: provou o meus. . . · 
nob1•e Deputado, represont:l.nte da. opposição Era um elpirito superio1•; o a situi:LÇâ.o que 
paranáense, . que o honrado to Secretéi.rio elle tão alto elevoli, 'Si bérri comprehendi o 
tivesse praticu.çlo essa seguuda advocacia~ ver.>o do divinJ Milr.on, ciGrudo pelo honrado 
Não; rião provou ainda, como ni'ío provou, Depnta.do. e a.p'~lica.do á política do Rio 
Sr. Pl'esiQ.ente, muitas das articulações que Gt•andi.l dl) S11l, não desceu do azul céo ti. 
fez da tribuna, contra. a s1tuação do Pa- lama dos tl'emedaes .•. 
~aná. . . 
. Leu artigos de jornaes da opposição, e O Sa. ALFREDO VARELLA-A lama 1 ! Não 
depoi> disse: os fu.ctos es~ão pl'ovados, aqui empreguei esse termo. 
teem os jornaes escriptos pelos p·:oprios cor- O Sa. CASSIANo no NASCIMENTO:_ Então 
religionarios da. situação dominante. não ouvi bem a V. Ex. 

Mas, que prova isto·? 0 Sa. ALFREDO VARELLA-Perguntei: «A 
Si esses homens são do facto correligiona- que fundo a.hysmo de tão alto rolámos? » 

rios da situação dominante, .que, aliás, sty· 0 Sa. CASSIANO DO NASCIMENTO~ Não 
gmatizaram por ta.Lfórma publicamente, elles cahimos em aby:lmo nenhum; nó&, represen
não teem caracter, o testemunhas sem ca- tante3 da tl:lrra gu.úcha, estamos aqui inte
racteer não t.eem valor; Sr. Presidente. grados no p,msamento de nosso mestre. 
(Apoiados ; muito bem.) (A.poi·1dos, muito bem ! ) 

O SR. ALFREDO VARELLA _ Como disse Não ha aqui nesta phalange gloriosa uma 
v. Ex.? Não comprehcndL voz dispersiva. 

0 SR. CASSIANO DO NASCII\1E"TO -Digo 0 Srt. SOARES D , g SANTOS- Oppomo-nos 
que testemunhas sem éa.l'actcl' nãJ teem a amwahia. (apoiados; muito bem); somos da 
va.lpr. A primeira. condição da testemunha. escola. eonserva.dora. (Apoiados; muito bem.) 
é a. .idoneidade da pessoa. C{liO depõe. 0 Sit. CASSIANO DO NASCIMENTo-Aquelle 

o SR. AtFR~mo VARELLA_ Testemunha. gi•aurlo homom, aquelle vuHo venerando, 
sem caracter; registro. cuj:t i:!Opultura. o nobi'O Deputado procurou 

com ... sim, com sa.crilega mão, .perturbar, 
O SR. CA.SSIA.NO no NASCIMBNTO -Não tinha pot• dl\·isa. - conservat melhotando, 

registra uma. phra.se i~olrvla ; registro todo o o nunett dou sou concttrso á. política nega.ti
argumento. Oommigo não t'1 ILSSim... vista, elo quom quer quo soja.. (Apoiados ; 
' V.· Ex,, pat•aprovar os f~tctos quo ar- muito /nna.) 
tioulou, trouxe a.1•ttgos da impt•enl:lt\, úizon- Sim ! si ha. ou~t·a vida., como disso ha dias, 
do: são esoriptos por amigos ela situa(:ii.o. oscuto do lá o chofo inosquecivol as p<tla.-

Respondo ou agor<t: f.li es :os homonfl quo Vl'as do ultimo de sous amigos (nao apoiudos), 
articulam tão graves accusaçõos são amigos mas tal vez do ma.i; dedicltdo (apoiados). 
da sUuaoão; n.pezttr della~. não teom cu.t•actl.3r. E, si a ba.ndeira gloriusn, que elle des 
itãoi)odem ser chamados p:tra pt•ovtu• cousa fra.lJou, por acaso, t1•emer-m.e nas mã.os, si 
nenhuma.. (Muito bem, 1nztito bem ! ) não a puder eu susteotat•, aqui mo3mo estrL 
· .;:rrEsté é o '~ciócinio para qu!tlquer espil'ito uma legião de soldado3 seus; q11aLquer dos 
qha; · · nem da longe abalitdo p)r' qu;tos ,1 um chefe, póJe dosdobral-a victol'io-

~ ítttF · · de paixão, nm cuja a.pre- SJ.mente . (Muito bem.) 
sal)er si é jnstific~v,JI Sr. Pre$ídente, tb Ca.mara não pôde con-

~\~~~~~~~~J~is~ tinuar neste terreno (apoiados) . v. Ex. disse , 'pois. Sr .. . Presitlente, eu muito bem: isto não são discus:>õns políticas, 
das palavras· proferida.~ jã i::;toé um pelourinho do reputações (apoi((dos). 

iji;U::gas&iu à . r~s~eito do honrado I o Se- O nobre Deputa.do obedece a impulsos 
tal vez ju8tifica v eis de sua propria paixio . 
Não entro nesta a.prociaçã.o. Nunc'-L dis· 
.cuto a.s pessoas dos meus adversarios. Não 

j.l).., c:Sl~.men1;e que o nol>re Depu- .comprehendo quo se possa. querer fazer op
a.ilérrevóllver.: a. ,.ter:ra.que, ainda posição e vir fallar em non2e de 500 mi\ ou 
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de 500 milhões de opprimidos,pouco importa J o ca.minllJ é a defesa intemor:tta do Estatuto 
·o numero, trazendo nas mãv3 apenas o:> nr- de 24 de fJvereiro e dos poderes orga.
gã.os da opposição locai á situação que se nicos da Republica (muitos apoi!!dos). Somos 
combate. coll:tboru.dore.~ consciente:> du, obra governa-

Os nossos adversarios do Rio Grande do ment~l. Nes;e caminho h·1vemos de nos 
Sul, que pararam :mte n. hmlt'a immacularla manter e n&o ab.licamos das nossas opiniões. 
do meu chefe e ámigo, o Dr. Julio de Cu.sti- O Rio GL':i.nde do Sul nos julgará, mas tenho 
lhos, como si estacassem perante um ro- hnta. ce;·teza que cotr>e os republicanos de 
chedo ou muralha intranspJnivel, cllcs tam- minha terra, os membros do partido que 
bem nos aggrerliam, nos u.tacavam e a esse me e! Jgou não haverá domJ que profliguem 
illustre homem de Estado,em artigos em que o meu proce.Umento, que me sento nesta 
o Dr. Castilho~ era pintétdo com as côre~ as cadeira certo de que ainda uma vez inter
mais violentas e as mais negras deste munll.o, p1•etei os sen time o tos da terra riograndense, 
mas o grande homem de.;a.ppa.receu; e eu prest:tndo a V. Ex., Sr. Pt·esidente, as ho
pergunto: hoje, lllle se observa? menagens devidas pe~<l. extraordinaria t~l~-

E' a convicção de que aquelle espírito su- r:;tncia e pelo alto e:>ptrlto,com que tem. dm
perior,tendo se tl'açado um plano pJlitico, 0 g1d? os trabalhos da Cam'!-ra. (Apowdos •. 
seguira, passando muitas v~"zes por cima d:l nw.tt? bem. Palmas no ?'eCt?lto. O orade1· e 
seus amigos, sangrando-lhe o coração affe· feltcttado ·) 
ctuoso; mas ' com a .~uprema e 'unica preoc- Fica a discussão adiada pela hol'a. 
cupação do bem publico. 

Esta época ha de passar; os espíritos hão 
de serenar, . e Us verdades que acabo de pro
ferir a respeito do Dt·. Castilhos hão- de 
transpárecer lucidas com o tempo. 

Lamento, ainda uma vez, que o honrado 
Deputado, actual chefe. político da opposição 
do l?araná., de valor tão. itJ.contestavel quB 
os elementos de subversão ou de rebeldia. 
daquelle Estado, . escut:tm e acatam a sua 
voz, sem a discutir, como S. Ex. mesmo 
affi.rmou quando nos referiu que bastou um 
telegrammu. seu p:tra os conter ; la
mento que o nobre Deputado tenha pertur· 
ba.do nestes dias amargurado; a vida. da 
Cama.ra dos Deputados com discussões que fi
cariam muito bem da. tribuna da. impl'ensa.. 
onde os golpes pouet>hm set> vib:·ados á 
vontade entre uas o outros, não roub:.mdo 
tempo <.Lo CL)ngrosso Nuaioual, nem o dist.ra
hindo da. obra pt•oticu<L em quo e~l.ti. envol
vido de íazet· os orça.montos c cuida!' dos 
problemas sujeitos <i, noss..dnvostig<~ç2.o. 

Ditas estas palavras, eJtü. respondiJ.o o ap· 
pello do nobre Deput:.~do. 
. 0 SR. ALFREDO VARELLA-Não estü. re· 
sp::mdido ta.l. Fica registrado. 

0 SR, CASSIANO DO. NASCIMENTO- Pode 
registrar o nobre Deputado o c1ucqniznr. 

0 SR. ALFREDO VAH.8LTA-Nã.o diz a mos~ 
ma cousa. o Sl'. R'l.miro B.trceUos 

Hei de ti;azer as palavr:1s delle aqui. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Dentro 
das distincções que fiz sou inexpugnavel. 
Póde o nobre DJpu~a.do continu:w na sua. 
obra, póde ser um dos fa.ctores da derno
lic;".ão do regimen si :.ts~im quizer. Quo lhe 

. fique in t~it'<L gloria. do feito. A nós outros, 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Barbosa Lillla- Peço a. 
palavra, para uma explicação pessoal. 

o Sr. Presidente- Tem a pala
vra. o nohre Deput:.tdo. 

O Sr. Barbosa Lhna (movimento 
de attençao) (')-Sr. Presidente, ta.mbem 
siLnciei, como o meu uigno chefe, cujo nome 
peço licenç:.~. para declinar, o meu generoso 
amigo o Sr. Casdiano do Na.scimen Lo. Ta.m
bom silenciei quando ouvi a injunc\·ão do 
mon a.mil{o o Sr. Dt•. Alfredo Va.rell:L. 

As suu.s injuncçõos valeram sompro no meu 
espírito como outros tantos mandntos a. quo 
minha t~lma. niio su.bil\ como dusobodocGr. 

Ptlla. pl'irnuit·:~ V<~z. u.ppollo do muu a.migo 
de scmpr<l, consciente e ulJstimt*~mente ro
cu~ui-mu u correspondm·. A ln.JltUCQilo, om 
cujlltl termo~. o meu h~nl'tL~o u.~i~o poz uma. 
molindrosissuna rtuosLrw, tnha.bth&ou-me por 
completo o desde logo para ll1o responde~. 

Ta.mbom stlenciei calcull\da.mente ..• QulZ 
dar nesta. horu. de amargut•a para. a. Repu
blica Bt·azilei;·a. { ~!p.?iado) um . testemunh_o 
cJmpleto de subordinação conscie11te á d.L" 
recçií.o <la b:tnctula. no seio .da. ctual sou .o ma~s 
linmil<le membrv (w7o apoiados) o a CllJ~ 
o!'ient·H}Í.tJ julguei-mo hoje mais . do .. · que 
nnnca obrigalo a dar nm testemunho de 
plena so licla.riolttde. . . 

Nesta. hora. tão angustLOsa, mnda, p,ar(t _a 
bancad11 rio-grandense, ob~iga.d() a .. m:aJ?-1-
festa.r a mais absolutt\ 13 Slllcera. . solid(t~~.e::
dade com a s(ta orientação, quiz por ·essa. 

' (·) E~\e di.;cu1so l'UO foi rei• ido pelo o'rddOt • . 
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6rm:1, silenciando, signific:tr qlll~ o app;lllo que constituem .. este episoclio que me prcn
cito ao llomado Deputado pelo JUo G!'ande deu ao meu querido amigo pslos bços {JC· 

·do Sul,na sua qmdühtde de /.eade;· d:t lnnc:tda, l'eJJDOd do reconlwcimento. 
respondido pela fórma por que o fez S. Ex. Deixo-o no sacrario da. nossa vida de 
no momento, com o silencio quo julgou dovor amigos, no seio das nossas l'al:;tções privadas 
contrapor á injuncção do meu honrado amigo, e faço sobre mim mesmo um supremo esforço 
estava tambem implicéttamente rcsponuido para contrapor ao republicn,no semp1•c tão 
por mim. · apercebido para os melhores combat.e> que 

Si cu quebra:osc esse sl!encio e désse se teem ftJrido em prol das instiLuiçõ0s pro
naquelle mesmo momento um<1 resposta que chtmadas a 15 de novembro, para contra
o meu amigo não julga>sa convinh:wel âcl p~r-lhe algumas obi:cums ponderações que 
condições em qua a pel'gunta era. feita, po- ·lhe· digam o porque do ;;ilencio que se gerou 
deria parecer ou que eu pur qualquer fôrma n:J .intimo do meu coraç:':.o como unicn, 
tinha a vaidade dél üzet' crer qui) a d:.tva t·.~sposh que lhe poderb. dar, na hora de sua 
em nome de outros companheiros Lle bancada injuncção. 
ou que ,a dava em meu nome exclusivo. Senhores, no que tem de ineontestavel-

Em qualquer dessas hypothesCls poderia, mente personalíssimo o delJate que accendeu 
parecer, e isto nã.o quizer11 eu que parecesse, cóm tamanha vehemencia o talento do 
que eu tl'azia nest<.t hora amarg.1, ne3te mJ- meu amigJ, ~arça em que emergiu a 
monto angustiossissimo, de p_rovações, de sua vida p:~rlamentar, revelando aquillo 
transes aftlicti:>simos para a Republica con- que eu sempre lhe dissera, que S. Ex. 
set'VttJora, poderia parecBt' que ou de al- poderia ser c1uando qnizcsse- um .aNdor ; 
guma sorte eshva c1uebeanr!o esta solida- no que tem de porsonu1issimo esse do
rierl:vle que é hoj3, pwa nó> omro:::, como lor.·so debate, só me posso impor uma abri
um laço das proporções de um elo sa,crosanw gação, aquella que eu tenho deserupenhado 
consJlidado á baira da t,umba querida em que com a sinceridade e a franqueza qu3 me são 
emergiu o chefe in esqueci vel ( B1·avos. Muito pr ,pria.s ,...,- alheiar-me pJr inteiro da dis
bem. ) . cussão que ha corrido entre o meu honrado 

Como não estarei, St·. Preüdento, com o companheiro de bauc:tda e a honrada ban
meu pobre espirito b.cerado pela,s solicita,- ca..1U. para.naense. 
ções as mais desencontra.das de tolios os Si houvesse do julgar,fôra prec~so: _ pri
sentimentos que formam a trama. mesma meiro, que eu me desse a mim mesmo o ti
deminha alma ! tulo, a que a minhavaidade e amor proprio 

Como ·estarei perturb:J.do, si nesta hora em não aspiram, de juiz dqs meus collegas nos 
que ainda noto luto, em quB sei c:órnente actos de sua vid:J. public:t e privada; segundo, 
chorar o amigo querido e chefe inolvidavel, para fazer justiça entr.l 0 amigo.e campa
tenho corno no ep:soclio memoravel da nheiro de bancada e os amigos da bancada 
histol'ia pal'lameritar inglcza em que S3· do Paraná, com anlteiro3 d3 jornadas que 
pararam Fox Pitt, de ficar separ;;do do não posso equecer, teria de cumprir o 
amigo de sempre pela sun, orientação a que dever elementarissimo dt.l examinar os autos 
não posso dar o meu assentimento. instl-uidos com todi1s as pc~ças de accusação e 

O 83.. CASSIANO Do NASCIMENTO -., Muito de defesa, de as meditar demor.tdamente, de 
lJam. os compulsar com carinho, e só devais desse 

longo exame, me julgaril~ em condições de 
sentenciar um debate tão vohomente como 
é' este, em questão persona!Lsima, de quo 
me mantivoalheiado, de que me quero man
ter forçosamente alheiado. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Senhol'l'l'1 CU soube
não estava presente, e maior foi u merito 
<h sua attit.udc-eu ~oube que em um<t hora 
diftlcillimtt e amarga. da minha vida p tr
lamentar a voz querida. e aifectnosa de 
Alfredo Varella levantou-se para dizer 
dest:.L tr.i buna. « O gra.nde l1razi!eL o ... 
(Perdõem que 1·ecorde o episodio com esta 
e.TJl1'CSSCíO.) 

0 SR. ALFREDO VARELLA- A expressão é 
muito verdadeira. 

0 SR. BARBOSA LIMA -« 0 grande brazi
loiro Bn,rl1osa Lim:.t virá defender-se, dest,a 
triLun'1, d,ts increpaçõcs que lhe rão J'eüa>:;. 

Não; não, n'o esqueci, não tento por fórma 
alguma arranca.l-o de meu coração gratis
rin~o, porque o t'u.ziti com as pl'opritts fibras 

A rriioh'1 resposta, portanto, não podia 
ser :>inão a do silencio, e, por esta expli
cação, vê-se bem, nada tinha de menos res
peitoso nem de menos attencioso para com 
o meu l)Onrado amigo. 

De que o:strella e em que barathro se pre
cipitam os homens; de que eéos, em que 
abysmo nos prccipibmo3, nós outros br·azi
lciros e militaJ;ttes na política contem
poranea? E' nma das mai> r.remendas sen
tenças ·que tenho ouviuo formular sobre cs 
nocsos predicados muraes, sobt•e os no:,s• s 
attl·ibu!;o·s politicos, sob1'e a nosst capaci• 
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dado pra.ticl, pela l.J:>cc:~, cluqucnto dJ di•>TI'J 
parlamem a·- "' · 

Mas. e ;tão nós outt'.)3 só brcmos quo cs
pcr;a.r _t:::so nu tl'l bunu.l da vitlu, pub! i c 1?. .. 

Entao, nó.> out;·os, nós totlos qu'tntos ha.
vemos peregrmado no; camp)S lh p:-~litica. c 
nos te~os bn.ti•1?. pró c cJntr.t ~s qucs Lõcs 
que tcf!m ontrma1do mais de perta eom a viJa 
e o desenvolvimJnto da Repuhlica no Bt·azil 
desde os . prop:cga.ndistas mais conheci< lo~ 
com assento nesta e D<1. outra. Ca.~a do Con
grcs~~. a.té aquellos que mais honcstame~ltc 
adhermtm ao regimen republicano, pam 
d.eslobral:_o com todas as C.)nsequencias pra
tiCas; en ~ao, nós n JS preJi pi t:tmo;; da ;tl'.uz·;1 
ond? hal11ram u.s chimor<ts mais b2llas deste 
rcg1men, ~vimo~. rohndo. rebJlcaNlos nesse 
mundo de Ignonnnta, porque a rc:Liithdc é a 
verg·onha. d.c to:las o;; ~razilciros, pJr·que 
esta_ Ropubhea. é a ne~ 1çao d:t Rcp:tbltca'l! 
(Jiutto ~em. J[u :tos apouulos.) Não, arp1e:les 
que ~ss1gnu.r·u.m a Constituiçio do 24 do í'o
vereu·~ e a rer~udolaNm ne.,te ou nu.quell•· 
ponto ~ecunuarw de ~ua. c:;tJ•uctu m, tt encon
tra~aru <~·· sign '.tla., da.IJorada, tlesJo os pi'Í
D?-eu•os cllu.;, por homons, l'.uj •. P•'CI'Íclon
cta, por cereiJros, euj'L cumpruh n~ã.o rla n.-~
pt~b~wa, o coraç·.õe,, cujo amor :t ess_~s insti
tuJçoeJ se pódom avalie~. t· dizuutlo •l'lC c.;,;us 
bomen,; S3 chamtwa.m ll!ln.iamin Consw.ut 
Dot.~lho de Ma.~alhii.e:3 o i.uJos os cump.t
nh.!IJ'OS UU. gluri.,sa. .i•JI'lllllli.l. dJ 15 ue llO
VeJDbl'O, 

l·:llel';, os que Ozemm oss.J inst. ·umcnto 
oonsciouto. dcnt1·o t!o qnal Ira 1lo s.J do:JliJ
Imu·. 11 Rap:tiJiicJL em tu·lns as ütJmoqunnci:l.::: 
pratll~l.l.:i, nno rl.~IJOÇ . LI'ill'll loriu.namonto wn 
l't t .•it"O 1}110 hOIIVc!S~O, IJO!' fc.il'!,'IL dos OI'I'OS 
llo qno ostu.vtL iu<;!:t I•J, du levnr•rt n:~vo 1-(t':Lil
lllosa <lu nus!!:~ tHlciun:dirlado nos lnix<Jis ,:m 
<tllõ, se diil, C!M,;t :-;,lssul)l'(ll!do a tudus OK JIIO
mcntus. (M11ilo lmm.) 

t.:llus sabiu.m o;l•ulhot' o l'ol.eil'o; s:.tlJillln 
o quo ct•u. blli>;~ 1ht, o no 1 ri eram ncs~o instt'll · 
mcnto o:1 mo1os do on .:outt'<U'Illv:'l 1t to:lus 
o~ momentos a ostrclla. pul:n p,.r <JUC lw.
vtamos do tt•a.r;.u• a nossa t•ót:l. 

Cet•to não so lnwel'iu.m c JlllO es~udanto.;, 
que formulam pactos cJndtitucionat.Js com 
a mesma. facilitbile com que se elabor•tm 
pr·oblemas didacticos, mudifica.nJo .. lhas u. 
coot~xtura. ao s1bJ~ do um:~. imn.gin ·.çã.o que 
suppoe que a cada tdé:tl qu() lh:~s J.e.1abt•ochn. 
n~~ mente corrcsplJDdorá um melhor roteiro. 
uma bus~ola mais equi'ibrada., um melhor 
meth.odo. (Apoiados; muito bem.) 

Flll um dos mais humildes siO"natu.rios 
dJssa. Constituição. A Con.;til ui~~ã 1 dos povos 
modernos nfi.o foi em ponto nenhum do orb.J 
torra.quco, oro momcntu algum da hist"ria 
um codigo do pel'feições, um decalogo ema: 
nado do Johov:l. em um momento do indpi-

917 

ra.ção suprema., cntr;~guc a novos Moysr!s. 
Como to:l•t·'· a oo!"sa. Ca.l'tn. ·~ um instrumout 1 
llllm:uhJ, suscnp l.i.vel. na.tur·almoatc dJ irn
pcrreições, t:Jurlo a:1ui e •~lli pu11to~ socun
.tan)s qno se p:>llerlí.o r.Jffi '.Hiular·, c clb diz 
!}UC so pólo l'lZOr em con,liçõus perfeita.- · 
mcnt.o nor·m;tes ; ma; nu, :m<.t. ('strUt:l.m·a. 
cs:l3neial olla é um insl.t·umen '.o c<.t.pa.z do 
concili:~r as exigencia.s Llu, or·ucm eoru as so
licita.çõe:; d0 p:·ogr•e :sv, p?rfeitamonf.e com
patível com o consore' o inili~pcnsa.vcl entm 
a. a.utorid:.v.le c a.lili~rJadc. (;ll!lito bem.) 

E' unm injuFt.i::a dizce que do bojo dr:?ste 
ll.~l_mii' 1vr.L in~tl'llmeoto <

1 que sur·gc eclsa lo
g.wo de demonius, qun ha.11itu.m hoje o espi
rrto dos no:'s s c.~mpatricios, d:J:!alentados 
com a.s di!liculua,Jes de toh a. ordem, a. 
~upporom q no u. in~ta.bilidadc é o melhor me
dicamento p:tra. as molestias de que pa.dece
,nos, e a. acredihrem, Hludirlos, que derruido 
css! cJifieio, 11 tenda., immedhtu.monte após 
levanta.,Jrl., ter:L ma.is ostabilíúado do que 
ollc. es1uocidvs, dr.slembrad .s d~J que o mais 
pl'Ova v oi. de q o o ma.is cet·to é que a essa. 
tBnda soguit• se ha scglln•ln, r.e!'ceira., quarta, 
quinta. sex~a.! (Mttito bem. flJ·avos.) 

A rovislo, p)i;;, nc~lcs termos, em globo, 
n.11 ro .. ~ ;;$a., tumul.u<~ria, é a u.:ta.I·chiu. (muito 
IJ~Jiit; aJmi ·.ulissillW .~) ; a. revi:úo aos Jioucos, 
pu r omcn las, p:Jt' p :·oecs~os conser•vadores, 
ess:L. i1 Con:>títuiç:lo nüo a rcpcHe. (Muito 
l1ern .) 

Do quo (: quo so fall '• mais contra essa. 
Gons·.Huic;iio 1 Cuntm <JUC' JJHUS l'ot·temontc 
,:lam<Lm muit1s du.'l q111~. ai111la hontcm, a. 
sub.;crclror:tm collsciontorncnte? 

Poi~. cnLã.u, e,.;sos t'tlpuhlicJS, o~se~ homens 
quo al.m 111tant o ~ou u.;pil'i r.o na~ olocubra.· 
t;i1JS du. puli~iCtL alJ~tru.ctu., ossos cornpa.tri· 
eios q uc ioom uma. vlclu. tle oxporiencia, 
Bssus C•ll'l'oligiona.rios quo lntalllar·a.m com
rw.scu n·L Coos•.ir.uintc.quo vinha.m Llus a.ureos 
J.o1npt.>S 1.ll1 p:upu.){.tndu., uozc ou tt•eze anoos 
apús a pl'omulgaçi"w do g,.;cn,tuto bu.sico, quo 
t•opu ta varn o Í11oddu Ja:; , belo r la politica, 
I'opudi:J.m a obra a que dci'alll a sua collabo
rac:\o e n su;~ assign :~r.uru., o se propõem, 
eo.cw salvadoro~ da si.tuaçã.o augm:;tio::.a em .. 
que nos orwon I, ramos, a elova1' um outro 
J<:statuto Constitucional maiscapaoz do s:;rvir 
as cxigoncia~ do paz, de lil>er·dade · o de 
o r·dem, de que teem fvm e e sê .. e os n.::ssos 
concUadã.os ? ! 

Mas a es.;es a nossa. na.cional.dade, os 
nossos compa.tricios p)tlem ravidar: «Si não 
tendes mais - tã.o cedo, tão cleprcs::~.1 ! -
confiança no iusteumonta que foi o resulta..do 
das vossa; modita.çõe.> e das vossas peleJaS 
jornalisti ·~as dnr.\n :.c uma vida inteira. · de · 
prL>pa.gamlt~; si não tcndos mais fé a.lgüma. 
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nesse instrumento, elaborado com o accumulo 
de elementos quo andastes armazenando dn
rante tanto tempo, como quereis que nós 
tenhn,rnos maior confiança nesse nuvo instru 
menta que ides el11bo1•ar agora, sob a p1·essão 
augu~tiosa, das exigencias de momento 1 ! 
( Muito bem. ) 

Então, qucrJis que nós tenhamos nu\is 
confiança no novo instrumento, feito por 
vós outros que deswta:;te.~ tão cedo daquelle 
que era para vós o paladio de toda,s a:; Liber
dades, de to'i1ts as garantias·? 

Não ; vós outros fallistes ; vós outros fostes 
como o medico que está 11 fuzer i11 anima 
vilis experiencias de mesinhas de curan
deiro: hoje o presidencialismo, ama.nhã o 
parlamentarismo; agora a Republica uni
taria, amanhã a Republica Federativa; hoje, 
o representante da. Nação eleitJ por c;tda 
Estado. amanhã eleito na rua do Ouvidor. 
( .4poio.dos ; muito bem.) 

Amanhã, magistl'ados oriu~dos da von
t3.de popular em cada Estado, depois o con
trario! 

Qual será ·a nova ConsLituição? Sorú. urn 
agg ·egJdo de cellulas indepe .dentes quo for
mem uma trama. uniforme, uu será uma e;. 
pecie de leito de Prucnsto, dentro do qual 
ha de caber lt estatura mn.xima, da nossa 
nacionalidaúo, n.indu. q.uc se,ia preciso esticar 
at~ qJie se lhe dcsartwulem todos os mem
bros; ou· que seja necos~ario aparar-lho as 
demn.sias do Ol'go.nismo 'I Qual sora '? 

Qual o plano fin;mceiro, qn11l o plano eco
n!)mico, qual o plano a<lrninistt·a•,ivo, qual 
o plano politico que nos desenham. flllll 11os 
o.~boçam os prophntas dtt oov:t lei, o:-~ 11l'i1UI.os 
do novo testumen~o ? 

Ouvi cnd11 nm do p.JL' si, e cotl\itw o (jUll 
ollos dizom ! 

Uns dlrã.o: 6 o )H'nsldonclalismo, motll fi
cando o no~so a.ppu.rolho t}l) doseoul r•ali · 
za.çã.o ; outros dirao : quero rlescentruliztLI' 
mals um pouco, mas somo!l pal'la.monttL
l'ÍStas i uns dirã.o: o mal o~tú. oru nàu haver 
l'eeleição ; out1•us achu.I'Ü.v quo o mal estará 
em haver reeleição ; UllS onteod(.ll'iio que 
será um ma.luxi.sttrem duas camaras, outro:; 
acharão que não, que todos os males quo 
atfl.igem. o nosso apparelho economico, fi
napêeiro e político . estará em não haver 
duas Uamaras ! 

Leia-se com attenção algumas das peças 
produzidas pelos mais nohveis vultos da agi
tação r~v:isionista e aht se encuntearão esclas 
d(ls~pcon·Lradas affi.rmações, 
.Re,tir.q~,ni~,,St•. PresiJ9nte, ao que tenho 

encoqt~ad9;. <w quo se me tem depara.do na 
leitur.a..méd'itada desses manifestos, como re
cejt'a .p~r~ í\ilr!tf essa _aftlictiv!J. diathose que 
"ª13 :qqMn~o P, o;rgams~o nacionn,l. 

Encontrará V. E:x. no texto desses do
cumentos esta proposição : o que nos mata 
~ão as olygarchias ostaduaes; é preciso, 
para evitar este mal, para o afasta1•, para. o 
jti.uula:. suffocando as olyga.rcbias lbcaes, as 
sa.trapws que brotam como a mancenilha em 
cada Estado, é preciw o que ? E' preciso a 
revisã.o da Constituiçã.o ! 

E' ou não o que implicita.mente está 
convidando o mundo poütico a. l'emodelar 
e~te est.atuto por f'órma tal que daqui, da 
antiga Côrte do velho município neutro, si
gam pa.ra os Estados, em uma uniformidade 
quo reputam ther;tpeutica, todos os deleO'a
dos escolhidos por uma, poJiti.ca que então s~rá 
honesia. e mo1·alizada., porque honestidade e 
moralidade só existem neste Iaboratorio da 
C<\pital Fedm•al (muito bem), que vão para 
os Estaúos, não os 20 olygarchas, mas os 20 
sa.trapinhas de uma Republica que não sei 
:oe mmece á tal nome 1 (til'oiados .) 

Pois, de que é que se queixam mais rsses 
tantos pa;;ricios que trazem <.l.esorien hdo o 
espiri to publico nos erros de diagnostico, 
em que se toem imroergiúo, nos e1·ros mais 
wavPs do receituario, a que se toem procipi· 
tado ~ O que querem esses compatricios para 
remediar taes males 1 

De qne mais frequentemente, mais cla
morosamente se queixam 1 E' da a.cção vi
ciosamente tutelar dos podere:> centraes 
-obro os govm nos Jocaes, sobro a situaçfto 
t:olitiea., de cada Estado. 

ALtribunm !L essa acção a vida que repu
ttLm ophemer:L e al'ti ficia.l de todos estes 
ulygareh;t:;. 

Ac:roclitam rg10, ~i fosso possível contra
ILJ'I'OS Lat• esm in l;ervenção m:tleflcu. do Go· 
VOJ'II<> da União, ttmparanilo o que se chama 
deslJotismu loctd, esses ruirütm pela base, 
porque só então, :t[hstado osso factor dele-· 
torio, a actividade particularista, de cada 
l~stado t•enu.scoritL e esses stt trapas voa-
r·ia.m. · 

Mas, si esstL acção, na opinião dos prega
gad•·l'C8 da nova. fé, é assim Jeletel'ia e 
ttssim se póde oxercel' com etnctLcia tão ma· 
letic:t em um regimen de dLlscentraLzação 
federativo, o que será essa mesma acção 
quando remodelada a Repubjica Federativa 
p_,ra esse typo monstruoso · da, Republíca 
unitaria e centralizadora com que andam 
sonhando P.Ol' ahi 1 

Onde é que está o mal? E' na descentra
lização~ Quoria.m, acaso, a centralização ?
Conservar·iam a elegibilidade dos poderes 
locaes ~elo eleitorado respectivo ! Ou que
reriam sub~tituir os administmdores das 
varia:> circumscripções em que se tub1Yhle 
a Rupubiica por pre:;identes nomeudos pelo 
centro 1 · · 
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Haverá algum dos prr·gadores do novo 
testamento que tenha dito cxplidtamente ou 
que queira dizer de modo e~prcsso, que 
alvitre semelhante reme .i o 1 

O Pn.rá, o .Amazonaíl, Matto Gros~o. Bahia 
e Pernambuco passam a. ser um paraíso onde, 
em vez da arvore do Bem e do Mal, bl'otará 
a arvore das patacas (1·isos), onde a ordem 
rein:uá, onde as eleições serão o que ha de 
mais bello e serio no re::;imen representativo, 
desde o momento em que se modifique este 
negregado estatuto de 24 de fevereiro par;•, 
dar ao Governo da Republica o direito de 
nomear administradores para. es~es Estad0s. 
Houve a.lguem que di sesse isto 1 Houvo ai. 
guem que por sua p:1rte pretendesse que o 
satupa nomeado nfio é o mesmo sar.rapa 
ehüto? Que olygarcha escolhido aqui no cen
tro pela poli~ica dominante o deixo .. de ser 
desde que leve um decreto no bolso nomean
do-o pr.!siJente da pt•ovincia d:1 Bahia o•1de 
Minas Gorae~, com instrucções pam que não 
hi\ja. de e:;quecer Llue a constr cção da ponte 
sobt·e o corrego tal só póJe ser feita depois 
de approvado o respectivo orçamento pelo 
Mini~terio d<~ Agr'cultura do Rio ue Janeiro~ 
Não c1uerem is~o ~ Quer.:m deixar essn hy
bt'idísmo: A fnderação com os Estados ainda 
sobe.~te aspecto autonomo, exclusivamente 
com os seus auministradorcs; mas os ,juizes 
nomeados todo:;; pela Uniã.o, o dit·eito substan
tivo e o adjecth·o consorcea.dus, elahurados ex
clusivamente pela assemblétt centra.l e com 
essas 11eq uenas modi fie ações ... 

Ah ! esqu,:cia-me uma causa importantís
sima; a extirpação deste phenomonal veneno: 
o Vice-Presidente ... 

Acabando-se com o Vice-Presirlonte e fa· 
zeodo-se a justiça por nomeação feneral ap
TJlicar o dir•eito quer substantivo quer pro 
cessua.l elahor:1do pela assembléa cenkal, 
ter-se-ha. curado· tudo~ 

Feito isto, teromus evit.t\dO os males quo 
ahi existem, a Javuut·a ficará ruuito bem 
aquinhoada, o commurcio interesta.Jual não 
terá. mais a poin. dos imposto$ taxados hujo 
do inconstitudonaes, a ordem publica terá 
mais segurança. e as eleições se fttrão com 
maior criterio?. 

De onde vem então ·o remenio para a 
situação 1 Dos juizes fedoraos ? Nós os temos, 
passando pelas mãos delles e sendo depois 
dirigidos ao Sup1•emo Trihunal, todus os re
cursos que, em mater·ia eleiGural, quizerem 
empreuat' as opp••siçõ:.:s opprimidas, todos os 
r·ecurs~s tle qut~ cogita a lei em ruateria de 
gara.n r, ias á ltberdade e á propriedade. 

Não ha nada absolutamente do canse
quente em semelhante pla.no: ou marclutm 
pwa. u. Ro pnhlíca. unita.ria com a. noção 
do presidencialismo ou substituam o cs-

tai.uto de 24 de fevereiro, hat>monico com
pleto, tal qual elle ü, por um hybrido, muiso 
peior do que este que ahi impera, chegan
llo-se á. situação do ter derrocado um edifi
ciu argama~sado com tanto cuidado e tra
balho pelos melh01·es architectus, por uma 
tenda que terá o n. 1, que será depois sub

gtituido por uma barraca n. 2 (Bra1los; 
Jiuito bem), que sel'<l por sua. vez substi
tuída. pela. choupana n . 3 (Jlt~ito bem; muito 
bem) 

Nosso paiz, Sr. Presidente, tem, como 
todos os pa.ize:> civilizados, suas crises poli
e moraes. Estas se podem <tssemelh'l.r a. um 
úesequ11ibrio, que a saudc individual com
port[!., levando-as, á denominação conhe
cida sob o nome de molcstia. 

E a sociedade. mais que os individuas 
eleve de~confü1r desses mesinheiros e char
latães que suppõem que crise::J tão profun
das se podem curar com simpies modiJica
ções de dou~. ou tre.; artigos secundarias 
(apoiados;m,rito bem) da ConstHuição poli~ 
tica do pa.iz (Apoiados.) 

Nós t.emos :;ido, nós continuamos a ser 
uma oi vilização que não pede méssa.s ás mais 
atleantildl\S (apoiados), um pa.iz do opinião 
puhlica, cuja. arma. p1·incipul está na predica. 
e nas domrinações, cujo alicerce está na. 
educação e na iostrucção civica. (Muito bem.) 

Si tivermos de educar . os nossos jovens 
compa.tricios na pratica destas liberdades e 
nos exel'Cicios intiispensaveis á J•econquista 
dellas, quando porventura perdidas, tivermos 
de lhes rocorcla1' quo a guarda das libet•dades 
publicas uào se f<!Z á custa de remodelações 
lotrislativas (apoiados), sinão gt•açc~.s ao con, 
cu~·so do todos os bons éidauãos pela pre· 
dica o doutl'ina.ção, nós tot•emos apontados o 
melhor, o mais lat·;.;·o co mais focuntlo do todos 
os CCLminhos pelo~ que1es se póde chegar ú. paz 
e,;tuvel o á IH'osporirlado; nós lhos t.oremos 
in!lieauo a o:>tJ•atl.a larg:t pa.m uma. JOrnada 
nn col'l'Cl' da qual niio se lhes dopara a. anar· 
chia, mas os melhol'OS ons;nu.montos d1L so· 
ciolu.,i<t. posit.iva, segundo n. quai o pl'ogt•esso 
é d~~lolmnncnl;u da ordem, é o :worl'oiçoa.
mento gra.dua.l da. urdem preexistente. (Jlfuito 
bem.) 

Não ha povo nenhum quo deva,. conva~ 
nientemante guiado pelos homens ma1s escla
recidos, atim,r-se nas invia.s aventutas da. 
populaçu., para. remedhu·. os males pollticol'!, 
administrativos e econumiCos de que pa.c!.ece 
porque, ao envez de chegar a esta. cidade, a 
esta Jerusu.lém indestructivel, passará. annos 
o annus amargul'issimos, transviado . na.s 
trovas da anal'clüa. nuis oppressiva de que 
todas as s:~.trapias o olygal'Chüis. (Muito bem; 
muitv bem.) 

Terão jogado o que ha de mais caro,· 
quando muita cousa car·a temos ainda na 
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hora difflcil que atravessamos, terão jóga.do a 
tranqnilidade de seus lares e to·rnarão a re
fazer esta. sementeira de odios que geram as 
guerras civis, terão contribuidv pai•a desar
ticula!' a mais ]Jella das naciOnn.lLiades, PPC· 
-tendendo entregar · <LOS caudilhos de cada 
momento, com assento não importa onde, a 
sorte das instituições, que só podem medrar 
;1. sombra da paz,. guiadas pelos estadistas 
sizudos e de juizo, que ·põem a. moderação ao 
serviço das praticas administrativas, · que 
teem a paciencia· e saber indispensa.veis pa:t-:.1 
não desconhecer que os melhoramentos de 
cada conectividade são seculares, e.são char
latães aquelle qua pretendem, pol' simples 
golpe de decreto, curar todas as maguas. que 
nos aftligem, todas: as angustias que nos pun-
gem. (Muito bem.) . 
· Nós· temos que nos aporceber pü.l'a o bom 

C()mbate, para o combate em prol da Repu
blica · conservadorn. ; temos que dizer ás 
classes armadas : estao alerta, tendo as 
Tossas armas· apparelhadas para a causada 
sustentação de uma Constituição que teve a 
ássignatura aurifulgente de Benjamin Con· 
shnt,o prototypo da lealdade militar. (Muitos 
apoiados.) 
· Nós temos que dizer aos nossos compa

tricios que se encontram em grandes diffi
culdades, na actividade agt•icola. a que se 
entregam: farei justi~a aos vossos concida
dãos; os vossos representantes prc~curam, 
na m~ida. do que é humanamente possível 
levar os remedios que a situação comp'lriK't. 
.'Ba.tallme na tribun 1, na imprensa jornalista; 
esorevei o pa.mphleto, o livro; doutl·inae;en
sinae; e de toda esta fecunda actividade, 
surgirá vigorosa, indestructivel, cimentando 
cada· voz mais a integridade nacional, uma 
Repu blica · q ne. desde jtí. podeis amar com 
muito mais segtira.nçn., com mais certeza na 
sua esta.hilidado do que essa chimera diabo
lica que nos andam agitando defronte de 
olhos desvairados, sob a fót'ma de filha 
primogonita da anarchia quo ullula . nas 
ruas e nas desordens dos quarteis. ( Applattsos 
calorosos.) 

E' por isso, Sr. Presidenl,e, quo eu, que 
aprendi doutrinariamente as lições de que 
foi" apostolo incomparavel o immaculado 
m~stro, que se alou á.s regiões da immortali
dadê, o bemavcnturado Benjamin Constant; 
eu, ·. que aprendi a quobrar as arestas de 
uma. mocidade tumultuosa, sob a direcção de 
um chefe pratico que resumiu na :sua admi
ravel cerebração o que ha de mais bello no 
escol dos 1-atricios republic .nos ; eu, que me 
reputei publicnnente e humildemente um 
instrumento . consciente nas . mãos ·de um 
chefe imrhortal, a serviço de uma política 
digna ; eu, que fui um dos batalhadores 
mais · obscuros . na.s hastes que se viam 

illuminar pelo g:mio desse inesquecível 
legionario, cuj:. morte prematura ct·o • 
ramos amargamente (muito bem) ; eu. 81'. 
PresiJente, tive, o a Camara é t·:stemu
nlia. os mais incoercíveis impetos nessa 
düecção, suppon .:o qne m•a possível es
perar do criticismo demolidor, o saneamento 
do nosso meio moral e político. consumi-me. 
na labareda q_ue devorou o melhor de minha. 
actividade ; o quando ·voltei as vistas para o 
Sinai, onde pontificava. magestoso o chefe 
religiosamente ac<ttado po1• nós outros, Julio 
de Castilhos, não encontrei a censura amar
ga; · achei, sim, o ensinamento carinhoso, a 
!içao paternal, a mão amorttvel que·me tra~ 
zia daquel!as veredas para a estra ln. larga. 
da Repuulica conservadora, para n. qu:~.l 
quero ir com os meus companheiros de b:1n
ca.da, á sombra do nome lmmorredouro do 
Julio de Castilhos. 

Tenho concluído. (Muito bem, nwito bem
Uma saliJe de palmas no ,·ecinto· cobre as ulti
mas palavras do orado1·. que e comp1·imentado 
po1· muitos dos 8 I'S. Deptttad os;) 

O Sr. Alf"redo Varela (pam 
uma e:cplicaçlio pessoal) - Sr. Prpsidento, 
ouviu a Casa as magias desta palavra sobe
rana. Verifica-se, entretanto, ao I'epass;\r na 
memoria o que disse o eloquente represon. 
tante do Rio Grande do Sul, que S. Ex. evi· 
tou pronunciar-se sobre um ponto essencial: 
eston me refot•indo á.quelle da moral política 
do Julio de Co.stilhos • 

E' porque S. Ex. não aeceita, de certo, e 
não quer marcar o dissídio, a definição do 
leade1· desta CamJ.ra. · · 

Vou ler, senhores, pa.lav1'as de uma voz 
autorizada, no Congresso : a do Senador Ra
miro Barcell 1s.Eis corou define a moralidade 
politica de Julio do Castilhos. (Lê.) 

Ar1ui está. defini•la a moral politi~a. a que 
fiz refet•encia: ella não admitte á.s earciosl\s 
distincções que foram feitas aqui. 

Mas, senhores, este encon t,ro, na tribuna, 
com o illustre Barbosa. Lima, lembra-me um 
tocant9 episodio de nossas divisões civis. 

No combate de Inhanduhy, um soldado fe
deralieta carrega sobro um dos nossos ; no 
momento do cruzar o ferro, repara que é 
um amigo; desvin. então o cavallo e lhe diz: 
«Minha arma não é para. ti, amigo !» 

E' o que digo neste momento ao meu velho 
camarada, Dr. Barbosa Lima: «As armas que 
sei brandir não são para. vós !» 

Vou re::~ponlor, senhores, ao discurso do 
nobre leade,- da maioria.. 

Ha. de permittir o nobre Deputado que 
eu 1'eg1stre com profunda magua que S. Ex. 
tinha ha. muito tempo tomado sm~ pa1•tido 
contra mim. . · · · 
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· Vimos o Sr. Ca.'Ssiano do Na.scimento, com 
sua. infbmmada palavra. declarar-se contra o 
coUega de bancaua, por discoraar de mani
festações aggrossi vaa dest•J contra os tyJ•an
nos do Paraná, e::;quecido de qus nã·J· pt•o. 
duziu o mesmo vibrame prot3s;.u,·no di<~ om 
que fui nesta. Ca.sa terrivelmente injul'iado, 
e mais ainda, ameaçado cJm desforço phy· 
sico immediato ! · 
. Cur·iosa. a sensibilidade de V. Ex.! 

Acha que mo e . .;tou desencaminhando, por
que uso de termos expressivvs, energico.s, 
na .tribuna. · 

Agora, qu'\nd? este recin'.o deslustNdo 
com ameaças de um pugilato, com um at
tentado directo contra n. lib3rda·le da tri 
buua., S. Ex. indiJferente, mudo e qued/) 
entre nó.;, nada. fazb. pa1·a impedit• a. arl'C· 
mettida de varios contra mim, a que todos 
aqu1 assistiram. · 

Mais ainda: S. Ex. fel umas quantas re
ferencias declamatorüts- ousn dizel'- do 
modo por que me pronunciei na tribun·.t. 

Senhores, podem ter sido violentas as ex
pressões tle que tem usado o representante 
do Rio Grande do Sul, mas não foram vul
garmente paixas; em caso algum. 

Pois he :n ; sabe este recinto que o ·zeader 
d:.t maio1·ia, do ll.!to da. tribuna parlil.IUCntal', 
,jü. se dirigiu ao Sr. Joiiu Aguiar, trn.vandu 
com elle este tlhlogo: «não seja bruto, b1•uto 
é você, não seja anim:tl, não seja. burr0, e~c.» 

Parece-me, Sr. Prusidente, que isto é quo 
não condiz com os bons est.ylos, e não a. m.
nhn. pahtVJ'a vohomentiss.ma, si quizerom, 
mas não vulgar e baixa. 

Curioso ainda é que deixou S. Ex. tio pa
tente o pa1·ti pris contra. o oollega, cj uo não 
se limitou a. co1•responJer a mott a.ppello, cn
VE\redando immediata.mente polo caminho da 
dereaa .•• de quem 1 de Vicente Machado! 

NAnA MAIS PRECISO DIZ!ó:R AO HIO GRANDE 
no sur, !!! 

Dccla1~ou S. Ex:., achei CIJl'iaso tambem, 
que a p1•ovil. de quo no Pa.l' ;~ná não vivia. 
como eu pintava. a situação, é que en cxhibit·a. 
jornaes opposicionishs e alli fund<wa. um. 

Mas, senhores, si mantive a minha tribu~ 
na, naquelle Estado. sabeis como foi? Defen~ 
dendo-a. a todas as horas, contra as :.tmeaças 
do grüpo liberticida, que est(~ senhor do po
der I 

E agora um ponto qne não posso deixa.1• 
sem reparo. · 
. JulgouS. E:<. que eu commettia um sacri

legio, fa.zendo tnencão de illustra mJrtJ, na 
contenda em que me vejo. · 
. Ah! senhores, é preciso'descontlar dos que 
ma.nifosta.m a adllesão por faceis symbolos e 
palavras que o vento leva ! · · · · ~ · 

Vol. VI 

Eu a eiltou a.ttostanrlo com a. acçã·J ro· 
solut:t, na. conformitlttrl.e dos exemplos que 
me dou o illu:>tt·e extincto. 

Julio de Castilho>, o grand-'l luta•lor, nüo 
quer de,;c:tnço; vida inteit·t~ de CJmba.t~. clln 
•J uer QllC este gran.Je exemplo seja. seguido 
em tod<~s as ho!'a.s pelos suus! ... 

E' o que faç·J; continúo a. sua. grande oht'~. 
e daq_ui dccla.rJ que defendo mais essa 
Republica CJnsorvad·)ra. Republica. idea.l,quo 
ainda não ex:is•e,J.o <tUo muitos C!UO suppõem 
fi\zel-o. 

Quanto á. que temos, julgo que não 
mor :co o apoio dos elementos de con
:;ervn.~~iio social : ostá. moreccnllo é um 
alvii.io atrevido que a ponha em bnix:o 
qttantJ antes, para que possa existir aquell.a. 
que deix:ou en~rever por entre os atavios 
de SLta arrebata(lora. elor1uencia o illustre 
orador que me aotecedeu na trihuna. 
· Senhores, a Ca~a sabe p~rfeitamente qlle 
o sonho quo me fascina 6 o mo~mo que 
faz o eoca.n tJ e devaneio de todn.s as horas 
de quem ac<tba de manifesür na tribuna um 
des:.~.ccor,lo quo não existe ; ha apenas entre 
nós uma. diffet·ença no proce:;so. apenas um·1 
dilferenca na derrota a. seguir· p ·l'J. chegat• 
<i Jecus:tlém. I:la o camintw facil daquelle.3 
quo l'Occbem os fu.vore,; du Poder, e hL1 outro 
c.uninho C'piuhu~~issimo, que eu estou . tri
lhando, que tr.Jhi\rci emquanto vivel': o 
e<t!ninho da. inco;sant.e luta, o caminh.J em 
que só se tem nost:l. hora. o pão amargo do 
Llesespot•o, om. quCl so partilha. com esta 
po ur~ naçiio brazileit~a. das ama.rgtu•as quo 
c !la ostá. soffJ•on.Jo. . 

Jttlgo estar seguin !o o grande ensinamento 
do íllustt•o extincto. Di1•á o Rio Grande do 
Sul si erl'·' ou acerto. 

Uma c:ms.t, p~t·óm, fique bem a.ssignn.lada. 
na. tl'ibuna.:-ú .a. pa.rcialiJa.de com que se m
a.ta.ca. Antes tlo me manitestar sobra a. sia 
tu•~çiio da; H.epublica., já. SJ tol'na.va claro um 
rompimento, que se poái:t evitar. 

Pois, s.mhol'ell, repito, continuo a boa obra 
começada. pelo gt•andc CastHhos ; vou pl'O· 
seguir na. senda. qne er<t a sua., venham 
embora. contr<L o fn~co lutador; conjurados, 
todo,; os elmnentos que estão sel'Vinc!o a.os 
oiiga.rcha.s d 3. hoje. 

Fico, senhores, com o povo deste paiz. 
Ninguem se illuu<L; o movimento que deu a. 
palavra a um rapt'esentante silenciow du
rante kes anuos nesh Casa, é, nada mais, 
nada monos, qu.l o prüneü•o a.cto de um 
g t·ande drama. 

Não vos iUuilaes; já começa contra os oli
garcha.s do hoje o tremendo movimenco da 
rea.cção nacional I 

Tenb.o dito. 
i\6 
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Passa<>e á hora destinada ao expediente. I individualidade póde prejudicar _a s_ .. Ex., 
potque.Jhe attribuem acto~. p~üavra~, pro

o Sr. ~~lencar Gui1narães ~jectos meus, aeorea. dos quaos eu niio sei si 
(1° Sec1·etario), piucodc á leitur .. c doscguinte S. Ex. está na. deliborn.ção de subscrovol·os._ 

EXPEDIENTE Esta incorrec~ão é tanto mais grave, que 
as • quatro ou cinco linhas attribuillas ao 

Officio do Ministerio.da Fazenda, de 30 do Se. ·Paula Ramos, porém, constitutivas do 
corrente, enviando a seguinte resumo do n:ieu discUl'so, foram reJ.igidas 

1\iENSAGEM 

Senhores Memb1•os do Congresso Nac;onal 
-Não sendo sufficientes os cr ditos disGri-

por mim mesmo, e não é provavel que eu me 
tenha enganado na deClaração do meu nome. 

Riscara.m-n'o o "substituiram-n'o pelo do 
Sl'. Paula Ramos. 

buidos por conta d<~ verba~Alfandegas- V. Ex. sabe que já se me tem attribuido 
para. occorrer, durante o vigente exercic'o, nesta Casa até. anecdotas. 
ao pagamen.to das poecentagens ?evidas ~os Os erros do l)im··o do Congresso já me at
empregados das Alfa~degas abano menc10·1 tribuiram, na discussão do Codigo Civil, 
nadas, em con8 ·quenCla do augmento_, que t1· quando eu trat_ ava de plantio de arvores, 
veram as suas l'~ndas, peço-vos, um:.~ vez p!antio de am01·es; confundindo arvores com 
que o Governo nau póde actualmente usar amores. Ora o Codi<ro Civil não era G tm·
cla autorizaçã.o q~IO é conferida no art\go 20, reno mais apropriadv para eu tratar desta 
n. I, da let _n. 9u7, de 30 de dPzembyv do especie de cultunt. 
anuo pr?xtmo passado, a. concl;ssao. de E emfim são causas que de~toam da sisudez 
um cr~dlto supplem?ntar a referida nn- com quo se devem tratar essas tarefas. 
portanCia de 23\:J:l!23$647, que devera ser as- · . . . · _ 
sim distribuída.: V. Ex. ,por consequenc1a, tirando dos hom 

Alfandega 
» , 
)) 

)) 

)) 

)) 

do Amazonas .....• 
do Pará .. ,',,,, .. . 
do Ceará .......... · 
da Parahyba ..... . 
do Rio G1•ande do 

Norte .......... . 
das Alaguas ...... . 
de Sergipe ....... . 
do Espírito Santo .. 
de Macahé ...... .. 

20:000$000 
15:000$000 
36:566$724 
9:442$186 

6:000$000 
8:600$000 
5:000$000 
3:000$000 
2:000$000 

bros dct meu illustre collega, o Sr. Paul<t 
Ramo~, a responsabilidade, que eUe prova· 
velmento não quererá partilhtu·,das palavras 
que proferi nesta Casa me fi.trá uma grande 
bondade em consignar· na acta dos traba
lhos de hoje a rectificação desto engano e ao 
mesmo tempo solicitar do illustre chefe do 
serviço da typographla m~ci()nal me poupe 
.a mim desta fatalidade que me expõo con
s;antemente a erros. desta m~tureza. 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

do Rio de Janeiro. 
de Santos ....... .. 

50:000$000 o Sr. Presidente-V. Ex. seráat-
30: 000$000 tendido. 

de Santa Catharina 
de Porto Alegre .. 
do Rio Grande do 

Sul. ...•........ 

18:614~727 
30:000~000 I Foram olforecidas na. ses_"são de 31 de ou~ 

' tubro de 1903, ao Orçamento da Justiça e 
4:000$000 Ncgocios Interiores, as seguintes 

)) de Sant'Anna do Li-
vramento ...... . l :000$000 

239:2~3$637 

Rio de Jáneiro, 24. de outubro de 1903, l5o 
da Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 
-A' Comtnissão de Orçamento. 

O §r. Eduardo Ranlos-Sr.Pre
idcnte, era pari~ pedir a V. Ex. um favl'l'; 
V. Ex. é tão bcnevolo para com os seus col· 
legas ... 

~a publicação dos debates de hoje deram 
mo o nomH de Paula Ramos. Nã.o ê que cu 
nã.o tenha muita honra em l'ecebet' os nota
vcis influxos do Sr. Paula Ramos, nosso 
(listincto collega ; mc\S essa ponfusão de 

EMENDAS -

Ao p1·ojecto n. 251 B. de 1903 

(Orçamento da Justiça) 

Accrescent<J-se ao art. 1°, n. 37,o seguinte: 
«Desta verba sahirá a quantia de 10:000$ 

para auxiliar o Lyceu Salesiano do Salvador 
na montagem de officinas destinadas á. apren
dizagem de criança:; desvalid1s e conclusão 
do edificio-que e8tâ. construindo. 

Sala das sessõ1:s, 31 de outubro de 1903.
Ignacío Tosta.- Domingos Guimo.rcles.-Neíva. 
-Felix Gc1spm·. » 

Sub::-titua-se a rubrica-37;0bras, augmen
t?.da de 1.424:679$300, etc. etc. peht se
guinte autorização ao Poder E]\eeutivo : 
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SESSÃÓ EM 31 DE OUTUBRO DE 1903 

A abrir os creditos que forem necessarios 
em papel, ou em ou ;·o, para a aquisi~ão, con
strucção, reconstrucção, augmento, adapta
ção, mell10r·amcnto, concor ,o c decoração 
üe ed1ficios accommodu.dos r"os serviços da. 
Secretar·ia da Justiç:a e Negocio~ Interiores e 
lJ.OS in~titutos sob a. depentiencia desGa, com
tanto que o serviço .tlos juros e <~rnortizn.ção 
da dvida que contrahír não exceJn, Do exer
cício financeiro do 1~)04, a. l, 100:000$000. 

Suppríma-se o I do ;1rtigo ultimo. 
S. R. Sala das sessõe.>, :·H U.e outubro de 

1903.- A. ll~m·eira da Silw. · 

Ao n. 37 do a1·t. \ -Obl'US: 
Dos 1.725:031$468 destJ. verba. t irem-se para 

auxiliar a construcç-ão do euificio da Mater
nidade~ crcada. pe:o art. 7", § 2", do regu
lamento em vigor, e que sm•virá tambem á 
Assistencia. Publica., 25:008$000. 

Sala das so.;sõos 31 de outubro de l903.
J. A. Nei't,a.-Pam,,JIOs Montenegro •. -M. 
ilfore:ra.-Eduardo Ramos.-Satyro Dias.
Eugenio 1'ourinlw.-J. S. Tosta.--Domin[JOS 
Guimarlies.-Atue~ Ba1·bo ~'ct.-J. A. F1·eit(~s. 
- Bulrao iwma.-R. Sal !anha.- C. Rabello. 

Ao n. 37 do art. l•-Obras: 
·Desta. vurba. sn.ht para as obras do pa;ví · 

lbão que servirá rio Instituto Clinico, destina
do a. abrigar lO gabinetes, relaGi vos a !O ca.
deiras de c:ínica. da. mesmn. faculdade. de 
accordo com o art. 7•, § 2°, elo l'~gulamento 
vigente, lOO:OU0$000.-Neiua. 

Ao n. 37 do a1•t. 1° : Vet'ba-Obra.s: 
Desta -verba, ntL irnpurta.nciu. !lo 

1. 7<:!5:03l$4ti8, saiam pnru. a cuntinuaç·ã.u das 
obras do dous pwilhõe:l em quo se in~ta.l· 
lai'á a sala. do opm·u.çõos a8r.o).Jtlca:i o us ga· 
lJine~os do prsquizt~l:l dn. Fu.cultlade do Medi· 
clna da Bahia., 71J:OOO$OIJO. 

Sala úas s .. ~~sõcs, 31 de outubro tlo 1903. ·· 
J, A. Nciva. 

Foram olferecidas, na sessão do :·n de ou
tuu.-o üo 1003, ao On;~amct,to da. Indu.~l.t'iit, 
Viu~·ão o Olll'as Pultlicas, a::; ~eglllnLt!S 

EhWNDAS 

Ao projeclo n. 280, de 1903 

(Orçamento da Vlaçiio) 

A' verba. 3•-Col;reio.~- do pt·ojecto n.28Ci,de 
1903, accrescente-se á consignaçã"-Materia/ 
-a sttb ebn~igna.çàu : Para. acquisição de um 
predio destinado á adl)linístração do:; Col·· 
reius de Macaió. 

Sala das se:>sões, 31 _de outubro de 1903.
Euzebio de Andrade.- Wcmdertey de Men
donça,- AlToxellas i1(('1Jao,- Rayrnumlo Mi
'·anda~-Angelo Netto; 

A' verba. da. E~t\•ada. de Ferl'O Central, 
accrescente-se DO loga.l' conveniento: au
gment.o-se de 600 contos a verba para acqui
sição rle material, applica.nd.o-se o augmento 
á compra. de vagun$ ml;ltallicos para. a bitolu. 
larga \lo lot.ação superior a :15 tonuladas, o 
que si destinem <.t ospecialisação do trafego 
de minerio:-; e, no retorno, ao das demais 
mercadorias. 

S:1.lt1 das sessõos, 31 de outubro de 1903.-
Catogcras. · 

Onde convim•: 

Fica o Governo autorizado a fazer con
stzuh• um ramal fe!'rco, que passanolo pela 
ctdade de Va.cl::;ouras ligue a linha auxiliar <í. 
Estrada de Forro Sapncahy o, si os julgar 
tambem convenientes, outro:~ que lignem 
ess\3 ramul d~t linha. auxiliu.r ás estradas de 
Ferro Un.ão Valcnr.i:wa. c do Commcrcio 
e Rio das Flores, no Estado do Rio de Ja.. 
aeiro, podendo pura isso <tbrir 0.:1 crcditos 
necess;.tri s. 

S:tla das sessões, 30 de outubro de 1903.
Hem·iqtte Borges . ...:...Gol1lão Baplisla.-Fidelis 
Alves .-Cal'los 'l'ei9;eira Brandao.-Carlos 
ihi,IJltStO de Oli'Vci1'll Viyueirçtlo.-J(JliO nap
lisla,-Lourenço Baptista.-!. Cruvello Ca
·valcartli. 

OnJ.e c;Jõ.víet·: 
Fica o uovtwno autoriz:1do a ma.ndal' pro· 

se"'UÍl' u~ tl'ab:Lihos de construcção da E;;
tr~dn de Furro Oeste tio Minas no tl'echo do 
LUu Claro o AngL'Il, d.os Reis, abrindo para. 
i~so o m·odito nnuos a.t•i.o. 

Sala das ses~ões. 31 de uul.ubt·o de 1903.
José Carlos 1'ciwei>'tl Bruntltio,-Cnl'los Au
,l]tcsto de Oti-tJei1·a FitJtleiredo. 

Ondo convier: 
Fica. o Govorno autorizt~do tt n.uxllia.r pot· 

Sltbl'ençiio, como acl11w ma.i~ convouionto, a 
na.vegaçiio cntt-c t·S pr·rt.otl do. sul do Estado 
de H.1u do Janoiru o o du Dll:ltl'lcto Foliot•a.l.-

Sala (las sos,õos, 31 de outubro (le 1903.
José Cm·los 'l'ei:>:ei1•a B1·attdtTO. -Ca1·los Atl
gHsto de Oliveira Jt'iguei,·edo. 

Ao art. Jo n. 4-Tl>lc'gra.pllos: Onde se diz: 
Construcçõ ;g e reconstr·ucções, accrescenta
~;o, in fine, inclusive a. lig<~çã.o da~ cidades de 
S .· José do Rio Pardo, Mucoca. Munte Santo. 
S. .Sobatitião· do Paraizu e Sa.ma Rita. !1-e 
Ga8süt, nos E$tados de S. Paulo o Minas Ge
raes. 

Sala das sessões, 30 de Q~tubro de l9Qa,,.,..-:. 
Rodol:pho Pai{f)iío, 
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Accrescente-se onde convier : Fica o · go
veruo autorizado u. mandar construi!• uma 
ltnha. telegra.phica que, partindo da cidad~ 
de Ita.bira de Matto Dentro, vá a cidade de 
S. D.)mingos do Prata, em Minas Gera:>s. 

Sala das se::;sões, 31 d3 outubro de 190:3.
Cm·valho Britto. 

Fica o Governo autorizado, durante o ex· 
ercicio da prclsente lei, a ligar a linha tele
graphica de circuito de Sa.lgueiro a Ja.icós, 
pouendo para. esse fim dispender até 
60:000-!000. 
. Sala. d:~.s sessões. 31 de outubro do 1903.
Bnr:~o Filho.- José J.farcellino.- .htlio de 
Mello.-Ermi,-:'o Coutinho.- Jlfa/.aquias Gon
çatves.-Celso de Souza.-Estacio Coimbra, 

Onde convier: 
At·t. Fica o Governo autorizado a mandar 

CJncluir os S3rviços do prolongamento da 
linha. telegra.phica de Oeil•as até Para.naguá., 
p:tssando pur S. João, S. Rttymundo a Gur
gueia., tudo no E;tado do Pla.uhy. 

Sala das sessões, :31 de outubro de 1903.
R. Arthw·.-Joaquim Pil·es. 

Ao n. 4 (Telegraphos): 
Para constt-ucção dos ru.maes de Picos a 

Valença, Floria.nn a .Jerumenh~L, Peripel'i a 
Itamara.ty, no Estado do Pbuily, i5:000$1JOO. 

S:\la das sessões, 31 de outubro de 1903.
R. Arthtw.-Joaqttim Pi1·es. 

Onde convier: 
. Art. Fica o Govot•no n.utoriza.do n. prt~· 

longa.r o ramal de Su.nt:1 Cruz da Estt·ada. do 
Ferro Cen Gral do Brazil ao pot•to ilo Hu.
curu;sá., utilizando-se para tal fim do lO 0 /o 
do Silldo da mesma Estl'n.da, durante o oxot'· 
cicio. 

Sala d~s sess'úos, 31 de oui.nbt•o do 1803.
Joaquim Pires. 

Onde convier: 
Art. Fica. o Governo n.u,orlza.do n. subven· 

ciona.r o Jal'dim Zooh1gico (itHtl. CttPit:.ü, 
facilita.ndo-lhe os meios p:~.t•a pt•omover ox· 
posições de animaei puros du.s molhot•os t•aças 
bovina, suína, lanigora. e outt•as do reputada 
utiliúade, uepoi$ ue acclim:tti1da~. 
·Sala das sessões, 31 de outbro de 1903.

Joo.qHim Pi,·es. 

_Accreocente-se onde cJn vier: 40:0 )0$ para 
construcção da linha teleg1•a.phica. do Cu.
choeiro do Itapemirim â Vill:t do Alegre. 

Sala das se.>sões, 31 de outubro de 1093.
Galdino Lo1·eto.-Morei1·a Gomes.-Bernardo 
Hm'fta,-Jose 1\Ionjm·dim. · 

Na. vigencia desta lei fica o Governo auto: 
rizado a mandar prolongar a linlu. telegra 
phica de Guaranhus a A2uas Bollas, passando 
por Bom Conselho ; abrindo para i,_,to o no· 
cess·wio credito. 

Sa.ltt dac:; sessõ.:s, 31 de outub ·o de Fl03.
Julio de Mello. - Jose Mm·cetli •10. - E··tado 
Coimb1·a. 

Ao n. 4 do art ~ l" n:\ consigo ·ç..'\o-Cons
trucções e reconstrucçõcs n.ccrescen te·se: a 
quantia do 50:000$ para. o prolongamento 
atê a cid:tde de L'Jnçó •s da linha quo passa 
pela estação Machado Portella da E:;tralh\ de 
F'crrn Centra.l elo Bra.zil. 

Sala. das sessões, 31 do outubro de 1903. -
A~tgusto d ·~ Freitas. - Bulc,;o itmna. -
l!..'duaJ·do Ramos. -Domingos Guima>·a:es. -R. 
Saldanha. - e1·gnQ de Ab1·eu. -Alves Ba,·· 
bosa.-ilfa>·colíno Mow·a.- Tolentino dos San· 
os.-Pamnhos J1fontene,qro.- Fâix Gaspm·. 
.!. A. Neiva. - Leov:'giido Filgtteiras.- Sa· 
ly>·o Dias.-C:ast1·o Rahell1. - lgnacio Tosta. 
-Eugenio Toul'inho .-Rodl'igues Lima. 

A' VOl'b\ 3a-Cort•Jio.J: 
Agent~·s. a.jud~ntes, etc., 

diga-se....... . . . . . . • . . . 2.150:060.~000 

Sala das sessões, 31 do outubro tio 1903.
Hosamwh ele OU v . ira. -Ca1·los ele Novacs.
Passos Mi1·auda.- Ro[Jerio de J.l1i>'anda. 

Onde conviOt': 
Continún. om vigot• a dlSl)OSição do Ol'.;"O.

mcnto quo manda. oonstt•uit• as linhas talo· 
gru.phlcas do Belém p:n•a Vigia, Ctn•uoa, 
8. Cuobno do Odl\•olu.s o S. Migtmi do 
Guu.ma.. 

Sala dn.s sos:~õas. 31 elo outubro do 1{)03.
//o.~anna/t. de Oliur::i>'ll,- Cal'los tltJ No"aes. 
- bHlio tln IJI'a.~it. - Anlo11i11 Bastos, -
[~II!Jdri:J ele Mii'WHIIl .- /'a iSOS tl~ Ui1'cmdu. 

Onde coi1vlot• : 
A rcn.liz ~r a constrn cçi'io do porto de 

Bol~rn. a.cloptando os typos convonicutos aos 
trechos a. constt•uh·-s~ ontt·~ n }>ontc 4o Ar· 
,enai do Marinha. e o por o do Pinheiro, 
fazendo os contracto; no ;:os~a.t•ius, mouianto 
os l'ecm•sos e fav0ros corupr-.}h:.mlidos nas 
leis em vigo1• ou a.pplicadus a pot·tos da. H.e· 
pnbl'ca. • 

Sala da':l fCS5Ões, 31 de outubro do 'l9J3.
Passos Mi1·anda Filho.-Ca~·los rle Novaes.
Flosannah de Olivei1·a. - Anton o Bastos.
R9gerio de J11i,·anda.- Imlio do Bmzit •. 

Art. O Governo ê autorizado a despender, 
por intermedi.o deste Ministel'io, ~tê a quan· 
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t:a de 500:()00$, para anxiliar nos Estados e 
no Districto Federal . a fundação de estaçõe:,; 
agt•onomicas e oonnlogicas, campos de expe
riencia e demonstra.çã.'l o postos zoo•echni· 
cos, que a iniciativa. particular, rept·esen
hua por syndtca.tos agricolas.se propuzer a 
crear com o intuito de aperl'ei<:o:tr as divet•
sa.s culturas e a crea.~ão do gado. 

Paragrapho unico. Para a coocassão do 
auxilio é necessario o preenchimeuto das so
guintes condiçõos: 

ti) quo o syndicttto agricoltt, o··g::mizado do 
accorJo com a lei n. 979, de 6 de janeiro de 
Hl03, tenha pelo menos seis mezes de existen
eia r<>gu1a.r, tt contal· ua data do registro dos 
respe~tj vos esta tu tos. 

b) que o syndicato apresente prevh\mente 
ao Governo o plauo de fnn:laçito e o t•especti
Yo orça.menro, discriminando a quota do au
xilio estadual, a.ficn de ser dete :minada a 
importa.ucia do auxilio da União; 

c) no ct~,;o de di:Jsoluçã.o do syndit-a.to, o 
material existente será tmnsferido pira ou
tra. associu.çà.o cong~1:e1'e; 
· d) o Governo devm·á rescrv;tr para si o 
direito de fise1~lizM' o funcciona.m;:Juto da e~
tação agronomica ou campo de experiencia, 
etc., nume:.tndo em commbsiío pesson, idunoa. 
para esse tlm. 

Sala. das fOSdões, 30 de outubro de 1003.
l,qnacio Tosla;-JoviHiatw Corvalho.-Bulcão 
Vt!mna.- Bcm·iquc Borges.-A. Candido Ro
dJ"igwJs.-Rebouças de Uw·l)ath.J.- F1·eitas .
J. :L'eiweira B1·amlao.-FelisbeUo Fl·eire.
Btwnm·do Horto.-h'stacía <.;oímbra.- Glwis· 
tino U1·u::.- 'l'olcnlino dos Santo;.-Calo,qel·as. 
-UalociO Baplista.- R. Saldonha.- Padua 
Retcnde.- I:J. de Suu.-a.- J.eovigitdo Pil
!Jtleil·as.- Wt!lldel'ley ele M~r11.l rmça. -HH::ebio 
ele .'imlrade.-H•.tgenio 1'ow·inho.- l'wtla e 
Silva.- Crttvello Cavalco.utí.- Ribcil'o Jwt· 
queil'a,- ..1 • .Neiva .-Radolpho l'uia;ao.
Ct.O't'alft.o lll'ilt11.- .111.'/lo .lfut.tos.- Be.;CI'l'il 

li onte 11el lc.- lJomin !J'IS U uim<!l"é7cs, 

Ao art. 2." 

Mu.ntcnha.-so o n. VII do art. 22, da. lei 
n. 957, de 30 do dozembi'o do l!:J02, quo con· 
cedo fJ•anquia postal p 11'a a correspoudcncia, 
publicar:õeP o sementes di.stribuüla.s peln.s 
soeiodades Nacional do Agl'lcultura. Ala.goa
na AUXiliO:(l!Jl•a do ;\gricultura de Pernam
bu~o, Paulist.:.~. de Agl'icultm•a., União Agri
cola de SJr,.;·ipe c Estadual de Agricultura do 
Pa1•aná.. 

Saln. das das sessões, 30 de ouiub1•o de 1903. 
-Jgnacio Tosta.-Joviníano de Gm·valho .. -
Butcão . Vianna.-Henrique Boyges .-Rebouças 
de Carvalho,-Bezerril F'_onteneU!l.;-'-J. · Tei-

;Mira Bt·nm],ro.-l·eli~bello F}·ei;·c.-Mello Mot· 
tos.- Chl"isti~lo C·ru:: .-Beniardo Tlorta.-A. 
CaudNo Ro1ll'iques. -F?·eitas. -Tolenti,?o dos 
Sàntos.- Galcào BapUsta.-Padlla Rezende, 
n. de S ;?UZ(t-- Leovigíldo J.'ilgucil·as.- vV<m
rlerley de .liendonça4-Euzebio de r1~t~lrade.
Eugenio Tatwinlw.-Olivei?'a VoUad,_ro4-Cm·
coJ,ho Bl'itto.- Rodrigues Dol'Ü!.- Domingos 
Guim<tnYes. 

O~ fa,vores de quo trata o n. VI do art: 22 
da.loin. 957, de30 de dezemb1•ode 1902, qno 
o projecto mantem, são extensivo.~ aos ani
ma.es qne forem tr:.~nsporta.dos assim de 
paizes estra.ngci:o:;, como de qua.lquer ponto 
da Republica., para sct·cm expostos no cer
tamen pecuario tt raalizttr-se no municipio 
d:.~ 1·;-c:-..da, no Estado de Perna.mbuco, pro
movido pelo Syndicato Regional dos Muni
cípio:;; de Escada, Amaragy e .Gamelloira, 
po-r occo.siã.o da Conferencia Assuca.reit'a da
quelle Estado no oot'rH :le 190-L 

Sala das sessões, :-lo de outubro de 1903. -
Ignacio Tosta.-Jovíniano Carvo.Uw.-Bulc!Yo 
Vianna. - Henrique BoJ·ges.- Rebouças de 
Cm·vc:lho.- J. l'eixe·iJ·a Brandao.-Felis"bello 
Frei•·e.-Bemardo Horta.-Estacio Coimbm. 
-Clbristino C1·u.z.-Tolentino elos Santos.~ 
Caloge1·as. - Galv1Yo Baptista.- .t'adua Re· 
:;ende.- B, ele S'Ju :;u. . - Leovigildo Filguei
ras. __;·Wanderley de Jllentlorzça. - Ewrebio 
de Adn}·ade. -Eugenio l'ourinho.~Oliveira 
ValtadcYo. - Cm·vatlto B1·itto. - Rod1·igues 
Dm·ia.- Bezerril Fontenetle.- F!·v.ilos. -
Mello .llattos. - Domingos Gui1Wl1'cies.- A. 
Candido Rod}·igues. 

Onde convier: 
Par<~. publicttção llO um bo!otim quinzenal 

qno gosat•á de fr<mqnia po~ta.I, a cargo da. 
S;.~ciedado Nacional do Agricultu1•a, e sua. 
:.~mpb distt•ibui~!ãO no paiz o no estran 4 

geir·o, contendo ínform1ções, monographias, 
estudos o trabalhos do qualquer na.turoz;~ c 
dados ost~ttisticos, nceessarios para o exa.cto 
conbecimon•.o úos mermtdos p!'oductores o 
consumidores o para o de:;onvolvimonto da. 
agl'iculLura e inúus&rias curt·ola.tivas e apor· 
feíçoumento do sous procellsus, 50:000$/JOO. 

Sala. das sessões, 30 do outubro do 1903.
Henl'ique Boi'[JCS.-Ignacio 'l'osta.- Joviniano 
Carvaf.lw. - Bulccio Vi~rma.-J. Teixeú·a 
Bmndtío,-Rebouças de CariJalho.-Felisbello 
Ji'tei1·e. - Ohristino Gntz. -Btwnardo Horta. 
-Es!acio Coimb1·a.-Totentino dos Santos.
Céllogel'aS.- Galvtia Baptista.- J.11e1:lo Mattos. 
-Padtw Ra.zende.-B. de Sou~a.- Bezm•rit 
Fontenelle. - Leovigildo Filguei1·as,- Wan
derley de Mervlonça. -Domingos Guimarcies .
Eu:ubío de Androde.-Eugenio Tourinho.
Rod1·iques Dada, -Oliveira Valladao. -Eduar
do R~mos. -A. Candido Rod,·igues. - R, 
So.ldcmlw,- Om·vallw Britto. 
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V :"to a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

109 B - 1903 

Red.:cçao final elo p1·ojecto n. 109, deste anno. 
·e>Jwndado pelo Senado, que autoriza o Pre
sidente clg RepHblica .a pagar ao Dr. Jilvm·o 
JI weira de Bcm·os Oliucira Lima o 1 seus 
o1·denados ele magistrado em di.<ponibili· 
dade · · 

(Vide ,p.rojecto n. 185, de 1\JOl) 

O Congresso Nacional resolve: 

Aetigo unico. Fica o Presidente da Repu· 
blíca autorizado a pagar ao Dr. Alvaro Mo· 
reira de B:.trros Oliveiea Lima os seus orde
nados de magisteado em disponibilidade, a 

· contar de 3 de dezembro de ISDI a i.'.4 do 
julho de 1895, abrindo para i~so-o necessal'io 
credito, não h:wendo. prescr1pçao a relevar 
por dever-se contar o pe ·iodo par<1.a. pre
scripção da data da lei n. 657, de 2? de 
novembro de l8D9, que regulou a espeCle ; e 
revogadas ás dispo.>ições em CO[ltea~·iO. 

Sala das Com missões, 3! de outubro de lD03. 
-Domingos Guiman1es.- · Hennenegildo de 
J11omes. 

N. 133-1903 

Reclacçtio fint!l do pn~jecto n. 23'1, de 1900, 
declarando qtte ,r;osan!o da fi·anqttia p,Jslal 
a co-rrespondencia e as <(Revistas» dos .In~-
titutos Historicos e Geog;·aph~cos do B1·az~l, 
do Pa-rd, Ceard, Bahia, S. Paulo, Par-and 
e Santa Catharina e dos Insütutos .Atcheolo.
gicos de Alagôas e Pernambuco 

(Vide projectos ns. 72, de 1901, e i33 de · 1903) 

O Congresso Nacional r esolve : 

N. 2::1 E- l!JIJ:l 

Rerlw·çao finul do projedo n. 23? C, (leste 
onno, emenda destacada elo projecto n. 23'1, 
tambem deste onno, declm·cmdo sen' vigor o 
d·(sposto nas lett-ras a, b c c, do art: 1(1, da 
lei n. 5!30, de 31 ele dez?mbro ele 1898 e 
danrdo out1'Ci,S providencias 

O Congresso N<lcioml ·decreta: 
Al't. 1.° Fica BBm vigor o eli;posto das 

leti,ras a, b o c do art. 16 da ·rei n. 560, ele 
31 de d lZembro de 1898. 

§ I . o Na vigencia desta lei será revisto o 
regulamento dB praticagem do porto do Re·· 
cif'o pelo director da mesma prat:lc.tgem, de 
accordo com a rt>spe;;tiva assuciação, sem 
creação ou augmento algum de despeza para 
os coft·es federaes, dependendo, p_orém, sua 
execução da approvn.ção do Ministe1•lo da 
Marinha. 

§ 2. o Na revisão do regulamento se atten· 
der·á aos seguinte> ponto:-: 

a) á arrecadaç?io elas t'nas da praticagem, 
de accbt•do com o art. 2D e §§ ! 0

, .2° e 3° do 
,regulamento de 8 de novembro ele de 1890, 
devendo as taxas ser cobradas pela tabella , 
annexa ao vigente rggulamento e mais dis· 
posições referentes; 

b} á divisão das taxas arrecadadas, que 
deverá ser toit<t de accorJo com o art. 26 
do regulamento de 8 de novembro de 1890; 

c) á fixação das taxas pelo aluguel do ma
teri:al da praticagem e serviço do pes.>oal 
avulso da mesm<t, devido 11e1as embarcações 
que demandarem o porto e de accordo. com 
o art. 1° do regulamento de H de novembro 
de Hl5L 

Art. 2." Revogam-se tt:s dlSlJOSições em 
contrario. 

Sala das Commissões. 31 de outubro de 
I 903. - Domingos Gttima-r<Jes. - Hennene· 
gildo de .ilio1'aes. 

O Sr. Presid-ente- Não havendo 
nada mais a t1·atar, designo para terça-feira, 
3 do corrente, a seguinte ordem do dia: 

r a parte (até 3 horas, ou antes): 
Art. 1.0 Gosarão da feanquia postal a Vot1ção do projecto n. 279, de 1903, auto-

correspondencia c as Revistas rlos Institutos J'iz<md.o 0 Governo a. <tposontn.r .Jo:<é Maria 
Historiem; e Goographicos do Brazil, do dos Reis Barcellos, clolegado fiscal em com
Pará, do Cetrá, da Balüa, de 8. Panl•J, do · missào do Tltesúmo em Minas GeraeR, com o 
Paraná o de S:wtn. Catlnrind,, e do.s Insti' ordenado do cargo de delegado fi8C<Ü, ob.sm·
i;utos Archoologicos do Alagô:ts e de Pernn.m· vado 0 disposto no§ to do al't. 4" do decreto 
buco, 11. 117, do 4 de novembro de 1892 (discussão 

d. · - uni,;a) ,· . Art. 2. 0 Rcvogam·se as 1sposlçoos em 
conteario. Votação do projecto n. 280, de 1903, auto-

Sala das Commissões,3l de outubro de 19'3. 
-Domingos Guima?"((es.-lfe1·rnenegildo de Mo-

rizando o Governo a melhorar a aposentn.
dor.ia de João Rodrigues da Fonseca Rosa, 
thosoureiro de fazenda éla oxtinctD. thcsou-
rar.ia de S. Paulo (discus.st~o unica) ; · 
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Vot:l.ção do proje~to n. 70 A, deste a.noo, I nhP-iro E:>t:1ni;.;lá.o Luiz Bou;;quet a impor
que autol'iza o PoJ.er Executivo a abrir n.o ta11cia de 2:576$129, a que tem dit' tlitu pelo 
Ministerio da F. azcnda. o credir..> cxtl'~torJ.i-~ ex.t~rcicio . int.crino do loga.t· de preparador· dn. 
nn.rio de 68:761$051, pa.ra attcndcr <i rosti- cadeit•a. de physica. indu~trial da Escola Poly
tuíção de impostos sobra ven..:imentos, de- tcchnica., dei\de 25 de aht•il de 1901 a l2 de 
vida a va.rios minist,ros aposentados do Su- janoít•o de 190~ (3" discussã,.~); 
pramo Tribunal Federal (3 ' discussão) ; 1 ContinHação da 3'' discussão do projecto 

Votação do proj 3cto n. 2ôl A, de HD3, n. 2:-n O, da 1903, com o parecei' sohre 
autorizando o Governo a · :~brir o ne ::less:wio emend 1s offtJ rccir!as p:1N a. 3a. discus:>ão Llo 
credito pa.ra. occorrer ás despez:\s com aro- projcc :o n. 237, ue.>te ;~nno. que fixa. a ues
admissão dos opera rios do Arsana.l de Ma- pez!.L do J\lini~terio da Marinha. pa.t• a o oxer
rinha. do Districto Federal, com Sitbstitutivo ~teto de 1904; 
da C_ommissã.o de Marinha e Guerr:t (2a d1s- Cuntinuação da. 3n discussã o do projecto 
cussao);_ . _ n. 252, de 1903 (n. 5G, de HJ:JO) dccl:tr:t'ldo 

Votacao do proJecto n. 2,5, ~e 1903, ~uto- quo, salvo o disposto nu numero 4 no í:i 3" do 
ri~a~do ~ Presulen.~.e da. Repub~lC êl a u.br~~ •:o art. go da. Constitrü çãu Fet.let·al,só é licito aos 
Mm1ster10 da Ma.rwha o cre.l1to Je 4:u<JÜ$, E~tados cstabeleceeem tuxas ou tr·ibutos quo, 
para pagamento a João Joaqmy1 de Oliveira sob qualquer denomina.ção, incidam sol.Jr•o as 
de seus vencunentos de l • pra.t1eo das b::trras mel'cadol'i•tS estra.n"'eit·as ou sobre a.s nacio
de Seegipe (3& discussão); me> de producção J.! ouu•os Esl,a.dos, qu:~ndo 

Votação do projecto n. 1_08 A, de 1900, concor·rem as condições que csLabclcce, e 
autorizando o Poder Executivo a subvencw- d:.ndo ou Lras providenci<.LS : 
n:u· com a. quantia de 20:QO,J$ o Dr. Vital . 
Brazil MineirJ da Camp:tnha para, no es- 2' pat'te (ás 3 horas ou antes) : 
tra.ngeiro, tornar conhecirloo t!oatarnento do Continuação rla 2a d iscuss 'to do pt•ojecto 
envonena.mento ophidico, e dá outros pro- n. g-; A, de 1903, reJrganiz:w to os serviços 
videncias. com os parecere; das Commisdões de t1ygiene admni:strativa d11 União, (a.rt. ~o 
de Ins~rucçã.o e Saude Publica e de Orça- 0 segnlntes). 
mentu (3"' uí:scu~são); 

Votação do projecto n. 264, de 1903, auto- Leva.nt:t-se a se.sslo ás 4 horas c 25 mi-
rizando o Governo a mandar pagar ao enge- nutos da tarde. 
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lJizcur.so.s pronunciado em diver.sas .sessões 

------~E3-------

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO DE 1903 

(Vide p:~g. 16 dO p1•asente volume) 

O Sr . .A.lf'L·e~lo 
nhores, peco um pouco 
O vosso collega não é um 
beis. 

V .areia - Se- O SR.. ALFREDO V AR ELA.- E' o Sr. Se-
de benevolencia. nado r Vicente Machado. 
o r~ dor, como sa· 

Sou arrastado ú. tribuna, pelas angusti::~s, 
lagrimas e clamores de um povo inteiro ! 

Antes de tudo preciso dizer que fallo em 
meu nome tão sómente .•. 

Não sei ~i alguem me segue ; não sei si 
alguem está. commigo; posso affirmar, porém, 
que tenho a meu lado todos os opprimidos do 
J3razil, quer dizer, quasi a nação inteira ! 
(Pausa.) 

Explico a minha posição nesta tribuna. Na 
minha aui;encia o Sr. Senador Vic3nte Ma· 
ehado tomou a liberdade de referir-se ao meu 
nome, dizendo que o obscuro representante 
do H.io Grande do Sul pl'ocurava intrigat' o 
exercito, em proveito da politica. que inau· 
gUl'â.ra no Estado de s. Ex. 

Senhores, um cavalheiro da minha ordem 
não usa. de processos dessa natureza, muito 
l1abituaes na gentiuha que usurpou o poder 
no PctraniL. 

Emquanto S. Ex. me assaeava essa in
juria, não intrigava eu e sim o covnrdão que, 
;-;e insimia -pelos meios mais condemnaveis, no 
palacio do Chefe desta Republica,malquistando 
com o Governo superior da Uniã.o as primeiras 
.tigur>as da guarnição do Paraná. 

Disso sabendo naquella t~rra, senhores, 
entendi que devia embara.çar a marcl.l:t do 
conhecido politiqueiro ... 

O Sa. L .... r.!ENHA LINS- Mas quem é o co· 
vardào ~ 

O Sa. LAliiENHA LINS- Protesto; V. Ex. , 
não póde dirigir-se dessa fórma a um Se
nacior da Republica. 

0 SR. ALFREDO VARE LA - Eu o affirmo ! 

0 SR. CANDIDO DE AIIREU- V. Ex. póde 
affirmar o que quizer. 

0 Sn.. PRESIDENTE- Peço ao nobre Depu
tado que não continue nesse terreno e retire 
as expressões que empregou. 

O SR. L .. umNHA LINS - Nrio se atira uma 
inj uría dessa ordem a um Senador da Repu
blica. 

O SR. ALVARO DE CARVALHO- Protesto em 
nome do decoro do Cougresso Nacional. 
v. Ex. é um aventureir>o. 

O SR. ALEREDo VARELA- Si houYes&e 
decoro no Cong-resso Nacional, Vicente Ma
chado nií.o era Senador. (Tt,multos; apartes.) 

0 SR. PRESIDENTE- A discussão não póde 
resvalar para esse terreuo. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Dizia. eu que, 
sabendo ds. marcha da intriga nesta. capital, 
decidi-me a pôr embaraço ao que aqui fazia. 
esse trafego Senador, e então escrevi 
naquella terra. o que passo a ler (lê) : 

« Podemos rememol'ar com desvanecimento 
os resultados da rapida campanha de dous 
mezes. 

Aqui chegamos, logo após ao barba.ro 
attentado do Guayra, em que a policia buscou 



Câmara dos Deputados -Im presso em 22/05/2015 12:31 - Página 4 de 42 

4 APPENDICE 

eliminar pelo punhal, numa sala de especta- insidiosos dominadores de um povo infeliz: 
cu los, o jornalista da opposição. O momento a. intriga junto aos poderes superiores da 
era de terror, mas, emprehendemos, sosinho União. 
na imprensa, o movimento de resistencia Sabíamos que manobrava na. sombra, wn
contra o despotismo local. Os melbores seguira a transferencia de um ufficial inda
amigos uos descorajaram, julgando inutil o pendente, como conseguiu agora a de mais 
tentamen e sobretudo perigosíssimo. dous, pondo fóra do Estado illustres servi-

. t d d dores da Nação ... Pois bem ! E' preciso que o 
Nada nos deteve no cumprimeu 0 0 ever paiz inteiro saiba por amor de que individuo 

e afortunadamente o nosso esforço obteve 
t t h faz o erario nacional lar~as despezas em 

premio condigno. Por oda a par e a uma crueis tro.nsferencias e soffrem nobres mili-
leva de broqueis: nossa palavra regene- tares infamissima.s perseguições ! - Incum
radora, vibrou como um clarim de ala.rma, bimo-nos da tarefa de confundir diante do 
que chamít a postos os opprimidos, :para a governo federal o autor do perfido trama; 
libertação do Paraná. vamos fazer uma denuncia. em regra dos 

Mais, 'POrém, do que no rigoroso cerrar crimes da. oligarchia paranaense, em pretorio 
fileiras dos que não se submetteram nunca, mais vasto: na propria capital da Republíca., 
nem se submettem em caso algum. aos man- porque aqui é assaz conhecido o vulgar aven
darins actuaes; vemos os effeitos fruc tuosos tureiro. )) 
da propoganda. do Diario da Tarde no pa.vor O SR. ALENCAR GUIMARÃES (com vehemen
da. grei offidal: andam corridos de medo os c ia ) - Não póde continuar. Está transfor
comparsas do Dr. Vicente, tudo havendo mando a tribuna da Camara em pelourinho 
intentado e tudo intentando para abafar a da reputação de um Senador da Republica. 
voz do nosso patriotismo! o SR. PRESIDENTE -Já declarei ao nobre 

Julgaram a principio impor-nos silencio, Deputéldo do Rio Grande do Sul que não 
com vi:;; ameaças de baixa. diffamação. Isto póde continuar. (L1poiados. Interrupções.) 
nos convanceu de que nos temiam e ficamos 0 Sn.. ALFREDO v ARELA _ Estou lendo 
impnssiveis diante dos :pasquineiros, á .mão um artigo que é conhecido de todo 0 mundo; 
o ferro candente para fazer chiar, se preciso, não sei por que está causando este assombro, 
o cauterio vingador, em chagas hediondas, parecendo-me que ha proposito de se me 
-calma attitude que deu prudencia aos tolher a palavra. 
miseros provocadores. Pergunto si o Sr. Alvaro de Carvalho está 

Depois, outro o estratagema do bando fací.- dentro do Regimento~ (Apartes violentos dos 
noroso : foi um despejado insinuar designioa Srs . Cm·los Cavalcanti, Alenca1· Guima1·cres e 
homicidas por todos os cantos da cidade, ima- OHtros.) 
gina.ndo enfraquecer o nosso ataque ; ardil Isto não é o theatro Guayra onde a policia. 
que lhe pal'eceu magnifico, no desespero de fulmina a punhal os adversarios da situação. 
causa em que se vê, fot•çado a calar diante (Continuam os ptotestos violentos que inte1·· 
de uma critica victoriosa., que abria caminho 1·ompem o orador.) 
no :~nimo publico, ampliando de hora em hora o SR. JESUINO CARDOSO - Precisamos 
a esphera de nossa influencia e garantindo o ouvü• 0 orador. Temos li herdade de tribuna. 
definitivo triumpho de nossos propositos (Muito li<Jm.) 

emancipadores. O SR. PRESIDENTE - Attenç.ão! 
Agora. desvendam os inimigos da Patria 0 SR. AI.FitEDo VARELA. _Quo disse eu 

que o panico chegou nelles a seu .maximo de nesse artigo que não possa. aqui repetir, e, si 
delirio: consta que o corpo de segurança tem não nqui, na praça publica ? (Continuam as 
·sido clandestinamente augmentado, subindo o intcn·upçiJcs .) 
numero de praças a seiscentos, e a policia Senhores, attendei a uma cousa, que é de 
secreta. essa então espalha-se por toda a ca- impressionar a todo 0 mundo. 
pita!, cynicamente á noite vultos suspeitos 0 silencioso representante do Rio Grande 
.transitando ·pela visinhança da nossa habi- do Sul, durante tres annos, que, quando for
:tação. mulava um projecto de lei, timidamente o apre-

·o SR. CARLOS CAVALCANTI (depois de dm· sentava, desculpando-se de não acompanhai-o 
14ma forte gaJ1Jalhada) - :Espero que em de algumas palavra.s,-anima-se hoje a arros
pretorium. . . · tar com uma. tempestade desta ordem! (Pausa.) 
.. '.0 ·s:e.. ALFREDO V A.R"ELA (contim'ta a lê1·): Que terá elle visto 1! Que abysmos de miseria. 
-«Mas onde se desenha todo o receio da terá observado, para sentir n'alma a coragem 
.matUha àe lobos, ferozes, mas cova.rdões, para enfrentar com uma scena desta ordem!~ 
quo devoram a substaneia desta pobre terra, ( Continuando a lê1· ): «Si pois, ha ainda. 
·.Es nas al'ma-s de que se ·estão concorrendo na. alma de Vicente Machado esquecidos 
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restos de pundonor, desperte-os umn. vez na 
-vida •.. » 

O SR. LAMENHA LINs - Pois está espe
rando. 

O SR. ALFREDO VAREL.\.. ( Continüa 
lendo):-~< Si, pois, ba ainda na alma de Vi
cente Machado esquecidos restos de pundo
nor, desperte-os uma vez na vida e espere
nos ali, não se escape de nossQ infallivel 
castigo o tartufo, que lhe desafi-velaremos a 
mascara, à face do Brazil em peso ! - Se
guimos immediatamente e a:fl'agamos a espe
mnça de que o fujão do Ihraré, de~ta Yoz 
ao menos, desterre de :;i nmn. pusilanimi
dade que para sempre o deshonrarict no 
conceito dos proprios filhos, unico om que 
deve pensar, porque o dos contompora.neo 
de ha muito patente~· sua pessoa, objecto 
entre nós, da maldição geral ! 

E~poro a nossa chegada o clwfe dest<t ne
i':win, oligarchia, que, em nome de um povo 
digno, quanl,o oscravis•tüo e espolln ... lissimo, 
vamosa:·rancal-o do recintosenatorial opol-o 
som dofeza no humillttntc banco dos réos ! 

Cess<tm n,ssim as pcrseg-nições deste homem 
mn.lvaclo ou na connivencia irretratavel de 
outros, a quern nosso libetlo esclarccer~í., ,-e
rificamos os p~ttriotas que nuda temos a es
perar no terreno da legalidade,- pens:J.
mento que nos contnrb t, porque n,o perde
rem os caracwres de fib1·a a confiança nos 
recursos dc. lei, em vez de fraquez<t úeante 
da prepotcncia, sentem na alma o sopro 
ardente de indomito civismo, que arrasta 
as nacionalidades vivazes pa1'a o l'Ccm.::o do 
desespero, que é sempre e em toda a pa1·te 
o mesmo : a Iucta., o levante, a REVOLUÇÃO!» 

Venho desobrigar-me, Senhorei:i,do solemne 
compromisso. annunciando desta tribuna o 
julgamento d0 g1·ande criminoso, que come
çará logo que eu obtenha um documento 
indisp2nsa.ve1. Direi, porém, desde já, os 
capitulas da <tccusaç·ão. 

Vou ler: 
Assombre-se o Cong-resso e este p:üz ! 
1. 0 VICENTE :tliACllADO É UM ADVOGADO 

CORROiiiPIDO. (Soam os t.ympanos .) 

0 SR. ALYAP.o DE CARVALHO- Isto é im
possível ! Trata-se de um Senador da Re
publica. Não podemos ouvir semelhantes 
co usas. (T1·ocam-se muitos apa1•tes .) 

0 SR. PRESIDENTE (fa:;endo soar os tym
panos) - Ordem ! Ordem ! 

0 SR. ALFREDO VARELA. - .2, 0 VICEl\'"TE 
MACHADO É UM ADVOGADO ADMINISTRATIVO, 
e tambem o é o l • Secretario desta Camara. 
(Soam (o1·temente os tympanos.) 

0 SR. PRESIDENTE - Attenção! 

O nobre Deputado não póde continuar 
nesses termos. ( Cru;;;am-se v:olentos apartes 
entre os S1·s. Alva1·o de Carvalho, Ca1·Zos 
Cavalcanti, Lamenha LiiiS c va1·ios outros 
S1·s. deputados. Continuam ,, .~oa1· os tym
panos.) 

VoZES- Não é possivel! 
Não póde continuar ! 
0 SR. PRESIDENTE- Attenção! 
Não estão em discussão nem ::t pessôn. do 

Senado!' Vicents Ma.cha.do, nem a do Secre
tario desta Camara. O nobre Deputado tem 
de retirar a!> expressões ! 

O SR. ALFREDo VAr:.ELA- Estou me des
an·rontanclo. 

O SR. CARLOS CA.VAI.CAI'ITI - Isto <\ uma 
cova1•dia! 

0 SR. ALVAl:O DE CARVALHO- l\Ü.O JIOSSO, 
quem quizer que se :.tcovarde, não posso 
continuar deante desse aventureiro. 

O SR. LMIE:'\HA LINs- Y. Ex:, que chama 
de advogado aoministrativo o Secretario desta 
Cam<tra, a.ttenda: elle e companheiro de es
criptorio do Sr. general Glycerio, e V. Ex. 
dirá que o general Giycerio é um advogado 
aclmi:J.istrati v o ? 

0 SR. ALFREDO YARELA. - A bancleira de 
misericordia é o glmeral Glycerio t ••• Um 
homem de bem defende-se sem procurar :pa
drinhos. 

0 SR. ALVARO DE CARYALJ-W - Procure 
outro loga.r para esta. aggressão. e não use 
da tribuna que o Estado do IUo Grande em
prestou-lhe e onde V. Ex:. não lhe prestou 
serviços. (Soam os tymptmos. ) 

O SR. PRESIDE::\'TE- Ordem ! Ordem! 
0 SP.. ALFRE!JO VAimLA.- V. Ex. (diri

gindo-se ao S·,·. Alwro d·: Cm·valho) está 
dentro do Regimento·? E é a mim que se 
chama á ordem! ... 

0 SR. ~\.LVARO DE CARVALHO- Não SOU 
do Paraná, mas não posso ouvir isso. (Ha 
muitos outros apartes.) 

0 SR. ALFltEDO YARELL>\.- 3. 0 VICENTE 
MACHADO É ml PECULATARIO. 

0 SR.. PRESIDENTE ({a:;endo soar os tym-
panos) - Attenção ! _ordem!_ . . 

A liberdade de tr1buna nao e a llberdade 
de o:ffensa: aquella cessa quando esta começa. 

Chamo a attenção do nobre Deputado, que 
não póde absolutamente continuar nesses 
termos ..• 

O Sa. ALFREDO VARELA- 3.• Vicente Ma
chado é um peculatario. (Successi'llOS protestas 
11ehementes do Sr. Alvaro de Carvalho e wf! 
outros senhores deputados.) 

0 SR. PRESIDENTE- A Mesa não pôde COOl' 
sentir que o nobre Deputado continue por 
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esta. fórma. A liberdade da tribuna termina 
quando começa a offensa. (Muitos apoiados.) 

0 SR. ALFREDO VARELA- 01fensa 1 Cito 
factos que posso provar. 

0 SR. PRESIDENTE- A Mesa prohibe á V. 
E~~. que se dirija a representantes da Nação 
àa fórma por que está f<LZendo. Ainda ha 
pouco cft't!ndeu a. um collega ... 

0 SR. ALFREDO VARELA -Não offendi a 
collega algum ; ti v e a coragem .•. 

0 SR. ALVARO DE CARVALRO (com vio
lencia) -:- :.Jão teve coragem alguma porque 
veio para aqui acobertado com o nosso res· 
peito ; o senhor é um chantagista, é u.m dez~ 
classiftcudo na opinião publica. (Sussurro.) 

0 SR. ALFREDO VARELA (dirigindo-se ao 
Sr. Al1:m·o de Can;alho)-V. Ex. é um irres
ponsavel ! (Dirigindo-se ao Sr. Pre~irlente.) 
O Sr. Deputado por S. Paulo tambem se 
p úde dirigir desta fórma a um seu collega ?-

0 SR. PRESIDENTE- E eu convir'to O nobre 
Deputado por S. Paulo a retirar as ex
pressões de q11e usou. 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO- Obedeço 
á. V. Ex.; retiro as minl1as expressões. 

O SR. PRESIDENTE- Vê que o nobre 
Deputado por S. Paulo já retirou as suas ex
pressões .•• 

0 SR. ALFREDO VAitEI.A - Agradeço a 
equidade de V. Ex. 

4" capitulo da n.ccusação - VICENTE ::..IA
CI!ADO E' <DI CO:'>;TRABA::-IDISTA., 

O SR. ALVARO llE CARVAMIO (Com vio
lc;:cia ) - Isto não é possível. •. 

O Sn. CARL()S CAYALCA:"\TI- Ou V. Ex. 
susp<lnue a sessão ou tomaremos um desforço 
physico. ( Apoiados.) 

Não podemos continuar a. ouvir as ac
cusaçõcs forrnulaclas por um homem comple
tamente desmoralisado nn. opinião publica. 

0 SR. ALFREDO V.A.:a:LA. - Fique sa
bendo •.. 

( SttsSV.1'l"O. P1·otestos. lnte1'1·upções.) 

O SR. CARLOS CA \'ALCANTl - Pôde puxar 
o seu revolver •.. 

O SR. PRESIDBNTE - Ordem ! Ordem ! 

OSR. FERNANDO PRESTEs-Sr. Presidente, 
requeiro á V. Ex. a fineza de suspender a. 
sessão. Esta discussão não está á altura do 
decoro desta Casa. ( .4.poiados.) 

0 SR. PRESIDENTE- Chamo á ordem O no
bre Deputado : o Regimento exige o respeito 
mutuo. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Vou dar uma 
explicação á V. Ex. que me merece o ma
ximo acatamento. 

0 SR. PRESIDENTE-A liberJade da tribuna. 
não póde ir até a offeosa. 

V. Ex. tem de retil'ar todas as expressões 
que proferiu e que não hão de figurar nos 
cmnacs. (Apoiados.) 

O Sa. ALFREDo VARELA.- V. Ex. lln. (le 
me per·doar .•. 

(O s.-. Cm·los Cat:alcant i e Ottt1·os S1·s. De
putados da o apm·te>.) 

0 SR. ALFREDO V .AREL.\. (d<:'i' if;imio-se ao 
Sí·. Car los CCT:oalcrm:i) - Quem puxou re\'oi
vcr aqui'? O senhor e::.tá dizendo uma. phrasLJ 
para armar ao effeito. 

Quando o vi com outro atimr-so a mim, 
disse baixinho a meu charo collega o Sl'. 
Angelo Netto, que se não p1·eoccupa~se com os 
seus esg:wes ameaçadores. Tot1o o mundo 
sabe que as tentativas de aggressão netta 
Casa se limitam a isto: investe um co! lega. 
fobre outro : intert·em meia duzia de Srs . 
Deputados que impedP.m o pugilato. 

Si eu na cidade de Curitiba. ameaçatl.o di.1-
riamente pela. policia. assassina do Parauá , 
não me intimidei, nem mesmo me irritei, 
quanto mais agora, com es:;e8 thea.traes ar
rancos, destinados a produzirem certo e1l'Gito 
neste recinto! .•• 

Sr. Presidente, uma ligeira explicação: já 
disse que acato muito a autoridade de 
V. Ex., mas invoco em meu auxilio um !!. 
trarlioão desta Casa. 

O Sr. Barão de Cotcgipe, o nobre B:1rão de 
Cote~ipe, aqui neste mesmo recinto, foi a.c
cusacto de contrabandista. 

Não se viu naquelle bom tempo ira igual à 
de hoje ; ninguem tentou accommetter· o 
orador, r.em se promoveu tamanho es(!andalo 
diante de uma affirmativa accusadora, que se 
promette prcvar... E' que não dominaYa. 
a.inde. a intolerante bôrra. democra.ticn. que 
predomina em qun.si todo o paiz ! 

O que se esperou, foi que o Barão S9 des
affrontasse dignamente e esma.gassc a. co
lumnia. 

O SR. LA~IE:'\IL\ LINS - Mas o Ba.1•ão tiuhu 
assento n'est:~. casa, como min;_stro, e o Sr. 
Senador Vicente :lfachado não tetn. 

0 SR. ALFREDO VARELA. -Não S~ lem
brou elle disso quando me assacou no recinto 
do Senado, onde não tenho assento, a injuria 
de que eu estav11. produzindo intrigas no seio 
do exercito. 

Não sei o que tenha a responder a isto 
V. Ex:.? (Di;·igindo·se ao S1·. Lame'>'lha Lins.) 

Affrontado fui eu ! Estava socegadissimo 
em Curityba, no uso de um direito constitll
cional combatendo a mais negra oligar
chia ..• 

Mas, senhores, permitti que cite um exem· 
plo de minha propria. vida. 
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Quando uma onda ~.e impureza c calumnia. 
me perseguiu nesta terra, e procurei passa.· 

. geiro rlc.sc:mso, um amigo de Napoles me 
esperou em seu lar: « Aqui ha uma espaçosa 
sala e um lindo quarto, com vi:>ta para o 
magestoso Vesuvi~. que nos está dando á 
noite surprehondentes espectaculos. >• 

Eu não preferi a ida para Ca.pua. Preferi 
silenl!iar algum tempo diante dos misera
veis calumuiadores dr.qui e fui corubater 
pela Rep-c.blica, onde está sendo infamemente 
deturp:J.da. 

O SR. L.DrENHA Lrxs -Não apoiado. 
O SR. .-1-LFREDo VARELA - Creio que 

nesta época de molle patriotismo, este exem
plo deve merecer o respeito de todos. 

Não ens:trilhei as armas ! 

E ninguem póde dizer que fui por algum 
interesse ao Paraná : que é que eu podia ir 
buscar áquella terra ?- - Estou etel'namente 
ligado á gleba am:J.dissima onde nasci, ao 
meu Rio Grande do Sul ! 

0 SR. CAXDIDO DE ADREU -Para lá, para 
o Rio Grande do Sul, é que V. Ex. devia. 
ter ido. 

O Sa. .-i.LFaEoo VARELA- E' opinião de 
V. Ex., mas eu não ia consultar a um dos 
oligarchas ào Paraná sobre o que me cumpre 
fazer na minha obra patriotica. 

Levantei a tenda do meu labor onde me 
aprouve, senhores! 

Depois, Sr. Presidente, para qur' este es· 
palhafatoso protesto? O que eu não disset• 
aqui, poderei dize!', mais deseuvolvidawente 
ainda, na imprensa ..• 

"\ssim, repito "' pergunta: para que t Por
que essn. intolerancia feroz da. H.epubllc:tL úe 
hoje, quando nós, neste paiz. dizíamos hor
rores do proprio imper:tdor, aquella ser·enn. fi. 
gura. rüto diz um republic;mo em outro tempo 
mui severo com D. Pedl'O), aquella serena fl

. gura, 'JUC :10 sallir de nossa terra parece que 
levou comsigo... o que não quero dizel', 
senhores. para não denunciar de uma. vez, 
todas as ;ninllas magoas de republicano! 

O Sa. ~.ronErRA DA SILVA- V. Ex. está 
sendo victima de suas proprias paixões. 

0 SR. ALFREDO V ARELA -- Posso Ufill'
rnar ao meu amigo que estou dominado pelas 
paixões que sa.lvam, não pot a.quellas que 
mantêm o homem no ca.ptiveiro. 

Invoco uinda, portanto, a tolet·ancin. da. 
Mesa e da Casa ; P'~ra que estas interru
pções, depois do exemplo que citei! O que 
se me deve peuir sã.o a~ provas do al'tieu
lado. Vou dal-as. 

0 SR. PRESIDENTE - A .\íesa quer· que 
se cumpt•a. o Regimento: é p:tra is<o que estiL 
aqui, e lta de nmutel·o. 

0 SR. ALFREDO V.-\.RELA -Perfeitamente. 

Não insisto, eu me submetto, Sr. Presidente. 
.Já uisse O bu.stante para cditicaÇ'liO deste 

paiz: sabem todos, na Republica, o que é 
ella no Es:;ado tlo Paraná. 

Senhores, um repu1Jlicano historico, que não 
se bandeia em tempo algum, nem mesmo si 
surgir outra vez o [mperio, com todas as suas 
antigas pompas e poderio, um repuulicauo 
historico vem dizer-vos que, si a Rejmbliclt é 
isto que elle viu no Parauá, - é preciso 
botal-tt abaixo ! ... (Sussu:·;·o.) 

E' uma causa hedionda, miset•rima, ultra
jante: a vergonha deste palz ~ 

Tenho dito. 
O Sa. LAlllENHA Lr:;s -Foi muito pouco ; 

V.Ex:. nada. provou. 
0 Sr.. ALFREDO VARELA. ( {et(mlanáo-se de 

novo)-Julg-o haver declarado queapreseutar'ia 
as provas breve. Si não o li;~, por eifeilo ~os 
muitos a,p;tl'tes o interrupçues ao meu <.hs
curso, o iitço agoJ·a e agradeço u. V. Ex. o 
favor da advertencia. 

Ct•eio ter allu(lido, Sr. Pr.B:ii.tlelttf!1 ú. falta 
üe um documento precioso, com o qual e co~ 
outros da.t•ei noticia exacta. do üunoso chefe 
tia situaç~ão política do Paraná. 

Tenho certeza de obtel-o dentro em poucos 
dias; ~VJUÍ virei então ofierecet· as provas de 
minhas affirmações. . . 

Estejam certos os meus pares que ser•Ja m~ 
capaz de injuriar u~ ~embro do Congresso 
Nacional ; reproduw·m a verdatle do que 
sei e provo: a verd(l.de historíca. 

Nada mais tenho tt accrescentar. (Sussurro. 
prolongado.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 28 DE OUTUBRO DE 1903 

(Vide pa.g. S2..'l do presente volume) 

O Sr. Carlos Tedxeira Bran
dão- Antes de entra.1• no debate da ma
teria que encerra o art. 2° do projecto, vou, 
Sr. Presidente, fazer algumas considerações 
sob1•e o brilhante e concai.tuoso discurso que 
hontem proferiu sobre a reforma dil. hygieno 
administrativa o illustre Deputado por 
Minas. 

Em primQh•o logar devo dizer que S. Ex. 
deu á Camara a demonstração protica de que 
o n.ssumptonã.o era. da compctencia exclusiva. 
dos profissionaes e, portanto. alheio ás co
gitações da Camara dos Deputados porque, 
comquanto não seja medico, S. Ex. discutiu 
o projccto com alto cri ter i o, referindo-se ás 
doutrinas scientificas com perfsi to conheci
mento de causa, estribando-se na etiologia 
para della. deduzir as noções prophylacticas 
applicaveis a. este ou aquelle caso. 

Vi na substancia do seu discurso e em todo 
o seu contexto que S. Ex. esi;á com 11 boa 
doutrina; apenas, por dever de cohcrencia 
com as emendas que a.ssignou,S. Ex. não pôde 
tirar deducção completa dos bons princípios 
que estabeleceu. 

Não ha duvida que as medidas hy;!ienicn.s 
de caracter geral, como disse S. Ex., devem 
ser uniformes; c que o Governo da Uniiio 
deve dellas ter a snperiutendencia adminis
trativa. Nesse ponto S. Ex. se acha. de per
feito accordo commigo; mas, as de caracter 
local, peculiares a cada município, depen
dentes da sua topographia, do S!!ll clima. de 
uma seria de circumstancias particula.l'os, 
inherentes á populaçn.o e li. propria locali
dade escapam a. acçã.o do Governo Fotloral. 

Pois bem. O illustt•a Deputado por Minas, 
comquanto assim o tenha. comprehendido, 
não alludiu á hygiene loca.l,porque iria de2sa. 
arte contrariar a sua opinião, apoiando o 
projecto que, no art. 1°, commette a.o Go
-verno da União a policia sanita.ria das ha.bi
la.ções, a hygiene dos logares e logradouros 
publicos no Districto Federal ! 

O Sa. SA' FREIRE-E em todos os Estados 
e Jllunicipios da. Republica.. 
·o . Sa. JosE' BoNIFAcro-Em relação ao 

art. I o ha. uma emenda da maioria da Com
lllissão tornando-o a.pplica.vel ao Districto 
Federal. 

O SR.. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo-Termi. 
nou S. Ex. o seu bello discurso, dirigindo um 
appello ao Congresso Nacional para que 
viesse em auxilio do Gover-no e não obstruísse 
com longas discussões a passagem da lei que 
ia dar-lhe os meios necessarios para promo
ver o saneamento desta cidade. 

O SR. JosE' BoNIFAcro-Estou certo de que 
V. Ex. ha de corresponder a esse meu 
appello. 

0 SR.. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO - A 
apprehensão de S. Ex. não é justificavel. 
Quanto a mim, declaro ao illustre Deputado 
quejamOLis cogitei de obstruir a passagem do 
projecto. No parecer que sobre elle emitti, 
quando me foi confiado esse honroso encargo, 
e em todos os discursos que hei proferido, 
tenho louvado a iniciativa do illustre De
putado pelo Districto Federal, submettendo á 
consideração da. Camara. ma.terüt de tanta 
relevancia, qual é a que ora se discute. O meu 
dever, porém, de representante da Nação e 
as minhas responsabilidades de profissional 
me impedem de conservar-me em silencio c 
dar o meu a.ssentimento ao.> e1•ros administra
tivos e ás here~ia.s scientifica.s que elle con
signa. 

.Tá tive occasião de dizer, senhores. na se
gunda. vez quo ot::cupei a a.tteuçiio da.Ca.ma.t·~t. 
qua.l era o pa.pel <la. llrgicne e quaes os fins 
que ella. visa v a. 

Disc1•iminando as medidas locaes da,s que 
toem uma :tpplicaçã.o geral, accentuei que 
estas se referiam :í. prophyla.xia das mo
h!St ins infecto-contag-iosas, á hygiene mari
timn ou internacional, e que, nessa. conjun
ctura, neces:~a.rla se torna.va. <.t centralização 
administrativa para que no emprego dos 
meios p1·ophyla.cticos houvesse unidade de 
vistas c unifo1•midade de acção, e não ficasse 
ao arbitrio ou alvedrio da autoridade sani
taria a escolha de taes meios, os melhores, 
talvez, no conceito da respectiva autori- · 
da.de, ma.s insufilcíentes no consenso da
quelles que teem empregado no estudo dessa 
importantíssima questão os labores provei
tosos de um grande numero de annos. 

E' esse o motivo que explica atendencia de 
todos os povos cultos para a organização da 
hygiene internacional (apoiados), na qual 
se estabeleçam principias e processos que, . 
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em casos identicos, devem ser :postos em pra
tica por todas <ts nações. 

Era es.>a. a idéa que guiava o :professor 
Cor:fi~ld, quando em um recente congresso, 
r eumdo em Londres, submettb :1 discussfio 
as seguintes resoluções: 

<<Que daus l'opinion de ce conO'res l'lten
reux alloutissement de la surveilla.nc~ inter
national de pro:pa()'ntion ou de contami· 
nation de pays à pays, doit naisemblablc
ment r6sulter d'un systêmo óraanisé d'in
spectíon m éuicn.l, d'informn.tion réciproque 
e:..d'isolement des voy::tgeurs recounus at
tem ts de mala.die con tagieuse. 

Que le congres chargo le cons:-il Ju Sani
tm·y Jnstilute, ap:prochant le "'ouvemement 
britaunique, d'obtenir de ce gouYernement 
la convoc:.ttion d'un congl'ês d'ilygiime de 
tous les gouvernements civilisés du monde, 
dans le hut d'établir jusqu'à. quelpoint Llesr,!
glos gênérales pourraient être adoptées pour 
Ja SUl'Yeillance SUl' tene et sur mar de la. 
propagation par les voyages ou le commerco 
de toutcs les principalcs maladies conkgicn
:>es». (A.nnales de l'h!Jgiene pubhime. ma i de 
1901.) • . 

Vê-m na citação que fiz o Toto expresso 
Jaquelle illustre hygieni~ta, p<1ra a :td
opção de regras gera.es a serem ;;eguidas 
por toda~ as nações, afim de fazer desu.ppa
recer ou impedir o apparecirnento dtl.s mo
iestias infe~to-con tagiosas. 

O Sn. Jos1~ BoNIF,\.Cro-Apoiado; é um ser
viço hum:1uitario. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BR.\.::\'DÃo-No em
ta.nto, senhores, o que dispõe o projecto neste 
particular ? 

Estabelece par<1 o Districto Feder<tl a 

garantidas pela Constituiçlo de 24 de fe'Ve· 
reiro de 1891. 

Não obstante todas estas cautelas, foi a 
offensa <1.quelia e.utonomia um dos motivod 
invocados para a rejei0ão daquelle substi-
tutivo ! · 

0 SR. MELLO MATTOS-Ttlnllo me a.hstiuo 
de dar <~partes a V. Ex. , roas peço licença. 
para dar um. 

O meu illustre collega disse que o projecto 
não cogita de medidas concernentes üprophy
laxia geral das molestin.s infecto-contagiosas; 
e, entreta,uto, c::;tá a tlUÍ no Codigo Sanitario, 
art. 3.o 

O Sn. CARLOS TErxEmA BRAl'iDÃo-Bem. 
Sei que o <Lrt . 3o allude a isso na autoriza
ç3.o quo concedo ao Governo promulgar o 
Codigo S<tnitario. 

Devo uizel', entretanto, a, V. Ex. que esse 
facto não infirma o argumento quo venlw 
adduzindo. 

0 SR. ?IIELLO MATTOs-Sim, m:ts dig;,:, que 
o projecto eogi :.tL. 

O SP.. CAn.w s TErxt.::JP.A BRAl'iDÃo- Con
signo o u.p<trie de Y. Ex. Vejo que V. Ex. 
está de accordo commigo mt necussiclade de 
adoptar-sc um<t acção llllifvl'me em todos os 
Estado:> no combu.te contra as roolestias i;rans
missivols; e por isso insiste em quel'er ver no 
sem projecto, que ao fa.ci;o <t lludo vaga 
mente, um<t disposiç·ão que est:.l, apenas, no 
seu espírito. 

O Sr:. MELLo MATTos-O meu illustre cal
lega disse que o p:·ojecto não cogitctva tle 
medido,~ com r elação aos Estados. eu affir
mei que sim e que n:; Codlgo Sanitario essas 
medidas t eem ca~·acter geral. 

necessidade de ser effectuada pela autori- O Sn.. CARLOS Tt.::rxwu. BnAKDÃo-Agrade
dade sanitaria. dn. União a inilpecção Ltygieni- 1,·0 ainda uma, vez o 1.1parte com que me hom•a 
ca, ora, a cargo da municipal; e no art. 2°, V. Ex. A declaração de que as medidu.::; pro
para mim o mais iroporta.nte, que se refere phylacticas serão applicadas em todos os Es
<I vaccinação e <t revu,ccinaçiio, ú uutificação tu.dos não invalida o meu ar.~umento, por
compul.,;oria e dem~is medidas conganeres, qu:tnto eUe se rofere á necessidade üe pre
não é explicito quanto ;t latitude de~ u.pplica- ceitos uniformes e identicos. E' um:J. questão 
ç<lo. de taes preceiêos,per•mittindo-me que, por teclwica, que escapou á per•sp~cacia do espi
inferencia de outra8 disposições do projecto, rito do illustre Deputado. 
supponlla restricta tambem á Capital daRe- Diziu. eu, Sr. Presidente, que a opposição 
publica<\ u.dopção daquellas exigencias pro- ao meu substitutivo foi feit:t sob pretexto de 
phylacticas. que as disposições nelle contidas infringiam 

Foi para obviar essa grande falta que, no a autonomia dos Estados. Vejo, n.gora, no 
substitutivo que tive a honra de apresentar a11plauso da maioria da Commissão e na 
á. Camara dos Deputados, estabeleci os dispo- aequie3cencia. do illustre autor do projecto 
sitivos geraes U.e rigorosa observancia em ás idéas que expendo neste momento e que 
todos os Estados da Republica, deixando a são as consignadas naquelle substitutivo, que 
regulamentaçfio e a execução ás autoridades, esse pretexto era mais apparente que real. 
respectivas, receioso de offender a auto-i' Não se comprehende mesmo que a lei se 
nornia dos Estados, e conciliando dest'arte as refel'isse apenas ao Districto Federa.. l quando. 
exigencias scientificas rela. ti vas á saude pu- se sa.be que os Estados limitrophes se acha~ 
blicn, com o respeito ás franquias estaduaes, delle separado:; alguns por horas, outros poJr -

Vol. VI 2 
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minutos; e que, por- consequencia., !'criam I Como corollario dependente dessa nc
tneffictLzes, pelo continuo tl'an~pot'te dos gc· ccssid:tdc rlccJrrc .::t de reg-ul:.tt' o oxcrclcio 
ncros, as medid~1.s posta.s em ex:~cução contra da medicin~1. 
as molostias transmissíveis. si aos E::;ta.dos Com elí'eito, desde que a todos seja licito 
n5:o .fossem applic<1dn.s idenLica,;. D:\1'-S!;·hiam I cm·ar. ;~ respons:~bilidadc pela .i'a.lt:.~. de nu
nesse c::~.~o a:> anr;orida,Lc~ sa.nii.arias do Dis· tificaç·ão não póde mais :ser :~ttribuicl,~ á 
r,ricto Fedm·al á tarefa. inglorb. e intermi- cl<tsse medica e alei ser<i, lettra morta. 
navel de onchel' o t,onel das Dauaillos. 0 8 '1\Ir T ~-1 T . 1 

O pt-,.~jccto em discussão cnr:err-a. m:üería " . R. J •• ~L~?: ATTOS- _omos um ICgu a-
muiw delicada c cornplcn. E, assim sendo, munto quo cmo.l:.t da especlC. 
não atino com os mo ti vos quo levam uma. O Sr... CARLos TEIXEIRA BRA~Júo-Os c1no 
parte d:1, impn:nsa, c alguns membros do.st~t se oppi'icm ;i, regulamentação do oxcrcicio du. 
Cttsa a se abespin!1:~rem com a. discussão, in- medicina por consider:trem livres todas as 
ju~tific::ccla.mente, consiJc,rn.da. longa de mais lWOíiss0c:s, ba.scarios no ~rt. 72, § 24 Jn. Con
e enfadonha. stituiç<io, não observam que essa lib·~rdade 

Na, França o pl'Ojecto de lei sob1•3 hygiene não póde dcix:w llc se referir u:1ica.mente á. 
publica promulgaria em !90~ começou a ser doutrina cuj:t. imposição ~cria uma viu
discut.idü ern 18~4 ! O que sB refct•r, a alie- lcncia, de,d.a quo D, competcnci:.t pl'ofbsio
U[tdos. aprc::;cntado ao p:wlam~nto ft':tncez. uul cst:1 provada. O mais 8eria absurdo. 
mais on menos, na mesma, époc::t, ainua nfto Os arautos d:~ li herdade individual, deante 
foi approvado! E porque, senhores? Porqnc da obriga:.oriedade dt~ va,cc:inaçflo e d:~. r:J
esses projcctos dizem respnito mni to de vaccinaçiío, reeditaram todos os argn
:perLo á Jiherdarlo indiviclrJ:ü c ;;, "dd:L lm- mcntos invoc11.dos contra esstt medida pro
rnana, causas preciosas sobee as qun.es nã.o é pl1ylact!ca,clri~~ificrondo·a como uma d:ts ma
licito d.·citlir com pr,;cipit;a(to c lcYiltna- nirestações do de,-;potismo s.:míta.rio. 
mente. Quanto a mim, senhores, n:'io ha conqt:ist<t 

A autodomüL ost:v1ual, rle cpre p:t.rccem tão que repute mtLis segum da hygicnc p:·even
ciosos alguns Srs. D ~put:Ldos, não con:~titue, tiva. 
a meu ver, um obst:tculo á confccrJ.o da lei Em todos os paizos (e ainda honi;om o 
sobre hygienc publica. · <tfrirmou com g1·a.nde p1·ofusão de argumen-

Disse hontcm o illnstt•e D!;putado :pot• tos o iUusti'e Deputado por Minas Gerac5j 
Minas Geraes, em ab:)no de i<té<t~ que tenho om que <"L vaccinação obriga,toria ú executada, 
pr•(>gado, haver na Suissa, umrL !oi fe·Jcrall'c- a variota. se extingue. Duclaux, no seu tra
guhndo a. prophylaxia thts molcstia.s que ofie- balllo intitulado lf!J!Jiene soc·ial, d.emon
reccm perigo ge,·al. O ft~cto é pet<foit~Lmente sGrun que o exercito aUem&.o que, durante a 
exacto. a. guerra ü·anco-pr·ussi::tntlo, tinha ])fJL•dido 

:No umtanto.os Esbilos-Cantões, na. Snissa, 100.000 homens victimados pela VtLriola, em 
são sobcl'anos o ni111 sómente antonomO$. 1875, depois de te;:o a Altem<~nlta estabeleciclo 

L:.L existe uma. coofc.tlrwação c n::io uma fo- a va:;cioaç5.o obl'igatorit~, contaV(I apenas 
deração como enkc nós. Náo obstn,nto, a lei cinco c&.-Jos de variola n:w fronteiras do paiz, 
é fcdm•al c o serYiço Hanitario, na, par·te que onde as lei.,; srmit:trüts não ~i:io execnta!bs 
se refere :is molestias transmisstveis, de- cum o rig-or e a fiscaliz<tç5.o cll'ccti,·a em 
pende do ?IIinisterio do Interior. Berlim e ontr<ts ciLlétdes da Atlema.nh:~. 

Xo snbstitutivo que foi r·cpudindo pelo snp· Os que consiLleram essa imposiç:-;o como 
posto attent:lllo <í. antunomia, dos l•}:;ta.(lo:3, uma t~'rannia ou despotismo partnm de um 
a.quell::t subrndina.ç:to dn sct'viços não existo. fa.bo suppost.o. O E,t,atlo, imponrlo cs"n. obri· 
A. rcgula.mcnbç·Ttv o a GX!)CU<;>ã.o rla.s meo:fiúas gctção, nã.o tem o intuito de prcllOl'VUl' o indi· 
determinadas nos rlisposi ti vos gern.es ticari<tm viduo ~.:ontm a. smL vontado, mu.s o de impe-
a. cat•;.ro drts atltJl'Hmle$ estaduae.~. rlir que elle projuJ.ique ti collectividadc. 

Para que t~s medidas pl'Opllyhctic;tS nas Aquelles que combatem a. vaccioa.çà.o obri
molest:ia.s transmissíveis possam ser post<ts ga.toria dt1ixam-sc guiar por diversos pl'in
em pratica e deem o resultado n,lmejado, cipios, cad<~ qual menos jusWicaveL Com 
uma condição é indispens..wel: é que a.o co- offeito. ou não acreditam, absolutamente, na 
nhecimento da autoridade sanitaria chegue inocuida.de dn. va.ccinn., ou obedecem a pre
a noticia immodia.ta do apparecímento do conceitos religiosos si não a princípios philo
mal. E' de mister, porttLnto, a notificação sophicos abstrusos c aprioristicos, ou são do· 
.Qbriga.toria. tados de um optimismo ingeuuo em relação 

-~em uma. lei, coagindo os medicas ao cum- ao meio social e ainda alguns âquellc pes
prlmento desse dever, é impossivel a ex· simismo desolador que annunciaV<1 no ultimo 
1iin;,ção das molestia.s contagiosas e tornam- anno do seculo que findou a fa.llencia da 
se 1mprofi.cuos os esforços da autoridade sa- scioncia : refiro-mo aos Brunnetiere, a.os 
nitaria p~tra da1• combate ao mal. Tolstoi, ete. 
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O que uó.,; ub;;et•,:u.mos, o Cj_itc~ u0.,; vemos t~ 1 s ~lltc:1:·e.,; os im:~~ina:·ius c!l"uito~ da~ maí;; 
que ~t prop:tg~t.IHÜ~ t: :s~mp_re unptotio:;ua ne:ste g- :·,, ;t!.~-.;u,:; pt·:üic,ts 1.Lt ki&i~!<H'ÜL o wJ ch<tl'· 
pa.~tlCU!:.Ll'; que pOl' 1lle10 uelJa.n .~,[ .. <.!ull~IJ- l:tt :1 'Ú~lllU pctt'\'0 aJ<,'<lpt'Ullllldo~ Ü, lÜW!'<I 
gu~ren:.~~: ., .· , . : , , . cLll p:·,•c~s~os . SC:_illrtGiti~;o;,;; Ctll qtw <L li· 
E .~ L . -ao ~.: oln t .~ •• \. ,oc,.:.LLc'i:l L' cumposb uet··.t<~c.:u lJl'<• <·Js-:wn:d, f[li<Liltiv ~o J'ei~H'O :i. 

de olurnen"o::; hJi,ervg::-u~v,; .. \.$ p:tixüe;;, os êU· t,l ,l e cttt·ên·, clt:upl\ilt coll\ tutl ... a t•:(

precon~ett:H, ll:> êLlJUsuos quo t t•:.tbalh:tm <t u i)e:·:,nc:a; e:n tctlt' s•.l :tpt·l'~\l<t ::;m· ttltt 
h~t!Uct~~d:túe destiC ~ :>utl d<:~un>·u(vi~ucnco in i- u.üc·:l'.:õt!ll <i. li!;e:.·,Lv\1 do ~;,in;;dul:déL u~w 
c1~l :1cL' os _nosso5 ut·:s, c que no:; ~::tO L~\ga•Jos pe:·;:ü:;tir que :~ i~tlVt':.wcü, :~ m:i l'Ll u 
-peta. llllL'ü:.llta .. t\eda.ct~'. pet·si::;t_em tJo.> t'untl; do ,,, !~::tis tli.l:>~pie ,!:d:.~ explut':t\~~u dectrt·t>o as 
nosso seL' e dtt'l~ ::J lll eom nLlUül' oa menor· d- m :·:·:;.~ p:~:·a ubCu:· pin~;w.•s ;J:·unnttos :i ctts t:t 
g?t' es noss J:s .ae•~s u:3 cunful'~uitl :l·ie c•>m us d: ~ ~L·Jrn·i:~ vith •.lt•:; ucs .. :LI~ ,;.t> mc tlt :t:! t•.Js. ~~~ 
e_:emeUGOS S:.t:)Sltlt:ll'lúS U,tlqtllt'Ll•JS :::t \.'.YO[U- \'(' :: b. ; ~ l'>!S[l.J IIS<t:Jiii!.:ll' pdo <hlsastt•o S:tllt· 
çao que f:IZemo;: tio ucrço ao turuulo. I t;nio ·~ d<t~::i l\ lll0tlit::t, l'ictim:t ::l:tcl'i tlt•:I•Ü 

Um::. fot·r.e culõur<J. intellectua.l o mor:t!, é, a:t l!ornct:<L6clnt a ess:L ü·t·isot·i:~ libet'tl >tlu tl.: 
~el~'CO, pod:C\ :.1.1lorme~t:tr taes p:·t\COneeltv~; a.\ c•:•n;:~;·~·~·:l::. tllOf•L\ :l<::,r·ld:~d :L peb orgull:u 
1al c3. dü c,rltm·a, pot>~:n, ou o seu '"clwse mo- c \·: ·, , ,::":c~ m:m :.~n:; .,; ~ 
mcr;r.a .. neo ürà•J •:it· lL tona. t:JU<L ''- r,;l' l'ct;,;0! ll \ J:: >'.•fl(lv a~sim, :;~nitt>l'll<, ,·~ in tttitl\'o t[llt\ ;i. 
de llie .·.s tlepu:>iL•tl<J.s no uo:;.~o e cl'8lH'O, pt: r- eo':>.L :it•bib:.;i ttt: l cl;t'-'" nào pti:lD <t ;tiH· ··it· :t 
u:rb~. u . .lu-lh .. e o (?llttilibrio, o ~'<tcil' Ciuio 0 tut'- in~::l\pa.<,· :vJ que :t. vl'<~ l':tzc•tt t -~~ autt>•·i,GttlO$ 
v .. vnuo o cn :.!en ~.tuuo: 1 to. (Jltnlo b~iH .) $~ ' .. nna,~-.1as. des(~:!C .. J-il trad~ts t!ll tttl~iv tl:.t aua.e-

Ül'<t, si o que• ac:tbo do dizer IÜJ ú nm;t I clti:l :dmiuist:·:tti,·a t[llO D·.Jt' ;tlli \':tü. 

phant:t.,ia., sô lHll UJ)tlznlslllO in:onsitlura~tu Dis·:e o e:~lín D a~·-~ ex-L:i~·~;L!t. ul' 1lu Saúllu PLt· 
:P_?det\L alime;ur :1 espel\tnçu. · . ~e. P·JL' pre;;;t- L>li ,· :.~ que a Yt'I 'il!e ·,,_.:'vJ tln o1.o iou,; p,,t· dlu 
ç:,o de dout.rmas. lavar lL w cie ltt•le, a~sim Í !:tr l·. •.s ;:t HW!,li•>dit:ainuuGtltl<lLot' ltlÍ!lilt'a :L t!i
compost~t, ü, con·,·icç~u da nec~$5klu.llo llc ~uu .. ~! ü !:: ti~·io da. C9l:. ~{'n!i:t. p . ~ ··-~ ~u.,:l, ütl"l~.dn<lo t[Ud 
:;;ne;;te r - ~e '~uma. Pl'lttica cuntr·a :1 qu;1l :t r o- :t .;;uu<.~ é;:tç:·w do.; ,·as11.s Lc•i'u ;LV:t- :o: tJ d tJ:;;;\ at'te 
pugtl~nda G ins:.il!ctiva. cuj•J >·ator o bun::> !ll:Li~ ditlicil, o L' I !I tn:lu o e:t~u !.illtlt tdl'tliw; 
effe itos só êL scienci :.\ revclu. e !e;i~ima. tw•· : t::.'iosu~. pot'il"'~::éu :~ \'tlt' iliv:u,::l.u !lo ubit ,, 

.Não ~nt:·arei em tletallws pam tlemonst:·:cr· us t' ::\·el:tt•ia,pc;·mittiruu :ts Lk:utliJ<'<;iies, utc. 
a inocmdaJ.e da. vac~ina ~I.OÍtllétl . E'umlitetu r:;· iuc:unW~Ctt l'e l o l':t ::tu. l'at';L winr. put'CJtl, 
positivo e incouõcst:wel. No meu t!•Jnl'eit:J <L o~ bt:n :iit:os ell'ei t.>s ch.'ss:t t\le.i itl:t o t[It tl cun
vaccina j ::mnerüna não devo sei.' cmpl'eg: ~ · ~a tr! imir;Lm !><lt';t a diminui<,:iio tl:t pesLo t1o 1·om 
sinão em casos excepcion:ws porq t: o . não s~·~· a~a·ilmitlo.; <l" 11ltimu L':ldn a -;si:.:n:tlatlu 
offercce as gal'anti<ts daquolla .. E o J<;:;t:.tdo, e nii" :L ~.:uae,,. .. lll ux·•t·d ·, ta :;:JIH·o os tttetlieos 
impondu a Yaccinõtçli.o orn·i;;aw:·üL, t0m iJ1so clinic:,~. 
facto o d~.YCL' Je indicar· <L que euuvém, a. .-\. p,·,,v:L tl 1 .;~' a~~-·t·to nlJ,tH'V:tmu:> ltojtJ. 
QUe é ell1ca.z epl'OlllOYel' ~ SU:t tliffus:'i.o. .'~ \'d·if\L:;~ , ,';cll l 'lJil :,[nt'l:t ll ti~ l'll:ma:do~ S:to 

Foi o qu3 fez a Allemanlt<t, l'unJ:wdo 23 u:< Uu~. p::o t·qttc• ,:, l't :ita p !l' i'U!tet: ion ·•.l'ius tiu 
institutos ptn·:~ a p:;,·oJucçã.o Ju. limvh:1 II!U· ~ :'<ljl:lt· ·• it;iiu ;tlhd:t :l ~ lit'tldut•i; t tln S.wt.Lt, 
a.nimtü. i'tt!Jlil::t, su 1.>:'1'. ,::~t'l\ ' ~'~tlu:> ti,: sut•viços de 

Qaaudo me rcl'eri, senl!oJ·c::;, :'c !ICCc<sid.:t•le out~·:t m~t;r:·,:z. ~ t• :uttit:t,; ,·, ·zo,; Llo :aLtunditlus 
de lla>·m· unidaded.e vistas e u11iLwmit.bLle de pd<t.s aLlt,H·i,[;d"~ s:~niL:Lt'i:ts. 
n.cç:f'o qmtn.tu ú:> meJidas pl'uphyla:: ;;iea.s acon· E' utn et·ro g;·ltVI', seulwt·cs, doixnrmos ;to 
:s~lh:~d:1s contr:t tts molesi.itts 1.t' ttllslrlissivcis, ttl'llitrio tlo Go\'UJ'JJU, o, port:mto, da uutol'i
r.z notar a incullVI!llifmcüL tle J.ei:mr essa dldu ::;:u liT,at•i:L !JllO u acon~:ellla, ~t escollH1 
que~ta.u ao a.lve.tlt·lo ua.s <ntturi.Jatlus ~a.uit~t- uvs IIIIJÍ>.JS pt·opltyl:tctic<H coutt•a ai.! opí
l'i<LS. A pt'OV<L t:Lis ~u se evitluacia. eutt·e nús. dern i::s. Em tOdtJ.~ os paiz.e:i a prl.l.tica. é 
E' o c.-:clu:;i rísmo doutl'iu~Lriu que nu:; e:s~~t ui ver;;a. 
:prejudicando e irupediriclo o s:we:1mento do A lei nií.o deix3. lto a.lveJrio d<1 autori_Jad(} 
Rio de Jandiru. () JJosso mio l~st:Luu :;uni- p ,·onunc:i:J.L'·:::u pot' este ou a.quelle meto de 
ta.riv actual 1ÜÜ> é devitlu a outr:t causa ! :tccordo com a doutl'ina quo sustenta, mas 
(Muito bem. ) a. obriga a emp_reg:<~r todos aqueHes llUe a. ex.-

A' üüta da notificação dos ca~os morbiclos periencia tem Iw.l!cado como capazes de do
attril>uem as autot·idatlcil sa.nita.t•ias a. dis- bella.r o m:Ll. 
seminaçã.o e <t parsistencia tias epiclemias g• que o exclusivismo neste terreno à 
entre nós. s~mpre prejudicial e a viua. humana não 

E, Desse pro~upposto, filozem á cl::t.ssc mo- pótlo fic:l.l' á '!lOrcê úe oxp~riencia.s, por r~a.is 
dica as ma.i::l violentas e inju,;ta.~ inct·epações! belltts que ~eJ:Un a.s theot'li1S ou a.s doutrmas 
E' curioso ! Em um pa.iz em que todo n~u~<lo em que se es~t'iiJ~m. !~'. ~lém ~is~o, facto sa
tem o tlirdto ti e cura. L' ; em que os espH'ltJs !.Ido qu0 o;; uo~tt•marws c~clustvtstas, pre~os 
mais cultos não trepiJ.am a.ttesta.r corno <ll.luto-duggc~~an que o:~ guta,ua.da. veem a.lem 
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dos eBtreitos limites om que se enquadra a 
tlteoria que Lhes empolgou o cspirit.o. 

Querem os sonhol'es a ilemonstraçii:o cabal 
de que, em parte alguma do mundo civili
sado, as autoridades sa.nitrLrbs do mais ele
;-ado mcrito: de que o~ vultos os mais res
peita ''eis em sciencia., não são capazes de, 
em uma questio que iutm·es$t i co!loctivi
d <Hie, proceder si não de conformidade com 
os princípios que ac:1bei de enunciar 'I 

Niuguem conteotn. que sej:t. o ""ophdcs o 
YClliculo do g-ormeu d:t malarin.. 

Lave:·:m descobriu o germen; o seu Ye
hiculo foi l'econhecido ser o a;wphdes: no 
corpo !les~e diptero foi vcrific:'l.da u. evolução 
biologica d.a.qnollc gcrmen. Expcriencüls po
sitivas feittl.8 na lhlin, e em L<Jndt'C\S por 
Patricl> Mau sou dcrnonstr:n•:un ;;, -vm·:tcidade 
<lesse th.cto. 

Ora,nessa conjunctura., pareceq_neos da.dos 
adqui!·1do~ o sempre confo1·mcs ,.o b:·e r, p:c
tlwgenb d:1 nnlarü1. indieal·iam como mei<J 
propllylactico cont\'<LCSSJ. molostiJ.a prcsel'Va
ção co:;tr:t a picad:\ do mwphclas e o seu ex
termínio. Pai~ bem. Paoril\ )Iamon. aquelle 
mesmo IJUe evidencioa a dautl'ln:l '\Ue acn.l>o 
rtc c xpender. não só r cpelle o oxcL!siYbmo 
prophybtico, como c J..nuhoznnico , decla
:rll.JJd O que 11lllÍ Ül.S YCZCS nJ.o <1 p,l,~SÍ "l"~l l'ü 
conbecer 1111 picada do m>opl>cli·s a c:t\lS?. de
tern.Ji !~a:rw d:~ 1nanifvsta.e1\u p.:ttudi·\:.1 .. 

Ainà:t em setembro des"e t'.uno. :1 c3.l pt'o· 
posito, llo Co.>n g!'oss~ Inte.rn :J.c iün.al d~ Br uxel
las, a.q_uelle "illustrc pathologi,:t:J. e;:primiu a 
esse propo;,ir.o ;J. opiniiin que• You le1· : 

«..,-~·) , Pah·ic.~._ s:~pHale th~ i !S l 11 }Wnp!i-:.daxit' 
dtL. p(l./1.td;.$1ii C, h·oi~ po~ nt.~ p;·inciJúz.ux cl dt'S 
:pl'l f.S i'iU.fiOi'hm is à son a·ut:..: : 

1. .I) Le 1iWtl:~l1'quo- c r cn Jlarl;:,·uli<W r rH-10-

plu}]e -nt) dot'( lJa~ J/.rc! h! .-:t.:t-'1 r.';; .o:~ · cl cJ Cl.]ile ú 
trttn.nnetlre r1-tif~~ccion. La )Jl"Ojih,vlo.xie ~·(_·de. 
\Wll dOHC p!T$ $C ÓOI' ílCJ' ri ho. S HJl])~'r! :.·,.:{oH d~· Cc:' 

m.oust-iqr,,: , âitJ derra Hus.·d i''H' lc dn._, {JI(I[lO 
Uicn comp1·is dcs tetraii~ -"' o'u.T:"!:er lo ."trp
JWession dz..t. 1>li!S [!Yancl 1i tmr f) ;'t' dt' ct.!~ ~m·lcs 
d'insertes.» 

2. 0 Les dive,~s gOu1.7ern~n? ·Cíll 3 dvi1 ; ~.~ ~ ~1. t.n.:oir 
.~oüt de P'~t-ce;;i·;· le~H'S adn ! itli~tratioHs, le~ 
socie'tds comm.etcialesles~i1ission8 , etc .. i/1~ ,.fjlc 
des matutiques dcmsla trmtsmi<sioo> dt~ p r.ltt
cUsme. Ef.tes doiveilt, en consé!luence . /ai>-e 
odoptel' par lcw·s e>nl'loyés t w l et, lc-' mesw·es 
de p rot ection ut-iles poHr se me!l,-e d l'ab1·i dcs 
piqüres etc ces insedes. 

n est Ut> fait à >'C»!t!J'q"CJ', c'esl qu.e SDUtJBlli 

les· officiers refuswt de se soumettre d ccs m-e
.$Urf$s·prdventi.ves-tmJdicame~Jteuscs ou ?iuJca
niqt<68", Cl'Oyant, s'ils les prenaient, {aire 
preuv~- de purillanimit~ , On doit même •·éa_qi•· 
contre cet elat d'espri! e! astrei>td,·e les ?nili 
tai~, comme- tous, à precautions , 

3. • PaJ·mi ces l1tesw·es ww des Jll Us v.Wõs 
est la quinóne prdventive. OJ•, il arri"l!e quB 
ce~~tai~lBS persom-..es- ,·twe.'i, il fl.st v>·ai- ne 
peH"I!C12t <UJ'PO~fCl' l'ingestimt de ce médica
mei>t, Lonque le fait se p •·oduit , on •~e doit 
pa s lub;itu,· ü cmpeche1' cel ui qgi .se ll ·Ot·we e1~ 
cct etat de pm·tir m<x colm~ies, ou, s'il 1J cst 
d~jci, a le ren.uoyer C» Etn~ope, S(I11S esp1·it de 
•·eto>w. (La Caducee, 12 S cptcmbl 'e 1903 . ) 

Yeem os seuhore~ a prudencia que resalta 
dess,)s conselhos. 

A prophyla.);ia. contra o paludismo não 
düvc consistir no e~termínío dos mooquitos 
do geuero annplides, diz Patricl> ~Iauson. 
}lorque, comqu:>nto se tcnl\:1 t•econheci do ;J.tê 
agot·n. [l,q_uelles dipteros como os nnicos Te· 
hicnladores dos germons da ma la1';a , ,; pos
sível qnc outros inscctos os transmit t3.m! 
O quo desejo acceutuar neste momento é a 
hPsitação no attribuir oxclusivameute ao 
a ;, oJ>halcs a transmi;sfio da molest ia, nTI.o 
obstn.ntA as d ~mi.mstmçõC's po.üth-ao> do facto 
vo1·ificado expcl'imeutalmcn te e do as t udo elo 
germeu no carpa do i nsecto. Niio m ~ ~ur
pl'ellcude absoluta.mente a circumstancia de 
so não l'eferit• Mat~son ao extermí nio do m,Js
quito. Acomelhal' isso seria, ridi~tllo pol'CJUC 
serü tenhr o impossivt>l. 

O que, po1·ém, Manson c todo~ os hygi~
nistas e patholog-ista.s indicam como meio 
:prophylacticocontra o paludismo é qneos Mto· 

phclcs iafectado.; sejam e:dermi nados e qne 
se destruam os fóco> ou se impeça a infecç1\a 
quando a clest.l'ulção f0 r impos,iYel. 

E' o que res.1.lt:t da commun ic<~çii" de S91'
gent , Jlrep:tl':tdor d<> l r~bors.torio P3steur, in
cmnbido da p1•ophylu.xia da ma la.l'ÜI. em 
Al g~ria. Encontrei o~sa communicação n:.t 
Ua::>•.!! ta degli 0-'pedali c de/ le cb,.iche_. Por 
sel' ell.c muir.o ins tructln, vou !el-a. O titulo~ 
mnito sugg-estivo- Scomparsa J.ella. malar i;t, 
ma p1·~seom di ~mofeli-Sergent (Societé de 
Biologic 12 octobrs lllOJ) dill'itn te l a state 
di que; t" anuo ha fatto delle. ricer cllc sui 
culkidi delle ri;·e dc!l"Essonne. 

L1• snc ri c0rchc vcnnm•o esteso U!U <1 lon
gnezza di Sll kil. e sopra 30 s tagui esplot•at1 
mccolsedelle lar-ve di a nofeli in 22lvcalitá . 
Questa ri cerca non t'a co5idiíllcilc come q uel
la oseguí ta a :Jiai~on Cane~ ed al Jardi~ 
d'Essai :pre>so Algeri, focollai av,·erMi d< 
malaría. 

In qnest:J. localiL<I. la proporzlone deg!i 
anofcli in rapporto di culicidi era., secando l~ 
ricerche dell'autore,di uu centesimo,menir~ 
sul! e riYe del Essone non era cbe di un 
decimo. 

E tutta-via l'endemia palustre che altrc 
v olte esisteva lungo le r ive del Essonne 
e quasi escomparsa interarnente. 

PH conseguenza, la scomparsa della ma
la.l'ia lungo l'Essonne non dipe»lle dal/a scum -
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pa1·sa degU anofeli, ma dalle condizioni opinião foi exposta poP aquello funcciona.r·io 
ll'igiene migliomta,come sbarramento delle ri- úo modo. o_ mais categorico quando, perante 
viere, imboschiamento delte ?'ive, migliore a Comm1ssao, expoz suas idéas a respeito, e 
igiene inclividuale, etc. ~ran.sparcce em todos o.~ seus esCl'Íptos. No 

Laveran fa osservare chc questi fatti en- mtutto de demonstrar que a desinfecção na 
trano nelle categoria di quelli signalati de febre a:uarella estava banilh das praticas 
Nutta\1, Cobbit, e Strangervois Pigg: esisten- preventivas contra essa molestia, citou o 
::a di anofeli in gran numero negli antichi Sr · Director U.e SauU.e Publica a opinião de 
ceutri di endemia palustre. Del resto, !'ano- Vincent, medico-inspector das tropas colo
_,. r 1 -1 t t t d ·t niaes de França, c1ue, em artigo publicado 
1e 1 non ê c le 1 ranspor a. or el pa.rasl a na Revue d'Elygidn~ ~t de Police :-,'anitairc, re-
mala.rico che prende dall'organismo dei ma- feriodo·se á prophylaxia da febre amarella. 
lati affetti da febre intermittente. diz : Tout maisoil, tout étaúlisscmcnt civil et 

Se non vi sono p·:ú malc~rici, le ;:;an::ore non . . , , mtlttaire, o·u un seul cas úc flthJI'C }aw1G a~'-
posso no pite infettarsi e percio non son sono roit etd coHstatd, dcv1·ait êtrc immJúialcmcnt; 
piú pericolose. evacw:!e et (ermec, pttis sw·veilldc jow· et nuit~ 

Declarei no mea parecer, senhores, que a jusqu'au rnoment ou la ddsínfection ::ompldte 
theoria pathogenica da febre ama relia, sus- e11 dte o perde ; • • • . e pu.m acceu tua r que a. 
tentada pelos medicas americanos e pelo desioí'tlcção a que alludi<t Qra o extermínio dos 
Sr. cli.rector de Saude Publica, repousa em musctuitos, accrescentu. em rwta: « .•• ~ous 
uma f1•agil base: na anologia supposta entre avons ici on vue lu, desinf'oction SJJeciliquc, 
os phenomenos causaes da febre amn.relli1 c'est-iL-dirc, la clestntction úes ;;ww;tiqt!es .>> 
e do paludismo; notando·se, to.!.avia, quo Nem é possível sm' ma.ü; claro nem mais leal 
naquella ainda não foi encontraclo nem no na exposição ô.c suas idéu.s U.o que I'oí c do 
homem e nem no mosquito o germem trans- que tem sido o illustre Dit·ector Je s~wde 
missor. Admittiado•se, apenas, para argu- PulJlica.. Faço in teir<t justiça á sineorirlade 
menta.r que assim seja, pClrgunto, é licito, daquello funcciunu.rlo a.inU.a. que combata. a, 
depois dos fa.ctos quo apresentei, das opiniões sua. douõrina. 
qne enumerei, limitar a prophylaxia dussa O Sn.. Bwcro FrLHo-Apoiarlu; ,j urna. ver-
molestia. ao extermínio do steuomya fasciata d<Lrle. 
como determina o projecto em ll.iscussão ~ O Sn.. :.IELLo :.IATTos-Mas pela doutrina. 

O S ~r "I V E . be U" 0 ha vaneza usa-se J.e desinfecções pelo.; proces-
. R. •' ~LLO o.v _A.TTOS- • X. f:a q 10 SOS antigos, 

proJecto nao cog~ta abs~lutamente de ne- o SR. CAJ{Los TuxEIR.A Bn.A:--:uÃo-Quan
.I}!J.uma propllyla:aa espemal, ma.s c~mo me- do mesmo o Sr. directol' J.a Sa.mle PulJllc<t 
~1co que é ~abe que na Pl'0 :P}lylax.m le?I- sincera e lealmente não lwuves;;e emittido a 
ora~n.- pelo. du·ector ~ertü _de :::.~ude PubliCa opinião a que allwJi, o estuJo da ttLIJellu, do 
est<~ mclmda a. des~nfecçao, n:w ~elo mo.do projecto nwl do;nunstraria que o seu pla.no 
antif§O, mas est<L. Na_o se a?andona a U.esm-1 na ex~;inc.,:iio da febr·c amu.t·e!ht circum.~crc-
recçao como se tem dtto aqu1. ve-se ao extenniulo dos mostlllito~. 

O SR. Bmcw FILEO·-Só si elle .mudou du. O SR. MELLO :.IA.TTOS- A ta.ilella tem 
opinião que manifestou na Coii!.missão, pois verLas geraes: nnterial, emJH'Cgos ue meios 
(11le alli declarou que tudo que nao fvsse con- e processos prophyhcticos, etc. 
'tra mosquitos serra inutil. O SR. CARLos TEIXeiRA BRA:--:IJÃo - E' 

O SR. MELLO MATTOS -V. Ex. estc1 en- f<~cto. ;.{a,~ <I verl.J<L consignada P'~r:.L ~ mis-
c-anado. ter a que me l'etiro :tttinge c.i. qu<Lntru, de 
"' t- ·' d ::UJ74:(J()IJ$000, 

O SR. B•uciO FILHO- En ao muuou e 0 , " , 1 E t• 1 t ·'·d 
opin·ã e é -caso de dar parabens ao paiz. Sn. ::'>lELLO ~' -~TT~S- ·s u.. s•.uen,enul o 1 o, _ o serv;(;CJ da. desmfecçao, po1· 1sto <:LUe esta, 

O SR. MELLO 3LuTos-Na.o é caso de dar quanti:t não serú. desLin<.tdu. exclusivamente 
para bens ao pa.iz; o caso é que não ha aban- ao mor·ticinlo dos mosquitos, mas tambem 
dono de desinfecção, apenas muda-se de pro- ao sm·vir:o de desini'ecçües que é necessarío. 
cesso. 0 SP,t CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-V. Ex. 

o SR. CARLos TEIXEIRA BRANDÃo- Não está. C([uívocado; a, verba está. assim distri
queira o illustre Deputado pelo Districto buida : 
Federal dar ás minhas palavras o sentido que Pessoal da brigada (1.45i 
dias não teem. Não faço injustiça ao Sr. Di- empregados) ............. . 2.222:400$000 

. 351 :000$000 
501:270$000 

!'ector Geral de Saude Publica quando de- Polici<.L su.olt<tria anoex<.L .••• 
claro que, no seu conceito, a pr?p~ylax!a Materiu,l •••.•.•.••• , .•••••• 
contra a febre amarella deve cons1st1r um- -------
camente no extermínio dos mosquitos. Essa 3,074:670$000 
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0 SR. MELLO MATTOS- V. F.:x. ,jéL não 
sustentou que o stegomya é um dos transmis
sores da febre amal'ella? (Trocam-se apcwtes.) 

SR. C:U~Los TErx~mA BRA:\"n,\.o- Disse, 
com etrmto. que pod1a ser um dos transmis
sores; acredito porem que, por outro modo a 
febre amarella se tré!'nsmitte. E por assim 
pensar é que acho curral o limit:J.r a prophy
la.xia á combater n,quelle unico agente. s( a 
doutroina exclusivista fos~e um facto scienti
:fico incontesto o augmento d<~. verba a que 
me refiro não se justificaria de modo algum. 
A despeza, que o serviço preventivo contra. a 
febre amarella exigiria, muito menor seria 
neste caso de que a que tem sido feita até 
agora, como po.sso ;~ demonstrar. 

. Que diz a dontrina havanezn., que diz o 
Drrector da Saudo Publica? 

Para que a febre ama.rella se transmitta 
torna-se neccssario a cxistencia. de um indi: 
vid1~o amarellrmto, do mosquito (sten-omya 
fascrata), que ne!le se infecciona e transnorta 
ao ~ndividuo são o germen morbido. Nessa 
conJunctura como impedir a tran;;mis-são ? 
De dons modos : on impedindo que os mos
quitos so infeccionem, pondo-se o doente á. 
sal v? de ser picado, ou m~1t:1,ndo-se os mo~qui
tos mfoctaclos. Isol<tmcnto dos doentes e ex
tel'minio dos mo:oquibs infectados: eis os 
dous termos do probl3ma. 

P<tr't esse elfoito. pergunto, senhores, tor
na-se necessaria uma, brigada de !.457homens 
qu:1,ndo os C(I,SOS de fobt•e amarella, não attin
gem, nos paroxismos epidemico~. a mais de 
lO ou 12, em domicilio dístincto ? Dar-se-ha 
Q caso de ter o director geral de Saudc Pu
blica alimentado a c~perança do cxtinrruir 
por completo, os mosquitos do lho u; .Ta.: 
neiro ~ Não quero fazer injustiça ao critcrio 
e ao bom senso daquclle funceionario, ima
ginando semelhante llyp~tllcso ! 

O SR. Jos:f; Bo:\IFAC!O- Ellc vae comb:l.
tendo os transmissores até que d'lsappareca 
o ultimo doente. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRA!\'DÃO - Entiio 
está cumprida a missão que se impoz o dire
ctor de Sa.ude Publica porque, actualnwnte 
não ha mais casos de febre amarella . nem 
se póde appellar para a neccssi.!ade de con
tinuar a. campanha contra os mosquitos in
fectados e em estado de hibernaçiío, porque 
esse facto é entre nós problem~{tico; e a febre 
~m~rella tem ·Se diffundido, principalmente 
no 1~verno, quando a hibernaçã-o pelo frio é 

. exph.cavel nos paizes em quo a temperatura 
no mverno, é muito mais baix11 do qu~ 
entre nós. 

O .quo é facto ~ que em Cuba, houve ne
~ei:!Sl~ade apenas de 7.000 dollars pal'a. fim 
:tdent1co :._ áquelle para o qu:J.l aqui se ped•J 
somma tão avultada. 

0 SR. MELLO MATTOS- Cuba é do tama
n~~ do Rio de Janeiro ~ Tem as mesmas con
drçoes topographicas ? 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA. BRANDÃO - A 
questão não é de tamnnho · é de focos de 
inf'erçâo. O Rio de Janeir~ é muito menor 
que Londr<JS e aqui vae se furmar uma b1'i
ga.~a do 1.427 ~omens para matar mosquitos, 
I~bter que mto occupn. ninguem n:1,quella 
cidade. 

0 SR. 1IELLO MATTOS d:t um ap:1,rte. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Vol
t~ndo <t pathogenia da febre amarella, devo 
dizer que :1,. hYI,>othese lm vaneza não repousa 
e_m base sc1entlfiea e cotltl'a ella se pronun
cu:tm os factos so.nccionados por unn loncta 
observaçã-o. como tumbcm todas as autorid~
dcs me~icas, incuD?bidas de pôr em execução 
as medidas dA hygiene preventiva contra as 
molestias transmissíveis. 

. Em 190 t a f1_3bre amareila appareceu em 
d.\versc~S co.lomas f1•an_ceza,s. Já nessa época, 
era conhemd:1, a tlleorta h(l,vanoza. Pois bem. 
0:> illustrcs hygienistas que estudaram as 
caus:~s do desenvolvimento daquella molostia. 
em Dakar, S. Louis, Soudan ek., depois de 
terem passado em revista os factos allegados 
por Caroll, Reed e Agl'amonto, concluem do 
modo pol' que vou ler: 

«Il est vraisemblable que la transmisslon de 
la, fi~v,re ja.':lne l?Out se ü1ire soir. p:tr l'inter
m~dmire ,u autres pa,.:tsites que les mous
q~utes, :>on enc~wo de tome autro façon. IL 
n est pas pe1•nus aLtnellemont de rien afth·
mer h cet ég:u·rl. (Note sm· l:b prop:lg<Ltion 
do l<t fievre ,1auno par los moustiques, p:1r 
Mi.\L A. P!'OU:>l;_et vVrutz).» 

Com ef~'ct~o, nao e~·a possiv~l appclla1· pétr?.. 
a r.ransnn:;s:w por mtermedw do mosquito 
pal'<t cxplica1· o :1,pparocimento da opideulia. 
liLtr[UCllas para.gon:;. 

Kcrmorgaut., inspccto1' geral do set viço do 
sa.~.Hio das colonia» francezas. estudando n. 
Ol'Igem d:i molesti:L nas colonia,::; üancuzas, 
riiz : 

«Les tli!Ibrence.3 épidémies qui ont <;évi 
dans nos colonies ont pris n::tissance de trois 
ma.niét·es: 

l. • Par· lo rovoil de l'endémicité : 
2. o Par I e transport dos germ,Js d'nn noint 

contamim\ par batea,ux ou autl·ement: L 

3. 0 Par rructification au graud jolÍr drs 
germes andens enfouis dans le sol ou restés 
dan::; les bordes. les m~"tolt;, les boi:; J.c lits . 
etc., apr8s a v oi r écha,pp6s f L des !Jl'•.·Cédés do 
de:;iufectiou ant1·ef'ois insuftbo.nr.,;, mais qui 
tcndcnt clln.que jour [L se perfectionner. 

Depois de ter excluido as du<ts }H'imeims 
hypotheses, concluoKermorgaut: «eu un môt. 
il u. été impossible de decouvrir la fissure 
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:par laq_uelie la fievre jaune a pênétl'é 11 
Dakar. 

N'est-il pas permis dam ce cas d'admettre 
1a. révivescence sur placr1 de germes infec
tieux provenant des êpidemies auterieures ?» 

Na primeira. VP.Z que discuti o projccto, or;•, 
em debate, declarei que a theoria havaneza 
era uma phanta.sin.; e quo quando fosse certo 
a transmissiio do germem ama1·il!íco pelo 
stegomya fasc·:ata, este facto nfto resolvia. o 
problema pathogcnir.o po1·que sempre persis
tiria a incognitu. da causa detel'min:wte do 
:primeiro caso de fdbre amn.relln. neccss::trio 
:par 1, infectar o mosquito. 

J?i~- KLn·morga.nt, desenvolvendo a mesma 
opzn_1ao que tenho _s~stentadu (í-Je ra.ppol
l~ra.t é_gale~ent. q_m <t Ver<t·Cl'IIZ á la suite 
~ arn~~wratLOn:>. cunsiderables apportées à, 
L hyg:u~ne Ul'h:tlnc, on a. consta.f;ü que ues 
cas _1s?lês 11m~úan1;. une pet•iodc de cinq 
an~e~"·. La fit:-orrJ .Jllltne n't~ n:;Jris /.'allure 
epzdcmtqtte que . r.í la suile de lranrvx gi!fWt· 
tesques ent?·epr:s pow· dote-t· la vilk d' tln 

po1·t en e((u zn-o(rmdr: . Ces ll·avaux ont 
J'amend a l'ai1· de .~ uas•:s et des dr:t ;· ites 
reposanl depais longlemps au fond rle la mer; 
or not~s sa·vons gw: te mic;·ofn: iclc1'o"idc se crm
sm·va;t trrJs bien tlans /es eaua; douces ou 
sa[Jes ainsi qw: rlans lous lr:s milietw: úas, 
humitlcs, mal min!s llt( rwivr!s tl'air ou de lu
mi~re. n. fa~t note r de. plus ce fait parti
culJOL' qm s est p11s~é •~ Vel'a.·Cl'UZ, c'cst 
que le typhus amaril, qui ue séviss11it or
dinail'emont á l\!tat épidomique que pen
dant la su.ison chaude s'est montrt"!, ltors de 
ces travaux, pcndant ltt saisun t"ra.!che, alor:; 
que hL ville est. ba.hyeé par des vents venant 
du nord qui sont assez ti:ais pour f;dre des
cendro par !'ois le thermométre de l:J degrés 
dans l'espace d'une hcure. 

Não é esü uma questão insoluvel, nem 
uma preoccupaçã.o metu.physica como a. 
muitos se afigura. E' indubitwel que, du
rante longo períodos, a fo31Jre amuralta tem 
desapparecid.o de entre nú.~; e sem qne soja 
possível appeU::w-se pn.ra. uma. nova im
:portn.çi'io, ou pa.rn. a conservação do gormcn 
no mosquito, em hibernação, novas ex
plosões upidemicas teem surgido. Corou ex
:plical-as ? Já o disse, senhores, peltt revi
vescencia dos germens no solo ou pela fructi.
ficação desses mesmos germens alli sepultados Il y a. une grande aon.logie entru co qui 
ou conservados nos objectos polluidos pelo:; s'est pn.ssó 1t Vera Cruz et ce I!UL vieut 
enfermos. E' o c1uo a observação tem mos- d'a.voir·Jieu i1 Daku.r. Da.us ces deux loca.Utl!:;, 
trad.o em toda a. parto. la. mal11Llie a êclu.td t1 la suite de tra vaux ; 1t 

«Au Soudan, la fievre jaune a écl<J.té cn Dakn.l', cn cfi'et, outrc les romuements de 
d897, sur le traject de la voíe fené flUÍ va torrains ellcctué:; puur doter la viJJo d'oau 
le Hayes à DiouMlnet a sévi sur tous los potuble, on creusail dgalcment tln pol't ct lgs 
soldats et sous-oíficiers du génie employés a Pl'CinirJI'S di·agages ont nmza;lé uu jom· des 
la rectification de la vaie. Pour executar Vt!ses d'tme [)l'ande ptwnlew·. 
ces travaux, le sol n. été pt•ofondément re- Dans tontos les locêtlités uü a regné li1 
mué; des tombes oll avaient été cntorrés de fiêvre jaune, i:t Cuba, it Sain t.-Domingue, it la 
gens moros de üevrej<mne, lors de ht cou- Nouvelle-Orlêa.n.~ . i1 h~ Trinité, au Soudn.n, 
strn:!tiun de ht ligne, et (1ont on u.va.it perdu i1 Grand-l:htSSêtn, nomhre u'épii.lémies graves 
la trace, ont été mises uu jour ; it n'en a pa:; <le typhus ictero"ido postcrieures ont coíncidé 
:Jallu dovant:1ge pour voir nattre une <~pi- avcc le.> tra,vaux entreprls. Le nombre de 
démie, en plein centre de l'Af'riq10e, alo1•.; c11s do íiévre jaune et lcm· gravité ont 
que Ies pays voisins ét'-lient indewncs et al.teint 1eur muximum dans lc voisinages dos 
que le Sénegal, seule voic de communicn.- endroits uu on executaiL tles travu.ux et 
tion empruntéé pom' se rendr·e [t. Kaye.~. nG parmi les gens qui y étaient ewpluyês. 
présentait aucun cas . A citação foi bastante longa, mas não quiz 

A' Gt•and-Ba.ssan, lo fJéa.u a. éga.lcment dcsnaturar o pcnstLmento do u.utor ; e de
:paru á b suito do travam;: qui unt IJoulo- mais, tem para nós o maior interesse 
versé dos cimitietes et }Jour losquels on a de servir de aviso pn.rL1. que nos acaute
extrait des vases de la lcLgune : or, naus lemos contra. os males qne em ou~rv.s ~idades 
savons que le chef-lieu de la Côtc d.'Ivo iJ·e a ~em dado lagar u.s obras que aqut estao pl'O· 
été visítl: {, illc\intos roprises pour la. fievre Jemadas. 
jaunc. » . Não pret~ndo protellar a ~liscussão do P?O· 

E · para nó' mais ;nstructivo· 0 Jecto. As tdé~ts que exl?endt sobre elle :::ao, 
0 que. e .. ~ .. ·. - • ' . no meu concmto, as mtus pendentes e as que· 

que nos pode servt~ de a:t;;o cont~a os p~rl- e~tão .>:wcciunadas 11or uma longa experiencia. 
g_os a q?e. vae ficat CXP?~ta !1 nos~a Ca_Pnal 0 obsorve~çoão. sx porsrstrr na sua te1mozm a :wtot•rdado 
sanitaria é o que aconteceu em Veru.-Cr•uz A hora csttt adeantada c não quero abusar· 
quando uessa ciu':'do foram _levada.s a._ eneito por mais tempo _d:t •~tt~nc:,ã.o dos meus illus-
as obt't\S em prôJecto no R10 ue Janeu·o. tres collegas. ("''iO ap:nados !J8i'aes.) 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:24- Página 1 de 70 

16 .APPENDICE 

Creio ter cumprido o meu dever. Agrade· 
cendo a benevolencia que me dispensou a 
Garoara e a atteução com que me ouviu •.• 

VozEs- Muito merecida. 
0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- ••• es-

pero elucidar na 3a discussão outros pontos 
sobre os quaes não me pronunciei neste mo
mento. 

Tenho concluído. (Jluito bem; muito bem_ 
O orador rJ vivamente comp1·i?nentado.) · 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 5 DE OUTUBRO DE 190:3 

( 'Vide pag. 58 do presente volume) 

OSr. Candido Rodrigues
Sr. Presidente, a idéa capital do projecto 

em debate é a instituição do Banco de Cre
dito Real, para operar em todos os Es
tados da Republica, em beneficio da indus
tria agrícola e pastoril, por meio de lettras 
hypothecarias, emittidas até o quintuplo do 
valor do capital de cada banco, fixado o mí
nimo de 2.000:000$ para. lO dos peque
nos Estados de menor producção da Repu
b~ica.! até o maximo de 15.000:0008 para o 
D1str1Cto Federal, sendo que o capital total 
não poderá exceder de 80.000: OUOS;, sendo 
garantidos pela União os juros das lettras 
llypothecarias e o respectivo l'esgate das 
mesmas. 

Em resumo, Sr. Presidente, a Uni5.o serà 
rosponsavel pela garantia de juros de I) % e 
pelo resgate dtts lett!'as hypothec:tl'ias, até 
o valor de 400.000:000$, i~tv é, até o quin
tuplo de 80.000:000$, uma vez que os Es
tados intoressados sejam solid:.u•ütmente res
ponsa. v eis pelos f a. v ores concedidos. 

Sem me deter na analyse de out1·as idéas 
e disposições do p1•ojecto, l'ealmento perfei
tamente bom concebido, e perfeitamente 
bem elaboradô, peço pel'missâo pa.t•:t pon
derar que elle absolutamente não satisll.tz 
ns necessidades, as convenicncia.s do mo
mento actual da nossa lavoura; peço li· 
ccnça. para ponderar que as cxpericncia.s 
teem demonstrado que as lottras hypothe
carias, pela inevitavel depreciação a que 
estão sujeitas, não constituem os melhores 
titulas de credito para. o auxilio que se tem 
em vista. 

Eífectivamentc, Sr. Presidente, as insti
tuições. do credito real entre nós teem tido 
uma vida completamente ingioria, abso
lutamente não teem corrcspondido ás espe
ranças nellas depositadas; teom sido mui 
precarios, quasi nullos mesmo, direi, os be
.neftcios por ellas trazidos á l;J,voura. 

Isto parece demonstrar que esta.s institui• 
ções não satisfazem as necessidades e con
veniencias de paiz novo como o nosso, onde 
o capital encontra applicação vantajosa. a 
segura a juros altos, e não pódo satisfazer-se, 
portanto, com os juros modestos quo oífere· 
cem as lcttras hypotheca.ri;J,S, embora sejam 
títulos de primeira ordem pela solida ga
r:1Utia que lhes serve de lastl'o. 

O resultado é, Sr. Presidente, que estes 
titulas, entrando nos mercados de valores, 
baixam hnto quanto seja necessario para 
que produzam o juro co1•rente do capital; 
baixt~m mesmo muito mais do que isto, por
que em regra entram em numero muito su
pel·ior á capacidade elos mercados, os conges
tionam e se depreciam muito além das ex
igencias dos jul'OS dos capita.es. 

Assim, Sr. Presideate, não me parece quo 
com estes títulos, com este mouo do agir om 
beneficio da la.vour:.t, se pos~a consult:1r ás 
suas necessidttdes rcttes e urgentes. 

O hwrn.dor qun recebo tJJll lettr:tN )Jypo
thec~t.rhti-: o üiHpt't:~tiJnn quo fui lm:>ca.r :w 
banco verifica., a.u eollocu.l-:w ua.::; prttça;,:, 
quo :1pura pouco mais d:t wotado da. im· 
port:tncia do empre:>timo pelo qual su 
tornou reHpou;.;avcl, t! nesta::: condiçõe,; es::;o 
ompt•ustimu ~e torna vorda.deit·amoute prc· 
caril) pelo exm·bit11ucia do juros, tornando
se um verdttdciro pre:>cntc de grego:> ; o 
banco conscituc-se, por b:;o mesmo, o am·:go 
urso dolav~ado~. 

E:sta rcgr:_t, Sr. Presidente, é confirmada 
pelas raras excepções ou pelas cxccpções dos 
raros auxilias que estabelecimentos desta 
ordem teem prestado á lavoura. 

E' assim que no meu Estado funcciona ha 
22 annos um banco de credito real, graças á. 
capacidade verdadeiramente excepcional da· . 
quelle que até pouco tempo foi o seu dire
etor gerente, o Sr. conselheiro Duarte Ro
drigues ; entretanto, pôde-se apontar .o nu• 
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mero de lavradores que fossem beneficiados 
pelos emprestimos do Banco de Credito Real· 
é que, pela sua natureza. pela sua contex: 
tura, pelo seu modo de operar em lettras 
hypothecari~s. elle não podia. prestar sinão 
auxilios muito preca.rios. 

_Pa.rece-me que tn,es instituições só pode
riam prest::tr reaes e efficazes ::tuxilios si 
:porventura. n,s lettras hypotheca.rias tives
sem garant1do em ouro o seu juro, porque 
nesse c::tso encontrarium prompta collocação 
n::ts praças estrangeiras e a depreciação seria 
qua.si nulla. por isso que o juro re{Tular 
dellas é superior a.o juro médio do c:pital 
estrangeiro. 

Mas comprehende-se que no estado actua.l 
do paiz não s~ póde pensar em chan1ar para 
ell~ mais esso. responsabilidade e, para que 
assun o fizessomos, sel'ia roe:smo necessario 
que m edidas fossem tomadctS no sentldo de 
ma.nter a. ib:icl•Jz do cambio, no sentido ele 
impedir as ~mrt3 oscillações rapidas, como cru 
tempo habilrc"..en tc. fez a nossa. vizinlln.-a Re· 
publica Arge:1tina. 

Por esta~ considerações, Sr. Presidente, 
:fi~n. demonstr·ado que . o :projecto em debate. 
n:w podendo ser n.cceito em sua idéa. capit:J. l , 
d~ve ser• substituído por outro, já que é in
dtspemw.vel e é urgento qualquer provi
dencia no sen~ido de contrapor uma barreira 
;l cr•ise devas t.;.dora. que vae depauperando o 
pa.iz ha sete longos a.nnos. 

Por esses motivos, Sr. Presidente, parece
me occ;tsiã.o pr0picü1 e opportuna pa.ra oife
recer como sub.;;titutivo ao projccto em ue· 
bate áquelle que tomou o n. 196 e que tive 
a honra de jt:stificar deskt tribuna, tendo pol' 
companheiro-s .;ignatarios 35 representantes 
da Nac;fLo. 

Ao apresentar, como substitutivo, este 
projecto, se.i•t·me permittido externar de 
modo ft'<Luco o meu pensamento sobre este 
:.tssumpto, par;~. que eu não seja. julgado um 
tlivorciadu d:.' . .'; doutrina.s sãs que regem a 
ma.terí~L, e os princip ios gera,es que em época 
normal deve n.: regula1• este as.;umpto. 

Penso, Sr. Pl'esidente, que a soluç·lio da 
quostão agt•icJla. entre nós, solução estavel e 
real, será dad:;., sem duvida, pelos syndicatos 
agrícolas ... 

0 SR. REBOt'ÇAS DE CARVALHO·- Apoiado. 
O SR. CA!'\DIDO RoDRIGUES- ... pelas 

cooperativas em suas variadas modalidades, 
pelas caix;1s ruraes, por differentes outras 
instituições de prcvidcncla social de que nos 
dão exemplos os paizes do velho mundo. 
sa.lientando-se entre elles a Italia, que deve 
a estas instituições o segredo da sua rosur· 
i·eiç5.o eco no mica ... 
\ 0 SR. CALOGERAS - Pela organização do 
~redito agrícola. 

Yol. YJ 

0 ~R. CANDIDO RODJUGUES - ••• pela, 
o~ga.mzação do credito agricol3., como bem 
d1z o meu nobre collega. 

O SR. CALOGER.AS- Que é muito differente 
do hypothecario que temos tido até hoje. 

O SR. CANDIDO RoDIUGUEs - Nesse bello 
paiz. Sr. Presidente, o espir·itu de <tssocia
ção tem produzido resultados re<tlmente ad
mira vei.~. tem sido de uma fecundidade p<ts
mosn. e tem se desnnvolvido sobretudo me
tho-º"ica e systomat~camente, graças á o~ien
taç:w segura do Lmz Luzati, que encontrou 
auxiliares c:.tpazes de o secundat·em na re:1.· 
lização das sua,:;; idéas. 

. Gr<J,ças a esse espírito de associação , su> 
gtr~tm as cooperatJYaS d () consumo. as coope
rativas de pro::lucçao, as couperatints de cl'e· 
dito e estas se desdobra1·am em caixas econo
mica:- ruraes. em bancos l)Opula.rc:;, que le
,.0,l':un por toda pu.rte daquelle b1dli> paiz 
o conforto e o credito. que trouxet·am. como 
disse, a. rosurreiç:'iio eeonomíc:L 

O SR. C.-<..LOGEIU.:>-T(!mos a lústol'ia Ja. 
Alle;rmnha. 

O SP... CA:\'DIDO RoD l:rGUES-"\.s caixas t·u· 
rae~. eomo ~em obser·va o meu collega., pro
duziram ma1s ou menos ülenticos result~tdos 
na. 1~llemanha,, e ~~ França. uão tem escapa.tlo 
aos _10fluxus heneficos du.s sua:; associações 
agr·wolas, das suas cooperaiiva.s. 

Ora., S1•. Presidente, povo tl:.t me.;ma raç~. 
tendo as mesmas necessidades, cL solução d::;. 
nos;;a questão agl'icola será na.turalmentl' :1 
mesma; o, po.ru. que a,ssim seja, nós, o,; le>· 
gisladores, devemos cmpregttr os nossos me
lllOl'es esforços. 

Pela minlm pa.rte. com a orientação q1t0 
me tem dado o estudo dtts questõe.> a<Tricolas. 
que 1·eputo do mais ;üto valor e i'ntere:Sse 
pam e;;te pa.iz. hypothoco o concur:;o mo
J.es to, ID3.S sincero, da minh:L coll<tboraçiio 
no sentido de estudarmo~ o di~cutl1·mo:> leis 
que traduzam e;;te pens~unento, que :~.mua· 
rem a ,;u;1 realiz;1çã:o. • 

Mas, felizmentu, ;,;raças a.oB propa.gu,ndi~· 
tas d:1s hoa.s idét~s. estas fizeru.m la.rgu. praça. 
na opinião publlea. que sempre se - relieetc 
nesta Casa, e, aqui, espii:itos oscla.recidos, 
corupetentissimos, já se occupara.m de tra
duzil-as em leis. 

A mim, portanto, nada mais cumpre faze1• 
do ctue seguir-lhes a esteira. brilhante, auxi
liando-os com a collabm·a.ç5.o dos meus 
appli1usos e da.s minhas felicitações. 

Eis ligeiramente delineado o roeu modo de 
pensar sobre es&e assumpto. 

Mas, Sr . Presidente., porque assim penso, 
porque en~Gndo quB a lavom·a deve u.sso
ciar-se. porque entendo que el1::1. deve a.ntos 
de tudo procurar nos seus proprios recursos 
o auxilio de qun ca1·c;cc, deve ba.star-se a. 

3 

1 
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si propria para satisfazer a.s suas necessitla- • No conceito desse illustre cavalheiro, o 
des, sngue-so que, como legi:sla.dor, deva limi- projecto é trabalho que deixa. perplexo o es
tar-me a. voi;ar leis de syndicatos agrícolas. pirito de quem o queil'a analysar, é um tra
coopcr•;tt,iva;; e ouka.~ organizações cong0- b<1lho que não revcln. estudo do assumpto, 
neres o. ct'IJZanuo os b1·a.ços. c~per;tr que não é um plano de acção com mecanismo pa
estas instituic,õos prodm:am seus bcneficos tente, cuja efficacia possa ser ex<1minada. 
result:tdos '?Não. St·. Pl'csideni;c . ~ó.-: o~ 1·e- Na sua opinião, é um projecto incolor, que 
sentantes no::;i,;t C:t~a do,.; E,.;tados ca!\1eiros. não é came nem peixe, que não provoca en
que i.rn.zemo;; pam esta C<:.mara. os ci:~mo- thusias:no, quet• para sua defestt, quer pa:·a 
res de nma. cla.sse IJilll ;,;o!l'J·e. parque muit.o sua impugnação. 
~;3 csCor(•oa c~. l.r;tbn.Ihou. porque muito peo- E, accrescent:t o illustro criticJ, fol pre
dm:.in . f;tl;;a,riaml)s ao no:"so ma.nrhto. nH~n- ciso que o autor do projocto (elle não 
tiria.:no~ á ll"!'flPl'i:"t con~ciund:t. :-:i não pro- o diz, porérn pelo modo do es:pressal'·se 
euras,;cmos <tifit•mar por aetos a nnr.cssidadn deixa entrever), foi preciso que o autol' do 
ur;;(mte ck :-::1 at·mar o poder publicn de. projecto fo.>se a.os ,ioruacs explicar-lho a 
meios tm1dontcs :1. p•Hbr intcnil', ra.pida. e eontcxtura. e mostrar que deb;tixo de sua.s 
enorgieamcntn. no :-:entirlo do detol' a mar- roupagens se occultava u t1·~ts t da lavour;.t, o 
cha. J.a. cris,J que nos :tlTiigo c a pcnuria em t1'1'-St do ca.ft) ! E o espirito desse Cl'ltico, 
quo sn cleba.tc a. no::::>a. pt•ineip:tl lavoura, dos::;e illustre ca.vn.alCit'o, ap:worou-se á idl1a 
cujo indizi vcl mão ef.:Ütr :>o cstend~ pol' do tntst do cafú, como si fosse pel'mittido 
toda,; n.s c:tm;1rb.,.; :-:o<~ütes. pe.sa.ndo sobre a hoje, quando os povos produzem c a pro
Na.eã.o enmo um mant:l de chmnbo. nuvol- ducç:"~o traz a.s crises, como si fosse pcrmit
vmiüo, ctuiç<L em Sl!l.as dobt'as a.contecimen- tido, digo, algnem ap,worar-se dos lnds, 
tos e sut•tn'eza:; qutJ não podc:nos prever ! qnc se teem reproduzido em todos os paizes 

:Ninguem contesta. a efficacia das as3ocia.- a.dca.ntauos onde a producçilo avulta e ando 
ções de agrtcnltores. do augmento de con- occo1·re natura.lmento a idea, de congre;::<tçiío 
sumo pela. propaganda., pola abertura de de esforços par:.t distruir os efl"eitos uo ex
novos mercados pa.ra a. solução definitiva ces:;o de producção • 
da crise. m:1.s ningnem igualmente contes- V. Ex. sabe qno abundam os t1·ust.~ nos Es
t.ar;i. que tae:> medidas sã.o por sua natureza tado;;; Unhlos e os cw·tcls na Allem,tnlla, e 
lentas c demoradas e, em situação atUictiva. a propaganda. que hoje mesmo sé faz pa.l'a a 
como :\quella em que nos achamos, aponta.r ct•oaçi'to de syndtca.tos e cooperativas n(io é 
sómenb esta:; medidas ser;i. até bysantiao, sini"i.o a. dos t1·ust.•: a reuniftu de esforços P<tl'J. 
na phra.se de distinctb;;imo lente cht Aca.- a defesa de umn. prodncçfw. 
demia de Direito e membro da Sociedn.da Ma,-, Sr. Pl'e~idente, lla pcnna~ qtu pa
Paulista d'"l Ag-;•icultm·u ; dir-se-hia, accres- recum molhadas no fel(\ que, ombora ~om 
centa elk. que se discute a IM:: ii~c;·cc:d a o i:1tuito do offcuclel', tentando apcna,; d!3-
quanrlo ris 1m-tas da c·idade est.1i ri,(Joroso fen(~e:· a" pl'llprias idéas, não o poliem f:tzer 
assed-::o. sem a.g;:ii'Cdil' os a.clversarios. 

E' as:üm que o illu!=!tre membro d<L Socio-
0 I):•ojecto quo apl'csento como snbstitw dado Nacional de Agl'icultul'a iusintwu que 

ti v o foi concebido e chborado principal- ro,;;u eu capaz l!c il' ao Jomal do c ·onnnerdo 
mente em vista. ;ls m•g-enci:.ts da siLn:tçã.o ou a. qua.lquer outro ot•gão de opinião f:tzer 
actual. o elogio,::. a.nalysG de um projc::to quo tinha. 

Elle Yisa. normalizar o regular o com- Jns:;:tJ.o àc;;pet•ccbido c que, n:t phra~c 
mercio de cafú, que se rosente de defeitos c espi1'itnosa, digamos, de s. Ex., não e1·a. 
lacunas qua devem ser sanados. Vcin sa- nem cal'uc nem peixe, não tendo, portn.nto, 
tisfazer essa. neccssicia.de, aliás reconhecida. provocado nem enthusia.smo pa.ra suJ. defesa. 
pelo chefe da. Naçào, em sua mensa.~e!U, d2 nem impetos para sua impugnação. 
3 de maio. Não me defendu dessa. accusa.ç,ão. 

A illustre membro da Sociedade Xacional Passando a d:Lr uma idéa geral do pro-
de Agricultura., nome conhece do entre os jecto. do que me dispensaria em outra. cir 
estudiosos que se occupam deste assumpto, c:Imstancia, fJ.ço-o como prov;~ de d.efereucia 
aprouve criticttr este projecto em com- ao illustre critico que se occupou deste 
municado que dirigiu ao Jornal do Com- a.ssumpto. 
meecio ; mas fel-o com tal injustiça e com E' }.10SSi\~el, Sr. Presidente, acredito mesmo 
_tanta. acrimonia que me causou verdadeira. que, daua. a ol'ienta~ã.o ge1'al que rege a. 
estranheza, não obstante, como homem pu- Socielailc Nacional de Agricultura, propa
.blico,jà esta.r de longa data habituado a g;wdo com muito patriotismo a idéa dos 
apreciações menos justas, que muitas vezes syndicatos agrícolas e das cooperativas, 
;~nveredam pelo terreno das aggrc.ssões pes- como meios de defesa e de acçiio para. a nossa. 
soaes. lavoura, é possivcl e ac1·edito bem quo o 
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·:projecto, nos moldes em que está traçado, 
não possa despertar seus applausos, e nem 
eu tive esse intuito, porque, como dis~e, 
dando meus applausos e minha colla.boração 
a projectos dessa naturezu., entendo, entre· 
tanto, que não podemos esperar que a la
-voura, entre primeiramente nessa evolução, 
.para. delln. colhermos o remedio que a crise 
reclama urgente e inadiavel. 

Eu appello do juizo do nobre membro 
da Sociedade Nacional de Agricultura para 
o conceito dos que me ouvem, para o 
conceito dos que leram as diversas dispo

·sições do projecto com. animo calmo, sem 
pensamentos preconcebtdos, sem idéas pre
fixadas; sobretudo app~llo para o conceito 
daquelles que, em contacto com a lavoura 
que so1fl'e, reconhecendo-lhe as necessi
dades, ouvindo-lhe os clamores e as queixas, 
procurem uma solução pratica para este 
problema, deixando pa1·a. occa.sião menos 
oppressiva as bellas theoria.s que todos nós 
defendemos e propagamos. 

Sr. Presidente, o projocto, em sua idéa 
capital, é a expressão de uma necessidade 
u.ctual, urgente e excepcional da vida do 
paiz, pois só excepcionalmentn se justifica a 
intervenção dos poderes publicas na solução 
das crises economicas. E esta excepçã.o se 
dá, Sr. Presidente, porque, como jâ tive oc
casião de dizer, o cu.fé é o nosso 1nonopolío, 
é o elementu preponderante na riqueza e nas 
fina.nças da Naçüo, em cujo interesse princi
palmente estamos neste momento a agir. 

Pela contextura do pro,iecto, Sr. Presi
dente, vê-se que olle presuppõe a possibili
dade tlc uma organização capaz de regular 
e nol'malizar o mercado, pondo o café a 
coberto da especulação que o explora e de
precia, em pt·ejuizo do productor e em pre· 
juizo da Nação. E, assim presuppondo, é que 
o art. l" autm·iza o Governo u. promover 
esttL ol'ganização de accordo coro os Estado:; 
productores, medü\me os favores de que tra.t::t 
o ~ !•. 

Est[~ untorizn.ção, Sr. Presidente, é, e não 
podia deixar de ser. ampla, como exige a 
complexidade, a importancia do assumpto, 
como exige a elevada competencla e a illl
mitada. confiança que sa.be insph·ar o chefe 
J.a Na.çio, porque será este, em ultima ana.
lyse, o supremo arbitro da opportunidade e 
ao modo de usar desta autorização, uma vez 
respeitadas a.s condições basicas deste u.1·t.l 0

, 

isto é, assegurado um preç:o mínimo para o 
café duram;e um prazo determinado. 

Mas, St·. Pt•esidente, planos com este in· 
tuito os ha. concebidos sob diversos aspectos 
e modos; conseguintemente, deve-se deixar 
.ao Podel' Executivo a liberdade de escolher 
entre esses planos, alguns dos quaes já lhe 

teem sido olferecidos, aq nelte que 'imelhor 
consulte os interesses publicas. · 

E_m rela.ção á valorização do café, que se 
cog1ta. de obte1· por alguns dos favores con
sta.ntes do a:t.l" e consequentemente por um 
contracto, e bem de ver IJUC se deve deixar 
ao mesmo Poder Executivo a liberdade de 
agir e de transigir, como aconselharem a~ 
circums~ancias, uma vez respeit~~odos o~ 
mold~s gerae~ tra~ados no projecto. 

Serl<t de mao aviso tra~~:tr-lhe um plano 
com meca.nismo determina.du para ser exe
cutado. 

ReltLtívam~nte ao ~orviç'o tlo propaganda, 
outra idéa do projcwto, úo mesmo modo não 
se lh? podiam trn,ç-.ar urn plano e normas fixas, 
por ~sso que o~ systema:s podem differir, 
conforme os patze;;: onde a mesma propa
ganda se tenha de operar : ellu. ~erá. feita 
por um modo na Russia. por um outro na 
Allemaulla. p:.~r outro na. Ing~aterra; emfim, 
os systemas de propaganda hao de f'orr,osa
mente ~aria.r, conforn?e os modos de agir du~ 
respectivos ewpreza.rws, segundo exi~rirem 
as circumstancias. o 

Nessas condiç.ões, seria igualmeni;e de mtto 
aviso e~tabelecer um plano invariaveL ao 
qual se tivesse de suborúinat· o rJO(ler publico. 
(ll:faito bem.) 

O prujecto apenas consignou duas idéas 
capita.es, que devem ser respeita.da,s quaes
quer que sejam os contracto:,; que o poder 
publlcu tenha de fazer; essa~> duas idéas 
foram : o estabeledmento de escriptorios úe 
amostra~ paru. oc; cafés bra:dleiro~ e a orga
nizaç,ão de uma estatística rigoros;.L do mo
vimento cummercial de~su. J!ll!rcadorla. 

Faz-se intlispensavel, Sr. Presidente, tor-
na!•em-se conhecidos o~:> café$ brazileiros que. 
eomo V. Ex. ::mbe, correm mundo, o~ mais 
per!'eitus, como prud.uctos do::; outrot:J paizcs; 
e a orgu.~lizar;ão rltL ostatistica ~~ nccessit.lade 
sobre a qual nào me deterei. 

Assim, u projecto apena~ cO!ISlgnuu esta:-; 
duas idéa.s, deixant.lo ao poder publico descer 
u. outras partieularidat.les que occorram 
na occa.slü.o do se prover <i realiz'.Lr,,ào da. 
medid<L. 

Do mesmo modo, quanto á. instituic;ã.o do 
credito agrícola, o projecto apenas fez re
saltar a idr~a de que se tinha em vista. 
fornecer u.os lavradores os recursos neces
sarios para o custeio das suas lavouras e 
mencionou todas as diversas modalidades do 
credito agrícola -::o mo podendo ser enfei
xaúos em um contracto, como podendo ser 
commettidos á. associação ou empreza que 
queira encarregar-se de tão importante ser
viç,o. 

Ainda outra idéa, Sr. Presidente, mencio
nou o projecto : a obrigação do estudo, por
pttrie do Governo, das condições economiCas 
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d<t producção elo ca.fé nos paizes nossos con
curreutes. 

Já tive occasião do f;a,lientar n. deplora.vel 
inopia dos nossos conhecimentos a. esse 
respeito (apoiados) ; uós não sabemos qual a. 
capacidade de prodncção dos paizes que com
nosco concorrem, nó~ não conhecemos qual a 
quantidade de terras de que elles dispõem 
:para a plantação do café ; ignoramos quaes 
as suas condiç(}es de commercio. os seus syste· 
mas de embalagem ou acondicion:.tmento e 
de Yenda; estamos, em fim, completamente 
á.s escuras, não sa.bLmdu com que a.l'mas po
deremos com bater. 

Assim, Sr. Presidente, como acaba ele me 
observ:tr, aqui ao lado, o nobre Deputado 
Sr. Calo geras. os dados estatíst icos q ne t e
mos sobre o principal elemento de nossa 
:producç•ã.o, sobre a base da l'iquez:1. publica , 
nos são fornecidos pelas partes intt ·r essadas, 
:pelas casas commercia.es, qne hem Lh!':> co
nhecem o valor. 

Comprehende-se, Sr. Presidente. que não é 
com t.aes dados fll!C poderemos agi:::- com se
gurança, que poderemos, como legisladores, 
estabelecer planos c metlidas dentro das 
quae~ se enfeixe a acc·ã.o do Governo: ao con
trario, t:• preciso da.t··lhc :tmpla latitude, até 
que poss·mws reuuir todo,.: o.~ tl atios e elc
memos pa.ra s:dJermos em qm• teri·eno pisa
mos, para s:Lbm·mo:< como de,·emos p::-oduzir, 
de que modo devemos agir. qu:u:-~ :ts cau
tel:Ls u. tomar para pt·otegt~t· o no~so p <·in
cipa.l gencro de pt•od ncç5,o. 

O SR. C:ALO•:mtAS- E nisso os nosso~ con· 
sulos podem muito nos anxilim·. como \".Ex. 
tentou thzor. 

O SR. CANDIPO Ro1 >Rl•:n:~-E11 n~ <l vejo, 
:pois, S1• Presidente, como disse u nobre 
membro da. Socieuade Nacional à<' Agricul
tura, as idéas vagas, as yagas genera.lidn.des 
deste projecto, qua.ndo ~ certo que elle os
tatue, si bem que em linhas gel'i\.C$, uispo
sições e regras para. :t rea.lizaç3.o de. idéas 
claras e definidas, taes como <t valorização 
do café, o augmento de consumo peln. propa
ganda, como garantia da estahilida.de desse 
valor, o credito agrícola como meio de re
sístencia do lavrador, e, finalmente. o conhe
cimento da esta.tistica da producção e con
sumo dos paizes estrangeiros como um meio 
seguro para uma acção prompta e rapitla, 
quanto opportuna. 
. Parece-me, portanto, Sr. P l'esidente, ter 
demonstrado que, tal como se acha conce
bicip_, ~m linhas geraes, porém est.a.belecendo 

. idêas claras e definidas, este projecto vir;i, 
)i:~~f:~ a. uma. urgente o real necessidade 

·: .. ·Cml:w .os propagandistas das boas idéas, 
~ .:sr. Presidente, eu ta.mbem. desejaria. que as 

posições e vantagens conquistadas para o 
nosso . producto fossem alcançadas pelos 
proprws productoi'cs, pelos proprios lavra
dores ; eu tambem desejaria que a. lavoura 
procu~asse em si propria o~ recur8os de que 
necess1ta, que el~a se associasse em syndica
tos, ~m cooperatiVas, porque ella seria in
vencivel, clla bastada a si :propria. 

O SR. _E:ouARDO RA:~\10S - O pPojecto de 
V. Ex. nao exclue este:> expedientes. 

O SR. CANDIDO RoDRIGUES- Nilo exclue · 
é justamente o que eu ia dizer. ' 

Porém, Sr. Presidente, como represen
tante da Nação, cujos interesses se a.cham 
tão altamente ligados a lavoura cafeeira, 
cujas_rendas decrescem á. }H'oporçã.o do de
c;:_esclmento do valor dessa producçã.o, eu 
nao posso nem devo cruzar O$ braços a es
perar essa. benefica evolução agrícola ... 

O SR. EDUARDo RAi\ros-E já tal'dia. 

O SR.. CANDIDo RonRwm:s- ... e já tardia 
como muito bem diz o nobre Deputado. ' 

Em meu Estado, Sr. Presidente, contra a. 
minh<l: expect_ativa, graças c~ invejavel, 
energia e adm1ravel tenacidade que cn fol"'o 
em reconhecer e proclamar desb tribun~ 
por motivos que me são pessoaes, graças. 
digo cu, á a.dmiravel tenacidade do opcro;,:o 
cidadão I-Iygino Costa, já funcciona regular
mnnt.e, segundo me informam, o syndicato 
cnntral União dos Lavradores de .<:.;.Paulo, c. 
segnndo noticias que m e 1oram dadas, esse 
:;yndicato já tom obtido boas vantagens n:1s 
venda!'\ para o estrang-eiro do café dos seus 
a~sociarlo~. ~ 
Ma.~. S1·. P1•osidento, e:<:ses syndicato:,: on 

es~. as coopt\I'ativas que se forma.r' tlm, assim 
como quaesq ucr outras in~tituições, não 
i !~ r.ão inhibido~ dn se m•ganiza.t•em em Yir
tndtl dnsk JH·ojecto; nada o;; illlpCdt: detendo 
as· condiçiie~ de idoneidadn r nconlwcida.s 
pelo podnt· }mblico. concorret• para as orga
nizações ue:-:tas instituições e realização dos 
fins que se tecm em vista para b :~neficiar a 
ln.voura.. 

Podem conco!'rcr para que seja. ~ücançado 
csi;c fim. 

Assim sendo, Sr. President~ , parece· me 
que o projecto, em suas linha.s geraes, 
ficando, como aliás declarei quando o fun
damentei, como ohjecto de estudo, sujeito 
á correcção dos nobres collegas da Ca
mara dos Deputados, passível mesmo de sof
frer modificações da parte de seus proprios 
signa.tarios, parece-me, digo, que em suas 
linhas gera.es este projecto deve merece1· a. 
attenção da Camara. O que é indispensavel. 
o que a.ffi.rmo com a convicção que me dá o 
estudo desta questão agrícola, é que o 
poder publico fique armado de um meio de 
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acçã? pr?mpto, ra.pido e energico, pam in
t~rvu·, si porventura for necessario, no sen
tido de deter a marcha ..• 

O SR. EDUARDO RAMos-Ruinosa. 

0 SR. CANDIDO RODR!Gt.:ES- ••• ruinosa 
dá, crise quo noB flagella e que nos es
maga.. 

E, senhores, posso affirmar com o ardor 
de uma convic<,:iw sincera: tlào podemos con
fiar esta alta miss:w a núos mais habeis 
m<Lis seguras e, sobretudo,mais c<mtelosas d~ 
que as do honrado chefe ela Nac·ã.o cruarcla 
vigilante dos granlles interes~ês 'u.ó' povo 
brazileiro. 

Tenho concluido. (Jb,.ito úem, mu i to bem; 
o orado1· d muito comprimenlw.lo). 

DISCURSO PRONU~CIADO NA SESSlO DE lO DE OUTUBRO flE EJ;;:: 

(\'ule pag. 2·í7 do pre~enlc volume 

O Sr. Carlos Teixeira Bran· 
dão -Tenho, Sr. Presidente, o dever 
mora.l de, antes de encetar o debate, a.tten
der. ~;; observ~ções que, ao parecer que 
emlttt u<t qualidade de membro da Commil:l
são de Instrucçiio e Saude Publictt. se dignn,
ram de ützer os dous illustrcs oraclores que 
me prececlern,m nesta tribuna. 

O iHustre representa.nte do Districto Fe
deral, autor do projecto, não :tttingiu as 
ra.zões por que,oo pa.recel' que sobre este tivo 
a honra. do elaborar, o declarei impr~Ltica
vel e inconstitucional. Von r·estahelecel' 
a argumentação para tornar mais claro 
o m~u pensamento. Disse que u projcctu 
Cl'U. Inconstitucional porque por elln o Con· 
grosso Nacion:Ll delegava ao Poder Executi· 
voa incumbenciu. elo ledslar sobro o direito 
individUill, sobro a propl'iedade, sobre o ui· 
reito privado c publico, JilCt(J ao qual se 
oppunJw, <~ noss:.~ ConsLituiçã.u; CJUO no rogi
men que adoptámos, residindo na ConRti· 
tuição H ~oberaoia, e tendo os Potleros Le
gislativo e Executivo func~~ões c ]loderos li
mitados, so interh que, não luLVondo na. 
nossa Carta Fundamental trecho algum a.llu
sivo á possibilidade de tal delegacão, a lei 
promulgada pelo Poder Executivo, por força 
dessa outorga, seria inconstitucional. 

Na resposta que se dignou de dar-me sobre 
esse ponto, S. Ex., longe de infirmar o meu 
raciocinio, corroborou-o quando, referindo-se 
âs legislações sanitarias de diversos paizes, 

. nos quaes a soberania parlamentar é uma 
realidade, declarou que todas as leis rela
tivas ít hygiene publica tinham sido dis
cutidas e elaboradas no seio dos respectivos 
,:parlamentos. Para confirmar o seu asserto, 

S. Ex. r eferiu-se nomeadamen!,e ;i França, 
Hespanh:.i, Allemanlm e Inglaterra. 

Or:t,, si nusscs paizes. em qllc hasobet• tnia 
po.rlamcntu.1· e, portanto, a delegM,,ão ,: po;;
sivcl, os parlamentos se acharam no dr·ver 
de, a.ttcndenüo :i. re!evallcia do a~~umptu. le
gislar sohre a, TmLtcria, como (o pussivcl (jltC 
nós, com poucre;,; limita.do . .; pela Constituiç·ão, 
possamos lazer iLU poder executivo ~eme
Jhante Ul:leg:u;fw , ~em que :L isso nos aucto
rise ;~lgum r.ext,o t:t~n4ituciun:.Ll '! 

íl Sr:. S .. \ Fr:r"r:I:-:\Tuito bem. 

(J S1:. C:\I:Ln$ l'EtXEJH.A. l:RA:\J•Ão-Nã.o Ci.i,;
tumo, soni.Jor,;;;, assevn1·ar a vor~cidade dt~ 
UlU:L p1·upusú:iio :·;om ostar ltal.Jilitado a fazel-o. 
A nv.ti.~ rutliwr:ntar· prubiclade scienl.ific<J. assim 
o exigo. ila.hituado a e~se modu de pl'OCcdel', 
lirnitei·rue. u priweira ve:t que tive a houJ'a 
de occ:upar nsta tl'i buna, c em rapid<J. syu
Lltexe. iL (:fluneiu.J' us princípios de llireiLo cuu
stitudon;Ll a quo ulludu.sum cuuiirmal-os com 
a leitut·:~. UCI .~ <tllLol'US onde os aprendL 

A contusta(,:fLo, que me foi ofl'erccida, obri
ga-me agcmt. a apadrinha.r a minha opinião 
curo a cil.<.~(,'tto ue aul,ores competente~. 

Não fa tigarcí a attenç'fw da Camara re
buscando "textos diversos deste ou daquelle 
autor; limitar-me-hei a ler como Dicey, 
referindo-se ao systema federativo qual o 
nosso, define lei inconstitucional. 

Diz Dicey: 
«Que faut-il entendre par loi inconstitutio

nelle ? L'ex:pression loi inconstitutionelle, ap
pliquêe [t une loi, a au moins trois signi:fica
tions différentes, suivant la natura de 1!!
Constitution qui est visée lorsqu'on eroplof 
cette expr.ession. . 
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Appliquée iJ. ua Act du Congri'!.> Arncrlcaio, 
l'expression <loi inconsti tutíonelle» signifie 
símplcment que 1':1ct d6passo lc pouvoir du 
Congr~s , et par suíte cst n ui. Lc :mot n'im
pliquc pas, en cc cas. uCcessairement, une 
censure 9uclcon']uc. Un américain llOHl'rait, 
sa.ns cornradiction, dim qu'un act du Congres 
e~t une bonno loi, c'cst· ic·dirc. une loi êln.· 
lloréc, ;, :>on u,vis, pour lo l•ien du pn.y.>, ma.b 
•1ui, malheurcusr.rncnt, clle os f. «incoiJS I,itu
t ion!lllc. » C'cilt-à-dirc t<lll'a v i<r.s et nullc. 

(«lntroduction i1 lúudo du Droit Con;ti
tutioncl», par Dicey, ka.duetioo f,·an<;aise ele 
Andrú Batuc et Gu.ston Jéze, pag . 4:;3. )• 

Disso ma.is ' luc, rno:;mo nos pa1zes om quo 
ha sobcr•ania pa.r lamcn ta.r, os direitos indi· 
Yid un.c~ não podem ser :•cstt-ingi<l.os s i não 
pelo poder leg;sla ti \'o competente . Vou con-
11rrnar a minha opi!liii o com o texto de 
outro amor de not! . Diz Otto Mayer : 

«Cclte reservo do la. loi est iodi r1u6e. d:l.OS 
lcs cllartcs constitut ionnclles, de <li fl'érr:ntos 
ma.nii,rcs. La. forme ci<Jssíquc est l 'ét:l.l>lis· 
sornent dcs soi·dis:tnis dt·oi is fonda.m,~ntaux : 
droits do liberte, !oi de l'homro.e qui gara n· 
tisso aux citoyans b Jibert1\ personnelln, 
l 'inviola bilitC úc la propriCté, etc.. sous 
la. J·ése t•ve e:.;pri·ssc ou tacite des a&reintes 
que ces libertés :pourront subir pa.t· ln. !oi 
ou cn vert11 de la. lo i. 

D'autrc~ cllartos or\lonnent que, sa.ng le 
consootement des Et<tts, <1ucuno loi tou~lmnt 
i o, h lihcrté ot il la peop:%tú ne pourm ,:•trn 
emise ; en sous-cntcnolu.nt quo, sans u no loi 
do cc gom·c, te pouvoir ex<icutif uo ,[ui• n•Jll 
pio~ po1•tm· attein!e ;, cos li llert~s. 

li y a rlcs Const,itutions modernes qui 1·ont 
encoro plus loin et qui no parhmt p;1s d tl tout 
d'uno tcllo rr~rve; i1 leu t• tútn, il !'a11t cltoi• 
la Gongtitution do l'Empi l'O Allemand. l )n 
n·y ú la iJlit pas 1lG •lroiLs !onda montaux; •J!l 
no dit pa..-; pom• •!uolles ma.t ii·rc.i uno loi ost 
necBSS~iro. INcito en ·~'t 1:>. <:onsé•!UOncn '! 
Personne no douto quo In. puissa.nco de 
l'.EmpiJ·e fi() pcut Jlli.S couLrainolro. ni imposor 
dos charges, oi pot•tei' a.ttointo ;I. l a. liúorté oi 
à. la propri~té d~ sujots antremeut 1u'on 
VOrtu d'une loi. Los principO:I du droit COD· 
stitut.ioncl sont s i bien e n t t·és dans not1•o 
ma.niere do pensar, qu·on n'a plus úesoin de 
le dll'e d'une maniere explicite. 

Lorsque la Constitutiün de l'Eropirc,art.5•, 
d.lt: eLa. legislation de l'Empire e~t exerctle 
pa.r le Bundesrath et le Reicllstag de l' Em
pire~, nous savons tous ctne cela signifie: 
l'act constitutionnel, par le quelle Bundes
ra.th et le Reichstag de l'Empirc expri:nont 
leur. 'folontê commtmo, a. seul la force de 

k>orier n.1.teinte à La liberté et tt la pro
·.Prieié. «Le Droit Adminish·atif Alle:m;;.nd 
(p&g.93, editioa fra.nçaise par l'auteur».) 

. . ~ . 

... .. . 

Croio, meus senhores, que este ponto estú; 
aclara do e que, nesse particular, exprime a 
boa doutrina. 

Passo agora a responder ao meu illustrado 
collcga na parte em c1ue se referiu á interpre· 
tação do art. 34, n. 30 da Constituição Fe· 
deraL 

Contesta S. E:<. q_ue como usttrpação possa. 
ser considerad!' a. intervenção do Poder Exe
cutivo da Uniiio em questões purament.e 
locnes, de intcre>se mnnicipal, alêni claqu~l
l~.s 11uo flGa!'ll.m reservada.~ á sua gestão 
quando ho1n·o o Congresso de esta.bCllecor a.s 
leis organiG~lS do Di~tricto Fcdorn.l, porq_ue, 
competindo ao Con9resso legista•· ~vbre a. 
Jrg<u•iza!)iio rnunic1pal do Districto Fe-· 
~era!, poderá o corpo legislativo :~.Iterai-a, 
como for du seu agrado,dc conformidade· 
com o iot!lr e;se publico, por lei ordinaria. 
Opponbo a e&>"a opinião formal contr:J.d.icta, 
porquanto, no meu conceito, n.quelln. a cqã o 
do Congrc.;so sobre o Districto Federal findou 
com a prornulg:l.ção da. lei n. 85, do 20 de 
scUim bro de J 8g~, q ue de u ao Districto Fo· 
clcrn.l a organiz;tção "' qlle a llmlo o n . 30 dn 
arl . 34 da Constituição da RepulJ!ica. 

Por <\quelln. lei o Congresso Nacion<1l s:L
tisfez o cli ~po~itivo constitucional qne lh'l 
commetteu o enc"rgo úc organiY.~r o Di· 
stricto Fedor:J.I, hto é, de constiL uir·lhe o o r· 
ganismu polít ico. úe tornai-o apto par'\ a. 
''ida., de dar· lho o :IJlll:J.rlllhu fuoccioual para. 
o rc;.rulo.!' cxor ciciv tl1~~ incumbancio..~ que 
flc.11'<1tn resm·,·adas ;i osphm·~t do po ter ma· 
JliCi]ltll. ltc.>l.l' iHgil' o1t altcl'ar as fomcç<Jos 
•tnc dCJlOilciom dossu o:·ganismo é uwti
la l-o, ú tl~struü· u. o~rn. j•\ . !'cit~, o arr<>gnt·-se 
um dir•cito que cc.-sou tlu exis~il· dll~d(j ~o 
de SCtCI IIUi'O de 18!)2, 

O SR. O J·: JOJA~o ! L~o~.<r.ocuErt-Kntão sed a, 
uma. Gon~ti •u içã•; imni UI..'l.l't!l. 

O S!~. GAilJ.OS 'l'&IXE!ItA lhtAl'\U:\o-Nãv á 
immutlwul, mas ,. sua. l'Ofornm só pódo s~1· 
lcv:vl;• ;, e lfnito •lo 11ccordo cum o quu noll•~ 
ost:l. esl:ltuiclo 11 t.al re~polto. 

N;\o IJUOro fatig;u• a Gamara lendo o quo 
dlzom os a.11 J.ol'CS sobl'o os caractet·es das
Constituições oos regimen~teder:.•tivos ; devo, 
entw tauto, assignalat• o priucipal, que é ;;er 
a Constitlliçüo lu expansiva ou infte:J:ivel, de 
mouo que os seu~ textos nã.o podem ser mo
dificados pelas legisln.tura.s ordinarias siniio 
do conforrnhlade com os preceitos neHa eota
hclecidos. 

Nesse caso, a federação esti!. par:~ a. Con~ti
tuiçao como urno. corporação ou as,;ociação 
p(lra. os seus estatutos. 

0 SR. GER~JANO HASSLOCilErt-A Consti
tuição estabelece cbrn.mcnte quo o Con
gresso Nacional logislat•:l sobre a orgauiza.· · 
ç.:ic do muoicipio . 
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0 Sn. CARLOS TEIXEIRA BRA:-\DÃo-Não ha 
duvida ; o o Congresso j<í o fez pela lei n. S:S, 
de 20 de setembl'O de 1892, reservando p:1ra. 
o domínio da União os Sf\l'Viços que julgou 
necessarios. Foi um acto acabatlo, sob1'e o 
qual niio pódc mais volta.r sem infl'ingir a 
propria Constituição. 

P::ts3o agora a responder rapidamente ás 
considerações que l'ez solJl'C o suhstitutivv que 
tive tt honra. de apresentar o illustro Depu
tado pelo Rio Grande do Sul. 

Disse S. Ex., si bem apprehendi o seu pen
samento. que a:; ma.tcrius moncbnadas nos 
dispositi-vos gerao.;; do meu substitutivo el'am 
puramente ad.ministrativa.s, qne não depen
diam de Lei. 

Di~so_ s. Ex. que o Esta.do,impondo limite;; 
ao dr~erto em m<ttori<t de hygiene public:;, 
exorlntava das smts funcções. 

Sn. GER:IfA.No HA.sSLOc!IIm- Não; ou 
admitto que o Estado, niJ u,;o \las suas fnn
cçõos adminis~;ra.tiva.-;, oxer·~a. !lscttliz:tção ôu· 
bre a hygieno ;:J.t(~ J.eterminado limite ; sn, 
porém, e aqui 1í !JllO está a doutrina qlH\ 
V. Ex. não percebeu bem, ,;~. em m:ttel'i:~ 
administrativa sobro hygienc,se :tttnnta con
tra a proprillJadc garnntida. pela. Constitni
ção que as:-;ogul'a o direito de pedir· indemni
z::tçiiu em c:1.so de dosalH'opriaçiio, est:t lei ,·~ 
inconstitucion,tl. Quero mostt'::tt' qne toth :•. 
materia tMiministra.tiva neste sentido csl;:i. 
subordin;tda aos princil)ios gerao::; da C:w-

0 Sn., GEn.~IA:SO HASSLOCIIER-Xio ê tanto stituição. 
assim: a. administra.ç5.o publica. repous:t O SR. C.\RLOS TimmiR.A. BrtA:SD:\o- Em 
sobro leis e ou só cliscuti qu::tl a n.utol'idade mate l"ia.llo llygione pulJHctL, Sr. Prosi•ler: te, 
competente p:tra db:cutü· t~s mateeias nos o Est:ul.o não só tem o diroito mn.s t.a.muent o 
re.;;pcctivos tet·ritoóos. dever de protogm· a coltectivirla<lo contr;l, o 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA. BRAKDÃ.v-Tra- intlivilluo,n.ind~t que solfram as g<1l':tntia.s itiW 
tando-sc de llyglcne publica, disso eu, con- a. Con:stüuiç~ã.o lhe assegura, pMque em an
vem discriminar os :preceitos gcr::tes e as nlmm outro terreno SB ob~m·v<!m de mob 
medidas loc:ws. mais constauto, oílic:.tz o coruplci.IJ a:1 leis tle 

o, primeiros, applica. yeis em toda a p:.trte, solidar·iccladn que ligam os homons er. :.1 o 
dizem respeito mais de perto á liberdade si; em nrmlwrn outro terreniJ se nuta n:: is 
individual o ao dieeito do propriedade í1Ue a.ccentn:.~.üamlliitG a, intcnlcpend,Jncia que ·. ,, 
não podem ser rcs~rinddo:; sinão por força c:.tra.cterist.ico d.aqueUa solid<triedatle. E :-;i ~·· 
de lcli ema.nadn. do poder competente, que é facto que a ignorancia e a. negligencia. i:uli
o Corpo Legi:;la.tívo. vidnaes podem, sob o ponto do vist:.t ~;trH-

tario, a.canct.ar conscq uencias socia.!me:~ Ln 
O Sa. GERliiA:\O H;.ssLOCIIER-0 meu con- funestas, indubitavel é tttmbt~m que o '(ler·::,~n 

ceito foi este: A Constituição deu, no seu ser'í. mnito monor si a previdoncü~ dos .; 1-

ac·t. 72, as g:~r:m ti'"s individuaes e as de pt•o- vcl'nos honvm· se m<tnil'est.a.rlo n:L a.doll';:lo 
:pricchtcle, que devem sct• respeitadas 1:or tio prece i tos gcl'aes quo as conjm·mn. 
todos os Estttdos. Em t.oda~ a.s {jpocas, a. hygiuno publica !':·t. 

O Sr:.. CAI=tLOS 'fElXEIR.\. Bn.A:-\DÃO -Devo p::t~·tn integran to da ttdlllinist.raçã.o. Foi :L 
dizer lto meu illustre colluga quo ni'í.o tenho a inspiradora Lia~ rogra,; dicl.a.das pt!los liJg;~l· 
p;·etençfio de terçar arm~ts com S. Ex. em l:l.tlort;s pt·Doccnp:tlios com a cst.:LIIi lida1lc •lo:{ 
questão do direito ad:ninistrativo c constitu· povos e )l0\1 1\llumnüecímont.o. ( 111 tliman:l.IIdo 
ciunal, ma.~crbs n:J.s qmtes sou simples ama- com illoys(~s dm; l1I'incipiof! rdi~iuso:> p11t' 
dor. ~i_,_ entretê\nt_o, _em. auture$ de b:J:t no_ta. 1 etle ns~auD_h;ciuo:>, ou puliticu. cOill LyCili'g"O 
a opmmo que omtt.T.l. Ets u que a tal rospmto ou scrcnt.IIwa eom Hypotn·ntDS, nli:L 1.om 
diz Otto ~Iaycr, ao flU:\.1 ha. pouco mo l"et"eri: sumpre por lim ostabDlm:ur as. rnlacõns K:J.ni
«DU jom· ou la C!lll::>titutlon ost éhhlin, tal'ia.s existentns entr1: o mtHO uxtnrio1· (\o 
l'administra.tiun duit étre lit'·c p!lr ües lois; inclividno e ll.Lzur cuntribuir essa:-; rtJla,;~o~ 
toutcs los fois qu'il s'n.git d.e portar attcinto em f'twur lia viabilidade do indlviuuo t\ 1h 
u, Ia propriété ou fL la liberM, l'administra- espccio. 
tion pour pouvoir agü· d'une maniere licite, o SR. GEmu:'\o 1-IAssr.ocnEn. -Mu.s rc:;p::i
a même besoin de s'appuyer sur la loi.» tando a libcrd.ade individual. 
(Pu.g. 155.) 0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO - Vo\ia 

O Stt. HENRIQUE SALLES -E' a lei que o v_ Ex. á. que8tão da liberdade individual! 
Congresso vota. Existo, com olfeito, essa liberdade, cuja apo · 

O SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Mas logia nos fez ainda ha poucos dias o illustre 
era exacta.mente o que VV. EEx. contesta· Deputado do Rio Grande do Sul em phrascs 
vam, segundo pude perceber. cheias de cloqucncia ~ 

Vou agora referir-me á intervenção doEs- E' uma illusão, senhores. A nossa liber· 
tado em ma teria de hygiene publica, respon- da.de é sempre limitada pelo direito alhoio. 
deodo ás objocções do illustre Deputado pelo Desappareceu para os homens no dia em 
Rio Gra.nde do Sul. que elles se constituíram em sociedada. 
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Ella é repre::>entada na Grecia na lucta dos elemento primordial da hygiene preventiva 
homens com os deuses, e o mytho de Prome- o extermínio do germen morbido, hoje dão 
theu acorrentado assignala o desfecho dessa menos importancia a esses agentes etiolo
lucta; em Roma, Catã.o procurou-a por toda gicos do que á.s condições do organismo hu
l!- parte e só a encontrou na morta! Na mano em que elle vae proliferar, e. nesse 
idade moderna ella se define em Hamleto na intuito, para augmentar-lhe a resistencia, 
duvida inconsciente e perenne, na irresolu- envida todos os esforços, de maneira a 
ção que acarreta a reflexão: «Assim, somos impedir que as energias vitaes s:.Jjam eu
todos cobardes, mas pela consciencia; assim, fraquecidas pela acção synergica de taes 
a brilhante côr da resolução se transforma agentes etiologicos e das causas resultantes 
pela. reflexão em pallida e li vida penum- das impurezas do solo, do ar, . da agua, do 
bra, e basta essa consideração pm'a desviar meio exterior, emfim, no qual elle vive e 
o curso das emprezas mais importantes e que de todos os pontos o cerca_ 
fazer-lhes perder até u nome mesmo de De conformidade com esses princípios in-
acção.» contestaveis, qual a meJida que primor-

A liberdade é uma, utopia irrealizavel ! dialmente se imlJÕe, por ~ua. utilidade 
lima aspiração sempre vencida e sempre basica e necessaria na emergencia em que 
1·enascendo;quer a pugna se r.rave no terreno nos encontramos?- Não póde ser outrn. sinão 
político, quer no terreno social, como a,inda a que se refere ao saneamento dos meios 
agora entre o capital e o tra.balho ! externos ou cosmicos sem o qual nada so 

A liberdade só existe na razão a.utono- podcriL conseguir. 
ma. O individuo humano é a monade d() ora, sabemos que a. cidade do Rio de .Ta
eosmos político e (• a vicLima ch necessidado nciro está assentada em terrenos de alluviâo, 
política_ Elle não póJo a::;segurar um di- repletos ele n:a.terias orgn.nicas em fermen-: 
reito sem o sacrificio de outro, como diz ta.<.~ão; que 0 llttol'al enorme qne a b:tnha. e 
Rous:;e:'u : nem aflirmar um direito, :<em ~~ inreccionado por vasa pntrida; que os ter
j:r·ecmin;·ncia do deve1·. como diz :\IazzinL renas por onde pas~a a. c~waliza.çi"l_9 de es-

Deixo, por emquanto,som re:::posta as co:1si- "'OWS, dei'el-;;nosus o permeave.is, estao cont:t
dtn·a(,'ões que i'L'Z o illustre Deputado pelo fnin;~clcs por transudação das ma-tierias que 
1\iu <irande du Sul sobro o se;..:redo profi;,;io- delles porejam e que vão se infiltrar até n<LS 
n;tl u u c:;erciciu d~t medicina. :\u cscorç'o do galerias tlc agn~ts pluvi;Les; que o lo_nçu.l de 
1liscu n;o tic s_ Ex., publicado no Dit !;·io Offi- agu:l. :;ulJtenanea. em alguns_ cil:;tr!Ctus 
cit'/, a ella:-: 1:ãu :·e allude. E~p : ·ro. pois, a da. ci<hU.e a menos de 60 cenli!mctros do 
pablic;~<Jtu integral üaqueUo discurso p<tr;:, súlo, fvrnece o al.emento para as fermenta
dar e~ ; lJ : Lit·r.~lJO.~ta. çües, alimentadas pela tempe1·t1tm:a tle zomt 

o Sn. (tETDfA:Xo Ihssu.JCllt:It _ Sustentei wrri :a. AlGII di:>.:>o, é i'~Lcto notorw a .csc~S· 
tlliC a JWS~a Cousr.ituil;ã.u htLYia. e::;t:~hclocido s~z d~ a~!la ~a ma c1u_alulade des:o llqm~_o 
eum.plto.ta lib.nJ·d:tJo da~ protbsõus monte:; e I d~Stl'lbuwo .a populaçao: T_oda~ :t:s cum~n·~: 
int.ellccLU:Los; - em t:ws t'nndiçüos, nualquer ,;ue::; que se teem da.du ?"tJ 1mp1~bo labor ~ ·· 
l'ugulttinen tat;:-tu impor1.~t,-u. em uiu<L ra- estudar_ :t, ~ e~wsa~ de m>=alubr:du.d~. do R0 ::;Lric1·ii.u a este pt·iucipiu. de Janeiro clan;utm cuutru. e~s.e iacto. -

' Sr. barão do Ilnturuna, qua.nclo lilspoctol' de 
O S1t. CAJtLos 'fEIXE! I:/, BI{A::'\DÃo-Pn.sso. h\-O'iene. disse que o reservatm•iudo a:,!·ua dos 

:~gor:L, :::onllUI'es. <~ euc:u·~n' o p1·ojecto na smt Tr~s Rios razia. lell1brar-Uw as ga.lerias de e~
propri:• su it:-tancü~. g-otosde Lo ndre~. A commis~ão que tr<.t balhou 

Quando o cl'itiquei em :~uu.s linlms geraes. :-:ob a presidencia do DL', :M<1noel V1cturmo 
declarei que, Ll<-LO obst:wto u que se affirm<L- declarou em seu relatol'iu que ~L a.gua du 
va, não tinha encontrado no seu contexto runtlo do reservat o1·io de ::.ru.caco:> continluL 
medida alguma destinada ~LO saneamenw ro<tilll' qtmntidade de germen,; do que a úos 
do Rio de Janeiro. esgotos! 

Si é certo, senhores. quo o indiYidtw está Em taes condições, som primeiro remorer 
sempre submettido a influencias de causas e:'!sas çausas permanentes d.e insalubridade, 
Jlathologicas diversas , nã.o é possível con- como é possível cogitar de outl'as de •-al_or 
testar tambem que no seu organismo, nas secundario,consequencias daquellas, e muno 
suas defeoas natw'u.es organicas, encontra menos de pollcia sanita.ria ~ 
elle meios de se subtrabir a taes influencias Si 0 Poder Executivo já tem ne~ses se~
maleficas, attenuando-lbes as acções nocivas viços mostrado a sua. ~ncompctenCia adml
ou nullifica.ndo-as mesmo. nistrativa_ pol' que mot1v0 augmentarmos o 

Attendendo a esse p.rincipio, as doutrinas mal clando-lhc maiol'es e mais complexos? 
},medicas (sobre as quaes, aliás, se baseia a 
.;-.. a Jlygiene), que a.tê ha pouco, estribadas nas O SR. MALAQUIAS GoNçALVES-Neste ponto 

descobertas de Pasteur preconisavam como V. Ex. tem toda a razão. 
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O SR. CARLos TEIXEIRA BRA:-;r<\.o- Von 
me referir ao }Jrojccto mais minudcnte
mcntc. 

O art. lo diz respeito á policia ~anitaria, 
<'t iDspccçti.o dos logarcs e logradouros pu
],Jicos, á hygicne domiciliaria, et.:-

Nho comprehendo a possibilidade da policia 
sanitaria que se quer instituir, quando as 
condições do meio externo, a que ha pouco 
me referi, continuam hnmutaveis. 

Ha. annor-::, irrompeu em S. Paulo uma. 
epidemi<.t tlc choler:L. A molestia propagou-se 
e invadiu o Esta.do do Riu du Ja.neiro,seguin
do o leito <l:t Estrada de ·Fet'l'O Centru.L Foi 
commettido às autorid.:tdes sanit<trias muui
cipae:; o penoso encargo de impedir a conta
minação da cidade do Rio de ,la.neiro; e a. 
molestia foi ju~uhtd:.t em pouc:o tempo ! 

os trabalhos do Sr. Revy demonstraram <ts 
pcssimas condições do solo tla cidade qnc 
habitamos; que os alicerces das habitações 
siio banhados pelas n.gua.s do subsolo qne se 
infiltram por capillaridadc e attingem os 
a.ndares superiores, levando 3.té ahi os gcr· 
meus morbidos; que as infiltrações dos cs
_gotos c a falta de agun. incrementam esses 
males, que só podm·:to desapparccct• graç;ts 
a, medidas ra.dicac$ de saneamento. 

E si a.ssim é, como é possível c~ta.~cle~cr 
ha.bi tações hygienicas, apparclho~ sannarws 
automaticos sem n.gua, etc., e pôt· em cx
ecuçllo os demais pt•eceitos hygicnico~, qna.:1-
po causas superiores, c contra as qnacs nau 
srcvakcem os nossos cs t'ol'<;os in di v id nacs. 
TS cmh~traçam efficient ~)lD ~-'n i;~ '! (JIHilo_ bem~~) 

Dessas cunsirlcraç,õos onwa. c:mcln:qo na.o 
e púLle inforir sin:'io qtw o u.rt. l" é n.bso
utamcnte inolllcu.z c inwn~eiJiwntu. 

Como determinar re,.ras sobre u. hy;.:ionc 
d~1s llabihç.üe;:;. :;obre c~nstrucr;õe8, etc .. si o 
solo continúa impul'o ! si as condi<;õcs gculo· 
gicas d:1 loc:.:.!iú<Llie nã.o permittem exe
cutai-as! 

Como indícttl' a adopç:ã,; de 11111 cl:t<lo typo 
de n.pparclhus l!:Lnita.rios su,ieitos :L dcsc:LJ'g"<L8 
automaticas si ú.:; vezes não 1!:1 u.;,;tw. num 
Jn~ru. bc lJm· ·1 

O ~R. GEt~:lrA:->0 HASSI.oCtll·:t: d:í. ntn :t.p:tt•te. 
n-s,~. CA:~L"" Tt·: Ixt:mA Ht:A:->J>,i .. -Su.u:\ o 

dist'tncto cullcg-u o :qn•eç:o em ljtW ;touhl) as 
suas opiniões, o ac:.tta.l!lonto qtl<' ll1n Ynl.u, 
ma.s ll:1 J.e pornuttir assig-n:~. : :tr qw~.crn :-;o 
tru,ta.ntlo desse vrojccto, não o acho colw· 
1•onto. 

S. Ex. a.ppla.udc a,s opini\ir.s que r.mitl,o 
sohre :~ impeoficuid::Ldc da polida. sa.nitari:L 
que se quer instituir; c, no em~a.nto, con~edc 
ao Governo o credito que o proJect.o consigna. 
para. a execução das medíd~ts dess<.L policia 
sanitaria, que S. Ex. condemuro! 

Não posso perceber qua.l o m?tivo de or
dem superior a que obedece o proJecto quando 
dá ao Poder Executivo da União o direito de 
!avocar os serviços da h:ygiene mun_icip_al 
serú. a desídia. das autoridades _ samtar~as 
rounicipa.es o movel desse acto? Nao o Cl'elO, 
nem para. tal facto se poderia appellar. O 
confronto entre os serviços m-Jnicipaes e fe
dertteS não é desa.íroso para aqueiles. 

Vol. VI 

Depois u.ppareceu a pt;ste em S- Paulo. A 
autoridade municipal fui incllmlJida de pre
servar a cidado do Rio de .laneiro. O mal 
levantinc• não entrou }Jor via terrestre, mas 
por via marítima, onde os funccionar•ios sãv 
federaes ! 

O SR. G:m~ur-;o I-L\!'SLOC!Wn- V. Ex. 
podet'<L clizcw que o,; funccionados federaes 
í'ora.m incompetentes par;~ impedit· u. en
t1·ada úa peste. mas não por serem l'e
derae;, A peste bubonict~ vein da. India. em 
carregam.tJnto de :.trroz, que foi interd.icto , 
mas q_u;l posteriormente foi vendido ;i, popu
lação, apeza.r de infeccionado,grar,,as <í. ac.J. vo
cacia administrativa.. 

O Sn.. C,u~LO:' T ~-: rxEIR).. Rra:-;Pf.o- Ignoro 
o Jacto ~ nJm dnsejo ;n-erigwt·:· e~rno etle se 
úeu. O que di-:s~ é bast:mte p:Lt'<~ pro,·ar o 
qnc aJTir•rn2.:. Os d:tdos que .' : .prc~sentei . s~.o 
offici:tes e ti l'::tdns do Rohtorlu rlo :Yllms
tro l!:t Justiça v Nr),:_,·ocios lnõin·iores. 

En t.:·etnnto. si o motivo <} ; ~ 1':t.lt:~ de con
fi :w (,':t n ·.~ :mt.ol'idarles mun it: ip:tes, o Poder 
Exc(!tttivv ou :~.pruvoit:n·:i, os seus SC!·vic.~?s na. 
r •·u r·g:trJi..;:u~J'io que ,-,w opm·a!:, ou o,; 1\tspcn
S<ll'<t, drdxando-os em duco ocw !'8n1111leradu. 

Supp:mh;wlos que o JI!'O.i ilcto, or:.t r:m dis-
cn~sft·,), ~·~.::~ cnnn\l'r.i .o mn lei. . . 

Como o' '~mpt·o;~ttdos d:~ lty~·icne rnunwJ
p;LI ,,-L,, Y!b: i cio:;, de dtms , tl!lla: ou. o Go
YI'l'll\l u :;. c:il:tlllar<i u. si, du.nclo-llws a.:~ wcum
huncias q li• · :tL•·· :tg-or:t exct·<~i:trn,no c~Jnceito 
do tioV''I'IItl, 1k motlu contrario aus rn;;r.res-
1·,;"' pnlili•·o~. e a. );Lt.n:_tçU.u n:ü• ~-n~lhot·arft; o.u 
os tloix:t:•:i. ~~·m sorv1c,~os. usutrumtlo venci· 
llll'lll:os em disponibílid:u.lo, demunstmnd.o 
sct• 1les-:~ a.t·r.e 11 rn:t prodíga.!itlu.dc incornpatJ
vol com :t sit11açito em que nos encontramos. 

E' p:tm not:tt' aind:L qne, como coosoquen
cia. da :Hlopr;fio do projec1io, ser<i. ~nnnllada a 
accilo elo Pt·,;fcito, porquan·tCl nao lhe será. 
m~is pl';\rmittido conceder licença. para c:t~as 
de commercio, para estabelectmentos m
dustriacs, pa.l'a edificações, etc~ !sem_ o plac~t 
da autoridaJc sa.nitaria-subordmaç<.Lo_h~mi
lha.ntc e incompativel com o pr~st1g10 de 
que deve gusar a primeira autortdade do 
Municipio! 

0 SR. GEmu.;-.;o HASSLOCHER- Nada maiS 
simplct::. 

0 SR. CARLOS TEIXI~IRA BRANDÃO -Acha 
v. Ex. :possível enc_ontra.r .alguem ~a.paz_ de 
se s ujeit:~r a uma tao humllha.ntc s1tuaçao1 

~ 
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O SR. OElU.L\NO HAssr.ociiER-0 Dr. Pe- tincção do germen morbido, cuide o hy
rcira. Passos, pois que nisto nada ha. do gienist.a de sanear os meios co::;micos em 
humilhante. (Trocam-se out1·os apartes.) que vive o individuo, afim de que com exhu-

0 Sn.. CARLOs TE:IXEIRA BRANDÃO- Não berancia se opere o desenvolvimento or
comprehcndo a. a.ffirnnç·ão de v. Ex, ganico e se produzam as reacções vitaes que· 
Nas condições crcadas pelo projecto, a posi- o mantém e protegem contra os casos mor
sição do Prefeito é subalterna. As suas de- bidos. 
terminações ficam subordinadas ao bem Entretanto, não é essa a doutrina que a.pa-
quercr da autoridade sanitarht. drinhn. o pro,jccto nem a. que se infere das 

Por consequcncia, como dccla.rei no meu medidas hygienicas postas em pratica. pelo 
]Xtrccer, os conflictos de juri:>dicção al- seus inspir<1dor. 
legados para. justificar as medidas pro- Sinto-me fatigado, mas não t;el'minaroi 
po!>tas vão .~c tornar mais vivos c mais sem responder ao illustre Deputado pelo Rio 
grave:". Grande do Sul, reeeioso de que a intorvençã.o 

do Estado prejudique o cidadão, impon
. O SR. GER:\IANO HAsSLOC!lEJ: -E V~ ~~x. do-lhe doutrinas contrarias á sua. conscien
lgnnra quo.h.:t rn~da arrecadada pela Umao, cia c repellidas pela smt r.:tzão. 
sendo mumCipal' Dovo dizol' a S. Ex. que essa intervenção 

Ü SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO -Ate s.:ria. funesta :>i, por Sell turno, o poder 
não ignol'o, tambom, quo os so1·viços de I publico, alheio á sua. missão e aos seus de· 
abastecimento d.'agua., de e,:g,Jto o gaz o:::tão veres, quizessc erigir em princípios scienti
indnvidamonto cent.rttliza.dos em mãos da ticos doutrinas controvertidas, ainda não 
União; e é tr~.lvcz c,;;:-:e I) fect'J cxplietttivo sttnccionadas pela. CXl)Criencia c pela ohser
da incurin. quo reina nc,;;:;cs ramos do sol'- .-a.ção; qua.ndo, entretanto, de uma yerdade 
YÍÇtl publico. (Trocam-se apm·tes.) scientifica se puder deduzir um beneficio 

SS. EEx. c,;;qucccm-:;;o de que ainda hu. para a collcctividade, mal andar.-i. o go
dous annos se fez a. l'eforma. do contr:wtu yerno quo, a despeito do preconceitos in
com n. comp :~nhit\ de o:;;g,JtDs, om boncficio dividuaes, não a. impuzer como norma. a 
àesta c em detrimento da população ! seguir. 

Mão grado as 1·azões que apre~cntci, po- Quo é essa a funcção do Estado ninguem o 
der-se-ia até co1·to ponto justificar a poli- contesta com bJn.; fundamentos. 
lici:\ sn.nitaria, si, na:,; que,:tões de proph~-- Assim procedem todas as ::1ações. A Ingla
l:i.xi<1, aos ge1·mens morbiJos fusse attribui- terra .. o paiz classico da.librmlade, do rospcüto 
vel Ya.lor primordin.l. Essa opiniií.o, entre- á lei e das ga.rantias inuividuu.es. não tre
tanto, lnsead:~ na doutrina. de Pastem•, é jú pidou cot•ccal-os em beneficio d:\ collocti-· 
obsoleta.. Já me referi :is defesas do orga- vidade. Es~e paiz, em qnc o amor :t liber· 
nismo. Os germens morbido" nos roddam dado e o respeito á lei levaram o grande 
e Yivem dentro do nós, mas :1 virulcncia William Pitt a. dizer, na pet·ot·a.ção do seu 
que lhc•s é cal'acieri:sLíca nã.o se faz sontir celebre di~cur•so, <!UC o domicilio do cidadão 
sinão quando dcsapparccem as kwreil'n.s op· inglez, embora. destroçado e varrido pelas 
postas á. conttmina~·ão do meio interno ou clmYas c vento, nã.o poJ.ía. sct• violado nem 
quando as rea.cções vitaes,por enf'caquocidas, mesmo pelo rei, suumetten-sc (L evitlencit~ 
não a. podem a.ttenun.r ou annullat·. dos factos e :ts contingeucias impostas pelo 

E' sabido quo na :::ativa. existem os Jllletc· bem gor;tl. E, onde o roi da. Inglaterm não 
mococcus; que nos intestinos prvli!'emm os podia outrnr, penetrou n. hygieno publica, 
collibacilus, cuj:t virulcnch, cnt.reta.nto, não baseada em princípios incontcstcs d:~ sdencia. 
se manifesta sinão em casos que Jw. pllUCO Tonho concluído. (1llui/o bem ; mnilo bem. 
assignalei. E' natural, portanto, quo, em O m·wl01· d felicitado e comprimmlmlo pelos 
vez da. ta1•efa ingrata. o il'l'ealiz:wel da o:x:· DepLttados presentes.) 

DISCURSO PlWNU~CIADO NA. SESSÃO DE 6)DE OUTUBRO DE 1903 

( Vide p:>-g. 125 do presonte volume) 

O Sr. nibeiro Jun.queira -,a. primeira. o ter de fitllar depois de oradores 
Sr. Presidente, duas desvantagens palpa. v eis como Candido Rodrigues e Felisbello Freire, 
assaltam meu espirito a.o assomar á tribuna: que det·am tal brilho ao debate que, por 
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ce~to~ mal se p~rce'herá.. o __ fraco lampejo da mundia.l nós vemos que, om uma producc:,ã.o 
mmha desautor1zada opmu10 (nao apoiados)· de 19.588.000 p:Ll'a o :1nnu do 1\lOl- W02, se
I!-- segunda.,_ a aridez do assumpto, que, d~ gundo os algm·ismos de Dunring, o Brazil 
IIp.porta.ncw. capita.l embora, não tem o con· concone com 16.246.000 ~accas, sonúo !(} 
dao de prendce a. attcnção dtt Camara milhões expo1·tarlos por S:Lntos, 5.496.000 

. Niío ~e trata, infelizmente, de uma. dessas pelo Rio e 750.000 por Bahia c Victori:J.. 
thscusso~s em que o brilho da palavt·a de Sirvil.m, Sr. Presidonto, esse:> alg:trismos 
um Gastao da Cunha. a dicção fluente c ele· de escusa para o tempo que vou tomar á. 
ganto de um David Campista, a. p:tlavra C<.tmar~. Conforme úclles se verifica, trata
sumpt!!osa tle um Barb<3sn. Lima prenllem u se da nt•imeh·u peoducção do PL'.iz, _quo mo-
attençao da C<1mara. "' T recc, portanto, ser zelada coro c~Lrioho;;; po1· 
. rata-se~ iofel!znwnte, lle um assumpto de pn.1·te Jcsta C<Lmar::~.. (;lpoiados; muito l1em.) 
ll!Jportan~ta cap1~al pal'<l. o paiz, mas qun E' corto, Sr. Prosülente, que , apez~n· J.: .~ 
nao tem Sido dovrdamento consideratlo pela import:tncia capit<.tl desse pr·oüucto,aimla lm 
Garoara. pouco tivemos a intolicida!lo de ver illustre 

Estou certo, entretanto, de que a Camara. representante de um dos mais ricos gsta.dus 
dos Srs. Deputados me relevará. u ousadia da União, de um Estado pot• excelloneia ca
dosdo quo o men intuito ('concorrer com ~ f'eeil'o, escrever que o café nüo con,;titue 
meu peqneno seixo p~ra.salvação da la>-oma rlqucz:~ nacíontll c ó antes um cancto sobro-

Venho á tribuna com o desejo de cnmpri1: posto a outt·o cancro. 
o dev~r ~c represrmtante da nação que 0 A h ! Sr. Presill.cute, o illustt·e repr-asen
meu dlstt•tcto me conferiu. acreditando que tn.nte que assim te ve a infelicidade Je se ox
a. Camara. dus Deputados não !evc.rit a mn.l prirnir so esqueceu de que tlisscrtt P?uco 
que eu tome algum tempo de sua. :preciosa. a.ntes que o ca(J provém !le ~tmapltmta vtua::, 
attençã.o para tr~·.tar de as:mmpto de ttma- que 1·epresonta em;rc nós vn.l?r c~tra.ordt
nha importanch. - nario vincult~t.lo á terra, ca.pltttl unmen~o 

Conta uma lenda mnsnlmanu. r1ne Choik que se irnmoililizou. . . _ 
Ornar, por motivos religiosos, fõrn. expul~o Assim, si o pt•et,~o d.e V011da do café nao utt 
um dia de sua terra. Te1·o de recolher-se ás para cobt·it·, com algum s<.tldo, o,; g:.tstos da 
mon~anlw.~ com seus di.<:cipulos . Alti, depois protluc(,,ã,o , é qne o capital quo rP:prcsentam 
de d1a.s de am<trgurada l'ome, eocontron o os cafeeiro:~ n'iio está. proúuzimlo .Juro~ p:11a 
ar_bnsto dq_ caf<!; o, ~pruYcii;ando p:ti'Ll. a !!tia os seus propt•ictarios, sem com tudo llolxtu·. do 
alunenta.çao tL prcctosa rubiacea, n.r:llou r1ue constituir uma riqucz~~ nacionu.l, que ü:í. v~(h~ 
o seu cozimento era. t;Io sa.borosu e s;dntar :L não pequena p:u·celb. úe no~~a. populat;a.o. 
que, voltn,n ,lo a.o Ycmen, aconselhou o seu B::1.sta lembrar quo cerca de titl % do ca
uso, origiuanuo-s·.l da !ti o emprego do cal't!. pi tal lla. inuus t,ria paulista est'fto crnprega.-

O_uteos. porém, rpiOl'em rcivindicat• par;•, a uos n : ~ indu . .;tria ca.feeira. · 
cltristand:\do a origem do 11.~0 de tão precioso. Do l.99:L000:000s, em quo se c:dcula a 
'Planta.. fort;umL paulista YÍnculadu. á.~ inuu:>l.ri: t ~, 

E' assim que o Ma.rooita Nairone conb !pta I. 770 .cJOO:OOIJ.j estão empregados n<L cultuL·n. 
11m pa.stor• ~>e queixara. aos monges de um do cai'~. , 
convento que as suas oyelhas estavam muito Vê-se, portanto, r1uc o caf~ não IJOLle ser 
snperr.xcitadas. considemdo como um cancl'o 80brcpo~to :t 

Entã-o o prior desse convento sabiu :1 pro- outro cancro; como parte consiueravel tlll. 
cura da razão llo fa.<·to, e, encGntr:.~ndo o riqueza nacional prccis:• ser zeh1tlo pulos re
:Lrbnsto, pr•opa1·ou uma infusão. proYOtHL e, presentantes da. naç:ão c pelo Govemo. Cun· 
j .ulgo.ndo-a excitante, teve n genial idéa de I ~titne :J.inda o primeh:o elemento da noss:J. 
dar o cozimento aos monges, quo tinham o prosperidade. (,tpuiados.) . . 
feio habito do dormü• dura.nto os offlcios da · Nã.o só isto, St•. Presid(mte; o café cons~J., 
noute. tua, podemos qua);i u.ffirmal-o, um monopulto 

A este facto attribuom a descoberta do orazileiro. . t 
café. Segundo a opinião autorizttd:J. d~ Da.llor , 

Quer seja. verídica a lenda musulmana, dous são os elementos indispensa':'et~ pa.ra ;, 
quer a christã., quer venha da Arabia. quer culturtt do café: o clima e a pro:nm1da.de do 
d~L Abyssinia, o certo é quo o café se foi pt•o· littoral. . 
:pagando até que se constituiu um genero de Sr. Presidente, paiz algum t~m em m_~s 
primeira necessidade, e é tal a sua impor· vantajosas condições do que nos a. reumao 
ta.ncia. que hoje constitue a principal riqueza destes dous elementos; e, si_ é ce1•to que um 
do Bra.zil (muito bem), tanto que, em uma delles. a proximidade do littoral, póLle ser 
exportação de 860.826:694$, elle conco1·re substituído por um bem delineado plano de 
com 509.598:0118 . Isto em face da exporta- viação ferrea, não é menos certo que o ou" 
çlio brazileira, ina.s em face da producção tro elemento, o clima, constitue uma. dadiva. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22105/2015 12:26 - Página 3 de 45 

28 APPENDICE 

divina, do. qual devemos tirar todos os pro- v;:o.da ainda esta. situação pela continua ele-
ventos possíveis. vação dos or:us fiscaes.» 

Basta um rapido cotejo da forç<~. produ- Não devemos, entretanto, esquecer que 
ctora. dos diversos pa.izes para verificar-se outras causa.s existem e ta.mbem de impor 
o acerto de minha proposição. ta.ncia capital. 

No Brazil a média. da producção, por he- Dentre os cliversosestudos feitos a respeito 
cta.re •. é de 333 kilos nas terras cançadu.s, de da crise, devemos destacar, pelo seu valor, 
800 kllos em terras boas, de 1.350 em terras o da directoria do serviço de est:.ttistica. 
virgens de 1• qualidade, de l.6ú0 e mesmo Esse es;;udo assenta sobre algarismos e, 
2.009 kilos em teri'as aduba.das. Em Ccylão portanto, sobre base sollda. 
considera-se como satisfatoria uma colheita Em 1899, quando o cambio estava ao par, 
de 628 ki1os; em Java e Sumatra variam as o café era cotado. no Ha.vre, a 109,25 francos 
colheitt~s entre 224 e 671 kilos. Nas ilhas e no Rio a 6$130. A producção do Brazil 
Fidji a média é de 501 a 628 kilos. er·a de 6,7 milhõe;; e a universal de 10,6 

~raté!o·Se, :portanto, de um pl'oducto nosso, milhõe,; de saccas. existindo um suppri· 
CUJa prunazla. devemos manter com acurado mento visivel de 3,9milhões em 30 de ,junho. 
zelo. (~lpoiados.) O monopolio da producçã.o Em 1890 n. producçf1o brazileira. foi muito 
é um dom precioso que devemos trabalhar menor, de 4,2 milhões apenas, e a universal 
por não perder. de 8.6, haYendo um supprimento visível de 

Infelizmente o café, depois de fomecer 2,6. Os :preços do Havre subiram a 132 
riqueza extraordinaria a uma grande classe francos e o do Rio a 8$200. O preç-o do Rio, 
da população brazileira, tem, Sr. Presi- corre~pondente á alta no I-Ian·e seria do 
dente, descido a tal nível no seu preço que 7;?405 si não fosse o agio de ouro-26,3 °/o, 
hoje não póde mais faze1· face <i.s proprias que o elevou a 8$200. 
despezas da producçiio. Pol' que~ Em 1894 o preço no Havre desceu a 104,25 

Qua"s as c1.1.usas da crise tl'emonda por franco:> com pequenas oscilbções c o preço 
que tom pas:;adu a lavom·a do café ! no Rio subiu a 18~ . A p1•oducçãu bra-

Sr. PresiJontc, o Congresso Agrícola do zileira., tlepois de lta\·et' chegado:::. 7.3 rni
meu Estallo, em boa hora. convocado pelo llhões e •~ nni vm·sal ~ ll ,5, descct•am nova
seu illustre Prosiclentc. que vac tl:tndo á.j mcnb •~ -1.2 e 9,2, ficando o suppriruento 
adminisi.t-açã.o de i'dina.s o <:tmho d:~ :;u;o. per-· vi .'iivel reduzido a. 2.2 milhõe;; de saccas . 
soualidadu superior (apuiaúos), csLC\VC t•uu-1 Foito um confronto entre os preços <te 
nido O uepoi:; UC OSLUélar, por intcrmet!iu de 11894 C OS íle 1889, DO H;~n·c .. nota-se QI!O béi.i
u.ma commisilã.~ compnten~b~ima .~lo proft.;- xa.rmpr!e 109,25frs., a ~04,25 frs. ot~4, 6 ':ó. 
swnaes, e d1:po1s d<~ oxpostçao br1llmnt1: de . Aomlttmuo-se uma. b:uxa proporcwnal no 
um dos ID<LiS illnstr-es htvr:o.dore,; du Estado 1 ~t·cço ;JU.pel, ? caf(· dcscoeia a 5$848, si não 
sobro o a.ssumpLu, reconltcccu comu cau:;as 1 íos;:;e o <LgJU uo ouru de 188 o /o. correspon
primordiacs da. situação a.ctu;d: !dente <19 3/8, que o elevou a lf;::;s-12. attio<• 

~ ilntcs.da crise: a) in:>ulli~ienei_a 1le instr~t- gindo o cD,{:·· <L um proço pouco m;üol' do quo 
-eçao proftssLOnal dos pi·oprwbu·tos; v) m:LO esse, de lti:)OUU. 
emprego do capital c <thuso do ct·o<lito p<or<L E~sc }Jre•:O ütbuloso dotcrmloou o g:randu 
uma só cultur:~., que foi dema.si~Ltbmcnte dc,;uU\·olvimcnto <Ü~ produeçao brazJleu·a, 
desenvolvida por parecer a mais remunera- que n.ttiugin om 1~97 a 8,5 mil.hões, eley~ndo 
dora e acrediia.da., com abandono da.s outr<tS; a. univm·sal a. 13,:) . O suppruucnto Vlstvoo 
c) desorganisaçào do tr<tballto em conseqmm- ~nbiu a 4.2 milhões e em cun,;eque1:cia os 
cia da lei do 13 de maio, por fltlta uc leis p1·e·:o;; 1;aix<tram, sendo o seu max1mo no 
reguladoras e garantidm·as do ,;erviç:o an·ri- Havrl'!, ·3D~ l89i, de 65 fr•ancos, .o rJU<t~ cor
cola; d) impossibilidade do manter e de~- respondGrta em papel a :::$6,!7, s1 .aao 1o.;:;e o 
envolver outras culturas por careucia do aglo ouro de :208,61 °/u, o que elC\·ou o preço 
protecção reln.tiva aos meios de tmusporte aqui a 11~254. _ . . 
e ás tarifas aduaneiras capazes de afasttLr o De 1897 em deautc .a p~·oducçao h1'az1~;n·a 

.concurrente estrangeiro nos mercados na- augmentou de mauena tal que em 1~0~ at
·.Cjonaes. tingm a 15,5 milhões, elevando a uo~versal 
· · Bepois da crise e como consequencia della; a 19.000.000 de sacc~s. Em _co~paraçao com 

s11perproducção, acarretando a pressão a do 1889, a :p~oducçao brazlle~ra cresceu de 
;'01ferta e a especulação, por falta de 131 °/.o e a umv_e~sal de Su 0 J o, passando _o 

resistencia ; () finalmente, desappa suppr1mento vJs1vel de 3,9 para 11,4 ml
ilo credito e dos instrumentos de lhões. O preço que no Havre f'ra em 1889 de 
impossirbUita.ndo qualquer tenta- 109. 25 frs. des~eu a 65 frs. em ,)?_92, ~ 

ii!J~:~r~~p:o~r~~· ~~~dos lavradores que ~orrespond~r1a. em po.pe1 o de ~:$::>e>6, s1 e custeio das não íosse o agw do ouro de 116 °/o, que o 
em franco deficit, aggra.- 1 elevou a 5$447. 
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Assim, tomando-se :por ponto de partitlê\, o 
anuo de 1889, vemos que em 18\:):_.1, qn:.uuio 
a. procura excedeu <1 offerta, os P2'C\.~Os em 
pa.pel subiram aproximadamente na mesma 
ra.zão que os preços em ouro. A <Llta de 
5$130 p<w~t 8:f;200 foi, portanto, obra ex
clusiva Jo <lesequilibrio entre ~~. oit'ert:t e a 
procura. 

Em 1894 a producção manteYe-se normal; 
os preç._;s ouro mostraram esta.hilid~•·le z·eb.
tivêt : o cambio, -porém, desceu d1~ maneir:t 
tu.l que.ap2zat' d:i baixa de 4,i o ·o nos pl'eeos 
ouro. os preços, p:tpel, subiram:, l\):~.6 o o. 01~ 
a 18$000, quando, sem a baixa do c:nnbio. 
não excederiam de 58848. 

Com esses preços fabulosos deYido;; nio i 
alt:t do cate nos merc:.~.dos estranQ·cil'~Js. mas 
sim â depreciação do nosso meio 'ci:·culante. 
ex:ult:L·J.m os lavt•ado1·e3 e t'un:Gçon a 
extraordln:1rin. expansão do cultivu do caL·, 
para o q_mtl se voltaram todos os capitans. 

A expansão do cultivo trouxe, cumo con
sequenci,~. o excesso de producção. 

A gt·,wd.e producção, elevando cxtr:wrdi
nal'ia.mente o .-alor dn, nossa. export.a•;ão 
sobre a importação, gerou a mclho1·ir. tlo 
cambio, :l nl..lorlzaç:Io d<t no8s~~ moerln c. 
portantv, um menor correspondente em 
papel p:ti'.'t o preço ouro do cn.f~. 

E d'ab.i pol' Jeante o café contir.aoa a 
baixar n:lo r.1:üs pela Yalorizaçi'io tio nos;;tl 
meio circulante, mas pelo excL·sso tie p::-o
ducção. 

E a.~sim se estalJeloccu o cir<·ulo : o :m
gmento ue Pl'OtltleÇ~LO em fa.ce d:.t deprcci:;.
ção dcL nos~:L moeda e,port:tnto,tlu :l\lg-r::;ento 
do proçJ-papel, e depois :t lxlixa do p:·cço 
em bce do anglllento d:t pro(iucçlí.v. 

. Isto é Io;rico e (•stéi. provado rwJ,_,,.; J!.!!n
l'Wnos. 

E' C(:l'W que nü.o começam0~ L:!•sdelogo 
a_ sentir as consequencias d:-t clt·]r'(•eia.
ça.o da nossa. moed;L e u:J. elevat·i1tí tlo IJI'í!C':J 

do café. e isw por um:• ruz?iu u:uito · siT;> 
ple:s. 

Como ~:!,])e V. Ex .. Sr. Pre~itlt·:-;tt•. o :1 
Camara não ignura, as despüza~ do •·llst,jo 
da. prouucr;ito não se oleva.m tle urr.. mo
mento pa1·<1 out1·u. E' assim que a mã.ü ele 
ohra, de 1890 até 1894, apez<~.r dr ha.vet· su
bido grandemente, u preço do c·:[(! 80 lhi 
subind.o vagarosamente atG que, n:1 :1!ta. m:L
xima do cate, attingiu tambem seu maxim.o, 
começando o genero a ser lil·oduzido por 
preço e :draordinario. 

Depoi.3, como consequencia. da superpro
U.ucção, o c:tfé começou a descer; mas, infe
lizmente, G preço de sua producção não foi 
tambem drscendo gradativa e :pa.rt~llela.
mente. 

O <tugmento extraordinario que houve no 
plantio trouxe como conseqnenci:J. a. procura 

dos braços, dahi a olevaçã.o do~ ;mlm·ios. 
lllai:;; tn.1·do, quando o cate começou a bab:ar 
os ~abl'ios não baixa.l'Mll immediatament~ 
com elle, e sim continuat·a.m pur muito 
tempo, m;tntidos no preqo em que e:>ta.vam. 
~em era possível que fosse dn outro modu. 

Sr. Presidente, porque, cont'orme sa.be ll Ca.
mal'a. dos Deputados, os nussus r)!'incipae>< 
braços para furnecimento de tra.halllo ;i la
voura são ii.:Llianus, môrmente uo li:st<tdo tltJ 
S. Paulo: e força t\, convir que o~ tralmllta
dol'es ltalin.nos, cmburu. ~cjam os nwl!wl't'S 
par;t a. l:tvoura do caftS, são ta.rnborn, qua:;;i 
sempt·e, ele cxigcnci:ts extmol'din:tt·ia.s. Por 
muitas vezos. talYoz, o Esta<lo do S. Paulo, 
ou :mto,;, os l:wrn.Llm·es paulist:ts q nizm·am 
tet· mão no excesso de plantaf;ão, tm· miio, 
por consoqtwncia, no c:->:ec•ssu Üt~ pruducc,:ão ; 
mas a necossill::vle d:\ ú:Ll' teJ·J·a~ novas üs 
exigencia.s dos trabal!Jadol'os e..;t;ranguir·os, a 
necessidade de t.lar terr<J.s novas pat'a o cttl
tiYo de cereaes, fi3Z com que fossem tl<tndo 
::unda. essas novas tenas, para que :-:e l'O<Lli
zassmn :1.s derrubadas o :1:-; plan&u(;ões de 
no.-u::; cal'ezu.ns. (.'lpoi11rlns.) 

Isto, pois, con tinuon pol' nwíto tompo a 
dderminar a elevação da p1·oducç~ão tlu cal'é, 
e, por cunscqltench, ~L del.criot•a.ç:"to do pn~çu. 

Assim, vnmos qne :.t Cê~usa. princip:d da 
erise qnc ora no . ..; assobct'lJa não roi proJwia
montn o excesso da producção sob1·c o cou
sumo ((!poú(dos e nr7o t.qJIJiados), mas loi, em 
grande p:Ll'tt~. <1 de~Y:l.lorizttr;ão do nosHo moio 
circulanw, !'ui pJ·incip:LlmPn 1,e :L gJ•antlc quan· 
J.iclade de papol-rnorJd:t qu:• nos inundou u 
morcrtdo; ]JUl'(jUO, t•rn qun pezc a upi11i:·,o 
daqwdli's '1110 díio cumo (:arrs~t Imnll'di:t!.a :t 
supor-pr.l!11lcr;:·w, n(L~ i;ornos qw1 :1 ca.ustt 
de,;,;;L :-JUIJf'l'·JH'OtiiiCf;fio liJÍ :t dt!jJJ'IH.:Í;lt,'il.tJ 1!0 

mei•1 r.:iJ•euJ;wto; o, po1· eon,.;••gLiintu. :L t!opro
ciaç:-10 .lo meio ciJ•c:u:anw l'oi :L eausa. diJ·oct;,l, 
1/:t C!'Üit' quu Ul'/1 !lOS lt.'i.~/JIU.. 

:\i'io ~;,·, isto: r~ f}et•t'.u qrw tamhc•m ;~ nspo· 
cula.rJi.o l.ern (~onCDJ'J'ído pa. !'IL 1~ •:1·isc• qtw ora 
nOS ILSSOhiH'JJiL, e CIIIJCOI'I'Ído gJ'IliHIBinl!llt,o, 

I·:n >4ei, ~r·. Prfl~!dl'!lLO, como sabOill t.orlos 
o,; Sr,;. Dr•.puta.dos que .'!ií.u ltt\'J'IUlol'flS, ou que 
l.l•l'tll J•da~·õos rna.i::! l!1~irrms etJlll l':>tes, quo u. 
ospt!cnlar,:ü.o concr)['J'!l om gt'MHlo parto parlL 
a. dopreciaç:ão do p1·e•:u tlo c:d't~. 

Conhecemos cas:~s oxportu.úoi·as do gra.nde 
importancia, que mandam emissarios seus 
pelos centros productores, f:tzendo compra do 
indispensa vel para as suas primeiras neces
sidades ; vão aos mercados productores e 
compram às vezes por mais um tostão, ou 
ma.is dous tostões, o café que necessitam na 
occasiã.o ; vêm depois ás praças exportadoras 
e ahL muitas vezes, chegam mesmo ao ponto 
de offerecer á venda por preço menor o c:1fé 
q_ue compraram no interior, o que importa 
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sempre na. depr eoia.çã.o do genero. Fol'Çam a. 
baixa. 

São estas a.s ca.usa.s q ue teem levado a. de. 
pr·eciaçll.o do nosso café a. ponto de fazer com 
q uo hoJe ma.l esteja cobrindo o custo da. pro· 
d ucção, quando o c obro. 

Seja-me licito, Sr. P1'esidente, a presentar á 
Ca.mara dos Srs.Deput:J.dos alg uns a. I gari ;mos 
quo t rago em míios. para prova de minha 
:r.ssol'Ç}<'i.o; trato de uma conta de venda Sr 
Presidente, de 107 fk'l.CCos de café, produzindÓ 
um lucro br uto de 2:353$200 ou sejam 
5$405 por a.rroba. 

Ot·a. Sr. Presidente, e3ta pa.rtid:r. do 107 
~ a. ccos de ca.fé pagou de f!'ete n a. Estm da. ue 
Ferl'O . Centl'al c na. da. Le opoldina. a. 
qu:mt\a de 433$300, ou l$012 POl' v.~•roba 
corresponden te n. 18,5•/ . snhre o valor bruto: 
lsto sómente para o t ranspor te do ca.fé e 
p a.r_a o t r a!lsporte. pôde-se dizer, do uma es-
1iaçao pt•o:mua d<\ Capital, da es\aç.i1o de Cam
pestre da. listr ada de Fct•t•o Loopoldioa. . 

Es~e ca.ftl pa.::?u de ifD:po~to de exportação 
ao Estado úe Mma.s 22:l~450, ou 522 reis por 
arroba, o quo corrcsponde a. 9, 5•/ . do valor 
bruto. 

Pagou de commiSsão 70$600 ou 165 m is 
por a.t' l'Oba, on :'l' ; . de> valor bt•uto e pagou 
ai~rla de ca rreto e bra.~agem 60$-'320, isto é , 
2,6°/o do va.lor bruto. 

Estas despezas t(}das. feitas sómente da. 
estaçãn ii Clornbarquo a~C o acto da. v enda 
im por tam em 33.0"/o do valor b1•uio oJ~ 
ca.f~ ! ! ! 

Isto. C(ll'UO disse , s5o dcspezas d;~. estação 
de om!J;.m1ue até o a.cto 1la venda , sem in 
cluir n.~ dr.speza.s de prvdncçã o . 

Voj:unos as <lcspczas do pro!lncrão . 
Tomei por ba.sc para a carpa de 1.000 pés 

dil ci'lf<:. durante o "uno. a. quan t ia. d o .?()$. 
quo t cxlos s :~b:1m que hoje é um preço quo ja 
so c ooseguo. ~l'õJ.Ç :.~~ ao~ esforços e mpr eg:J.dos 
pCJios itWl'adores pa r:1 a. d iminu ição do sa.· 
lar10 . 

. Tomei por b:tse 1.000 pJ' ele cafú, prmln· 
ZllH1o 40 a.t• t•ob<~s . que G a m t!dia. tla. pr otlu· 
cc.'io no gsta,rlo do Rio c no i,:stado de Minn<. 

~'> ~.ssas despeza.s de :producção importam em 
= 1• do p reço br uto de venda. do café no 
caso a. que nos r eferimos . ' 

Or!t, somrnando os 52 % , despeza. de ro
ducçao pr opl'lamente dita, com os 36 6P./ 
d~3P~za de frete, imposto c venda, te~emõ; 
80•6 lo de dcspeza.s sobre o preço bruto do 
CtLfé. Res~arn, portanto, 14,4 •f. pttra. 0 la.
vr,Ldur. !·, basta.m esses 14,4 •;. p~ra as ou
t ra.> despeza.s obrigadas ~ Não . 
. E' Jlreeiso notar :L Cama.ra dos Depn
ta.dos que, além da;; despezas que levei em 
con ttL ~u calcul o que fiz e quo são muls ou 
r~1enos ule ntlCa.s em t od:w as la.vour::~S minei
I as c fl n!Dtncnscs, hn. outras dc spozas in!l.is
p ellS:t.1ors, .. ma~s o" menos v ariaveis taes 
como a. ex·tmc.c:LO dos formigueiros, das' h or
V!'~ do passartnho, a. construc.;ão c conse r va· 
çao de estradas . .. 

'C~IA voz - E a administração b m lJem. 

O SR. R lll ll!R.O J uxQUli:IIL'--· .. a limpa. dos 
~stos,:·eforma. do material rodante . adrnl· 
m st raçao, sn~tcnto do proprict a.rio o família. 
e out ras, afóra. o. desvalorização da propríe· 
dade . 

Em face dos alga r ismos que ahi ficam 
p€rguoto si é ou nã o cc1'to que o c:J.f!l mal 
cobre,.;octualmen~ os ga.stos de producção. 

E, s1 assm1 é , n:to 1·est.a. duvida de que a.os 
podc1·es ]lublicos compete correr e m auxilio 
tlo produc to pu.r a. a mparar a. ela.sse dos la.· 
Yl'tldums do café, qu e inneg:wclme nte con· 
cor~·em pat•a :1. l'Íf! llCZa tlopaiz . (Muito bc»~, 
ap owclos.) 

0 S!t . E LOY CIIAYlil S - Ainda. hontem o 
nosso disLincto collega Dt·. FelislJcllo Freire 
mo~trotl isto bt•ilha.utcmentc . 

0 Sn. RIDF.IRO Jt::->Qt:ElltA - St' ja-me li· 
cito, Sr . P t•esldonte. a.paolw.ndo o ap:tl'to do 
n(}hrc coli.ogo. }laulista , r elembra r ju~to.~ 
conceitos 11(\ nm ctos ll1ais tl·abalh:Wore~ dcn
w c os collt•gtts desta C;tm<tt•a • 

Ai.odu. hontem, tiiscutindu o pl'ojecto com 

Doil(ei o ca.leulo da pr·oJuc~1io do Esi.J.do de 
S. Partio, desse Eldorado, onde a p1·odue~ão 
é _!lo 100 m'robas pot• ! ,O:)() pt!s, p::~ra os sons 
d1gnos l'epresent :Lntss. 

Tomando, pois , :t s médi3.!! dos Estados do 
Rio e Mina s, temos que cada. 1 . 000 ]Jês de 
café cusi.J.m de ca.rp:~. 508, e produzem 
·40 ar robas; o que dá. o custo em carp~ !lo 
1$250 .por a.r l'oba.. Temos a. a.panbação deste 
~fé, ca1cula.da, :pelos preços corre ntes na ul· 
t mm colhsita a. l:lOO réis por a.rroba : o co.r · 
:retG dos eafez.aes ps.ra. casa. e o serviço de 
t erreiro, 300 réis ; e carr eto das tu lha s para. 
o engenho, soque e cn.rreto do angen h o Jla.r a. 
a estação, por ba.ra.to, 500 ráls por a.L·rob:t . 

o lll'llhn.ntismo t[Ut• lllc é peculiar, o il lus• 
tr:t<lo rept•eson tanto da s~rgipc , Sr . Felis
bcllo Fre iro, m os•rou como r.cmus dei~ado 
ao <lns:•tuparu a. fonte p1•incipal de nossa ri
qucz:L, como temos tlcscut•a.do de beoeficiat· 
ou ao menos auxiliar a. ag1·icultura., :1. 1&· 
you1•a, esquecidos de c1ue ampa.ral·a. é ga
rantir a nossa naciona lidade. 

Cllostl'ou o digno represenm nte quo t odas 
as nossas industria.s. excepcã o fcit:J. da. agrí
cola, já c:r.ll!ra.m em mãos de est t·a.ngeiros. 
a ssim co ruo a p 1•opríodade urbn.oo.. 

Ora, si deixar mos que os productores de 
café continuem a.o desarnpar o dos pode1·es 
publicas ; sl nã.o oppuze1·mos, por maio de 
p~·ovidencins etflcnzes, emb·.\t'a<;os a que as 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22105/2015 12:26 - Página 6 de 45 

APPENDICE 31 

-soberEas faze~d~s do oc~te de S. Paulo, pela blicos ~ev~m. concorre>:·. mas simplesmonte 
prossao das dividas, calam em mãos dos co- por motos mtltrectos, p<trn. a.uxiliar ~t lavoura 
lonos italianos, teremos concorrido para que e dentre os anxilios dest:.Lco tres. ' 
tambem .a propriedade agrícola passe [~mãos 9 primeil'o é um jogo de fretes que possa 
estrangeiras. dc1~a.r mn.rgem. de lucro 1nra. os lavra,dores. 

Verc:nos então, ~r. P~·e_sidente, perdida a E força connr ![UC as nossa.s e,;trada~ de 
?-.ossa mde~eodcncm polltlCa, como perdida forro ainda cobram lloj<\ preço exorbitante 
Ja vemos a todependencia. economica.. (Jfuito em rolaç,ão :10 valo:• do pt•ouueto quo oll::t.s 
bem ; npoiados.) exportam . 
. E' preciso, portanto. que provid.cncüts se· Bastn, isto, basta. estuda.r, Sr. Presidente 
,Jam tomadas par~ que não cheguemo~ a esse a E:>tr:ic!a do Ferro Cuntt·al do Bmzil con: 
estado de desgraça, cuja perspectiva. ame- junctctme~te com :ts uutr:.ts estt'i1ua.s, para 
dronta. qne se veJa qne ellas cobt',1m JlOl' tonehlda. 

Os poderes publicas devem, portanto, cogi- kilo~ctric:1 de ca.fé u:n J!l'CÇ'!J tlc, paratado. 
tar, como cogitam, de auxiliar a lavoura com I Ve;Jamos. 
a~ medidn,s de que preci~a. para sahir-se Lias }S'.eada. de Ferro Coat:-:1! do Beazil, 2n 
dlfliculdades presentes. re1s. 

Não quero com isso dizer que 0 Governo Estr:vla de_ Ferro Leop~Uina, 451! réis, 
devn. concorrer com auxilio directJ do di· meno,; o a.ba.timcnto conccd tJ.u pelo convcmio 
nhei~·o p~ra a lavoura. ca.foeira. Ella precisa. co1~ a.. Central. _ _ .... . 
de dmhen·o para pagar as suas dividas, mas E.:;tra.da. de Ferro ::'lhoo.s c RIO, .-.10 réJS. 
não deve tet-o por meio de omprestimos Esi.rada de Ferro Muza.mbinlw, 250 réis. 
p:tra. augmcntar a proclucçi:w. ' E$tt·a~a de Fel'ro Sapur:ahy. 250 réis. 

Sim, senhores, fornecer cl lavoura aro.ndes E' evldetne. está claro, em fi~cc da cont:1 
capitacs com que ella. possa augmontar as de venda ~a q:rc ha pouco me ref~ri, que a 
pltmta.ções é coocorrm, para 0 augmcmo de L~vont·a nao pode suppor-ttLl' a acção ue fe-Jto~ 
producção e, logicameme par~ a desvalori- tao exagget'a!los. 
zação do producto. ' Foi a:>s.im qu~ mostr~i que ~(Jmentc de L·e-

Tonho em mente a.inda a optima impr"s ,-o i.es, de dlstanClu. relatlVarnente pcquPna., .o 
produzida. pelo Concrresso de Bollo Il;~i- ca.fe paga. uma. porcentage :~l estupenda.. F_!-r. 
zoni;c . "' o ca.lculo de uma. fa!cnlla. snuada na. estaç;LO 

Alli não vi os lavra.loro~ clam e n p r d? Camp3s~r~. na Estrda de Feno ~cupol-
dinl1eiro o que se v

1
·u ~ · t::sd , ar : _ 0

1 dwa.. e que d1sta trczento.; c pouco~ lolornc-
. 101 o o::; pug,htlH o t ros de.-, c; 1 • • le · · . · b· • 

por meu idas que vi~em 'L valoriz·tç'" o do .. ~.L .uaclC e c onue uma. ano J. uc 
1 rodncto .e or cd:"d" ' d'. ; ' '1 

., café paga 18 l/2 ~• do VOJ.lor• veu;1l, do valot• 
P P 1~ 1 .,s que 1m.nua.m 0~ bruto ou muito rna.is ilo <tun o !jUC fic·1 a.o 
0 <1stos da. produc~''tO. ' · · ' ' -"' uan 

0 
c. "'· • _ , . -, _ l~vra.d~_r pa._ra toda,s :.:.s cl~~po_zas com a. ·~dmt-

sa~ l ~--~ a.o , t. edito quor e2n ,n o mdt:spcn, mstmç<w, .JUl'os, amLt:•:;tza.çau dCl captl.aes, 
lav~u~~s.ncccs:.Idades do cu . .,toto annuo da:s .:;ustento_e Jivers~s ubra.s n•:ec;;:;:>al'ia~ pc~l':J. a. 

D •d'd s · d' . t 6 . 1 p;·ouucçau do cu.rc. v ~ me 1 a m .1re~ as · que preciSO. _:t a- E' cla.ru •tu e a. la n)IJ;':l, pot• rnu.is lwm 
c ou~~· mas medidas prompt:J.s, enel'gJC<:L:l o cust:;a.d:t que soja, nã.u p6de snppor·L:Ll' t :tJJLU.-
on ~~ntcs."' , . nho poso do fre te . E. ::-lt•. i't·c . .;iduntc, ttpro· 
:\s~lll1 ur;'c .~1uo os pod.c.ros pu~Jhcos do vci1•0 a .,t.:ca:;ião para I';L?.:) i' :Lgol'a 11 m aj>p1:llo 

BHtZll co~korra.t~ co~1 o ~c tt ~~o.w, con~ o ~~o G'-~ 1, 0 1• 110 llo meu p:Li~. 
s.cu a.n:pa.lo, par,\ q~e na.o.pcnu;~.t a. umca. Ternpo lwn>·c, s1·. Prc.~:i donLt, om 11110 :~s 
~o_ri.u:~'-1. que temos ~Jnc~~-a.du. a~.solo.'. c que csn·:,d:ls do fut•J'O Contl.':~l o Loopold in a corno· 
e ~nn~.,.a.volment~ es,a. br,~nJ.e tHtuez,L cun- ç: ~u·:un a i'a.z 31• nm:L ,~,nw 111 ·ronoia. boneflea,, 
stltllld<t J:lelo culttvo do cafueiro. co:1cm·rc>1ci:t q1w redund;1vtt 0111 JmnclicJO d:L 

O café, conforme sabem todos os St·s. Dopa- htvout>:L, e a Le::Jpolcliov, com o intuito de 
tn,dos, não é uma. pla.ot:1 annn<t 1ptc, perdida., ch:Llnm• a.!;[ todo o caí'é que ora. cxpoda.do 
1·epresente a perda de pequenos capita,;;s; por via Porto NoYo, começou ~L reduzir os 
ao contrario, represent[1 sacrificio de muitos ~cns 1'ectc.,~, ÜlZ·~ucto o mesmo ti Ceutru.l. 
annos, e depois de formado, o c:Lfeeiro rc- :.rais tar,ic, entrctu.nto, vem um aceordo 
preseut:t um grande c:tpiwl vinculado ao entt•e a Leopoldiua eu, Ceutr<d, um a.ccordo 
solo,e o conjuncto destes milhões de cafeeiros do effeitos desa.strosus paru, it l:woura (apo!a
que vemos sobt'e o territor.io do Brazil não tlos), e foi assim que a Ceutra.l, esque
:pôde ser desamparado, porque repre:;enb a cida de que é uma cstratla do ferro que 
maior de todas as riquezas do pa.iz. (Jluito pertence ao povo, fez um accordo com aLe()-
bem.) poldina no qual se vê esta leonina clausula: 

Assim, portanto, Sr. Presidente, sou um « Clausula. :30~ U.o acco?do de trafego mu-
daquelles que pensam que os poderes pu:.. tuo entre a. Estrada. de Ferro Cent.rale a The 
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Leopoldina Rail!cay Com1Jany, Lir.•it~d, e ele· 
hr.ldo a ll de ill<\ÍO de 1900: 

Pelo desvio de tr•tfego ]!ela Rede Flmni
neose, a Central do Brazil compl'ome1te-se a 
p;tgar a The Leopo!r:lina Rai!tooy 30 • f. do 
que receber pelo tril.nsporte das mercadol'ias 
que lhe forem entregues em Porto Novo, 
e W • ;. do que rBCF~ber pelas mercadoria~ 
de importa<:[o que se destin~rern :ls es
i~çõcs da mesma companhia., por via Porto 
Nnvo.>> 

Identica disposição na cl;~usula 3: • em re
lação :í. Serrari<e. 

Ora, Sr. Presidente, ni)s Yemos assim a 
EstradJ. de Ferro Central <lo Brazil dando á 
Lcopoldiua. :)Q • /o dilo renda brut.1 dos generos 
que a mesm:J. lhe entrega em Pm·to Novo e 
Serr<~.ria e lO o f • dos que ;, e !la entrega sô
'óroo~to l>"ra que esta. não lhe fa•:J. concur
rencia. 

Parece á primeira visin que se tmta de 
uma. pequena receita; mas. :Sr. Presidente, 
Pecorrenclo-~e aos alga.rismos, \·oremos a im
port.:mcia capital e, póde-se dizer, o dispa
''a.te desta clausula. 

Foi as~im que no anuo de 1901 estas 30 ' / • 
dados pel<t Cent1'al a LeopoldinJ., para que 
esta nã.o lhe ftzcss!l concurrenci<t na exporta
ção do café pela rede Porto :-Tovu, importa
ro.m em 1.078 contos, e em 100.2 em 1.081 
contos. Isto só de frete de café exportado 

TI esses dous annos. 
Eu crei~, Sr. Presidente, que estes ~Llga

rismos fa!lttm bem <1lto e mostt·am o deSil.s>re 
deste accordo, que nunca. devera ter sido 
feito por honra nossa. 

O SR. FRA.l'iCJsco S,\-A. Camo.t'<.t de J1üz 
de Fór" reclamou a iguaMa.cle de Hat"mento 
que n[o havi~. 

O Sa, Rummo Ju:>QvELRA- Nem sei, 
Sr. Presiden t~. como a Ca.ma.r<t li e Juiz de 
Fóra pólle ter r-eclil.rua~<> t~mo. igu"lclude úe 
ll·alwnento mais cr::zYo e até pal,:..t. zonu. que 
não lhe é .,n \Jardinada.. 

A Leopoldiuo. já tinhil. contr:..cto com o 
Governo; el!;t era ollrig;tda a f<1zer com que 
os objocto~ despachados pela Cer1tral fossem 
desde log<> en tl'egues <I mos ma ,. não fazer 
como até então, par<J. forçar 11 este uccordo, 
amontoando em suas es'k'\ções o café des
pachado via. Porto Novo, simplesmente 
par~1 que o fazendeira despachasse via Fri· 
burgo. . · 

Aproveito estn. opportunidade IJO.l."[l de
clarar que a Estra.da de Ferro Leopoldina, 
depois que fói entregue a uma CDIX(panhla 
ingkzu., tem melhorado muito o seu serviço. 
Como sabe a Cama~~. até llo.pouco ~ss:J. via· 
:fol·rea. er3. explorada por uma companhia 
Daciona.l e, com pezar o digo, em causa de 
desastres constantes e de prejuízos pm·~• a 
lavourn.. 

A melhoria do seniço não autoriza en· 
tretltnto, o Gov~rno a. fazer esse n.cc~rdo. 
tirando da li1Voun mil e tantos contos 
anJ?uaes para o fim de proteger a compa· 
nhta. . 

O dever do poder publico é facilitar meios 
de desenvolvimento á la\"Olll'a e, portanto. 
a Estrada de Ferro Contra! deve servir ape-· 
nas de vehkulo para o nosso progres~o. 

Penso que o Esta,do não deve ser iudus
tr-iil.l e (l ue não lhe é honroso faz o r ca m ba.
hcbos com companhi~s que e~ pioram esse 
serviço, em det1·1mento au.s cln.sses produ
ctnras. A obt·igação du Estada em relação ás 
vias de commuuicaçã.o é raoilit~r o descn. 
voh·imen to dct agricultura. e não tirar pl.'o
ven tos de lias. 

Ouso chamar a a.ttenção do Go~·erno pil.rll 
esse aCc01·do de tr-afego mntuo. que tem 
C<<usado os maiores ma.Les á lavoltra. Estâ 
á testa. da adul.inistrct9ão da Central um en
genheiro illustre, gloria tla nossa enge
nharia, e que, sem du'i'ida., mostrará ao Go· 
verno, bem intencionll.do, a necessidade de 
denunciar asse acaorda. 

Tal vez se me objecte, como já o fez a il· 
lus~1·e Deputado pelo Ce<1rú., que asse a.ccor.lo 
veilt faci!Ha.r muito o desenvolvimento dos 
traUSJlOl'tes; mas, ê fúra do duvida. tmnbem 
quo, em face do accordo, a. cancurrcncia que 
hil.Vilt entre a Leopnldina e a Central desap
pa.receu, e os ft'P.tes foram .immeuin.tamente 
elevados. 

Assim, os lavmuore~ de ca.itl U.a. zon:1 d<l. 
matta. pa.ga.v;.~.m fre te rolativu.m illlte baixo, 
n.ntes do a.ccordo, o :1gor:1 estãú po.g[l.ndo 
fretes Gl e\'adíssimos. 
Al~m da necesstda.dc da t·cducçiio de ta:-ifas 

paro. o tt'ansporte do café, out ros mcins e:tís
tem de que o poder public~ IJMc l'lll~:J.r mão 
par:J. auxiliar o destmvolvimGnto tia itg:ricul
tura, sondo mn delles a rcducçã o illdí.s:pan
sa.vel du~ impostos do exportação. 

E' cnrto •ttw es.~a. suppressiio de impostos 
não Gst:i na a.l~:ulo. da Uniií.o e apann.s venho 
[ombml-a, como incentivo aos Bstatlos, p[).l'i1 

quu coucol'l'am pa.t·a o rebtüxamento dos 
impostos. Folgo f<tzer com que fique regls
tl•lldo nos .Amwes do Parbmonto que j•~ o 
govel'no do Minas 1•eduziu o imposto de ex
portação do café de li par<L 9 • I,, dando 
asi!im u•n exemplo do bom intuito em que 
está de concot•rer par<~ que ~' lav our<L de 
café sai:~ dac1·i~e tremenda que a assoberba. 
(Apoiados.) 

A par dess-u medida,s, 81'. Presidente, h:\ 
ainda. uma outra., que reputo de impor Gancío. 
capital: é a que diz respeito :l. propag<tnd" 
tenaz o consto.n te a fa;vor do consumo d'l 
café. 

E' cBrto q_ ue h a. tlxc.esso de proLlncção, m::ts 
creio que t:.l ell:cesso dove ser combatido 
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antes pela. propag;~nda em favor do consu
mo do que pe](l. delimitaçã:o da producçii.o. 

0 S&. ELOY CnAYES-Apoia.do, 

0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA-Nós já temos 
o monopolio do cilfê e não devemos a.bso· 
luta.men te, concorrendo parti. diminuir-lhe 
a producção, fazer que outros paizes se nos 
anteponham, til'a.ndu-Hu~ e~se monopolto. 

0 Sa. EDUARDO RA.~IOS dá. um aparte. 

Ü SR. RIBEIRO .TI:NQUP.IRA -A super-prl>
ducção dou-nos o monopolio, e para m11niel·o 
devemos concorrer tambempara o augmcnto 
do consumo. 

Infelizmente, temos tarifaH aduaneiras que 
impossibilitam completamente o consumo do 
café om varios paizes ; mas hoje, que temo; 
na pasta. dl> Exr.ct·ior um brazileiro illustre, 
que tanto realce tem tlado ao nome do Brazil, 
que tantos serviços tem prestado â. NaQlio 
(apoiados), estou certo de que, terminada. a 
questão do Am·e e outras questões de mo· 
manto, que absorvem por completo a sua 
attonção, volverá. seus olt10s pa1·a a necessi· 
dade que temo~ de tratados e accordos com· 
mercia.es, de accor(!Os sobr·o tn.rif:.t:J adua
neiras, com ou~ro~ paizes. 

E' imlispensavel que o Governo olhe pa~a 
esse ponto, e dahi uma dM ~·o.ntagens ~o 
projecto. 

Confesso á Camara. que SO<l daquolla> 
que não teom grande prazer em d:.r co1J· 
cessões amplas ao Governo pa1'a. dccreõl1· 
çao de leis ; mas murtos e Importantes ser
viços ha. t]UO não podem d"sile logo sor 
regula.dos pelo Po<ler Legislativo, porque 
precisam de ser tra.t::\dos diversamente 
e entre elles <>~!ti esta questão <la prop ,_ 
ganda do cunsumo tlu cafê e a resultante 
q uc.:;tão da rcducção de tarif<J.s <:~dua.nei
J'as. Deve mos h[l, bili tal' o Governo de modo 
que elle possa. empregar todos os esfor· 
ços vara que o café venha a encontra.t' 
consumo em todos os paizes, jú. favorecendo 
a entrada dos p1·odnct<>s desses paizes, já 
pl'ocurando diminuir os impostos que pesam 
sobre o producto. 

Li ainda ha dias, SI'. Presidente, o rela
to rio do nosso ministro dos Estados Unidos 
e vi o desenvolvimento elttra.ordinnrio que 
tem tido alli 11 entrada do café brazileiro, 
porém vi tambem, com despr~ze1', ~ue es~!l. 
importação enor me que alll se !az nao 
cot·responde a um aug mento real do con
sumo do café ; clle 6 devido ao a ugmento da 
população nos Estados Uuldos e n:io ao au
gmcnto de consumo por individuo. 

Em uma das estatísticas organízad~s p or 
E. Looomte sobre o commercio dil ca.fé, 
cneontrei o ~egninte wbre o consumo desse 

Vol. VI 

producto por cad~ individuo e tomando por 
baso um dos anno~ t~ quo se ref€re a esta
tística., o do 1~01, o o <le 1897. em que ella 
íoi foita, fliiB~ILI'ol a l{)r 1L Ca rnam os dado~ 
quo muitu iutm•ossarn :l 'luest:lo : 

~'l'ança ......... , . , ,. .. . .... . 
Allema11h:t ... , , ............ . 
Anstria .................. . .. . 
Bolgica.. ~, ..... , ....... . ... . 
Estados Unidos, ............ . 
ltalia . . , ....... , ........... . 

Ks, 

!.84 
2,52 
0.85 
4.16 
3,63 
0,47 

Ks. 
2.0] 
:2 .55 
0.86 
3,74 
4,37 
0,40 

Ao lo.~o do;s 1S do vemos coiloc:ll· os se· 
guiotcs aiga1·i~mo.~. l'oforontes aos imposto~ 
que p:~g:t o no~S<) cal'<'. a.o entrar uos referidos 
pa.izes: 

F1·anç:t. 1:16 fl'ltneos por l 00 kiiogrammM. 
Allenmnhu, 411 mllt'coa, idom. 
Anstrll~, 37 Jlol'lns, idom; vindo de Tri~ste 

ou Flumu c 40 floi•ins por 100 kUogl'amraal; 
Yindo por <[uuhpwr vutra vh•. , 

Italia, 1~5 lll'ilH por• !OIJ kilogmrnmas. 
A ~'1':1.11<:1~ .iil. don<~nciou o a.C<lordv q ue re

duziu o illl[JU~I.o 1!11 l:iG rca.ncos c a comcçat• 
do ji•nolro duvo o cal'll pagar novamento 
!56 ffl11óCO~. 

Nos J·:~!:ulus Uni1los e ua B~lgic~.a. antrn.da 
~ liv,·r•. sondo q<~o na Holgica de h<~. potiCO 
;cmpo, 

01':~, 81•. Prt•~lrlon!.o, na Ibli;~, paiz com 
l[lll! Ll · lllOM IILIILII' l'Ui>lÇÕcs C do qual acolhe
IDOS 1111111 11•1'11 "xtl'ltol'dinar'i:l. de t!lhos que 
tLq1d VUI.'In, lli'OSI,ando·nos embur·a relevantes 
sul'l'içu~. llu,car• o olll'u com <[Ue voltam para 
o Ollgl'ILildl!llhliPili.IJ ll:1 patl'ia ; na lta lía, o 
cun,umo do o<~li), um vez de a.ugmenür . tem 
diminuhl~ ~ 

!•; jmt•gulltl> : nilo ú osie um motivo sur
ficiento i;ni'<~ qno o Congresso Legislati vo do 
8razil m"stl'" no Govurno da Republica a ne
ccssidutlo quo ollo wm de uma inter vcnoão 
enorgi""· r::~ro. vm· si con,ogue um a ugmento 
l!o con.<urno lli'S'Il mo1·cado que nos podia ser 
Liío fa vom v oi t ( .l}loiados.) 

Ct•i!io , Sr. Pro~ir!onto , que não ha u m só 
repre><entu.n to do povo <[UC possa negar as 
viLn~agcu~ q1te advil'la.rn desse :.~ugmeuto de 
con~umo. 

Julgo, Sr. Pre~idcnto. ter deste modo, com 
a ft•a.queza, como j:c disse, da. minha opi· 
nião (•tlfo llpoiado), com a pouqui uade dos 
meus argumcn ~os , mostt•ad.o a actua.lida.do 
da crise, o o~to.do prccario a q uc chegou a 
lavoura do café ll alguns dos meio:> De· 
cessa.rios pa.ra q_ u~ possamos combater esta. 
crise . 

E, agora, Sr. Presidente, ousl) fazer a lgu
mas cousidoracõcs rapidas sob:·e o substitu-
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tivo apresentado prlo illustre representante 
de S. Pa.ulo, o Sr. Candido Rodigues, a.o 
qual tive a honra. de prestar a minha a.s
sigo~ttura. 

Quero St•. Presidente, f<tzer algumas con
siderações sob1•e um ponto deste Sttbstitn
>ivo. Etle estatue no § 3o do al't. 1 o o 
seguinte : 

<<Para g::tl\'l.ntia dos capitaes que se em
senh:;l'Clll nn.s operações l'et'eriuas na lettra 
ê elo § lo, os Estados productores de cãfé 
tomarão para com a U niã.o o compromisso 
de tribma.r os terrenos em que se tize
l'em n~vas planb.ções de café durante tres 
annos.» 

Sl'. Peesidente, penso que o excesso de 
producção, conforrne já tive ;1, honra de 
fazer ver á Camm·a dos Deputn.dos, não de
ve ser combatiuo por meio de uma lei. 

A sclecção natural, que, seja dito de pas
S<1gcm. echoou tã.o mal na. classe da lavoura, 
qu;tnrlo apregoada aqui p(llo passado Miois
'Uro das Finanças, a solecção natural é um 
.c:lJmento fo1•çoso no equilibrio da producção 
e do consumo. 'Mas é indiscutível que esta 
se1ecção nn.tnral deve ser auxiliada petos 
esfi.)l'Cus do Governo. 

Não vejo, Sr. Presidante, necessidade 
de delimitarmos pela prohibição de novas 
:plantações o excesso da producção ; creio 
<It\0 os Congressos estaduaes, que os poderes 
constituídos dos dtversos Estados teem ou
tros meios, independentemente dessa deli
mita.ção da noss:J. cultura, delimitação que, 
á :primeira vista, parece um tanto leonina e 
attentatoria. mesmo da liberdade de pro
ducção. 

Senhores, si é certo que a producção do 
cv.fé 1.em augroentado de maneira c:-.:tl'aor
,anaria.. não é menos certo que para esse 
ttugmento excessivo tem concorrido exclusí
Y<Lmente o Estado de S. Paulo com a uber
tl.arle do seu solo. 

E' assim, Sr. Presidente, que em 1852-
1853 a e::Y;pDl'tação do café pelo porto do Rio 
de Janeh·o foi de 2.230.500 l:iaccas, ao passo 
q~e _pelo porto d:e Santos foi apenas de 
9o.4115. 

Em 1839-18\30 o Rio continuava. a expor
tar 2.441..000 sa.ccus, augmeuto insignificante 
ao pa,s,o que Santos já eleva;va a sua expor
tação a. 2.052.000; no anuo seguinte, 18\J0-
18\:ll, a exportação pelv R.io fui de 2.350.000 
saccas, elevo.ndo-se a. de Sa.ntos a 3.041.000, 
o que quer dizer que excedeu desde logo á 
qM era. feita. por a.quelle :po1•to. 

Dahi em deaute, a exportação por Santos 
foi em crescendo continuo, até que, em 1894, 
quando a do Rio era de 2. 742.789 saccas, 
aqnella et•a de 3.132.000, para em 1902 ser 
a. <lo Rio de 4.323.li6 saccas e a. de Santos 
de 9.801.510, conforme a nossa Esi.a.tistica. 

Commercia.l, ou conforme a Esta.tistiea. do 
D~n·ing, de 5.496.000, pelo pl'imoiro e t.le 
10.000.000, appt·oxirnada.meute, pelo se
gundo desses portos. 

Em face desses algarismos, incontesta
veis e incontestados, é claro que S. Paulo é 
que tem concorrido para o grande excesso 
de producçã.o ; e o pr.ojecto, conforme está. 
concebillo, não vem ra.zer tanto mal ao Es
tado de S. Pa.ulo como va.e r~zer aos Esta.dos 
de Minas e do Rio. 

De f<teto, o projecto prohibe, nã,l) <tS novas 
plantações, mas o a,ugmento das ünm.s eul
tlV\ldus. 

Nestas condições, est<~ claL'o que o Es
tado de S. Pa.ulo pôde ainda por muito 
tempo fazer com que, na. propt·i:.t (m~a. 
hoje cultiv::J.da, se dê o augmento da pro
ducçã.o. 

Sr. Presidente, conheço o o és te li e São 
Paulo, como conbeço as zonas procluctoras 
de café dos Estados do Minas e do Rio, e 
sei da a.grande vantagem que le,·a. n.quella 
região do oéste, cuja configu1•ação mn.is ou 
menos plana, cujo terreno ondulado se 
p1•esta ser l'.rroteado, trabalhado por meio 
do arado e de outras m••china.s aperfei
çoadas. podenJ.o se fazer a applicação de 
adubos chimicos, ao passo que nu. matta 
mineira, no Estado do Rio, bem como no 
norte de S. Paulo, póde·se dizer que é hu
m!1namente impossivel o emprego da cultura. 
intensiva pa.ra o café. 

Assim, no oéste de S. Paulo póde continuar 
a haver augmento de producçã.o; mas nesses 
outros logaros citado:; tal se tornará com
pletamente impossivel. 

uQ SR. PRESIDENTE- Peço a V. Ex. O 
übsequío de interromper seu discurs0, afim 
e se proceder ás voT>ações, p<\ra. o que h:L 

numero na Casa. 

O Sn.. RIBEIRO Jt:l'\QUEIRA- A' vista. do 
aviso de V. Ex., St·. Presidente, rogo que 
me reserve a palavra para concinuar depoi:s 
o meu discurso. (.ilftdto bem; muito bom.) 

O Sr. Ribeiro Junqueira (con
tinuando)- Sr. Presidente, eu mo~t1•ava, 
quando fui interrompido pela necessidade 
das votações, a disparidade existente entre 
a zona oêste de S . Paulo e as outras zonas 
producto:ras de café, quer paulistas, quer 
mineiras, quer fluminenses. Eu dizia que o 
projecto, estabelecendo a. prohibiçiio de a.u
gmento dn. área. culti-vada, iria exercer in
:tluencia muito mais directa. sobre u.s ultimas 
zonas de que sobre a zona oéste de S. Paulo. 

A este respeito me parecia mais racional 
a primiti-va lei votada pelo Estado de São 
Paulo, prohibindo novas plantaçõe~, de quo 
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a prohibição do. augm_ento d_a ít~·ea. cultivada. , accnsado como vi? do trazer prt'JUlzos par~ 
Pelo menos seria. mats eqmt<ttlva.. outras fontes de r1queza do paiz, em bene-
E~ mostra.va que na zona oéstc de S. P.:w1o, ficio unico do café ; mas quem attentar com 

dev1do á. sua. sobcrb ~ confignraçã.o e a se cilutela para a disposição do -projecto apr~· 
prestar o te!'reno ao tmhnJho por meio de sentado como substicu ~ivo ao pt·njecto n. WS, 
m;~.chinism1s a-propria:los á cultur:J. intcn· YCl'<Í. que el\e nã.o trn.z disposição algum:1. 
siva, era possivel o augmento da producçiio que importe em sacrificio para a Uni5.o. 
na pt'Opl'ia zona culth-~;d::t, facto este que se O § 5° dispõe que o Governo fará as 
não pôde dar nas zonas mineh·a e fluminense opel'aç,ões de credito ncccssa.rias, mas de
e na zona. norte de S. Paulo, por serem os limita logo a posição do mesmo Governo, 
respectivos terrenos quasi todos ingremes. olJrigando osEstados pa1·acom a União, pois 

Isso, entretanto, não é razão para qua ou diz : 
venha me oppor a esta di~posíção contida. n0 «0 Governo fará, dentro o•1 fóra do paiz. as 
pr')jecto apresentado pelo illustre represen- j operaç,ões de crellito que foram necessar•i::ts 
tanto de S. Paulo. Apena.:~ com intuito de para execução desta lei, obrig:.mdo-sc os Es
zelar os interess:1s dos lavra.do1·es tia zona ta.dos, perante a União e respoC'.ti-vn.m.::Jrrte 
que tenho a honr;< de r3presen tar e de Icva1·- aos seus torritorio.3, po!o:.; com}Jromi:sos que 
lhes ao espírito a calma necessaria, porque est:1 assumil• P<Ll'a a fundn.c;iio de esta.lJclcci
sei que es tão muito apa,Yora.dos com <t idéa mentos de credito agricoü~ nc>s mesmos Es
da. prohihiç?ío das novas plantações, apenas todos, assim como s ~ ob1•ig :~rão os Estados 
com ess0 intento desojo n.preseutn.r emenda productores de c:1.fé pelos compr:.nnissos pa~·a. 
que vlr<cí. rlilncultar a medid ~ contida 1111 d.is- a valorização e propaganda dessa m .:rcadorw. 
posição d::t. lei, tornando-a sôment.e possi vel, e pelo augmento, reducçã.o ou isenção do 
vm·ifica.do o excesso de producção e veri- imposto de exportação. » 
ficado tamuem _o accrescimo de pl mta::ão Está cla.t•o, portanto, Sr. Presidente, que o 
em de:pr'O}lorçao ao ;~ug1mnto do cons~mo. autor do projecto e seus <lefensorcs não pedem 

_ Accies?e, Sr. Pt·estJente, qne o pro.1~cto ;1 Uniiio ma.i~ do que a sua. int!rferunci.a para 
nao prolnbe o augn?-cnto das át•eas cul~~vn.- a harmonia dos Estados productorcs, a.fim de 
das, ap8nas a_:rtoriza o Governo da Um:.w, n. se fctzer alauma causa de util á lavoura. 
entra.r em accorolo com os govern?s .d<2::1 Es: Não se pede sacrificio de dtoheiro, :p3éle-se 
ta.dos pro luct?res pac·a essa prolubrça.o. sr :1.penas " intervenção como mediadora. 
tanto f~r premso. . (Apoiados.) . 

Ora, e cbro que os g~vcr~os desses Esta- Pedem pouco, creio, e ta.es são os benefi.mos 
dos, _quer no ~amo Legr;;Lttvo, ~1uer no Ex- que toem vindo ao paiz da lavoura do café, 
ecnttvo, de_-~:el'ao, pu.ra esse accordo auscul· que não seria de mais que a União désse 
tar a. opl_ma.o dos lavl'a<lor~s, pesar as S\las a.lcruma cousa. em beneiicio dessn. lavoura, 
conscwnci:tS, resolve~do e_ntao p~ó ou con~ra, qu"'e tantos 0 tão evidente.> beneficios tem 
c~mformn a~ convemencHtS o~ I?convenwn- tl'azido ao paiz. (.Apoiaclos.) 
Cias que mms pezarem no seu JUIZ.). T- • . 1 d t; 

A pn.r disso, tem 0 projecto out1·a~ dispo· Nao veJo, portanto, J!Or~ e:;sc :.t o, mo ,vo 
siçõe" de grande importancia, e entl-e cllas para se ~ombater o pro.]ec~? · . , . 
fi•rura 0 s. <:lo do ·nt 1o que rna.nda que 0 RecaplGubudo, Sr. P1·es1dent9, d11 e1 qu_e é 

" ' :s "' ' • ' t d'v rsas" raro ·'s c~usas da. C"lSe Governo fi:rç!J estudar todas as condições dos ccr o que 1 ~ . 10 . " "' ~ ·ct des' 
~wTcaclos co · ls >~midoJ·es e elos pcr.i-es p1·odu- m··.s que a pr1mmra fot sem dun a. a -
ct;res ele cv.fÚ p cmt bem conhecida; se;·em no vatoriza.ção do meio cireubn~e pelo excesso 
B 1·a:::il. ' de papel-moeda. A gran~c e_nus~~o ~.epa~el: 

E' facto que infelizmente não temos ser- fttzendo com que o mew Clrcu.an~~ se «es 
viço regular feitJ a esse respeito, t8mos co- valorizasse, _!ez com r1ue o c_a~é·s~I;esse no 
nhecimcntos incompletos, nii.o só dos merca- mercado p,oductor pr~Qo cxc"s.n amente 
dos consumidores. como <los prvductores, e é elevado, en~ desproporça.o complctl. com o 
condição indispensavel, para se legislar so- preço que tmha no mcTcado consuDlldor ••• 
bre a. producção e consumo do café, o conhe· UM SR. DEPUTADO - Sobre o valor ouro •. 
cimento exacto dessss mercados. b 

Outl'a medida de gra.ude ttlcancc proposta O SR. RIBEIRO JuNQUEIRA- •• • so re ~ 
pelo projecto é a creação da bolsn. de café e valor ouro, que se conser...-ou na alt:1 qu~ts1 
o estabelecimento de typos nacionaes. medi· igua.l aos preços de 1889 e 1890. 
das cuja. necessidade se impõe e que dispens:t Assim, ê certo que nós nã.o podemos acom· 
justificativa. A falta de b::>lsa. vn.e, felizmente, panhar os que :procura.m e pedem nova.s 
sendo minorada pelo Centro do Commercio emissões p:wn. auxilios li lavoura.. Quererf!-~S 
do Café bella. iniciativa individual. esses auxilios por parte do Governo da UJ?.lil..O 

O proJecto, Sr. Prcsidcn te, tem sido a.té -
1 
e dos Est_ados, roa~ indirectos, e p~sso d1zer 

certo ponto, não aqui na Ca.mttra, mas fôra, que a crrse do cafe, pa.l'lL ser· solvida vanta-
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,josa.mente, precisa do esforço do productor, 
dos Estados e da União. 

pacha.do da distancia de 150 a 200 kilo
mct.ros. 

O productor precisa empregar todo o es
forço para diminuir tanto quanto possível 
os gastos da produccão, e, honra. seja feita 
:~os hvradores do café. elles o te3m feito, 
teom conseguido o equilíbrio (apoiados), a.pe
zar dos preços baixos do producto. Ellcs, que 
era~ tidos e havidos como homens de pouca. 
jJratrc:t e de pouco alcance de vista., teem 
mostrado uma. competencia notavel na crise 
por que teem passado ; teem consegnido re
rluzir os gastos da producçflo do café a.o s:m 
minimo c manter assim illesa grande pll.rte 
de sua lavoura. 

Depois do c.stabclccimeuto desta tarifa dif
ferencial, a Central fez ainda uma reducção 
de 10 °/o par:1 o ca.t'é; esta reducção foi feita 
depois do accordo do t1·afego mutuo entre a 
Central c a Leopoldina e, por uma cxquisi
ticc. os :io 0/o desta ultim;\ cstrann são 
tit·ados, não depois, mas antes de feita esta 
reducçfto. 

O SR.. CALOGER.AS- Dando provas de uma 
!'osistencia quasi heroica. 

O Sa. RIBEIRO .JUNQEIRA - ••• dando pro
vas de uma resistench1 qnasi horoica, si não 
heroica, como acaba de dize!' o meu illustre 
collega de repre::;ea t.ação. 

E' certo, Sr. Presidente (não ha. mal qne 
sempre dure ... ) que o movimento que tive
mos no anuo de 1890 a.tó o do maior preço de 
~afé já se vae manifestando em sentido in
verso. 

Com a. desvalorização do preço do café e a. 
melhoriJ. do cambio os nossos lavradores, 
vendo que não poJiam continuar a manter 
os salarios altos a que tinham sido obriO'a.
dos pela carencia de braços e pela alh "'do 
café, começ,aram a diminuil-os paulatina
mente, de sorte que o s:.t.lario hoje j<'t vae 
ficando em cor1·espondenci::t com o preço do 
caft! normalizando-se assim a producção e o 
proprio commercio do cate. 

E' para esta normalização quo precisamos 
elo auxilio indispcnsavel dos governos dos 
Estados e do Governo da Uniã.o. 

Já most1•ei que o auxilio dos governos dos 
Estados consiste na diminuição dos exces
sivos impostos rle export:tçiio e na rcducção 
ao minimo possi vel das despeza.:s de trans
porte nas diversas vias fcr.ceas ... 

0 SR. CALOGERAS- Na taxação difft3r0U· 
cial. 

O SR.. RIBEIRO Ju:-:QUEIRA-... e na taxa
ção differencbl que em parte já temos para 
o café, vindo de g1·andes distancias. 

Sr. Presidente. apt•ovcita.ndo-me do aparte 
do meu illustro collcga de bancada, devo 
dizer que o que a.ffirmei ha pouco em rela
ção ao contracto do trafego mutuo, entre a 
Leopoldina. e a Central, merece ainda com
mentario maior, po1•q ue si o beneficio feito 
pela. Central âquella. estratla. para. que ella 
não Ih<' fizesse concurrencia nos transpor
tes :pela via Porto Novo, foi de 30 °/o, em 
absoluto elevou-se a 47 °/o para o café dos-

Deste modo, o beneficio em favor da Lco
poldina dcvou-sn a 47 °/o em comparação 
com o que recebe a Centt·al, c em detri
mento nnico da classe agricola daquella zona. 
(Muito bem.\ 

Isto sem fallar na cla.nsula 7"', que obriga 
a Central a todas as despezn,s de baldeação, 
bem como as de conservação das esta<;õcs 
de entroncamento e pttgamento do pessoal 
dcHas. 

DJSL\jo. poetanto, Sr. Presidente, como 
dizi::1., que os I~sta.dos intervenham no as
sumpto, quer diminuindo os impostos de ex
portação, quer int(~rforindo junto dn,~ em
prezas de transportes para que os respecti
vos fretes sejam reduzidos. 

A este respeito, é n:.ttural11ue as emprezas 
exploradol'l1S da industriu. de t,l'lLnspol'tes. re
conhecendo. que precisam attendcr ás ne
ccssidatics iuadiavcis da lavoura. em bene
ficio da snn, pt•opri::t manutenção, reduzam 
ao minimo possivol as suas tarifas, porque a 
continuaçilo dos fretes elevados forçosamente 
estancará a producção e o p_rcjuizo ser<>. 
t~1mbom paru. ellas. 

E' pret'erin~l t1•ansportar mnii;o a l)n,ixo 
preço do que pouco a preços elevados; é uma 
regra do commcrcio e principalm[)nte do 
commercio dü transporte, vendot• ou trans
purta.t· muito pat'a g-anltat· muito. 

no Governo da Uniã•) exigiríamos: princi
palmente u. rcot•gauiz:>ção bancaria, do ma
nt~ira <L facilitar o credito agrícola, e o em
prego de toJos os meios possi \·ois pflra a 
propaganda do café, principalmente pela 
reducção das tarifas adun.neira.s. 

Sr. Presidente, a este respeito voto com 
tanto maior prazer pelo projecto proposto 
pelo meu nobre collega, representante de 
S. Paulo, qna.ndo é certo que elle absoluta
mente não tira o direito de todos os outros 
Deput·1dos, de todos os outros nossos com
panheiros concorrerem com o seu valioso 
a.uxilio para solução da. crise, nã'J inhibe 
a adopção de medidas outras, quer em re!_e
rencüt á questão bancn,l'ia, quer em relaçao 
aos diversos outros assumptos, e, ao con
trario, provoca mesmo o concurso de todos. 
(Apoiados.) . 

E' a.sssm quo, votando este proJecto, nós 
não prejulgamos o brilhante p1•ojecto a.pre-



Câmara dos Deputados -Im presso em 22/05/2015 12:26 - Página 12 de 45 

APPENDICE 87 

·sentado pelo illustrc Deputado represen
tante de Sergipe, nem tão poueo aquello 
que foi proposto pelo distincto Deputado do 
Rio de Ja.neü•o, que, indiscutivelmenr.e, re
velou capital conhecimento úa mataria. 
(Apoiados.) 

Senhores, tem se discutido, como outra. 
cousa. indispensavel, o empregarem os b· 
vrado1•es de café methodos aperfeiçoados de 
cultura. e tratarem da polycultur~t. afim de 
poderem fazer com que o café volte a dat• 
dinheiro. 

Desconhecer, porém, que eUes já. esliio 
-empt•ega.ndo todos os esforços nesse scn tido 
é fazer-lhe a maxima injustiça. (A.poiados.) 

Tempo houve, é c •rto. quando o café 
el'a consid(mwo o bago de ouro, valendo tulo 
e tudo comprando, tempo houve em que os 
lavradores chegaram a abandonar todas a.s 
outras culi.uras ; e isto ta.rnbem tinha re
lação com a carencia de bra.ç.os. O preço do 
ca~, então, dava-lhes de sobejo pat•a com
prarem, e mais barato do quo poderiam pro
duzir. 

Desde que, porém, se foi manifesta.ndo a. 
crise do café, começaram, pelo menos na 
zona que directamente represento, a tt·a.tar 
do cultivo de cereaes e de outros gencrJs, 
de sorte a cada. qual fazer face ao seu pro
prio consumo, c, assim, a zon<t a cg1e me re
fil·o, que r.begou a impoetar até o milho.hoje 
vae exportando o toucinho, o milho, Jiver · 
sos ceraes. t;·atando mesmo de: culturas ou
tras, como a, do algodão, a da canoa, a. do 
cacâo. 

Isto ê a prova de que os lavra.dorcs vão 
conhecendo perfeitamente a. crise que os as
soberba e a necessidade que teem de em
pregar esforces para solução da mesma.. 

Querer, porém, que de um momento para 
outro os nos.3os l:J, vradores abandonem a cul
tura extensiva. para se atirarem á intensiva, 
é commettor grave ert•o,é ir de encontro aos 
princípios de economia, é ir de encontro á 
propria na.turez:t. 

Li algures, senhores, que a rotina é a 
,sciencia, comprovada p3la. OXP<}riencia. dos 
seculos ; e é IUister convir quo, em um p<tiz 
novo como o nosso, de matta.s virgens sober
bas, de torras exuberantes, de terras ele 
força productiva extra.ordinari:t, nã() pode· 
mo~ de um momento para. outro querer 
~ue os lanadoJ·es n.b·Lndoncm a cultut·a. ex
tensiva, para se dedic:.~.rem á intensiva. 
(JlJn ito bem.) 

Com o decorrer dos annos, com o empo
-brecimento das terras, com a ditnculdade do 
descortino de novas mattas e do transporte 
desses logares longínquos para o littoral, é 
.que a força. das circumstancias irá. obri
gando á a.dopção da. cultura. intensiva e fa· 
zendo coro que a.cabo a rotina. 

Querer cousa.dive~·sa dis~o, é exigir absurdo. 
(Jluitos apoiados.) 

Apr•oveito, portanto, u. occasião para de
fender a. classe a.gricoht das increpaçõcs que 
a. este respeito lhe são feitas. e quo reputo de 
injustiça capital.· 

U~r SR . D EPUTADO-Os que as fa.zem são os 
theoristas. 

· O S:a. RmBmo Ju:-;QUEIRA-Como bem diz 
o illustro representante, »ã.o os theoristas 
que mnítas vezes não querem descer ao 
tcrL·a.-a-terra das nossas conuiçõPos, ao exame 
de cada. um:t de nossas localidades, pat•:t 
depois então poderem fazer a éritic:t pel'fei
t<~mcnte jnst<t. 

O SR. C.\LOGER.'>.s-~ão os agriculr.orcs no 
papel. 

O Sa. RrnEmo Ju:s-Qur::mA.-São os a.gri· 
cultores no papel ; e fazer :tgricultura. no 
p<tpcl, como l'<tzer agricultura com dinheiro. 
é cousa facillima; m:ts fazer dínlwiro <ht 
agricultura, isto sim, é uma. das cousas ma.i,;; 
ditnceis, sinn.u a maL~ difficíl que se póc!c 
imaginar. (ApoiHdos.) 

Creio, Sr. Presidcmte, que com estas r <t· 
pídas considcra\Õ~s tenho justitic;do o apoio 
que trngo ao pro,jecto. 

Co0l'Lll'll1C jà disse, niio sou daquclles que 
julgam <leve• L' passar attriliuiçóes em gt'Ol!SO 
ao Puder Executivo: mas é fól'a do duvida. 
com 1 ta.mb;ún já dis.;;e, que lt L n.tL·ibuições 
que sfio indisp3nsa.veis, q11e são pl'eci:>as 
par:t que po,samo . .,; f<IZer com que l\ a.gricttl· 
tur:t sc.ti:1 u.tts condições t erríveis que a op
primem. 

Eu qum·o, pol•t(.l.nto, qne os lavradores e 
os !{ovornos, que os lavradores e O>J podct·es 
pul,licos do meu paiz empreguem t~Jdos os 
esfot·ços pa.1·a :t elimin<tçfio da. crise que nos 
assobcrha. 

E, senhores, eu devo, antes de terminar. 
fazer uma. rcforcncüt ao congresso caf'ei8ti1 
que houve em No\·:t-York cá. nece:;sida.de do 
Governo do Bt·a.zil a.duptar as medidas por 
ello determinadas. 

Duas dolla.s sã.:> de import:mcia. capital. 
Vejamol-as : 
« Uma I! empenhar-se o Governo do Brazil 

pela aboli<;,ão ou gra.ntle diminuição dos im
postos de irnportaçiio e consumo nos diversos 
paizes estrangeiros, de modo quo, exonerado 
desses impostos elevadíssimos, principal
monte na França o na Ita.lia., sn lhe dê em 
consequenciaf um consumo mais dilatado pelo 
barateamento que este facto virá. tl'azer. 

A outra, a realização de um Congresso 
Internacional dos pa.izes produetores desta 
mercadoria, pois que, apezar deser o nosso 
o fornecedor de tres quartos da. produccã" 
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ruuodial, não o é da totalidade, não se plausível. que nestes annos mais proximos 
devendo por isso despl'czar a collaboração possamos ter tão g1•ande saf.!'a; e, a conti
dos ouGros pa.izes, como erradamente tem nuar o augmento do consumo, não mais 
sido entendido por alguns dos nossos patri- apressado, não mais dilatado, porém, no 
cios, sendo incontestav-et que a congrega- passo em que tem vinlfo desde 1890, nós te
çio de t ~)dos os interess~dos p::tra. reguln.r remos que daqui a cinco anno.s Pl'edsal'emos, 
a prodncção e o commercio, pl'ocurando não mais da quantidade que actuJ.Imente 
augment:.Lr o consumo, é nm facr.or seguro exigimos pal'a consumo, e sim da quantidade 
de melhor condição no futuro para essa cul- de 22.000.000 de saccas. 
tum.» E em vista destes algarismos, diz o cor-

A autoridade dos apresentantes dessn.s me- retor da importante Co:npa.nhia Dumont : 
didas, uma. das qnn.es j<l. tive occasião de « Não ha necessid<\de de provar ; o stock vi
ustifica,r, dispens2.-me de m<:~.iorGs commen- sivel e o receio são os dous ma.ioras causa

tctrios em seu favor. dores da crise ; o stock visivel, porque temos 
Co!fi a ado~ção destas duas medidas, Sr. 11.800 saccas ~i~poniveis; o receio, porque 

P>·e~tdentc, nos p·)dat·emos coota.r com o estamos quotulla.namente pansanlo que ~~ 
concur.so efficaz de todas as nações para o producçã.o vae continuar a. c2escar progre5-
maíol' c0nsumo do nos:;o producto e. pol' con-l sivamente.» 
seguinte, para felicidade dos prJ,luctores. Most1•:1. que em face dos alg:J.rismos, em 

E senhores, eu devo ainda lembr~tr tam-1 face do meio econoroico, é furçoso convir• 
hem uma reunião, havida ha pouco tempo que a producção não J)óde continuar nest9 
em Londres. da. Corrpa.nhia Dumont, e as I augmento, que ella. tende a diminui ,· e que 
palavras alll proferidas pelo col'rector dessa I com essa diminuição de producção e au
ccnupn.nhin .. mostr:Lndo que não deve haver gmento de consumo teremos muito breve-
tanto receio da. cris3 do Brazil. mente a valorização do caf,:·. 

Elle diz. e o faz com a luz dos algar ismos, Senhores, pergunto: o pequeno :mgmento 
que as nossas condiçõe~, precarissimas em- do preço quo notamos no nosso café não será 
borr., teem de encontrar o salvamento desa- j~t uma pequena prova de que, t:llvez em 
jado. Elle mostrou que do 1895 a 1806 nos futuro nã? muito remoto, o nosso café mais 
entregamos ao consumo ll. GOO. 000 de sac- suhirá.? 
c:1:=, ao pas;o quo ern 1901-1902 passamos a Hn. de subir nttturn.lmente desde que hajCJ. 
entregar 16.300.000 s~ccasdo ca.f~. esta diminnição de proJucçã.o. 

:Mostrou, portanto, qtw nesse pequeno E, senhores, nós tivemos a.inda. o anno 
lap;o do tempo houve nm augmento de con- pas.-;a.uo no E:;tado do S. Pn.ulo um~1, gr:::.ndc 
sumo correspondente a 6 °/o annualmente geada quo deixou os cafcoiros om esta.do 
capitu.lizn.dos, e disstl ma.iE:, o neste :ponto bastante la.stim~tY ol. Isto concoL't·eu para 
deyo declarar qne tamhem e minha convi· qu~~ não só em S. Pa.ulo, eomo em Min:ts, n:t 
cção profunda. p:Jlo conhecimento que tenho chamada. zona cafooil'a d.o sul, quo so.ffrQu 
das zonas ca.foeira.s. que é quasi ;mpossin~l com a geada, houvesse• ·limiuuiçii.o da pro
tornarmos n. ter uma producção tl\o abun-1 ducção. 
dan1.e como a de 190! e l!J02. I E' um~t Y~ruade que nn.s s::tfras futur::.s 

Em primcil'o lo.!!al', é fol'ça convit· que as a. pl·oducçiio noces;;u.l'iamcntu hu, do ser 
zonas mineil'a, fluminen:>e e norte de São I menor. 
Paulo nãu podem concoi·rer mais para o au- X estas condições; crci~ qn~ ucm:mos ~n
gmento de p1·oducção. 1 trngn.r <W Po1lcr Exccutrvo .~s ncclJssarros 

E a proposito d:wo let_nhrtLr a.ioda. um tele.·-~ meios p_ara. que . ?m occu.sJao opp?rtu?a. 
gramma, qne vt pnhl1cadu no .To;·;wl do pussa ag1r em auxtho i.ht lavoat'a; ct·ew, ~~
Comnw·cio, do agente executivo de Catn,·t nllores, que nós d:.J~·t::mos·com t'L~to m:ns 
gun.zcs, qne, impt•essiooado 1)olo abandono 1 calma, com tanto m:.tJs se:·enJdauo. Lazer cst?
em massa dos c:tfe·mcs, pediu. á Ca.mara Mn- (~ ntrcga, quando é ceL·to qtw e~tá na. P1·esL· 
nicipal de sua t.erm que empregasse todos Llencia da ltopübticn, um lan>~td_.?t' tlo cn.f~;. 
os esforç:;s p:Lra. qtte os hVl'a.dorcs pmlessem conlwceuor bastante d~s condtçocs do c:11e, 
encontrar om ou:.ras culiuras a. compen- interessado no commCl'ClO elo caft!_ e qu::-. por 
i;açfio do quo pGrdi:lm n<t uo café. p~tra. que conseguint::J, ~n.r(L. tudo que e_stJvet' ao seu 
putlessem cncomrar elementos de nova ri- n.lca.nce p;u'a 1acllltar a m::JlhorJa uesta pru
queza. ducção, visto como dc;-e conhcce1' bem os 

E. conforme disse, sendo tamhem resul- males que a oppl'imem •.. 
ta.do dos grandes preços o augmento extra- Elle lla do Yer a nec_esstdaue do. Governo 
m•dina.rio da pl'oducçã.o, ê consoquencia. for- concorrer com os mmos qu~ e~uvol'em a. 
ç:tda que a ba.in desses pt·eços diminuirá seu alcance para a regular1zp.çao do co_m
naturalmente a producção; e, por consc- mel'cio do ca.f~. _Porque é for:J. de duvida 
quencia,, não é p.Jssi vel, p3lo menos não é que o café braz1h:mo, exportado em g1·ande 
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escala. é des·v·irtuado, misturado, para ser 'para a valorizaçã.o do café, pol' meio de me
venditlo como café de Java, Moka e outros.! didas indiroctas. 

São esses divBrws ütctos, são esses pro- E' incJispensavel uma boa organizn.ção do 
cessas de desvil•tuamentos da nossa pro- credito agrícola e eLt dosrjal'ia., de accorlo 
ducção que fazem com que chamemos a com as normas propostas pelo Congresso de 
attenção do Poder Executivo para q,ue, bai- Bcllo Horizonte, por intcrmedio da commi~
:mndo regulamentos e combinando medidas são encarregada de estud<Lr o assumpto. 
com dive1•sos paizes, concorra para auxiHar E' indis_pensavel a roducção do imposto de 
a lavoura bl'azileira. exportação a.tê a sua completa extincção, 

o SR. EtoY CrrAvEs-E' mais ma teria corr- assim como são nece~sarhs medidas ten-
dentes a uma SlLlutat• organizn.ção de fl•etes, 

tractual do qnc outra. qualquer. á propaganda constante e tcmtz do consumo 
0 SR. RIBEIRO JUNQUEIRA-E' mais ma

te:!.'Ía contractual. 
Sr. Prasidente, tenho coofian;;a ina.balavel 

no Governo do Brazil, tenho grande confiança 
em que o Gove:-no brazileiro-ha de cuidar do 
futuro do café. 

Conheço que j<í. vou c:.wçando a. attenção 
dos meus illustrados collega.s da Camara dos 
Deputados. (Niío apoiados.) 

Conforme disse no principio do meu dis
-curso, a aridez da matel'ia. é grande e por 
isto mesmo o fa,stio quG ora causo deve ser 
relevado. 

Recapitul::mdo, Sr. Presidente, direi q,ue 
quero a intervenção dos poderes publícos 

e outras que referi no correr do meu exame 
ao projecto. 

Não posso, Sr. Pre.-id.ente, pela primeira 
vez (iUC fal!o á Camal'a, deixar de rebater 
uma opinião aqui le\·antada. dC> CiUe a de
mocr::wía rural, de que a. clu.scle agX'icola do 
meu paiz constitue lago pantanoso, de onde 
sae o steuomya. (Apoiados.) 

Eu considm•o a classe agrícola como um 
lago sereno e límpido, de onde broi;a, cr.rstlt· 
Una e pura, a agua qne, em fórma de om·o, 
vn.e abastecel' o oceano das grandes eidades. 
(J11ttito bem ; muito bem. O O)'({clo1· rJ mtdto 
comp1·imentaclo·.) 

Fnt DO SEXTO VOLniE 
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