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DISCURSOS CONTIDOS NESTE VOLUME 

Adalberto Ferra•: 
(Pela ordem.) Pags. 497 e 498. 

Alvaro de Carvalbo: 
(Auxilios á lavoura. ) Pags. i05 e 106. 
(Concurso de balões.) Pags.- 389 e 754. 

A.nl•lo de Abreu: 
(Requerimento de nomeaçllo de um membro 

para a commissão eleitoral. ) Pag. H. 
( Pela ordem. ) Pags. 493 e 494. 
( Impostos inter-estadoa.es. ) Pags. 765, 766, 

767, 768 e 769. 

Antbero Dotelbo: 
(Pela. ordem.) Pag. 488. 
{ Pela ordem. ) Pag. 492. 

Antonio Daa'to•: 
(Orçamento das Relações Exteriores.) Pag. 332. 

Arnolpho ~zevelho 
( lmpos~os inter-e11tadoaes. ) Pag·;. 298, 299, 

300, 30{, 302, 3ü3, ::J04, 305, 806, 307, 308, 
309, 3i0, 3H e 3!2. 

A.ugu•'to de Frelta•: 
( Votode peza.rpelo fallecimento do Dr. Joaquim 

Jeronymo Fernandes da Cunha. ) .Pag. 2. 
(Pela ordem.) Pag. 204. 
( Impostos inter-estadoaes. ) Pags. 390, 391, 
B,~,~~~.w~m.~,~~~, 
401, 402, 403 e 404. 

Darboaa Lbna: 
(Orçamento das Relações ExterioreA.) Pags. 127, 

{28, {29, i30, i3i, i32, {33, i34, i35, i36, 
f37 e i38. 

( Suppressão da Legação na Santa·Sé.) Pags. i39, 
i40, i4i. i42, i43, i44, 145, i46, i47, i48, 
i49 e !50. 

( Pela. ordem. ) Pag. 197. 
( Polit1ca de Pernambuco.) Pags. 247 e 248. 
{Política de Pernambuco.) Pags. 248, 249, 

250, 251, 252 e 253. 

( Pela ordem.) Pags. 494 e 495. 
(Orçamento das RelaçõeiJ Exteriores.) Pags. 663, 

664, 665, 666, 661, 668, 687, 688, 690 e 691. 

Bernardo de Campot!l: 
( Crimes de conspiração. ) Pags 48 e 49. 

Bernardo Horta: 
(Impostos inter-estadoaes. ) Pag1. 533, 603, 

604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 6H, 612, 
6i31 614, 615 e 616. _, 

Drfelo Ftlbo: 
( Credito para exercícios findos. ) Pag. 34. 
(Serviço de aguas em Belém.) Pags. 40, 41 a 

42. 
(Pela ordem.) Pags. 82 e 83. 
(PeJa ordem.) Pag. 84. 
( Pela ordem.) Pag. 280. 
(Para encaminhar a votação. ) Pa.g. 489. 
(Pela ordem.) Pag. 496. 
( Pela ordem.} Pag. 52!. 
( Marcas de an imae~. ) PMs. 7!18 e 759. 

CaloP.íer·•••: 
( SoiH•e a a·~l.a.) P:1g. 291. 
( 1'roc.o de not•t~l,) Pag.". -lt~1, 12.4. 425 e 4~;1i. 
( Troco ~I e notas.) Pag$ 480 e 4~1. 
(Impostos incer-estadoa.es.) Paga. 524 525, 526 

527, 528, 529, 530, 531, 53! e 533. ' 
( Sobre a acta.) Pags. 654 e 65(), 
(Orçamento das Relações Exteriores) Paga 659 

660 e 66f.. ' • ' 
(Pela ordem. ) Pags. 760 e 761.. 

Candldo Rodrigues: 
{Auxilios á lavoura.) Paga. i03, 104 e 105. 
( Impostol!l sobre dividendos e armazena geraes.) 

Pags. 454 e 455. 
(Isenção de direitos aos ma terias necessarioa 

a diversos serviços em Florianopolis.) Pags. 
632, 633 e 634, 069, 670 e 671. 

Carloa Cavalcante: 
( Sobre a a.cta..) Pa.gil. 655 e 656. 

Carloa Ottonla 
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( Os guardas da alfandega. do Rio Grande do 

Sul.) Pags. 478 e 479, 479 e 4SO. 
(Pela ordem. ) Pag. 490. 
(Pela 01·clem. ) Pag. 496 e 497. 
( Orçamento das Relações Exteriores.) Pag-s. 6~'1, 

714 e 715. 

Ce!ao de @ouza: 

Fe'lHL.o;beilo. J{<'re~re: 

( Au:tilios á la VOUl'U.. ) Pags. n, 74, 75, 76, 77 
e 78. 

( Anxilios á. lavoura) Pngs. 97, 98, 99, 100, 
101, 102 e 103. 

(Impostos intet·-e~tncloes. ) Paga. 2313, 337, 338, 
:.J39, 340, 3-:11, 342, 343, 3-14 e 845. 

de Pet·narnhuco.) Pazs. 71 e 72. 1F'rederi:co B<lJ>••sc~: 
( Repl'esentação dos funccionarios dos Correios I 
(Queima de bíblias.) Pags. 679 e GSO. ( Valorisaç:to do caté.) I>ag~. 152 e 153. 
(Queima de bibliaa.) Pags. 753 e 754. 

Corrêa Duti•a: 
(Vencimentos dos guardas das alfanclega.s.) 

Pag. 480. 

David Campista: 
(Orcamento daR Relaçõe;; E~tet•iores.) Pagos. 

2()2, 2G:3, 26-1, 205, 260, 2G7, 2G8. 269, 2i'O, 
~li, ~72, ~7~, 2_7.·1, 275, 276, 277, 278, 832, 
.:>.:.3, 334, .J3<> e .:>36. 

( So b1"e a actà.) Pag. 364. 
( Impostos inter-e,;tadoae:;.) Pags. 365, 3G5 e 
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(Pela ordem. ) Png~. 373 o 3i-i. 
(Impostos inter-estalloaes.) Pag,;. 37G, 37i e 

378. . . 
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727, 728 e 729, 

Dotnungos Gu~nt:lll~ües: 

(Justiça Federal no Distl'icto Federal.) P.1 g. GG2. 

Eduardo l:l.nroo~t~: 

(Pela ot·~cm.) Pags. 80 e 81. 

Eloy Chav4~liil: 
(Impostos inte-c::;tn.donM. ) Pags. 4U9, 500, 501, 

502, f;08, 504, 505 e 50G. 

Ely8eu GuHheran:e: 
{ R~clamação do capitão Manoel Joaquim Ma~ 

chado. ) P~g. iSO. 

Enéas :&<lurtiin~: 
(Escravos no Amazonas. ) Pag. 97. 

Erico Coelho: 

GaDdino Loreto: 

( C1·imes do conspÍl'<lção.) Pags. 50, 51, 5.2, 53• 
M, 55, 56, 57, 58, 5~1, 60, 61, G2, 63, 64, 
&> e 6ti •. 

(Expulsão' dos esbr~:tngeiros.) Pag!l. 151 e i52. 
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Gale;}o Cnr:·v.nlha!: 

( Pela.· ordem.) Pag. 80. 

Gn.stiio da Cunlu:u: 

{ Premios lia industrias_) Pags. 2, 3, 4, 5, 6, 
7, t;, ~, 10 e 11. 

(Suppressão da Legação na Santa Sé.) Pagos. H2, 
11:3, 114, 115, 11ü, i17, 118, 1l9, 120 e 121. 

(OJ•c,:n.mento das nelac;ões Exteriot·es;) Pags. 715, 
n~~. I li. ~~~~ 710, 7.20, 121, 122, 723, 72-!, 
,,.,o, J26 e '""'. 

(f',~ia ordem.) Pag. 7tit. 

Ge:·nl.:lno I·Jaegslüchet•: 

(Suppressi'io de Legat;ii.o Brazileii•a nn. Santa S:i.) 
l'agR. H. 15, ·lú, il, !8, flJ, 20, 21, 22, 2:3, 
2·1, 25, 2!3:; 21. 

(Pela o1•dem.) Pags. 202 e 2:13. 
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(Qtwima de hiblius.) Pag. ·l78, 
(Exames ele preparn.toric-s.) Pag. 481. 
(Pda ordem.) Pn.g. 52l. · · 
(Qneima de biblius.) Pags. 62l, 132~ 623, 624 

e 625. · ·· · • ' 
( Concut·so de bnlõe:0.) Pa.gs, 6328 e G2Q. 
(Defe;;á do Dr. Leornardo Macedonio e a queima 

de bíblias_) Paga. 703 e 704. 
(Queimn. ele bíblias). Pags. 752 e 7~3. 

( Reclalllàçãó sobre a acta.) Pags; iô:3 e 164. iBien11.·~que Bou·ges: 
(Orçamento das RelaÇões Exteriores.) Pags. 291, 

292, ~93, 2915, 297 e 298. (Sobre a ac ta.) Pag. 453. 

EsiDeruldino Bnncleh•a: Qenrique 8~"l!Belll: 

(Pela ordem.) Pag. 521. {Crimes de conl"ph·ação.) Pags. 85 e Sü. 
(Execução judicial contra n. li'~;.~enda o69~~ Heu•ed.ia de §;[a: 

União.) Pags. 222, 284, 285, 286, 625, -u 

e 627. (St•rviço d.~ agua.s _) Pag-G. 419 e 420. 
(Para uma explicação pessoal. ) P::1gs. 657 l Vencimentos dos g-u:n•das das .Alfandeg-ns.) 

e 658. · Pag. 479. 
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MATERIAS CONTIDAS NESTE VOLUME 

---------· . :. 

Aposentadoria dos funccionarios das Caixas Credito•: 
Economicas Antonomas da União. ( Projecto De 639$000, ao Ministerioda Justiça, para paga-
n. 83 A. de 1903 ). Pags. 87, 88, 162, f63, mento de vencimentos devidos ao11 2o• officiaes 
164, 188, 205, t59, 262, 290, 295, 326, 327, da Secretaria do Senado. (Pt·ojecto n. 117, 
361, 363, 371 e 414. de 1903.) Pags. 14, 32, 38, 69 e 84. 

De 100:000$000, ouro, ao Ministerio daR H.elações 
Exteriores. (Projecto n. 187, do iUO!l.) Pags, 
i4, 32, 38, 69, 84, e 156. 

Armazens gernee. ( Projecto n. 95 A, de 
1903.) Pags. 683, 684, 685, 686 e 770. 

Auxilio& á Lavoua•a ( Projecto n. 168, de 
1897.) Pags. 33, 39, 7:3, 74, 75, 76, 77, 78, 
95, 97, 98, 99, iOO, iOl, 102, 103, 104, 105, 
1.06, 123, 125, 162, 169, 188, 197, 198, 199 e 
200. 

Cal:xa Beneficente da Brigada Policial. (Pro
jacto n. 42 B, de 1903.) Pag. 67. 

Compromlaso regimen&al do sr. depu~ado 
Alves Barbosa. Pag. 6:S8. 

Concessão ao mea~re da offioina de córte do 
commiesariado geral da Armada das vanta
gens e direitos gozados pelos mestres das of
ficinas de igual categoria doa at•senaes de 
s-uerra e marinha da Capital I•'aderal. { Pro
Jecto n. 214 de 1.903.) Pag. 1.22. 

Construc~ão do aerostato sem leme .:Epiar
regene.ry ~ (Parecer n. 108, do 1903.) Pag. 770. 

Contagem de tempo: 
Ao conservador do gabinete de operações e ap

parelhos da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, Joaquim Alves Carneiro (Pro
jacto n. 180 A, de 1903.) Pag. 37. J 

Af! tenente Manoel Joaquim Machado. (Pro
.Jecto n. 205 de 1903.) Pags. 361, 363, 365, 
374, 375, 478, 508, 509, 592, 617 e 627. 

Corpo de BoiDbelros ( a. patente dos offi
ciaes.)(Projecto n. 142 C, de i903.)Pags. 32. 
34, 38, 70, 95, 123, 125, 162 e 1.88. 

Creaçiio de mais uma secção da justiça federal 
no Districto Federal. ( Projecto n. it8 A, 
de 1903.) Pags. 254, 255, 256, 257, 258, 361;· 
362, 363, .B6t, 375, 3i6, 388, 419,- 427' 429, 
452, 476, 487' 488, 480, 490, -191, 49!, 493, 
41l4, 495, 490, 497. 498, 499, 508, G20, 5.21, 
64i, 642, 66.2 6 (\83. 

Yol. "!{ 

De 323:000$000, ao Ministedo da. Guerra., para 
transporte de praças. ( ?t-ojecto n. 191, de 
1903.) Pags. 14, 32, 38, 69, 84 e t56. 

De 2.184:637$000, ao Ministerio da. Guerra, sup. 
plementar a verba Etapas . (Pt·ojecto n. 192, 
de :f.903.) Pags. -14, 32, 38, 69, 84 e 156. 

De 25:090:S165, ao Ministerio da Guerra, sendo: 
21:500$000, pa.ra pagamentos devidos ao ca
pitão Annibal E. Cardoso, professor da Escola 
Militar de Porto Alegre; 2:672$040, para. pa
gar os de Antonio das Mercês Pro to, mestre 
da officina de serralheiro do exti neto al"senal 
de guerra de Pernambuco; 516$125, para pa
gar os de Candido Gomes de Sá e 402$000, 
os de Cesa.rio Manoel do Bomfim, aquelle 
guarda fiel e este servente do deposito de 
polvora de Matatít, na Bahia. ( Projecto n. i54, 
de 1903.) Pags. 29, 30, .259~ 260, 290, 294, 
295 e 357. 

De 179:400$000, ao Ministerio da Viação, para 
pagamento da garantia de juro concedida á 
((Compagnie Auxiliaire de Cbemins de Fer au 
Brésil ~. ( Projecto n. 193, de 1903.) Pags. 32, 
34, 38. 70, 95, 122, :1.24, 125, i62, :f.88, 200, 
201 e 357. 

De 1:974$600, ouro, e 462:032:$529, papel, ao 
Ministerio da Fazenda, para pagamento de 
dividas de exercícios findos. ( Projeeto n. :f.88, 
de 190~.) Pags. 32, 34, 35 e 36, 

De 100:000$000, ao Ministerio da Justiça, para 
despezas eleitoraes, ( Projecto n. 182 A, de 
1903.) Pag. 87. 

De 1.200:000$000, ao Ministerio da Viação, para. 
custeio da Estrada de Ferro Oéste de Minas. 
( Projecto n. 212, de 1903.) Pagos. 92, 93, 9-&, 
fô2, 164. 188, 204, '259, 260, 261, 262, 290, 
295 e 358. 

De 49:912$530, ao Minis~erio da VinQão, para 
gra·tificação addicional n cart<'~iros dos Correios 
( Projecto n. 213. de 1.903.) PagA . 9-t, 95, 189, 

190, 207, 361, 363, 3tH, 365, 37-t o 415. 
2 
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De 514:043$200, ao Ministerio dn. Vin~ão. pn.r;L :j Entre~ a dos pa1ac;o. s episcopae~ ( Projecto 
cusleio da l4:strada. de Ferro de S. Francisw 11. 2~7. 1lr~ iD:)3) Pags. :-l82, 3~3, :-384.385, ;386, 
Xavier ao Commel'Cio. ( P1·0jeeto n. 215, ele· 387, 61 ;) , 619, ü?O e 771. 
190:3.) .Pa!!s. i57, 158! 1;,9, itlO, 1G1, 18\:J, . . • . . . . 
259 260 290 294 32G ::J27 301 363 3G9 ~~ ::Í!.•cobu!l de A)Jrend1zes t\fal'mhcnos, Pt·<t tlCa de 
:no: ' ' ' ' ' ' ' 'l'm·pedo.':', P1·atica de Arlilhariu. de Foguistr~s 

Para impressão dos Annaes da Academia Na- ch 'l'imoneiro?, s:~nda(~Ol'~s e signale_it'?s e 
ciom1l de Medicina na Imprensa Nncionnl. Corpo de .Martnhetros Nac10naes e lnfer10re~J 
( P1·ojecto i,, ·251·· A de '1902 do sénado.) Pll"'fl, cln. Armnda. ( Projecto n. 1:l3 D, de 1903) Pags. 
1.62, 164, 188 e 204. ' :o iSO, 1.81, 506, ;:i07, 713, 751 e 771. 

De 30:000~000, ao l\linist ,~ rio do Exterior, sup- Esl:tdn de sitio. ( P1·ojeclo do Senado n. i98, 
plemen~ar ú rubrica 4" do nrt. S•) d:t h·i de 189S) Pags. 96 e 01-. 
n. 957, de 30 de deze:llbro de '1\)02. ( P1·ojecto 
n. 219, de 1903.) Pr1g;;. 258, a~~9, 29i, 206, Es.t.•·nda de t·.~ 1·r•o: 
32fi. 327, 31H, :~63, 37'1 c 415. 

D1~ Timbó, Bahia, o. Propi:l, ScrgipC', ( Projecto), 
Pags. 35:f, 355, :356 e 368. 

De GOO;SOOO, no Ministerio de Vindio, para pa
gamento de gt·atdica,;Õeli devidas a emprPgados 
que tomaram conto$ a diversas e11tra.cbs de 
fer 1·o. ( Projecto n. 224, dt~ HJO:~) Pa[-!':'1. :359, Ex:uues dr• preparntorir,s. ( P:ll·ecer n. 1.06 de 
:3CO, 3~8. 3HO, 419, 4G2, 4fl3, 471:i, [;08, 522, 1908.) Png>;. 451. 452. -176. 48i, 508, 521, 522, 
G17, 627, G:31 e 736. 59?, 600~ 617, ()30, 031, C5:3, 658, 662 e 60:3. 

n~ 32;862$300, ao 1\Iinisterio da [•'o.zentla, pn.rn. 
pagaxp.Útto de Ol;clenadoa· devidos Ít .João da 
Cl'iizSecco. ( Projecl(> 11, 225, da 1903 )Paga. 
360, :3fH, 388. 3'.-'0, 4-1.9, ·153, 476. 503, 52~, (H 7, 

.. 621. 63t e 7Sô. 
De ·I00:000$000; ao Minist13i·io do Tnterior, · pat·n 

Diligericias PõHciaes, ( :P1·ojecto n. 228, rle 
19Q3) PagR. 4:1.8, üiS, 628, 631, 653, 658, 662, 
663 ,e 736. 

De 850:QOO$OO!),no ~lini~t~rio ·d~ Ma.dnhp.; para 
cqncert:>s em <liv~rsos na.vip~ de P."t~~rra. ( Pl'o
jecto n. Hn, d~'> : !902) Pags. 476. 481, 50.;, 
522·, 59l, 6t10, · 6:l.J ·e 630. . 

De 10;3Qu~OOO. ao ~Iin~stPrio rlo Interi9r; para. 
indarnniSílt;iio l).o ba~harel João ' Ribe\ro, pela 
d(!speza fei~~ com a publiilí1çii.o .;dM olll'ê~s 
« Histol'i::t. dQ Ot·iente· f! Gttecia e Hi~tpvia rln 
BI'Uljil -»· ( Pt•djcoto n, 3üü; de iQ02) P<~gs. 416, 
b0:3,. 5«;)2,. 617~ 631 e 737. 

De 4:.oOO$óOO, ;oao Min:l!;tel'in do Inte1·ior, para 
pagame·nto. (foR ' pl'oh~sRol'es d~1s. ~adei1·~t~ de 
lo(('ica & httera:tura rio Gymnas1o• Nr..c\Onal,· 
(Proje~ton;·.2:34, de i90:3.) ·Pag~ .. 507,f,08, 501, 

,,60Q, 61!7',<o3Q; 653 1 65~, 662 e·73t3~ · 
D~ 68:7t'i1$051·; ao Mínistedo ·da. F;tzenda, pn.ra 

atte11d~;~r. it 1•estitqi~iio de impostós· §;i:lbl•e ven· 
chnentos, clevJ"da,. :~ · v~n·icis mini~ti·os 1aposen
~q.dosdo :5,4pl,'eino ·n·ibnnal Fedúri.l ( Pt•oj ·cto 
~l~ 70, 'A d<~ _ i\!03) P~gs·. 7:37, 738, 739, 740, 

' 7-11, ' 7·~2: 743, 741 ~ 74~ e 746. : · · · 
De 4:-182$5tl0, ao Ministerid da Faze·nrJa; pa1·a. 

P_.' agamen.~o ~.e· séstns .. ~ ~erões a ·o'.pe!'lrt.··ió~? da 
· Casv. d~ Moeda · ( P\'OJecto n. q4, tle i903) 

. ~N~~;. 74.6, 7-!7 ~ .710. . 

Ct•imes de · conspil·v.ção~ Re'lit;.ã() o~i i·evolta. 
' ( Prl'jecto· n. ·164, de HH)3) Pàgs. 3~. 3Q. 47, 

48, ~19, 5d: 5t '; 52. 53,' 54, ·55,' 56, 5,7, 58, 
591 60, ()[' . 62, 63, 64, 05, (j(j~ :fi7, 70, 
8~; 86 ', !.lp. :106,107; ·lOS. t09, HO, iH, 112, 
1~1, 1.82, 183, itH, 185_, i8ü, 187, 259, 280, 

'.' 2&~~ ~82~ 290 (l 2<J4. 

Decl~llrQ.çào de vot(): 
.Do Sr. Soaro>s (lc1B Sn,nto~. Pa~. 259. 
D1) Sr. Anlonio Baeto~. Pag, 388, 
Do St•, Badwsa; Lima. Pag. 592. 
Do Sr. Germano Hasslochet· Pa.g. 592. 

t<:::xecuÇuo Jud,iCial conf.rn. a Fazendrl e União' 
( P1·o_jectn n.: 35, de 1~~1)3.) Pags. 32, 33, 3\J, 
70, 95, ·123. 1S5, 1'ô3, ·189, 207, 208, 209, 210, 
2~1, 2~,~· 2·~~· ?Qf:1. ~?~~.: ~l~), 21!, ~!8, 2f9, ;;~' 
2z!. 2-<', 2vJ, ... 8-~, ..... ,.), _sa, 28t, ::~.>3. 50-!, ;J9v, 
596, 597, 5(18, 599, 1300, 625, G26 e 677. 

Fix;lção: 

Da força nflvpl. ( Froj"C':o n. 1::;?, de, 1903. 
Pags~ . 28, 29, _88, f25, 127, 162, 168. e 169. 

Fr•anquia Postt.nl: 

A! RP.vi,;tu da Soci~dade de Geographia do Rio 
d~ .Janeiro ereepeét.iv·ncorreRpôndencia, (Pro-
jecto n. 1:713, Q, de 1\l03) Pàg. SG. · 

A 1 eorrt•sponden~in:- e Revista tlà Liga Navul 
BI·nsílt>il·a. ( Projedo n. 133 S, · de 19U~;) 
1-'ag. 86. 

A1 ll"vi11ta da Soci~da4e da Medicina e Cirurgia 
do H.iq d(3 ,Taneit•o, (V1·ojecto J1. ·l3;1 V. de 
i903 ) Ptlg .. 8i.i. 

A' cc,rt'l:ispondeneia e á Revista do At•chivo Pu
do ITistano.de Minas Ge1•aeR• Ç Projecto n. 1~l3, 
R, de 1003) Po.gs. 88, 123, 125, 127, 162, 

188, 202 (I 296.. . -
A' COI'l'e;;pondencia e á Revistá de) Club Militar. 

( Proj,~cto n. J3:J '1'. de· !1.903) PttgR, 88; 123, 
. i25, 127, 162, idS, 202, 203, 20-1 ~ 35C. 
A' ÇOI'I'f'lSPOfldenci!l e ú. ~eviel.ri. do .Ciub N!l\'al, 

( ·l.Jrojecto n. 1:1:3 ·O, de iUQ:3.) Pags. 88, '123, 
1.25, 102 .• '188. 2Q·~ e 356. . .. ; , 

A' Revi;;tu. Medica de S.· P<'lulo, ( ·Projectto 
nA.:3:3 x; de f903) Pags. 89, 123, 125, 127, Hi2, 
ft;8, 20-1: e 357. -

Grotiflcc.çãu: 

Aos funccioriarioa da H.epnriiçfio Geral dos '1\~
legra phc."' ( Pt-njeeto n. 207, de 1903 )' Pugs. 31, 
70. 73. 9G, 12.2, 123, 125, 'tG2, 188, 2,01, 25!J, 
2ü2, 290,293, 325, 326 e 327. · 

Aos cw:ipregaclo:3 dos teleg1.•ap11os nacionaes. 
( Projecto n. 210, da· HlOO.) Pag. 31, 

Addicional de 211oj 0 llobre Aeus vendmentos nos 
mestt·es e contranH?SLres dos Arsenaes cl?. Ma
rinha da ReJ)ublica;, ( Projecto n. 216, de 
1~03.) Pag. i6i. 
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IDlilOstoa: 
InteL'-a;j~adoaes·e inter-mutdcipaefl. ( Pt•C>jecto 

ri. 329, de i9o1 ). Pags. HH, 189, 2il9, .2~)1, 
~98, ?g9, 30Q, :.~0 l , 30~, 308, :-l04, WJ5, ~~06, 
307, 308, 309, 3i0, HH; 3!2, ;;1:3, 328, 33G, 
3~!, ~3~8, ~3~, a-!t~, 3~1, 9.1~· ~~3~ ~~-1, 34?, 
3o2, .:3!13, ,,Gv, 366, 31>7, o111, oti, o18, 37,1, 
B88, 3\)0, 391, 302, 39:~, 3U-!, 39~~. 3\1(), a97, 
:~ÇJ8, 399, 4 1i0, 40l' 402, 40q; 404, 405, 406, 
407, 408, 409, 410, 41l, 412, 413. •11-!, 41\). 
453, 462, 4,63, ~G4, 4Ci5, 4Gtl, 4ti7, 46o, 4üO, 
47~, 471, ~72; 47:i, 47-1, ·F~. 417, 4'J~, 5UO, 
f>Oi, 502, 50:3, 504, 51)5, 50ô; 50~l, ;'?24, $25, 
526, 527, 528, f120, 5.30, ;,g t, 5B~, 5:33, 592, 
60~, 6Q4, 6Q5, fi00, (iU7, 608, 009, ôlO, (i 1"1, 
6i2, ()13, 614~ 615, 616; 0!8, 03!; 635, 63G, 
637, 6:1S; 6$9; oW, 641, 05:3, G8fi, fi~) 1, 992, 
()93, 6~4. ô\J?), 61·16, 607, ô98, n<J9, "liiO; 7U1, 
702, 7-13. 729, 730, 731, 732. 7:_i3, 73-1' 735, 
751, 763, 76:1, 765, 7GO, 767, .76:-\, 7ô9 e 770. 

Sobre divldençlo!J d~ ba!leoa e ;;n~ieàarleR ~nb
nymas - Pags. 223, 224, 225, 226, 2!!7, 228, 
2i9, 2so, ~i31, 2:.12, 2:~a. 2:3-1, 2:35, 236, 2n, 
.238, 239, 2-11>, 2H, 2-12, 24:3, 2-!4, 24;->, 24H, 
313, 314, 315, 316. 31.7, 318, iH9; 3.~0, 32-t, 
322, 32:~. 454, 455, 456, -157, 458, 4!';0, 460, 
461 é 462. . 

Dn um anno, a Au~usto i\f"reno de Ab.gão, 
amanuense do 'fribuna.! Civil e Crimine.L 
(Projec.to n. 14S, de iDIH ) .. Pag. 37. 

De ~~is mezHs, ao l,)r. Pedro P~t•(üt·u. Chermont 
~taiol, juiz sttbstituto na secção do Pará.. 
(ProJectq rL18\:J A, de 1903) Pa::. 38. , 

De Hei~ me:w;:, a lnJ:o,·encio Drnmmontl Junior, 
:nnn nu em e da l!:::~eola Polytl!bhn ica d:\ Ca.
jJital Ft1cler:d. ( Pr . ._jeeto 11,409, de iQ02). 

; Pa.g.<;. :180, 190, 207 e 3;)$. · 
D4 oitq mezc$, ao Dr. Rorlotpho Paula Lope;;, 

P,t'ofQS!Jot de hi~lot'ia na~ürai da G'yairtasio 
N'><:_cto~~l.,j,Pt·~J.~~~t~ ti .• ~22, da·-~903). Pags. 

.. 3-;::>, 3,.,.U, 3ui, ,)bu, . .:J6-J. v74 e 41;). 
D,l um a;n.nQ, a M:n:imía.no Hodrigllea BarLoaa, 

? '. olhcwl dit !':rcrctat·ia do Intet·ior. (Prn
JtH~t.o n. UO) de fi.Ji):3 ). Pags. 47ij, ~iH, 508, 522 
• 042. 

De-!leis 111ezes, ao Dt•. O,;cur Vianna, procuradot• 
st::cci .. n;\1 nr? .Estado dcL Ba.hia ) Pt·ojec~o 
-~· 2)~, ti\! iD03 ). Pags. 476, 508, 510 o f:2L 

l'Uuli·calil ue anitn~\es. ( Pl'O.Ít1do n. 1.05, fle 
H~0.2). P<lgS. 14. 08, (iQ, -1-19, 428, ·1~\), 4311. 
.n i , ,1:12, ,13:3, 4~~4, 4;3;-;, 436, .:.~01, 4 ;s, 4:3U, 
4'10, Ht, 442, 'H:3, :JH 4·15, 4H3, 447, -44ti, 
4-l\.l, 450, '1~1. 4~>~3, :177' 50\), 592, 6·1ê, (i~:~. 
(i~(), il:J, 751, 754,755, 756, 757, 758, 759 
e 760. 

•n•ubst~tuJçã(.~ do J>roce;;so ;la ac~tiio esp!:Jcia.l 
de que trv,~a o ;Jrt; i3 d:.t lfli 11. 2~t, de 20 
denove~bro de 189-! { Projecto 'n~ Sô, do 
i903 ). Pags. 163, 189, 209, 2t$7 e 2S~~ 1Uutdcul:• do~ o[ficiaes do Exercito nas Es-

c_oias MilttU.L'~-'$ {Pt•r.jeçtÕ n, 221, de 1903 ). 
ht;!S. 289, ::<JO c 2VL ~~~nçã•~: 

De! direitos ús C~mat·as l\lunit;ipa~s do Ceará 
para OS matel'i().eS l1fJCes;;.arÍDS nü :\ 1JU~teci
mentQ rl'a~,~~t •. ~ prpj~ct~ n_. 7.9._g, ~le l9U~ ). 
Pag§!. ~1, zS, :I.W, ~Od, ..,Uô e 3<>6~ 

De direitos {I; C:qt!<W<l_ ~lunicipn-t de Florjuno
.. poli~. pat~ o :rnal.et•ial. ne(~esfià:rio a· vtu·iofl 
servi~os dessa cidàdcr(: Pi•ü<r,cto n. :HEI. FI, 
de i9JS). P~gB.' '176, ·481, 482, · 48:3, 484, 485, 
486, 508, 51•0·,. 5-11; fJi2; 5!:3, 514, 51;~), GlG. 
5!7_, 5l8, 1519, 5.2Q, 5\12, 6D(), 602, ô03, qtt\, 
632i 633, 6~H. 65B; 668, GG9. 670, 671, ô72, 

· ,.t.i73, 614, 675,. 1:\76, 677, 678,. GS6, 689 ~ ovo. 
Da responsabilidade de i ndem nisarem á,: li'a

zenda Nadonal cltL qu:\ntia de 5;80ü$7Hô aos 
ííeiii · da. Paga.dot•ia ele 'l'hesotH'o, Julio da. 
Silva 'l'ranquAira e Leon(li'dc) I-Jept•iq~e da 
Costa Ndto. ( Pnt'~cer n. 104, de HliJ:J ). Pags. 
358 e 359. 

LetAiio de dh•eito do ·que se diz ''iCJ~iil1!lO 
conimissa.rio de 4" cla~se, 211 tenente Ig-na~.:io 
Augusto biillHH'eil. (Parecet• n, W3, qe 190:3 ). 
Paga. 121 e 122. 

Licen~as: 

De seis mézes, · ao Dt•. C:u·lo!'l B-or~ea -:Monteiro·, 
prócut;ador · éh\ Repitblica. l Pr·;)jeclo n. 1'75, 
de i90:3). 1\ig 27. . ·.· · · · 

D~ um anrío, ao Dr. José Lope~ da Sihta. Jnnior, 
medico do Hospitp.l de S. Sebaigtiiio. (Pro~ 
jecto n. 2(}5, rlo ·i.\)03 ). Pags. 30, 70, 73, 95, 
122, i25, 1132, 188. 201 P. 358. 

Do um anno, a Br.nto José da Silva, eonducto, 
da l~strad:1. de Fer:;o Central do B1·azil. (~ P'ro· 
je1~to n. 20(), de 1.903 ). Pags. SO, 70, 73, 95, 
i25. ifr2, iSS. 20i e 358. . : 

arens:~ge~l!!:. 

Dn St. Presidentt~ dn Rc~pu-hti~n. soli~(t.ando 
o tl''.'rlito e>pl:lci,~d , de 6U\.l$ · put•a pagamen~o 
de ajuda~ de c\].sto a alguns 1" 8 escriptura
rios tlo 'l'hesoht•o,- eiü virtude 'de·tomaclas de 
cont,:ts a divet·f.ia.s estt•ad:.S de íi~rl'O. l'a'g. 2. 

D 1 S1·. P1·nsident.e tlit llepnhlica, o;oliciLando 
Gredito de 1:52l$727, pat•a pagamento de 
v<~neim<!tltOS a l\la!ÍO\c!L dH AlbtHJlL'l''JUO Porto 
c~~:~·rero, 'amaq ueuse addido á lJit·ectoria. 
Get•al de l•:~>tnt.i;;Lica. Pag-. 7L 

Do :S.r. Pyesiden te dn, Ilepublic:t, !'!Olicitando 
urn credito· supj1lernentú ÍL' vdt·ua, 4u. do 
at•t. 8'' ·,1o ot·c,;:unetHo do li;::octat•iot•. P!!g. 71. 

Du :::\r. Pt·esiclente ela RPpuhlica-, solicitando 
o (\r,,dito e~pedhl de t<JnS50, no i\Iinistct•ic. 
ela GIHWl'il. Jltll'(l. pngamento de ven-c~imcntoa 
deddns uos solrlados Mnrtinho Xaviet! dos 
Santos . e Manoel Pinto elo Nascimonto. 
Png. 71. 

Do Sr. tJresiàente d:t Republica, solicitancio o 
credit~ de ·lOOiooo.~, ao Minist.erio d~L Jus
tiça:, pn.t;a Dílig:enciM Policiae.s. Pag;' ioO. 

Do ·Sir. ·PI'esideriíe da H.epuhHca, sólic:iCi1ndo o 
credito·de 4:00ti~, tio .Ministerio dei Int(>rior, 
para png<.Linento dos vencimentos d!IS prrJfes
;;ores das novas cndeit·as de liLt~rat:mt e de 
logica. do Gymnasio ~~aci(lnn.L Pug. 3·16. 

Mouu~ento: 

Ao nlmira,nte Barroso. ( Pro.ic'cto n. 48, (1e 
1900. ) Pa::;s. 31, :32, 38, 69, 95, i2.2, 1..2-1, 162, 
:1.69 e 2~)0. · 

Ao propag·a.ndiRta Silva . Jardim. ( Pl'ojecto.) 
Pagd. 680, 681, 682, e 689. ·, 
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Or~aJDento; 

Do 1\Hnisterio d& Guerra.. ( .Projecto n. 147, de 
1903. ) Pags. 12, 13, 32, 38, 50, 69, 79, 80, 89, 
90, 127, 138, 259, 260, 279 e 280. 

Do Ministerio do Exterior. ( Projecton. :1.85, de 
1903. ) Pags. 37, 90, 91, 92, 123, 125, 127, 
128, 129, 130, :1.31., 132, :1.33, :1.34, 135, 136, 137 
:1.38, 163, 164, {65, 167, 169, 170, 171, 189 
190, i9i, 192, 193, 194, 195, i9ô, 259, 262, 
~~~ .•. a.~,a.s,m,m, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278~ 282, 283, 
284, 291, 292, 293, 296, 297, 298, 326, 327' 
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334. 335, 336, 
361, 363, 364, 371., 372, 373, 374, 41.6, 4:1.7, 41.8, 
419, 45t, 506, 616, 617, 653, 658, 659, 660, 
661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 686, 
687' 688, 690, 691, 713, 714, 715, 7:1.6, 7:1.7, 
718, 7:1.9, 720, 721., 722, 723, 724, 725, 726, 
727, 728, 729, 751, 760 e 761. 

Do Ministerio da Marinha. ( Projecto n. 237, de 
:1903. ) Pags. 642, 643, 644, 645, 646 647, 
648, 649' 650' 651, 652, 653' 687' 704, 705, 706 
707' 708, 709, 710, 711, 712, 735, 73~. 769 

Pensão: 
A D. Felisberta de Lima Maciel. (Parecer n. 98, 

de 1903.) Pags. 67 e 68. 
A D. Anna Rosa da Silva. (Parecer n. gg, de 

1.903. ) Pag. 68. 
A D. Umbelina Alice dos Santos. ( Parecer 

n. iOO, de 1903.) Pag. 68. 
A D. Julia Gabriella de Gouveia. (Parecer 

n. 101, de 1993. ) Pag. 68. 
A Carolina. Adelaide de Oliveira Malhei roa. 

( Parecer n. 102, de 1903. ) Pag. 68. 
A D. Flora Queiroz da Caroara Lima. ( Projecto 

n. 209, de 1903,) Pag. 69. 
A Luiz Raymundo de Lima e D. Rosalina Maria 

de Jesus. Pags. 72 e 73, 

Permlaaão : 
Ao contra-almirante reformado Felippe Or

lando Short, para contribuir para o montepio 
militar. {Parecer n. 91, de 1903.) Pag. 27. 

Pombal .Hilltur. ( Projecto n. i03 B, de 
i903. ) Pa.gs. 32, 38, 69, 95, i23, 125, 162, 
i88, 201, 202 e 356. 

Premlos: 
Destinados a animar a creação e o desenTolvi

mento de industrias nacionaes. ( Projecto 
n. 204~ de 1903. ) Paga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, H, e 12. 

Destinado a um concurso de aeronautas. (Pro
jacto n. 230, de 1903. ) Pags. 389, 390, 427, 
475, 476, 508, 510, 522, 523, 618, 628, 629, 
631, 632, 712, 7:1.3, 75i, 754, e 761. 

Prorogação : 
De pra.zo aos alumnos da. Escola Militar que 

tinham de ser desligados em 1903, ou que 
tinham sido antes, por falta de approvaçães. 
( Projecto n. 200, de 1903.) Paga. 92, 163, 
i61, 188, 205, 259, 262, 290, 295, 296, 324, 
326, 361, 363, 37i e 4:1.5. 

Da sessão legislativa até o dia i de novembro. 
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· .. tographos, devidamente sa!lccionados, ~aRe· 
, soluçio do Congresso NaCional. . autorizando 

, o:Poder Executivo a abrir o credito neces
:. sariú para pagamento do meio soldo a que 

< .tem dleeito D. Balbina. M .. ria Neto da Gosta, 
mãe do fin:1do ::tlferes do exercito José Noto 

· Simões da Costa. - Inteiradn.; envjando-s3 
· ·um ·dosautogr.:1phos ::to Senado e archívando
.- se-o outro. 

Do Ministerio da Inrlustt•ia, Vil1.ção o 
Ohrás Publica~ . de 21 do mez findv, onYi~ 
anJo a ségU:into 

l\1ENSAGE1\! 

Sr-3. Membros do Congresso Nacional
Tenho a honra de sttbmetter â vossa n.pre· 
ciação a, inélusa exposição em que o Ministro 

-da. Indm.tria., Viação e · Obras Publicas mos· 
· t~·a a ncces3ida.de da abertura de um m•edito 
_ especii1l d1 600$. pn.ra occorret' tt? pagal!lento 
de ajudas de .custo aos 1° ~ esc~IPtl!!·arws do 
Thesouro Federal Bern:~rdo Hilariao Alves 
d .t ·silva e Alf1'elo Regulo ValJetaro, pJr 

. set•viços que execmtaram na tom~da de con· 
tas das Estradas de Fel'ro de Camngola e de 

' Santo Eluardo ao Cachoeir_o de. Itapemerim, 
re!ativtLS í.to 2° semo:Jtre de 1902, vi3to qu:l, 
terido sido igual quantia p1ga · ao empt·e
.gado designado para. a.quello serviço e que 
faUeceu antes da conclusão dos J•espectivos 
trrt.l) ·lhos, tsve o Minist:erio da Fazenda de 
designar aquallcs funccionarios, quo não . í'o

. 1,am pagos por fi.tlta de credito na sub-con· 
signaçüo-Ajudas de custo aos empregado:' de 
Fazenda-pl1t'a tomada de contas- titulo
LetJp<.~lilina Railway Company- rêJ.e 1lltmi
neni.le, \'Ot'b'1 15a, a1·t. 17 da l~i do orça.-

• men to do exercício passado. 
Capital Federal, 23 de agosto de l903.

I'1·anci~co de ]Jau/.a Rodrigues .4.lve.; ,-;-A'Com
missão de ÜI'ça·ncnto. 

. Do Ministerio dJ. 1\fn.rinha, rle 29 do cor-
reo te, satiSí'\LZGndo a requisição desta Ca· 

__ mara, no o filei o n. HH, do 8 do mesmo mez 
ultimo.-A quem fez a requisição. A' Com
mis:;ão tle Fttzen~a. c Indust1·ia. 

Reque1•ímento _ de Constn,otino Fet•reira 
licm·iques,conservador do gabinete de scien

;:~~;- cia~ nafúraes do Jntern:.tto do Gymnasio Na· 
· ·· clonal, . pedindo apo;;entadoria. ~A' Com· 
. . missão de 1;-oazcn da e Industrias. 

~-~~;;:~i~;·~:: ... /r·· . . 
;;.,::.;·,_,· :0 -$ ,r. ·Augusto de Freitas
~"? > · St•. Presidente, cahiu o cedro :1ltanc:ro, 
i;~is~ ainda inagl3stoso n ·.t queda., a.ind~ magestoso 
':17/· < rio ·chão-!. Palavras· de .. um estadista ante o 
~~~L? 'coi·po Hianim:~,,do de umjttstq. 
·Ré;:/··;). Que V.a.lo li. pa:ta:vra humana ante · a; ma-: 
L::.- ':' ~'f!rqsta4o .augusta. do tumulo c1ue encerral'á em 

pouco o vulto emincmt3 deFernandes da. Cu 
nha! Mais do que ella, f~lam o culto S:l.gt•ado-· 
c intimo, que é a vida e o 'êOnforto dos ceen-: 
tos, a ventjração _ s :mta pJio seu caracter, 
transformado ainda em vida em justo ot•gu
lho de umaépoca. e fectmda licção para, os
moços. (Muito bem .. ) E$queçamo3, senho1•es, 
os segpeJos de sua rara eloq uencia, cel•re
mos os olhos ao seu sabe1• profundo, deavie
lllOS as vistas das grandes alturas a que .elle· 
tanto elevou esta tdbuna,nos tempos em que 
a política. alenta.va justas ambições e o mo~ 
rocimento tinha real valia, c attentemos so· 
na Jimpidez do seu ca1·actee, na· sublimidade· 
dos seus sentimentos. 

Parece um conto animado pela mais ex
travao-ante fantasia, es3a victoria da.. miseria. 
sobre a for& una, do ,. dever . sobre as sedu--
cçõcs. . / 

Entretanto, senho:res, fui uma reaHdade! 
Coosciencia c caracter, palavras sulllime~,. 
com que o grande inorGO, synth~tisando a. 
sua vida, repudiava em um movuneuto (~9 . 
dignidade o que u. Naç-ão Brazilei~a lhe devm 
como alento ás suas necassidades extremas 
eis o que elle foi ! 

Curvemo-nos, senhore.3, silenciosos del:\nte· 
da triste verdade .do . seu desapp:trecimonto, 
recolhamoJ esse exemplo d3 al ~i vez · e . de. 
honra e -prosigamos a nossa carreira., olhos 
voltarlog para esse tumulo santo! (.4poiados). 
E, . como a -mais modesta das homenagens. 
publicas que lhe dcvamog pt•estar, insiramos
na acta dos noEsos trabalhos o voto do pro
fundo pezar que nos punge a todos. (Apoiados) .. 

Eis o que tenho a hiJnra. do requerer a 
V. Ex., ~r. Presidente. (.Muito bem.; 11wito 
b~m.) 

o Sr. Presidente-O Sr. Depu ... 
tado Augusto de Freitas requer que so iosira 
na acta. da. sc~~ão de hoJe um vot > do pro· 
fundo p~zu.r pelo fLLllecimento do grande· 
pal'lamentar .Joaquim Jeronymo Farn:tndes:. 
d·a Cunha., que tanto elevou, pela excepcional 
eloquencía, a tribuna da Camara e · do Se
nado, como representante da Ba,hia, no pas
sado regimen, o cujo caracter adamantino. 
desper·tou, sempre profunda ado::liração. .· 

Os Srs. c1ue approvam esse t•cquerímento 
queiram levantar-se. ·(PaHsa .) Foi app~ova
do unanimemtm te. 

O 8r . Ga11·tão · dnr Cunha~ Sr. 
Presidente, ha dias, aoalysando a introdu-· 
cção,-já divulgada, do rolat()rio do. Sr. Mi· 
nistro da Fazenda, o chronista de uma .das. 
nossas mais apreciadas folhas cliarias·obser
vou maliciosamente, aliás sem peccar contra. 
a · verdade, .qu~ as posições e::;ta.vam inverti
das; não . era do ·Executivo, m6rmente na· 
quelle . departamento da àdministt•a(;ão, quo. 
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SESSÃO EM 1 DÊ ·sETEl\InRO DE 1903 :· .. ·g . 
v 

p:u•tia a iniciativa de medid<ts tendoiltes a Dinh13iro, cred.i_to, ~is.,~-:tf~Q~ê"~)e<t~·J!~r.a 
melhorar as condições da riqueza, nacional ; a. lavoura d_e ca.te_~.· PtP_l\~lrfl~ÍJht s_éc}.htr ,d~tt,, .,_ 
da ·modo que outros lho tomavam a. t<~- bastante d1rec~a 9-Vt,dn·ectamonte, ent' ;e~~ c,< 
·ref<.\,, resel.·vando-se o Governo, nessa, ori- prestimos bançari.i;fs·~ em vias ferreas strh~ . 
ginal p::trülha, de funcções, o direito de cel- vencionadas, tem:;· favores de tarifas, etc.;· .. . : 
tica, outorgando ou ncgancto sou apoio ás e hoje dificiln:i~nte o Estado o encontraria · · 
soluções propo3tas pJlo Congresso. credito é conft~n~~. c essa não é o Estadb. 

·Realmente, Senhores, no que d,z respeito 9ue _póde creab, ·~po~~ue ~, ?~~?~p~a - ~ã.o se 
ao Congre.)so, fôra grave injustiça escurecer 1mpoe. ··.. .· •... , ,, , , ., 
a. activida.dc desta Gamara., mu.nitesta.da. em Demais, (J credito agriCRll:li,, ~:.:;;r.uinosó- ·. na 
maia de um ensejo, no intuito de attonder Cts maioria dos empl'estimos. E' · dolorosa a 
difficulda.des presentes de nossa la vourn. e experiencin. d;) nosso passado bem recente. 
de nossas industrias. · Ba.sta a lição que della. temos, em nosso 

Para attestar a solicitude da, Cama r a, paiz. 
neste inicio da legisla.tura, ahi está a. somma, Por inte!'ineLlio dos bancos, em tempos que 
de e,:;forços envidados pela Cummissão de não vão longo, os pederes publicos entre 
Agricultut·~~ e Industrias Connoxa.~. animadn. nós animaram os lavradores ao uso do era
pelo zelo ardente do digno representante da dito e ellos u5aram do credito largamente. 
Bahia, o Sr. Tosta, (apoiados); vamos discutir A conscquencia foi o duplo desastre que ahL 
brevemente o projecto do illustre Deputado está: falliram o devedor o o credor, a. lavou
:fturninense o Sr. Henrique Borges ; c ainda ra e os bancos. · 
um outro recentemente ~pre,jenta.do pelo E depois, senllores,-é amargo consignai-o, 
distincto Deputado paulLta o Sr. Candido I mas só um cego não o vê-, ne:~ta crise não 
Rodrigues e que nos consta ser a cornbin~v~ão ha. sómonte uma . tra.nsforma.Ção cconomica1 

dos varios alvitres lembrados pelos collegas tambem se opêra uma, transformação social. 
representantes dos Estados productores do No 0/,anaan ha uma. :figlll'a,. a mais sym~ 
café. bolica do livro, <.t daquel1o velho que 

E parece que complehn~o 03S~ts medidas, ta.pporece vagamente mt varanda. do uma 
que pela .· complexidttde elo problem~~ devem f zenda quo :o:e osborôa, ollnndo vencido a 
ser numemsas e systemn.tict~s. é vencedor r.rescente prosperidade das uovas lavouras, 
na Ca.mara o pensamentJ de a.ssegura.r ó variadas c scientificas,trazida.s pelo elemento 
mercado interno aos proluctos naciona.es ooloniz~dot' o que se alastram victoriosas pelas 
·por uma sabia. tarifa protcccionista. terras que onteora. fecundava a rotimt onor-
(Apoiaclos.) . . va.ntc o per·nicios::t dos latifundios mantidos 

O estudo dess.as questões, que ~ãovitaes, so- pela escravidão. (ll:b.tito bmn.) 
b1•eleva, no momento, o de quaesquer outra~, Sr. Presidente, a cd.;o actnal do café, 
porque o problema economico é hoje a co- iguu.l <t cl'iso do tt>igo na Argentin:~, do mi
gitação pt·eponderante om todos os espiri~os. lho na Amcricu. do Not>te .e do vinl10 na. Fran
(Apoiados; muito bem.) ~{i. L, teve, como e.;sas que aponto,. a mesma. 

Não occillto, senhores, o devo dizel-o pre- causa. 
liminarmente, nã:o disdimnlo minha. coD- Os extt•aoruLrHtl'ios lucros eolhidos nesto 
vicção da _improficuida.de de processos que paiz pela. lavoura do c:.tf~ dotc1·minn.ram a 
intentem remover· u.rtificialmento, sinão ar- plethora na pt•oducção. 
tificiosamente, eonsequencia.s ineluctu.vois de Pu.ra os .:e excesso, va.t·ias causas concoL'· 
causas naturaos, que ·hão de bur·Ju.r· taes me- roram: facilidu.do da cultura., admit•avet nn.-· 
didas-, frustranllo os noS:3úS cstereis cs- turalidJ.de do nosso meio physico pé~ru. a, suo. 
forços. ada.pt ~ção; facili.cln.de ile acondicionamento 

Auxílios de dinheiro, directos ou indi- e de conserva.çiLO em arma.zons; o c:msumo 
rectos, á lavoura de cu.fê, 1:lão lhe trarão he- assegurado no mundo. , Tambcm conco1•reu 
noticio dU1•adouro c hão de impedh• que se para que as activülade.:l cunvergissom para 

· colha.: immediat0 beneftcjo da lição sem du- esse ramo de cultura. a emissão do papel
vida dolorosa, mas que póde ser t'ecuncla; tra· moeja, a qual levantou . o preço do café
·zida pela crise ,actuaL. . . artificialmente,entenda·se, porque sou preço 

Impedindo · quo SJ aproveite logo o en· em om•o no exterior_se mantove igual; só 
sinamento, esses auxílios pecuniarios não uepois, pelo excesso da. producção, o que vale 
darão· a. solução do problema, consogui · dizer da offerto., é ·que osso preç-o ouro 
rão apenas ad1al-a, mas aggravando-a, por· diminuiu. . •. .. . .. . . . . · 
que o· desastre; que é fatrtl, será maior, Além. llissol .Di erni~são, a n?ta hanca.ria. 
nadn se tendo .feito para lhe a.ttenua1• ou procurava collocaçrio o nti.taralmente se col· 
contrabalançar cs effeitos na riqueza do paiz. locava na industt•ia ag1•icola., quo osta.va .or· 

'(Apoiado.,,) Só é productivo o dinheiro que ganiz:tda e que.dava grande t•esultado.As.sLm, . 
impulsiona ~trabalho. . ·· · as economia':!, que estavam nos bancos foram .~ 
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em grandeparte para as m_at~as virgens das 
fazendas de café e as substHUlram por novas 
la vou r as de café. 

do trabalho e do capital. Temos clima e solo 
para as mais variadas industrias. (Apoiados.) 

E o dever dos governos, . quer da União, 
quol' dos Estados, é dirlgir aquellas activl
dades, superabundantes no cultivo do café, 
para outras espheras de acção economica. 

· A plethora-causa da crise, veiu natural
mente e só natura.lmente ha de cedm·. (Apoia
dos.) O mal do café foi o excesso . ou super
producção; o remedio esta na di.min uição, 
remedio que ha de vir e só dever{t.vir natu
ralmente, como naturalmente se deu o ·ex
cesso. T9da iutervenção que mantiver arti
ndatmente esse excess~ manterá o mal, 
:inántendo a causa do mlL• (.1lpoiados.) 

-r Nii.o se segue dahi que os _podere:-; publicos 
assistam impassivcis a esta agonia; o Estado 
:nã.o Lemo direito de dizer: - .salve-se quem 
puder. Não é tempo, porêm. Ue ent1•ar n11 
discu:o:~sã.o dos projectos apre8cntados á Ca
mara. Lünito-me .agol'<1 a propor uma idéa, 
e meu intuito é funllall\lr-ntal-a. 

No Brazil deu-se pela. fatalül.ade do nosso 
meio, como já expuz, a confluencia do traba
lho agricola, em zona vastbsimn,, na 
cultura do ca.fê, porque esse prouucto, mais 
do · que nenhum outro, oiferecia de prompto 
uma. remuner:.tÇ'-ão superior á de quantas 
outras ten&ativas de lavom·a e de industrict 
se cxplor<.~ssem. Na. concurrencia economica 
:venceu 6 cafê, que se tornuu a cultura do
minadora mn S. Paulo, Mi.nas e Rio de! Ja
neiro. Podemos dizer que no Espil•itu Santo 
tembem. As instituições bancal'ias, cmno 
disse ha pouco, tinltam nessa la.voura. optimo 
emprngo pat•;.~ ser1 capital. Boa parte dos 
depostr.ós foram coHocados neUa o servi.ratn 
para. augmontal-a, tr·ansforma.nJo-se em ca
fezaes o dinheiro de outrus classes que não a 
dos lavradores decafê;·d.o maneira, senh;;res, 
<1ue não foi só. essa. lavoura que veiu a. suf
frer dit•ecta.monte com a criso do café. 
Quero dizm·,-outrog capita.es, disteahidos de 
outras htvuüras e das industria~ em geral, 
fundiram-se e ruiram com a riqueza do 

·café. 
A crlse, mais vasta e profunda pelas con

·sequencias media.tas ou in.rHl'ccta.s qn~ neces
·saria.mente affectam . a r1queza particular e 
. publietb, encerra uma lição quo bam aprovei-
tada. nos tcr'à trazido·este beneficio-rlcsviar · 
o t :t•ah<,üho nacional dessa monocultura ab.~ol'· 
Vente, qne começou no segundo qua1·toL do 
seculo lindo, substjtuíndo a mineração, e 
dominou smn cont1·aste até quo se paten
teasse o ert•o da. supera.bundancb. do acti· 
·vida.tlo em um ramo econorilico, alJu.ntlo-
nado:; os demais. · . 
· O qge agot•a cumpre é deslocu.t• a nctivi

, . d~de pwàí outra~ . espher:1s d~ t.r~Jalho :e
~ - :' i'llune1•J.dor. A r1queza do pa1z nao é so o 

,/ :<ça.fé. ·Ha -outrasculturas muitas a explorar; 
: >:; ~}quanto ás · industrias .· ;p1•opr_iam~nte dit~s, ~a 
···-/um mundo a1Jerto á mtelhgcnte appllcaça.o 

Ha, por certo, emprogo compensador para 
as energia.s ora monopolizadas pelo ea.fé ; ha, 
sem duvldi.t, novas explorações de consumo 
cer·to no interior e no exterior. 

Quem ·com pulsar os dados estatisticos de 
li10l-l91l2 encontra logo elementos para 
essa con vicç·ào. . . 

Aproveito o seguinte suggestivo quadro 
que esté't. inserto na exposição que precede 
as theses formuladas para base das discussões 
do Cong1•esso Agricola Commercial e Indus
trial, ultimamente reunido na capital elo 
meu Estado, e chamo para es:~o ind.ice da 
nossa íncuria a a.ttenção da Ca.mara. 

Impo1•tou o Brazil, -~tlurante o anno dr' 1901 
a 190.2: 
Especificação Importação 

dns merca- brazileira 
dorias 

Observações 

Fio de algo
dão com ou 
sem mes- . 
elas ....... 3.126:646$ Nosprimeirosannüs . 

. do secu lo X VIII 
e1•a o prip.cjpal 
genero agrlcola 
da exportação mi
neira o algodão 
brur.o (Eschwegc, · 
~<Revista. do Ar
chivo Publico Mi
neiro», anno IV, 
pttg. 749). A na~ 
turalidadc desta. 
cultura em Mi
nas é testemu
nhada por Saint: 
1-Iilail•o («Voyage 
au Bf'êsil», pa.gs. 

Rtnha ...•.. 
Batat·~:-; .•.• 
Farinha de 

265 e 405). 
5. 28~·;: 916$ 
2.9.78:575$ 

trigo ..... :3 I. Sê7: ~mO$ Constituiu genero 
de exportação mi-

. . neira (Eschwego) 
Mi1ntciga.. ... G.799:761.S Ini.l1.1stria actual~ 

mente prospe1•a. 
em Minas, pela 
protccção loga.l. 
Depois da tu.rifu. 
proteccioni::~ta su
biu a exportação 
mineira, a H39.1DO 
kilos , o. · ·anno 
a·~1·n.zacto. 
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Queijos..... 2.079:661$ Segundo Eschwege. 
occupava esta 
mercadürilt oscx
to logar,como va
lor de exporta~ 
ção mineira. 

Toucüüw ... 8J l: 0428 Na mesma osh.ttis-
. ti c<.\ do auctor ci

tado, a expol'ta
çãq do toucinho 
occupava o segun
do logar. 

Xarque ..... 3G.2l7:7918 
Aguas mine-

raes ..... . 474:734$ 

Vinhos ..•..• 23.099: 9.~9$ 
Arroz .. .•... 16.724:548$ 
Feijão . o rc.-

vas. ··· · • · ~ 127:436$ 
Milho. . . . • . . l . bY.l · 246$ 

Po~~me o Estado 
do Minas as me
lhores em qua
lidade. com ca
pacidade para 
grandes forne
cimentos. 

Trigo .. · .. ·· 16.465:88~~ Cnltm·D.::i encon
... ,,.adas por 
Sal>i: llihtire 
CID: Ch._'? h:'tes, 
~dJil.OGUCla::. da 
~el'ra da Ptb 
dado, Rio Ver
molho e Poça,
nh~\ (pags. 390, 
392 c 448). 

Fructas e le-
gumes .•. , 2.029:152$ Supel'ior c1uali-. 

dade de fl'll 
ctas mineira..-::, 
iguaes on :m pe· 
riore:; ás ou ·o
péas, no li a dLt 
por S. Hilaire, 
pags. 215, 217 
o 403). 

Alhos e cobo-
ln,s ....... . 

Gado v u,c ... 
CU):U· ••• ,,, 

Couros e pel· 
les ........ . 

Fio de jtlt::~ •• 

. Fio de linho 
CO lU O ll 
.SelU lllOS"'! 

1. 230:023$ 

5.250:604$ 

4.371:087$ 
7, 730:687$ Sai n t Hilttire, 

po.g. 116. 

elas ...... . 

ti• 

1S.7..,:,30~;~n{~u·{\~~~ten te 
·· \\ ü S 0 tB B~Vap1~'!ó\w& 
. , ~- - com~.th~á ,go gr~, 

' cla.s Mol·tos{..q.o.,. ·.; 
tada poL' S. ~i~: . 
laíec, pag. 115·. ' 

Azeito parm,:. .,._ 
· métcllinas .. "\r I:3~:~,4i;$, , .-. ··[" , 

Iden1 vc.:rc- '-. ·. '.: . ' ; : ., 
t :Ü. , ... ~, , 2.495; B40$.:• :, ·=: ,., .. c''''""'· 

Senhores, a ultima gestão do Thosouro 
deu-nos, não lm duvida, pelo _exti.Cto cumpri
mento do accoedo elo Londres, de l5 de julho 
de 1898, a cmanc.ipa,ção finimccil'a, ou,' pelo 
menos, o oxul'dLO délli.t. I\Ias como ?. I~le
va.ndo os impostos, isto é, tüando pitra o 
Thesouro o diuheiro dos contribuintes. Ao 
envoz uc ::mgment<LI', pois, a riqueza. do paiz, 
cmpobreccll mais o paiz. 

Por nossa. emancLpaçiío cconomic:.t nad.a 
fez, porque nad;~ fllZ no semülo do atwmcu-
t<.u· a, pr·oriucçã.o nacional. 

0 

O cambio molhoeou, é certo, m:ts melho
rou porque dnniouüt a importa.çiio, em con
SCIJileocia. d_a M~ix~ do emnbio; ll1i.t8 logo qUC'~ 
a Jmport;tç:w, <.tmma.da pela l;axi.t Ci_tmbial 
fa.vo1·u..vel, du novo se avolum~, elevn,r-:m-ha 
fa talment.e, pela prowrLt, o preço do ouro. 
Es.sa mel.horia do munbio não repotha; pol'· 
l;twto, em base segUr'<L Seu cquiliiJrio é in· 
stavel. 

Só a pt•oducçã''i nacional d:teá. fixidez ao · 
cttmbi.,-,poeque a impol' t'tçiío se tromn•tí. 
l?t~?~ que pr~duzimos; e p~.·odiicção é ouro, 

g"(!6.ont·o e o que ouro vale. ( Mu.ito be_m_.) 
naciunaí''t a~gment,~r a. ~1ass~t da producçao 
positiv<t das ~h~, .~"~~~aç:to ~u·~ct~t: ~Jficaz, 
qne nfto :ml'gfr:1rn.t:.l.~ts. que ~I! I dd11:hc~, :I ou 
nhuma podi<L concoríl.._a uo pa!z, po que no
ca.ré. curn a lttvuura. do 

Senhores, é uma tt·isto vm, . 
cconomic;Hmmte fa.l!andu, umN),c~u<: .sumos, 

A população do:)te palz púde-sc tll~!a: 
clua' partes bem do-;igu:~o:~: <:t quo tr:i~( ?m 
e é <1 g1·ande pLtr'~O, o ttquclla fhwçã.o moh'l:.;., 
dur:; que economw ;,mtmte oxplot·am a pr1- · 
me ira. Esta pequena par·te (~ .compu:>t<L de 
esteange.ros,elles é quo gosam,emqnanto por 
este pu.i.z aCóra. trabalha p11ra e \los a immeusa 
maioria. Esstt parte menor, a tlos q \lO go
sam, é composta de estrangeil'oS, não co
operadores, mas exploradores do tt·abalho 
alheio. 

Ess:Js estl'a.ngeiros economicamente nos go· 
vernam, porque representam /,1 forç 1, do di· 
nheiro edaexperienci;t. Dominam realmente. 
Nà.s mã.oi; dellns, senhores, ost(t o aLLo com· 
morciu do impot'tu.oão; oUos toem o mono· 
polio do· commorcio exportador ; ·regulam o 

• no:sso crodi~o intcrllu.ciona.l pot• melo d,o' 
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b. an_-. __ co· _s,. ~po _i_ . ~r _d_ elle_s são··. _os __ .c_o-ran __ de.s esta.beleci-~cida. do a.grico.la. E essa. . m_esma, s.ó.l'O .. co.nhemen~os bancarias ; domin~!n até na por- cem naquello~ pro.luctos de que a na-
cel?ça~ da, _fortuna publica. pelo governo do tureza nos deu o monopolio : o c :Lf~ e a 
.. paiZ, ~nflu1ndo, até ha bern pouco . tempo borracha. Ol'a, desses pr.:>ductos, hoJe nos 
-•-· exclusLvamentc na pauta alfa.nuega.ria, na resta apenas o trabalho; · todo lucro é p::tr-~ o 
cla~~ificação e .taxação das merc:tdorhs. . . estrangeil'<J. . 

o SR. PAULA RAMJS _E até em tJdo3 03 Estrangeiros 6 que teem fvrma.rlo a falsa 
._.meios d_e tr_an::;porte. · opinião do que só d:ivemos proteger as in-

dustl'ias naturaes. 
O SR. GAsTÃO DA CUNIIA ~ Perfcit1.mente; · Ora, senhores, não ha peopriamente j.n

ainda. ahi preponderam. nesn industria qae dustría. natur<ll, por isso q_úe toda industria 
tanto itiUue sobre a vid1 d<~.s -demais indus· exige o trabalho humano ; não ha tambem 

· trias, porqua d·o tl'ansp:.wte . ~ep:mde o cJm- inilustria artificial, porque to h industriaé 
mercio. trabalho e o trabalho é re:.tlidade. E onde ha 

Longe de mim- americano, br;.zileiro- t,r.Lbalho, ha riqu~za, porque oteabalho é a 
alimentar contra o elemento estrangeüo um fonte de toda. a riqueza.. Mesmo impJrtando 
me,;quinho preconceito hostil. todos os ohjectos necessarios a. uma certa ma~ 
· .Ao contrario, quero pal'a o estrangeiro o nufact,ura., tocl:t a materia l1I'ima, procluzimos 
agasalho quo se res:n·va áq_ucHes quo vão fLin- o trl1balllo. O opcra1'io ganhct c, pois, é 
di r-se na fa.milia; quero pat'a clles a.b::lrtos uma -unidade economíca; eHe consorn) e 
os nossos portos e offerecidas as noss~ts v:.ts- cJmpra com o que gq..nha. Veja, a C<1mara o 
tidões desertas. Pa.iz novo, só pela <:~"3simi- c1ue entre nós . occJr~o com a.:; iodustl'ia.s 
la.ção des3e elemento pódo erascer e descn- de falJr·icação de c<l.-:ça~o c de phosphoros. 
'Vo~ver-se. Sem uma só restricção applaudo Penso que ~~e do v c p1·oteger todo tl''1.balho; 
a regimert lib 1ral que temos dosd0 o impc- os p.üze; nnis po~Lerosos imp~]?!c'tlnl ma
rio, chamando o e;trangelro aadoptar esG'.l. tm·ia primtl. que pt>epara.m, ;~.&Hçoam, bo· 
patria. . _ · neficiam. A Ioglate.rra -jmJJOl'ta tudo. Os 

Sou representante do · um Estado cuj.t paizos inclustriaes; coTY';, ·:'1• Ing~aterra e Alle;;. 
Constituição fui ao ex treino de pet•mittir ao manha, importan) .ttaterms pt'lmJ.s em bt•uto 
estrangeiro, mesmo não naturalizado, a e lei·· ou meio trall'•.:nadas · . - · 
ção de V8l'01\dOl'. o irnmigrante que se ra.z Entretfl"';~J, querem que SC,JlillOS um paiz 
nosso e compartindo o nosso tr:tbalho, é co- esscn~'~tmente agricola e ox~lusivamente 
efflciento da riqueza, nacional; aq1Iel1cs que ~rr·L0ola. Tudo 7n~s negam. . ·. 
mourejam na l:woura do café, que cultiva11~ · TCI?l-1° em ma.os um caso cJ.racter!Stico. 
a nossa terra, desba.stam as noss&s pedrP;_..,::;, VeJi1 a Gam<l.t'U. o q11e occorreu em uma 
Iavra.m as nossas minas, movimgr ,.r:1 ~s das ultimas reuniões da commissão do com-
n?ssas fa.b1•icas, aquelles, em~~ dê'-1. qt~~~i~uc~; mcrcio pa.ra a ra\Tisã.o da taf'ifa aduaneira. 
d.:tdes, ~ nos.c:.\m .. pos, no e,_x_e_~,·J: confundem 0 H.G~l'o - me aos tt':l.ba;thos do di<1 18, publL· 
proftssa.o ltbelal ot~ l!tJi·(,n dos na.cionaos fi~1~0: :w Jonwl elo CommeJ"cio U.e 24 de agosto 
seu esfol'ÇO com q1Ós merecem tudo e tud~ v · , · esses, ~sü cla.J'à,nui fL'atern·ümentn ( ~,. 't « · OLll a me:Jll. a sngutnte I'ecl:tmaçi:Lo sohz•c 
lhes otler•ecg"· '1. t "'· .LY.LUt o ~ clas;;e 14, ar.t. 410, do ne~ociantes impor-
b ·~ '·m.) ta.d.ores e fabriCante3 de c~_r;an·os de palha 
e'~~ m1~ostilizo. ó eslirangeil•o porqué é co:1tra.a emen~a do Sr. J. A. Sal'dinha, pt·o~ 

~o.~.~fg01ro ·. 1Iwha hostiliua.de é pa.r.a pondo a eleyaQéLO da t~txa sobre as palhas de 
. , . estra.ngetro explorador. Eu viw 11:1 4$ a 10$ o kilogramma. . ' 
mt~h'1 .a.ntip::t.thia. o ~~trangeiro -parasita, Justificam sua opposição (t d.itn, emenda 
.ess<1 llnh:~. ele JUrlaismo esteadida. em cuja idéa, aliás, foi, provavelmente, preten: 
nos~ as PJ'ahs. quo nada p1•oduz e vivo de dor- se fa,vorecer a industria nacional no 
sugar · o trabalho alheio. prJpn.ro de tao-3 palM.s, com as , seguintes 

. J~' .o in ter·medial'io entre 03 que p1•oduzem considorM;ões. . · . · 
e.a.9-uellesqueconsomem, c~mprando a pt•eço . Em primeil•o log~u-. ~ protecção ·. a. 0 .38·a; 
·Vll e vendendo caro~ explorando a ncceíl~i· snd11stria, que cnt1•e mJ.~ nl!o existe, · nem tfio 
.dade de uns e de outros, a'{ ui e no fJxterior colo pouoJ'Jt 'nmpath• cornos productos .simi.
ta.mbe~. Ess~ elemento es&t•angeiro que nos lares cstt•angclroi C!UO nos vôm de Portut?aJ 

::q~e~.~1·tbutu.r1o~do seu ca.pttal e U.e su<1s mcr- vit•ía fazer dc_s·l_PP_Iltt'o_car outra. jtl. t1o1•escente: 
:tHt~t·~~s,P~~t~e unpadc. a creaçã.~ de i~dus- a 4a fabrioll.t:ítQ do8 ul~tl\rrn11 du palha, quo 
·.: :Vi-v:enlos em servidão economica nn.s duas ho.Je se o~_ Po_ t·.ta.m u.tó pu,ra_ Q, Ing_latli0\'1'~, onro
~'- d t b lado. o tabaco em p1tlhu. oiitl.•~ngohla, du pt•e ... 

(1-Pflpas .. e ' l'/1 alho : agricultura . e indus- ferencia. á DJ.cional, por•quu n.sslm. . oxtgem j))j 

~~r~-~·· _Esses . estrangeiros negam a nossa. ca- consumidores, nã.o só dcn tro do propl'lo pl\;lz 
:~g~o.~d~: ~ndustrial 0 só nos -concedem cap:t· com -os d:J estrangeh•o, attont~ a ~nquelltO• 
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navel superioridade da · qualidade da · palha 
-e especialmente o.o modo de p;·eparal-a para 
-o·effeito em questão. 

· Como se disse, a indmtrio. do pre1paro da 
palha. ent1·e nós nao póde desenvolve1·•se por
qu~, em 11timeiro logar, a natureza da palha 
é ' diversa da que produz o milho na Europa 
- ella é aqui 1intito maio1· e ·mais encorpada e 
tJ:·igHeiJ·a-qualidades in{e1·im·es âs da J]:uropa; 
CI?- segundo logar para aperfeiçoa1•-se entre 
nosopreparo da palha, sem mesmo igualar 
á · sua similar est.rangeira, seria de mistér o 
emprego de capibl, muito mais avultado do 
que se presume, para os apparelhos e machi
nismos · e in!Jl'edientes destinados a ·cortar, 
dcw~a;·, a~.isa1·, 1J1·enscn· c em.mo..ça;· a palha. 
mu.mpulaçao essa que exige possoal numeroso 
e adestrado~ 

OSR. GAT~EÃO CARVALHAL-Na opiniãodo 
nobre De~utado deviê1 set• um paiz pobre, 
porque nao tem grande cifra de exportação. 

,o SR. GASTÃO DA .CUNHA-V. Ex~ me per
doe. E1,1 entendo que póde importar e ·pódc 
au[tme~ta,r pelo tea.balho o va.lol' cl::t impor
ta.çao, de modo quo a expo1•tação ou o con- . 
sumo no paiz dos mesinos artigos impor
~ados, mas be~:ficiados pelo trabalho no paiz 
~mport:.Ldor, Ja representam v<Llor maior, 
1sto é, saldo pu,ra esse paiz. E pro,-a friz·.mtc 
é a Inglaterra, em suas manuf'acturas <lo 
panno, por exemplo. As mate!'ia.s prlnr:ts 
que a Inglater-ra importa alimcntu;m as in-
·dustriu.s iogle:za~. . ..... .,~~~~ ~ 

Os Esta.dos Un1~ow :m1p,qt;~m; : ~.ÍÇ1, l~r.g~ . es
cala. Entrcta.[.l;to, , .cpn$k.Ó~m-sr3.hilq1tcz[1~ c'ol.· 
lossaos p ola nln,rü,I,factm•a do varias ]úb.:t'eri:~s·, 

A taxa actual de 4$ por kilo, além do im- prima.s que 'a.'.ttiilerica elo Norte não pro'dtrz, 
posto de. consumo de 400 réis,já é bastante a borracha,, por exemplo. ' 
protcctora ü, industria nv.cional, pois com · 
-ella diminuiu a importação em cerca de O SR. PAu~A l}A:\IOs-Temos outro exemplo · 
l/3, ao passo que o augmento das taxas tra- na, Allemanha. :·· · . . · · · · 
r~a gl'ult~de Pl'e.juizo ao fi.SC'O, além úe prejn- o SR. GASTÃO DA c~-~H~\. ~ sin~. serilioi.·. 
dtcar a rn~uliltrm, ta.mbem nacional,. do pra- A Alie manha. · .. · .. · . 
paro do c1gar!'l:1 fle palh~, feito na maior Tenho p1•esents uma estatística do movi
pa.rteeom palha Impol'tada· si não a matass.1 mento comrnercktl da Allomanha, omle se 
p~rque. toda . afabi'i~açào .. cie' pcllha nàcionai operou, a. partir de 1870- H37l, uma trans
nao dana pcwa tonso dos gta..ndes estabeleci;. formação economica devél'a:; assombrosa . . A 
mentos de vendas a . varejo. · ··.... p:Jpulu.ção agricJb forrna.vn na Allemanha 

Em resumo, as tentativa.s que en·tl'~nós se 65 o/o da cifl'a total dos halütantes ; era 
teem feito desde muitos a.nno;3 pa.ea for1n.q,r ainda em 1870 ::t metade da. populaç:ão ·; o 
.a industriado preparo de palhas para cigal'• .l'CCenseamento de 1882 já baixou a 42,5 ojo; 
ros tecm sido negativas e entee outl•os exom- a.l4cou no recensearaento de 1895 a, ::35,7 oj0 • 

plos cita~-sc os que occorreram, já ha cerca . . A.t'.i:·· como em to :los us p::Lizes intlustriacs 
de sete annos,um aqui na eapibl-o de haver• ·as .Impt..-,laç:ões incluem ma terias pr·imas ou 
um negociante de fumos e agricultor, o 81·. ma,Is. tra JtL'J":td.a.s para muitu.s de sua.s in· 
Antonio Ct\ropos que; tendo man1ütdo vir dustrm.s. · · __ 
machínismos. n:propriado.5 desist~u da tara- .. ~ara.l~el:mcnt~. ~ · a.ugmcnto da. impm•
fa, com · preJUlZO de gra.nde caplt.al-outro, l,~ç'-w du oencro::; ·'·111 •""'1 ticios, quo o paiz 
o facto do alguns negocía.ntes, tambem n~o Pl'iJduz ou pt•oduz em ':l:•:tntidade insuffi~ 
daqui, terem mandado vir de Fernan1lo de c~emç pata 0 c~nsnmo, !1 11 g 111 ':">.tou extL'aor
Nóronha a pa.lha alli preparada. p3los S3D- dmar~~m~nt~a 1~uporcar.; 1o de 1~a.-"~ia pPima 
tenciados, com ma teria prima da ilha, c, por- (tUO du. yiJu. u. ri.qu.eza wdustt•v.\1 ott-.""'~·wit-
tanto, a preço muito modico, e es3e'3 no tlm 1acturmra do pa1z. · ·· .. . 
de poueo tempo dosisti1•am dessa imp01•tação No livro de Blondel (L'ess~w inrlustriet et·-~ 
e voltaram a receber da Eul'Opa. » .com,11te1·cial (!ou pet~{Jle allen~and, Joqo) enc~n-

. Sl'. Presidente~ isto uispensa commcnta- ·l;ra~:sc curwsas_Infur~nn,çoes. As. mdustrtas 
l'io~. Devo, eatret~uHo, dizer que 0 arr<tzoa- . text1~, ha cerca ~e me1o secu~~J, trab.:.\lhav~m 

. do dos interesses est1·angeiros conveneeu a q~!'81 qu~ excl?stv:a.m~.nt~ ~ lu. e o ltnho m
Commissão e foi re,jBitada a emenda elevando dl~enas ' ~utras mdu.,tri.as- .~~papel~ ma-
o-imposto de importação d~1ra, cou1JS, mesmo as tndt!stul1S metaliur-

•. · ~ · · . · . · · . gwas só umrt pequ:ma porçao do suas ma.- . 
· · ~u d1~se ha. pou._co, 81•. P~es1d~nte, q.uc tm•ias pt•imas .ped.iam a.o estraoaeíro . 
.cconomtcamentenao ha,em r1gor, mdustr1as · íi · . . . o .-~a.turaes e ar1iificiaes, porque toda.s ellas . Tudo grmaya ~m tJtal de zmportaçao na 
exigem o tra h alho e este é um facto r eco- C1fr.a .de ... o o mllhoes d~ francos. . 
!llomico · ' ··· · · · · · · _ I-IoJ~, a_Allemanha 1rnporta .só_dc cerea(ls 

, . . • oOO Imlhoes de marcos: 200 mllhoes (le plan· 
·A .Inglaterra, que ~udo importa e cujo tas eommorciaes, legnmes, etc. Tambem é 

~lo nada produz, tit•aute :1 e:<tt•acção de suas tributaria do estrangeiro, diz Blondol, quanto · 
JilÍJHLS~ • • · , a supprln~en.tos d.e -gado grosso (250 •~ 30().· 
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,mil cabeças por anno) de gado suino (mais 
de 800.000 cabeças). A silvicultura tambem 
11ão satisfaz já ao consumo semp1•e crescente 
JB maJeiras . J"' toJa ·- ~specie; em .1897, as 
importações ultra.pü.sãltrn.m. as oxpurtações 
em· 202 milhões ,,;de•:.ümí·.eos, sem contar 
~s. madeirasexoticas, éúj.o ·v.Ç\.tor representa 
p'l3rto de 5(J'milhões . ·.:'. 

O Sn. GALEÃo CÀRVALHAL-Quanto á In
glaterra e á Allemaoha. V •. Ex~ · ha do reco
nhecer quQ .esses pai,z~s estão em condições 
completatnente .d-i~ersas· dó nosso. 

0 Sn. GASTÃO DA CUNHA-Por certo que o 
reconheço. Mas queeo mostrar que, sem em
bargo de importarem tanto em materias 
primas, I'ealisam saldos em cousequencia 
do trab ·tlho que as manufactura. 

Ora, si assim é, não é razoavel dizer que 
só se deve proteger as chama,das ioclustrias 
naturaes. Mas, nôs que temos ta,nta materia 
l)rima , nós que podemos prodUzir quasi tudo 
que importamos, '1 que ternos a.lgumal:l rner-

café~ Eis o qué lhe cumpria-deriva1• esse· 
esfor·ço accuroulaLlo. E como devia derivai-o? 
Appellttndo para o proprio interesse indivi
dua.l, promovendo dire~ta e positi vameote o , 
desdobramento de tanta activid.<.~de que pf~Jl'a 
uma só l<:t voum convergia. · 

Penso que premios fariam surgir novos 
ramos de riqueza; e o mercado interior, o 
consumo certo, seria garant ido pela ta rifa 
proteccionista. 

0 Sr.. GALEÃO CARYALHAIJ dá. um apa·:te. 

0 SR . GASTÃO DA CUNHA-Mas essa tarifa 
seria a penuria dos naciom~es si · dentro do 
paiz não existisse o peoducto similat~. E' 
p1•eciso creal-o no paiz. A t~trif,t de pro· 
tocção viza assegurar no merca(Lo interno o 
consumo do que produz o paiz. 

O illustre collegn., desde as botinas que 
calça até o chapéu :ét.ue tem IU cabeça; no 
seu gabinete, dcs!lc . o livro que lê até a 
penna de que fctz uso, tudo é importado, 
qu<.Lsi nada é nacional. A industria nacio· 
ilal. .. . cadorias que não podem se1~ pro .iuzicl .s na 

quasi tota,lidade dos paize:) collsumidores- 0 SR.. GALEÃO CARYALHAL-El!(IJ tem pro-
nós estamos em· situação pr i vilegiaüa sobee duzido muito. Auxilios inuiro~·tos •.. 
esses pa,izes-que acu.ho rle citar. 

Só pl'otecção âsindustri<:ts natumr.s. Pois O SR. GASTÃO .DA CL·f'IHA-Y. Ex. f.tlla em 
que assi 1n seja; e cuidamos d :;ssa protecção. auxilias indil'uctoP; são neceSS•lrios, sem dü

Que se tom feito neste sent1do, enti'e nós ·? vid ,, mas sã" iJGCPSSal·ios auxilias tiü•ectos 
Todus dizern que a monocul.tura é um tambem. F•...ses auxilio~ consi~tem em dinheiro, 

mal; ma8 limitam-se tL chunar contra e! la, certn . .-..rLmte ; mas saibamos escolher a me
~ appelb.ndo pa1•a o p;1trioti.~mo do PI'oductor. ]1•..:~1' fórma de prestai-os. Temos, pa1-a pro

OrtL, appella,r pa1•a o patL'iotismo delle e niJ.r cecler com acerto a experiencia propri:1 e a 
parJ, o seu interesse é nma ingenuid!>V.e. de outros paizes novos tambem. 

O pt•olluctorquer ga.nhar. · . Problcmll, tão complexo não poderá sel' 
Si o~ nos::;os estad.stas, cuj n, hil 1

.-
11dade om ·resolvido apena.s com uma medida isol ~da. 

geral tem consistido em ClP ... "''at• ::~ol~r~ .03 Os premios por sisó não IJast;am; mas são a 
acontecimentos ecooomjr-'s 8 -~~11 .08 dirJgn>, meu Yer o auxilio m:üs adeqna..,lo ao nosso 
houvessem examinarJ ... ~1' ostatlstiCt\ .llntVCl'· ca~;o c l.J principaJ no momento peesente. 
sal da pl'o.lucção r uJ co,mmmo tlu cafü, te: 
riam percebidr~1Lte o ca.t~ e~t:.~vc.t excedendo a Po!' meio de premios que incitavam o in· 

. rocura 0 ...,L'lam p1•evenrdo o mal pr :sente, teresse c fixavam a actividade individual 
aesvbr~v de sua cultura abso_rvente as acti- em determinadas inclu:ltl'ia,s. o 'Mexicu, no · 
vi(J~...~.es Sllpm•abundu.nt;es, derivando-as para governo de Porfi1•ío Díaz', operou um pro~ 

:;.<::; atras lavouras e para industri '•B nuvas. grosso que podemos invejar. 
/ Nesse s~ntido nada fizeram os nossvs gover- ··Eu c1ujzera.. ester;Jdet' mais a, applicação do8 

no:s. Nao sou h oram prever a crise para pre- premius. Restringi-me, porém, à:s chamadas 
venil-a em tempo. · indusri'i:.ts naturaes, que aproveitassem ma-

O Sa. GALBÃo CARVALHAL- Nã.o apoia.du; tor.ias pri1~1as que temo~":! para alln.ste_ceP o 
o Governo fez 0 quo esta v a ao sou alcance, nosso I?~r ca.do o expor ta.r sem receie do 
auxiliando as industL·i~ts como tem feito. · compotlOfl-O. . . . 

_ . ' _ Pt•eforl o systema dos prmmos. A garan-
• O. SR. GA~rr:Ao DA CuNr~A- Em q_ue consis- tia. de jurus.iá oxpef'imerrt:Lluos nas estl'í~U.a.~ 

1_ ~m~sse;;.uxllw? !Emprest.unosa._long~pt·azo ... de lbno. Ç) The~ouro ú sempre fraudado; . 
1 Já. VllllOS qual fo1 a consequenc1a.; lmhas fm·- basta um simples 1ira,balllo de uscripturação. 

'l

i ·.•·.·· .• ·.:·.·~.· , r~ª's realmente. um auxilio úe_primoiL•a or- A Cama,m sa~Je o jogo de contas que taes ·•· dep1 •.. Mas _que fez_elle n_o sent1do ~e p1•~gpo- e_mprez:ts pratwa.m para eternizar a gai'an-
rar~ crear mdustr1as ~UJlS mater1as pr·unas t~a do Estado. A subvenção apresenta po· 
o,p~uz possuo em_deposLtos col_o:;;sae .:~? Que fez rtgos, entre os quaes o do ser applicada a 

L .Ae efli~u..z e pratwo p~ra abl'Jr novo ·campo I uma ~ndustria ma.l concebida, ao passo c1uo o 
ás_raciil.Vltlades economtcas, de.slbcando-as do premw ~ dado do uma vez e não gera um 
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compromisso c só o alcança a industria 
quando j<l montada, com oxito. Não ha como 
se possa burlar a medida. 

Previdentemente. pal'<1 impedir o mono
polia facilitando e promovendo a concur
rencin., estabeleci clous premios para cada 
industria. 

A pl'iineira industria yJzada pelo projecto 
é a do ferro. · 

0 SR. GERi.\IANO HASSLOCIIER-Pelos fornos 
electricos. 

0 SR. GAS1'ÃO DA CUNHA -Sim: O Brazil é 
rico de ferro. E em muitos põntos d 1 ter

·l'itorio mtcional o fabrico do ferro é presen
temente impossível pela falta de carvão. 

A distn,ncia do combu~ti vel eleva o preço 
do transporte e [t indus ~rüt meta!turgica não 
póde medear·. Coméço instituindo premio 
para os dons primeiros indus;.riaos que mon
tarem no Brazil usinas para o fa.brico do 
ferro por meio da e:ectrida.de. 

Esta inrlustt·üt do f3rro pol' sua, vez detcr
mimtl'á o aproveitamento do nosso mr_mga.nez. 
que ora é exportado em bruto e nem vale 
a pJna bcneficin.e aqu:i pa1'<~ depois ... xpol'
tat-o. Estabelecido que sej<1 o faln•lcQ do 
ferr'? entre nós palo precesso indicado; vü•t\. 
logo pelo. apl'OVt.litamento <LO m<tngauez a .in
dustriasiderurglca. ~enhuma industrla subre
lcva bo,je a essa. Em 1900 a Repa.rtiçào elo E:sta
tistica dos Esta dos Unidos observava:-«Como 
aa dospnzas eom a JH'oducção do ferro na Eu
ropa crescem com as dc~pezn,s cre::;centcs da 
extl'acção de minerues e ns despezêtS na Ame
l'lca vão baixando, pórlc não estar Longe o 
ditt, sié que ,já não chegou, em que <1s des
pczas de producção na Amm·lca. determina
rão o preço do ferro no mercado uni verl'l(Ll». 
E Ca.rnegio, o KL'Upp amel'icano, <ts::;im com
plotou a opÜÜi'i.O off1cial : 

« A nação que produzir o aço mais b<t
ra,to terá a seus pés as outras na,çõe~, por
que o aço mais barato signi!1ca os navio.-; 
mais bar·atos. as 1naclünas · IDêÜ::l bara'ias, e 
ma:is baratos os mil e um artigos a que o 
aço serve de base». 

O manganez oxpo1•tado para Europa hoje, 
tal como sabe d:.l,S monta:1has de Mlili..LS, ser;i, 
uma óutr·a inJ.ustrin. que se naciorntiza ·úe..;cle 
que possamos funda,r em condiç~ões propicü.ts 
a ind.ustria do ferro. 

Attendo em seguida, p:.lJ'a a nossa. colossal 
riquoza. eru ítrcia.s monaziticas. 

Tenho estatísticas que mostram c1ue o 
consumo univel'StLl é üc 2.500 a 2.8UO toneln,
das por anno. 

A exportação moditt do Brazil, tsto é, a 
producçã.o que o poderpublico fiscaliza., por
quo hi.L contrabando e na. EuruJJa os exporta
dores accmnulararn depositas, ê do 2.000 
toneladas annualmcnte. 

Vol. Y 

du tlw-

uou o preço do Hambut·go, que t} o l)Orto 
de clesemlmt·qlle. A exportação do Bra,zil, 
portanto, dtL 1.2()0.000 mar·cos, pelo menos. 
ueduzidas as degpezas <.le exCP;icção o tt'itns
por·te, e.ssa indtlstria deixa ao t' :liz expor
tador um lucr·u liquido elo cerca~ de mil 
contos. 

K;s~t matol'ia 11rima alimenta ostabeleci
meutos europe11.s quo <1 benellcilun. Não é 
tempo de mLciunali!.ar oolsa. industl'ia. '? 

Etl cuido ele c1·ea.r nos pontos mais conve· 
nientos do tm·dtorio D~Lcional, a juizo do 
Governo, <luas uzinas, com premias suíü
cientes pura prornover-lheSi.L inst<tlluçn.o.São 
nranllí'ttcturoas que o paiz vttn lu·:r·a · imme
di<Ltn.mente. si onteas pPovidencias comple
mental'O::J, que incumbem ao Governo, forem 
t1Jmada,s pa.rallebmontc. 

Sou iní(.lrmatlo quo a in .~talla.ção pa.r~~ i1 
ext,·accão do tllo!'iurn c11stn.ra ll1ê.LÍS uu monos 
4 lO: 000$000. Don, IJOl't<tnto, uma. ::;umlllê.t 
conviLla.ti V[t. 

Nacionalizarl;t :t indu.::tt·ia . t-!Ja. dar(t tr•~
bidho a centenas do opel'al'ills ; a.o P<LS~J que 
a, oxportrtção actual , de 11nt mi nnJ'Ío que 'é 
monopolio natural nos~o. alimenta osti~bole
cimenl;os industriaos na Belgicét o na· Allc· 
tn<mha. 

O consumo tenrle ,~, n.tt •.tmental'. Ull.irna
mente, i~ cittade de Lonrl'l~es. qun em p<tete 
a.in h é illuminada a gaz, tornou obrig<ttoria 
tL applicaçào Ü<LS mantas Atur. 

A Camara comprehende pcrfeit<Lmcnto que 
novos mm•ca.dos esperam os~e pro .. ucliu na.
tnral du no~; .~u ;;o!o , c outr.Jsim q ne novas 
applicu.ções industl'i ·.es appd.rl~çam pa1•a o 
l,hurium e outros metacs que oxistu.rn nas 
terras raras. 

O distincto collega Sr. Ft'ancisc~ S:l ~o 
a.nno passa.do mostrou que a const1tutçao 
goologica du. costa. do Brazil autor1za a eon
,jectura. de que não só na lhhia e,no Espn·i~o 
Santo existem dcpositos (lo ar01as rnonu.zt-

1 
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· .t:i.,cas; smao em muito maior extensão do especies-desde o tijolo simp}es a tê a porccl-
littoral b1•azilcíro. lana, inc1uiildo-se, po1·tanto, o tijolo de pl· 

Eu não posso. no intuito· de nacionalizar ramento, o tijolo vitrificado, a louça ver· 
ess[t industi•ía, de tirar della. para o Brazil melha, as torras cotàs, o grds, o grés sani
o maior lucro po~sivel, fazer mais como le· tario, material sanitario e louç~a. 
gislador.O. Governo, pelo titular da pasta da O ultimo premio instituído refero-se <i, 
Fazenda, .está no dever de agir nesse sentido producç~ão de tibeas textis oriun(bs de nossa 
dentro da vasta csphera de acção que lbe flora. 
ca9e; Existem fu.bricaB de fiação perfeitamente 

o SR. BRicro FrLrro- v. Ex. não sabe que installadas, como a Cordoalha de São Chris
. to vão, a fabrica lJfaggi de S. Paulo e on
_.eu já disse aqui ql}e o . primitivo concessio- tras; entretanto, todas ellas importam, priu-
nario destas-areias, o Sr. ,John Gordon, teve cipalmente da. Ita.lia, as fibfas. 

··apenas, como onus para explorai-as, plantar Ora, no Brazil abundam qualidades supe- .. 
coqueiros nas praias e leva.nta,r barracas? riores de fibras texti~, a começar pera- bana-

:-0 SR. GASTÃo DA CUNHA- E' verdade. neíea. Tomos, pala espontaneidade do solo, D.S 
.Lembro-me perfeitamente do discurw de embiras, vario.:~ cipós, o gravatál a pitta,, a 
V. Ex., e foi ouvindo a V. Ex. que o as guaxinm, aramina, etc., cuja. exploração, 
sumpto começou a interessar-me. muito barata, póde abastecer as fttbricas na-

. Lembro lgualmente a. nacionalização da cionae::l de fin.ção.. / 
industria ela. borracha, que é exportada em Sr. Presidente, pénso que a idéa que ahi 

· · · bruto para o extel'ior. Nem ao monos a ex- ficaéaproveit.avelP'l'witosaJ)oiados.)Nenhum 
portam03 j(l, meio tral)alhada para as díver- processo mais efficaz po _:eriamos escolher. 
sàs especializações inclustrlaes. para crear e desenvolver a inclustria na~io

Ora, podm•iam estabelecer no Par{t o no nal. Sem a nossa protecção directa, escla
Amazontts fabricas que ao menos vulcani- recida c systematica, essas industrias não 
zem a borracha, preparando-a em lençóes ou pode1n sm·gir nem pro;:;perar. E a necessi

. . de qualquer fórma ::ljté o ponto do ser ontl'e· d<tde do lhes dar vida está na. convicção do 
· ·gue a manufacttira:~:d.'e=ttpplicação. meus illustl'es collega.s. (Apoiados ; mhito 

E;uma vez •fundciaos essés esta be lecimen tos, bem.) 
pro~~io'vb ainda a pródiicÇão ··.cte··artefa.ctos ou . O illustre Doputa,do por S. Paulo, cuja 

. ~· obj'ectos usuaes de borrachà;·,...,dando o premio competencia devida monte acato, pareéeu-me, 
· de vinte contos para aquellc e::rta,beleclmento pelos apartes com qu.; mo honrou, não con

que prírneil•o puzer o remttte a essa inU.us- ftr.r tanto no cxito dos premias que pL'O· 
Wia no paiz. ponho. 
Attendodepoispar~: n.maindustriaquenão OS G - c · d' t 

é novidq;dcnío paii ;:oll~já. ~existe, mas mn- R. AU~Ao AlWALHAL a. um a1nw c. 
bryona.ria .. E dada a e:<oellencia e a abun- O SR. GASTÃO DA Ct~NIIA-Ponso tambom 
dancia do nosso haolim,, é uma das iAdustt•ias quo esses premios devem sm· :·.com}mnhados 

, de mais futu!'o no Bra,zil, - a inilust1•ia cora- de outras motlid,Ls, l:lobresahindo a onti'a pl'O· 
mica. tecção; quo podemos m•igir em systoma o 

Sahe a Camara que nenhuma industria, está na ta.xa da iinportação estrn,ngeil•a. 
ma.is que c:.~sa, refiecto c ma,nifesta o :pro- Não havendo indu~tt'la naciona.l a pl'Jtogm•, 
grosso de um povo. Antigas civilizações ex- a pa.uta alfanJegaria scr1í il'ra.cional ; mas 
tínctas podem ser hoje avaliadas pelo estudo tambem sem a tarifa. protcctora. é irracional 
de um vaso descoberto, de um fragmento de pretender que a indusl,ría n:wíonalrcsista á 
sua tu·te ceramira. Do todas as indust1•ias concm·rencia da Pl'Oducção cstt•angeh·a, que 
~~ a que mais apm'a. o contingente das artes é, nem po:lia dcixat• do soe, ·mais pePfeita 
a.pplicad.a,s: nella concurrem o desenho, a e mais barata presentemente. (Apoiados.) Os 
a pintura. o a egculptm•a. preinlos, porém, sã.o-dent1•e todos os meios 

Devemos animar a nossa incipiente pro- directos de _protecçã.o- o m~ds suave para o 
.ducção, de modo que possamos :produzh• thesouro,o mais se,:.;·nro na ap])licação, o ma.is 
tambem porccllana.Sobra-nos mataria p1•ima rapido em seus e1l'eitos, o mais etiicaz, o mais 

· o da melhor qun.lidade. · Proponho dous pre- bonefl.co para o Slll'GO das in.lustrias. 
mios tambom e clla.mo a attençã.o da Cama.ra 
para as exiger.ícias que estabeleço, um ·~ vez O Sa. GAr,EÃo CARYAI,HAL-0 quo com• 
que n?i.o se trata de uma industria nova. no bato é t-\o só mente esse preconc~ito: , enten~ 
paiz; ahi já podemos esta.baleaer a emnlaçfi.o dermos que 4evornos :produzir tudo ·para bn· 

. entre os industriaes existentes. peJil• a hnpol•ta.ção · . 
· ·Os JH'emios · ca.berã.o aos industt•iaos quo O Sn .. GAS'l'ÃO DA C1:N11A-Póde esta1• cot•to 

. nes.~o concut•i!o vençam pela qu:tntldado o o mau di~tincto collega tlo que não alimento 
. ' qualidade do produc1io, exigindo-se iiodaa as osso pt•econceHo ou, molllOl', os13e er1•o eco· 
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nomico. E si nosso dissentimento se restringe 
a esse ponto, folgo muito, pois a adhesão de 
Y. Ex. tenho como um precioso concurso. 

Por certo que não será a institui(-ã,o de 
premios que por si só, isoladamente, embora 
seja, ella excellente, venha resJlver o nosso 
pmblema economico . . 

TamlJem suas consequoncias, embora se 
possa garantir que sejam certas, nã,o po:lerão 
ter a mirifica virtude de fazee bl'otar em 
nosso p11iz de prompto, impeovis:tmento, a 
fL>rcscencia de nossas ·industrias. M<l.S não 
menos certo é que da lenta accumnlação de 
varias causas, apparentemente pequenas, é 
que, no mundo e na llistorh, promanam os 
grandes effeitos e as vastas transformaçÕG:-5. 

Tenho concluído. (Muito bem; 1mdo bem. O 
m·ado1· 6 comprimentado po;· seus collegas.) 

O Sr. Presidente-O pro,jccto fica 
sobre a me.3a até ulterior deliberação. 

Comparecem mais o3 Srs. Oliveira Figuei· 
redo, Julio de Mello, Sá· Poixoto, Hos:1nnah 
de Oliveira, Passos . Miranda, Carlo~ de 
Novaes, Rogerio do Miranda, Indio do Bra.zil, 
Antonio Bastos, Urbano ~autos, Anizio de 
Abreu, Bezol'ril Font(melle, Virgílio Brigido, 
Francisco Sá, F1·ederico ~;)rgcs, João Lopes~ 
Eduardo Studart, Eloy de Souz11, Paula o 
Silva, José Marcellino, Ma!aquir.ts Gonç;.tlYes, 
E~mot>.tldino Bandeira, Artllur Odanlo, An
gJlo Ner.o, Arroxelhts Galvão, Rodrigues 
.Qoria, Oliveira V<.~lladão, Leovigildo FiL
guoit•as, C<L'ltano RebGllo, Felix Gaspw, Sa
tyro Dias. ·Rodt•igue~ Lima., Edua.rdo Ra.mos, 
Paranhos Montonegro, Borrnrdo Horta, José 
Monjardim, Galdino LrJroto, 811 F'reil•e, 
Ga.l vfLo BaptL4tit, Lourenco B:tptista, Lau
rindo Pitta, Julio Santos, Henr·ique Borgos, 
Cruvollo Cavu.lcunl,i, Fra.nciscJ Veiga, Vi
riato Mascarenhas. Estova.m Lr)J)), .José Bo
nif:.l.Cio, Ribeiro Junqueira, F'1·ancisco Ber
nal'dino, Bueno de Paiva, Alla.lhert·> Ferraz, 
Camillo Soa1•es Filho, Sabino 13art•oso, Ro· 
dolpho Paixão, Valois de Ca.stro, I•:ioy Chaves, 
.Jos :~ Lobo. Alvaro de Carralho, Azevedo 
Marc1ues, 'Lindolpho Set•t•a, Cal'los Caval
canti, L:tmenha Lins, Abdon Bltptista, Eliseu 
Marl.ins, Soares dos Santos, .Juvonal Miller, 
Barbosa Lim ~~~ Germano 1-Ittsslocho~·. Angelo 
Pinheiro, Domingos Masca1•onhas e Campos 
Cartier. 

O Sr. I--residente-Nomeio, p:wa 
substituir o Se. Elpidio de Figueiredo na 
Commissão Especial que tem de dar p:trecer 
sobro os projectos de refol'ma eleitoral, o 
Sr. Carlos Cavalc.tnti. 

Deixam de comparecer com rausa parti
cipada os Srs. Raymundo Nery, En(~a.s Mar~ 
tins, Arthur Lemos; Guedoll1<1 Mom·ão, Dias 
Vteira, João Gayoso, Pereira Reis, Trindade, 
Soares Neiva,, Moreira. AL vcs, E:it:tcio Coim
b1•ã., Pedro Pel'na. mbuco, EI pidiu Figuoiretlo, 
Ra,ymundu .. de Mira.n.ia,. Milton, Vergnc do 
Abreu, Pinto Da.nk~s. Tobntino dos Santo~. 
Belisario de Souza., Bczarna.t, Pereira. Lima, 
Paulino de Souz<1, Joio Luiz, Pcnido Fill10, 
Antonio Zaca.l'ia.s, 1-Icnl'illllC Salles, AeLhm· 
Torres, Eduardo Pimentel, \Vencosláo Braz, 
Domingur.s de Castl'o, Rodolpho :Mirn.nda, 
Candido de AbrJn, Francisco Tolentino, Xa
vier do V11lle, Vi c~orino l\Lntciro, Cassia.nJ 
do Na.scimonto e Alfredo VaL·vlht. 

E sem cu,usa os Srs. AffJnso Costa, Epa
minondas Gracindo, Moroír L Gome,, Car
neiro de Rezeode, Uerna.rdcs do F'aría, Costa 
Junior, Am[u•al Cesar o :tvlarçat EscJba.r. 

;-\ . :'20-1- l 903 

Instil1.ce pl"cmiús dtJstiJwrlos a wiÍiiWI" a creaç(io 
e o dese11volvimenlo de industdas nacio
naes 

Art. 1. o F'icam insti tuUos os segni rites 
premi.Js rlostina.dos a animar ·a crcmç:ão e o 
de.5envolvimonto do industrias nacionaes: 

1.0 03 premios do 300:0000$ o 200:000$ para. 
as duas primeiras usinas que se f'un(h.t·em no 
paiz para a. fa bricaç~ão de p1•oductos de f'm•ro 
pela electriciuadJ, conseguindo a produccão 
annual minima de mil toneladas. 

2. 0 0.:~ premios de 150:000$ e de 100:000$ 
O Sr. Anizio de A.breu-Sr. para. as duas primeiras fabricas que se funda

Presidente, estando incomplett\ a Commlssão rem para tL extracção, pelo processo mai.s 
Especial, encarregadi1 de estu,lar os divet•sos aperfeiçoado, dos mctn,os preciosos contidos 
projecto~ de reform:1 eleitoral e sobre elles nas areias monazíticas, .com a ca.pacidade 
dar parecer, roqueiro a V. Ex. que a com· partt tt•atn,ro mínimo (Lc quinhentrts toneladas 
plote, . nomeando· um su b.:r6ituto pa.ra o I de areia por an no. . _ 
81•. Dr. Elpidio de Figueiredo, que se acha 3. 0 Os premios de 100:000$ e de SO:OUO$ 
n.usont.e, no Estado de Pernambuco. . par~ os dous.primoil•os estabelecimentos que 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:58- Página 24 de 45 

ANNAES DA CAMARA 

se fundarem para. o fim de beneficiar a borra- ' 4& InteQdencia Gora,l d<L 
cha por m·do da vulcanização oli outro pro- Gum•ra ( como, n<t pro-
cesso conveniente, produzindo ma teria prima posta) .•.. : .•.•....... , .. 
já trabalhrtda para as diver.-sas manufa.ctums 5a. InstrucÇão m i li t a 1' 

281:211$000 

ou especia.lizttções industriaos. (idem). . • . . . . . . . • . . . . . . . l. 020:894$500 
~gual~ente ~ p~omio . do 20:000$ para 0 1 6a Arsonaes, depositas e fortalezas assim 

pr~meno desse~ estabelecimentos quo c_onse-, reduzidas : na sub-rubrica ;za ordem_ Rio 
gmr .. :: p~oduc.çao ~e artet. acws .ou o. hJecto. sI G. rande do s.u1 _ Oficinas _ augmentom-so 
usuae~ de bor rach?-. . . , .. _ 45:900$000 para conservação da officina de 
.~aragr~p~o.-umc~. E:-:;üs tr os class~s d ferreiros e pagamento do pesssoal (la offi.cin~ 

premi,OS so ser?-o pabas um ao~o d~pois ~e de alfaiu.tes e das secções de lal.ueiros, fu
effect v_o funcct~namen~o dos r. es ,.e. ct1 vos .eso I ni.biros corrceiros, selleiros, . creadas . pela 
tabe~ectmontos_mdustriae~. ~- ., . lei n. 957, de 30 de dezembru de 1902, con-

4. Os premws de 100.000~ e üe 60:000$ t't 'd -.,1 1 d ffi · .1,.. l· ~ 
para aS dua.:-3 primeiras installa.ÇÕ ISCOramicas S l. U! O? peSSOcc gera as O CJfi< :-;, ( cl se 
que aprosentarem,passados dousanuos da pll· gmnte forma : 
blit:a()ão desta lei, em q_uantidu.de maior, ou G mestres. 
melhores e mais variac!m, productos desde o 4 contramestres. 
tijolo simples a;t~---.a.-lõuça e a porcellana' 3 mandadores. 
inclt~sivamente. · · ." _..: _.-:: : 7 operarius de P cla~I'Je. 

5. 0 · O premio do .lO:b0-0$ ~ --para quem pro- 4 ditus de segunda. · 
duzú.· fibrc~~ texk~ oriunda.s···dà. fl.JL·a brazi- 10 ditus <le turceira. ·~ 
leira. ç · 32 ditos de quarta. 

O premio ~aber{t, passado um anoo da pu- G serventes............... 1.175:377$414 
blicação desta lei, ao agr~cultor cuja. ínsr.al-,7a Fabricüs e laboratorio 
~ação téiiha. ;:.z~:pp.pi4-~:.r~r'~P.~?J'ÚM,iva. ~e ~00 (como n.1 proposta) ..... 
~onelaf.!il}) an'I~UU.e::>:e- CU,JQ . 15Toducto haJa SidO Sa. Serviço de SaltdE' (idem). 
ía.vora.velm~~nte -experimentado nas manu- ga Soldos e gl'al.ifica.ções 
fa.cturu.s do fiação cxisLentes. . . . _ (idem\, ...........•.... 

Art. ~·o Revog;;Lm-sc as lhspo::nçoes om 1011 Et tpas (idera) ....•.... 
contrarw. 11 a Classes inactivas (idem) 

~ala rlas se:~sões, 1 de setembro de 1903.- 12a Ajud s de custo (idem) 
Gastao da CLtnlw. l3a Coionias m i li ta r c s 

E' u.nnunciad<1 a votação do projecto n. H7, 
de lDO:-; , que fixé~ a. de~peza do Miuit)tol'io dl\ 
Guen:\ pa.rá' o ·exércicio de · 11-.104 (2n db
cussão). 

Em seguida. sã.o suecessivu.mente posto:':i a 
votos o appl'ovados em 2a discus::;ão os se
guintes artigos do 

I'RO.JECTO 

(ide1n) ............... . 
14a Obt>as militares - au

gmoni;n..da esta rubt'ie[l. 
de 500:0t •O$ p:tra. con-
stl'Ucçã.o da. fabrica de 
pol voea sem fmnaça, 
destin:1das as impurt:.m· 
cias necossar1as para. as 
obras de f,>l'tificação do 
por·to de Santos, l~stado 
úe S. Pa.ulo, e continua· 

350: 871$:300 
342:543$000 

14.8l7:E132$90r) 
15.930:516$000 
2. 00 I : 3ti9.~95G 

:!.00:000$000 

N. 147- l9U3 

O Congresso Na.cional decret;t : 
. ção rias obi'as encet<Ldas 2.800:000$000 

15a Material- augmentada 
de 61:200$, sendo na 
cónsignu.<,;ão 7a. - Dirü· 
cção Gr.ll'al de Contabili· 
dado da. Guot·ra. 1:200$ 
pa1·a exp:ldicnte, na 

Art. 1. 0 O Pre:üdente u;t Ropublictt é au
toriza,do a. rlespender peL> Ministerio <la 
Guerra, com os serviços desigm~dos n n.s se
guintes verbas. a qnanti \de 30:200$00:) ,ouro, 
48.122:506$070 em papel : 
1 n Administração G e r 01. l 

(como nu, proposta) ...•.. 
21 . Supremo Tribunal Mili· 

ta.1• o auditores (como na 
proposta.) •••..•... , ••••• 

3" Diroccão Geral da Con· 
tabílidade da Guorl'a, re· · 

197:915$000 

143:800$000 

consignação 29a. - Re· 
moni.a de cavallos, etc. 
40:0il0$- Na consigna
ção 30a- Acquisição de 
instrurneuiios, u tem~i-
lios, etc .• 20:000$000.. 8.498:095$000 

1611 Commissã.o em paíz es-
t1•angeíro. . • • . • . • . . . • . :Jo :_ 200$000 duzida de 1:750$000 pela 

supp.t•essão da um por· 
teh•o addido ............. . 

Art. 2. 0 E' o Poder Executivo autorizado7 
.236:580$000 na. vigencía desta. Jei, a mandar para o11ttoi$-
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:paizes, como addidos militares ou em com
missão par<.!, estudar os diversos assumptos 
militares e os progressos dos respectivos 
conhecimentos, offici<.tes gene1•aes, superio
res ou capitães, complet:tmeute habilitados, 
sendo um para a Europa, um para a 
America do Norte, um p<:trl\ o Prata e outro 
para o Paeifico. ·-

I. A maneie. r parit, diversos paÍZ(lS, afim de 
se aperfeiçoar nos conheciment.os milita.res, 
por esp:oço de um anno, até dous ofTiciaes 
por arma:-:: ou corpus especiaes, êom o rcspo
ctivõ curso e cu,pacidado reconhecida. 

li. A estabelecer premios que estimulem a 
creação do mwallo de guerra nacional, po
dendo despender ató 50:0008 annmümente, 
para o que ;~brirá o creditJ riece~sario. 

Art. 3.° Fic ,nn vigorando como creditos 
especiaes, pi.tra os mesmos fins pn,ra que 
foram vo ·ado3, os saldos dos ceeditos conce 
didos pelos decretos ns. 141, de 5 de julho 
de 1893 . e 1.9.23, de 24 de dezembro do 1894. 

:ü;t. 4.° Continiu, em vigor o art. 20 (h 
lei n. 652, de 23 de novembro de 1890. 

E' unoum·LAdtt a votação das emendas 
constantes do imprdsso n. 147 A, de 190:3, e 

- o1ferecid[~S em 2a discussão ao . projecto 
1). 147, que fix:J. a despez:t. do Ministerio da 

. -Gnet•ra par-a I 90~1. 
E' annunciada a votação da seguinte emen· 

uà, sob n. I, dos :sra .. Lindolpho S3rra c ou
tros: 

Fica o G,)Yerno autoi'iza.do a d::spender a 
(lua.ntia de i5~):000$ com a linha t·Jh·grapbica 
-de Cuyab{~ é.t Commbá e seu prolong<Lmento 
·por l\nranda, Nwac e PorttJ Murtmho, na. 
fl'onteir<t com a Rcpublica do P<.tragutty. 

O Sr. Lindolpho Serra- Sr. 
Presidente, d~vo lembrar á Cama r a que a Re
publica do Paragua.y limita-se com o Br·azil 
pelo Apa, nn. margem esquerda, c pela Bahia. 
Negra, na mat·gem.direita do Pari1guay. 

Entre o ApLt e a Bahia Nogt•a ha uma dis
tancia . de 75 Jeguas. Nessa zona, multo ha
bitada, está situado Porto Murtinho, cJm 
uma mes<~ do rondas c só tendo communi
cação fluvial. Pouco acirni1 da Bahia Negra 
está o forte de Coimbra, unica, defesa que 
tem o Est .~do, tambem com aqnolla unica 
via de communicação. 

Lembro á Camara quo Miranda c Níoac 
muito suffteram com a invasão paraguaya. 
Esse.:; pontos foram invadilos em fins lle 1864 
.e o Governo só J.issu veiu a saber em abril de 
1865,quando não era mais tempo de remediar 
os soifl'imentos e vexames dos nossos patri· 
cios, o que poder-se-hia ter minorado sjnão 
evitado com uma. communicação tclegra.
phica. 

Espero que a Camara fa1.•i1 justiça, appro
vando a emenda. 

Posta. a votos, é r~jcitad<~ a referida. emen
da, sob n. l, dos Ses. Lindolpho Scrnt c ou~ 
tros. 

O Sr. Lindolpbo Serra (jJcta 
o1·dem) rcq uor vol'ificaçãu d<~ v o ta.1:ão. 

Feita a yoril1ca.cio, l'cconhecc-so tcrom vo
tado c . .JT1tr[t ;1 emenda. 7-:, Srs. Doput<vlos e <~ 
favut· 27. Total, !l!J. 

1w. numu-

Vae se pl'oseguie na votaç~ão . 

Compn.recem aindn. os Sr.'!. . .Jo:-:>6 Euzcbio. 
r. .. uiz Domingw:s, Chl'istinJ C1·uz, Thornn.z 
C:1valcanti, Abdon Mllanez, XfdY:t, Astolpltu 
Dui;r:i., C:.m.lido Rotll'Íguos, Ar1nino Ribeiro, 
Bonr·dictu de Souza. c .htmc:; D:n·cy. 

Proct~dcndo-so, de no,·o, i'L vobç·iLO da. l'll
fcl·idu. emenda., soh n. I, dus Srs. Lindolplw 
Serra. e outros, reconhocc~~n qu<? \·utru·tun :t 
favor da mesmn. 28 Srs. Deplll.t~dvs e con
tra 71. Total, 99 Sl':.;. IJP-pnt::td.o.') lH'eSelltes. 

O Sr. Presidente- ~:-,o hn. Hll

mcro. 
Vae se proceder :i. nom chamada; 

PI•ocedcn·'o-sc <i. chamada vcrifiea-l:íC w
rom-s~J ausent:.1.do os Sr.;;. Sá. Peixoto, .Josj 
EuzelJio, Luiíl, Domingnes, BPzorril Fonte
nclle, Thomaz Cavalcanti, Frederico Borges, 
Tavares <le Lyi·a, Fonsec:.~ o Sil r a., Pereira. 
de Lyri1, Esmcr·alclino Bandeira, Coi'ncliu dit 
Fons~ca, A1•rvxellas Galvão, Domingos Gui.
marãe/3, Tosta, Bulcão Vianna, EJ.nardo IVJ,
mos, José Monjal'llim, Galdino Loreto, lle
radia de Sá, El'ico Coelho, L:~urindo Pitta, 
Carlos Teixeira Brandão, Fr:mcisco Veiga, 
Ga:itão da Cunha, L:t1uounicr· Godofrodo, 
Camlllo Suares Filho, Calogeras, Sa,bino B:w
roso, Galeão Carva.lhal, José Lobo, .ll;:.tquim 
Teixeira. Bra.ndão, CIJstt~ Nnl;l,o, Aquino Ri
beiro, Lindolpho Sm•ra,, Ca.rlos Cavalcant,i, 
Lamenha Lins, Angelo Pinhcil'D, DíogiJ T<'or
tuna e Campos Cartior. 
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O Sr. President:e - Responderam 
á chamada 106 Srs.· Deputados. 

Não ha numeeo para se proseguir nas vo
_taçõc3. 

Pa;;~a-se á nn teria. em discussão . 
E' annunciada a 3a discu.;;são do projecto 

n. 117, de 1903,mandamlo abrit• pelo Ministe
·rio da Justiça -.e···. I:f~gQcios Inte1·iores o cre
dito extraordina'tio do 639$ para pagamento 
de· vencimentos··: déV'-ülos aos 2os officiaes da 
Seére~ada do Senn.do~ 

Ninguem pedindo a palavrct, é encerrada a 
discus:3ão e ad!ada. a votação. 

E? annunciada a 3!d:iscussão do projecto nu.
mero· :lf8.!1f, .de. 1.99:3·, autorizando o Podur Ex
cutivo a abrir ao MinL:itel'io <i<LS Relações 
E-xtedoros o crodíto especial de 100:000$, 
ouro, para, o mesmo fim do que foi autot·i
zado pelo decrJto n. 077, do ::! de janeir'o da 
1903. 

Ningucm pedindo a, palavr,l, é oacel'rada a 
di~cus:são e adiada a votação. 

E' annunciada a 3:1. discussão do · projecto 
n. 101, de 1903, auto1•izando o Pod<w Ex· 
ecutivo [L ab:·ir ao Ministe:t•io da Guerrít o 
credito de 3.2:3: OOJ$, supplcmentar á consi
gnação 3.2a.-'fran:;porte uc tropas-da ru
brjca J5n.- tvlatcria.L-d'J art. lô da lei nu
mero 057, d0 :30 tle dezembro de 1902. 

Nin :nem pedindo a p.tlavra, é enccrr~\ua. a 
discussão o adiada a votação. · 

E' anouncii11la a 3a dbcus5ão do projecto 
n. lQ2, <.lo 190:1, autot•ízando o Po:.ler Ex· 
ecuti v o a <tbrii· ao ~1inbtet•io (La Guerra o 
credito de 2.184 :G3i$, supplementa1• á ru
lJ:ica J{)a « Et•tpa::: » do al't. 16 da lei n. fJ57, 
de 30 do drzembro de 1902. 

Ninguem pe(Lndo a palrwra, é enccrrn.da 
a. di.:.cu-::são e adiJ.d~!t a votação. 

g• annunciad':l. a eontinua.ção da 3n. dis
cmsão <.lo pl'o,jccto n. 170, de 1903, reclacção 
par· a a 3a· UÍS!!U:;~ão do projecto n. 105, ue 
1902, que regula as m~rc~!-3 d:.t pt•opt•íedaU.e 
dos animaes mual', cavaHar c vaccum em 
todo o territorio du. H.epublíca. 

O t!h· . ..In venal Millet• (lJ!Jla 01'
clern.) - St•. P1·esitlente, tendo havido pe
quenas omissões por parte ua Commis:;ão de 
l"azen\la c Iodustrias, na l'eua.cQiio uo pt•oje
c~o ern <'ehate, pef;-o a V. Ex. que faça re· 

. tira!' du, crrdcm do üia o mesmo pro.}ecto, 
afim de sHrcm preenchidas as rcfcrldls 
OillÍSdÕeS. 

O ·ih•. Presidente -Informada a. 
Moda . pelo nobr.o Deputado pelo Rio Gt·ande 
do Sul, em nomo da CommíJ;são do Fazenda 

e Industrias, de que est(~ errado o peojecto 
cuja redacção a. mesma Commis~ão se encar
regou de fazer, como manda o Regimento, 
para regula1•idade dos tra.bal!tos faço r·etir'ar 
da. ordem do dia de hoje o refe11ido projecto, 
que vol,.a. á Commi.-são par<~. redigil-o de 
accol'du com o voncido em 2~~ discussão. 

E' annunciada. a _discu~são unica do pn.-
1'ecer n. 23 B, de 1903, sobre o 8Ul:stitutivo 
offerecido n ', ::io. discussão d.o projecto n. 23, 
deste anno, qne antoriza o Governo a Ci'ear 
e contracta.r o set>viço stenogra,phíco pata 
o SnprJmo Tribuna,! Feder•al (com p1,recar 
da Commís -são de Constituição, Legislação e 
Justiça,sobon. 33 A). 

Ninguem pelindo a palavra, é encerrad3. 
t\ discmBKo c adiada, a y.otação. 

E' annunciad.a a ll~ !Jiscussão do projecto 
n. 48 A., de !903, suppl'imindo a legação do 
Brazil junto á Santa Sé, com parecer con
trario da c ·JmtniSi3ão de Diplomacia e Tra~ 
tados. 

O S1·. P _residente -Tem a pala
vr.:~ o S,·. Germano Hasslochel'. 

O Sr. GerlDBno Hasslocher 
-St•. Presidente, ctuaml.o tive a honra. de· 
apresentar á consideração da Cama1a o pro
jecto ora. em debatt', supprímindo a legação 
do Bt•azil junto á Santa Sé, declarei quo 
o fa.ria nestes tcrmus para evitar que poe 
occasião da discussão do 01•çamonto do Ex
terior se pudesse allegar em opposição a 
somei hante idú<L :.t sua inopporLuni<ta.do, visto 
como o nosso Regimento dispõo de um~.1. 
fó1•ma OXlWC:-5sa que nãu podem ser aprcsen
tu.das duranto [t discussão dos orçamentos 
omenilas que supprimam ou ct•eem serviços. 

Em taes condições, recorri ao alvitre de 
propor um pro,jectu á. parte~ para vir di:;cutif 
de novo o assumpto com a latitude que 
elle reclama, mesmo . porque, envol \'cndo 
este caso uma questão de princípios, é pl·e
císo CJUC constantemente 1irmcmos o nosso 
moclo de pensar u. respeito, com a col'agem 
que nos dú. a convicção do que pieit,eamos 
uma causa justa, uma disposiç1ão consagrada. 
dentro da nossa Constituição. 

Apresentado om tet•mos coocir:!os osto pro
jecto, foi nomeado p:tra. relatar o pat>ecer 
que n. Commissãu mspectivu. devia dar a 
seu respeHo o illustre Deputado, o Sr. Gas
tão tla Cunha, ,já. conhecido, pela sua attitude 
antet•ioi', no assumpto, como um uos mais 
oxl.ircrnados uefensorcs da manutenção dessa 
legação. 

S. Ex. comeQou declarando que nenhuma. 
das questões ventiladas na Camara tem sido 
reproduzida C·>lll umll. tenacirlade ma.is vivaz 
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do que e,:;ta, da suppre.1.'llo da nossa Legação 1 
junto á Santa Sé. I 

De facto, confe;)SO que assim tem sido ; 
pouci1s questões, neste paiz, teem sido re
produzidas com hnta tenacidade. 

A raz·to é muHo simples : para que hi1ja 
esta tenacidi1do, quo não escapou à olMee
vaçãodo illustrc relator do p:uecci',ê preciso 
que uma convicção muiGo prJfuncla <Wime 
aquelles que, todos os annos, renovam o do-
1nte que a suppressãG de nossa legaçfto 
junto á Santa Sé provoca no seio da Ca
mara. Não se trata de uma questão insigni
ficante pa,ra nós, o.:; q uc assim temos pcn.:mdo, 
porque, si assim fosse, ha muito teríamos 
abandonado tal prcoccupação. 

E assim, longo de :;er a no:_;sa tnnacidade 
arguição quo SJ nos opponha p·n·1.t ferie-nos, 
olla devo :;ignificttr, donunda.r que só mesmo 
~~ importancia da causa t~ ,justitlcal'ia. Nunca 
uma futilidade arrog~mentar·ia horncms, em
penhando-os em dclmtc permanente c tenaz. 

E' a conscicncia cb gravidádo da. materü~ 
que nos prende a ellt~, ·a convicr,~ão em que 
estamos de defundcr as.:;im um alto pl·in
cipio fundamental das nossas instituit;ões. 
(Apoiado . ..:.) 

Dahi o f<~lso modo por ClliC a, Commissão 
in torpPnta os no::so:; intui ·.o:J, dizendo qt10: 

<< Parcco que uma c:;p::cio ds precon
ceito dvutrinario, no ponto do Yist:L da, 
:;ituação da Bgre.ja, perante o Estado, se 
dostina entre nó::; a roaccendn1· annu:.ü
monte UJll rlebat~ f!UO sn po:Lorja ter 
como findo, a cada solw;ã.o parlamentar 
uppo . .;l;n. com igual firmuza, como um 
prot~sto viiJi·anto da con·;clencia nacional 
aos illustrm; promotores da ab.Jlição de 
noss:~.s cmbaixall ts jun1;o tw Vatica.nJ. » 

Preconceito doutrina1•io tm·ão :.~ntcs os 
quo so batem poltt permanoncia, dossa b
gaçU.o, como bom mostl'am os con:;idorandos 
adeante, da illu:.:tr•:J Comrnis . ..;ão. N:ollc;; o:Jtil 
expre:~so que htt uma parcialídaüe religiosa 
no Brazil - a c a tholica romana, á qual se 
devem 1•e:3ervar p1•ivíl.ógio:J, ou pelo meno:J 
preforeneia.s, a titulo tlo nmioria, c,>mo si esta, 
mesma distincçã.o não fvssc o }H';:conceito, 
á sombr<L do qual so viola a inuiíferonça ou 
a ncutr::didade dt~ r.onstituiç·ão em materitt 
do crença~;. 

Diz o pn recer: 
<t. Não é seguramente; a n.osao ver, na 

Constituição Fcder·u,L do 24 de fevol'oir·o 
quo se oncontt·a o fundamento tlo.~se 
desaccôrüo, que parecu irreductivol 
entre os cloquentc:; agitadores da.quclla 
medida~ quJ visa quolm.1.r a cadeia de 
nossar; tradições diplomaticu.f:l .com o 
Papado, e o pttrlamento, que contin(ttt 

a venerar ne3to o :c:ob:wa.no espil'itn!l.t 
d:t confissão rclígios~t partilhada pch 
immensa maioria dos hi·a.zitciros. 

A Constit.uição republicana im;tituiu' o 
Estado leigo, não proclamou o Estado 
a.th:m. A :mppre~;sào tlo regimen do pa
dl'Oado não se estabeleceu em nos-3o es
tatuto fundafll:C~~~~~a .. 
negar a E::p~~h~\)~RtJl~l~/~~ 
p:.tt'i1 ema.~,· i~~\\• ' v~~ -~~ 

Alü, sim, 1 <~preconceito, ao passJ c~\\ 
nús pa1·timo ~~texto claro da bi, ua~ciJ~j ... ";: 
do um alto ~ntuito, qual :>eja a comp!oh / 
libordado esp ·~*ai, gue o l'Jgislador .d.i:::p!IE. , i/ 
co_mo lmso da o ni~i)~l.i..~i.l4f~_J.~no/ 
bhca. _,_B'lJUl" _:,«'' · · 

E o preconceito a tl~~~trrfu~'il~clwncic 
das .idéas consn.grarJ:.ts nu parecer, e1n uma. 
doploravol cunfusiiu tlo id.éas. Mas uiscnta
mos <:om C<tlma c. por }ntrtcs. O parecer 
n.lHnna que o intLlito dus constituintes 
não fvi jêima.is quebrar a cadeia das IIms<·ts 
tradições üiploma,ticas eJm o Pttp<ulu o que 
o Parlamento cont.in t'n a voncr<u nos to o 
subm·ano e.:>piritual th c:;ntis:3i'Lo religioso.. 
partilha.dtL pela mt:LiorüL llos bl'âziloiros. 

Oea, que foi CJÜi-tO que a Constituiçi'lo fl):r.? 
Sopa:·ou a Egt·o,ja do Esti~do, procltunou o 
Estado leigo. A cadeia dots nossas tra,dições
uiplonmtica,s com (J Pap;tdo Ol'U.: o reeonlie
cimonto da religião c<~tholic<L rom:wa como 
offichl, dn Estado; tinlunnos o pad!'O<v:lo, 
üiscutiarno:-> com o Pap;t toclos os assnmptos 
do Brazil c~~thulico, intervillltttmos em nego
cios ccclcsiasticos como da compotencia. do 
podm• publico. A nonL f'ónni1 de go,·orno 
suppl'imiu isto. Que ficon da ca.duitL ü:.L.;; 
t1•at1ições a que al.lm.lo o ptu·ccm· t Est~~ 
nos uiz f!lle o Pnr·l.arncn Lo COnl.i!ll'm a \'C· 
ncr<u no Pa.p:~, o solJ:~rano espil'itmd dof! 
ca.tltolicos. E' um Cl'l'u, porcillU o Parla
mcn 1;o, como col'po poli I; i co, niw púde conhe
cer o Pap<L nesse c~êtl'ttcter, JlH..lSJno que a 
maioria on a tchlidnúo Llos • montbeos U.o 
P;~rlttmento fosse catllolica., pol'quc é prin
cipio em scioncitt polWctt 'llW o ospiri to e 
a vontade da naçãrJ nã'J se conf'und.eru nu11en. 
o:>m n. som ma das vontéules indi YitlHi.tC.". 

As.3iln, a no::;sa Constituiçfio procl<wia que 
os lH·azileit•os, corno in di dd.uo.-;, p~Jdelll vene
rar• o Pa.p.t como seu chei'o u .. ;piritual ; :.t 
nação, o Estado, nunc:t l11 J ~~~Jnllcce csto 
cara.ctm·. 

O Pa1·Iamonto, orgií.o dtt naçi1o, duntr·o d:~ 
l(li, nii,o vencrtt, o Pap:t com1J ktl, porqtte 
o Parlantento ó obrigu,do a .. t•cspeitar l.od.as 
as rotigiõos e n. nt~o d ií>3tirlgtliL' rwnhum:L 
Desde que ellc roconlwça un1a supt•om:.wia 
nos catholicos, a su:t neutr·aUda.rlo dcsappa
rccc, 
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Ao fa.mr· se a lei, ninguem tez rescr1·a~ em 
favor do c;~thoticismo, não se 'pondol·ou a 
nccessid;.ule de con;:;ideeaç~õcs cspeciaes em 
favor dos catholicos, nem se disse quo a 
nação ou rlu:tlquer dos seus oTgãos reeonhe
ceria. no Papa e:3sa chefia espir·Hual a que 
allucle o pí1l'Ccm·, . 

Não foi pwa opprlmir a Eg1•ej<.L, é cedo. 
quo a Rcpu1Jlü.:a. pl·ocJéi.mou o E;:;tado leigo, 

. nem para cma.ucip:d-a . tão pouco. x:io é 
opprimil-a tirar a lega~~· ;\o}le junto <1 Sa.nta 
Sú; nem foi a .eUa ((UC cm;_tncipámo.), nuuJ 
a.o l~::;t;.tr1o, onde ~~ con f'ns~io do t1~mporal com 
o cspirltuat era ín.to.lcr<i'vel. Nós cuül<imo;:; 
::0s · Ue:~tüios · d'!L · Ré·ptibUe::t e puzomo:.l d.e 
parte os da Egrej ;_t. 

Mas,prnclu.ma.clo o Esta.do leigo, entendo ou 
c1ue ~~ sulnil a rlisliincçiio que f•LZ o parecer-, 
quando nos falla em E~tado <:1.thon. 

Fui obl'iga.do a. demorada. med.íiiação deste 
- ~nuncittdo para p::m~eber a possibtlilhdc de 
uma distinccão, posto qu · desde logo o meu 
espidr;o a r cpelli,se. ;'vias relatcí,ea o pa.recer 
o illusl;l'<tdo O e. Gastã.o da Cunh::~., t~1lento c 
itlustt•at,:ào compwva.dos, nom:J fci.t;o pela, su
perlori 1u.de de. sua cultm·a.,a.o ::;ervi!,'O de seu 
c·c l;t·:tiH'ili na.t·io hlon to. P rocisa v a, · poii!, re
:locLit· om SlliL; palí1VL'itS, quo nã:.> lhe 
é}Scapam lcvian ~~mentc para, sel'cm, antes, o 
fpneto de ~ou escla,J·o .:ido juizo. Pob bem: 
por maiot•o::; 'luo fossem os meus osfot·ç~os, 
não tlecil',·ei n srn intenção. Pal'a bem expli
cn.t•-n:w, p1•ocíso di~Sül·taL' p1W algans mo
mentoH sub1·e o cunceito quo fw;·o do quo 
~o,ja. o Estr,,.lo. Es&e, n<L opioif\.o dn 13lun.: 
~schli, o gt•ande pen:-;a(lor, é d :Hnido o1n te·-
1110'5 sinlplc:-.;:'1 11c::soa politicamente Ol'fJaHi~arla 
tia naçd'o em d ete1·múw.do prr.·::z, funJailu 

·so1)re a nn.turcza. huma.n 1, pa.ru. fins humanos. 
Estuí.la.nd.o a ot·ganiZitção do gstado · mo· 

derno, ost;o auto1· ciH os elemento.) que con
correm pa.ra a sua rormaç ·to e salienta c1ue 
a cma.neípa.ção do ospí.rito religioso toi que 
0 purHicou c etevott moralmen r. ·J. . .. 

A reli 4'ii'io nft.o é elemento de f'ormnçã.o dos 
Esta '.os, que il.mam rnt1oi.1 n. libcLa.do raligiosa 
do quo a unidale cléL fé. 

Di:-:;t.inguo entro povo c E~l.a.do, o mos!.ra 
illW o povo, como set' de cutttua. é ClllO se 
prepara pat•a ser n:t<;ão e ftJr·mttt• ftna.lmcn te 
o E,;taJo. g ontfi.o a.s . .,ígnala qun a. con :.~epc;fi.•J 
moderna, do t·:~i.'ulo,não podeutlo ser roligio:;a, 
niT.o pótle t tttnbJrn s ll' í1•r•o!íg-ius:t., p:H'que, 
argumentí1Blunt::;ciJlL a. conscioncia. moderna 
compl'Oh~nt\e o E:o~t.a.d.o eomo o,·~{t~tlizt~çoão 
humana,, -não con.,idemnd'J ét rdigtã.o como 
uma. condi,;ã'J <lo dit·eito, indoponuento.~ 

. como sã.o da ft'l o dil•di l;o public0 e u díroíto 
privado. Da.hi o Estado leigo-isto é, nem :L-..l
Iigioso. onm il'l'eligioso. Não ~~ rcligio.io, por
flUO pt·o~ogn a lihcrdiMlO de crençm.s, n5.o 
per.~egue os (Us~íc..le.ntes, nem os tLijltclls; nã.o t'l 

irreligioso, porque não prohibe a. cronça, não 
persegue os crentes .de natm'eza a!gumi~. 

O seu r.aractel'ístico é sen1.ir-se indepen~ 
dente decwto de todas i.LS crenças. Ora, dis
tinguir entre Estado le ipo, n ao atheg og atlwu, 
ê furir e~te conceito, pot·que as idéas quo os 
termos expl'imem ;e confundem, po!o menos, 
n<.ts suas conclusões. 

O E::>tado ú leigo, mas não ú atheu, diz o 
pa1·ocer. L_ogo, é de ist,a. Sim, o p:.trocel' não 
diz. nBm pode dizer, por exclusão, !'inU.o isLO. 
Ora , nós d.zemos: o ~stado é leign, isto é, 
nem atheu n1•Jn deísta: não cogih cio a.s
sumpto. Mas, nos ter mo-i do parecer, quo 
di::;tinguc entre leigo o deist.a, pa.l\l concluir 
c1uo se pódc sei:' leigo e · dehta, porque diz 
que o Estado é leigo, mas jí.ao alhett, fica pro
clanudo quo o IE:::ta.do é l'cli.!{ioso. 

!:G il cit:wa o <Lrgunum.to de Bluntscllll, CFW 
distingue entre reli.gioso, inetigioso e Iei.~.to, 
tc1·mos que expr .mem í:'iéas diversas. 

A laie.idatlo é tão o eotnrario de rcligiosi
daJo como de irL'eli 'iosUa.de. Estado reli
gioso é o que tem uma. c1·ença, um culto ~eu; 
o irl'elígio~o é o que prohihe · tod<1s as 
eronças, todos os cultus. O Esta .. lo leigo é o 
que tolera. todas as cren ':)as, to:lus os cul r,us, 
nãu persegue nenhum, protege indistinctn, ·. 
m,;n te a. todos. Asciim, Estn.do :ttheu sad o 
l~sr.ado inelígioso, comu nfio uthou ou dui.~ta 
serú. o !!:stmlci religioso. 
E:~to é o nt·ro iDichl do })arecer, si bem 

comprelwntli :1. intenção do s ~ u illasn'c re
btot•. r1ue, uoL,·etanto, nos Jir·(l, que rui que 
tovu om vist ·, llll,LIIdn nus disso que <L Consti
tuiç~ão não pr·odum.ou o E::;t:.~do atlwu. 

~~~u di.g-o-(.1 l•: .~t<vlu não é c.ms:.t o.lgum:.t t!tn 
religião- n .-.o cog[t;l. O Estado é um Ol'.!..'·'·· 
nisLU•J essencialtrwrHo p ::diticu, po.~to tlltO E~· 
t~tdo ,ju t'idico, E~t<ttio de cultut'a o Estado t.• c:u· 
nOIIÜCO. 

E a nos.:~ <t Consl;itlli r,·ão as:sim estatuiu 
quando pl'Ocbmou o Esi;ado leigo, sem ct'en· 
c,ns, som Deu::;, como Estado, gat>tLntindo todas 
<w povu, á massa do..; ciuadão::;, plena libm·
dndo àt~ unid•~Llc .~ quo o cJmpõcm, de ClHO 
ell .J é o ot•g;~n i ~rilo completo, repousando 
sobre um fLtoda.mento hum<uw, com limiGes 
lmmu.nos, noga.nuo o f'unchmento ,•eligioso. 

l~u Ct)t1<~0bo um IJJVo l'oligioso, um povo 
athou, m<ts ou nU.o confttntlu povo com Es-
ttulo. , 

ü [IOYo lot•ma-so aos poucos, pola. acç\:i.o 
concut·r·cn to de va.t•íos factot·es qae dtLO <i. 
mrtB.;a um sonti.menl;o c int.m·o~ses c.Jmmuns. 

A roligião J'oi um destns rac iOI'CS no. anti
guid.a,do o lliL odtLdu média, pJis ahi temos <t 
bistoriu. rL nos n:~ogtt'i.H n o.-..:clusrto sy.~Lema .. -
tieu, dos .tli~siden t,es. 1-Io,jJ, os elementos na.t 
ciona(}S são outrv:·.l. O po,·o só é pessoa. mora. 
ou jul'idiea. qmmdo so to1•na nação no Es 
t~t.do. 
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A roligião hoje quebraria o Estado, como ua, 
historü vemos a Altemrmha do passado per 
dendo o S('Dtimento da mtcionalidade pela.s 
di vi::;ões confessionaos. 

A distincção capital é, como diz Blun
tschli, {1ue o povo ê uma communbão do cul
tura e não política. 

Vejamos <\gora a situação do problema que 
o prujecto agita. 

A nos')a Constituição proclamou as liber
d::tdes de crença:·> e cultos, e dccla.ro'u que nem 
as primeiras nem os segundos gozaria.m de 
subvenção official, nem ter·iam relações de 
dej.cndencia ou alliança com o Governo. 

Estas disposjções fize:·am o illustre relator 
dizer: · 

«Tend:.> passado de um culto que o Es· 
tado subvencionava, mas que lhe era 
subordinado, a uma Egreja livro, não 
a. tinamos como o legislador cons1.ituin te 
potloria assim ter ctnerido apoucar si
quer, quanto mais desconhecm·, o valor 
social do Summo Pontífice de uma ro· 
ligião venerada na sua udn:iiravol d.isci
plina e em cujos dognms o tl.outrinas 
repousa a consciencia moral deste paiz ... 

E' corto quo as medidas liboraos pro
mulgadas pela Constitui~;ão de 24 de fú· 
vcreil•o se estendem a. todas as confls· 
~õos religiosn.s; nã.o distinguiram nom 
privilegiariam o culto catholico romano; 
mas, si do taes medid;ts tinha. dn t•osulta.l' 
nccessariamonto o inc ~leulavcl fuJ·t:1lo· 
cimento das a.gg1.•omiar,:õns enlt.ua.os, t! 
ovidentc quo o mai.JL' quinhão do be
neficios viritt a eabot• 1i, Egroja. domi· 
nanto fl•J Bt•azil, isto é, aprovoita.t•ia, om 
accrescimo do a.utoriuade rnol'td. ;í.l!jgt·cju. 
Ca.tholiea Aposr.olioa. Romana, cu,iu chefe 
supremo, cujo subó1•a.no roconhociJ.o é o 
Papa. 

E' um sonho v fio o perigos) clas esco· 
las rea.cciunat•ia:; pretender eliminar, 
systematicamentc, do governo das socie
du.tles toda o qualquer prooccupação li· 
gada aos sentimentos religio.~os dos 'go
vernados. Estes sentimentos, com o im
perio que exercem em todu.s as relações 
da vida civil, não podem consbituir elo· 
mentos imponderaveis o, pol'tant.o, des
prrzi vris. 

O EstaJ.o tem que levai-os em linha llo 
conttt nus suas prcoecupaçõos do governo, 
e por i~:So ó quo prccisn. do mautm· ro
tações ~~c ot•dmu polltica com o cholo da 
gg"reja catholica. >) 

Mas, si não· q uiz apoucar a Egreja, nKo foi 
pt~ra roconhocor-lllo dLroito a, distincções 
ent1·e ag outras confissõc,;;, c sim equiparou-a 
a ellas, dcu-llte igua.es diroüo;-o do existir 
e o de exercer o ~)CU culto. Começou fir· 
mando o principio de quo o Estado deve 
desconhecer a religi[Lo, pela neutralidade, o 
isto seria annullad.o como e1feito si o Estado 
l'eservassCl para o Summo Pontifico, como 
Estado, o reconhecimento do um v~tlor social 
como Summo Pontifico do uma religião 
ontre todas, só por set• a üa. maioria .. ·Mais 
logico se:·ia, a. levar esta cii'cumstancia em 
linha de conta, dosdo quo se des:·espoitassc 
o principio, proclamar. uma roligiilo nacionttl 
otricialmente. .!VIas, si a Constituição quiz 
exactamente ser imparcial no assnmpto, 
agir como entende o parecer, seria desfazer 
de facto o que construíra. Ellu diz, o pa.re
cer, quo as medidas liberao:,; da. Constitui<;ão 
se estendem a todas as confiEsõcs, nem dis
tinguem, nem privileg-iaJrl o culto cat.holico 
romano ; mas si lle taes mc1idas ee:-5nltal'ia, 
o fortalecimento de aggromiaçõos cultuaos, 
é evidente quo o. maior quinhão de beneficios 
cabcl'itL á Egreja (L1111inanto no Bmzil, em 
a.ccrescimo de autor·idado moral. 

E ninguem discutir[t isto. Ma.R'o que con· 
testamos é que para e:3to a.ccrcscimo de 
autoridade mortLl, resultante da. noutr·ali
dado du Estatto, não deve contrilmit• ollo 
com dist;incç!ÕC.':l em favor do catholicismo, 
rcconlloecmlo suporiol'iJudo n agindo <Lo 
uecúr•tlo com um rcconli,'cimcnto mqH'os.m, 
tratt~ntlo-o como potencirt. Ma i~ adl~itll t,o o.-:~· 
t.udat•oi os inconvonient,es <llte mo~tra.m pr<.~· 
ticamont;e o et•ro tle assim oll'onder a. Con~ti
wiçno. 

Quanto ao pa1·ocm· sustentar quo ~ eL·ro iL 
eliminação systmnatica, pelos govornns, du.s 
prouccupações ligada-; aos sentimentos l'cli
giosos dos governados, direi quo (Í e::;to o 
ponto capit.a.l. de nossa divorgcncia. Nós 
achamos que é um bem, e por ist.o o a.ntago· 
nismn em quo nos encontramos comer:a pot' 
ser antagonismo em pl'incipio.~. 

Roconhecc o illtt~f;ro autot• do p:trc•<·oP qno 
a sep3.ração da Egroja do Estttdo <JHO n. suhor· 
dinava, f'oi :L d!'cJ·el.açilo da. indopcndonda 
daquclla. 

Nós nos ade:wt:11nos neste ponto aos E::~· 
tado::; da Europa, onde u.liás náu é contestada, 
a $Uperioridade do nosso -pouto do vish. 
O filcto de ttntes clollcs roalizn.rrno.3 o qnc 
todos aspiram, tem a sna. oxplicaç:íio um 
circumstancias f:tcílmento tt.pl'ociavois. E' 
vcrda,do qtw <L cJr'r'cntc de civilização l:í., 
cJmO nqui, (l no fundo a me nut, mas as 
fvl'çtt~ ret;rogra.tlas I;OL sfi.o mais p1·cstigio~a.s, 
stms raizod nmis ftlrl(h:-;, ;~ tra.diç-f(o Rccultu·. 
N<t Km•opit a·l n:u,·õn::; nã.u podnm m:Lrcha.t· 
com n. me:o;ma. ccl<'l'Í(!:t.dc que n(J~·-uma. ont.1'n 
cngt•on~'l.gnm oxi.sto alli. l\!:1:-:, indGporHlrnliA'· 
mtnto d]sto, não dovomos copiar dr:s outros. 
Muitas ~ão a.:-~ c:msa,)) CJIIO modificam n llMSr\ 
ttcçí'io, e o-;prr ;'l:.tl·<tS-b!'i mn.is adoant.c. 

Yol, V a 
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1•:11 i,!'n 111·,~, rruand'' cw:t oh.l>ur:ub. a (J(Jn:-lti
tui<,l<io, IIO!tVc\ q1wm LtJnl;asso !lcf(~ rJ<lei· o E:.J
tü.do l'nl.igioso, mas rui V()flllÍUO. 

Foi VOIIl:ido orn numo dr: aspiJ·:v;üo:1 qur~, 
)l:l.l'tt, so l'na!iz.:L ·orn, J'ílf ~ la.rna.va:rn a. lilr :rrüHlc 
. l'oli;.!'iusa. eom a sop:.LJ' <l.c,~:l. t> do EsJ.a.do de t;oda 
cugiii:tf;·.:·to dos~:.t JJ:t,l.ur·o;r,a,. Ninguom pcns;tvn. 
em o1felltltlt', n.mo:-:-:quiírllal' ou apuucar urna 
roligifl.o, a. catlwlica,, ott o sumrno Prmt.ificc. 

J~ si esl;o f<tetu, c:tpii.:.Ll en i,re todos, nã.o 
pollia. te1· ta.l. ~igniti.caçáo, c:umo rneon/Jccc o 
}Jil.l'üCCl', O on'oit;o dir·cctarncnte d.ecort•cntc 
delle, a suppPe:-sã.o d:r, logcu;àu j1m ';o ;1 Santtt 
S(\, não prHlerh püi' si só ta.nLo sign ific;u-. Si 
cort;:n· a::; rol<t~:õos log:tes eorn :1, Su.nta. Sé 
não (: n.pnueal-:~. llcd:mt· do t.ct· l'da.çüea of-
1lci.o::;a~ ou itleor•~titttdutJaus n:~o [HY.l<~rá 
<.~plHh'.l\.l-<1.. 
· Sum duvida. a Consl.iLui1;iJ,o obndecr~H a. tWI 

:1Hu ohjl)e!.i v o as~iut procuduJJdo. e (l por isso 
qtw vmnos na manuten<;ã.o de roprm;r..mtanto 
diplomatiúo junt.u ao P<.~pado mua ollcnsa. ao 
ohjucti.vo eullsliitucion<LI, com t'OSt.ll.tados fu
rwstos. com inconvenientes sorios,eomo vere
mos mais <l.doa n te. 

l~u vou por pu.rtt lS, <liscot·rcnrlo pl'imoit·o 
:)Obi.'O o ponto de vista const;ituciunal, que ú 
o ponto do P<•.rtida p;wu. o ti'lou 'i'aciocinio. 

NU.o p1·oeiso rebtttor· o :u·g,mwnt;u rpw na
·tul'iÜllll.lll to me :::et·;L uppustu polus dul'L~nsot·o~ 
ütt legac;ão, quando domunsiJ';u· q no a. 
nossa Con.-Hil.ui~:fw exprt~ssa,rnont.c pt·ultibe 
ljllO LOnlnmus id li logaç~tiv. 
· gste a.1·gumcn l.tJ <3 quo lm pa.izos ((li O, apozar 
do nüo tOl'CIH rcligiáo olllcial, 011 urlllB u ~~u.· 
'Liwlieismo nTI.u é l'oligi{to do t•:suulu, mtultcmn, 
ontl'eta.ntl), lt~g':Lçiio junta :i, ~uut.n. Só. Coll
tl':.~ ost.e a.J•gnntctito ou to11ho rtt.zlíc..; IJast.:Lnt;c 
fortoi:!, Qua.ndo eu discuti, u .:tnrw pt:-;:-~ado, 
csto projeclio, trouxe um:t relaçào tlc todos IJS 

paizo.3 t.tll' m11nteom log:.L<;ão junto á Santa 
St~ o mostrei que uns n.s nmn~inha.1n porc.tuc 
nas :mt~s Constituiç~õos lm via n. decbração 
expressa de que a. religião do Estado era a 
c a. tholica apostolica. l'oma.na, como nos 
pa.izes da Amorica hosp:tnhol:t, Portugal, 
1-Iespanha, Austria, etc. Estos paizos ma.ntoem 
esti.ts legações j~mto á ::::cwta Sé pelo · facto 
de tcront religião oHicütl, e essa relígi:-lo é a. 
catholictL aposto.lica. romana. Explic<I.·SC, por
tanto, que tenham junto á Santa Sé lllll<t 
l'eproson ta;ção. 

Citei mtLiS os pa.izns nflo catholicos o qno 
ma.ntoom logaçõm; junl;o •'.o Pa];)i1. Citei, lJ0l' 
oxomplo, a H.ussia.,onde a. Egt•oj:t ü dívot•gonto 
o mantem ,juntu ll.o Papa uma lega.ç:i'í.o. 

Ma.s a ltu:;::;ia j,om unm roligiú.o do Estado 
(apoiarlos) ; t1 stm rcligLào c ~.~ ca,l;hol icil. :-;o 
confundem,ttlli ~o conf'ilndum ta.mbom os dons 
poderes--o c.-:~pü·ii.ua.l c o tmullnt'<l,i ; o cspil'i· 
twü vivorlllo d<.t J't>l'(,':t, dn Cz:u·. <lliU diJ·.igo a 
Egrej;t, o ex(stindo n~t Rw::sitt mi.lllõos de 

ir.di.viduo;:; qu\; [JI·ofr ::?s:~m a. ;·<.;ligUi.o catho· 
Jicã. apo.-,tolic:J, romtJ.O{.J. , EtS rr:lv.r;0e:~ ~llf:L'fJ fJ'i 

cbr:fe.-; da;.; d u~J.S Egreja:'i tornarn indispensn.
Vf~l a oxistencift dcs-la, legação, :para evitar 
con fliet.os entre as duv.s rcdigiccs catll 'Jlic.;;.;; . 

H.r;pr·oduzr, (J appellidr> que clla~ ;.omnm 
para. (hr-J.hcs (JS D(Jrnc.s fJOl' que r:llLJ..:; mesmas 
]'roeur;J,m tornar·-sr.: cr;nhccidas. 

() Sn.. VAJJJIS DE CASTRO tJ;í. um él.p:tri.C. 

o Sr{.. (hr-:.~1[:\.:'iO ILum.ocrrER -- Ainda rn 
potJCIJ f.emp.J, assi:n.imos ao tremendo con
llict(J 1·eligioso que n.gitou a Polonit~.. pcrqne 
a, intoler·anch üa rc:ligii'í.o ru.;sa. cheg·m ao 
ponto d(: perseguir· por tal fôrma os rcpr·(~
~entant.es d;~ l~groja. romana, qnc í.l.t( os obri
gava <L wnl'em ve.~ t,imcDtas que as~ignala· 
va.m public.Lrnente a sua c1·ença. rcligV ... sa. 
Da. I! i tru.vou-su um cunfl!cto dipl,'Jmat. icy.~. que 
t1:rminou pc,r tun;,, dus.mais C.':ir.ronJrsa:-; ·~a.· 
pitulaçõr~s dé.l. Santa SG, que, vendo que nfi.rJ 
podi<~, vonccr a cr~mpanha contra o pode
roso Czar da Russia, aehon que o meio 
mais f'aeil era nconsclh:.n· 03 pola.cos a :m 
submet1.ercm a VJ!las a·; exi!!eneiac;. nã•J 
üo chefe temporal do lmpcr(ó moséovit.a. 
mas !lo che!i'.! cspil'itual do seu culto .. 
acon~elhandu, em uma celebre cncycliea, 
rpw so submettcssem ú. vomarle po .ero5a do 
Czu.r 0 a.Jorusscm seu Deus, porque para elle 
h:wiu.m de subir-, na. ~un. pmoza, suas preces, 
lllilS (LllC as cxigenciJ.s da ror(a eram cs:s<.\S. 

Como s:1 y,~ com :~ nussia., um paiz reli· 
gioso po1· oxr:ollcnc:ia, explica-;-;c perfcir.a.
monJ,o tt m:\nutonç:ão üa sua legação junto ü. 
S;111t.a Sü. 
Tomo~ agor·;~ o caso da França, onde pro

pl'ia.rnentc n[o existe · religião do Estado. 
L:í. o qnc existe é ;t Egreja, ca.tholica. em 

virtude d~L concorda.ta. de ~apoleão, sujeita c 
maniot;n.da. pelo E:stttdo. mas acceitando ele 
b~>n. monte rstn. presiião, quo lhe fôl'a impo::;ta. 
pela. mesma concordttta ... 

0 SR. VALOIS DE CASTRO-V. Ex. ignora 
a luta. teomencht travada entre a Egroja c o 
Estado. · 

O 'SR. GEI\~IA0n HASSLOCIIER- ... em vir· 
(;ude do interesses do ol'deru rnar.er·ia.l, que 
lhe k<•m sido !f<tl'antidos ~\té hoj:.l pelo Es~ 
taclo. 

Ntt Ft·anç.a,divr.t•sas vezes so tem le\'antatlo 
a. qucstrto tlt~ sopal'aç~w da E~reji\. do Esmdo, 
n o p : ~t'titlo opportnnist~t eom b<Lton e't:t. itl~..•a. 
sob o pt·doxto do qul1 11 t'lll:'lltcipa<,'Üo da 
Egt•qja d<~ dopcnllcnci<t om ílUO elltL so t.'Jll'vn· 
tra:va prtt':\ com o E~kúlo sú podcl'it\. SOl' pt'ü· 
judicia,l a.O$ i11toresse8 dé~ FratJÇ(h '\o }.M~so 
qne, eom o rogimon da. coucord<~t<t. a. Fl'<l.llÇ<\ 
tinlm sempt'O em suu.~ mã.os ,, Egr\•j<\ catho· 
li t~a .• p111 lund1J <~ IH r;othJ..:.; o~ L~onl!iet ,}S a. F1•a.nça, 
forte como Ol'<L, YCLH.'L'r pola. rorçn. e submet tel' 
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o Papado a t odas as suas . exigonci ;ts, como 
Napoleão I submetteu um Papa da, o rJent do 
Pio VII, que foi ató a.rra.n cado do Roma. para 
ir coroa L- o. 

rn ~ diata, C! nattu·alrrwnL( ! ( ~umo l'till::ioquerH:i.l, 
:~cg-uir-so - ltia uma g:uul'i'a. 

Acceesce uma circumstancin. ttd \' OZ, das 
nw,is importantes, c é que a s,itw1}1.0 da 
Europ·.1 faz com quo as potencias m:dR ou 
menos viv;tm sob a pt-.•s.~i'í.o do temor de 
uma guerra fa,taL e por isto a inti'iga., os 
mexericos diplom•~ticos ohriga,m -n'a.:'> a. actos 
de política cst:·;ttcgica. 

No emta.nto, a França. ~·ontirnh a ma,lli;ol' 
sua, log ~t çito jnnto ;\, Sant.a Sü o a wxJmls;u· 
ao mesmo tL!tnp, a. eouee tle itl'ln:t,;.; :.ls ordr~n : ; 
l'Gligiosas du snu terl'itut·io. 

A Ita.lla uniu-se ü.A.ustria c ú. Allemanha, 
fornmndo a t1·iplico aUiauç<t. 

O govceno trancez, quo havia ~ustenl,ado o 
Papa cum o seu oxercito,fõrc.I, l'ot·çaüo a aban~ 
tlonal-o o 1.1 ordcmtr a ovacuaç:;i.o de Rom:.t. 

Nad : ~ tem impodhlu qno ella, •~ssim pi'U
ccda.; pol'que '? l'urqu u a Fra. nç~ '· eonsidt ~L'. t, 
como pueamenLo dccuraf;i.va, a su:~ lngat,::'t.ll 
junto t\. Sa,nta, Sé, a.ssi m <.:o mo ;1.s ',1L!;ra.s na.
<:õos, fundad:ts, ali ;\.:-;, em l'<Lzõo ; muU;o s(~t··ia.~, 
umas, o ontras Olll dispo::;h,:i'io uxprc.'):-:a, dn 
!oi, on1 virt.uun ilo rceonhccinwn t;o de umi1 
religião of!ici:t.l. -

Cahiu eul.;~u o puàer tcrnpuea.l tb lgt·n.hL, 
que, Í;lolada,buscou apoio ilo 11uvu na. t?ra.w~·a, · 
n m;ta. ;~ sou turno a va.liou b·1m < .~ con vn
niúncia. de sm· u este io do Pa.p_ado enf\•aq uc, 
cido, como podooüo cooperar p;n·a o resta.bc
lcctmento U.o seu antigo prestigio. 

Não SL\ dá, porém, isLu comlloseo, coru1J 
SHI' 0.! \t ln a,os 1·::-: G;:u..los Utütlos , tp.te, com\~~; awlo 
pot· do:-:,~onlteem· tuna roli· .. dà•) ollit·i~d, ;ul
mitLiL·am l,odas as er·en1;as e IIUIW<t Li vnr·;tnl 
um:t lega,:ã.o junl;u i ~ NanLa St~ , nom rHIIlc;t, 
i;er·;\t),porque :~, bto ~o oppüt~ ;~ Con~i,it11b;::lo. 

A triplicõ a.l!iançtt ,om q uc en l.ra v a a Ha.lia, 
fo1\·ava a, politb.t. fmnceza aexplor<Ll' a Sa,nta 
Sé, e ll.ssim tt t')Ul\. legaçãn, a.lém de inuispen
sa vel em virtude du. concordata, dmro ser 
considerada como uma medid<t pul'a.mcn to 
politic<~ o nfío de alca.nco social. E n,hi cst<í. 
a actnalidade, tL ltüa religiosa em Franç-a, 
mostrando-nos que ess<ts l\Olaçõe~ dipl:>m<t
ticas, que se sust.enta serem nccessü.l'ias 
para a boa har·mon ia da:; rola(.'Õüd in turnu.
cionaes, não consoguir<~rn :tté htJjo evitai' 
ossa ca.mp:.tnha tt·omonrla cont.r·a a,:-; ordt.Hl::l 
reli rriosas em Fr·unna. 11ic i.:td:L 1.1t1~ eon t.J•<t os 
prilfcipíos mai~l lib~l'~LOS (U.J!W'{. t~::), ÍIISPLl':Ultt 
mais em vord<.~clcirus pt'cjuizos f.lwoct'al;ico::;, 
movendo o espil'ito f'rant;CZ em urna act.~ào 
vcrdadeira.mon te revoluciona,ri:~ c•;ntr·a. as 
ordens religiosas. 

Qu:~ fizcrn.m as roln.t))os t.liplomtLtic;~s e1tti'e 
o Papu.d.o e a Ft•anç~a '? 

Qu:t.es focam as int,Qr•lonçõcs quo conso
guirarn mod ,ficar siq ucr os succcsso~ que, si 
sa J.csseru cntr·e dnas pot.enci;~s ro:Lc:;, a 
não com o Pap.tdo, que é um mytlto ou 
ücç'ü.o, si se dessem com um<L potcncb,•·omo, 
poe exemplo, a ALlema.nha, ·eom quem a 
F.l.'ança tivosso procedi<Ju do mesmo motlo 
po1· quo prol!o.lo corn as rmlcns r~li .. .:-iosas (cu 
uão llt.llu dos inLlidduos ~~ : t . t,lwiJCos, porqtto 
ollo.-l i:>Ü.O l'PiL'nCOZOS, {';d (u tl:!,S U l'dtliiS l'OIÍ
gios:~s, q 110 eonshlt ~ l.'o~ p:.lt':t. o e:LSO ~~omo a 
JlL'uJWic.L Igt•nja, porq110 :oãu :-; ; \IJ.-l l.!ml.i.tculos, 
os p :.ll.fat;o.-; ~. ~om q11o olla. ~o o-:;p:.tllliL~ pol:t 
sllporUt·.io d.n tol'l'a, pOI't[lrn, 110 eone.HI;o tle 
V. Ex., f;a.nto Cl :1. l.~n·o.i:t. a, simpln:·l 1:n.pul h 
purdüh~ no:-; ~m·Wos llu Bt'<tsil.. t:olllt) . ,·~ a. 
cathedra,l de S. Pct.Jeo, om Rum<t) -Sl f.al 
se desse entre as dttas tuv;õcs, ::~. rurrl;ur;l, tla.H 
relações diplomatica.s sel'itt. uma cou .<,: :.~ iut-

Digo que nunt;a torü.u porque a i1l1Ja ,j;l foi 
avcnLada. um üia, tlut·ani,(\ :1. pm . .;idcneía. do 
Clevol;,wcl, quu col;t111Ü c· u qllü lt:~vol'i:t o m
vcniencia ( o o tiio l.i 'í.t t;_t \'•.t th ;i lt:t. poli t,icu. 
inilividual, d.os SCIIS ph1w;o; ]>oliLkos na. 
America do Nol'tü, chaman1l:J u. si u. ~ymp: t ,
thia t..lo lO milhões do ca.t,hulieos qtw cxi :-; 
t.om em unn populaç·ão dn 60 miLltiícs ) ern 
CJ'O:w mn:t. Jegaçãu j1tnl.o ü. Sau l.a S<~, i1.ll':<t 
quo t:Ji do~:do log1J l'epolliJ:t, pol' sm· :Lhsolu
ta.nlonto contt•;teb :i Cons!.it.ui(/1.0, :d(~m Jo 
tlii1<L vor·t..l:tllcil'a ofl'orrHa. :i n :LI.IH'CZa dtJ.':l Es
ttttlo!:\ :.tmm·ictwos o <~.os scn ti ti1CII r.us d:t IIU.
çãu. 

O S1~. Tuwr.\-Dá liccnç;tl>:tl'<~ 11111 a.pat·l;u ·~ 

() Sr:.. llrm ,\J.\No HAssr.uurllm -- Std o quo 
V. l•:x. va.n ohj~:.cf,·tr·-quo o nuelon reli.dm:ltl 
m:1is l'o1·te n:~ AnH~. t'iea é o <~.al.liulic .>, portLlW 
nnnl111m oul.ro l'OIIIJU ucz r1Jil11ue:-; diJ cl'untcs. 
:\Ias Isto pouco impot'l.:t\':1., JHJt'(jllO o princi
pio crm<;til,ucioiJal. lü. desconhece r·c!igi:\u do 
l~Skl,do, c du;tn li :~ d rJ l~sl.;t lo não kt. er'eJÜe:;, 
ha, ciüa.dã.o.L V. Ex. entende q un iL ercnt;a. ú 
condiQ:\u par< ~ foem:_Lçho 1.b U:1Qâ'O, (tUe .se 
con:·d:Hnc orn Esttdo, e cu Jun;;o o con1;t·<t.L'HJ. 

E disptlnsando-mo \lo diseol'l'cr t:IJJIJ pr·i ll
cipio:l douteiinl'ios , objcctaroi c:on1 l'a,c:.o:-; . 

Em 1871 ftH'll1:1va-so a nat,~ã.u all om:'í,, eorr~
.posh de crenb:-: du tllll<l. intinidu.uc rln Pull
gliic .. ~; .cnf.l'dkt.nf.o us ';a tlivm·sidauo .de et·u~
, ,~a;-; n;'í.o irnpP•Iill 1lo mudo algum a. lol'llltu;ao 
<l:t. tuu:iun;d itla.do. 

O ~r~ •. JA:'Ill·:.-, DAIU'·Y - 1•: u 1Jll1 l llliiii'<L Sll 
eon:o;ngni u rui a. uni :: ca.c;:'íu di L l't:l igi ftu, :~pt!Ztl.l' 
dn t,r·d·t::; os osf'ot·t;n.~ orn prega.do;~ . 

U ~1:. U!~:lt:>.l ,\r\O IL\ :-i !-it.uc ·111::1: · J•:x .•.t;f. L· 

mont. t:. 
Sonltor·u~, 1\Si.üll di:-:('11l.i11th ~'"';(' n ·;: .. lc1,1pl;tl 

mui Lo :::um pa.ixàl). 
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. O Sn. ToSTA -J'viaH não me pm·mitt.iu nrn 1 (J Sn.. GnnrA:-.·o llA.<:SU;CIIEH.- V. Ex. diz 
~~l)i~l'l.il. I•~' um apa.rj,n a.miga.vol: dii: V. Ex. isr.rJ, eu digrJ o f;(jfltl'<.J.r-i(J, e fi(!u.rno;.; em 
quo. tw::~ l•;st.ado~;-llrtido~, o ponsa.nH!rJI,o geral pa.z. ·- . 
~~ ni'1c.) :111 consW.uir, om f.empo algum a Lo~ ~a. r;(~c~nla.o a rp1e me refir-o, fo1 8XU.';T. -
cr;t:.·iio· JllaS v. l•:x. ha. doso lorniJral'... mente para (), Hespa.nha. qnc :;(; Y(Jli.0U a 
~ ·') ·~ ., . li · 

1
• ··f• i . -Egr·eja, com1J si a !li r,i ve.~se um refugio fJV.ra 

(. ~IL l•I::Hl\fANO_ . ASSJ.OCJ~EI~ -:·a, b J• • rovi\'f~r. -
;. '.~"- \':\~) e_l1~at•) 0. f_ac~o. lia ~~~s~o Jl~nt~ r-~~ A H r~spanha, no c;mtanto, r-cr;e1J.·: u ;;.s pri-
1 ap.t ~t~b~o ~s .lllll.rp~was_. 1- .~ c~nL,JTJUlta moir·as J1!vas d(J ca.t,holicism0 :J. pedr-a.da.s. 
do meu cl.l gu :ncuto ,.1, I os per to do ~ssump ,o. Si o digno Deputad(J conhr~ce 3. hist·)I'i i., 

Quando os amol'ica.nos, em vtrt.ude da sabe que, p<J.ra o carJFJlicismo podr:.r cDn
guorr~t com a Hr.1Spi~.!:Jil<l., no tr~1~ad? de pa.z quista.t· a Hespanha, podr.:r cc,nquí.sV).r o:; 
.incluiram. a. a.nnexaç~:w <las Phi11ppmas, cs- r·cis, tc-ye ncee.:;sidad(~ de lutí.l.r com o scn
harJ•at•am com um paiz ondo imper·av:t o fu.- tlmcnto publieo. 
natismo religioso. Depois de algum tompo, o catholicismo 
· g a,qní mo pcrmUita. o distincto Deputado imp_m·ou n<; Hespanha, n:lli armou sur.~.s f•j· 

lin1a.s considoraçõos, que sou obrigado a fazer g_uotras c fez da.quelle pa.1z o ponto de _par· 
:t. bom da. i Ilustração do assumpto que discuto; t~d:.L para. torb, a sua c;,t:.mpanh~~ rca.cctíJDQ.· 
é .uma. opinião que púdc dosagr . .tda.r a S. Ex. ria. no urnYcrso. . 
o aos .qne, corno S. Ex., so collocam notcr- Dallí atirava,, p1r ex"r.~mplo, smk~ cEqua
rcno .intran~igcuto de sua· fé religiosa, que dra,s atr.:•vés do oceano e ia fazer queimar 
ro~poito, citando a.penas apreciações, que nã~ o infeliz imperador dos incas, no Per·ú~ por· 
são minhas, mas que fui aprender o achet que elle tinha muitas mulheres ! 
stimmn.mcnte razoavei.s. 

Na historia d.a evolução dos povos, cita·EO, O SR~ VALOIS DE C"\.STRO -Foi ti. EgrejJ. 
como exemplo verdatleiramento assombroso, catholica? 
o caso hespanhol na ida1e média. · O SR. GER:\IA:\0 HASSLocnER - Foi s:m.· 

E' Stthido que a Hespanha foi, até a época senhor· 
da Rena·sconça, um paiz ex·tremamente li- Poi3 V. Ex. quer por ventura dizt:l' 
berat; h:;wia a.lll uma civilização mou ·esca, que as c>xpadições de Piz n·ro no Pcrú, de 
qpo contribuiu, éom sua phil(.)sophia, com Pizat•ro, que levava. ioqui:,idores, que con
seus artistas, com sGus penmdores, para demnaram Atahurdpa a ser q_ueima•lo vl\·o, 
a. JÚ'aspcl'idade enorme da peoin .. mla, scudo porque o !fendia. um elos principios aa. re! i· 
n.) n1esmo tempo aux.liado o pl'vgt·esso ma- giã.o catholica. ... 
tedal desta. pela grande quantidade do ju· 
deus1•icos~ que eram, pc..r assim dizer, os in
tc:·medial'ios do commercio do univer·so in-
teiro. · ··· · · 

·Qua.nd'o so dou a. Reforma, qüc, na opinião 
ele todos aquelles que a.preciam a signi!i
ca~~ão do fac_to, não foi sinão uma roa.cção a 
bem d!J. Egreja de Roma, quo os homens da 

·Reforma julgavam em perigo, doantc dos 
actos desorJonados, sobretudo, do Alexan
dre VI, entendendo elles quo a Egroj:l. se 
desviava de sua pureza primitiva e que., 
portanto, ia.fata.lmentc perder-se no abysmo 
para, que ~o precipitava ... 

Ur-1 Sn. Dt~PlJTADO - ·Mas os processos da 
ncrorina,... . . 
·· o. SR. OER~IAI'\O HAS~LOGIIErt - Nào e:-;tou 
d-iscutindo isto: quero ~ómeJ;}tO chegar a con· 
clusõe~ quo t'3em rola.çã.o c:~m o f<.tcto. 

0 Sn,, VALOIS dú. U!U apJ.l'L!. 

O SR.. GER::IIANO HASSLOCJIER- Eu não os· 
qucço; o que e.;tou dizeudv ê que, com as 
melhores intenções do mnndo, porque si 
não fossem a~:l boa.s in ~euçõcs, a Egreja. ji n ã .~ 
tinha. conseguido vi ver, porque são as boao 
intenções que os homens teeru quo lhes dão 
forças, rorque si não i.ivcss~m a convicç.ão 
do papel extraordina.rio que tcem n. cumprir 
no mun:lo, teriam suc;umbido logo deamo G.e 
seus proprios horrore3, e era impos;i,cl quo 
homens ~omo nós não sentissem corta com· 
p:üxã.o deantc .dessa. mnltidào de ínnoc}nt·:>~. 
~lllO clles lova.va.m pa.ra. a f,1gur.iJ·a, r.:·:i pro· 
cisoqne um ontr•o snnt.imento. muito mais 
alt.o, lhes d0ssc a nOúCI.:; .-;:\l'ia rc~í:;tencia. 1•ara. 
iüio so commuvcrem deanb de mi!lHies de l .• 
grimn.<J dos qno lc\·<tntm pura o ~acrincio. 

Kt'<l.IU convencido~. c d.c$sa. conric.,~ão ro
sulta.va. o seu procodor, a. sn't forp. As :1111-
hiç-õc.:Hlo clericali:::mu,ron!'nudidas com :toln·a 
do fanati::;mo roligioso, CI'<llll a. mub. drs~r. 
teemondo cspectaculo a. qun o ~cenlo X \"f <t:::-

O ::J1L VALOlS IJE CMTH.O -- Nunca. 
mão des~c rocut·a J. 

si~tiu. As expediÇ'õos do Co1·tcz, IJo Mcxico. 
l~l.llÇUli, ,..du PiZí11TI), 1!0 Pert'!, n~zil111J·~(' em llOJU .l dn. 

I fé, o em nome eles ta ::.e lGY<lll taY<'I.rt.l <'l.~ fo~ 

. . Qnapdo se dou a Rófonna., foi qu:) a 
Egre,ja comprchendeu a nmicssida.de de la~çt~l' 
1úã.J 1o torr·or. como a1·ma, para CJmprlmll' 
to<l,as _n.s m·anifestaçi".les quo con1.t>á, el!a. Slll'

gi:se1n. 
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guoieas onde moreeram Atahualpa, Guati
mozim e tanto;; outros. 

Mas, volto ao meu raciocínio que(! o fio 
do assumpto. A I Icspanha clerical, transt'or
ma.la, entrou em docadcncia, c não preciso 
soccoi·ret·-mo ~·.os críticos impal'ciao3 c menos 
de s suspeitos. Eu li em Luiz Veuillot, ca
thoi:co intransigente, que a decadencia da 
Hespanha foi a obra, não do cathollcismo, 
ma,:1 do clericalismo, que gJr·ou o fhna.tismo. 

Ü SR. VALOIS DI:; CASTRO dá um aparte. 

O SR. GER:\IAN.J HASSLOC!IER-Mas o fann,
tismo 1·esul tou do clericalismo,e este nasceu 
do catholi·üsmo. Pelo menos, concordo quo a 

. i.tcção pura do ca.tlwlicismo devia findar onde 
começou a cot•rupção do sua primitiva pu
reza. 

Findára o seu p:1pel historico, e o que 
subsi::;tia era. nm mal. 

Ora, as Philippinas, possessão hcspanhola, 
ha.bitadas por uma raça inferior, do intel
ligencia acanha.da, fetichista, oram a terra 
fertilissima para a eclosão do fant\tismo. 
V. Ex. si conhece a histol'ia, a sociologia, 
sabe quo nas massas ignorantes, nos povos 
incultos, a religião ... 

0 Sa. VAI.OIS DE CASTRO-Não apoià.do ; 
h a. na Egreja ca tholica. homens de uma men
talidade notétvcl. 

0 . SR. GERMANO HASSLOCIIER- .E quem 
contesta. isto ? Nã.o me o Jtou rof'ol'inclo a 
isto. 

O que quero <.liz<.>r é quo a inlluencia fL·a
des(•a sobre os povos incultos, sol vagens, in
feriores, é facilmente adquh·ida e se torna 
d.espotica.. Era. o caso d:ts Phili ppinas.gover
nado8 os malgaches pela fradaria. Um dia 
lcvantaram·sc em nome de m~s aspü•ações 
de independencia, guiados pel•)S homens 
cultos ,poucos, do archipolago. Fizm·am are
volução con t1·a a Hospa.nha. Deu-se a guena 
com- os Estados Doidos, parecendo pl'Opicia 

· ;is aspirações das Pltilippinas. Os amcl'ir.anos 
conqtLstaram os 1;as e incot•pJI'at·am ao sou 
dominio. Isto dospm·~ou no animo dà fl'a-

. dU.1·i::t o temor pelos S3U3 destinos, expostos a 
Nma bgislação nova e que desconhecia os 
priv.leg-ios . que ella gozav.L Dahi a; insur
reição, que ella .. fomentou. 

.Quando o governo americll.no descobriu 
onde e.3ta v a o abuso dess 1. insurreição, farto 
de dorrama1· sangue, recorreu~ negociação 
pa~·a ultimar a obra que os canhões e ós :L'itles 
ni'í.o tinham podido fazer. 

E tratou então com Roma, tt propt•ietal'ia 
dus ben~ e interesses ma.tceiacs em ,jogo. Nà.o 
resolveu a.ssumpt.os relig-iosos, rua.s casos os
pociaes de ordons religiosas quo por si mula. 
podiam deliberar, mas quo su sujei ta,I'iam a.u 
(lliO Roma <lr.liherasso. Não roconlHWOII no 

Pi1pa<lo urna. pc:-;soa. do direito intcrnacion d, 
pot• isto, como niogucm. aliiis rcconhoco, <l 
excepção ele Fiot'equc nu art. 433 do seutl'a.
ta.do internacional conf'osm a siogularida(b 
de sua opini:i.o: sim c1uc a. sit uar.~ão· da Eg·ro.h 

nem por clla é reg-ulada, mas pela ItaLia,quo 
decretou para olli1 a, lei de ga.ra.ntii\'3, quanci~ 
é attributo da. soberrtnitt,a.ntc::l de l.udo,constt
tuir-se por si. Nem a Santa. Sé erdcoh lois 
do dil'eit) privado, que~~ out1•o attributo di.&. 
soberania. Ü::l Estados Unidos não cn:~a.ra1·am 
di versamcn to a. Santa. Sé, c os negociadot·o;; 
do accõrdo sobro as Philippiuas nã.u e1•am o~ 
representantes diplomaticos do Esta<lo, m·ts 
agentes da administração publica, mandata
rio::l desta. om ilegocio pdvado. ~~ tea.tou com 
Roma como poderia te L' tratado com o chefe 
da insurreição, Agninaldo, 1Banuo de um 
processo pratico para chegar i.W resul.tado 
que tinha. em vist,a, que era c.;tabelecor a 
normalidade da villa no archipclago conquis
tado, incorporado <l nação americana. 

O anno pa~sado, ouvi o illnstl'o relator 
defemlcr a legação quo combatomo.:;, S. l~x. 
produziu então um bolli~simo discurso, ex
ponlo idéas o argumentos que, estou certo, 
repruduzirá. este a.nno, mesmo p~rquJ o 
assumpto nã.o variou no tempo. 

E', pois, justo que se analysc esse di:3CUL'.30, 
aind:1. que rapidarncntc, passan(lo por· pontos 
que precisam ser olucida.dos. S. Ex:. annun
ciou ontão que h goncrosa.montc just.ifi
ca.l' u, convonic!lciu. de mantet•mos ac1uel
la. legação, t'3rrono unico em que era. p;)5· 
sivol o debate, solvida. como lhe p::trcciu. 11 
questão de sua. constitu ·ionalida.llc. Di-·;se 
quo fitzia i.:;to generosamente, porquo nfio 
era ol>rigad.o a i'azcl-o, vis~o como nús não 
havhmos u.plnhdo os inconvcniontos . da. 
mesma legação. Repito, on tro pa.rontllo~is, 
que pomos o duhatc sempro acim:~ d:~ ques
tão da convonienda, mas não fugiremos 
dosb. Dizia o nolwo Doputa.do : 

«Não sorhL licito que cu porgunt:tssc 
si a inconstitucionalida ~c deix:wtt do 
existü· uma vez. que a legação fosse van
tajosa ~ 

Mt~.~, desde quo os impugnadores não· 
declaram os incovenientos da logação, 
podel'ia julgar-me dispensado de mos· 
trar as vantagens. No ca.m, a do!llons
tração imcuml.lJ aos que pretendem 
reformar o que está estabelecido (apoi
ado.-:) •.. A'queu~~ pergunta opponho outr·a: 
- qua.l i.t conveniencia da suppres::;ão, 
qual o motivo de ordem social ou pol· 
litica., o interesse superior que aconse
lha. prosentcmcnto os:m modidu, t(JJausa). 

Minha convicção, ao courra.ri.;, 6 que 
cntt·e nós o Governo temJloru.l, digamo s 
eivil, tom t;Utlo a luci'fll' ma.ntfm<lo bo :.t 
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llal'lllOllia. eont o noverno ospir·iLual da, 
qua:;i l.of.:díd:uio dnH ha.IJiLi111Í.ns ti() pair.. 

Uot Sr. !Ju;Jif(,ulu d:í. lllll :qm1 L:~. 
0 ,\'r. f ;(l:;/t7() tia (J,udw-AS f!l'IJV:J,..; SiÍJJ 

1 \lll C:t. vu1' da 111 in !ta afTi nn:tr~;,o. P I'O v as 
0111 eoJJI,r·ar·io 011 dn.'>:t.lio a r.ill(~ tiS npi'<!
St~iJ l;o111. 

< :o1110 pudt\Jrws Vt!l'i iica.J' u SOII t.irnenl.o 
roligiuso do urn:r. pop11ln1Ji.1J sini"io IH!ln. 
J)l'a.tica. dus aetus do culto, pnl:L adrni
ni·>Lt·a~.~i"i.~> doi:l l:laer·;t.Jnenf;os? 

Pni~ unm ; Jnreor-ra.rn-so os livros pa
l'oclliao:>;e l'allal'ão oloquentcmrmf.e os 
assontos do !Japl.isrnos n ca.sa.mcntos. 
(ÁJI!I?:IIf!n.-:.) 

Demnis, nós vi vemos em Irma e pu r a do 
i.ulm·:tncia. n somos 11111 paiz novo, dospidu 
do p1·eeoncüito:-; n edue:.ulo n:.t. li1Jord:u1e. 

Nnnca tivemos lutas r·elig'iosa.s, mas 
(11W ~m·ja. nm<t oJI'omm <.L e.-5se sentimento 
O VCl'·SC-hiL que O quo p<.l,I'CCÍ<.L inJifJ'o
rCllÇí.~ n•ltgios<~ dos bmzilciros uu frou
xidi-LO de súa. crença. <1 a posso tmdicio
nalmen ~c LI'anquilla d<L liberdade de sua 
conscicncia, c do respeito <~sua fé. 

Penso quo no Governo dBsto paiz, que 
é catholico, a S<ultt~ St'l pütlo pr·estar 
auxiliu aprrciavcl, como pr'lrle m·car 

fl;~IIÍ a, n€er:.;:·úir.v!n IJ 110 rdn tinrl'.tJW;s ele 
da!' a UJdos nstr~s hürw:ns qnrj elJ·~g-a\·am ;J, 

nt1f;SO p;r.iz :1,·; ma.is comvJotas g:u·arnias de 
igwl.!dado em t.odl)s IJ.-l t~;ncnos, a. CIJmf.'çtn· 
pelo t.or:·nniJ reli,úosrJ, nf~r~essidarlc esta rpH.l 
jil. o Irnpoi·io ~cntin,, a despr:ico dfl c0nsignü.r a, 
CIJnstif.llil;:í.o 11111 :tdigo p1·ollibindo a existon
da díl ternpl(JS íJ.cn.tlwlkos corn fürm:.t nxtc
r·iur, disposir;~.n que nunea. i.C\''0 a r:or;:,ge;m de 
f'azer· respeitar-, t<lnto no llio GréLnde do Sul 
u.bunda.varn csss1~S tornplos,c ;fi os ::eus cam
pi.MJ<.ll'Íos r·opicaodo ao- me:-:>mlJ t'Jmpo que os 
camparw,rios da.s cgl'(•,ji.J.S ea.tlwlieo.s. E' que o 
Impetio entrmdia qtw, si, porn:n Lura,quizossc 
torna1· cfl'eetiva aquelh d.spo~içi\o, que era. 
a.pen;_,,s encaixada na Const.itulç·ã(J como um 
re:'ito tradicional da, mona.rchía portuguew, 
iria compromet;ter :.L vida nacion:.d c, tctl vez, 
promovc1· uma luta t1·errwnda motlvada por 
uma questão de~tu. Dr.ttt;-i'eza; c por issu foi 
mais longe, p:n•nü~;i,ind.o que ::;c fizcs~e uma 
reforma con:;titucional ~por uma assembléa 
ordínaría, sem puderes con:oti'.uintes, só por
que não poclia mais rcsbtir á corrente da 
opinião. 

A Rcpublica, surgindo, sati.:ifei plena
mente o conceito do Estado leigo, porque, di
versamcn to das munarchias, a R\'publica. n:lo 
assenta a sun. origem em religiões ... 

sm•íos emba,rn.ços. Devemos a.provcibr a. 0 Sn. VALOJS DE CAs'rRo-A Republica n:10 
experiencia. de outros péLizos, ontlo tttm- pódc viver sem roiigião. 
lJCm so tlecrctou a. separat.:ão cntt'e a 
Egrüja e o Es!.a.do.» O SR. Gr.R:>.l:\2'\0 1-L\SSLOCHER--V. Ex. nKo 

púdc deixar dn pcns;w <\S.-iim. Or_E., os aca
Dcstaca.rci ns duas l'azõcs prinr~ipaes que o thollco::> natcu·n.Imentc se aln.I'mn.rao quando 

illustL·a.Jo collcga indica. ouvirem fa.llar e1JL uma rolig-ii'ío da. maioria, 
O Brazil tom twlo a l.ncPi.t.l' mn.ntrmdo boa formando ,~ conscieneln. nÍüml da nn.ç·ão, 

liarrnonia. com o govm·no e'pitil;wtl dn. qn:t~i qna.ndo virem que essa. rnlig·i5.o cl:t ma.iori:t 
1,otalidrttln dos brazildi•u;-;. g07:a. dn prern1·nnciD.s, 1111c (· 1·nprPsentarlo 11 

g• 1•:-:l.a a. primo) I·:~ 1·n.zilo :Lllng:uln.. gstn.(lo jnnto do chef't~ dcss~1. l'eligiilo. E. o ljllO 
Pois lwm: como 110 Brazil nii.u ·~ta 11111:1. s,·, (~ mals. vm·ão, peLo mnno; jnlga.ndo com :ls 

religião, mn.s mti.ita.s,c como no B1·azil o E:-:- appa.rencias, nos actos de intolerancia. du 
t:ulo n[u eogita. do I'Cligiã.o, para. assegurar clericalismo um ioccnti YO. 
a todos u. li bordado elo vida c culto. a. boa o caso recente de Pcrnam bnf~O echoou do
hai·monia tio E::>tRdo ctJm i1S religiões do- lorosamente na, Allemanha, sobretudo. En 
pondo só do cumprimento dalol, doixan<lo conto nov[tmente como sn ctcn esse cn.;;o, 
(]ne ellas vivmn som conheer.l-as. Um frade em Pornn.mbuco, ü. fl'onte do qmt-

Mas distinguir uma, relaeionar-sc com o tro ou cinco . mil pessoas, prévi<t c pnbli-
. geu chefe, subordinar a ha.rmonL1 do Estado ca.mente convitla.das, quei!nou na. J.Wn.ça. pu

com a religião catholica pelo cultivo de re- blica 150 biblin,s protestantes, um verdrt.de.ira 
la.ções com a Sa.nh Sé, é diminuir as outr~LS auto de fé. Na Allemanha chegou se :t dizer 
pela preferencia; pela cortr.zia expressa com que ao acto assistiram o Govc1·no e força 
relação a um<~ determinada. O principio a1•malla, etc. 

_ sendo geral, a ox.cepc,~ã.o é olrensiva :para a. 0 Sn .. VAIOJS DJ;; CASTRO_ l\Icni;il'a cul- · 
sua pureza.. 1 1 

Paiz novo, o nosso, recebendo a <~ontribni- ossa l 
ção constante da immigraç:5.o, cgw nos Yom O Sn. GJ.ml\TA:'\0 HAs.::r,ocmm. -1\Iéntira., •~ 
de todos os pontos do. globo, com totlas as nU.ima p:uto ; VCI'tladc inteira, o neto <lo 
confissões, o legislador cunsr.ituintc quiz dal' fl'u.ílo c de sen s quito, do l'l'nde posse~"o, 
a todas ellas a ce1.·tcza da igttaldado na. ex- que as:::irn orrcndia. a libcwd;t'io du cult.os. 
tensão dos direitos,· sem p1·ivHegios, favores O Sn.. VALOJS m-: CA:'.TRo- Um homem de 
on considel'n.çõrs e.sprciaes pa.ra. nnnllnm:1 .. , b..lrnt.o. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 11:58- Página 36 de 45 

SESS.\0 E:\I I. Jll~ ~:.q•:TE:\ll:nn 1\E I~JO:: 

O SR. 0ER1\IA:\'O H,~:;;.-.:r.ocnER --- Ni'io snt st 
(l nm lwmem do taiCJl t.o 011 11m b1JJ'J'O; só 
sei quo olle queimou :ts l1iblias ~~m llma 
praçn,·publicit,doan t,o de mi lluu·es de pessu:ts, 
para, como díílía, üopnPn.t• o nmbion te on vo
nenudo por :Lquclles livros lHm•jl•s. O jn!'ll:t.l 
allernão qn0 comrncnt.:w:t esr.e l'ado pnt·g-un
tava si n.mn.nhã. os llltheP<UJO:'! CJ110 mnig-ra.rn 
pa1'l\. O Hl'ilZÜ niio COl'l'Orâo O l'iSc~O thS ui
bl.ias, q11o tmzmn. dol.Jaíxo do bt'<tt;u. o que 
p~ntom p:~t'll. o B:·ltdt a.anditando qne :L 
liberdaclo religios~t peemittüh na C'onsti
tuiçã.o cxist.o real mcn i. o. Em l\Iin~t,:; o facto 
~c deu ta.mumn, c não só bililias t'llra.m par:t 
a foglloira corno producçõcs Iii.í.m·al'i<1S con
dcmnad:ts pcl.n. in t,o[m·ancia, como succcllcn 
a um livro do \'Cl'!lOS do Sr. Dt>. Luciu de 
Mendonça. 

E' o nosso cmdito quu se compt'omotto com 
isto, o o crouito das mu.:õos é, eomo o dos in
divíduos. feito sobl'o as suas acçõo:'. 

Então isto ::lo toiJn·t~ '? 
E a dlstincçã) que temos pa1•acom n religião 

da maioria,asnw.nifecltações que tcJnos cla.tlo [L 

ella. são C(l,US~~. pelo mono>, anirnadora (le 
tae.:; Cl'imes. 

De onde prov1~m iL intotcr.UJcüt dos l'e.L,Lles 
em Pernambuco, em MinJ.s, em S. P<wlo, 
em Nithet•oy, onde a8sa.lta.m o::; templos pro
testantes, e aqui mesmo, onde os pre:-:bytoria
nos posmom um i.omplo, verdadniro mimo 
do [~r te, no l:trg,J de S. Seba.sti:i'.o '? E:;co.-; 
pt'eslJyteeianos sã'J obr>igaAos a. col'rm· tun:.t 
tela de ar . .m1c na. fronte do stw,s janolla-<, pitPi~ 
impedir o aperlrejamento dos vidrJS. 

A gontc qw~ assim tem p1·ocodulo, indo n.iiú 
a n.urhcia. pal'n, eommettct· ta.o.-: n.ct.o~, conl.a 
1:0111 a indlfl'm•one;n da, :wtor·icb.rle p1ildi.c:t, 
c~orno so dnrt r.m Pnr·n;t,mhucn, ~~n.io OovnJ'llu, 
si nfi.o dm•o ::::ot· coJJsrn·:~·lo, dn\·t~ pt\lü nwllelS 
~Ol' cl'iticí1do, pu·:que clh~ podi<L te!' eviti:tdl) 
aque~le ::wto vol'dn.deil·:tmrmb soi.Vil.gcrn, 
antí-ci vHizttdor. 

Estou coeto do que hojoJ semelhnnto dcdatino 
não so reproduzir<í·em Pel'namlmcv, porqno 
o Governo, quo a principio ontenclou ctuo 
:1quillo era n.c1;o perfnit~1.mnn1i:l lo.~al, eahiu 
depois em si, reconhecendo c1uc tiJJ!la. sido 
un} attontado ás nossa.s leis. 

0 .81{,. CI~TJSO DRSOOZA-E!lo nfi.o podia in .. 
tervil·. 

O Sa. GlilRMANO HAssr.ocrma-0 Corligo 
Crimina.l pune a ttucm menospr<lZ:t. pu
blicamente ns CI'ençu.s do f1liOm quoe quo 
snja, e a lei nfí,o manda rcspeiti:tt' sómcn to os 
symbolos ca.tholicus, ma.s os ::-yrnbolo.-: pro
testantes e tlc uulit•a.s confissõus roligiosa.s. 

Aqrwllo p:\drc dnvia n:~l.:w na. c:Luoia, por·
cpHl commot.tou o cl'i mo dn :~eJi(;:Iu, porwindo 
mu.is tlo 2ú pessoas na p1·aç:t l!llblica. p:.u·;t 
qneimn.r, mn :tnto rln ft:>, livl'o~ ~:npTa,dPR de\ 

nrna, L'Dligi:'io rli;-;>idonl.n, p!•al.ir~:Jlldo 11111 :u·l•l 
clü OÜÍtl eoJltl':t :1, t:Ol'P!ll':l,!,':·t.·J tlll t'elllfi~ .. ~:·l!l qtiC~ 
le~ pelas !,iblia,~~ qlll'illl:t.das. 

:\,;sim, a, I•;tlt'op:t, rpw 1;11111 dr1vida, t•onl1uen 
t'üiTW i;I\)J:t.!'íÍ,1JlCis {L l•:g'I'Oj:l. do l<~~tn,do :-:t•rn 
!111.:1, :-iOill PI'.JI;:!SI.o, P-:l,f'.tlllni';Í, lj110 lt J'l'ilc

li.];:.dn dtJ lhdo 1Jl'.~I10 n. e.lllS.tg1'a•::l.o (~ 111:d.i
tuc~ion:d. 

O . .; ll!l:'SI)S :tdtH tl•.Wt'.Jll l\:•di:t,1' ele~ :v~t·.ut'dtl 
eom it !ui. l':xt ni~ttimos a, l'•di:-d:·u, o~!ki:t,l o 
no nmt:tnl;o t'~1c~onlt:•c,\ll1U:l lllll:t tLdl~l'JJihada, 
quL\ é oJlicLtl, jnnto tlil, ejttíd íl,Cl',~cliLtmo.-; lllll 
ministeo,u llllt:·,o o illrtstt·adu J'ella.tn1' 1ws d:i. "· 
so~nn:!a J::tz:·lu ou convP1üoneia p:~J·:t as:..; i m 
J.ll'ut·odul'mo.c;. lJi:.r. S. l•:x.: 
<~Penso que a.o Gove;·no deste p:t,i;;;, qwl ~~ 

e.tLholicu, <L Sant:1 St'~ Jlfi,f,J Jli'C.:f,u· ""·1:ilio 
como J,d,fc r:rcar ::,Ti,,; t'?niJuJ·,rços.» 

E onl.ú.u (l •;nelte1' de l':.tvot·os a, <~u1di~s:í,u 
cathulic<t, d:u·-llw PL'O lios, cuue:.>rlur b:Wil
çiiu do dil'CÍI.OS p:tl'<L OS olJjcdu~ quo i.rn
pot·t;t pêtl'LL os sous eonvonLus, acecdit.iH' uma. 
mis~Elo junto do Pil,pa,lo, et\~. 

O paiz é ea.tllolko, 1liz S. Ex.. c ÍJHlic:t us 
eugísLt•vs pa,I'oehi<VJS, e.1mo si rml'a ~me eil,1.hu
lico b:L,st,a.va., cumu eu, W1' t·9cebidu n:t pia .. 
ba.ptiSilli\,1 este t.itlllrJ. O HI'<J.;I.il é ig11Ut'il,tlt.e, 
oxploeatlo JUlo der·i<~:disrno, como pelo An~ 
tonio Conselheiro 011 q Jlitlil1IOl' J':tn;,,l;ir•,n q 1!1\ 

a. h i sm·ja .. 
. N<tt.nralmcn tD O:l cl!~t·ic:.w;;,epu l.t\:•.m :i, m:to 
tão bons olrJmontos, n:io ddx:tJ·ii.o dn :t.t•gn
monht• e ll11 todas as cun,~osslii~A a() <~<Li.llO· 
licismo pn.L'a a,IJg'll1CIJta.r·ont it iWdn.cia, d1\ sfHJs 
so:1 u:tz.os, qun i t':-í,o a,V\ n.o ass·t:,sina.l.o elos 
pa ;l;nJ•ns ova.n.u·el i t'O·"· p0.I'Sl'g'll ÍJJClll·eJ" •.• 

n Sit. V.\I.Oi::i 1!1·! C\8TJ~C) . Po·•) :t. \'.lr~x. 
C(lll'. eil.!l 11111 :-:1·, :!,::;~;L~lsin:l,1,:> tlr! /ll'lli.e•:1i"ll'n · 
ne.-::-n.s CiJJHii~~õos. 

O SrL Gr.:~t-'IAi\'o lf.\.'\S!.OGIII':n, · .):i, (•i!;rd a.-; 
pot·so .. nti<~ões om !\Iina.s, om Nicl.li:II'()Y, tt·o
monrla.s,llo a~::;,tll;us :L Li I'u.-:, oiltlt\ c~lln:o:~ l':LZi;tm 
prndicas. !t:JJt .Jiliz ,Jo F1H'iL, <~uJJt;;tJ':l,m~mt~, 
nm Citnatico atirnu-sr~ sob1·n o l'.:t,1'l'oJ nm rpre 
vinh;t um dnsl;os ;dVI'j:t.dus pnlu oclio dos 
posscs-:os e. :tl'IYt:tdo dn pJmiJal. t.1'11trm 
m;üa.l-o. acurliiocnnrlu el'l'al' o gol po n f:\''.1' 
victirnado pr~l:l.s i'OÜas do ca1·eo. Em lJ htlt':dJiL, 
si me niT.; t~ngano, uma Sil,l.i1 ontlo prúga.vn. 
nm :-\ll.c:wdoto diss\det1tc foi a.li[te,Ldn, n :r, 
cu:::to s:dvou-sc o IIonlOHl qrw as !.eis do p:dz 
gar:wti;un. Isto u::í.o ·se d<11':í. qua'rli1Cl lla. 
consciencia publi•~iL :Jn f'orm;,,r· <L e Jl1 vic:.~:'i:J do 
que to la:J as t'uligiõos tcJJm dir·eil;o:-: igu~o.~ e 
cJllO o l•:stado alli está par't ga,eantil-a3 :t 
t.udas. 

N:L Amol'ica d.u Nu1•Le h:1 <3SStt eon vicçã.o. o 
a IJJI,a ont1:n o:~ cJ: .. ~nLc.-; d:ts V<Lr·ías euJdL~s~:J !S 
:-;n t'a.z. eomu a. lul.a. onl.rn conctL't'JJitn:-: in
dll;d;r·i IIIS. E n:LqJJ'•llc\ paiz oJ•i;:in~il d:1, 
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rtJcl<l 'IJI,(J os r.a.i;ltolicos recorrem a meios pra
ticos pal'(1 conquistarem aucptos. 

J<:u li jii., om uma revista, que annunciam 
quo no linal da missa, lmver;i, distl'ibuü:ão de 
~laces aos q no cornpa.rcç:am. 

g o expediente d:í r.•suitado. 
Acrodit:wdo na efficaci<t da pà:Ia vra dos 

seus prégadoi·c:-::, o essencial é ter ouvintes. 
Estes, em uma. populaçf.i.o misemvol de pr·o
letal'ios, conquistam-se, seduzem-se com o 
cahe o,emquanto o esperam, ouvem o préga
dol' que os deve converter. A seu turno, as 
outras eonfissõos entram na concurrencia. e 
aUrahom os 1ieis com outras isca::;, até com 
dinheiro. Para ouvir uma mü:sa jil se dá um 
to:-<tã.o, llit America. Dou à Camiu'a a minha 
JHtlavra de honra que não estou phantasian· 
do. E' a pura. verdade. 

0 SR. VALOIS DE CASTRO-V. Ex. está fa· 
zendo cspi1•ito. 

contl'ario, a pref,n·encia dada aos ca.tholicos 
pódo s~·:r·iamente comprometter a paz in~ 
terna. Reconhecer <~ supremacia ca tholica 
é perigoso. · 

Em que póde a Santa Sé auxiliar o Go
verno? Ouvindo-o na nomeação dos bispos? 

Mas não deve ser ouvido o nosso Governo, 
porque o regimen do padroad.o foi abolido. 

-Mas nem isto, esta officiosa audieneia não 
existe, pois creio quo, si ella tivesse tido 
logar quando monsenhor Brito foi indicado 
ao Papa para l)ispo de Olinda, o nosso Go
verno deveria, si lhe . fos~e licito, impu
gnai-a, conhecida como era a sua hostilidade 
cont1·a a Republica e seus institutos, tendo 
atirado sobre o casamento civH uma injuria 
deprimrnte, om frente a uma granJ.e assem
bléa de fieis, qualificando-o .. de concubinato 
como fez na peregrinação a um santuario d~ 
Apparecida, isto é:.qualifi.cando de concubi-

0 Sn.. GERMANO HASSLOCHER- Não estou• nato a organização legal da familia no 
juro. Si estivesse fazendo espirito, V. Ex. te· Brazil. 
ria o dil•eito de se revoltar contra. mim,que o SR. VAI"OIS DE CASTRO_ E' uma opi-
assim dcSl'espeitarla cs seus sentimentos. nião. · 
·Eu li mesmo uma critica disto. O escriptor 
a.Uegava. que a Egreja resisto quanto pôde ás O SR. GER~IANO HASSLOCHER- Será, mas 
innovações do tompo, mas, quando não póde ê um jnsulto, é um brado sedicioso. E a.quel
mais,conforma-se, pactüa, explora-as em seu les _mesmos que tanto applaudiam o bbpo, 
beneficio. ereta V. Ele., procurarão o casamento civil, 

Ora, a Egreja sempre condernnou as re-: o concubinato legal, para suas filhas e irmãs. 
uniõefi mundanas, os bailes, etc. Hoje não de prefei,eucia ao concubinato illegal da. 
pôde ma.is,e dabi o facto de em meu Estado Egreja. ' 
os jesuita.s organizarem sociedactes recrea.ti- Mas ... o Estado não deve influir na no
vas, como fizeram muitas. Começam con- meação dos bispos, não se deve preoccupar 
struindo um bello pl'edio, que é o centro de com isto, tanto mais porque abolimos isto, 
reunião. torná mos a. Egreja independente, como reco-

Assim succedeu em Santa Cruz, logar do nhece o nobre Deput,ado, proclamando a sup-
tneu na~cimento. pressão do padroad.o. Não queremos favores, 

Nesse club, fundado pelos jesuitas, ba.ila.-se, não pedimos vantagens. 
joga-se, bobe-se. Agora, quanto á Santa. Sé poder cre~tr 

0.> protestantes, vendo aqJ.Iillo, ficam tenta- embê.traços ao Governo, a affirmação é mai'.l 
uos; lamentam nã.o ircrn lá, não poderem grave, sem por isto deixar de ser innoconte 
levar suas filhas :tlli e ... convertem-se, e a c~meaça. 
conversão é a joia da entrada. · Então o Imperio mettia odiosamente, vio-

A càthechese hoje f<tz-se assim e não mais lentamente bispos na cadeia ; affrontava :1. 
pintando os horrores do inferno, em que nin- Santa Sé sem temo1•, e a Republica. ha de 
guem acredita. temel-a? 

. Mas n~o vem ao caso isto, e deixo esta. di- Um homem do talento e saber do nobre 
gressão para tornar ao assumpto em dis- Deputado ha de se sentir embal'açado em 
cnssão. avançar a tanto. 

Preciso responder à segunda grande con- . Parece in cri vel que seja S. Ex. q_uem 
veniencia, que, no pensar do illustrado re- d1ga nes~a Casa que o facto de supprirnir
!ator, justifica a manutenção da legação mos a legação junto á Sttnta Sé eruba
JUniio da Santa Sé: o bem que nos traz c os raçaria a vida dJ Gove.eno. A Egreja é 
serios emba.raços que pô:.!.e causm' ao Go- muito fraca para isto, deante da Rl'pu
verno. hlica, muito fort9. Ella já concebeu a 

Eu não creio que o Estado, respeitando c idéa do dominio universal, como tttmhem 
ga mntindo rigorosamente tt libm•dadc de conceberam C:t.l'los Magno e Na,poleão. Hoje 
crenças ecultos, possa j:.tmais pl'vvocar uma clla pollePà aiuda, alentar osGa cspera.nç-<t, 
reacção dos catholicos por não distinguil-os ·talvez como refugio da. revolução ecunornica, 
especialmente, ao pa;,so que acredito que o quando o problemll. social se appl'oximar da. 
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hora U.o crise. ?-.·Ias são sonhos vãos, o o seu 
:poder é todo phanta::;tico. 

A Rcpubliea será. aca,so uma. obt'i•, arti
ficial, sem viU.a pro:pria, deponuencLo os :{Cus 
destino::; da intiucncia. q_ue sob.·e os mesmos 
tenha a Egt'eja? O Imperio, que commcttcu 
o erro do encarcernr bispos, fl!'l'O ignnl ao 
de intervir nas quo::;tões intl·TDiiS tlas H.opu
bllcas platinas. :pelo que atú h1·.i:\ sofl'remos 
as antipathias dos nossos dzlnhos, o lmpc~rio, 
quo assim procedeu, ncnlnllna. cousoquoncia 
sofTreu, e :::ot·omos nós q uc h a v e mos de te me r 
o Papado, um mytho? 

Não; a Hepublica não cstt1 om t.ã.o indi na 
contingencü1 de precisar, por IUodo, maotor, 
uma leg;tçiio junto do Papa. 

Em minha terra, á sombr.~ üu. liberdade 
religiosa. vivem fraternr.dmonto cn.tholicos o 
acatllolicos. Juntos habitam as me::lmas Loca
lidades e confundem os sous in t;mes:~;cs. E 
ercio que,si <.unanhã supp1·imir·rnos a lugação 
que se discute, este estado de cuusa~ não se 
mcdificará.. 

V. Ex. e assim to.lcs cs dcfon:;ores do::;ta 
. legação examinam o caso atr~tv(~:s du :Senti
mento suspeito de suas cren«:as l'cligio:~as. 
.E ~ó fazem é lembrar o p1·odolllinio da u.aio
r·ia, alludindo aos ~entirncn tus 1lo Brazil. 

·Mas é esta p1·eoccupação que eon\'em ba
nil' do Estado e que de ract,o a loi uauiu. 

O· ponto de part.idn «) fa.lsu, lhlsissimo. 
O Est.ado não cogita tle 1·elígíftn u.lguma., 

el I e é leigo. 
E que este é o ponto üo v istn do VV. E Ex. 

se vê a,inda na am·~·maç1ío do mou nobre 
collega., de que os Estadns Unidos, mais dia 
menos dia, á. proporçflo qno o llllll1CL'O do ca
tholicos CI'escer em seu t.Llt'l'ÍI;m·io, terão de 
constituir uma emiJaixada na Sart flt Sé. 

Pouco nos úevorb impor·tu!' i.-.;to, porque 
dovemoa cogitar de nós e llilO do:J outros. 

Vê·se, porém, que a preuccupação de 
VV. EExo é que o E::;tado tlev,, ::;empro rc
ílectir o sentimento d.o nucleo 1·eligioso 
maiol' dentro delle. As::.im, tws gsf.ados Uni
dus, a despeito do ser a sun população de 
60.000.000 de habitantes, V. E.x., susten
tando que 10.000.000 de catlwlicos foPmam 

· ó mais poderoso nucleo religiuso, porque os 
outros 50.000.000 de nori.e·amel'ica.nos se 
subdividem em muitas religiões, não ha
:vondo nenhum nuclco tão numeroso como 
-os ratholicos, · diz que, fatalmente, os 
Estalos Unidos llão de chegtu• tambem ;i 
conclusão a que nós chegümf·s: do c1·car mm~ 
legação junto á Santa .:Sé. 

Par<.t quo fim~ V o Ex. não fi credita. nem 
pódo acreditar que o::; Estado~ Unido:.; hão de 
mudiiic<W f'undu.mentalmonto n :5tm Cunsti

. ·tuiçã.o,que lhes deu udes.;nvulviJnenLO o pro
gro::>so que ahi estão patontos, pal'a ostabo

vov. \' 

23 

lecercm uma, reli~ião de IO:st.iulu otiHal" 
mente. 

A liber(hde r·nligiusa. foi c·x.a.danlllJIIi_\ a 
condição de ondo provoiu ~L gt·:wdez:t <lo;:::.;a 
rmção. · 

Esta anLig~ coloniit inglcza. foi povué1.1ltt 
por indivüluus í[Uü t'ugiam das pel'~üglli<;ÕUS 
rJligioSil::l na Eul'Op:t, indo procut·ae no ~o\'u 
Mnnd,J rcf'ug·io contra a. pt·evutenciiL dn seus 
pm·::~oguiuul'OS. Fui uxactamon Lo do J',wl.u de 
não encunLl'<.l.r em os~r.s colonus ali i <!ltelll os 
JmÜc:_;:;;e violcntat· qun proveiu a. gr·andoza. 
dos Eshdo:; C nidos d<~ Amor ca. du Not·to, 
formando-se um<t n<tcion<Liidado som quo o 
elemento rc'ligiuso collaburasso nom iiJttire
ctanwnte. ao pa~so que a.liboi'dado roli.!_dus:t 
colla.bol'ava pl'ofnndamcnt.c pa.m ét foJ·rnaç;i.o 
de tão podoroso phenulneno sucwl, 1.i.d voz um 
!los mais assombroso~ a que <t lmmu.ni(larln 
tom as.:~istido nos ultimo:) t.cmpos- it limna-
<;ão da. nação norte amoril'an:t. \ 

E pur quo? Porque CL'<t tão cump!td.:t a. I i
herdade religiosa que os ddiulilos :-u :-:t\nl.i'i lll 
:i. vontatlo,podiam per!'eit·~mentc expa.JI(Iit·-~·HI, 
levantando os seus ;dta.t'e:-<, <Ls suas ca pnll:ts, 
as suas egroja:- ou cn.thellraes onde bem lho:{ 
pareces.se, praticamlo livremente us l'itos 
de todas as religiões que ~o albergu.m !lentt·o 
daquolle pLLiz do libotdade e do tolm•:wda.. 

Então, V. Ex. acha que será. possi vel do 
um Illomento rmra ou1ro qLLclmll'-::;o a cvnti
nuidac!o desta- exi,;tencia que vem pl'csti
giada pelo tr-iumplto, cun;;agrada pela pra.
tica, osta.bolecon!.l.o-se amanllii uma repre
sentação em favor dos catholicos, que nos E:s
tactos Unidos são o proclucto do hontom, p:.;is 
que fui o re.:mltado da immigr.:tçào it .Jbrm! 

Só por uma revolução, porque isto il'ia. 
contrariar :.t essencia dos sentim:~ntr•s ch
q uel! o povo, todos os ~ eus actos e in ler
esses. 

Póde-so dizor que na Amol'ica do NOJ"I;r~ 
havia 11m caracter formado. qne vinha d:t 
Ingla.terea. o apenas deslocado para. OJÜL'O 
tor1•itor-io, até cpw pelo esf'orço, pcl•~ tcntlcn
cia d:o1.s vontades, foi se manifestando no povo 
amorica.no cs:Ja pt·ooccupaçüo de so COIISGi

tuie em nação u dah; o E3tado. 
Sim, poriJUC eu crei.o que V o Ex. concvr

da com a doutloin<.t que eu oxpuz om comcc;.o, 
que não basta ser pov0 para. sor naçí'i.o ou 
EstadiJ. 

Tivemos da vorJ::ule dos~a doutrina o 1 

exemplo majs f'rizanto na historia do povu 
juda.ico; ollo ninJ.a existe, ton<lo Lle·mppan:ciJ.u. 
a mv.~âo .juda.ica., tal nJZ pclt~ co lera. di Yina ... 

Vô V. Ex. (rlíri,r;inrlo-se lW s,·. Volois de 
C((S{ro) que faço de \'CZ GJ1l IJUitlldO i~S lllilllJ·~s 
COIICC::iSÕ8.). 

V. Ex .. CJmpromet;teu a.ind.it it iltC:'U, tltd
xa.ndo peecobtn· que quem sudtuu1i:.t :L nncu.-:
sidad.o (b manutenção da log:v.~ão junto ü 
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Sn.nt<l. S(\ olJedeco a. nma prooccupação da su:t 
crença privada ; não encar:t o assumpto i.m
pessoa.lmente, desprcoccupad;uncntc, como 
nó~ encaramos. 

Nós qnoremos a ma.t::; eompleta. lihorda.dc 
rr\lígiosa p;ua todos. Ind i rid mtl mt~n te eu 
podce.ia significar a V. Ex. até que ponto so
mos impa.rcia.es, dizendo-lhe IJUO eu sou por 
indo lo e por temperamento t d voz o I! ornem 
mais inimigo da Egroj<1 cu.tholica .. 

Penso que o mundo nunca sofl'reu maior 
calamidade d.o que o christianismo ; acho 
(sem ter o intuito elo o1fonder a. qua.lrJncr col
leg.t} que si não tivesse havido catholici.~mo 
ser'i<Lmos muito mai.~ f(llizes no mun.lo (1uio 
apoiados) ; acho, e fallo em meu nome, que 
teriamos poupado muii;os infortunios ü, espo
cie humana. 

.Nosso p1•ogresso seria outro ! Acho, como 
todos os grandes escriptores achu.rn, que a 
Ref'orma foi a segunda calamidade, porque o 
catholicismo estava morto, perdido, e não 
passaria do :seculo XVI. 

Veiu, poeém, Luthero com seus compa
nheiros, que tambom queimaram gente; 
Calvino queimou, entre outeos, aquelle hes
panltol, Cervetto, que tambem mal'chou para 
o supplicio, para cima do uma fogueira, 
como a Egreja fez marchar ta.ntos outros, 
arrancando, por exemplo, a, lingmt a Vanini 
em Toulouse, e da luta da Reforma a Egreja 
colheu novos elementos de vida. 

Eu penso assim, e só faço guerra á. Egreja 
catholica no terreno dn. propaganda.. 

Não b::~.ptizo meus filhos, nã.o quero rela
. çõ::•s corn Egrej<1 alguma., vi v o completa
, mente longe destas preo<~cnp :lçõos ; hei de 
. educar mr-ns fillws om outros principios, 

longo da Egroja catholica., independente
mente elo sentimento do C<Üholicismo. 
. Entret::tnto, . quero a mn.is completa ga

rantia para todos os senhores. Estuu sem
pre contra a.quelles que, porventura, preten
dam crear ·. qnalquee loi quo lhos possa 
tirar o mínimo que seja do liberdade de 
vivo,· dentro do meu t>aiz, do f'azerem sua 
propaganda, do cultivarem seu desenvol
vimento, de procm•arem . conquistar todos 

· os collegios, de lenr para os convento.~ 
todos os nossos filhos. A' propagn.nda. dos 

· senhores, ou opponho a. minh[L-á. palavra. a 
1 pa.lavra,-ao argumentou a.rgument.o. 

Si os senhores encontram argumentos 
··· que façam com quo as pessoas cedam ante a 
_ sua . influencia, sou vencido ; não presumo 

\

ser senhor lia. verd<1de absoluta, presumo 
· disputar em torno della. ; o ponto de vista de 

q1.1e faço depender a. felicidade humana, o 
.seu progre-1.:10, . o sou engrí\nclecimonto, () rli-

l vcr.::o do vosso. 

Assim fosRcm todos os a lYers:n•ios da 
Egr-cja. <~atholtci1 no Brazil, com::> :-:;omos nú!'l, 
sobretudo no Rio Grande do SuL 

Não ha, neste Brazli todo, nm petln.ço do 
sou ~CI'l'i toric) onde se 1'espe1tcm tn.ntu 0.sses 
p1·incípios dn igmdtlade ci de l'ih~edade re
ligiosa como no Rio Gea.nde dtJ Sul. 

Croi:L V. Ex. que no Rio Grande do Sul a. 
repressão é t5.o severa que não se tolera ~dli 
que os indivíduos, em dias do mascaradas, so 
exllibam pelas ruas vestidos de padres ou 
de fl'eieas, porque a autoridai}c no Rio 
Grande do Sul. acha que vao nis~o oll'onsa á.s 
crenças alheias e que a liber·dadc, a tole
rancia., não v<~e até o ponto ele permi t.tirem 
actos desta na1.ureza, que pódom perturbar 
gravemente a ordem publica. 
- Aquelle Estado não tolerada unra incursão 
elos jcsuita.s na, vida de quE'm quel' que fosse, 
preten:lendo elles sahil: do campo c1ue lhes 
e reservado o garantido pela Constitutçã.o ; 
assim todos vivem perfeitamente felizes, e o 
digno Deputado nunca ouvirá d(j um josuita 
-o quando digo jesuita creio que. resumo 
tudo quanto pos~a dizer do catholicismo
nunca ouvirá de um jesuita que não é o lUo 
Grande do Sul o paiz verdadeiramente ideal· 
da garantia das liberdades religiosas. 

Affirmo, entretanto, que nunca hão de 
ouvir de um homem educado na poli1.ica do 
part.ido republicano do Rio Geande do Sul 
que seja capaz de transigir nesta quest.ãJ da 
Constituição, exactamonte porque vê em tal· 
trànsigimcia uma ameaça á.quelle Estado 
venturoso, onde a crença livremente se ex· 
pande, garantid<~ 1)ela lei, onde cada um 
pensa o sente como qner, att~ o limite em 
que comoça a liborda.de de ontrem, pJis, Oll<lO 
a Jibcrd<.ule do pensar dn outrmn ·comP.ç:l., 
cessa a acçã.o da. n os:m. 

Sr. Presidente, vou -terminar as observa
ções que pretendia fazor sobre o assurnpto o 
que não pude fazer ~ompleta.mente. 

Tenho certeza de que voltarei a occupar a 
tribuna para tratar (leste assumpt.o sob um 
ponto de vista, que não pude aboedn.r hoje ; 
ma~, como não desejo fallar a.manhã o estou 
cert•> de que meu illustre colloga ha.devit· em 
defe~a. de sau ponto de vista, opportunamente 
então virei á. tribuna para dar ao caso maior 
des!mvolvimento .. 

Como j i. disse e S .. Ex. reconhecei!, somos 
tenazes, ha. em nós uma vnrdu.doirL~ . tcnaci
d~de em r.eviver todos os annos esta. questão: 
<) como o fvgo tln.s vestaos que não queremo3 
deixar quo se apaguo. 

Cumprehendemos que no dh em que nos 
considerarmos vencidos pela conde:,;condl!lncia 
do Congresso, fica.rá. esquecido tam bem o 
principio da. Cons1.ituição, para depois ~er 
nmn. ~:urpresa,quanflo ::~.:gnr.m se 1r.mbr::t.l' do 
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vir de no,·o propor a snpp1·o:;:s:to do nm:t le
ga.çã.o jnnto :1. Sa.n ta. Sé. 

Não, uã.o queremos dcixm' cahir em prc
scripç;\o o assumpto c assim, to<lo.'l os aunos, 
faremos valee o nosso direito, inter!·om·· 
p:n1do essa, prescrip((i'i.O, c 1111 t~m;teid · ~de, 
pül'que somos eunvoncidos. 

Nlnguom pódn sor tcn:1z qtmndo se tea.L:1 
do a~sumpto sem ímporta.ncia, q tw.ndo ::;e 
tr•:1ta. de futilida.de.s, e não do cJnvicç\o. 

Para termuR este a.rdot· que nos atira con
stantemente á lU! a,é preciso quo ten l1amos 
uma con vlcção profnnd:.L de que ser,·i.mo.s à 
nossa patr:i:.t tão sincera o lealmente como 
VV. E Ex. ostão convencidos rle que servem 
á pat.da. sincera e lea.lmnnt;e combatondo no 
sentido do se manter ,junto á Santa Sê est:t 
legação, para. que se mantenha., poT'tanto, 
esta ligação entre o Estado e a. religião. 

Nós, o:J advers~t.rios dostu. legação, ha.vomos 
de .venc:w um dia.; o esse ditL 11flo est;l lon· 
ge ; estará tt~nto mais per~o qu1.nto ma.iol' 
for a noss ~t tenacidade em não interromper ;1, 

obra., em co ntinual-a com o mesmo n.rdor, 
com o mesmo denodo, com a mesma fé. com 
<L mesma esperança ; e nesso tlia então, po
deremos, cn.thu\icos, como não catholícos, 
atheus, como crentes. viver na commu
nhão nacional, confundidos na actividade d::t 
nossa patr.ia, ra:;~peita.ndo-nos mutuamente, 
s:nn que jélmais poss1.m, entre nús, produzir 
attrietos, provocu.r desunião, embarJ.çar nossct 
acção pat.riotica, dissentimctüos religiosos. 

Va.8 ::t impl'imil' o ~r. ;r,ninte 

PARl~C E;n, 

N. 01- 1am~ 

o,Jino. f]HI ~ dn't~ ser Cll'I/Í ufo ri. ( 'uii1111ÍS .~citl I•:SJit'
CÍirl do J/!mk11ÍO o ?'Cqueriuwnlo eu1. 1]111~ 
o contra-(!{ tili1·antc gi'(Ulwcrlo i'L'{Ol'iJI(Hln 

l•elippe Orlando Sfwrl pcrle ao ('oH[Jresso 
_Nacional permissao para co11lriúuir Jll.!l'a ó 
mouiepio ·militw· 

A Commissão do Marinh.1. o Guert•a., atten
dendo t.t qllo recentemente foi nomeada um::t 
commi5são espcci::tl pMa . a.pt'esonktt• um 
proj :~cto de lei reorganizando o mo :Ji;epio dos 
funccionarios foclcl'aes civis c militítros, ê de 
parecer que a o:;t,a commissào snja enviado 
o requerimento em quo o contra-almirante 
graduado reform::tdo Felippe Orltwdo Short 
pede ao Congresso Nauiona.l. pcrmis:,io para 
contt•ibuir para o montepio militat• na r<1.zão 
do soldo marcarlo na t ctbelh. annexa. ao !lo
ereto n. 247, llo 15 de dezem'Leo de 1894. 

Sala. das Commlssõos, 31 de a.gost) d.e 1003. 
- J. Soares N.:iva, pl'esüle:Jt.e.- Ofi'l; eira 
Valtr.dc7o, relator.- Cw·/.os Cao(J.lf:llnli.
R. Paixcío. 

Vão <.~ imprlmil' os scgninl;cs 

PRO.JEGTOS 

N. 79 B- 1903 
Era o que tinha a dizer. (i11ttito bem; 1nuíto 

bem. O o1·ador é comprirnentarfo pelo.~ seus Pal'ecer soúl'e emenda oj{'erer:ida na .:1a dis~ 
collegas.) cussao do projer:to n. 79, rleslc (mno, 

q11e rwlm·iza o no'O (!)'JUJ a ísentw· de dirdtos 
de in; jiOI"lfJrtl.u o 'l ilult~rial que as Ct!.;;umts 
11/lliiÍGÍptu•.-: rlo ( 't!urd Jil·ed_zu?' c:i ll impll?'ln I' 
jl(ll't.t alittsteciuumto t(, ~ lt.fl'"t e?n. :;,:us muni
ópios 

Fica :1. cliscus~ão alli::td.a pela hor:l .. 

V:1.0 n. impi'imir' :~ sr.1nini.e 

N. 175 n- 1903 

Redocç(íoflnal do pr~jecto n. 175, desteanno, 
que a1,tto1·i:a o Pode1· Executi PO a concedc1· 
t.!D .1Jl'ocw·ad01· da Rcpublic(J., DI'. Carlos 
Hm·ges JlfonteiTo, ·seis me.:.es de licU?Iça, 
com todos os 'NJncirncnlos, po.1·a tratr.o· de 
de sua saude onde lhe con:viCl' 

O Congresso Nacional resolve : 
Al'tigo unico. Fica o Presidente dn. Repu

blica a.utor1zatlo i.t concedm· ao procurador 
da Republic:1, Dr. Carlos Boeges Monteiro, 
seis mczes <in Hconça. com todos os venci
mentos, para. liratar do sun. snudc onde lhe 
convier; revoga.dn.s a s disposiçõe3 ·em con
tPario. 

Sala rlr.s Commissões, l de setembro do 
. 19:)3.-Vil·iato Jlf(lscarenhtH .-!Te?·nw1W[Jilr.lo 
tle llfm·aes. 

A' Commissã.o do Orça.mento fúl proscn to 
a emenda dos lllustros Deputados pot• 
Minas GoraoR, Srs. Viriato Mi.\Se::trenhas e 
Bernardo Mon l;oiro, ao projecto n. 79 A, 
deste a.un:.J, quo a.utoriza o Govcr·no a isen
tar de direitos do lmportaçã.o o rnaterüt 
quo as camaras muuicipacs do Cca.rá prc
cimr·em importat• pn.l'a a.bastccimento <.lo 
agua em seus municípios. 

A emenda manda :wcl'esccntar depois d:1 
palavra- · mater-ial- o qualificativo mctrtl
lico. Embora seja de naturcz;.t metal! it~a. mn 
ge.·al, o material cmprega.do nn. ca.n:tl;zaçü,o 
de n.gua. p:mt n.b t,stecimento ás povon.çõos, 
o Congrc.,so Nacion~ü jám<tis fez somolh;tnto 
clistin!;ç'U;o qu~mdo tem lla.do tn.es fi,,\·orcs, 
quer aos governos dos:Estados e quer n.os di
versos municípios . Pelo d~crcto n. 41, de 5 do 
fevet•eiro do 1892, foi concedidn. a isençil.o do 
impostos rle Impm'l;a.çií.o aos rn tLf.rwiar)S que 
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fossem importdos para, o:~ sOI'\'içós do n,gu;~s, 
esgot s e illumin:tç.ão di1. cidade de Tatuhy, 
em s-. P<-mlo. Pelo decreto n. 56 A, do 
mesmo anno, igun.l fa.vor foi concedido 
á vilh do Cul'l'a[inho, llcL Bahia, p;ü•a todo o 
IDétt.erhl destinado á c.tn<tliz:,,ção de agua .. Do 
igual jscnção g1·s:t todo o nmterial imp~l'h
do pel" Companllj;~ de Agu:~s. de S. Lmz do 
Mar~Lnhã.o, pelo decreto n. 721 ,de 4 de dezem
·bro de .1900. A lei n. 813, de 2:3 de dezem
bro de 1901, <~rt. 2°, n. VIII, i~onta de 
direi oa do importaç?ío o matm•üd impor
tado polos Estados ou municipaliflades 
com·applicação ao abastecimento de agmL. 
IJ.cntica disposição eocon l.ra-sc na lei nu 
mel.'o 953, de 29 de dezembeo de I 9fj2, art. 2°, 
·n. VIl, e, ha poucos dias, esta cJmmissão 
deu parecer ütvor<;lovel ao :projecto flue COJ?-· 
s.igni.1va igual medtda, a pedtdo da !ntenrlenma 
Municipal de Porto Alegre, c U.:3 emendas 
tornando extensivo o mesmo favor ás muni
cipalidades de Nova Friburgo, Ther~zina e 
Belém, parecer quo foi approvado pela C:.t
mara. 

Não lm mo·Jvo, poi:;, para a Commissão 
abrir uma cxcepção em favor d::t. emenda dos 
i li ustres Deputados por Minas Gm·aes, prin
cip:.l.lmente tL·atando-se de um Estado, como 
o do Ceará, victimado, neste momento e pe
riodicamente, por tremendas seccas. 

A Cumrnissão ele Orçamento 011ina pela 
rojeiç~ão .<la em::mda. 

Sala da.s sessões, 1 de setembro de 1903.
FNmciscJ Veiga, presidente. Votei pela 
emenda orn cu.)a adopção não vojo inconve· 
nilmto, como se úeduz do proprio paeecer. 
-Pmtla Rumos, relator.- Francisco So .
Cm·nelio da Fonsew.- Gulctío Ca?·vallwl.
Dwv·id Cam)Jisla, com o S:. Voiga.-Urbano 
S ·n'os. 

Emenda a' que se 1'ef'm·e o parecc1· suprct 

Art. 1. o Depuis da pn.lt1.vra. -matet'ial
a ccrosconto·so metalico-o mais como ostú .. 

Sala das sos~ões, 11 de agosto de UJ0:3-
Vir·iuto Mascm·enhos .-Benwnlo Monteiro. 

N. 132 A - 1903 

Pco·cce1' sobt·e emendas offerecidas na ,'JI.L dis
cusscio do Jí?'ojecto n. 1.'32, deste anno, que 
fixa a f. ?'Ça riQ'I)al pú?'c! 0 CXCI'C·:ciO de 1(}04. 

A Commissão de Marinha o Guerra, tendo 
csturlu.d.o convcnientemcp.tc <l.S ca.endas apre
sentadas ao pmJecto n. 132, do coerente 
anno fixanuo a furça navu.l par;.t o unno de 
1904,' pelo_ Sr. Deput~do Thomaz CL~vul
cautí~ vem wbrc cllu.s llltcrpôr o sou pa.
rocer. 

Em-5nda n. f 

Accrcscon t3-se, in flrie do § .(o do art. lo 
- engaj1dos ou sorteados. 

Sala das sessõo.), 4 de ago!lto dJ 1903.
Thoma.z Cavalcanti, 

Esta emenda ê amplia.ti.va da disposição do 
projocto que inclue entre os elementos ~o?
stitutivos da, força. naval, para o excrciciO 
vindouro, os foguistas contractados c pre
tende aggrcga.r a este paragrapho as praças 
desta mesma especialidade que forem recru
tadas para o set•viço da Armada, por meio 
do sorteio ou do engajamento. Ora, como se 
sabe, o corpo de marinheiros n:tciOU[\CS é 
que em regra deve fornecer aos navios da 
frota os foguistas necess:1.rios para o serviço 
dos respectivos motor~s. além dos individuas 
que por meio de contracto se obrigai? ao 
mesmo mister ; e, cOJllO as praças ~o Cl~ada 
corpo são oMidas pelo votuntartado, por 
transferencia. d•1s escolas de ap1·endi~os ma
rinheiros,. por engajamento e, finalmente, 
após o decreto n. 4.90l,de. 22 rle jl1Jho ultim<?, 
t::nnbem mediante :::ortew entre os matri
culado::; nas capitanias dos portos da Repu
blica, segue-se que a emenda é redundante, 
um:1 voz que as classes de foglllstas _ qu~. visa 
incluir no paragrapho em quostao. Já se 
acham contempladas naquelle que tem o 
numero tres. Assim, a Commissão é de 
parecer que não deve ser accei t* a refe-
rida emenda. · 

Emenda n. 2 

Art. Fica o Governo autorizado : 

§ 1. o A reiuzir as escolas de aprendi~cs 
mt~rinheiros a. cinco, desenvolvendo o ensmo 
elementar c profissional, de I?odo quo el_la.s 
posEam abas&ocer as companluas do ~3pocH:~
lida.des do corpo de marinheiros nae1onaes ;· 

§ 2. o A rever os regulamento3 do corpo de 
marinheiros nacionaos_, da"3 eE:co!as de apren
dizes marinheiros o do corpo do inCerior,')s 
da armada; 

§ 3. 0 A crcar e regulamentai' as seguintes 
escolas profissionaes, correndo n, despcza pot• 
conta das competentes verbas orçamen
tar.ias : 

1, 0 gscola Pratica de Artilharia, para os 
~011 tenentes que ja tenham 0oncluido o ter;npo 
de omhat•que, e para as praças que eSGlVO· 
rem lmbilitadas á matl'icula ; 

2. 0 Esco.li1 de fogu:stas, pal'ét supprinien to 
das respectivas comptmhias; 

3 .o Escola. de timonoiros, wndar,ores e 
signn.lniros ; 
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§ 4. 0 A rever o regulamento cb E:-scol<:t Pr'<:t
tica de TorpeJo3, tot•nando-a obl'igatoria. 
para os 2°5 tenentes que jü, tiverem sa.tis
feito o requisito üo embarque. 

Sala das sessões, 4 de agosto do 1903.
Thonwz Cavalccmti. 

. Sobre a convenicncia da adopção dos dis· 
positivos constantes desta emonüa, com ox
cepç1o unicamente dos que se contecm nus 
paragrapllos 1° e 2°, já a, Commi~são teve 
ensejo de mttnifest.al'-se, qun.ndo funJ.amnntou 
o presente projecto de lei, do qual foram 
elles excluídos, tão sómontc pelo obvio mo
tivo de-quo, envolvendo meu.idas de caracter 
permanente, não doveri<1m entr;~r na con
tex-tura de nma lei annun., qual é a do fixa
ç-ão da força naval. 

Todavii\, tal modo do ver não onvol via, 
como não envolve, a condemnaçã.o da medtis 
desses additivos, que al.ás figuram na pro
posta do Governo, os q·ual:.s devem sor ad
·optados rela Camni·a, constituiml? projecto 
om separado : os que se referem as escolas 
de n.rt.Hharia, de t01·pedos, de f'oguistas e d.e 
t.imoneiros~sondadores e signaleil'os-porque, 
conforme opinou a Cornmissão, no p~u·ecer 
acima citado, urna das medidas do que mai~ 
barcce a armada, é a remodelação da instru· 
cção p1•ofissional e pmtica,ministrada aos offi· 
ciaes suba.ltel'DOS c <ís praças de prct; e os quo 
autorizam a 1•cvbão dos regulJ.mcn Gos at,ti
nentos aos corpos de inferiores dtt armad~~ o 
do ma1•lnheiros n<1cionaes, porque, dest'artc, 
nttendo-sc â dup;a e m•gentn neco.:=si<lt~<le, j:i 
do ampliar as habilitaçõos oxigidn.s pa1·:lo o 
de.:;empenho das funcções que compor.ern ús 
pl'aças graduadas do primeiro dos citados 
corpos, rectificando-se ao mc~mo tempo a 
situação. de seus refvrma.doa, JlÍ do tornar 
mu.is efficazes aos interessea da osquaut·a os 
peincipios estatuídos no sogun .. o dos meneio· 
nados regulamentos. E, a.ttondondo a estas 
considoraç~ões, a Commissão aconselha á C:.t· 
mara a approva.ção dos qucsl,iona.dos a<ldi
ti vo/3, com as sub-emendas (jUO alJ"üxo tran· 
screve. 

Quanto :í, me<liJa. propost.a no~ 1°, qno at· 
tincre (ts osculas elo apre:1dizes mn.rinhnil'(JH, 
l'od~tzindo asdé?. que na t~ctualida.tln cxistDm, 
a cinco uniclmontc, ~ Commissilo eondc-se á 
evidencia dos fa.ctos e accoita a .id~a como o 
unico mei.o de tol'nnr verdadeirn.monto util (L 
marinha de guerra, uma instituição quo <t~é 
hoJe tom dl!ixado do cot•rcspondur, 1 or m:~ts 
di.~ um motivo, t~ espocta~iva do poclc:r> pu· 
lJJico, pesando solH'C o et•ario como um sacl'i· 
flcio lmproOquo o antes c,Jlltl'alwodncente. 

·As f:U b omend:.t'1 propoHta.s pela Conuu is . .;ão 
de ~I:.tl'in!Ja tj GuHI'J.'a .~ão íJ-5 suguintes: 

.Accrosccntc-sD on.Je ';onviet•: 
Art. Os dircci.ores o ]H'O('ossorcs diJ,S cs~ 

colas de arWlw.rln, de foguistas o d0 timo
neiros, sonüa.dores r; sign<Lleirus, toy;-w ven
cimentos i"·ua.es aos dos funccíunat·Jos de ca~ 
tegol'ia':l c~rrespondonte::; Lb Escola. Peatict\ 
de Torpedos . 

Art. O tempo de scniço para a rei'o1·ma 
dos oífieiaes inferiores da i.trmaüa ::;crit 
computado de confurmirlade com os princi
plus geracs d•~ leghlaçKo mi!ita,r crn vigol', 
ticando dcrocrados, a scg1mda parto c o final 
do art. 67 do regulamento quo baixou com o 
decruto n. 3.:334, do 17 do março de 1800, c 
§ 5° do art. :l3 do quo l!aixou com o Üi} 

n. 3.417, de 29 de maio de ID0-2. 
Art. O::l marinheiros nacionaos que conLa~ 

rem mais du tres annos de serviço, com cx
omph1r compol'tamonto, terão direito a uma. 
grD.Wicn,çiio addicional correspondente <.i. me
tade do soldo, considcr:wJ.o .. se dorogudo o 
art. J n, n. 5, do decreto 11. 478, do 9 do de~ 
zembro de 1807. 

Sala. das Commissõos, :n de a,go:::to do 
1903.-J. So wes Neiwt, prosidepto; Carlos 
Cavalcctnti, relator ; Som·es dos Santos.- R, 
Paixtío.-Of.iveita VotladLTo. 

N. 151 A- 19113 

] 1((1'/JCI.'I' sofn·1~ a IUIIC!/U(ct O(ji!I"UCÍrlo IW .'J-" dÍS· 
cuss~.ro do pro}edo 11. 154, desk ?mto, fJl,':~ 
auto1"i:;a o Pode1· Executivo a a In·~ r cw ,1, 1, 

nist1:1·io tia Guerra o credito cxl1·oordina1·io 
de 25:000$105, .~e11do : 2 I: 500$ Jlft?·a pagm· 
os ·twncimentos rlo ct!]J'ÍltTu :\1111iiJUl Etoy 
Cw·closo; pto('essol' d1.r, eo;linr'fa Bscota Jlifitm· 
do J>o1·to Ale[frtJ ; :!:07:!8040 JWra fW.ffal" os 
de Antonio i:iemermo dos J1ft:rcFs 1 1/"lltf), me s
Ito d1.t nfficina da sm·rollteü·o.~ do ext-indfJ 
Al'smwl rle Gtu:1·1·a (lu I 11JJ'IW IJdllt,~o ; fí J(i$1 :!ti 
JWI"(! Ji(![jW" ns ria Contlirlo nm/U:.'~ r/e Srí ; 
t' ·:10.:>$ os tfe· Ce.ç1o··io .lfwwl't rio lloíil (ill{, 
((fjlle/te ffWtrrla fit:l r} r:str: .s(;'l'tW11/I~ ri? rleJ~O· 
sito de polom•tt de JJ11lulu, na Boltw, i.ÜS· 

prmsados do serdço 

A C'ommissilo do Ot•r,rtmonto snnto n5u 
J)IJiit:J• CO/lCOJ'1hll' lltl. a.pprovaçTi.o 1l:L Olll~lHh 
tio St•. Dep11L:ulo IICPl~din. do S:í. no J!l'!l,Jt~d·l 
n. lG,J, dnsto anno, em que ollo p!·opoc r1ur~ o 
Governo s0,ja. autorizado :~ uf1ri\ _o e.~·edllo 
nccc.:sa.··io para pa,garnc11to do captta.o sutur
n.no NicJbu Cn:d.rJ~:·o. 

A o:non!la afllrmu. fjllO o capit[o Sn,turnilliJ 
Cardoso so acha em condiçõe.~ itiontica.s ás do 
c:tpitfio Anníbal Eloy Cat·doso, :t flUe o PI'O· 
jceii'.> se l'Of<Jl'C. 
· A Cummi..,sfto não pódo du vida1· 1lcsta afril'
maçã.,, IH'!S, no hnpol'ius1) drwe1'. CJI.W lhe 
ínenrnbt.:', do r~x~tJUÍIIi.\1' pot' 8i lllUFIII<l usa,:; .. 
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sumptos submettid.os â sua consideri\ç~ão, não 
a póde corroborar, porque lhe faltam ele-
montas para isso. . · .·. 
- O capitão Anníbal Cardoso requereu seu 

pagamento ao Mioisterio da Guerru, e nesta 
rcpa.t·tição se organizou o eompetontepro
cesso desse requerimento, infol'mando os 
funccionar.ios · re:-:;pectivos. 

ser defel'id<t em pn.rte !'. petiçii,o, pelo que, 
submette á consídera.ç:ã.o da Camara o se~ 
guinte projedo: 

Este · processo .foi ·examinado pela Com
mi.ssfl.o, que sobt•o ellc assentou seu p[Lrecer. 
Si, po1•taoto, o capi.t5.o Saturnino Cardoso 
tem om seu f<wor o mesmo direito, dove se. 
gnirea.mu)ho idcntico, ministl'anJo assim ao 
Congresso Nacional os subsiuios indispensa 
veis para formar juizo âccrca de sua pre
tenção. Cnmpl'C, u,iém dis.so, accroscon~ar 
que, pol' fhlta desse processo, nem ~e }Jode 
dizot· a fluantü~ devid ~ f.~o suJwadHo oupitão, 

· tondo·sn, pois, si se quizosse approvar a 
emenda, do cuncodor um crcU.ito illimiiíi.l.do, 
o que não se conforma com á poder do Con
-gl·esso de fixar a <lespeza. . · 

Sala das Commissõcs, 1 de setembro de 
I!J03~- Francisco Vei,r;a, presidente.-:- U1·
bano .','cu·ttos, relatoi'.- Corrrelio da Fonseca. 
- Fn~ncisco Sr.t.:._ Pauta ·Ramos. - David 
Cwnpísta.-:-:- Gaiet{o Cm·vallwl. 

J!)mencla c1. I)WJ se ·1·ej'ere o parece1· supnt 

Accrescentn-se onde convior: 
{i,ica igualmente o Poder Executivo a1.1to

rizado a abr~r o credito necessario pa.ra o 
p:1gamento ao capitão s.a~urnino Nicolâo 
Cardoso, lento da. E$cola M1htar, que se acha 
.·em .condições ideoticas ás dq capitão AnnilJal 
Eloy Cu,rdoso. 

Sala das sessões, 10 d.c a,gosto tio 190:3.
Hereclia de Sá. 

N. 205- 1903 

Autol'i.za o Poder Execu.ti·oo a concedel' ao 
rne,Uco elo Hospital .~·. SelJastUio, D1'. José 

· Lopes da SiZ·IJa .Junior, ~tm anno de li· 
cenr;u, com. Ol~denado, pa?'a t1·atamento de 
saude · 

O Dt•. José 'Lopes do. ~ilva .Junior, medico 
dos hospitaes da. Dircctor•ia Geral de Saude 
Publicu.,já licenciado pormotiyo de molestia~ 
pede um anno de. licen9a com todos os venci-

,, . rrientos, por continuar enfermo com hl gt•a
. vidade que o dircctor do Hospital S. Se~ 
lJastião · julga ser necessraio que se. lhe 
concodn, 'a dispensa do ref'erido cargo, pelo 

· -. n1Qno-~ : -. ·(ltJra~ 1:'-_o -··_ 1~~l J11ez_cs, .. prtra _sett_ tr•a1i.a· 
--manto, confoi·nw l:!OVeJ•iíica dos docurneut.os 
annoxoBú. · putiç~ão dQ z·oquerento. 
· J(;m visli:l. das l)J•ovas oxhlbíüas, rt Cmnmis· 
~ão de Petiç.õos e Podor0s cnGende C!tte deve 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo uriico. Fica o Pode~· Executivo~u
torizado a concerler ao mcdtco do Hospltal 
s. Sebastião, O r .. José Lopes da Silva, Junior, 
um anno de licenç~ a,, com ordenado, 1mra tra
tamento de sua· saude, onde lhe convier; 
revogadas as disposiçõe~ em contra1·io. · 

Sala das Commissões, 31 de ag-o;to de 1903. 
-'l'c!·oares ele Lyrct, presidente interino.
Euzebio de .1ndN~de, relator. - Limlolpho 
Caetano . 

N. ~nl.-- 1 Oü:J 

Autorizo.. o Uor.ler Execuli1Jo a concl3der lW •:on
ductoY d~ t1·em de ·· te. ctasse da Estradc~ clr; 
Fa'TO C'entral do Brazil Brm~o Josd da Sil'oa· 
um anno ele licença, com. o1·donwlo, para 
t-ratamento de saude. 

A' Commíssã.o de Petições o Poderes ·foi 
presente o requerimento do conductor de 
tr-om da Estrada de Ferro Central · do Brá.zil 
Bento José da Silva, cocaminha1o pelo Sr. 
Ministro da Industría, Viação e Ob1•as Pu· 
blicas, solicitando um anno de li ~ença, com 
todos os vencimentos, em prorogação da que 
lhe fôra. conccdiJ.a pelo Poder Executivo. 

O requerente tLprosenta., al(nn de um at
toi3tLtrlo medico, cm·tificado da Diroctoria 
Get•al de Saudc PubJíca, no qua.l opinam os 
respectivos mcdicos cstat• elle om condiÇões 
de carecer·, para tratamento do sanlle, clu l2 
mezes do licença. 

Em vista do que, {L Commíssão entende crua 
o pedido póde ser dei'erülo pu.ra sot' conce
dida a licença. solicita,da, com dir·cito apenas 
ao ordenado, e não a todos os vencimentos; 
o neste sentido offerece á considm·açã.o da 
Cama.ra o seguinte pro,jecto: 

O Congresso NacionaL resl)lvc: 
Artigo unico. Fica o Po~rr Exccutí v o u.n

i;orizaclo a conceder ao eondnctm· de tr·em do 
lt" cl:\sse (lu, Esteada de ·B'erro Oentt•al do 
Bra.zil Bento José da · Silva um tLnno . de H• 
cença, corri ordAnado; .·· lla.r;~ . ·tt•atar de ·. sua. 
saüde onde lhe convier; rcvogad:.ts as l1ispo· 
siçõcs · Crt;l con trarJo. 

$a.Lu, J.(M:l Cornri-1-issdos. 81 du ago·~~o do 1.00!3. 
-'ravcwes de . Lt/1·a, pl·esid(HJ(C . interino. -:
Euzi~l!ip rlr• And1'fldt;- , rohtor. !Amlofrlho 
Uattr.mo. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 11 :58- Página 44 de 45 

SESSXO EM J DE SÜtJDIÜH.O DE 1Ü0;:$ 

N. 207-HI03 

Estende oos {twc:cionarios dct Rrportiç({O Oeral 
dos Tele[Jraphos a disposiçcio constante do 
n. O das oúse1·vações gemes elo decreto 
n. ·406, de 17 de maio ele 1890, consolidada 
no n. 1 das olJSCrtiações ,qe,·ues do decreto 
n. 2 .I/7, de 28 de dezrmzb1·o de -1806 

(Vide projecLos ns. 26 de 1\)01 e 210 de 1900) 

O projecto n. 26, de 1901, amplia aos 
funccionarios da Rcp:trtição Geral dos Tc
~egrí.tphos a, regra csta,bolccicla na primeira. 
das observações gcraes <.\nncxa~ ao deCl'oto 
n. 2.417, de 28 ólO dezJinhro de 1890. 

O quo ahi se dispõe cJm l'elaç~ão :i. E:3tra.dn. 
de Ferl'o Centl'<.d do Hrazil (:o seguinte : 
· ~< 01' Otupregados que contal'ÓIIl mais üe 

:~o anuo::: de etToctivn seL·viç:o, desconta.das as 
ratt<~s ,justiticu.da.s ou não, porccbot·fí.o mais, 
como gratificação, u. qLLintL~ p<n'te elos ven-
cimentos.» · 

de Fm·eo Contra. I do Bt'<Lzil o . regulu.mun f.o 
modificcLdo pela. lei n. 429, de lO do dezom
bro lLc l89G. 

Art. 2. o Rovogam-so as Llisposiç:õos em . 
contrario. 

Sala. d<l.l:l scssõc.;;, 28 de maio tlc l9!l 1. -
Alfi·eclo Fr~rella. -- Barúo.s,-;, Litna • .:.._ Sot(rc:s 
dos Srmlos. 

N. ~lO- HJOO 

O Congt·es::;o Nacion<ü deceota 
Artigo uoíco. Aos ompr.egados dos tclegrrt

phos naciona.os que cont<u·cm mais de 20 
a.nnos J.e sot·viços serà a.bomtda i~ g·ratifi.ca
çfi.o tJ.dtliciooat de 20 %, a exemplo do que so 
f:'uzom ouLras ropurti~.~õos publimts ; revog:.~
flas (tS tlisposi~:ões crn eon ti;ttrio. 

S:.t.la d:ts sessõo:~, IG de novernlJL'o 1le I~JOO. 
- .A.ttgnslo Severo. 

N. ~08- 100:3 Preceito semellmnte se estabelece no l'C·
gulam.onto do~ Correios pa.ra . os ca1·teiros, 
que pel'cebem ·uma gratificação addicional, 
relativa ao teinpo de serviço. Em outr>os ramos da. administração publicn. 
feder·aJ se observmn disposições mspiradas 
pelo mesmo p1•oposito de addicionar aos ven
cüaentos do emprego uma g.rat. ificaç .. ão rei a.-~ 
tiva ao tempo em quo osLe foi exercido. 

E' um premio dado a.o serviço prolongado 
por maior numero do annos ; é um estimulo 
para o trabalho ; é uma recompensa conce
uida quando as CJndições da vida so tornam 
mais ditHceis para o funccionario envelheci· 
do no scrviç~o. 

J>arecel' soiJre as em.endc(., ojf'erecitlr.!s 11a :;a 
discussr.io elo projecto n. 6'5, de 180i), qw: 
atttm·izo. o Poder Execuli,vo a levantar na 
praça do 1lrsenal de 1l!w·inha .lla CapitGt 
Federal um monumento ao al-di.inm.te 1Jar-
1·oso, comm.crnorativo da batalha do Ria
chttelo 

(Vide projecto n. '18, de ·HJOO) 

E' justo estendel-a aos empregados llo te· 
lographo, cuja t:.trofu. é das 'tue, sendo mais 
uteis tto pul>líco, é hmbem das que JUi.Lis 
esgotam as forças d.o individuo sobro quem 
poztt. 

Parece,· pois, á Comm is~ã.o de Orçamon to 
quo o pro.jocto deve ser approvttdo pela Ctt· 
mara. 

Sala du.s Commissõus, 31 de agosto de 190:~. 
- Ji?'{mcisco . Veiga, presidente. - li'rctncisco 
,~;M, relator. - Um·nelío det Fon.çeca. -Pauta 
Rénos. - Da,vicl Campista. - Galelio CarwJ.
Uw.t. - Ul'bano Santos. 

N. 26- 1001 

O Congresso Nn.c.iona.l r~Hol v o : 
Art. 1.° Fica extensivo aos J'uncciona.ri.os 

da Rep:u•tiçfio Geral dos TelegN.t.pho~ a dis~ 
posição constltnto tlo n. O das o IJ.:~oev.ações 
gor•aes üo decreto n. 400, do 17 úe ma. tu do 
1890, consolidada no n. 1 .. das observações 
gHr:Ms do docreto n. 2.4!7, de28 de dezmn· 
bro uc1890, ·q.uo mMHlon obsoL'V:L~rn~l~~tralla 

Ao pt·ojocto n. 48, de I 900, f'oram apeesen
ta.das quatro omendas, tod[kl cllas r·c!'el'entm; 
sómentc ao local onde deve sor collocado um 
monumento ao almirante Bai'I'o~o. commc
mora.tivo da bata.lha, nn.val clu lUachuolo. 

A Cornmissão ele Orçamento, :;i hum quo 
entenda, não lnfluiL· e~so J.oc<Ll para. mcnot· 
un maior dcspezrt, no embnt,o julga quo 
a cmonda oll'erocida P•~lo Deputado Fclix 
Gttspar é a quo do v o ser· acceítn., porq uo 
oella. não ::u dctct•mina Jogm•, deixa a.o Uo· 
vornoa livl'e escollt<L, concorrcnllo aH;o;i m pat':L 
que este seja f'cito com toda, a mrJdit:v,:fio, 
resultando d<thi. melhor• collocaç·ã.o. A Com· 
missão, por·tanto, acceitando, como :wceita, 
a cmonda. do ref'el'ido Depul;ado, considet·t.t as 
outras, que são assignadrts pelos Doputa.dos 
Gastão da Cunha o Heredia do S1.i-, pl·eju
dicadas. 

Sa.la dn,s CommissõcB, 1 do sotombro d.e -
1903.- ]11rancisco Veiga, pres ;.donte.- Om·~ 
netio da .Fonseca, rolar.or.-Uruano Santos.~ 
David. C'ampisJa.-Fr-ancisco Scl,-JrHro Oaleao 
Ua?·'~Jatltal.-Pattlr.t .Ramos. 

o monumonto Hor:i; lcvanta.do urt peaça. 
Quinze do Novomhl'o, no Jog:.~1· mTü~ ~.~rmvu· 
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niente, entre a esta tua do General Osorio c • Ministerio da Guerra o credito de 2.184:637$, 
supplPmcn:.ar <L rnbricn. IOt - Etapas- do 
art. 1G da lei n. 957, do 30 de dezembt•o do 

Sal.n. das ses5ões, lO de agosto de 1903.- l902 (3a. discussão) ; 
· Gastclo daCun!w. Votação do p1•ojccto n. 23, deste ttnno, que 

No art. l 0 -onde se lê -Fica o Govcmo 
autorizado a lúvanta.r na praça· do Ar3ena1 
de Mai'iuh:t, etc. -diga-se: Fica o Governo 
antorizn.i]O a levantar .em uma. das praçn.s 
desta. C;.qJittd, ctc.-s~ndo o mais como no 
projecto. 

autoriza o Governo a crcar e con t.ractar o 
serviço stenogra.phico Jmra o Supremo Tf'i-
bun:.tl' Fe.:icra.l (3a di~cussão} ; · 

Votação do projccto n-. 103 B, de 1903, 
su1Jstitutivo <lpprovado na 2a. discussão do 
projecto n. 72, do 1902, determinando que o 
encaerégt.~.do do Pombal Miliku• scj êt um 

Sala. das sessões, lO de agosto de 1903.~ officiu.l cio exet•cito, do qlmdeo activo ouro-
Felix Gaspm·. formado, escolhido den1.ro os subalternos ou 

No art. 1°, na parlo que diz: I~ica. o Go
verno autorizado a levantar na. pl'aça. dJ 
Arsenal uc Mar,nha, etc.- diga-se: Fica o 
Governo autor-izado a levrmtar· na praça. 
Onze de Junln, ctc.-0 mais como no pro
jecto. 

capitães, revogado ·nesta parte o art. 4° 
da lei n. 403, de 24 de outubro de 18~16 
(3a discussi'í o) ; 

3!• discussão do projacto n. 142 C, do 
1903, retlacção pa1·a a, 3a. discussão da 
emonda n.ppí'ovacla. na 2a. discussão do pro
jecto n. 140, deste anno, o dcs&u.cada em 
vir·tude do ;.n·t. l:-i2 do Hcgimento Interno, 

S:.tht das sessões, lO uo agosto de 1903.- determinando que os officia.es do Corpo de 
lle1·eclia de Scl. Bombeiros do Districto Federal perderão a 

o Sr. Presidente -Estando ade~ patente quando eondem.nado::l , em prucess;J 
crime, a essa. p:ma ou a m:âs de dous annos 

antada a, hora, designo para amanhã a se- de prisão, e dando outras provHlencia.s; 
guinte ordem do dia: 3" discussfio do projecto n. 193, de 1903, 

Votação do projecto n. 147 .A, de 1903, autorizando o Podct• Executivo a abrir ao 
com par·cc~·r sobre as emcoda.s offerccida.s na Ministcrio da Industria, Viação c Obras Pu-
2a discussão do }Jro,jccto n . . 147, deste anuo, blicas o creclito cxtraorJinario do 170:400$ 
que fixa <L despeza do Ministerio da Guerra. pa.ru. pttgamento, no pt'Ci':iOn to exm•cicio, da. 
para. o exereicio do lüOtl (:2~ discussão) ; gara.ntia do ,jm•o concodhla á C'Jm]Jagnie 

Auxiliaú·e des Chomins de Fer cn' BnJsit , 
Vota.ção do pt•ojccto n. 43 B, de 19ü::3, quo 3tt discus~ão do Pl'O.iecto n. 188, de 1903, 

- manda applicar aos terreno.~ ou proprios autorizando o Poder Executivo a abril• :w 
·munieipttes que result:wom üe soh1·a ou exces- Ministerio da. Fazenda. 0 credito oxtru.ordi
sos sobre os alinhamentos do ruas, ave. ;idas, na.rio do 1 :9?-l$800,em ouro, e de462:0:12$529, 
praças etc., o disp;JSitivo do ai·t. 15, §h', em papel, para. attonder_ao pagamento d<tS 
lettra a, dt~ lei n · t!5, de 20 de seternbro do dividas de cxer·cicio::; findos, constantes da 
18G2, orn 3n discuEsã.o; relação que apresenta ; 

Votação .do pr·ojocto n. 117 A, de 1903, 3 .. discussão do pt·~,jocto n. 171, do 1903, 
. mandando abril' pe~o Ministerio da Justiça. e auGo1•imndu o Oovorno a pagar o· D. Luiza. 
NcguCJos Interioros o credito extraordin.~r·io vuaete Sayão J.oba.to os vencimentos de :;eu 
de 6:39$, pa1•a p<tga.mento de vencimentos <hl· finado ma~ido Podro Evu.ngeli8ta. de Negrei
vidos a.us 2os ofliciaes da Sccretariu. do Se· roa Sayã.o Cobn.to, 2° ofncial, aposentado, do 
nado (3a discussão) ; Correio · Geral, correspundontcs ao periudo 

Votação do pt•ojecto n. 187, do 1903, auto- decot·rido de 14 de novembro de 1894 a 5 do 
vizan.1o o Poder Ex:ecnt,iyo n. a.brír no Minis- julho de 1805, rolova(la par~t isso a.- prc
trwi.odn.s Rclal.;'õns Extol'iOl'C8 o CL'cclir.o o:~~pc- seripção ; 
·c in. L 'de roo :000$, onro, pn.r·no rnosmo fim do i}L di:-;cussiT.o do pro,jccto n. 104 A, flo 1903 
quo fui autoJ•izadopelo dececto n. 077, de 3 (reducçã.o da em onda a.pprovada na. 21' clis· 
do janeiro tte 190:3 (3a discussão); cus::;fío do projecto n. 391, . de 1902, ·uo 8o-

· .. Votação do proJocto n; HJJ, do 1003, tmd1.;) quo e.stubelcco a ponalid'aàe paru. os ' 
autorizando o Poder Executivo •~ abrir ao crimes do quo truta o art. 107 do C'odigo 
'Ministol'io .• da duer1;11 o Cl'O(li to do 323:000$,' Pena. L; 
~upplornontar i1 consigna.ção 3:t(I,~TransporLo 3a discu~são do projecto n. 35, t'c 1903 
de t1iupas _:_da rubt'ica 15''· __.. Material- d.o (proJocto n. 24 A, de 19.JO), <leteeminnndo 
:.tl't..lO da. lei n. 957, do. :w dc.dczcrnbro de quo, nas causa.s om qtw decahil• a Unli1o.Ft3~ 
JU02 (:~ 11 díscnssã.o)'; ··.•· ·. deml ou c1n que ,iL . Fazend~ Nu.cion.al for 

Vot:v;fí.\J d() }ll'ojecto . n .. 192, de 1 0(1:3, condemmtda a qt.talcptel' }Jagamento, inc~nnbo 
t~U~1Jl'i7.ttndo o Fodc·l' g>:ecutivo a ~bril' an ao Procurador Seccionalda. ~'{e,vublica,, ~O\JIS 
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a.djuntos e ajudantes, respectiv<tmente •1.os Brazil i unta á Santa Sé, cJm par :cer contea.~ 
feitos em que funccionarem, e não aos juizes r·io da Commis-ão de Dipluiuacia. eTL·atado''; 
de acção e seus substitutos, interpor o com- 2a üis~ussão do pr._·j~.:tu n. 168~ de l897, pro~ 
petente recurso de appellação; . videnciando wbee auxilias á. hwo.tra. 

Continuação da la discu~sã.o do projecto Lavanh-so a. ses~ão ';.L~ 4 horas e 10 mlnn-
n. 48 A, de 1903, supprimindo a. legaç.ão do tos da tarde. 

74a SESSÃO EM 2 DE SETE'M:SRO DE 1903 

Presidencia elo Sr. Pault~ Guimai'iíes 

Ningucm mais p:~dindo <~ p::tlavra., é dada 
por ;_tpprova.da aacta .. 

P<.~ssa-se ~~o exiJedirntc . 

O Sr·. ~lencar Guitna.:-ães (1° 
Secrctw·io) peuc Jclo á. loitura. do seguinte 

E:CPEDlE,NTE 

· Ao meio-dia p1'ocedc-se á clw.mada. a que 
respon :em os Srs. Pa.ub Guimarão.~. Alencar 
Guimarães, Thoma.z Accioly, \Vanderley de 
. Mendonça, Eugenio Tourinho, Sá. Peixoto, 
Enéas Ma.rt.ns,- Aurelio Amorim, Hosannah 
.de Oliveira., Virgilio Bl'igido, Thomaz Cav:.Ll
canti Taval'es do Ly:a, Eloy de Souza., Er
IuiriJ Coutinho, Bricio Filho, Ma.laquiu.s Gon
_çalves, Angelo Neto, Euzcbio de Andrade, 
Rodt>fcruesDoria,Dúmlngos Guimarãos,Neiva, Ofllcio: 
Satyl'~ Dias~ .. Vergne de Abreu,_ Paranhos DJ Se. to Secretario do Senado, de 1 do 
~1onteoegr·o,Bornardo Horta,GaldmoLoroto, · corr2n_~o, eomrnunicando que o ~snudo ad
Hercdia de Sá, . Méllo Matto:l, Augnsto 9-0 optou e nJssa dah enviou (L sttncção do 
Vasconcellos, Sá Freire, Americo fle Albu- Sl'. P1·csidcnte da H.epublica a proposiç5.o 
;c(noi·que, Juão Baptist.a, pa.lvão B ·.q~ti::;ta, de::~tu. Cama.e<~. rna.ndu.ndo dispensar dos ox
Silva Ca.st.ro, Laurindo Pitta, Maur1cw de ames pratic.1s de ·que cogitam o..; a,rts. ~S 
Abreu Carlos Teixeira. Brandão, João Luiz, e 2H do regulamento do ::H do mt~l·ço do 1851 

· t:lastã~ da · Cunha, Ribeiro Junqueit•a, Bncno os offieiacs · e praça.s do exercito ltabilitaclos 
·llo Paiva, Adalberto Fcrra.z, Manoel Ful- com os cut·sos d:~s arnus <L que peetenc:ern; e 
gcncio, Nogueira, Lindolpho Caetano, Olog .. ~- det•og;wrlo n loi n. :l9 A, ele :10 do Janeiro 
rio Mu.ciel, Galeão Carvalhal, Bel•nardo de de tt:l02, n;t p:tt'kl l'el'twente a este a.ss~unpto. 
·Campos, Moreira da. Silva,_ Arnolpho AzoveJ.o, -Intcit•a.dn. 
:Ferreira Bra()'a, Eloy Chaves, Alvaro de Cat:· 
·-valho, Bernardo Antonio, Carlos C.avalcanti, ltequcl'imonb: 
Lamonha. Lins, Paula Ramos, Dommg:os :McLS· t 

1 ll 1\)S voluntarios ela. pa,tt·ia, pe<linc o pa.ga-
·eai·eohas, . Vespasiano c~ A Juquerque 0 mcnr.o <~quo scjulgrun l'Offi di~·cito, ex-vi do 
Jiomem do Cal'vn.lho. •tt·t. 12 ú.J tlocr.:to n. 3.::::71, de 7dojaneil'o 

Abre.se a sessão. do 1805.- A's Oommissõcs do Marinha c 
t Guet'l''-~ e de Ot•çamen~o, .E' lida e P?Süt em discussão a. ac a. 

Do bachat•ol Vulpiano de Aqnioo Fonseea, 
o Sr. Thomaz Oavalcanti- a.rnanuon:-5e dos correios de Pel'nambuco, pe

:ár. Presidente, nü.o sei sl o ·engano ü do üindo sei~ mezes de licença.-.\.' CommiS':lfio 
.-Diarid elo Congresso ou da:cJnfecção da acta., de Petiçõo.:; c Poucre;; . 
. mas o 'facto ê·que quando .se procedeu hon

. tem á segUnda. chamadêt'eu estava presemc e 
no emtiwto o meu nome figuru. entre ·OS dos 

. : :·<1ue se ausentaram. 
, :peço a y. Ex. q.ue mamlo fa.zer a. devida. 
.:l~cctíficação: 

. () : !h·~ pi_-.esid~n-te- o pedido de 
-v: ':Ex,. 'será atte'nuidO. 

V o I.' V 

ORDEM DO DIA 

O Sr. P1•esidente- Não ha.\ondo 
numero . legal para sa JH'uceller r.~s - vott~çõos 
da;; mato rias ·constantes d<L Ol'tlem do· di o., 
pass·:t-se á ma.terüt em discussã.o. 

W a.nnunciada. . a ;Ja diseus::;ão do projoctü 
n. 142- O, de 1903, rcd aeçào pa1•a :)a discussão 

5. 
... .--
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.bdaéD?enda a.pprovada na 2a discussão dÓ pro- Estuda o parecer elaborado pelo digno re~ 
jocto nó_142;deste anno, e destacada em vir- preseiltante do .Maranhão,- · o Sr. Urbano dor.! 

.•. · ·'t.ude do art.)32 dó Regimento ·Intcrno; de- Santo$, e mostra que elle. contém doutrin[t. 
' tet•minando que os . officiaes do Co1•po de nova. sobre o.ássumpto; · .. 
. :Bombeiros do Districto Federal perderão a Será a. praxe até agorâ adop~ada a mais--

p;;~.t~nte quandO' eondemnados, ém processo conTeniente para o · caso ou aquillo que-
áimo, a essa pona ou a mais de dous annos propõe a Com_missão ~ -. . . 
de prbão, e dando outras providencias. O orador tem duvidas e é por isso quo pede· 

""'· esclarecimentos aos compctcn tcs. · 
O . Sr. Pa .-anhos Montenegro Depois que as informações furem foi·ne

-'-Sl'. Presidente,. ácerca da materia deste cidas, volhrá ü. tribuna, si assim ontender. 
prvjecto, a. Com missão de Constituição, Le- p 1· · t · l · t - d 

·gislação e Justiça. não emittiu SBU parecer; or ora UUl a-se'a Clamar .11 a tençao i.\, . 
.. a-penas tratou de o religir para a ga. discus- Camara sobre o assnmpto. 
~ão, porque, em2a, foi approvada uma emen- Comparecem mais os Srs. Oliveira Figuei
da que foi destacada do proje2to para con- rodo, Passos Mil';mda, Indio do Br<.1zil, An· 
stitüil' projecto em separado. tonio B<.1stos, José Euzebio, Rodrigues Fer--

Eu, por conseguinte, requeiro que sobre nandes, Chris~ino Cruz, Raymundo Arthur, 
este projecto seja ouvida. . a Commjssão de Anizio de Abreu, Bezerril Fontenelle, . Fran
Constituição, Legislação e Justiç~L. cisco Sá. Eduardo; Studal't, 'Valfredo Leal,. 

Cel so de Souza, Parrira de Lyra .. João Vieira,. 
. Vem á. Mesa, _(} lido, apoiado e po:3to con- Esme:·aldino Bti.n~oL·a, Cornelio da Fonseca, 

junctamente em dis:;ussão o seguinte Arl'oxollas Galvão, Olivci'ra Va.lladão, Tosta,. 
Bulcão Vianna, Augusto de Freitas, Rodri-

REQUERll'I1ENTO gues Saldanha, . FideHs Alves, JuLo . Santos,. 
Reque_ir.oqu. e .·.s_ob_l'P- . o. nrojec_to n . · 142 C; FranciscJ_Veiga, Viriato Mas-carenhas, Este-- . 

.1;' vam Lob~, Astcilpho Dutra, David Campista,. 
· de -1903, seja ouvida a Comrn.i :~sào de _Consti João Luiz Alves, Leonel Filho, Lamo1,1nier· . 
J;~l.ição, Legislaçã.oe Justiça. .. . • . Godofr.edo, Calogeras, Sabino B:trrosô, Car--

. . , . Sala. das sessões, 2 de se.temhro de 1903.- ·va,lho Britto, Padua Rezende, Francisco Ro-
-Paranhos Moriteneg1·o. moiro, Valois de Castro, Rebouças dQ Car.:. 

· valho, Paulino Carlos, F1•ancisco Malta, 
Nin;güem mais ped.nclo a. p~la.vra é encor:- HHmenegildo ... ··de . Moraes Filho, Aquino Ri-

:eada a discussão e adiadaa votação~ beiro, Liridolpho Serra, Abdon Baptis&à, 
E' annunciada a, :ga discussão do projecto Germano HassLcher, Angelo Pinheiro,James. 

n .. 193, de 1903, autorizando o Poder Exe· Darcy c Djogo l!.,ortuna~ 
cutivo a abrir· ao Ministerio da Industria, ne:x.am de. · compárecer co_J11 cau. sap.1,rti-
.Viação e Obras Publicf.l.s o ~redito exti•J.or-
dinario de 179:400$, para pttgamento, no pre- cipada os Srs. ,lul1o de Mello, Antero Ro-

. t · d · telho, Raymundo Nery, Arthm• Lemos~ 
sen e exercíciO, úa garantia · e Juro conce- car~os do Nova.es, Urbano Santos. Luiz Do:.. 
ilid:t ü. Cornpagnie .. AHxílíaire des Cllemins de mi_ngues, Gnedelha Mourão, Dias Vieira, João. 
F'e1· a1-' Brd~i&. Gayoso, João Lopes; Pereira Reis, T!~indade~ 

Ninguem pedinclo a palttvra ~ 'encerrada a Soares .Neiva, Moreira Alves, Estacio Coim
díscussão e a adiada avotação. bl'a, Pedro Pernambuco, ·Elpidio Figueiredo,. 
: E' . annunciada . a ga. ciiscursã.o do projecto Raymundo . de Miranda, . Felisb(,qo Freire,. 
n. 1ss·; de 1903, autorizando 0 Poder Exe~ Leovigildo . Filgueiras, Milton, Pinto Danta<S, . 
. cutivo a abrir ao Ministerio da Fazend·a 0 Tolentino dos. Santos, Marco li o o Moura, Be· 
.eredito extraordinario de l:~i4$600, em ouro, lisario de Souza, Bezamat, Pt.'reira . Lima, 

d 462 03 ~~ - g 1 tt d Paulino de Souza, Pellido Filho, Francisco, 
e e .• . : 2.Wo~ • em .pape ' para a cn e r B_ernardino, . Ant_o._ n. io __ ._. Za_ca. rias, . He __ n.rique .ao .pagamento das dividas de oxercicios fin-

\ ·(].os; ccnstantes da relação que apresenta. Salles, Carlos Ottoni; · Arthur To1~res, Búu: 
ardo Pimentel, Wencesláo Braz, Rodolpho· 

' . . () SJ". J)rlcio . FIIl~Qdiz que· serão ~:,!t;_ ~,'- J:~:!f:Jg -•~!f.~0g~ês, - ~~~o. i_tp1i:s. Ji~ 
·· :. poucas as suas obsei~vações sobre op1•ojecto 
- .que autoriza o Poder Executivo a abl'ir ao ·randa, Costa Netto,Candido de Abreu, Fran-

,· .Ministerio da Fazenda. -o . credito extrao1•di- ci·:co Tolentino, 13arbosa Lima, Xavier do. 
( / na;I•ipdeT:974$600, emour(},e de _462:032.$529, V~lle; Victot•íno. Monteiro, Cassianó · dONas-
',:;; :eJÍl·papel, pa,ra attendm· ao· pugamento . das cirnento ·a AI Credo · Varella. 
:::x>dividasdq.e.xel•cicios ftn~os. · . ... · . .• _.· ... • • . ::.- ;E •se1:n causa·os .··Srs. Rogerio .de MirU.u:là, 
~.{.~y\:; 'Exarrlin.a u.ma ·pol'. un:1a as .verbasconsi.;;. Fr~der1co ·- Borgcs, .Se1·gio Saboya, .··. Gonçalo 
_ _ :.:gnad~~;noprpJ~cyJ. :' .Soutg; I?.onseca,eSilva, .Paula e Silva; Abdon . 

... :-, 
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sEssxo••·ft~r · 2 .nEs~TE~I"BRo ·•· · nri t9o3 
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Milânez, Teixeira de Sá, Affonso ·Costa, José Tra.ta.-se,clc um credito pedido pelo · Go- : 
·Marcellino, · Arthur Orlando, Epaminondas· verno. . .. · 
Gracindo, . Jovinianéf de Carvalho,· Castro· R<>ferindo se ás mensagens presidenciaes' 
Rebello, Felix Gaspar, Rodrigues Lima., Edu_~ por meio das quaes o Poder Executivo 

·ardo ~amos, Moreira Gomos, José Monjar- se communica. com o Poder Legisla.•ivo da. 
dhn; Corrêa Dutra, Erico Coelho, Lourenço Republica, o orador lembra e mostra a ana
Baptista, Henrique Borges. Cruvello Cava.l- logia que ba. ontre es::ies documentos e as 

· canti, · Bernardo Monteiro, José Bonifc.wio, Falla.s do Th1·ono do regiroen passado.' A dis.;. 
Carneiro de Rezende, Bernardes de Faria, cussão destes ultimos documentos dava. en
Camillo Soa.res Filho, Costa Junior, Fernan- sejo, aos estreiantes em politic:~. e aos velhos 
do Prestes, Amaral Cesar, José Lobo, Leite estadistc.\s proclamados, de exhihirem seus· 
de . Souza., Azevedo Marques, Joaquim Tei- talentôs o opiniões, nã.o sendo raros os casos 
xeira Brandão, Benedicto de Souza, Eliseu em que, inexperientes tribunos, naufragaram 
Guilherme, Soares -dos San~os, Juvenal durante essas refrega,s parlament,tres. . · 
Miller, Marçal Escobar c Campos Cartior. Tomandohoje para assumpto de.seu dis-

curso um projecto q a e veiu acompanhado de 
O Sr. Presidente- Co.ntinúa a um11 mensagem presidencial, não tom em 

sa discussão do projecto n. 188, de 1903, au- mira nffirmar talentos que não possue, (não 
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- · 1 ) · lh ., 
nisterioda Fazenda o credito extl'aordinario apow.c os mas, ::ll · e 10r possível, simples-

mente a liberdade quo se reconhece do deba
de 1 :97 4$600, em ouro, e de 462:032$529, . em ter qualquez: projecto de lei. 
·papel, para attender ao pagamento dus di-
·vidas de e~ercicios findos, constantes dare- Com isto, julga o orador, lavrará n.o) 
lação que apresenta. · · mesmo tempo um protesto contru, u, cronça~·.i 

aliás inf~ndada, qye . v ao. passando incon test~,-j 
Tem a pn.lavra o Sr. Neiva. da u~annne a.cqmo.~cencta dos Srs. Deputa.do~ ~ 
Vem â Mesa, é Jüla, apoiada. e posta con- a t~do quanto quer o Governo. o! 

junt_amente em discussão a segl~intc Allude a factos, conhécidos por todos, m~J 
que os choques de opioião, ent1•e membros dc,1 

EMENDA uma. mesma commissão·e até do uma mesma> 

Ao p>·ojecto n. 188, de 100.'3 

Onde convior : 
Art. As dividas de . exercios findos que 

representam serviQOs autorizados fóra das 
previsões orçamentarias ou dos creditos a 
que deviam subordinar-se quando cort•entes, 
só serão relacionadas para serem present~s 
ao CongL:esso Nacional, depois quH o Tri
bunal de Contas examinal~as, verificando-se 
igualmente si estão comprahendidas no 
art; '3l, § 2° da lei n. 490, de 16 de de
zembro de 1897. · 

Sala das sessõp,s, 2 de setembro de 1903.
Galvao Baptista, 

o Sr. Neiva, alltidinuo a incommo· 
dos que hoje alteram sua sn.udc; diz que a 
importancia da mater·ia constante da ordem 
do dia o . obrigou a comparecer á sessão, 
para discui.ir o .projecto a que o nobre 
Dej;mtado que oprccellen r.i.caba. de apresen
tar einenda. Roga · .· ao Sr • . Presidente que 
l!le mande dar a emenda apresentada e,rc
cebnndo-a; declara que, occupando a. a.ttenção 
da Ca.mara., não tom . por • tlm protelar os ti' a.· 
b::tlhos. ... . .·.. . . . 

, -· ·Seu 'intuito, explica, é aftlt•mar a ·liberdade 
reeonboclda ou:~u.da pelos Sr~. Deputa•los no 
d9bate de toda.ij aa quostõe$, 

bancada., são manifestos e conclue que a li•,:' 
berJade de idéa.s no Parla.rnento é uma. rea.~:· 
lidade. .. 

Quando o projecto em doba.to entrou en:L:· 
2a discussão, teve a honra de apresentar:; 
uma emend<.t suppressiva dos tlous para~. 
graphos do seu art. l". 

Referindo·se ao cara.ctm>, ás qualidades 
moraes ínalteraveis, fnntlamentaes, dos ho
mens, como o orador, nascidos na vü·gem so
lidão das planicies, longe das prcoccupaçõ.es 
cxhaustivas das · cidades, ent1'<.t tt demonstrar 
o animo que o inspirou na, ola.bol'íH~~ão dessa 
emenda. 

Não tom a estulta pretonçã.o de . fazer 
vingar toda a idêa que apresenta, nam de 
fazer approv.\r toda a medida. que suggere~ 
Seria desejar muito, seria pretender dema~ 
siado, porquanto ·os mais valentes gcneraes 
teem tido derrotas, sem · c1ue por isso lhe. fe
neçam os louros com valor cJlhidos em eam.; 
panhas ardorosas. 

Admira a tonacidldo, qualidade qtu nn. 
sessão anterior mereceu uma apolngia do 
illustre collega Sr. Germano Hasslocher, 
c1uando foz a pero1•ação do • seu . discu:rso em 
defesa da suppressão da legação da Su.nta Sé. 
Ouviu .este discurso o àpt•pndeu, applicando 
agora. a · licção . que delle lhe ficou- so~ú; 
tenaz. . · .. . . . . .· . 

A sua emenda envolve urna medida justa/, 
trata do interesses de pa.rticula.res,interes~7;~j 
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ANNAES DA CA:MARA, 
: ... ·::·.·'· _< . : :_·:.,;: · ":'· : _.:_.· , . ... _·. : ' ·- .-. _· ·._.·: .- ·._._ .. ' '-: 

:-- -:~ ;. ·_- ,:-.. . -" ' ' . ' . ~ -

\le ;. c1ue aGamara dev:e cuidar ~ com o mest1)Ó Accra::;ce que,. pa.ra. a fisc:clização das obeas, 
re'~peito com que cuida d.os do paiz. hanos l\Jini:Jtorlos engenheiros fi:scaes e são' 

·. ~· 'OCque não é decente; o que não é justo ê estes que visam as conta.s. 
que estes proprietarios o estes nego.ciantes, O orador não se oppõe á in novação qtn a 
que alugarampredios ou forneceram g1meros Commis3ão quer introduzü; mas ao que se 
ao Qoverno fiquem sem o seu 'dinlleiro, por oppõe ê que o :Dj;l. .ant::s de sel' JIU pagos os 
motivos de que não tiveram culpa.. actuaes cn.Jores. ' 

O orador é contra a prescripção ; · acha-a Appclla paea a benevol~Jnciu, da l\Iesa : 
pouco . decente, uma· especic. de dosculp:1 de ella q ua s~ja. ;.tinda uma vez tolerante para 
mao pagadur. e até anf;e-republican::L,porque com o orador que, devido ás condições más 
sendo a Rep ttblica um regimcn quo SP. subor do dia, viu-se na -con tingencia de discutir 

· dina á moral, não deve deixar de pagar <~os · t t t d ll t 11 
seus credures, sob opr·otex __ to triste de que a · 0 proJeC o, or uran ° os i · us l'es co. egas 

que o disCinguem com a sua attenção. O hon· 
dfvida é velha. . rauo Sr. Peesidente faP-lhe-ha justiça reco-

Alêm disto, neste caso, como acontece nhecendo que o ovador se esforça, na. medida 
;alias na maioria delles, a divida ficou velha de tjUa ·J furças, para bem desempenhar o seu 
por culpa. do Governo que não detol'nlinou ma.ndato, e.studu.ndo acmradamente aquellas 
verba para o pa.gamento respectivo. O pa- questões em que julga do seu de,'er in
recer da Com missão é injusto ; os papeis tervir . 

. foram processados pelo Governo n.:1 delegacia Faz a critica do p1~recer da Comm:ssão e, 
.fiscal do Estado, primeiramente, e depois no 
.Thesouro, aqui. distingúindo a jus.~tça . da equidade, pensa 
', O orador cita ainda outras razões em que que deveria na Republica haver um poder, 
.se estriba. a Commissão pa1·a sustentar o seu como no passado regimen, capaz de se pro· 
· parecer~- ·· .. _.· · · . .· . ~~~~~!~~· por esta em determinados ca&os de 
·.· Subordinar a decisio do Congresso ao · es- Ainda bem que a Commissão por ella se 
tudo do Thesouro, como ella quer, não lhe pronuncia. 

, pareca cul'ial. . . . . 
, . . O Tribunal de Contas de.veria fa.zer o es- Conclue explicando a. sua posição na· trl
! .tudo das contas e depois disso o Governo buna, que não l'epresanta o resultado de con-
1·yiria. então pedir ao Congresso o credito ue- luios ou das suggestões de quem quer que 
i .cessariq; seja. As suas crenças de cathuliCJ discipli-
1 ,_Quem ler o parecer da Commis3ão fica con- nado não p:;rmittiriam jámais que o orador 
\::vencido de que a Camara tem passado o entrasse em accordo para impedir a dis
j tempo a votar creditas sem orientação. cussão do projecto que trata da extincção da 
[· . ACommissf~o. depois de deClarar que v: representação da Santa Sé. 
i simples oxistencia do.:; ·processod nos Minis~ Julga acceitavel a medi{la . contida na 

~terios não pode olferecer garantias ao Con- emenda do Pl'ojecto, e porque o é, o pa1•ecer 
g1•es~o, o que até se as~emelha a uma oppo- da Commissão não póde prevalecer. E não 

~ .sição· a.o Govemo, reconhece, com tudo, o zelo censurem os seus illustros collegas de tão 
_.· dos f'unccionarios publicos,mas diz que,apezar grande delonga na ·tt•ibuna, desde que o seu 
i_·. _ -_ ~v.is.asmo,ea.· lgum_ a cousa lhes pó·d.e e·;ca._ par_. no unico intuito foi mais uma vez demonstrar 
;j ·~·· o seu apego aos trabalhos do Parlamento e a 
i· ·· Ora, " os papeis passam nas Secretarias por imperiosa necessidade de se reparar esta nie-: 
•i tantas mãos, · tle.'3:lc o simples escriptura.l'io dida. (:Muito bem; ?nitíto bem. O M'ador e m.uito 
f. até · o director, quo isso não se póde dar. E f'elicitado .) 
f, se .tem havido algum funcciooar·io desidioso, Vem á Mesa··~ lida, apoiada e posta con-

~ Junctamente em discussão, a seguinte 
1

·: .. _._ n .. ão. é ... is_ so r•az.ão· paea_ !!eneraUzat•,increpanJo · 
: todo o I'uncclonalismo. 

1
::. E' ~ pos.:~ivel que a Commis:~i'i.o nüoPosponda. 
;.ao orador, mas pouco se . lllC01U1noda com 

.~ : i_á_ .. _s __ ._C _ • . -. •. ~._-_ .. =;r~_·._~'t_r~_ i.d_ · __ ~:~.a. .. · d .. ·e. ren·J.·e· nd~. o.s .InteL'esses 
:J! •/, O,uteo·al·gurriento de que se serve a Com
[·ll.rnissão· é ·o de dizer. que o.~ funcc.ionarios não 
~ :_~J . p_o .. d~ .. m.·· .·P_ossuir __ ~od· o- . s o_s c.o.nh.~c. lmen. tos _ ._ t~~ 

lli1ilf:~~~~i:~~rz;~~~\~;~~ 

El\IENDA 

_\o Jil'ü)tJctu n. 188,, de 100:3 

Suppt'lmam-~o os ~§ 1 u (! :.!0 uo aL·t. 1 o; 

S:l.la. úa.s S6$ijÕ()s, 2 do SIJtl3mht'O de 1U03•-... 
.1. A. Nai!!·a, . 

Ninguem ma.ll:~ pad1nclo U.llu.la.vt•u,, d cmcql.' .. 
1•ada a discu~são o adit~d~ .. o vntu.,,lío, ntó 
que a respocp1 va Commfesi'to 1M p~rooet• $Qbl'O 
a:s emendas o1fcroeida.s. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:00- Página 5 de 6 

SE~SÃO EM 2 DE SETRMBHO DE 1903 37 

O Sr. Presddent.e-Em tempo, de
claro à Camar<L que terminou hoje o prazo 
para recebimento de emendas ao Orçamento 
do Exterior, que esteve sobro :.L 1nesa duran
te cinco dias, prazo regimental. · 

As emendas vã.o ::t Commissii.o para lavrar 
pal'ec~r que ser<i opportunamente dado para 
ordem do dia. . 

Foram <Lpresentadas na sessão de 2 de se
tembro de 1903, ao projecto n. 185, de 190:.~. 
:fi.J[a.ndo a despezcL do MinL;tcrio das Relações 
ExterioL·es~ para o exercício do 1904! as se
~:mintes 

EMENDAS 

Ao Jil'njecto í1. 185, (]( 1903 

Oncle convier: 

Na vigencia, desta lei, as vagL~S que se de
rem nos consulados serão preenchida.s pelos 
a.ctuaes consules em disponibilida.de, da.ndu
se prefe,·<mcia ~tos mais graduados. ainda, 
mesmo em consulados de categoria. imnie
diatamente inferior. Com tal medida faeá 
o Govm·no grande . economia, diminuindo 
a avultada ·· verba destina<.! a. li. taes fnnccio
narios em disponibilidade. 

Sa.la das sessões, 2 de setembro do l90i.{ .
'l'homa~ Cavolcanli. 

Supprimi:~·sc o angmento p3 .lido no actnãl 
Ol'çamento p:tra o restahelcClmento do logar 
de 2° secrctal'io nas Legações dos Estados 
Unidos, da Republicé~ .· Argentimt, da Repu
blica do Ul'ugua.y, da França, d··. Gran-Bt·e
tanha, da Austrin.-Hungria, d:1 rtalh e do Ja
pão. Com esta ponpnr-se-h:l ao Thesouro 
Federal qu:llltia super·ioL' a 100:000$, ouro. 

Sala. elas ses . .:;õe~. 2 de s ttl}mbro he 190:3.
'l'horncur Cavf!lccm ti. 

Supprlma·se, na, vigoncia desta lei , a 
verha consigna'ii.t para o custeio da Legação 
junto ao Papado. 

Per<.wte a Cummissão i1.e Orçamcnto,darci 
as razões .. justificativas do tal medida. 
TodaYh, direi desde já que a, legação jünta 
ao chefe do Poder· Espiritual do Catholicismo, 
além de contraria aos preceitos constitucio
na.es, é uma inutilidade di .~pendiosa. 

Sala das .sessõés, 2 de setembro de 1903.
. Thoma~ .• Calvancanti. 

ArL F.icu. o Governo autorizado a no
meu.r ·O!~ . presidentes · das companhias de cs
tlladas de fe~ro dQ .· ca.ra.otor. ostratogico 

co·n· se. lho. '.r· os .·.'.!a. ·· . .. Logt~ç .. ii'.>.om.· .. P. a.ris. e.· ·.L·· ond·r···e···s·, Hom que doSI'JI.I. mmlidlt provenha .. onus. de 

especie alguma, ::to Thesouro Nacional direcb, 
ou indircctamente. 

Sala elas :::es::;ões, 2 do setembro dü 190~L
F1·oncisco Tolcntilw .-.:ibdon Buplista.-Eli~ 
se1! Uuilhenne. 

Aecrcsccntc se onde convier: 
S~ja eonsignada a quantia de 100:000$ 

pu.r<L o iniciu dos tra.l1allws da Commissão 
dema.rcadora de limites entre o Brazil e a 
Ouyana FranGeza. 

Sala. das sessões, 2 de setembro ele l9ú3.
_tEf1:cio V lho. 

Vãoa impdmü· tts seguintes 

REDACÇÕES 

N. 145 C - 1903 

Redacçtio final do p1·oject.o n. 145, desltl anno, 
qtte o.utoriz.a o Presidente da Republica (J, 

conceder ao amonuense do 'l'riúttntd Civil e 
Criminal Attgusto Mon:no ele Alagr7o um 
(t/1110 de licença, com os ·vencimentos, em 
tJ1'ol'ogaçao ci qtte lhe foi coHcedida em 13 dl3 
julho do c!mlopossado 

O Congresso NaeionaJ feSJlve: 
Artigo unico. Fica o Presidente d::t Repu

blica ·autorizado a concede•· um anno de li
cEmçu., com os vencimentos, em prorogação .11 
que lhe foi concouida pelo Podel' Logi;:;Ja.tivo 
em t~ de julho do anno passado, a,o Sr. Au~ 
gusto Moreno de ALtg-ão, amanuense do Tri~ 
bunal Civil o C!'iminal, pll.l'a · tratar do sua. 
sa.ude, onde lhe convier; rO\rogada.s as dis .. 
posições em . contral'io. 

S:tla das Commissões, l de setembro de 
HJ0.3.- Domingos Oui·mcwaus.- Viric!lO },f(t~
ccwenhas. 

N. ISO A- lUQ:; 

Redacçao (t'nal do pr(dt.:clo 1-1-. 180, deste anno 1 

que rJ.utol'iza o Jl,·esidenle da Republiw a 
conlw·, 11ara os uf{'eilos do. aposenlaclo>·ia; o 
tempo em que o conserwll01· do gaúinete d~ 
OJ!cro.çDes e apparel!ws da Fac-ulclaqe de 
Meclzci-lw do Rio de .Janci1·o · .Jor.rquim Alves 
Ccwnewo sert1i'lt no e.,;ercitfi 

O Congeo::;so Nn.cional resolve: 
Art. Lo Fic~t o Presidente da, Republica 

autorizado a contar a Joaquim Alves Car
neiro, cunservador do gabinet~~. do operações 
e apparelhos da .Faculdade de Medicina do 
Rio de .Jc.meh·o, para os effoitos da, aposenta~ . 
doria, o tempo em que serviu no exercito, 
f .. zeodo <1 cc:tmpanha do U ruguay. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições om con• 
trario. ·· · 

Sala, das Com missões, 2 de · setembro de 
1003. -Domirlgos ChtimarcitJS.- Viria to Masca- . 
1·enhas. · · .. ·. · 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:00- Página 6 de 6 

ANNAES DA . CAlVfARA 

N. 183 A- Hl03 

:;,_lJ.eclacção finar do projecto n. 18?, r.leste anno, 
i L ·. 'cjtte 1·eleva ao ex-Deputado pelo Districto 
C:-r: : Federal - Jose .Augusto ,Vi1!haes a jWesaipçõo 
l em que incon·m·am. os seus suus:·cz.:-os, de 
(:.,. 11 de agosto a 25 de .;elcmbro de 1893 

j
1
{\ .:0 Congresso Naciomtl resolve : . 

if::~ -. Art. 1. o E' relevada. . ao ex-Deputado pelo 

.~. J?.,istri~to _·Federal J~sé Augustq Vinhacs .a 
J:;: pres~r1pçao em que mcorreram seus subsl
'~ ·.,;tios, de I I do agosto ·· a 25 de setembro <le 
r'} -§93, afim de lhe serem pagos. 
:l:.··< Art .. 2. o Revogam-s9 as dísposiçães em 
!'';.contrario. 
J: · Saia das Commissões, 2 de setembro d.} 
:Ji'.}903.-Dorninu:.s Guimm·aes .~ Viritrto Jlfasca
;it:?:e_nhas. 

N. 189 A - 1903 

Jle:?acçtto final elo ]Jrojecto n. 1.89, deste 
·mino, que auto1·üa o P1·esirlenie da Repú-
blica a concede1· ao Dr. -· Ped1·á Pereira 

·· . :Çkçr11zont Raiol, jui:: substituto _ feile;·al na 
: ·see:Çiío do Pa1·â, seiS?ne:.es .de l·::cença, sem 

:- · ·véncimentos, em p,·o'rôgaçcTo daquella em 
- / ciijo goso se .aclza, pm·a t1·atar de sua saude 

.~·· ;0: -CongreswNaci,onal resolve: 
r .. Artigo uni co. Fica o Presidente da Repu
;-blica . autorizado a. · conceder ::;eis m.eze~ de 
:·licença., sem vencimentos. ao juiz substituto 
',federa.l .nasccção do Pará Dr. Pedro Pereira 
;·chermont Râ\ol, em })roroga,;ão da.quella om 
i.\ÇUjQ goso se acha., para ti.'<ttai' de sua saude 
~'()ode· julgar conveniente ; revogadas as dis
}>P?Sições e1n contl'ario_. 
~:'·· ' Sa.la das Commissões, 2de setombt•o <le1901. 
, i ~ : Domingos · . . Guimanies.- .Viric(to .Jlasca-
:~"T~nhas. · ' · . · · 

. o ·sr. Presidente- Tendo dado a 
, ·,Jio~a. designo para. amanhã a seguinte ot·deni 
;{Ao' dia: 
,•· · c•Continuação da votação das emonüas o1fe
i:, .rech}a.s na . . 2n. discussão do p1•ojecto n. 147, 
!'·)deste· anno, que fixa. a. despeza. tlo ?\[inistel'io 
j?~ .. ~~; G~uerra , pn,J•a · o exercício do 1904 (2a dis
I{·C~ssao} ; 
j .~; >:.Y~tl}.ção <~Ô .•. pl.•ojeeto .· n. 43 · B, cio ·.• 1 993, que 
,i~;~~~-q_dl), · applic~r l),<JS terrenoª ou propr1os mu
if{i~ic.ipaesque ~esliltarem de sobra ou excessos 
!l 'iso])re . os '·· ~li~hn.mentos de ruas, ... avenidas, 
w~~:Pr.aça.s, · etc.} o di~positivo do . art. ' 15, § 8°, 
ljl :),}l~t'tra ·t1, ~alGi_n • . ,85, de 2Q de sctombro ele 
Í; [J('l~9~Jª4 d1SCUS!:jao) ·;. · • • .· . .• .. . 
)';::<'~H~VQtacão do '~ projecto ir. 117 A, de ·1 903; 
i'.{iria.odand'o à.bL·ir peloJ\finisterio d:t :_.Tui3tiça, o 
·.~.t~;:· :·T·· .. ·_. ·: _: -- ·_ -·-... - >··::.::- > -_- · . - --:.·:. ·._. -- >: .. .-' . -.--· --~ · -:1 

Negocio's IotCl'iores o credito cxtrao·rdinario 
de· 639$, p:.tra · pagamento do vencimentos 
deviU.cs aos 2°' oíficiacs da Scm•etarül.. do Se-
na.do (3a. discussão); . 

Votação do projocto n. 187, d·1 1003; auto
rizando o Po:.Lw Executivo a abrir ao Mipis
terio das Rela,ções Exteriores o cr.::odito espe
cialde 100:000;$, ourv, para. o mesmo fim do 
quo foi autoriza.do palo decreto n. 977, de 3 
de janéiro do 1903 (3a. discussão); 

Votação do projecto n. 191, ue 1903, au
torizali.do o Po:ler Executivo a abrir ao Mi
nisterio da,. Guerra o· crodito de 323.:000S; 
supplemcnta.r á consignação :32a-Trn.nsporte 
de tropJ.S-'-da rubrica J5a.-~raterial-do 
art. 16 da lei n. 95i, de 30 de dezemb~'o de 
1902 (3a discussão) ; · · 

Votação do projecto n. 192, do 1903, au
torizando o Poder/Executivo a abrir ao Mi• 
nisterio .da Guerra o . credito . de 2.184:637$, 
supplrmientar <1. ··.cu.brica . 10a-Etap:~.s - do 
al't. 16 da lei n. 957, de 30 de dezembro de 
1902 (3a. discussi o); . - · 

Votação do p1•ojecto n. 23. deste anno, que 
autoriza o Governo a crear e contractar o 
serviço stenogra1.Jhico para O Supi•emo Tri
bunaL Federal (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 103 B, de 1903, sub
stitutivo approvado na 2a . discus3ão do pro- · 
jccton. 72, de ·1902. det~~mina~do que o ~n
earregado do PombaLM1htar seJa umotficta.l 
dO exercito, do quadw activo ou 1•eformado, 
escolhido dentre o.3 subalternos ou capitães, 
revogado nesta pa1•te o art. 4° ·ç~a lei n~ 403, 
de 24 de outubro de 189() (3a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 208,do 1903 (e .65 
de 1895), que autol'iza o Podei• Executivo a 
levanta!' na praça tio Arsenal deMari~ha cn, 
Capit:\l Federal um monumento ao ahmran· G . 
Ba.ri·oso, cornmemorati v o dà batalha do Ria
chuelo (33. ~iscussão) ; · . 

Votação do proje0b n. 142 C; dJ1903, r~- . 
dacção para sa discussão da emenda appr>o
vada na 2a discussão do projecto n. 142. de3;.. .. 
te anuo, e dést:.tcada em virtude do. art. 132 
do Regimento Interno, determinando. 9ue. os 
oflicinesdo Corpo de Bombeiros do D1str1cto 
Fellera.l perderã-o a patente quantia conde
mna.dos, . em processo c1•ime, a essa pena. ou 
a. mais de dous a.nnos de p1•isão, precedendo 
n, votação do roquerhncnto do -$l'. Paranhos 
~Iontcnogro (8" discussão); . ·· ... _· · · .. · · ... · . · ,· 

Votac;ão do projecto n ~ - 193,: de 1 903; au
torizando o ·.Poder ·Executivon._abril•ao Mi·· 
riisterio da _Industria, Via.ç:ão •e Obras ·Publi" · 
cás . · o · creiito· ·. éx tpao1•dínario ·de ··179:400$ 
pa.ra~ pagamei1to, · no pt>oscnte ' exercicio, da 
ga.rantin. do jmo concedida 'á Oonzpagn·:·e :t1.c
àiili9i1·c dqs G/wmi,ns . da Ie1· _ au BrésiL (3~ 

diseussão); < . _··. ·• · · •.. • . · .. · · . • ·•·•.· .· < · 
3.n. discussão do · proJocto . n .. J 71, de .1003, 

autorizanuo o Governo a. pngat• a. D,_Luízu.. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:00- Página 1 de 31 

SESSÃO E!\1 3 DE ~:iETE:\fBHO DE 1903 

-Duarte Sayão Lobato os vencimentos de sau 
'finado marido Pedro Evangelista de Negrei
ros Sayão L'Jlnl.to, 2° official, · aposentado, do 
Correio · Geral, conespondentes uo período 
decorrido de 14 de novembro de 1894 a 5 lle 
julho de 1895, relovad:t parJ. isso a prcscri
_pção; 

Federal ou em que a Fazenda. . Nacional . for 
conde1unada n. qualquer pa.gamento, incumbe 
ao procuradoe seccional da Rcpublica, sem 
al~juntos e ajudantes, .·· respectivamente aos 
fettos em que funcciooarom; e não aos juizes 
de acção e seus substitutos, interpor o com
petente recurso de appelhção; 

· 3a. discussão do projecto n . 164 A, de 
1903 (eedacção da emenda appl'OV-'i.da na 
2a discussão do projecb n. 391, de I 902, . do 
Senado), que estabelece a penalidade paea 
.os crimes de que trata o art. 107 do Codlgo 
Penal; 

3° discussão do projccto n. 33, do 1903 
.(projecto n. 24 A, de 1900), determinando 
que, nas causas em que decahir a União 

CJntínuação ~la l'' discussão <lo projeeto 
n. 48 A, de 190~-.:. supprimindo a legaç~ão do 
Brazil junta ú. Sant.a Sé, com pa.rcce1· cou
trario <lo Comnli:;são de Diploma.cüt e Tra
tados. ; 

2a discu::;sã.o do peojecto n. 1G8, de 1897, 
pro\·idenciand.o sobro auxílios <.1. l<wour<t . 

Levanta se a ses;;ào ás 4- horas da tarde. 

75a SESSÃO EM 3 DE ·SETEMBRO DE l)03 

Presidencia dos Srs. Pa~tla GuimarCíes (Presidente), Oliv.;i1·a Figuei1;cdo (lo Vice-Pre-
s·~dente) e Pattla Gwimanres (P1·es:dente) . 

Ao meio~di::L procede~so à chamada, a . que 
.respondem os Srs. Paula . Guimarfies. Alencar 
Guimarães~ Thomaz Accioly, vVa.nderley de 
Mendonça,.· Joaquim Piros, Eugenio Touri
nho, Sá Peixoto, Carlos de Novaes, Rorh•i· 
gu2s Fernandes, Raymundo · Arthur, Thomn,z 
Caya.lca.nti, Gonçalo Sou:.o, Tavares de Lyra., 
Eloy de Souza, . Fonseca e Silva, vValfl•,odo 

·.Leal, Bricio . Filho, 1\-Ialaquia.s .· Gonça.lves, 
Angelo · Neto, Arroxellas Galvão, Felisbello 
:Freire~ Noiva, Paranhos Montenegro, Rodri· 
gues Saldanha, · Bernardo Horta, Ga.lrlino 
Loreto, Galvão BaptisGa, Silva ·castro, L'.1u
rindo Pitta, Henrique Borges, Cruvello Ca
valcanti, Mauricio de Abrau, Carlos Teixcil·a 
Brandão; Viria to Mascal'enhas,.José Bonifacio, 
JoãO Luiz, Gastão da Cunha, Bueno de Paivn., 
Leonel Filho, Carlos Ottoni, Sabino Bwroso, 
Manoel Fnlgencio, Nogueira, . Lindolpho Cae· 
tano, Olegario Maciel, Wencesláo Braz, Ga
leão.Carva.lhal, M.or·cira. da; Silva,, . Jesuino 
Car~oso, '}3ei•nard,ó .• . de Campí)s, Francisco 
Romeiro;ArnolphoAzovedo~Francisco Malta, 
Alvar.J de Carv~lho,_· c ·andido Rodrigues, 
Hel'menegildo de Moraes Filho, Joaquim Tei
xeira Brandão, Bernat'tló Antonio, . Aquino 
Ribeiro, Frn.ncisco Tole1ltino, .. Paula Ramo.J, 
Ahdon Ba. p tistn., Domingos .. · Masca.ren h as, Diogo 
}i'.ó1ituna e Homem de Cal'v~~Lho. 

· · · Ab1•o-se a. sessão; _ · 

E' Úda e setndübat·j a.ppi.'OV<.lda. a acta <la, 
sessão antecm!ente. · · . · ·. 

Passa-se ~LO expediente. 

o S1·. 1~lencar Gui01nrães 
(1° Sectetr.o·io) procede á. loi~m·a <lo seguinte · 

EXPEDm~TE 

Offidos: 
. Do Sr. 1 o SecrJt~Lrio do· S3nauo, do 1 do 

corrente, communicaod.o que, nJ3Sa da. ta, o 
Seria.clo enviou á. sancção presillencial. a . Ro
soluç:ão do Congeesso Nadonal, autorizando 
o Governo a conceder ao engenheiro civil 
Eugenio de AnJra'.le, ou ú em preza, por ello 
orgànizalla., privilegio para. constr-ucção, uso 
e goso de uma cstl'll.da. de furt'O de tra.c~ão 
electrica, que, p:trtindo .da. Co.pitn.l Fcderttl, 
vá tcPminat• na cidade de Pctt•opoli.~.- In.: 
tei1•ada. 

Do mesmo senhor, de igual d~tta., tL'ansmit
tindo o; autographos do ca.dri. uma da,s Res ·~~ 
luções d.q Congresso . Nacional, devidamente 
sancclooa.das pelo Sr.· Pl'í:lSidente da Reptí
blicn., abrin<lo o c·1·edito .cxtraoedinn.rio ·de : 
491$088 pll'ct pn.gamento · a .um poi,.teiro dis7. 
pensado do serviço . com todos os vencimentos 
e a um continuo, tudo e~ .virtude do deli~ 

- . . . - -~ :. >:;_.",:;':::;;:; 
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·: be1~ação do Senado de 6 do. dezembro de1902; 
autorizando a abertura do credito extra
Ol~diriario ·do 4:200$, em ouro, para attender 

, á de.speza com a manutenção, no estran
geiro, do alumno . da Escola Polytechnica 
Asdrubal Tetxeii'<l. . de Souza; autorizando a 
conces:Jão de seis meze.s de licença, com 
ordenalo, ao· encarregado do deposito da 
4a divisão da E::;trada de Fet·ro Central do 

, : Brâzil •· Manoel Candido Cordeiro Dia:J, em 
prorogação á que, poi· igual tempo, obteve 
do Congresso, para tratar de sua saude, e 

.. autorizando a prorogação por um anno, com 
todo o ordenado, da licença em cujo g·oso se 
acha o 4° escriptm·ario da 5a d.i vi::;ão da Es
trada tle .Ferro Central do Brazil João Au
gusto Antunes de Freitas, afim de completar 
o seu tratamento.- Inteirada; archivem-se 
o~ auwgraphos. 

Do mesmo senhor, <le igmü data, enviando 
o -autogl'apho, devidamente sanccionado, de~ 
Resolução tlo Congresso Nacional, autori
za~do a ah~rtura do credito de 5:~8$640, para 
at~ender aopagamento de vencimentos aos 

cengenhelros Caetano Gesar de Campos, .José 
Napoles Telle::; de Meuezes.-Intelrada; ar-
chive-se o aütograpllo. . · . . 

da Cruz e Souza., allegando . tm' perdido as 
duas pernas em acção de serviço~ pede que 
se lhe cunceda uma pen!:;ão mensaL-A' Com
missão de Pensões e Contas. 

Do Prefeito do Districto Federal. remet
tendo para serem distribuídos peios· Srs. De
putados 150 exemplares da . Mensagem pol' 
ellc ltda na sessão do Cqnse:ho Municipal. 
de 1 do corrente mez.-Agradeça-sc. 

Requerimentos: 
Do Dr. José Dantas do Souza Leite e ou-· 

tro, pedinrlo concessão par<~ navegação dos 
rios Grande, Paraná e Parnallyha, do Salto 
da Onça ao das Sete Quédas naquelles e do 
Salto de S. Simão á conflueocia com o Pa
raná etc.:_A' Commissão de Obras Publicas 
e de Colonização. 

De João Pil) to Martins de Oliveira, pro-· 
curador da Républica na secção do Amazo
nas, pedindo ·~eL:; mezes de licença,com ven
cimentos, p:ua tratar de sua saude onde lhe 
éonvier. -A' Com missão de Petições e Po
deres. 

De Maria Isabel de SaHés Torres • Homem, 
filhtl, do · finado c-onselheiro Francisco de 
Salles Tor•·es Homem. solicitando. a rever
ão, a seu fav •. r, da pen:)ão que recebia sua . 

faJlecida. mãe viscondessa ·de Inhomerin1. -· 
A' Cummissão de·Pcnsões e Contas . 

'Do mesmo senho1>, de . igual data, transmit
tiudo üous dus autogra,phos ·. sancclonados das 

.Resoluções do Congresso Nacional . . aut.ori-. 
. zando a n bertura, clt} credito de A: ~00$, pa1·<~ 

· -premio de Yiagem ao alumno da Faculdade 0 s 1 ... Dricio Filho-:- Sr. Presi
·de Medicina. da, Bahia Antonio do · P1·ado 
vu.lladare.;, 0 0 do 4:900$, para attender á dente, em additamento ás obser,·açõe: que 
despcza, cum ·a, publicação da llfemoria · His- formulei desttL tribuna, qu:1.ndo .foi cortado o 

· 1 r 1 d d enc:tnamento da agua, da casa de um ha· 
tonca r a . ·a cu da e de Me . ici1U\ da Bahia, bitaiite da cidade de Belém, no Estado do 
relativa, aos annosde 1900 e 1901, e com a da Par<í, só porque protestti.ra contra a má qua
Revisla dos Cw·sos, da mesma fé.l.culdade, con- lidade do liquido, vou lêr os artigos com que 
cernente ao anno de 1902.-Inteiradu. ; ae- a imprensa .·ll.araense se .. occu.pou d. 0 as-
chivem-se os autographus. 

Do mesmo senhor, de 2 do cm·rente, 1•e- sumpto. 
mettendo um dos autogràphos da Resolução O SR. MALAQUIAS GoN('ALYES--0 gover~ 
do Congresso Nacional, devidamente.su.nc- nado r não gosta de protest:wtes: é muito ca
Cionada, abrindo o credito extraor·drna.rio de tholico. 
1: 180$67(1, para pagamento de gratifi~ações O SR. BÍ11CIO FILHO-- .Eis o que disse~ em 
aos lerrt8s da Faculrlade de Medicina do Rio 12 de a.gósto, o .Noticia.~, folha neutra. 
de Janeiro Dr~r. Augü~:;to de Souza Bmndão e «E' para ·o Sr. Dr. Victor Ma, ria da Silva 
Peclro de Almeida Maga,lhães.-Inteüada; q.ue arwellamos, sobre o facto c1ue vamos 
archive-SJ o au·to6rapho. · · narmr. · 

Do Mioísterio da lndustt•ia, 'Viação e Obras. ó illustre clinico Sr. Dr. Bricio, comquanto 
.Publicas, elo 2 d_o corrente, envla.ndo o re- nada deva á companhia das aguas, viu~se 
·querimento em quo D. Anna de Almeida · ha poLtces dias sem agua. 
;S _antiago, espos~~ e curadora do prat.ieanto Nosso ::;entldo fez reclamação, e o resul
,dos . Coq·eios de Minas Geraes JorgeAugusto tado foi i.linte-ho.nten1, 1l tarde, te1• tlórtu,da a 
-:S~ntiago .. recolltido ao Hospi~io de Alienados agua de sua casa. .· .. . . · . , ·· .. · ·· ·· 
_:'4a ,clcJ.ad~' de S. João .d'E[,Rey, solicita para E' .nesse sentido q ne peclimos a attenção do 
· s~u IUQ.rido . u1n a.nno de ·: licapça; .com ·ordo- Sr. D1•; Victor Mu.ria, da,' .Silva, ·e · aindil, mais 

:n~do, ..•. para . tratamento · de . sua saude. -A' -sob1•e a ariJii.I'ttriedade .. . do iuspectol' interino 
. ç~ommissão de Petiçõese Poderes; _ da~ a.gnas.» 

Do Ministerio da Guerra, de 2 do cormnte, . J~is .. o . -. que, na ... mesma data,, escreveu • a 
·,:\e,zrv:iaQdQ o . raqu~rimento el}J. que o 2° saf• Jiq/ha do .;,Vvrte, o1·gã.o que · tem .. comba.tid.o i1 
/gc!lt~ :do Asylode Ipvalidos: a·a, P~t1~la. João Q.~~uíní~tl'í\<;ào Jlo 8t•, .. Augusto Montenogro 
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<<Só na Ca(ra1·ia-O illustrc Sr. Dr. Bricio, equivoco a.utorizn.ra: o seu cob1;n.dor <:t s;\th
q~~ todo o mnnho conhece pela sua respeita- fazer. 
b1hd.ade, acaba de ser victima de um btdxo e . Po~·este caminho, amétnh5, 0 Sr. lnspector 
~ord1do . a_cto ~le prepotcncia poe parte do mt,ormo U.as agu~s ma.od<lr~t corta.l-a a qmd-
mspector mtormo do serviço das t.tguas. quer posso a que mconc:· no seu desa.c•rétdo. ~ 

Ohonr~tdo Sr. Dr. Br-icio communica-nr.s _Ei~ o que aflirmou, a. L-l de agosto ,
0

a Pro-
o facto, que importa em uma inqualifica\rel ,;;ncw do Parâ, íolha go,·ern ista, defensora. 
violencia,, nos seguintes termos: de todos os acto :~. do go:\•e1·no dnquelle Estudo: 

Quando fez o ultimo paga.mon to do con-
sumo do agua:, relativo ao mez de julho, . «Aguas-Um o1·gão tia imprensa desta ca-
achando excessiva a taxa., escreveu no verso pital estranhou huntem que o Governo ti
do .-mernorandwm," que lhe f<Ji pl'esente,-o se- vesse mandado fechar a agua no predio em 
gumte: que reside o DJ', .Jayme Pombo Bricio. Nad,t 

P 
·· · 

1 
ma i_ s natural e ma'is"' lo0<Tico. 

« ag?, mas rec amó ; não gastei agua 
nem s1quer para. lavagem de cas 

1
_. A que Aquelte clin1co, ha dias, :puMicou um ar-

bebo mando bu,ca.r á casa da Exma. Sra. tiguete, queixando-se de que, não tenclo feito 
D. Bernardu, Pereira, como púdC' certificar 0 uso da. a.gu ~ da canalização publica, nem 
Exm. Sr., Dr. Octavíano Pinto. · pa1·a la·t;m· a casa, fõra extorquido na impol'-

Commigo se fornecem da mesma acrua 0 tu.ncia ele 8$ pela repartição respectiva. 
desemh:~rg11dor GontilBittenrour~ e o Dl.Tor- Dizia n.ssim a declaração do D1·. Jayme 
reão Roxo, porque não confiamos nas ao-nas PomhLl: - «Pago, mas reclamo; não gastei 
das fontes.» . o agtla. nem siquer para lavagem d.e casa. 

Isto no dia 3 do corrente. A quo heho mando buscar á casa d.:t l~xma. 
Ante-hontem, ás 5 lj~ horas da brde, :1pre- Sra. D. Bermuda Pereira. como póde cm·ti

sentara.m-se def1·onte da re~idencLa do veno- fica.1· o f.i'.xm. St·. Dr. Octaviano Pinto. Com· 
rand:> cidadão, à avenida de N:~zal'etll dous migo se fol'oecem da mesma. agua o desum
operarios da directoria das aguas. e 'con]e:. bargador Gentil Bittcncourt e o Dr. Torreão 
çar-am, ~~alavanca em punho, a deslocar os Ruxo, porque não confhn1os nas aguas das 
parallehplpedos e a fazer>escavações. fontes.» 

O Sr. Dr·. Bricio, (1ne se achava em casa Não ha-via necessidade, tlepois desta decla-
veiu {t porta e interl'Ogou um dos trabalha.: raç:'io, do oxplicat' o <Lcto do Governo ; em 
dores pa.ra que lhe dissesse o que si(Tnifi· todo caso é bom explicar a resolução da in-
cava. aquelle sel'viço. o spectoria das aguas. 

Inforrnou :o o opera-rio que o servil"lo tü1ha . Si o me~ico em qnestiío não bebia da a.gua , 
por fim interceptar a passagem da agwL para SJ <lclla na.o IISêlVa nem siguer pcwa lat:ar;em 
a casa de S. S.,- visto neste sentido haverem de ca.~a., p"r·que c:ohrar um commrilo que não 
recAbido m·clem. supel·ioJ·. existi:.1 ! 

O trabalho a quo se entregaram os llo· Ou o üydrometro era dcfeituo.:.o, ou o con-
mens durcn de 5 1/2 lloras da torde :1t~ ás sumid·)l' se servi:.L do liquido precioso, uma, 
8 hora.s da noito, quando o deram por con- de duas. 
cluhlo. Para evitar rt extor.'5Ko, no primeiro caso, 

Foi, c i l110 se vô, um baixo e mesqniollo n. repartiçã.o rnandutt f'ccha.-1' a agna. Nad:1 
desforço que o iu::;pector do serviço das mais logico e equitativo. 
aguas tomou ao honrado e preclaro ancião, E dopoi.,, si o Dr. Jil.ymc Bricio não bebia 
desforço que :;e originou da , reclamação in- da a.!.wa da.:) fontu;;;, n:1.0 a usa:va pam lava.
serta no m~morandttm a que nos re:..erimos. goro de casa. , nem dclla. queria :;aber, por 

Si não vivessemos ·em uma época de tão não confiar de sua oxccllencia. p;Jrquo tanto 
arrojados d~s111:and?s,_ era licito pedit• ao alarido?. 
Sr. secreta.no d:.L v1a.çao que compelis ... e ao Não se pódo mesmo explicar tanta co-
respeito dovido á opinião publica o seu sub- leuma. 
ordinado, cujo desv .~rio chegon ao extremo Quanto ao ultimo ponto da declaração 
de mandar praticar um acto que. sobre sP.r feita no ?JiemoJ·andttm da repa.rtiçlãO das 
uma prepotencia, é ainda, uma flagrante in- agu:1s, potlemos assegurar que o Sr. desem
fracç~o ao ,regulamento das aguas, . que de- bar gado r Gentil Bittencourt e Dr. Torreão 
-termma os casos ospeciaes em que o liquido Roxo fazem uso <la agna. dos macanciacs do 
deve ser vedaJo no consumidor. Governo . 

. OSr~ Dr~ Brício está. em dia com o paga- · .. Este ultimo até pediu, ha poucos dias,uma 
mento do seus compromissos em relação ao nova derivação ·para a sua residcncia. » . 
consumo da agua e pagou até o liquido con· A P'olhr.t do No1'te a;,:;im roplícoua. 14 de 
sumido · por um seu ._ afilhado, . de nome igual agosto: 
ao seu, morador na rua João BallJy e cujo «001~sum.1nalum esl- A Pi'ovincif! está.~ po· 
recibo, po1•-,equivoco, lhe fôt•:t presente e por .;:;itivameutú; grar-ejando. -~ 

.VoLV . - .. . . . . . . . 
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- : ANNAE5 ·nA · cA~lARA 

,• - -· .. _· . ' · , _ '' .. ' ' . - . 

'" .. b regulamento das aguas não prevê o caso Aié estQ pon~o não chega a minha pacien-
\lc. .peepõtcncb, com que osmandõcsd~.terra cia .. · Não . ~ou c~rneü·o, quQ me deixe sn.ng1•a.r 

··quizeram ju~tiftcar o a.cto de mesquinho ar- sem um lamento. ·· · · · · ·· 
}Jitrié:i qüefcriu o respeita.vel Sr. Dr. Bricio, O que sei(~ que ha un1a. lei physica que 

·>c só uma dictadLir<t ou um m c.í.o · governo o t'Cgc o univcr:;o; já o disse a minha rã.inha 
perfilhaw .. :.. --:- ., O. _lsa.bclemcommomoroção do seu anniver• 
• Mas; · nã~ re.plica.rnos, tão inf<Lntil é, ao sa.rio natalício: toda acção é <icompanl1ada 

_i'jtúzo de todo o mundo, a razão da violencia. de reacção equivalente, cmbJl'a possa esta 
· -t>'lelhor dil'á,_ com a austeridade de sua pa- vir tardiamente. , 

-ia\,· ra., o Sr. Dr. Bric.io, nas linhas que se -Tenho um peccadJ, inde ú·a : sou paa do 
~egucm: intelligente, honrado c independente DepU:-

«Hon tem, foi-me retirado de caso o hy- ta rio Federal D1·. Bricio Filh:J. · ·. 
drometrQ. quo, ha multo tempo, não _func- Este é muito afeiçoado e considerado pelo 

.cionava., como outros, nas mesmas con- consclheit·o Rosa o Silva, de quem tambem 
dições. Na v espera haviam-me mandado sou amigo particular . 
. corti:\r a derivação. · Ahi ostá o meu crime, .de que muito me 

Reproduz a P?·ov:>ncia do Pàrd, _querendo· honro e de que não me hei de penitenciar, 
. justifica.ra arbHrariedade de que fui victim~, nem, siquer, na ·hora da morte . 
. o que eu tinha declarado no verso do ultimo Sem~pre fa~ei-; e ainda hoje () fa.ço; com 
.:?Jtmno,·midwn que me foi apresontado. toda a indep'endencia de cai'acter, o que não 
. .Só tenho a agradecer ao contemporaneo póde agrada;;- á; situação _ que atravessamos, 
t3r dado maior :publicidade á violencia., ao que está · cahindo aos pedaços, ·na ph1·ase 

.:arbítrio, ou que melhol' nome tenha, que mesmo dos repub:icanos sinceros. 
' .me.fizerám. Pará, 13 deagosto de 190J.-Dr. Jayme 
· · ~ . _Não 1110 cónforino, porém, com as razões Bricio.»_ - . . 

~'>que ppre:tse jórria.l foram apresentadas, · que Não faço. commental'ios nem __ mesmo é ne-
-.não pas~am de _ razões_ de ·cabo de _ esquadra~ cessa. rio fazel-os. Da Jej tu r a destes ··. do-
: Si o . hyd1•ómetro não funccionava, _·como cumentos resa!b em toda a sua · b1•1itãlidade 
explicar.,se. o !lt!gmento de 5$_ para 8$, de a hediondez do attentado. (Muao bem:.) 
.consumo de agua. .· •· ·· ·_.. . - Ficará sobr~ :i Mesa, até ulterior ' delibe-
. Rec1~1D~i co_ntt~a · este .- augmentp,_ ·como ração, osseguiu.te~ 

·-m'uitos' outro~ o teem feito, ·e, .para que não 
houvesse duvida, fil~o pot• escrípto, .quando PROJECTOS 

:ou~ros ·o teem feito verbalmente, e por Jntet·· 
.medio .da imprensa. O Cong~esso Nacional decreta ·: 

A j;~llia,' por' informações minl1as, affi1·- At•t. 1 ~ o O pessoal dos set•viços interno 
.mou, or.fue é exacto, q_ue eu nada devia á e extet•no da Mesa do ··n.endas de la 01•dom 
.emp1:eza' o que tinha até pago,_ pot• inadver- de S. Francisco, Estado de Sa.nf.a Cathat•ina, 

-- . tencia, c sem t•eclamação alguma, contas do será o seguinte e com os vencimentos aqui 
estranhos. .._ _. ·· . .. ·· _ · . . · _ . mencionados : 

o. que tem que ver o governo ou a· inspe.. 1 administeador. . . . . . . . . . . . • • . $ 
. ctorla (las aguas que cu não consumisse . esse 1 escrivão ................ , . . . $ 
: .!iquido, nem siqUe1, para lavagem ·de casa~ 6 guarda:; a 800$ de soldo e 

A referencia que íiz no mento1·andum foi 400$ de gratificação......... 7:200$000 
·, -gômonte rclatLva. ao mez de julho. 6 trabalhadores de capatazias 4::320$000 

· . ·Conheço ·--- o regularnan to .das .. aguas ·- e sei 1 pat1•ão de escale r a 70$000 
que ,,ó me podel'iam privar desse liquido si mensu.es .......... ,......... 840$000 . 
não estivesse em dia com o pagamento. 6 romeiros a 00$ mensaes..... 4::32Q$000 

Não 1ta ca~as que teem luz electrica e luz Art. 2.o Revogam-se as disposições em 
-a e gaz ._úc Hlumínaçã.o l Conhe~o .•-. di versa/:!, contrario. 

, 'Quando . um~falha, oconsumidorserve~se ua s __ ala d_a_ s __ Sessõe_s __ , 2 de sete_mln'o d_e_- 1903.-
·_-~ outra · e _ pa.ga.paloquaga,sta. _ · .. _ .: Abd ·B · p R . , 

· .. . _·Não me consfia que · a Co,mpanhia.· Ut•bana l'oZd:tin:r::_s~Ú;u (;~1he,~:::::ç·- · h·ancisoo ·. 
~i::.· i rmn . a de gaz ·. ~enha 'suprimído osmar~adores 
· -_Jtqua;l(luer.abo!la.do.porfalta (le .consumo. coll.~iderand() . quJ a -CU.bm Economica, -Á'u-

., .• • ·. >I'artíssG do S1•. go.ver,nador :c> ·_acto, como tonoma de Porto Alegro, no Estado do ·'Rio · 
.c ... _ -_jhsinu~a j!1·o~índa,oud1 ipspectorlà in te-· Grailde-'do Sul, tem a seu _ cargo • a adminís· . 
>: ·:····. t.r~.na,da.~ , agua,s~ () . que . ~ . cert9 ~ que -a, yio_- tracão _- de tres · cáixas ftlíaes . nas cidades de 
.:·~ , :;·;::Joncíâ. , $e . deil : ! . : ' .· -...•.• -.•.. Pelota.s,JtloGr(tn:'leeBagé; ... -- .•• __ - '• . 
:~- " -; ·-\:_Ql1c:·iaín'·. qU<feu· pagasse ·o. excesso de con· · _·- Consi'derando que · a __ mesma, Caixa tezn.um: 

,;:;' ~(lin,:~?/ :v:~riftca:4~---a; ollio, • seJA protostó ~ ·· • ---. i'undo de r~t4erva,i~to é~ um exQesso:.da ,re-
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sEssÃo Ei\r 3 DE sEtl~Mnno DE'i903 43 

ceib sobre a . despoza · na . inq)ortancla de 
807:548.$410, de cuja cif1·a estão muito dis
t~tri .ciada.s as suas congeiÍel'es nos outros Es
ta.dos ·; .. . 

CorisHerando que a mesma repartiç-ãa tem 
um n~ovimento que a üz a. scgauda da Re
publica, como indicam os eloquentes ulga.rís· 
JffiOS das ta.beliu.s que annex~1.mos ; 

Considerando . que, · em 1Jol'l1 o accumulo de 
.. serviço c a exiguidauc d':l omprega.do:1, ainla 

O Congresso Nacional d0crcta: 

são osíesmeno:J remunera.dos que os de ou
tras CaixétS Ecónomicas autonomas ; 

Considerando, finalmcnt<', ane uma melhor
r.;rriuneea.ção da(ln. a estc3 í'Uncdonarios, e 
qu3 é um acto de justiç::1., não acarrc:t~" onus 
algm11 para. o Tllesont'J, vi:;to coTno, mesmo 
as~im, a.roceit.a, cxc:;derá <.i. dv ~poza, o qu ::J é 
flLcil verificar-se pelo exame d;.ts ta,búlla::~ an· 
nexas; vimos subrncttet· â. con .~ider•ttção do 
Congr"'- ·1 o seguinte peojocatde lei: 

Art. l. ° Fic_t. ~vigoranlo a seguinte t ~bJtL tle vcncinnntos p·t,t'<t os cmp :·ega.dos Üll. 

•Caixi Economica AutiJfi)ffi.\. üo PJl'to ~LCJrJ, nJ ~~t:do lo Ri) Gt'<Wtla dJ Snl. 

VE:\CDIENTO ANNUAL 

CLASSES 

Ordenad.) G ra tilic :~ç::i.o 

-·- ------ -------
L. Gorente ............................ . . 

·1 Contador ... ~ •••... ,. · •.. _ ...........•... 
1 Ajudante de .contador .......•.......... 
3 l 0

i ê;crípturariO$ (servindo UUI de ar-
. · chivista) · .... , ....................... . 

~'3 2°8 escripturarios ........... ~ ........ . 
' .4 3os e:1cripturaríos, ................... . 

1 Thesour·oil•o ( inclusivo a quo~3. 1nra. 
quebra~) •.. ." ..................•..... 

1 Fiel do thesouruh•o ••..•.••...•.••..... 
l Fielrect)b3dor ....................... . 
1 Fiel. paga.do1• ........................ . 
1 Porteiro .•... ; .......•................ 
i ConGinuo ( . .;11rvindo ta.mbcm eomo uja~ 

dunte do . poL·teiru) ....•....•.••...•. 
gratíficaÇ'âo ao archivista ..•.••••••... 

19 Som1na •.•• , ....•••.••.•••••.•.••••••. 

0:4!0$00() 
4:4 ~0$0JO 

:3:(300$000 

3:2;)0$YJO 
2: 800;~00:l 
2:000.$000 

4 : 400.~ ')00 
3:200$000 
2:000;$000 
:2:000$010 
l:G00$000 

1_:200$000 

•• ~ .•••• ' ..•• ! 

3:200.}000 ' 
~ : 200$000 
1:800$000 

1 :600$0~0 
1:400$080 
I :OV0$00~J 

2 :200.~000 
l :ô00$1llllJ 
1 : O~IO$•JOO 
l : Oi-lO:jOJO 

800$rl00 

G00$000 
G00$0UO 

Total 

D:ô00$000 
6:600$000 
5:400$000 

14:400$000 
12:600$0CJO 
12:000$000 

6:600.~000 
4:800$000 
:3:00~$000 
:~: OO ·._s!)OOO 
2:400$000 

1:800$000 
600$000 

82:800$000 

-,~ .. ~ ... ~·= ..... = ............ ===== 

Obse1·vações 

A terça :parto destes voncímentos será con~id.3ra.du. gt•a.ti!h:açfi.o d.c,·itla. ao exercício do 

·Cargo. 

Art. 2. 0 Revogam·se asdisposiçõcs em co:Jti'J.ri.J • 

. Sala das sessões, -2 de setembro .de 1903.--JttvenaZ Mi.llet .-Bw·bosa Lima.-Soure.v 
, ; .. - . ' . . . . , .. ' ' ' . · · ,,' .. . ' . ,, , . 

;âoS ·S~ntos.-Oarr~;pos CártíeJ~.-Diogo Fotturza.-Domingos Mascarenhas.- Va~~po.simw de 

AlbU.q?!erque.-. Ge1·mano .]!assloch(Jr •."7'. A~gelo J'inlteiro. - JamaS Dtwq;.-I!cmcm d~ 

.· .pa1·v,al'ho~ . · 



, . _· . _ __ Anno de 1902 -:- Mappa n. 1 
DémonstraçãO do moTimento e estado da C~xa Economica «Autonoma>> de Porto Alegre fnndada em 3 de 1naio de 1875 

DEPOSITOS I Eà! cio co" o TIIEsouao FEDERA~ . 
----------· ' 

ENTRADOS RETIRADOS Importancia do Importancia do 
saldo devido n.os juros abonados 

1 depositantes do correl1te ann 
em 3L de desem- dobre aimpor-

i f 

DA. TAS 
I - ---- --

bro - art. l L elo .tailcia · total 
reg. vig. ::;o' Sétldo, art. 1.1 

Ntamel'O Importi\ncia Numm·o - I Irnportancia 

reg. vig. 
-------·• I •---------·--

' 1899. ~ •.•••• ~ ••• ;. ••.•. · .••••...••••..•• 
1900 ••••••••••...•.•.•••......•....•. 
1901.~-~ .•..•.........•.............. 
1902 •••••• ~- ••.•.•.•....•........•..•. 

15.024 
13.209 
13.558 
16.288 

DA. TAS 

1899 . .'· ............. ~ ••. · .• 
1901 ................... 
uxn~ ................. 
1902 ••••.••• · ..• ' •••.•.• 
~·-

RECEITA 

Renda lmporta.ncia. do 
de divers~ls 1/2 por cento 

origens destinada 
art.. 2° para~ ao custeio -

grapho art. 19 do reg. 
nnico, al't. 3° , vig. e 6° do 

§§2° e 3° I dec. 2882, de 
a.rt~. 23 c 78 19 de a.bril . 

de 1898 

, 553,.<!;700 I 84:071$427 
540$420 83:72:.J$407 
506$150 . 83:140$065 
967$050 • 98:334$496 

---------------'• 
5. 186:505$000 
4 .1 09: :~67$000 
4. 032: 390.3000 
6.062:002$350 

10.758 
11.5()4 
10.653 
l0.58D 

4.726 379$040 
5.510 216$740 
4.317 4928320 
4.210 712$440 

11.368:453$640 
10.492:812$640 
10:718:747~810 
13.163:583$400 

. 532:311$810 
525:208$740 
511:037$490 
593:545$680 

m :NS QUE PODERÃO 
DESPEZA CONSTITUIR FORTUNA 

PROPRIA DA CAIXA 

Em moveis 
Pcsson.L Expetliente Ein especie valo!' dos 

art. 6° <lo art. 6° do resultado existentes 
dec. 2882 de dec. 2882 tle do exco&'!O de art. 2.0 do 

19 de abril 19 de abril receHa dec. 2882 de 
de 1898 de 1898 sobw-}despeza 19 de a.bi'il 

de 1898 

20:388$750 6:862$710 624: 190$3761 4 624$100 
20:399$880 5:6~5$380 736: 660 . .;:382 4 724$lOfJ, 
20:399$880 7:311SSYü 815:897$766 5 7248100 
26:022$750 12:627$730 897:548$4101 4 101$100 

l\IOVIl\IENTO DE CADERNETAS 

. Em cir-
Liqm-~c u la ção Emittidaslda __ c las du-

110 
dia 

durante rante 
3

1 de ele 
0 anno o anno zombl'O 

2.940 2.280 19.084 
2.A17 2.416 19.085 
2 ~ 376 2.221 19;239 
2.858 1.884 20.213 

> 
~- · 
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SESSÃO ·EM 3 DÉ SET.EMBRO ·DE 1903 45 

Saldo em conta corrente no . Thesouro Federal em 31 de dezembro de 1902 ela Caixa 
Economica. de Porto Alegre e suas agencias 

C'aixa de Poi·to Alegre: 

Em deposito no . Thesouro ...•.••••• , •••• , , • ~ •••.........•...••. , ... , s 

.4gencia de Pelotas: 
i 3.lG3:58:3$400 

Em deposito no Thcsouro ......••••• , ., •• o •••••••••••••••• , ••••••••••• 5.286: 3918037 
Agencia do Rio Grande: 

Em deposito no Thesouro .......................... . ........••. , ....• 
_·lgencia de Bagd: 

E·1n deposito no Thesouro ......••. , •••• , •••••.............. , .••.....• 

3 .:268: 8388177 

266:648$059 

21.985:461$273 
Porto Alegre, 31 de dezembro de 1902.- ..l(fonso Coalho Bo;·u·s, gerente.- JHlio L. 

Santos, gua.rda-livros. 

,~nno de 190.2-l\laplla n. ~ 

Demonstração da receita e despeza da Caixa Economica de Porto Alegre no 
a.nno de 1902 

RECEITA 

Importancia de 1/2 °(0 destino.do ao custeio 
sobre o saldo em c(c com a Delega.cüL 
Fiscal em 31 de dezembro ....• , .••..•.... 

Idem do 1/2 o lo sobre o saldo · da. agencia. de 
Pelotas ..............•...•..........•... 

Idem idem do Rio Grande ..•.•....•. , ••... 
ldem idem de Bagé ...................... . 

Juem de juros contados sobre fundo de re-
serva. da. Caixa (excesso da receita sobre a. 
despeza.) ................................. . 

lmportancia de emolumentos, certidões e 
segundas vias durante o a.nno. f •••• f ••••• 

DESPEZA 

Pessoal 
Vencimentos do mesmo .........•. f •••••••• 

Ercpedienle 
Art. 6 do decreto n. 2.88.2 de 19 de abril 

de 1898 ..•......•........•..•••..••..•.. 
Gornmissões 

Paga ao agente de Pelotas ....•..•..•••...• 
Jdem idem J.o Rio Grande ... f ••••••••••••• 

!dom idem de Bagé ..•••.••.•.•••••••••.•.. 

.lfo"eis 
Adquiridos este anno •••• f, •••••••••••.•••• 

Saldo 
.Excesso <lt1receitasobt•e a <lespeza c1ue passa 

para o Pundo de ~eserv[l, .••••••••••••..• 

59: :3:54$500 

22:033$437 
14:770~984 
1:275$515 

ll :465$718 
7: :385$487 

637$757 

98::3:34$49!i 

40:866$140 

9ô7$fi50 

26:022$750 

12:627$930 

19:489$962 

377$000 

HO: 108$~80 

140: 1 G8$28!i 

58:517$fi42 ' 

81 : 050$64~1 

140:168$286 
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Anno de 190.~ - Ma,ppa n . .2. A 

Balanço da C:~.ixa Economica em 31 de dezembro de 1902 

RECEITA 

Saldo eru. · 31 . de · dezembro de I 901 .................... · ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815: 897$76õ· 
Renda 

Em~lumentos; certidões, 2as _vias, etc ............................. ~ ...... . 
Porcentagens 

1 o semestre de 1902: 
Recebido da Delegacia Fisca dlax: eta~ y/2 o/o 

sobre o saldo em conta corrente., ...•..... 
Idem da agencia de Pelobs ................ .. 
Idem i :em do Rio Grande ..•....•..•..•....... 
Idem idem de B~gé ......................... .. 

2° semestre de l 902 : 
Recebido d:.1 Delegacia Fiscü a taxa de 1/2 % 

sobre o saldo em conta corrente ....•.••.. 
Idem idem da agencia de Pelotas •.....•.•..•. 
Idem idem do Rio Grande ..•................. 
Idem i dom de Bagé .•......................•.• 

Juros 
Contados pelo Banco do Commercio no 1 o se· 

mest.1.·e. · ............ · ...................•... 
Idem pelo Banco da Província no 1° semestre. 
Idem pelo Banco da Província no 2° semestre .• 

Idem pela Delegach.\ Fiscll no 2° semestre ...• 

27:691$900 
lO:t>l0$537 
6:902$774 

609$655 

31 :6_6:2$~l6o 
12:42~$.900 
7:868$~10 

665$860 

............ 
10:513$340 
10:446$100 

DESPEZA 
P~ssoal 

Despendido com o do qu'l.dr.:> ................ . 
Collaboradores·: · 

Vencimentos dos mesmos ........•..•.•...... 
Servente : 

Diaria do m3smo ..................••.•..•... 

Expediente 
· Despendido este anno ..•..•.....•• · .....•..•. 

Casa. : 
Despendido este a.nn:> em a.luguois ........•.•. 

Eventuaos : 
De.,pondHo coro esta. conta .....•....•....... 

Moveis 
Adquiridos os&e a.nno ......•.•••••.•.•••...• . 
Commissões 

0:902.$730 

720$000 

, ........... ~ . 

1° samestra de 1902 

Porcentagem de 1/4 % paga ao Agento de PH· 
lotas.~ ... ; ............................... . 

IdernidemdJ. Rio Grande ... ,· ...............• 
1dem ià,~m de B1.1,gê •••••••••••••••.•.•••.•••• 

5:255$268 
3:451$387 

304$827 

4.5: 714$866 

52:619$630 

10:205$700 

20:959$440 

9:701$000 

18:400$000 

7:(}22.~750 

8:549$800 

2:700$000 

1:378$130 

9:011$482 

967$03()1 

98: 334$496· 

40:866$14:), 

956:066$052 

26:022$750. 

12: 6~7$93Ct 

377$000 
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sEssÃo _El\I 3 DE i=mT.E~mnó DE '1903 

2° Semestre de 1902 

Porcentagem de 1./4 paga. ao Agente de Pe-
. lotas .................. .................. . 
Idem idem do RiJ Grande ................... . 
Idem i'lem de Bagú. .. . .. . . . . . . . .. . ........ . 

Salilo : 
Rm cjc no Bane.) ch PeJvincia ..... -........ . 
Idem idem na D. F'isc.tl .. .•... , ....•..•...... 
Dinheiro ern caix<.~ .......................... . 

O Sr. Thomaz· Cavalcanti
Tendo u.s bancttdtts dos Estados do norte, 
actualm ~mte a.ssolad.os pela. ca.lamillade da. 
secc 1, apresentado, na segunda quinzena do 
mez plS ~<.'J.do, um peojecto de lei que, de :.tl· 
gum modo póde attenuar os soffrimontus 
daq uellcs Estados, e sendo este assumpto de 
natur JZtt ui·gente, p~ço ft lllustra.du, Com
missão de Obras Publicas que dê anda
mento a esso projecto, afim de quo não e.3te
j~tmos todos os ditts a ser accusa.dos de in
·differentismo pura. com os Estados quo re
presentamos. Sr. Presidente, as depu
tações dos Estudos do no1•tc, logo que tiveram 
conhecí.mento du.; calamidades quo ttffecta.
vam aquelles Estados, p1•ocural'J.lll os poderes 
publicas llo paiz o solicitar•am pt•ovidoncias 
quo pudessem <le algum modo minorut' tt si
tuação a.Jllicti v a. dnquollos EsLados .•. 

O Sa. GoNç:ALo SOU'l'O-E' vordauo; e com 
toda a instancla. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- ••• C enton
doram·SC aindf.L com o ministro da fHLSttt re
spectiva., e este com o Presidente da Repu
blica,sendo ambos SJlicitos em da1• as pl'i-
meiras providencias. . 

Isto, porém, não bastava, S1·. Presidente, 
e as ditas deputações resolveram ap_·esentar 
á CamarJ. um p1·ojecto conten:lo medidas, 
não sômente de actualidn.de, mas que evitas• 
sem futul'as calarilidades. 
. Sr. Presidente, tive a honra de ser por
tador desse projecto, e por e.3sa occasião 
disse â C<tmara que era precisou.caba.rde vez 
com este systemn. ·de soccorros individuaes, 
que, longe de corresponder . ás necessidades 
dos Estados assolados, viciavam a população 
e era dinheiro gasto em pm•a porda. 

O que · as doputaçõas do norte Q.oseja.m ê 
quQoS poderes publicos deem meios para que 
sejam empregados em obras permanentes que 
àttenuem as calamidades futuras. (Apoiados). 

Peço, portanto, aV. Ex, que seja o illustre 
transmissor "de nosso pedido á Commissi'i.o do 
Obras .. Publi~as, pedido que fazomos oxten-

li:2ll$450 
3 : 93-t$100 

332.~030 1 o: 478.~480 19: 489$0 J2.· 

-t :l4: 202$900 
459:393$730 

3:951$7:)0 897:548$410 

sivo á de Or·ç~mento, embora. o tr~balho n:io 
estuja aimla em SUi1S mãos, p:1ra. que deem 
parecer o m:1is breve posshrci, a. fim de a tte- · 
nuar a. situação afllictiva em que S:) acham 
aquelles Estados. (Jl~tilo bem; m.wito bem.) 

0 SR. PRESIDENTE-A Mestt attcndm·á á SO~ · 
licitação do nobre Deputa.do. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Pre~i<lente- Não havendo 
numero lcgat para se procJllOf tLs votações' 
Lla.s ma.teria.s constc~ntos d:t· ordem üo dia, . 
pass~t·Se ú matel'ia em discus.~ão. 

E' annunciada a 3" discussão do pro,jccto · 
n. 171, de 1903, autorizando o Governo a pa·
gat• a u. Luiza Duarte Sayã.o Loba to o.:i von
cimontos de seu Hnudo ma.eido Pedro Evanc· 
gelista. de Negl·oiros Sayã.o Loba to, 2° o1Ilcia.l, 
aposentado, do Correio Gerttl, corresponden
tes ao perioclo decorrido <lo 14 do novembro 
do 1894 u, 5 tle julho de 1895, l'Jicvadtt para, 
isso a pl'J3eripção. 

Ninguom pedindo a. p:l.lavra ó oncnl'l'ada. o, 
discussão e ttdiu.dtt a votaçã.o. 

E' annuncia.da. a 3a. dbcussfi.o do projl.lcto 
o. 164 A, . de 190:3 (rellacção dn. · emonúu. ap~ 
provada, na 2a. discussão do pro.jecto n . 39 l, 
de 1902, do Senado), quo estabelece a pena
lidade para os crimes de que trata. o ae t. 
107 do Cod.igo Penal. 

Vom a Me:~a é lida, apoiada e posta. 
conjuoctam.mte om discussão a. seguinte 

EllrENDA 

Ao 1)rojecto n. 16J A, de 190:J 

A Commissã.o de Constituiçft.o, Legislação c 
.Justiça oífcrcce a seguinte emenda : 

Restabeleça-se o a.1•t. 1" do projecto n. 104?. 
do Senado. 

Sala. dassessõJs, 3 do setembro de UJO:J,_:.. 
Pa1·cmhos Muntenegro, pt·êsillento.-Fredel'ico 
Bol'ges.-Estevao Lobo.-Fraiicisco 'l'olenti 11 o. 
.-'Luiz . Domin,ques.-Hosannah de 0/iveira.
A:eveclo · _Ma1·ques.-Angelo Pinldro,. 
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O Sr·. P•·esidente- Tem a p;_d:.t-~ ~ 4. 0 O. s que. directam~nte oxec.utarem o 
vra o Sr. Bernardo de Campos. cr1me por outrem resolvido.» 

Pelo art. 2l, s[.J cumplices: 
O Sr. Bernardo de CaiUJ)Os « § 1. 0 Os que, niio tendo resolvido ou pro-

-:-Sr. Peesidcnte, propositalmente, muito vocado de qualquer modo o crime,fornccerem 
propo~:talmente, consel'vei-me _em êLb~o1uto inst~'t~cç?es par.·. co2nmetf;el-o e }H'esta.rem 
silencto, quanJ.o o pre~onte pruJecto fu1 sub- auxll10 a, ~tu execu<:;ao ;_ _ 
mettido '· 1 a c 2a discussão, · na esperança de § 2. o 0.-; q uc, antes e uura,n te a exccuçao, 
que o talento, a competen~h o as luzes de promettorem ao crimi11os~ auxi~io P'Lra, eva
a.Lcrnm de mens nohres collegas viessem illu- dir-sú, occulf.ar on d,Jstrmr os mstrnmentos 
minar-me o espírito, demover-me talvez da. do crime, on apagar os seus vestigios; 
opinião que de h a muito for_mci so~n'c o a.s- § 3 .o os que receberem, occultarem, ó?
sumpto de que trata o referido p~oJecto. · - compr.trcm, cousas obtidrts por meios cn-

Devo, por~m, ~eclarar, _Sr. P1·e~1dente, que minosos, sabendo que o fl)ram, ou devendo 
nem a exp~Icaç~ao daua, a C~tmara pelo meu sabel-o, pela. qualidade ou condiç·[LO das pes
iHustre a..mzgo e compa..nhen·o de ba~cada, soas de quem as bnuvercm ; 
o Sr. Azev~do Marques, nem. a51 consrde~a- § 4. o Os que derem asylo ou prestarem 
ções adduz1da.s pelo. meu. ommente am1go 8u:1 casa para reunião de as3as·:;jnos e rou
~ collega, o Sr. Nmva, ülust!'C represen- badores conhecenuo-o:; como taes e o fim 
tanto da, Bahia, tão conceituado na Camara para qu'e se reunem.» 
pelo acerto, atilamento e 1lrmeza com que São estes. Sr. Presidente, os uoicos agen
sahe se enfrentar com os mais graves proble- tes que 'í)odem concorrer para a pl'atica do 
mas sociaes que são tr:.tzidos ao seio do Par~ crime, tw sinão, vejamos. 
lamento, consogUtra.m destruir a minha opi- Quando a!Q·uns indivíduos 80 reunem, se 
nião sobre o assumpto, que considero da ajustam, :-ie inancommunam para· <t pra.tica 
mu.is ?levad~ importancia, da mais pa.lpi- ele um delicto, formando 0 que em Direito 
tanto actuallda(le · . . Criminal se denomina. societos c}·imiHis, o pa-

0 art: 107 dp. Cu:hg~ Pe~a,l, Sr .. PrcBI-, pel quo cabe a. uns não é 0 mesmo, não é de 
dente, 1 e]_)re~ent.~, em son I. n.""l, um". co~l- iaual impot•c;:wcb em relação ao que cabe a, 
plcta anoma~1a,, uma Yerdaden~a aiJerraç~ao o~tros. · 
d~ ~e~luw;o~~~. u:?~.tdtL. ~-cl~ Cuc~1;;,o .c~n t•Jda~ Assim, um ou alguns pJdem re:;olver o 
~s~~!"L~ dc.n~cLI.~ .-(~t~posu.u~s, ~ ~U~:otlld~ l~?l~s delicto, delib:Jl'~l-u, tu'chictctal-o e provo
CO!l~~~~s. das llclço,ts modm n.vs u pelus cum1- car ontros a ex ~cu tal· o pot' meio de pro-
na11)1:"5f.<l.s. t 10_ mcssas, daclivas. mandato, ameaça:~, etc, 

• I :f. (.) :.Ll' ' I: t t d t d l' t « Tellht• dil'ock~rnonl,o, po!' facl;o8, rnudar Ou l'O:J po~lem, an es e uran 'J o e 1~ o, 
por meios violento .. ; :L Constituição polltica prestar _a.uxllio tal, de tal n~~nt:t., de. talnp.
du. Ropublica ou n. t'lit•nut de governo ost<tbe- por:tancia, que .sem esse <WxtliO, o crJmc nao 
tecida. Pena.: do banimento ao:-: ca.be1~:as, e seL'Ht commctttdo. 
aos co-t·éos u, de r<:~clll:':là.o pot' 5 a lO annos.~ Finalmente, outroa companheiros podem, 

Caúe~:a . .;? quo nov<t especie de agentes cri- antes, dupan l;e e a pó;:~ o delicto, pl'estar t~ 
minosos é eH:m que o ur·t. 107 ex-<:Lbl'upta,· oxecur;ão do mesmo mu auxilio secunrlario, 
mente onxer·tou no Codlgo ? · fornecendo i llo3tz·ucçõe.3, apagando os vosti-

Co-réos ~ o que so dove entender por co- gios do crime, oc~ultanclo os in::>trnmentos 
réos?. criminosos, f.LcilitJ.ndo a fuga. ao3 delin-

E' certo que na classificação dos agentes quentes, etc. . 
criminosos não podemos nos afastar do quo No primeil'oca.:)o, temos os autores mora.cs; 
~e acha ox:pressamente consagrado no artigu no segundo os auturc~ materiaes e no 
17 do Codigo Penal, isto é, os agentes do tePcoiro os cumplices, cu,ja co-partici-
crime são autores ou curnplices. paçã.o póde SOL' anterior; concuruita.nte ou 

Pelo art. 18, são autores: posterior ao dclicto. · 
«§ 1. o Os que dil'ectn,mento resolve1·em c Além ucsbs, s:.mhure::;, conforme já dis:~c. 

executarem o crime ; nã,o oxL.;to qun.lqti<H' ouLr•o agente crimi-
§ 2. 0 Os quo, i.cmlo resolvido a execução noso. 

do crime, provocarem o dei~el'minarem ou- Após estas mpida:·> considot·u.~~õos, potl.omos 
tros a exccuJ;a.l-o por meio do dadivv.s, pt•o- concluir quo, (llltl..IHlo o a.I•I;. 107 do Codigo 
1nessas, manlla,to, :.uncaças, constrangimento, Penal se refbt·e a cabeças, na.d1t mais pretendo 
n.buso ou influencia. ele supel'ioridttde ltim'tLr- do C!lle se ro!'erir aos pt•oprios autores ; e 
chica ; tanto i;')to é vorda.do que, vondo-se o legjs..; 

§ :3. () Os que, antes c dur<tnte a exocu~:ão, la dor na necessidade do dofinil·, de procisa.r o 
prestaren1 auxilio, sem o qual o crime não quo so deveria entender pot• cabcç(1s, esta.· 
serincommettido ; IJelecou, na ultima p[trte do art. 108, cgte 
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SESSL\.0 ·EM ;3 DE SETE~1BRO DE 1903 

~reputam-se cabeç:c:,,s os que ti verem delihc· 
rado, excitado ou dirigido o moYimentO>>. 

Ora, debttiXI) dest11 expl'ossão estão --.. 
o lmlo1· moral, dolib::~rancio e excibodo; e 
o autor male1'id, dil'ip;indo o ex:ccuti1oclo o 
delicto. 

tenho de cooperar, embora mesquinho c io
inúgnificanto sej~ o 111'11 concui·~o (naa 
apowrlo:>), · para ~l, gra.ntloza, o aperfeiçJa
mento d c:t no::;sa lrgisla(}clo, llllC ücvc sr:r o 
reHexo lia, propl'ia. grandeza e da vit.aliüade 
da nossa Pa;t l'b. (Muil0 beiil: ?lVtito bem. 
. tpoicult)}. O orudur J 'l.livamcnf.e c:nilprimen-·· 

"\ cxpressflo cabcç·(!;: nacb. ma:.:: significa, tudo c f'el-.'citwlo.) 
portanto, do cplG r.wlo:·es, nã.o tondo valur . 
alO'um prét tico tal expl·essão. que t:~ IHüa \·er- Vem ,·L :\I usa . .;.. liJa, apoiad<L e p:Js ta. con-
da~leira :;tliona.ção, uma H!l'Ch :.tGÜ'~~ excl'<.~- junctamen te om dis ~nss:\u :.t scguin te 
scencia j Ul'idica. E,- :::i a expl'CSslo calJr;çus 
nada, ma.is ~ignifíca quo <W lo1·r: .~ . 0 e!a l'O c1 uc, 
c1m:mclo o a1·t. 107 se ,·etl.lrc em ::i~J·uid~L a ~o
réos, nã.o pretende mais se refel'lr a agentes 
da, mesma categoria, mas sim a, <.tgente'~ de 
categoria inferior, isto é, os cumplices. 

Para conobol'al' as minhas <Üfirmações, 
trago a,-:; pala:rras elo illustre crimina,lisLa 
braz.ileiro. Sr. Dr. joão Vieira de Araujo, 
nosso distincto collega, quo tanto honra e 
tanto illustra esta Ca,sa pelo seu nome, jti, 
glorioso na t;Cit~ncin, do direito erimin~d. 

O Dr. João Vieira de· Ar·aujo, em. sua cx
cellente obra Cocligo Penal, tratando clesta 
questão, diz: · 

«Não i.emos, pois, m:ús o banimento, sendo 
curioso noti1l' que, nenhurn11 disposição püstc
rior tendo proviJ.enciado sub:·e a substituição 
d~~ pena no caso do [.tl't. 107 do Codigo Penal, 
os chef'es, os autore.:~ do crime naquolla espe
cie não podem sor punidos! >-' 

Portanto, é o proprio Dr. Joft.v Vlcira. de 
Araujo quem, referindo-se <t segunda parte 
d.o <:LrL 107, emprega. indifl'urentcmente u,s 
expressões che(és ou w.1torus, que ern. t'n.eo do 
Cocligo PenaL ~fio syuon i ma~. 

Nestas condições, Sr. Pl'esidentt.:·. eu en
tendo, emborn. ~:>em cornpctcucia. ~dguma 
(ncio apoiados) que, tendo n. Constituição u.IJo
! ido a pena, de Lmn imon to, que não pode ser 
applicad<L aos cc:Lbeças ou a.utoros, não de
vemos, não temos necossidado de nos afastar 
Üi.L techuologia geralmente usada pelo codigo 
em tocla ::J as suas demais disposições; isto é, 
devemos simplesmente estabelecer :.1 pen[1, 
~em fazer qtmlr1u01' distincçã.o entro os 
agentos criminosos, ca,bendo aos poderes jL~
çliciarios, aos tribnnaos competentes a applt
ç~:Lção dcL pena, ele n.ccordo com as gradtw.ções 
osta.bnlccidas pelo proprio codigo. 

Vo;,Es-Perfeitn.mento. 
O Sn.. JoÃo Ln:: ALn~s-Ne~sc>. pont,, e.3tou 

tlo n.ccorJo. 

0 Sn.. BERNARDO DE CA~fPOS - Li tO posto, 
Sr. Presidente, .-enho oil'ereecr ú. con.~hlc· 
ração da Camn.ra a emenda que ti'n.go, corto 
de que niesei:'{t relevn.rl~ ti1o grande onsacUa 
(não apoiados), pelo mnito cmpenlw quo 

Vol. V 

ilo projoclo n. i(jJ .1, d1} 1D03 

Nu art.l 0 ,ondG se cliz-Noscrimcsde 
c1uo Üi1ta o a,rt. 107 do Codigo Pen;d, pro
mulg::ulo pelo deeroto n. 847, de 11 ele oumbro 
de 1890, será applica.d:.t aos cabcçus :.1 pena ele 
t·cclnsii.o por lO a 20 annos - cliga.-so: Nt)S 
crimes ele quo teata, o art. 107 do Codigo 
Penal, pJ·omnlga.do pelo dc~Cl'eto n. 847, de ll 
de outubro do 1890, Sdl'<~ applicn.d<L a pena 
do reclusão por 10 :1 20 nnnos. 

No :bi:t. 2.o, onde se diz- N~L segunda, pn.1•te 
do a.rt. 107 do ICfeddo codigo. vnue se diz: 
co-réos-diga·s ::l: co-:wtm;e::;-tlig-a-se: Ficam 
supprlmida.s tllt 211 pat·to elo at·t. lll/ 1lo Co
digo Pomtl as pa.lav1·as-du baui monto i1.0S 
cabeças; c aos co-réos-:1 uo l'eclu~ão por 
cinco a, 10 ~1,111108. 

Acceesconte-se: 
Al't. :3. 0 li'icam igualmente supprimirbs a,~ 

palavras constantes da ultima, pn.t·te do 
rtrt. I 08 do Codigo Perml: « Ropul,a,ru-so cn
bcç(LS-os que tiverem deliberado, excitudt) 
ou d.irigido o movirnonto ». 

Cn.mttl':.t do~ Ucput:.tdos, 2 do snfiombro dt) 
1903.-Bel·ntmlo de f'mnpos. 

Compal'oeom ma i.~ os Srs. Ollyoit•a Figuei
redo. Julio ll .· ~Iüllo, Anr.oeo Botelho, Ho.-;
sannalt do O li veit'a, Passos Niimndét, Jos() 
Euzebio, Luiz Domingues, Christino Cruz, 
Bezerril Fontcnellc, Vlrgilio BI'igido, FreJe
rico Borges, João Lopes, Edn<U\lo Studart, 
Sergio Saboya, Paub e Silva, Teixeira, de Sú, 
Ermirio Coutinlto, Jo~jé MarcellinJ, Pereil>;,L 
de Lyra,, Arthur Orlando, Euzcbio de An· 
drade, Rodi'igues Dorüt, Jovirihno de C;u·
valho, Olivoü·~t Vulli1dão, Domingos Guirna
nãc•s, To:::tn,, F'elix Gaspar, S11tyro Dias, Au
(J'usto de F'reitas, Rodl'igues Limét, Erlua,rdo 
!bmos. Marcolino Mourtt, Horetlia. <lo Sü .. · 
Corri..\a. Dntrn., Mello Matl,os, S<L Ft•oire, Ame
l'ico rlo Albuquerque, Fidelis Alves, Lun
ronço Ba.ptista, Bcrna,rdo .Monteit·o, HiJ,eit·o 
Jt.uHliiOir:.L, Davitl C:tmpi:;h, Fr·~t.ncisco Bül'

mu•dino, .João Luiz Alves, La.mounior Godo· 
f'rouo, Ci1t'vn.lho Bei t~~ L{odutrho Patx~lo, 
Padna. Rozendo, Vn.lots tlo Castro, Forl'cu·a. 

7 
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Br<vr,t, Eloy Chave.;;, José L0ho, Lindol , ho 
SOI·;a, · Ca.rlos Cava,lc:anti, L.-'.rnonha L in,;, 
Elizeu Guilherme, Gm:mano lhsslochcr, .h:,
mes D:..trcy o Vo:.;p:tsiano úc Albuquot·quc. 

Dcix.n.m ·de comp::Lroccl' corn causa partici-· 
pach os SL'S. Raymuuclo Ncry, Art~ue I:o
mos, Ul'bano Santos, Guedolha Mourao, Dw,s 
Vieira, Juilo Oayoso, Poreiea Reis, ~r·in~a.de, 
Soar <~s Noiva, tioreira Alves, Esl.acw Coim
bra, Pcdt·o Pc:·n ,tmbueo, El pidio Figuoircdo, 
Raymundo do l\1ir·anda, Milton, Ver·gne . elo 
Abreu, i·'into D:wt. s, Tolentin~ eljs S~.tn t•JS, 
Bozanut. Pcl'eira Lima, Pa.uliu o do Souz L, 

Pendo Filho, Antonio /.acharias. lfcn :·iquc 
S<.dcs, Artbur To:·res, Ednat'do Pi1:1cnt1~l. 
Domiogucs de Casr.ro, Rodolplto l\lmtntla, 
costa Netto, Ca.ndido úe Abreu, .Xaviee d.o 
Valle, Vict·.rino Mon teil'o, Ca,,;sia.no do NétS
ci.mento ·e Alf'redú Varella. 

E sem causa. os Sra. Abdon Milanez, :\J
fonso Costa, Cornolin da Fonseca, ~parninon · 
das Gracínuu, Bulc:i'lo Vianna, Morcir.L Go· 
m es, Erico Coelho, João Bapti ~ta. Asto~11lw 

. Dutra, Carneiro de llezenlo, B31·na.rJcs dD 
Faria, Costa Junior, Fernando Pres~es , Ama
ral Gcsar, Leite de Souza, AZ3\·edo ~!arques, 
Juyenal MHler, Marçal Esc;:, bar c Campo.-s 
Ca.rtier. 

O Sr. Pre~iden·te- 1-Iav t: ndo nn
mero legal, vn,e se procede.r á.~ votações das 
materias constant~Js da ordem d :J dia. 

E' anuunciaJa a cmtinuaç·ão da votação 
das cmontlas o!fel'ecidas na 2a. discussfLo do 
projectJ n. 147. de;tea.nno, r1ue fixa a dcs
pczu. do i\Hnisterio da. Gueera para o exerci
cio de l0lJ4 (2a discussão). 

E' anouuci L<h rt ,·pta.ç·ão drL seguinte Gmon~ 
da, do.s Sr.'.i. Liudolpho ScrL' <~ o outros, sob 
n. 1 : 

(<Fica o Governo autorizado a dcs pen !c1' :\ 
qua.ntia de 15.J:OOO$ çom a lin!J[t tclegr·aphica 
de Col'Uml.Jú. a. Cuyabá e sen prolongamento 
pur Mif·anda, Nioa,e o Porto 1-Iurt.iolw, na. 
fronteira com a Repuhlica !lo Para.gtw.~- .» 

Posta a votos a refericlt\ emenda. dos Srs. 
Lindolpllo Serra e our.ros, reconhe2e-se tcrc,u 
votaclo a favot• 41 Srs. Dcputévios, e Cüllt.r·a.. 
55- total 96. 

O Sr. Presiclent.e - N:lo lta. nn· 
mero. Vu.e se prJc.:der á cham~da. . 

Procedendo-sa {v chamada, verifica-se 
terem se anseoi.ado os Srs. José Euzebio, 
Eloy d.e 3ouza, Pereira do Lyra, Euzebio de 
Andrade; Arroxellas Galvã.o,Tosta, Eugenio 
Tourinho, Rudrigucs Lima, Laurindo Pit~a, 
Cruvello C a valcami, José Bonifacio, H. i beiro 
Junqueü•a, DaviJ. Campista, Noguoir::t, Fran· 
cisco Mi~lta, Alvaro de Carvalho, .James 
Darcy, Domingos Masc"'rcnhas e Diogo For
tuna. 

O Sr. Pr-esident.e- Não ob;ta.ntc 
a lífita. da porta a.ccusae a presença d.e !33 
senhores Dcp :ttad.tH, a.pcn:ts 103 rcspoodm\ tm 
á cl1amada. 

N 5.o ha. port::Lnto, numel'o e pa-;sa-se á ma
teriu. em discus~ão . 

Compa.l'ecer<l.m n,indn. o~ Srs. Bnéas M n·· 
tins, Aut·elio Amorim, Rogerio de :Miranda, 
Indio do Bra.zil, Antonio JL.sto:::, Anísjo de· 
Abreu, Francisco S;.L, Celso de So[lza, Jo i o 
Vicir"a, E:'imeraldtno Bandeira, Lcovigildo 
F'ilgueiras, Cas rJ R.ebcllo, José ~f onja.rdim, 
Augusto de va~COI)Cellos, Belisa.rio ele Souza, 
Julio Santos, Fl' <.tnci ,co Veiga, AdaJberto 
Fcn'<.I Z, Camillo Soares Filho, Ca.logera.s, Re
bouças de Carvalho, Paulino C~u·lo.~. Bene
dicto cio Souza, S::>aro:; dos Santo.:;, B:ubo::;a 
Lim<L e Angelo Pinheiro . 

O Sr-/ Presidente - Cont:nua a 
:3a. discussã::' do proj l~C to n. 1134 ~\., de 1903 
(rcdacção da. emcntla. appr0vada na 3"' dis
cus ~ão elo peojecto n. 39l, de 1902, do Se
nado), que estr1boleco a pcnalüb.dc p:n·a os 
crimes de que tt"a.ta o. a1·t. 107 do Coctigo 
Penal. · 

Tem a palavra o Sr. G<tl.linJ Loret'). 

O Sr. Galdino Lo•-eto- SJ'. 
Prc3idcnte, o projccto do Senr~do, já emen
dado em 2n. <iiscussão nesta Ca.mara, visa v a 
e vis:~. preencher uma lacuna que a Consti
tuição de 24 de fevereiro abriu no nosso 
Codigo Pena.l, com a. abolição da p:ma de 
banimento. 

O projecto, nos termos em que foi enviado 
pa1•a cst.a Cam.aPa, e~tabelecia, para os ca,
beças de attcntados c.:>nt1•a a Constituição o 
fú .·ma de govcrnJ da H.epubli.::a, a. p3na de 
lO a 20 annos de reclusão ; a emenda. do no· 
bre Deputalo p3la Bahia, npprova.da pela. 
Camara em 2a. discmsão, reduz e:lta pena de 
lO a 20 annos pa.1•a a ele cinco a dez aonos; e, 
como a emenda do nobre Deputado elimi
nava vlrmalmente a. distiocção que o Co
digo fi1..zia. entre cabC'ças e co-réos, S. Ex. 
prometteu na hoea dr1 votação apresentar 
uma emend·1 reduzin:lo, n.inda mais do 
que já o tinha. f dto para os cabeças, a . pena 
comminada pétra os co-réos (co-autore~, 
segundo o proj wto do Senado.) 

O projccto do Sena.do, Sr. Pl'G3idente, 
tinha proporçõ Js modes tas: limit:tva.-se a 
preencher a lacuna qu :; a. Constituição ciei· 
x.ou no Codigo. 

A em~nda du nobre Deputado faz rn•üs : 
modifica a disposiçfi.o do Codigo ,porque torna. 
furçoso diminuir a penn para os (eo-réos co· 
a.n tores, segundo o projec to do Senado). 

_O S_euado, n.U<is,_ St•. Presidente, }Uinh& 
f~lto 1sto em relaçao aos cumplicos, porque, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:00- Página 13 de 31 

-----~----------------
· ú ·bem entendo, com o projccto do Scnn.do, 
sub3tituinclo a palavra. -co-réo;-pela-co

· autorc~,_.o que se quer é crear uma. tet'ceira 
·cla.ss'3 de criminosos contra. a fórma de Go
YernotL~ r~.epuhliea, distinguindo a. classP. do,;,; 
Cltmplk:P.sque,segunclo a clispo.;;i ;·?íorlo Codigo, 
era equipn.rada à dos co-a.utore;;. Pdo menos, 
o pPoje:;to do Sena.do vem to~·1nr i -;~o c lar J. 

Ha, portanto, Sr. Presi~lenl.c, no peoj~eto 
do S .. ma.tl.J, um pensamento b::m .wolo, em 
relação (queHes que conco:'l'Cm ele qtnl
nuel· mocto p:ti·a. a perpetração do crime. 
mas sem fazel-o de modo cliracto, como os 
co-autor·es. Do ponto de vt:::ta doutrinaria 0 
um pl'O.Jl'~~so. 

A cmend<~ do nobre 0 Jputa,do por S. Paulo 
·visa elimioar a dbtinct;ü.o <1ue o Codigo fuz 
entre cabeças e co-autores. 

Não ,-ejo, Sr. Presidente, '" razfl:) d3 estra
nheza. do nobre Deputado em relação á dis
tincçiío que o codigo faz entro o;: cabeç:ts e 
.os Cj-;J.utore3. Nã.o ha. a meno1· dnvila q12e, 
sob o ponto de vistlt da temibilidacle, os ca.
·beç·a,s o1ferecem maio1; porigo do qne cs sim
_plcs co-a,tttm·es, devendo a penaltdacle e :~ ta.-
belecida p:!.ra aquellcs ser m<.l.iOl'. 

O .Sn.. BER:'\ARDO DE C"\.:IIPOS - O.s autol'e.s 
não são os p~·oprios cab'.~ ç: :LS? 

0 SR. GALD!NO LORETO- Nà'), S0Dhor. 

O SR . . Jo.st Lono -ToJo cabC!ç .. t 0 au~or. 
·mas nem todo autor é cabeç:t. (.-lli'Jiado::. 1 

O SR. DER.\" ARDO DE C.DIPJS- Si V. Ex. 
apresentar algum requisit0 mo.is pwa '-''(· 
beças do que para aHIOi' i.Js, entàc concot'da.r~i; 
ma,s nio ln absolutamc:1te mais requisiw 

.algum. · 

O SR. GA.LDINo L·;RETO- Ao o.p:tl'í:e dtJ 
.nobre Depnhdo por· S. Pa.ulo respondeu p2r-· 

·.feitamente o aparte de seu col!ega, de IJ:.t.n
·cada, S1·. José Lobo. Todo ca.beç-<t ·~~ rLut·)r, 
ma.s nem tod) autor 6 ca.ln.,-a, nem toJo 
.autor é cllere de movimentJ, nem tl)do 
.autor o terá instigado. o te1'á dirigido, o 
ter~~ mantido com sua f'o1·tun[l, , com seus 
·l'ecurso.'i. 

0 SR. Jos(: Lmo- u:n pen~amento, um 
centro dil·ectol' é necesswio pn·;1 crimes 
desta nr~,tureza. .. 

O SR. GALDINO LoRETO- Não ha. <lu vid.~L 
.· que, sob o ponto d3 vigta da temihilidade, o 
cn.bcça é incontestaYelmcnt3 mui to mais pc· 

.rigoso. 
Não . me deterei, toda.ví::t., n:t. analyso cht 

emeod<~ do nobre Ddptn:t~iu pu r S. Paul v, 
pois não é e.;tn. o meu fim na. tribun:l; nttiu
·ralmente o r,u•ã.o com mais provdto o~. íl
,Iustres me.ml;ro ~ da. Commi8são üe Con-J~I-
wiç.ão e Ju::;tiça da Cctmn.r'<L O meu fim, a? 

01 

tomar a, p:Llavra, foi su:-:teni.ar n. emenda díl. 
Commis:::ão üe Con_,-tituic_:ào e Justiça. emen
da. que restabelece <~ pena. de lO n. .?.O annú.'> 
de reclusão para os ea.l;eças. 

O nobre Deputado pela Ba.hb, ao apre
~entar a. sua. ?menJa, que reduzia cs;:;a, pena 
pa.t•;•, a. de ctnco a dez anno::; de reclusão 
di:5se qn::~ o p~·ojectu do Sonado Ot'a dul'o', 
Cl',L l'i~ot•o:::u, sub.-;~ ituia uma. pena lnuna.n~; ,e 
at,·· ::;ua.ve,p;)r uma outra muito ]n;ü::; severa. 

NfLO c~ lii' Portuno inJa.g:w si S. Ex-~ tem 
ou tlã) u:dlO, si a. JHJ11a de. lnniment-J (J 

::;lu,·t~. •' Oill ') diz o nolJrc DGputado. O q11C 
D ;)~ impol't<L s t.bGr é si o projecto do Senado 
a.f..ts~oa-:50 das"linlla,-3 gcraes elo nosso codigo, 
ou s1 uentt·o dellas se con::;el'vou. 

:\o mesmo <Lrr.igo, em que ::;c comminava. o 
banimento pa.l'a o:; ca,beças de um a.ttcntalto 
contra a Constituit;.'io da Republic[~.commin:.L
\·a-sc apenél. de 5 a lO annos tle reclusãopn.l'a 
os eo-réos ; o q uc quer dizel' q u2, segumlo o 
c:riterio do legisla joe de 1890,a pena. de bani
monto não é inferior á de reclu:;ão. 

:.Ia i:~ ~tinda, S1'. Presidente, e a Ccunal'a me 
p?rdoa.rcL si ll1c recordo uma disposií;ão j<L 
abrogadn. pela Constitui~·ão: o ar-t. 46 do Co
digo Penal dispõe que o b:tnido que voHa1· <to 
p::\iZ podorü. ~;~e con:lel\ll1étdo à l'eclu.~ão a.k~ 
30 annos, o que quer dizce que, no regimco 
do e.Jdig·o d<.> 18~0, segundo •J legi~lador de 
J 890. o lx:t.nído wria de levar a vida entro 
don :~ oscolltt)s-a. nosklgia. de am ln,do, e a, 
pe.n.l. do 1·ec' usão até 30 annos, de outro. 

Tudavi:J., St·. PL'<:'ii-irlont·~. c:~hs IJlt~ervat;õc' 
nã.o a.~ ü~;·o pa.ra, cuni;o-:; !,;H' o uol-'L'ü ll.Jpu
T.:tdo poh Hn.hi<L; quorü simplesmrmr,o sa.lien
tar que o proj!Y:to do Suna·lo c·ons1wvon-::;e 
dcnr,i.·o da5 linhas get'aes elo c.);lígo de lt\00; 
qncm üullad sa.hiu l';i o nub1·n Deptn.édo pcb 
Baiii:1., u que nio arlmll·a, pur-•1uc S. Ex. é 
um rttdicn.l oc~ta. matcl'itt. 

S. Ex. di~-:~o,no seu dis :llt'EO de jnstitlcaç~ão 
da emenda, q 11e não lla. vi:L necc .... i;idadú dcsb 
proj0CtJ; quo, Uffitl, YCZ <jllC nu;) ~ -~ lJJdi:~ 
b:mit· o:-: cr·iJníno.~os poli:icos, cr:~ preciso 
b::tnil' osGe projgeto. 

S. Ex perg·unta: para que um<l !.oi soht•c 
rcvoln<)io ? Para. que re\·olução ? E f'a.t-o, de
poi::; de uma tirada humori.~tica , satueada 
de ironia ... , tal vez ele sc3pticismo. 

S1·. Presidente, a segunda pcr·g-unta do no
l.tL'C Deputado-para que revolw;·ão?-re.-spon
cle ;L pl'imeira-para qu .J um·.t lei sJbt'C re
volllç·õ3.':i ~ 

Si não ha.-para que revolução, é preciso 
cvit·~.kl, , é preciso repr-imil-a,e mai:; quo issJ-
6 pt•cciso pr'CYonil-a. 

~f~o;; dmir;, Sr. Presidentr.,o r _·.dicnJismo 
do nobr·e D~putado em uma. ~~poea em que 
não t uern faltado [mtorizadi.~símos escr·íptol'c.:; 
ttuc rF~!-"IlClU a qu:tlidadc de ci·l!no ao crime 
p'Jlir,ko. 
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·· · Ba.sta citar Lucas, na Fr<tnç:L : Cal'!'ara, na uma. moção dos Srs. Glycorio c Bolisarío de-
. Italia;e Frcehel, n:.;, Allom[l,nlHt. Souza, em CJ uc se lamentava o assassinato 

Mas, SI'. Presiden to, estou muit.u longe de de Idia.rtc Borda, um deputado pelo Rio· 
J)Cnsar que o Cl'imo político não soja um Grande do Sul, o Sr. Am·oliano Barbosa, 
Cl'imc, consideralio me5mo do pont;; de vista fazia a. defesa, desse asmssinaio, pt'ocurando. 
moral; o crime político pôde roYcstir os dou,.; justificai-o. 
caracteres do delicto commum, a immorali- Portanto, si forPJ.os a considerar o movei 
dade du acto mesmo e a pel·\'8l'Siüa.dc da politico UC.L lJUni~·ilo dus attentados politi
intenç·ão. cos, chegaremos, e não sem uma boa com-

E si não, Se. Presidente, reeol'dcmr:s o.3 panhia, a. innoconti.u' IJ tyrannicidiü, o assas-
assassinatos políticos. s~nato do qualquer chefe tio Estado. só 

_ . E' bem corto qtw nesl;e projoeto JJ<ío se porque ao criminoso a victim:.t se ·afigure 
.· trata de<.L~sussinatos po!Hicos ; o::-tcs estão um tyranno ; chog<tr·emos á consagra.c,:ilo da 

sem duvida romettidos para. í1; disposições maxinHL do Ivlachhvel.- o fim Juslifica os 
relativas aos crimes communs. Mn.s, em <tt- meios. 
tenç:ào ao movei politico, em attenção a Não, Sr. Presidente, mesmo que o crime· 
essas dotttl·ina~•, que negam a, crimiuu.lid ,Lllo político não réYista á mo lalida.rle do assassi~ 
de um crime politico, nós teria.n:ws do chc- nato, mesmo assim (; puss1vel encontra.r 
gar· á, lmpt1nidaLle do i;yrannicidio, nem só do nelle os dous ctüa.cteros lle r.odo crime: a im
tyrannicidio, como de qualquer a.s:-as~inio moralidade do' acto o a perversidade da in-
politicu. · tonç:ão. ·• 

E, com eiTeito, não tem faltado. em todo::; Não creio, entretanto, fazen~.1o ostn.s re-
os tempos, quem justifique os trrannicidios, forcncias ao tyrannicidlo, que o nobre 
quem os applamla, quem os proconise. Deputado pela. Bahia. n?to possa ~epetir com-

N;~. Grecia ~tntiga eN um cle,·oi' ; em migo t~quellt.s palavras üu advogttdo do ita
Roma, Brutns, o typo inflexível do I'epubli- lümo Orsini, que tentou contra a vida de 
cano, c Cassius, entl·a.ram na co11spira.(~~ão Napole[o HI, em 1858. Acredito, . pelo con· 
contea Cosa r·. Cicero não censurou o as.~ as- tr~n·lo, quo S. Ex. })Oder'i. dizer commigo c 
si nato de Cl )S;•.t', e antes, apphi.Udiu o ai:isas~i.- coin Jule:; Pa;·n·o: 
nato do Tibet·ius Grn.cchus. «Jii1ihas crença::; não 1.ccm J!OL' symbolo o 

Nos l;::mpu::; antigos, S1·. Presidente, os as- as,;ts=-:inato e o punhn.l. Detesto a violoncia. 
sassina.tos polHico.3 foram t:.~ntos que .Jun~n:l.! c co1H.lemno a força <1tw.ndo uiw é empre
jit podia c crevur e:;tes vm'sos : gMh ao set'vlço do direito. Si houvesse uma. 
<'Ad Q'ei1Cl'UI11 C :reds slnu c11~du ct vulnore naç:ão lx1.stante üe:;graç~~ila. para C.i.t]LÍI' nas 

'"' (pa.tlci mflos do um de . .;pota, não seria. o punhal 
Dnsccmlun t 1\C::fG>". et sicc;-, morte t~·t·a. nni.>) qnP (lllnbl·a.ri;L as suas cn.doias.» 

Qucl'i:t diZ8i' que poucos tyl'anno=-: tinham .\') pt·n,it..lcto qne está orn discus~fto, não se 
mot'riLlo ~em illlO a sua mut•to l'•Ji!:3C ons:1n- f.t·;i.t:r .. (• ·;..:•rdatio, dos crimes m;doros, dos 
guentada. cl'iu1u:o: poLticos, 110 seu sentido gen .n'ico;. 
- N;t idade mt·~.iia, tambem, nã.o l'alG:u·am de- r.t·ata.-:;e d1~ um crime político, no sentido 
fensoJ•es dd tn·;~;wicidio. O assassinato do tec1Jr1i~ .. , di . .:tincç:Io que é foitt~ modcrna-

,Hippaeeo wve' qttcm o applaudisso. :\":\o fal- nWlJI.:• pa1·a discriminar os crimes que n.tn.
tou d·Jllkit' lla Sorbono:.~ pal'a justific;tr o cam <L 1'0l'In;t dus tpte atacmn a mn.te'ria do
crime do cluq 110 de Bourgogne, a.:;sassimwdo E~t·~do. 
o duque d.o Odeans. E' um certo .Jean Pcti& Ess:t disl.i ncç:ã.o foi feit:l. na doutrina, pri
que procura. jnstifical-o, gue lH'OCUt'i.t. üefen· rnei1·o por- Filn.ngiorL depois pelo hollandez 
der Jean- S<ms-Peur, dizcnclo que o duque d2 Kl.uil; o succnssh·amente por outros. 
Orlcans era ini.migo de D.:ms, era um traidor O pl'imeit·o monumento legislath·o que e$-· 
ao rei e ora. um t:vra.nno. ta,beleccu c~sb distincção, que empregou a.-

Na.s époc:.t) das· guerras de religião, não phra.se-crimes políticos, no sentido technieo, 
faltamm fan<tticos par<.t honra.r o assassino fui a Cttr·ta de Ft'<tnça,, de 1830, seguindo-se· 
de Henrique H1 com·o titulo de Saint Jacqucs a Ccwh Belga, de 1831, e mais tarde o art. 46 
Clément. do::; princípios constitucionn.es do povo alle-

Os Huguenot te .~ Yiam tvrannos nos chefes -mã.o. A distincçfio . generalizou-se depois nu. 
do pal'Lido c :.~thlJiieo e 'a glol'ificaç:to do drllttrin:l e n:1. l8g-i~.lação. 
tyrannicidlo nos.caso.;; de Jnditll e .fa.hol. Toll<LYia. Sl'. P!'osidente, a, substancia dos. 

Na, época, un. l'evolur,'ã.o li<~ Inghtona,, l\Iil- cl'imes pollticos, mc~rno no sentido tccluüco 
ton e n_ã.? ~)ouco.~ escriptores prcconizttl'ttm u em que ito,j:; cnl;Dndelllos, é coeva dn. organi-
tyrannlm 110. Zi1çi.\o do Bstado. 

Aq t~i ,mes;uo. n.cst!:!.. ~~a.ma.t·a, S~'~ _.Pl'esi<len.- 1 C-.mf~Indi~.m-sc ::t principio com os maiores 
te, pa1 a na.o n tnUI::J longo, no;:, 11m os que, 1 quo hoJe nos ch:tmrtmos de crimes contra u. . 
em 18D7, quando estav,,, sendo di::;cutilla. ·segurança, cxtorn<~ do Estado. · 
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SESSÃO E?vi 3 DE SE'J'E:\WHO DE 190:1 

. O SR. EsM~RALDJ:'\O HANDEITlA. -- E' u an-1' vcn;ts mn.is graves rtnc ant;t~~ se eomminttr<tm 
t1go lJe;·cbiellw. 1 se qu~r·cm . suh:;;ti.tuir p .~ IU.-:1 Jnt~n.os gr·:.n~us c 
~SR. GA.LDI~o Lor::.ETO _Na. Grecia, esses i pr_~pr~as. c:e ü?lin~t~:~u.tcs _P?lrtrcu~_; <L mf<~

· ~a·Hnes conlundmm-sc com a. tru.icão c~ com, n.ue~. <l1IC ,tco~np~l.nlta,\tl. ,) lLIM no CiliUC poli· 
os attcntados cont.ra ;~s in:;tituir:õc.; dcmocra- t1co se subsul.mu, tllll tn.v•tl' c~o tl~l_inrtucrüe, 
ticas ; em Roma., 1embl'OU 11111 j,0 b3m 0 no- nn~ :t. ~c~·ta. ::tlrt·col•~. de~ l'•.~spc.i t;tbilrcl;Ldc ; ao 
brc D~puta.t.lo po1• Pm·namlmco recoedam 0 Pl'l!lClpiO d<t. ext, r~tclrcc.~ao .. l .. nsl.rl.llt.o pe~ulbr , 
crimetí pr3rduellionis e 0 cl'ime h:!SO} Jilt.t.Íestati.~, ~~n!-c.s! J2:.t l'<~ o cn.me poltttco:,se ~Ub!-iLH~tiu __ o 
do.~ temp Js ue Syll:.t, Cesa 1• Augm;to, .\.I'e<tdí•> lJL'tllCI})to .. excepciOnal d:L . ll<•.o extt'a.tltcçao 
e Honol'io; na ~ra.dição germ~nica 0 ingteza, pa1'a o~.cr:trnes commu1~~· Il1iX1;11s, cunnuxos t~ 
record;.mt os cr1mes de tralç~ao. con~pl.cxo::; c~m os pultt.t•_u,.. ,), . : .. 

Na. Gerrttania. o pov;> elc•ria 0 rei 0 rcser- _.h ag•H'<.l,. e ~~orl;o que. a estu p;·Jnctpio de 
YaV1.L-S•l o dieeito de de :s titt~l-o. nao e:üt·:!Alit?<:ao p;tra cnmc·s r·ornmun~ ?on-

Não ha:d~L put• hso IHL tea.diçã.o O'oem;1,niC'a nexos. tmxr.osu1t eomploxos eo1~t \:;; pulu.tco;-; 
o crime de lesa mao-ostade m<ts 0 de traic<'Lo· ~c Vl'ucm·~t l'.-;t;~beleeet· t·t~Stt'lC<~~uos u ha <L 

c ainda iloje, ll<> (~odi r.ru 'PLmal allcmã~. ~ Clti.l!lt<..td(t clansnl<t b.· lga., que .se l'l.'~·,·rc a 
crime conl,t'<L a. Conslituiçã.ü du lrnpef'io é :tttcnt<tdu contm ~L vrd~t ,J,_,s ~cl::_•fus tli: h;-;tarlo; 
·Chtssifica.cl:J c~mo CL'imo de alt<.~ tt·aiçã.o. u nJe.-:; mo nü co ngt·~)::;~r~ tle u sJu t·.t, p•1t' pt~J-

0 c1·.me politico rccul'da. ainda os crimes pu;:;t'~ (k Blunt-:;ell.tl ~01 :t1lupt:t.~b :1. t' nsuliL<iM 
de, l.esa·mcLgesG<\d.n, de que t:Lnto se u.1m ou, <l~! ,.quo.:~ ~·-:xtl'<1liteçn.o ~6 ~k:1;1. se\: _':e~ada. 
D.te as reformas de Leopoldo r 8 .);s0 H. ]l·tl,'~ os ctu.n~~ co1~;nmns: <.:<~~nll11J ~Lido:~. _11u 

Em Fr<ti1 Ç<L, nsses cl'imos são considel'<ulo~ CUiso.d~ uma. te..lmlltcW pol!ti<..:,~,. de trnM Jn
comu cf•imes corltL'a, "· S(JCrlU't!.OÇcL elo Est<Ldo. · ~ut·L:e.Içao on •.le urna gu!}l't'a crnl, ~.li fossem 

,_ . "" . , Jll)tilic:ldos pelo::; nsus ll<t gucrr<~. 
O Sit. Etl!\mJL\.J.llL\') BA.\DEIR,\ -Em h'<t!1ça. 

aLnda. ha. uo Codigo n. pcn<.t de b ~tnín~t.mto O Sn..E-.:,mn.ALDI:\o 13:\.\·n;;n:.\-.'\o;-; er·imo~ 
p cU'i.t cs~es crinw.-~. p:Jliticos. pOL'é.m, n5,o h:~: exl;rallit ·~: ;tu crn 

l:i.\SO algum, :5CJUn qua.es l .• rem _ 
O SR. GALDJl\';) Lun.t::To-t..:omo Ul'<Urt pu- ., . ., , 

niüos esse:-: cl'imcs nu M~mpo aui;i<.ro ·? Em . O ~R. (7..\J.n.r :...: o LuRETo- ~Ia.s, S1'. Pl'C· 
Ron:~tLn.spona.s l<:n·am: ,1, principio0

;t. intm·- ;:;tden~e, })l'OCI::l<l.rnus .deW.r-nos ne~L:..L peo
dieç~o ~o fo;.;o_. o '.L<t ;i,gLU; r __ J·O.~Íel:toi_'me_ nte, o ll{l'~~~~t·~ de bcne'._u.~er.1Cl (L r:~:·;~.)os . c~·~mcs P;)-. 
:mppLIClO do Jogo e ;!, oxpO:'lÇau as r~ ras. ILtLCu._ ' ~ - duu !,[l.ll •. L pil.l•_,:O.<v .• li1Csll1u .deu 

X· p , .. ,·. >f.- -· ,, . •. .. • • utn<l sulu,:a. ) ::>obt'tJ o quo .co ~...:t;nuo o Cl'll11o 
~.<110 eLI.t. cor ,(1.\ <l -. e'~ r.,tii.-Ça. do t.oudc\- político. Hoje são os a.taq11e~ c.>lli.I'a a f',)l·ma. 

m .. <1t ., dlllhJlS de cOl"l,:ulu .urll .bt·.t9o, e la.11- <lo !!o ver no tl-' t:st.a1io CJ Ut~ cun t;,, 111 com osr.:t 
~t~va;1se 0 . col'tJ0 ün~. ~e . ..:·tuch as l61·.~.:-::. N~ benevolenci:t; aln;tniJ ft., o::> cr-inws quo ;t,l,

' ~!l .o .cH'.t, o :o:t·tpp .. tcto d<t c·l'u.z. Emf1n:L a1, · ~,,;n;;~~.m e•JIHl'J. :t org;bniza·~i\o sueial, · t.:unt1·a 
1~.)0, pud1~-_:-;e d LZCl' qun n.~. •'1'1111 0 .-: polHkr1:-: a. constltnic:\o ·:l:t :-:;cic 1 l:~·lü vi:·:'tr) a. set· jul-
8létl~l const~l<.wado.-: o~ l!Ií1~ ...... gt·avus e el'<t.lll <r:vlos com ÍL rrv~sma bcnr~rolon · ~!:t. · 
:puDIJ,js cou1 as pena.::; Jní\.1:' hoernrosa.;:;. o Poh nfL·J ~~ verd:t..l..l que .h !1a 'llWIH :~r.::t-
.Cha~n'o;m u!ft)}iu ,; izcm cgw 11<\ ·~nti.:.;:.tl(~- rtlt~<L lH'.Jpt·~ ·.üvtt: ,_\ ata.q11e a • .: on~t.ituic.~úo 

gtsla~~<.LO L·arh·eza a. putl<:L p;u·a os ··t·imu;-; pr:- <l;t l'l':ti:i:L .~:ob ;~ inlluettei\1, •ia m:l-s dou ;l'in;~s 
lltieos m·a S':n' o_ tDttdüJtlllll.<lo e:;qual'/.o.iadu e p!lilu:So;.!Ji(:as ~ 
pux~tdo po1· quatt'ü t~a.vallo . ..;, ~ii..1 é.·.rct•,:de rtnc PNndlw :I dl)ll ao aoü.l.'-

Nã? p1·eebo .I'ü;'.Ol'd<tl' com,) e1·.mt punido.-: cl!i-;mo, Pt·o!Hl!Jull, a qunm l\.1·oputlüue clU\
os c1·~mcs pol!ticn:-:, cr1i.l'.-) lJÜ .', nn,-; t;::nnpo;:.; mü. ,, o p ;1.0 immot-tal d.rl ;l,n:wchismo», a. ec-
colomaes. l..:!bL'<J divh:.t-•~ 1J;·opricrl1(de J .. m rovJ,o ? 

Em stnnmn.: até 1830 os critilC::l pol.il.kos Para. o anat·clüst<t, scniLOI'0:~, o roubo não ú 
eram considerados os ma.is gr;J,vcs, tiohn.m um ceimc, (~ nnn, I'cstitui•:~ã.o. 
tratamento especial cWreren te dos cl'lmes , . . .. 
co·mmuns. De 18:30 p;~.ra. ,•.;i, começou-;-;c a , ~ ~R·. E~~! ERA L!JINO b.-\.~D i~IRA-1·. uma 
observar t .1.mbem um tl•;ttametl to espcei d ret vtndtcaçaJ · 
pa.ra os el'imcs politi.cos, 111as ern scrti.ido O Sn.. Ch.LlJI:.--;o LoRETo-Eis o que uos diz 

~ - eontra,rio. l'L·oat : ,~_F) ' para eslr.!beleca (t igualdade ele 
Antes <~ pona or.~ ~t;..:gra.Yacln. ; depois, a r.;oncliçDe:; que o.; cmarchislas qiterem. deslnti1· a 

:peua. é atn·andada. propriedrJ.de individHal, e:-.,;pi'OpJ'im· os capito-
Ei~ como Pio B:tl'sêtllti põe em rolnvo es.;a tis!((S, qtteim<rr os Wulos rle ;·en.r/r.(s, as hypo

contrallic~iiG no trat;~nwnt,o elos crimes po· thecas, fazer t~in auto de ('é de torlas as lâs que 
:Jiticus: consa!Jraín os rlü·eitos "r.ltJ p;-opriedade. .A }Jl'O-

« A' competoncia dos trihumw~ o~pecÜ.l<?S o priedade, a seus olhos, é Hmr: instiluiçao ttío 
·de E~tado su!JS~ituiu-sc a. principio a, comp~- 1 lmmilhank como a e.?crnvid~Zo ~ C: servirüzo ; a 
.t.encm dos JtllWS popuhre.~ ( JUl'é~dos ) ; a~ s'.tppl·essi.!u d(( propnet.l :ule ~,.,_a,.v~'lttal, a oolta 
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da 1·iqtte.-:;a social d communhr.ro e o unico meio 
de- apagar todas os dislincções socir.t.es . » 

Para os a.narchistas com a nboliç-ü.o tla pro
priedade individual dever·ia dosapparecer 
quasi inteiramente a criminalid : ~de. Por 
exemplo : si ha ladrões é porque lta pro
priet'l.rios. 

Eis, Sr. Presidente, ainda um argumcn ~o 
para que não se considere com ta.manha bc
nevolenc:a violações de leis. sómente em 
attenção ao mJvel que as dicton. 

Isso mesmo que hoje os anarchbtns prt:gam, 
es:::a communhão de hens que elles a.mbiei
onam, já Platão onbndia q 11e devia existir 
em uma. perfeita Republira.. Pura Platão, em 
uma. Repnblica. peL·i'ei a. ros mulheres e os 
bens deviam ser communs . 

Si, Sr. Presidento, nos tempos moderno:-> , 
não 6 a solu1;;ão dada na antiguidade para. os 
crimes políticos qtw nos convém, si não é 
essa a melltOl' solução, nem por is-30 deixare
mOS de a.c:har explicação p ,ra a severilh~de 
com que os crimes polit icos eram consUe
rttdos nos tempos n ntigo~. 

Ha nm1. üilfereu ~·a essencial do conceito '.lo 
Esttdo nus tempos <tntigos e nos tempos mo
deJ:nos ; nA; tempos antigos. o E::;tado era o 
todo, qu .} devia. pt'e,/alecer ~obt•c as partes, 
a unidade que devia. prcv<.1L{lcer sobre a. va
ricdaüc, a autoridade r1 uc .. d•.} \ .ia pl'CV• • tecer 
sobre<\ liberdade ; no:; tempos rnoüernos , o 
conceito do E:;bdo funda.-~o na pm·sonaliüade 
dos in di dduo~. 

Nn. G1·ccüt o Estado Cl'J. pl·op<itcnte e 
omnipot€nte. l~oma nos deu o- saluspu
!Jtica sup;·ema lex esta. Na Gt•ecia, c em 
Roma. o indiviuuo Ya.li:.t p0rque t·azia parte 
do Esta<h; em Roma, princ:ipa.lnH:nte, va~i:.t 
pot•q ue era. o - d ois. 

Rcconu aindtt a Pio Hil'smii paea pôr 
em rol OYO e :~t<l d iíl'eronça. de concci tos do 
Estado: 

«Si, antign.mente, era fundamento do Es
tado o conceito da. ttrtidade, do todo que se 
impõe sobre os particulares, sobre os indi
víduos, n:t civilização nova, ao contrario, 
o fundamen t.o do Estado é a, persona.Lidade 
dos particulat·es, a libe1·dade dos indi viduos, 
o consenso cummum dos consociados. Anti
gamentc.da. w1ülade derivava a liberdade; na. 
oova civHizaç·ã.o, da libe1·dade a unidade; an
·tigarnentc. hu. via uma, só pessoa- o Estado; 
na nova civilização, todo !wrnem é pessoa. 
Antigamenteo individuo era p:Lra. o Estado: 
na nova civilização, o Estado é para o indi-
v~duo.» · · 

A divergoncia· destes conceitos reside ex
actamento na necessidade tleLLes, em épocas 
tão dispare.,; nos tempo:3 antigos, não era 
possíveL o conceito actual do Estado fundado 
sobre a Liberdade; nesses tempos em que não 

·exi :tia. solidariedade humana., nem as noções 

do dever tão disseminadas, a primeit'a ne
cessidade era a de um governo forte; isto errt 
ossencia.l pi.\ra o progl'esso da huma.nidade-

Comprehende-se, port,mto, que os crimes 
quo atacam a auioridude fus som considera
dos com a severidade com que hr·jc se consi '· 
deram os maiores crimes que attentn.m con.,-
tra simples _cida.dãos, contr·a simples rn.rtic 
culares. 

-A transição, entretanto, não podia deixar' 
de se effectuar ; a principio pelo ei'I'O de se 
confundirem as divergencins em materia dcr ~ 
crença reli giosa com os atten 1;atlos cor.trn. o 
Estn.do, coin os attentados po ittcos. 

A Refurma contribuiu n~o pouco p<Vl'a. 
·essa, t ··ansiç5o; por outro lado, a ext rema 
serer·ida.Je das penas, as graves c hot'rorosas· 
penas que eram appliradus, deram Jogar 8. 

uma reacç~ão; o ainda a nov:1 odentação, a 
nova feição scientifica do Direito Penal, in-
11uinJo em rela,ção ao conceito e :.to trata
mento de todos ·os crimos, nã 1 podia drixar- · 
de ter itdluem·-~a sobre o tr~ltamento do3 
crimes poli ti c os . 

A sociedade, senhot·os. tem as su1s leis na
tumes. :t~Iodernamente se tecm rcconhccidc
loi::; sor.iologic0s: a sociedade tem sua lei de 
estatica c sua lei de dyna.micn.; t1·ata.-so 
da organiz ~) çã.o ele umn lei ele continuidade 
historica. 

~<O Direito, define Ihning, é o conjnncto · 
de condições existenciaes da sociedade, co
acti vameute :J sseguradn.s. » 

Essa doflnição, Tobias Ban0f.o , de sua. · ca.
thcdt•:t do Recife, mo .. íficou, dizendv quo « o· 
fliticito é o conjuncto de contlições oxisten
ci;u s c cvotucionaes da socied<tde, coacti va,- · 
mente as;e;sumdas. » 

E para us:tr do expr.~ssõe.;; ma.is em voga. 
«o di!'oito é o C;)njuncto de condiÇ'ÕC3 cstal.i-· 
ca.s e d ynamicas üa sociedade, coacti ramc,nto 
asseguradas». 

Dósdo c1ue attentl\ contrn. o dil·ui o csbbo
lccido,-que hoje já não é rnai~. S3gundo a.. 
nova concepção, a cry.stallizaç:ã.o de um di
rdto divino, de umdireito natural e que, ao 
contrario,é o resultado de Luta,é um producto 
da forç·a, ü uma con iuistada civilizaçã.o.-at
tentn. contra condições dtJ existencü~ e de p<' J
gi•esso da. sociedade; o tvrna-se o homom cr-i-·· 
minoso desde quo o attenta.do c.>ntra. a.s . con~ 
dições de vidn. dn. eociedade teaz um perigo •. 
quo o leg:slador constata n?i.o pod ~ r af":.tsün
sinfl.o pela. pena. 

No estado actual de civil;zação, não ha a 
menor duvid:.t, o Clireito, quer publico: quer 
pri \·ado, é uma. condição de existencia da, so
ciedade. Aquelle que tenta contra o direito . 
estabelecido. commette um acto immoral· 
que será criminoso si a sociedade commi
nando uma pena proclama.-a seu unico meio. 
de defesa contra olle ~ · 
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Contr.\ ,~, injustiça civil a. soc:c~lndc tem a.] que os tríbunue> julgam só mata.m o eoubam 
nullida.dc o a acção juuiciaria. Cunte:.t os 

1 

algumas pesso<ts; o numor·o 1lc su:1~: vicü
attentad,s pJli_!,icus que outl'us meios de mas ó J·.cstt·~cto. os .ma.lfeil.ores.p~litíco.::. ~o 
defesa ha quJ nno a pena.? contra.rto, (.IZ-!lll mtllt:.ll·n~ <lc YH.:tllllt\S: t:L·~·· 

E a. pcn:.l, é tan&o mais gt·ave quanto mais rompem, arruínam nações inteiras.>> 
p1·cciuso é o b~m que. se1u_ct· c,n,)erva~? Aind:1 :-;ão de Pi'Jal as SC"uintes pt\L<WI'a : 
pr0tcgcr. Por ISSO Ihcrmg tl 'FSC que :1. tanfa . o , 
r.fas punulüladr:.> é a 'lllt:clidu do t~otn 1 • rlus f1cns _ « Os fazcdol'GS de _golpD.s do l·.stiulo dospp-
Súcír.u:s. tlco:; ou populal'~:> nao dmxa.m nunc<t d~: t n-

O <iUC estamos fazend :.J 1ws '.c l:;'ll'iJ)·cctu é vocae a. ~oberanta · ~o povo p_a.ra n.ttr.nt~~l' 
' C'Otr•··· C~S'l ·ob0 l'"Dl'' \ lllllC'·• c;;ob"l' 'L' ' "L iStiJ : 6 llCtCl'lUil1t\l' U V:i.lo~· f! !LI p;tl';i, il, 80- l• · '~ ·' .·' :-:; '- "" . <~. 1 

• <v "} ~ '
1 

·: ''-
C'buUtlC b!'a.zilcirél. tecni <L H opltb:ie.t. e a Cün- que. lhes Intere~sa. t .\ su~ p·opi'JU, so JU.a ll<!-

8tituiçfi,u. ~·:· d~zendo q_ue o povo u ~ob~ra.no, CiU~·. ,l ~.Hl 
O progeo.~so irnpõJ sa, 111as ni"io é il:compa- un~o~m su:.t von.tad~ e o ti.~tctm coi:\~ (~~~~~t: 

tivc·l cum a. ord :m. vo, !mgem con::;ultctr o p::nz, c em re.dd.do 
Plinio uisse: nul-um non j(! ,· it :;ut:us. o lhe dttam a::; rcspo.~ta.s que pedem.» 

quo é preciso é coneilill.J' :.L ul'df'lll com o pl'o- E' po,;sivcl q11e lPj L rigor- neste modn di\ 

;,;Te3so. para eYitar as comm0~~~:>ns. con~kh.•r<ú·os ntalf,;itores politici1S, masq:l(! lil 
O que ha. a l'azcr p u·a. concilii>!' :1. e.statica não enC:J!lLl·a.r;\, nm 1·cteato fiel <lo hypue!'l_t:t 

c a dyna.micn, da soeioJ:do !'~ U;')Laueloccr a polit.:co nestas palavras que cu peço lWI'tn!"{
continllirl::de hht l'iea.: o nt'ls ít~ lll< s exemplos s::Lo ú. Camar<t p~n·<t ler c quo s.1o tl~ n~t~Stl_liJ, 
de inst.Huições destinadas <t e.~taiJulec.:crcm Pl'o:.d, nn. sua. monograpltia-l.a f'nnH•· 1'''1'· 
e:~a continuidade. Politique '? 

Em Roma tivemo.:> o T ri bu1t:d.o. pcl' meio « P,tra adqnit';r popula.t·ida.Jo 011 eun . .; ·1:· 

do qna.l o povo alcn.nr,:tv:t· 1111~ tantos rlil'eito::; va.t-:-a, um gr<tr.uc . n11rrrcro de ltonwn!i pnlt 
e conc::~sõos, do mc:-:mo mudo fllll'\ o Jn·eto1· ticos nã:J rccú<1 dcantc de ncnlu11r~a._. ll!f'll
ia fuzcn,lo as motUica,,;iH!!o,i no ll rPito Civil. tira. Seg \.ICm docilmente t0da.s as J.J~uxu \.; tl:t 

Ma~, nGs tempos nwdc1·nus, 1~ú :J tmnos o multiüão. A' medida, que n. opmta.u It!llda. 
Pad :~men to, que ú ,., in;-;tlttliç:ào dü.)tinada, c elles mudam de idéas e de pro~T<'.ttllnas; t.lo
com cc:tcza com H!ili~ :r mplit.udu dv flUO o fendem o que comiJn.teram,e combu.t.~m o ~ltt~:. 
Tl·ihun:_tto em Roma. p;t,t·;~ as eo<Htu::-:t~ts d;_~ dcrenclet'arn. Toem a, opiniü.o üo dut. ~t tt 
1ibo1'd<1dc. modm·ar~Zto e o libe1·alism0 estão na, lliiJJ<t. 

Entre - nês, Sr. PJ:c:-id1;ut' ·· e tcn•lo om ::;ão moderados c libera.os, mas :'ti o e:::pir i to 
attençüo o cl'imo dt) IJIIO 1t'aL:~mos, .~to é, de jnstiç:t e de libcrlladc us (~xpüo <1 IHJtd.cl' 
contra a Constituição o :t !'0t·m::. dd GuYm·no, sua popularida.ue, Llcpt·csstt tor·nam-;::o _\'to
temo::; o Congres::;o N;~cional como uma tentos, injustos c t.yrannico.-:, afim de nau s.r~ 
instituição invesGida <In po.l<·t·es c:ntt:-:til.llintes, deixarem exceder em viol('nch. p<~l· seu:~ l't
pel·mancntes, o enc.u·L·cg.t,dn do fuzui' a:;; re- vaes. Si a multidão quer perseguiçocs cGntt·:t. 
forma~ qnc no con:-:en:::o naeion<d tivcr·em a. religiã.o,elles a perseguirão; :;i ollu. recl,:_m:.~ 
~itlo con . .;;idcradas nteis c n : ~ce .':'t<tr•ia:-:. impostos iníquos, clles os vo~<tT·ão; si ella. 

Por consequcncia, <~ ,·er·.la.dl.'ira ~~ p:;rgunta ex.ign cxpe>lia.ções, ellcs so a.prossarJ.o a S:t· 
do nolJI•c Deputado pel't Balda. -para que tisfu.zer toda-:; as cubiças c to~_lo.; us odios ; 
1'et,oluçao? si a n1ultLdão mesma quer sal!gue, ellcs <lci-

Pal'<l, que. no scntidJ uu mudar 'L l'órma de xa.rão cot'i'Cr o sa.nguo e ~,;u.lurnni;tr5.o :JS Yi~ 
Governo c a Constituiç:ão (la, Republica? ctimas.» 
Puis n5.o existe urn Cungt>r..-:;o do t'dpri}SCU· , - 1 · 
t<.mt.cs Jo povo, ue l'UPI'C~":'ImL:t'lte~ de todos ~- Sn .. q~IVJ·.I~A FIGUEIREDO-O l'C\-0 llClO-: 
os E::>t:'.dos, com poclet'l'S c.JnstiGnint.c!-5 pcl'ma- ~n.;.1o pohtwo nao estc'L neste ca.:-1>. Sclllpt·o 
ncn te::;, encarregado d:~ aco!llm· as J·cL.rmas scD uc n~na. rota· 
que a experiencitt o o vrugt't}S:-:: J tcnh<Lffi O SR. GALD!l\'O LoRE'l'o-Ne.m scrnprP. S·J
aconsclhn.do? Para. quo enti'í.o revolução?. guc muitas vezes a mnltidã·J. E' violento 
Pa.l'a retrvgradtu·? como olla, sendo arrn.sw.do muitn,s vezes. 

Não, Sr. Presidente, JH'cdsa.mos abando· Sr. Presidente, a.té aqui tunho fallado do 
nn.r este pw·ti-pris, es 1ii1 idé:L rlc que o crimi- crimes políticos mixtos e connexos com o~ 
noso poli'.ico tem sempre um move L elevado communs, tendo dito, om rcla.çiío a cllcs, 
e p~triotico. que o crime político póde revescir os c:.tea-:-

Eis o que diz L'ouis Proal a respoito dos cteres do crime commum:a immoralidade do 
ma.HeiGoros politicos : . acto c a p::n•versidadc da. inteuçã.o; mus 

'*' Não .ha maiores malfeitores que os mal~ mesmo n[l.quelles que não são complexos. 
feitores politicos, quo por sua ambição, S\Ia nem mixtos o (!UO silo puramente politeo,:;, 
cubiça e suas rivalidades fomentam as di vi· é pos3ivel encontrar as duas qnalldactos cru·a
sões c os odios. Os malfeitores ordinario::; cteeist:cas do crime. 
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_A este respoito, disse Guizot, cujo nome mais quo pôde temer são 1 O ano os de re
nao se profere, sobretudo tratando-se dcsh clusào ; (~, o.ttendam os nobees Deputados. 
:materir~ de criminalidade politica, sem o que ~c trat:.;, de reclusão e ni:~o do pdsão com 
profundo respeito qne inspil'a ,o autor d;:L te<1balho e collulae; trata-se de uma. dcten-

. ·celebre monographit.L- De la peine de m01·t ção nas n >i:lsas fol'talczas simplosm'3J1tc c sem 
e11- mnt.iJ1·e politiqne: tr;Üit11llo obl'Íf!atorio. 
: «A tentativa ue mucla.t· o Goveeno estabe-
lecido, ainda que não <W~~rrete nenhum CL'ímo O SR. 0LIYEIIU FIGUEIREDO- Só quando 
privado, 1 óJe reunir 110 mais alto gcáo os for vencido, porque, qua:ndo o acto for con
d.ous caracteres !.:'Cl'<tes do crime-a immo- summaJv pjla. victol'ia. est;i, tudo ;_,,r·abado; 
!ali<l<L~e do acto 1nesmo o <1 perversirlaclc dn. nã.o ha ct·inn~. 
mtença.o.» O SR. Esi\mRALDI:\'•) BA:\D.t:IRA-A feitura 

Chauveau ot Hclie dizcri1 que ao:-j ol-lws d:t desse Cl'ime ':\ o <l.cto prcpal'Jtorio. 
conscíencía não é menm; cf'imino::-o aqudle O Sn. GALDINO LoRE1"J-ú nobre Depu
que, fóra do caso de uma rcsistt:ncia Lecritinu tado liLlh 0m tentat.iVéL, nus é e:Gtdamentc 
;i, oppressf\o, ;•,têa unM guo1-ra civil e se ;~ te:JG;~ti •;a, que se quc1' punit· ; ui'í.o ó a con
prepal\~ pa.:·a. fazm· eorl'Cl; o11da::; de sangue, spü•açã.o, paÍ'<L a ~onspir<1Ç~üu ha uma dispo· 
afim de satisfazer amoicio:;;,,s paixüe;:;, do quo sit}to e~pcci :.l; J aJguma cousa. m:ús, porctue 
aquell~ que, levado pelo otllo, pelo ciumc, já ha ncLs de ()xec~ução. do que a, . simples 
pela V1ngttn1;<1 e p::~la paixão <lert·anu o sa.n- con~pil'~L(;~c·); mesmo que Iúo S8 chegue a 
gue hnma.no, ou alêa um incendio; e <.Lccr·es, conscgnir o ideal, que é a destnlit,~ãu do go
centa.m que. ontre os ct·iminusos puliticus. ha vemo, mml.anç::t .'completa da !'úrma. de .!.!.'O

os que sfw levadrjS, MLo pelo p<t.l.l'i,,ti~mo :u·- vnrno,a,.inda ass~-t1Ht : ~tos toem sicl' ·' pl'a.ticados 
den to, ID<LS _pcl.1, :•,vicloz dl) n111:!. :!.rnbição. que impo .·t:tm em um começo de cxecuçti,o. E, 
de um:L cobiç;t. s .}lll limiws. porque neste::: cL'iwes sel'ia ~.~bsurdo est~~bele-

Ül'<t, pe.t•gunto: si nào t~. o c:~.so ele cer penas par·a ~t l'caliz;.tç?iocontpleta d.0 id~al 
f;\~ee_ <~ C:tllliU'l.L um:1. di:stincçü.o entre o:3 criminoso, alguns commc!l~n.dor·es do Colhgo 
crnmnosos polit.icos, em quem se reconhc- Je 1830, )lOt' exemplo , Tlwn.nz Alvei, ent~n
cesse um :~l'clente p;t.tl'iotismo, nul oricn- d.eram que a consumma(~:To desse Cl'Hne nao 
ta.do embora. e :v1uelle.s mil quem- o :l er[t a realização complett~ do ideal do· Cl'imi
ver-Llade é que os ll<L.-em quem pt·cdomi- nosJ, ombor·a. fosse alguma cous:.1. mais rlo que 
nar-a.m ~ . ~ ~t.mbiç;\o e ~L {·obiç:~. nos n.ttentado:) nma siml:>les tent:ttiva. 
que peatícai·a.J~l? . . . _ I . o SR .• E_núERALDINO BANDEIRA-Era crin:ie 
, o s~. ~. LIVU.TU. FWl.iEIRI:Do -'--. Urstwcç~ao I f,üllo. ,f·.(?.t;;t. 
:00111 dlffiCIL 0 Sr>., GALDINO LOJ',ETJ-E' verdade que 

O SI, t.'ALD'"O 1 . E' · · . · l'JVolnçõe,;; it~1. qtw s·~ podem eonsíder:ll' lcgi-, '· .~ l" . ~URETO- . JllSL~HilClltO ·· ' . · 1 t t [ . ·t• :-
1,)a,ra, estes que ;t. pcn<~lúl: 1 •• [e dnve ser rrw.iol'. trrn:1..s dcoa1xo _fos e ~on o_ c.~ vrs ~' q_uo.sa.~ 
Qu;.mdo o Scn; 1,do c·,.;t,;i.hd, . . . , . I !O portadOI'L\.S do ideal_du. m;LIOl,a tla SOClCC~c1.UC, 
~, ::>o ·umo. de reei 1éc · , e~~V l~ pen.l. c e . n c1uc es:::;as t•evoluqoc.:; p 1dem ter o e::nto a 
~b~o 'cx·l~t·m1 ·ntr· 1 

·p· ·.L 
1
.' .. c:s "· Jtl)lecon ° m.t- ClllC se t'c!'cll'iu o nol.n·:.~ Deputado, c •so em 

• • , , .· u .u .... 1,qun cs em quem 1. ~· :-) ''" 1 · ~ .. , ·i· 1) ssi ,·el 
se não reconhecofl<:c· ; tte . t, 1 .•.• ·, qttc a a.pp tç,Lç~.v u..~ ct !l,Lo ::>CI _a. o . . 

.v J _L mun ° ( 0 e:specu_ Pólle 11 ·t ,-cr· revoluçoe: Iecr1 tunas neste 
~~lg~n:it c: _ao,,.._contt•Mw, se eocoo1lCcessc :t sentid~ d.e,~ue os rov.,lu~iona.rios são porta
.:.!Utiol pcnet::.Lua.do. dores do ideal da maioria., sem q110 tenham 

O Sn. Ouv1·:nu. FJGUEIREDo-Pu.rn o e;t- exito, A ontio. sub este ponto de vista, o cri-
beça, sej:1, qua.l for. mino8o sel'i:1. o juiz e ~~quellc c1uc doveria ser 

O Sn. GALDI~o LORETO- Mas pn.r~<. oca
. -iJeç:1. <.1. lJCil;l, G de 10 ~L 20 <.1.11nos. 

O SR. OuvEmA Fwm:mEDo-Sejt~ explo-
:r:a.dor ou ct·cnte. . 

0 SR.. GALDINO LOPcET0-0 cal)(IÇa póde S!W 
eondemu~~d.o a lO t~nnos, no minimo, ou a 20 
annos, no maximo. 

O maximo é justJ.mente pa.i•a o perverso 
c1ue não tem attonunntes ; nem 1nesmo a ele 
~er, anteriormente, prestado bons sel'
-viços ~i, ::;ociedade, ou exemplar compor
tamento. O quo é verdo.de é que, so
gun...~.o a emenda do nobre Deputado pela 
:Bahia,, o ccbbeça de uma !'evolução o 

juiz sel'i:t u r,Jo. . 
PO!' CSSCl f:wt•J não devoria.mos conüemnal' 

u.s disposiçõcs.do Codigo PemLl, embora nesse 
caso o direito cht maiorü1 tenha de coder á 
violencia; (h~ outra. maneiL·a ch,egariamos a. 
n.ca.ba.r com tudo o d íreitu, mesmo coro o 
direito civil, poi·ctue este est(L sujeito, pela 
malvt~deza de uns, .f)Cl<.L ignoro.ncia. de outros, 
aos ataques Lln muitos. 

QuatHlo poeém '" revqlnçã.o é illegitima. 
não htt TlOI' c1ue doixa.l' de reconhecer a ne
cessidade dapunição. 

0 SR. ELYSEU Gun .. HER)lE- Só é illegi
tima a que não triumphn.; desde c1uc trium-
phe é legitima. · 
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O SR. GALDINO LoRETO- Será uma, pre
·;;:.umpç:io. O direi to c i vil tambem tem 
a.s suas presumpções que pot.l.em estar em 
confiicto com a verdade. 

~\ C;~rn:.~1·a. mo perclua.rá se vou fazer um~ 
J.1e.t'ogrinação por divoesos p:.dzes pC~.,l'a veri
ncar _si a pcnll. que o lH'ujecto estabelece IJ<wa. 
os cnmcs contt'<L ~~. Constituiç?í.o c fót·m;l, de 
gOVCl'OO, é tão SCVCl':~ que pos:-;a CaUSltl' OS
\:1'<1.,0 llCza, r 1 no 11ossa fazer uma oxcepção no 
c:oncorr,o um vors:.tl. 

Pelo eonÚ:.~rio, a. penu, de lO n. 20 annos 
·de rcclmão é, ::~em duvüla, das m:tis benc
yo~s quo se podem cnconiit·ar n:Ls logis
Iaçoos dos povo:-; cultos, Irt.~ra, o ct·imd contl· : ~ 
·J, Constituição c fóema. do govcmo. 

En:1 Allt~ ma.nhê~, por exemplo, a primeira 
~·ub_rw:.~ da soguncht p:.1,rte do Cudigo Penal é 
mntula.da.-0~ altn, traição c da tl'aição do 
Estado . A pena de morte é com minttda p<tra 
~tlt :. 1, tmição, quo consiste nu :tssassinato ou 
tent.;_tti V<t do assa::;sin•tto do im!Jer:.1,dor ou 
:príncipe do Est<.tdo ~ que pertence o cul
pado. ~ A pena de reclusão PCl'lJOttw~ ou 
det?I~çao porpotua.é commin~da. p;wa a. alta 
::;r<nçao, que consl::;tc em tentar motlificar 
violentamente a Cunstituiçãn do Impel'io 
_-\llenJ~LO ou de Llm Estado Federal, ou a :me
cessão ao tlu·ono que existe em um e outro. 

9ua.ndo h<L circun1s t,:;,ncia.s <~ttunu:mtos ~1rp-
1ÜlC<t-sc a IJ :J il<L de detenção em 11nm f<n·
t<JJcz:t po.t: ci::co :.Luno:..,; poclt;ndo, a.o lado 
c~<.t <lo_tcnçao, ~er 1n·onunc~<l.da. :~ p01·da tlils 
1uucçoo::; pubhc;J,S o dos direitos rcsulta.nte.3 
Jo cloiçõos publicas. 

Voem os nobt·es Depubdos que, na Allema
nlu, a. lJena para os c1•imes pu li 1;icos é muito 
mais g-t·a. v o <tnc os ta que o · :p1·ojccto do Se
nado estn,bcLecJ. 

O SR. F:sn:rERALDINO BANDI~JRA -- Attend<.t 
V. Ex. quo, mesmo pelit nossa legislaç·ão, 
r1uando h:.~ attentt~do contra o ellúfe do K;
tado, este crime tom a pena maxima dos 
crimés communs, 30 annos. 

O SR. GALDINO LuRETO- Não ha a, menor 
(luvitht, e esta ob:5ervac{ão fiz j{L no começo 
do meu discurso! qn<.mdo me 1·eferi ao ty
mnnicidjo; mas ü que n:L Allemanha. é coin
miua.da. tL pena de reclusão perpetua pai'a o 
crime que consiste em tentar modificar vio
lentamente a Constituição do Im perio Alie
mão ou de um Estado Federa.!. Para. os ~t
tentu.dos contra ~L vida. do imperador, a 
Jlcna é .. utra, é a do morte. 

Em caso de attentado violento contra a. 
Con :~tituição, póde ser a reclusão perpetua., 
!3, portanto, é uma pena muito mats grave 
do q uc a dr. reclusão, com o limite de 20 an
nos,só a.pplicavel aos cabeças, como deter
mina o peojecto. 

Vol. V 

;)7 

O SR. Es:::-.rERALDINo BA~DEmA- E'; ma~ 
é umll. pena. J.esprovosita.ua. · 

O SR. G_-\LDI:\u LultETu- :\f a .:\ustl'ia, é cul
pado 1le ali:<t tra.i1)iu o qun cnmmettc um 
acto cum o fim do mudar violentamente ,~ 
fórma de governo .. A })Cl1a. ~~ a. ~-ll(ll'tO para 
os <lutor·os . pru\·ucMlol·cs, chefes e cuopcmt
üures dil'e.ctus ; e o ea1·cere dm·o l • f~rpctnu 
para os (jutl-us. Eu c:n-ccre duru pvr 10 a :20 
~tnnos paea. IJS pro,·oc<~doi·e::; pulJlicu::; tt um 
dos _<wt'!S de <Üta traição 'l'Ianrlo '-~ JH'OVu
caçau 11cou sem l'e:;nltado e nonh t1rn oui:l·n 
crime foi cummotticlo _ u cttlpa.du tlcn, res
puns:~Y~l, c~m toda ~L ::~in J.'v1·tnna e bens, pc!:1, 
mdomntZétÇ<lu do damno (:an;-;ttdo ;tU E.:;La.du 
ou a :mw. p i'sSua p1·ivada. 

. N :_L Sueci:.t. quem qum· que, - C<) l11 o du
stgnto tle rumper <t nniãu dus ndnus, nll a.lwo
! a1· _uu, mud<.~~-, po1· meios viulen i;os, o seu 
pacw 11e unmo uu nma das suas leis runda
nwntacs,-ti\-et· feito sor.Li~·ão ou cununcttidu 
outl' i.L acção, constituindo cxccw,-ão ou tcntn.
tiva de ext)CII(Ü.o,-s::rá pnnidn eum a morte 
ou CljlU trabalhos furçadus perpe t uo:;. Si '.1 

pe1·igo t:•. rio pouc:~ impm·tancia, <L P':llêl. ~~de 
(·i <L I !I <Ulll OS do tmbalftnS t'IJl'ÇadüS. 

:\:1, :\f•Jl'nega h a di fl'oren bJs çspol: i(~s do ;~.lt,;, 
te ai. ãu e ele ti'a i•;:Í<J de. Est:uld, e i.LS penas s[tu 
a. m ;Jl·i o <.•U Ü'il balltus furçados. AB::lim : toda 
via, ele fad-•J cuntr·a IJ rei é nunid <L com ;:~ 
1.1l!Jl' te .uu c i.~ ;u t1·abétlltus f>JrçaZius pcrpLlttws; 
toda vwlenc1a. contra u stm·thintt, o minHto
riv ou i.t Cdr·tc Suprema ü purÍidu crJm tr~~
ba_lhus I'•H\·<td.us nu rninimo de 9 nnnüs. 1,:' ap
pltcadv u reguucn ecllul<u·. 

X<l, Dinamarc:~ ó pnniclu l'1Jm a mol'i.c, uu 
cvm trabalhos ro : ··;~ados pm·potuu-::, q nr.m 
quer qw:, cum o tlrn de ntml :.n• a. ·~•JnstiGui· 
c::\u on :1. (_)t·dein de succe~;:~fLu ao t!II'ono,exeü~l. 
;1, sedição on,dc qnalfllLOl· outl'a nJ<Weira. lH'u
voca u11 dirigo actus de vi,Jiencia. -i;ondentus a 
roaliz~tl' t<.tl mudant:~a .. O que tnm:.t p:u·tc (~ 
punid•J CtJlll ;-) :t~~nos dt.\ tt•alJalhuS forçaduH, 1\tJ 

mínimo. E tJ que procur:J, os mr.}SlUUS fin;; por 
outro meiu iLLogal ú punido cum t .rab:dhu~ 
LOl\'tVlos e, si tem circumsL:.tncias :Lttcnn:w
tes, com <:t doi,eru)io orn pris:Io de Estado. 

N<.t Belgim~. o <tttontad.o, cuju fim for de.':i
truir ou nntrlé.tr :L fórmc~ ele gu-verou ou a, 
ordem elo successibilidade ao tJn·uno ou f:~zc1· 
tomar armas os cidadãos ou os habit.a.n te::: 
contra a :_1,utoridade real, :1,s cam~Lras legiS· 
lai.ivas ou um~ della.s-será punido com a 
detençã~ perpetua. 

Na Finlau<.lia, aquelle que, com a intenção 
de <tbolir ou modificar il.Legahnent(J a 
fórnM de governo ou a ConstLt·l.li(;ão OLL a, 
ordem de successão ao throno, ttvee com
mc1itido um aeto que constitua. execuçã.o ou 
tentativa de execu(!ã,o, scrCL punido por étlta 

8 
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traição c-om ·a reclusão perpetua ou tom-
pararia, do 8 a · 12 annos. · 
· Na ItaLitt, será puoido com o crgastulo o 
quu commcttor um facto dirigido contm a 
vid.a, a iutegrid'-ldC ou a liberdade do roi, 
da rainha, do priucipc hcrdeir·o ou do rc~ 
gente, durante a regeucia ; com a pena ele 
detenção de 3 a 15 annos •> que comrnetter 
um facto dirigido a lov<~ntar em al'ma.s os 
habitantes do reino contr<t os poderes doEs
tado ; c, si a insuneiçrio S.J realizou, com 
detenção não .inferior a 18 annos o:-: prorno
torc::~ ou directol'eS, c com a detenç-ão de 3 a 
15 annos os outl'Os particip::mte.i. 

Seni punido coTn :.t ·pena, elo dctençã.o não 
inf'ct·ior a 12 aunos o que COilllliOttc:t· um 
f\1.cto diri;.::l\Lo: l '.') <t impedir ao 1·êi uu <LO 
regente, 110 todo ou e111 pade, i.dnda quo tem

uorariamente, o exol'cicio da sober;.tni:.L ; 2°) 
à imp~dit· ao Se11ado ou à Ca.mar<t. dos Dopu
t;~dus o exerci cio da~ sna,s fu ncções : 3") tt 
mud::tr v.iolontamentc a Co.ns:.ituição tlo Es
tado, a lorn1:1 de govcl'uo ou a ol'Jem de 
StF'Ccs:;,·ão ao tln·ono. 

o maximo da, relia ele dctcn(;~ão é de 2-t 
::tnnos. Cumpec-sc nug c~i,:J.bJlccimentos a 
isso destinado:~. com ol)riga(5.o de tl'u.ballw 
e com scgl'eg:nçã.o uoctur·n;~;. 

Quanto ti Inglaterra, cu me p 'rmi tto ro
pro~inzir o quo diz Soymour l!clrri:-:;. 

« A principio. di~ ellc, a p0na do crime tLe 
alta traição Oi'<\ sumrnamonte b;wbara. Os 
homens cra.m conclnzid.os em um c:u·ro ao 
lagar da cxocuç:ã,o, al1i enforco dos o rcti
Pados ainda vivl)s ; · as:~:im, oram cstripaJ.os, 
a ca.bcça cortada, o corpo tnlllado em pe
daços e estes pJstos <'~ dispo8içfto du sJ
bei·ano. 

«Um sabio cstu,tuto impedi11 os curactercs 
ultt•ajosos dosso ::ystolml, sendo disposto que 
}mdo3se o sobe1·ano substituLl·o pcli1 tlccapi· 
taçi'lo, e sendo t;~mbnm previsto qu0 a pona 
de morte pud.!:J::lc se: }let'lloa.la .. 

«Pvt· outro est:Ltuto, a lDlltt para, as 
rimlhores, flUO a. principio Cl'i1 serem quei
madas vivas, foi substituifla pJla, ful'c !,. 

«Hoje, em virtulo (~o cst::.tuto s:Jhl'e os 
crimes, de 1870, a unica part,e da sentença 
que se applicu. crn todo o cu,so é a forca,.» 

Nu. Inglaterra são muitos os factos classi
ficados de n,lta traição, ontre elles os que se 
ref'erom á . ·vida e á lib:Jrdade do rei, á 
Consr.ituição, ao cx.Cl'CÍcio uo poder rcu l, a 
succossão do throno, etc. Conside1·a·sc alta 
traiçã.p na. Inglaterra toda tentativa ue 
realizar um nru ger::tl meJi:1nte uma sodiçao 
qualquet'. 

A pr·atica judiciarh~ hoje consido1'a como 
crime elo · a!ta traição, por exemplo, as em
prezas hostis o sediciosas ·contra o soberano 
ou cont1·a. o Parlamento, e o c~omplot que te'm 

por fim fazer dessi1s em prezas. A pena c!:c
alta traiç:ão é, como ji se disse, a morte. . 

A manife3taç:ão pJr actos preparatorios,ou 
peL.t publica.ção de escriptos ou impressos, dn. 
intcr.ç:ão de despojar o sober<:tno. do sou 
poder sohre quarquer da:~ partes do reino 
bl'i&::tnnico, uu de forçar por em prezas hosti-::; 
e sedicio.;as o sober ·.no on o Parlan10nto a 
mudar em nma, qualquer das pat·tes do Rein.o· 
Unido, instituiçõe~ do Estado - é puoid-;~. 
Cl>m n. reclusão perpetua. 

Cl'eio que não lm Jc;s mais rigor·o.sas d.o 
qu0 estas do paiz ch:unado, por muitos, de 
]miz classico da libol'da.dc. 
· Na Hci>panlta, segundo o Codigo do 30 do 
agosto do LSIO, são l'f~Os tle delictos contru. 
a fórmc~ de Govomo os que comrnetterom 
algum titcto didgido a conseguir com a 
força, ou fúra das vias logae:~. a substi
tuição Llo Gove;t·no rnonarchieo constitucionaL 
por um governo n!nnarchico u,bsoluto, ou 
rcpublicu,no; 'i. espolitu·, em todo ou em 
p::n·te, alguns dos col'po::: legisla Li vos, o Rei,.. 
o Regente ou a Rogonci;~, das pmrogativas 
ou fu,euldadt?s att1·ibuiclas pela Con8tituiçü.o; 
a va.ria1· a ol'dcm legitimn. de successão ao 
th1·ono, etc. 

A pena ú a de p:·isão m;tio·c. 
Si, por1~m, os culp~Ldos se tivet·em levt~n

tado em arm<.\S e forem p1·omotorrs ou sus
tcnt~\dül'l~s. a pona é do 1·oc1usão tcmpo1'a1·ia. 
no gráo m;tximo até a mo1·to. 

A pen:t de pl'isã..J maior em. HQspanha se 
estende uo sets a nnos o um din. a 12 ttnnos e 
a Lle 1·eclusão brnpora.rh de 12 annos o um 
dia até 20 annos. 

Em r~sumo: No Yor-tico da, classiflc~:ção 
do :.n·t. G, que encerra 30 meios dill'e1·entcs 
de punir·, :;o acha a pena do mo1·te sempre. 
alternativa. com a prisã.o maio1· em 14 caso~ 
cntl·c os quaos o:.; do., art::;. 184 ns. 1 o 2, 
24:l o 245 (u,! ta tl·aição o rebellião c•nt1·13 os 
chcf'e:'l onos ca.su::; gmvcs mesmo entl'o os 
:mlJ-che fes.) 

fOl' consoqnencia, m:n:;mo qu[Lndo não se 
tratn. tio caheç~'.t, que !,orle so1· punido com a. 
mo1·to, a, pena. podo sor de '12 :wno:::~ de 
pl'isã.o sevcr·t~. 

Na Hungritt, o que tonto, matar o Roi é 
punido com a morte. 

Constituo c:l'lmo de lesa magcstade o acta 
quo tem immedia.tamento por lim: 

1", mudar violentamente a. Ol\lem lega/. 
do succ<Bsão ao throno; 

2°, mutlar violent:tmcnte a Constituição 
do Estado r-Iunga1·o, a communhão política 
existente entre os p~tizes que compõem o 
Estado 1-Iungal'O e a união estabelecidt~ entre 
o E:it·t,do r-runga1·o u o outro histado da mo· 
n .rchla Austro-Hungam; 

3°, entregar violentamente a um Estadc 
cstrangeh-..) o tcrrit01·io do Esta.do Huogu.r< 
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ou uo outeo Es'.a.do da. mona1·chia austro-
1lUngal'a., OU 1lll1a }l<WtO UüS~C tenitOl'ÍO OU 

dcsta.cal' violentamente alguma pat·to desses 
tol'l'itOl·ios do Estado ao qual clla po1·tene:o. 

Assim dispõe '-)art. 127 do Codigu Ponal 
hungaN dus cri 1ncs c d';s delictus. 

Quem commctte u Cl'imo dt-:l Jes,~. .. mages
tade, previsto no~ lli3. l o 2 do arr;. 127, 
será punido cum :.t pena de 10 a 15 annos do 
tral_~tülws forç:a.dus (fem;lw:;); e quem com
mette o crime pecvi,tu nu n. :: do art. 127, 
será punidu cum a pena do trabalhos fur<~ a-. 
di)S pe:potnus. 

A' pt·irneira vista, Se. Pl'C:'ir:cntc, p·tl'OL?C 
que na Hungria a pena para o crime cul'
reBpondeJlte a e:;te do que tt'at.:~ u JH'i;joctu , é 
mttb lJ:mcvola ; porque, oífoctivamento, em 
quantitlade as:-:;im 1\. A pena t\ de 10 <L 15 
anno~ du trah:1llw~ fol'Ç tU.u:-: ; au passu qtte 
aqui, pelo p:l'oject·J, a perw, é de lO a. 20 an
no~ do reclu~ão. 

Mas é preciso n.ttonder· quo o juiz que i.i
ves~e de escullter entre as duc~s penas em 
conflicto, par;.\ u.pplicar ~~-mais favuravel, a 
ma,is branda ao ct·llnino~:J rdio ~o decidiria 
certamente pol:.t pena ostu.bolecidtt uo 
Codigo Hungaru; cortttmente teria de reco
nhecer como ruu.is favura.vcl au criminoso :1 
pena que o pro,jocto estabelece, porque tol'ia 
de '.ccidil•-se peh mais branda. em espoclc. 

Essa. é a. primeira r>egJ•a. quo t9m o juiz 
para decidir-se entro duas penas, sobre qual 
a l'nais favorn.vel ao condcmmtdo. 

O l' .· o coudemnado pol' urn cr-ime politico 
· da. 'ordem do U.e que so tr.1 üt. 111~ Htmgria, ú 

c·Jnfundido com os outros criminosos, é ati
rado a uma prisi'to do fot\'ttdos. é conside
rado forç:ado, tem do vcsr.h· a blusa dos fot·
'.:ados. 

O f'ol'<;ado (fer;uew: .;) ~~ n.Ui submct.tldo ao 
regimcn üo isulanteotu de diu. c do noite, 
d ur:.wte um a.nno, si a, penlL n;'i.o é inlcL"ior 
n. tl·os annos; e dm·antc um tm·ç~o da. pena, si 
esta é infcl'iOl' a t1·os u.nnos. Sl tL pena ê 
perpetua, o isolamento poth:rá dul'u.r· dez 
annos. 

Tomos ainda :.t consitlorar qun na. Hungria 
o maximo da pena tomporttl'ÍiL <ó. 15 a.nuos, 
o que niio acontece entre nóH. 

A'}uellc que mata um hommn intencionaL
mente, na Hungria, é punido c0mo autor do 
um cr·ime de homiciàio volunta1·io, com a. 
pena de 10 a 15 annos do traba.Ihos for
çados. 

Port~wto, a pon~'t destinada ao et·ímo po
lítico do q_ue tl'a·ta este projccto,na Hungr•ia, 
é a mesma pena. quo <J . comminada ao tmto1· 
de um llomicidio voluntar•io que no nosso 
Codigo ê 1mnido com G a 24 annos de prisflo 
cellula.r. 

Não sor'emos nós que tenhamos de pl'o
curar na. Hung1•ia est;o modelo que tmta o cri-

minoso político eomo o :wtol' do umtt mortn. 
de um homicidio voluntarJO, como ... utn 
força.do qual é o criminoso ele mort<~ . 

Entl'.e nós nio é assim. I}a uma. dl:;i.int'çio 
entl'c a rodusã.o, 1J uo é uma pomt especial. 
C0Hll11ÍDilda }Jal'a O~ quo ~~ttcntam c ~ Oili.t·;~ l1 
Cum::tit.uíç~ã.o Lla Rcpublic:1., e as penas cont--· 
rninada::> p;tra os que cumutc1;tem oui.t·o~: 
crime.:;;. 

Ha. uma dilfel'onc:a essencial: )nl'a. esses, () 
Cocligo Penal osü~be.leco a prisão eulul.lar; c 
para. os crintinosu.;; polit.icos. e::;peci;dmmll.~ 
p:1.ra os que ;_ttt.cu t;Lm contra aCunsl.if.ui<Jí.o da. 
Rep.ublka. o fórma de Governo, a poni1 é d0 
rnclu:;[o, som ~t obl'ig<.~1.ul'iurladu de ü·ab~t
l.ilo; som os mesJnos rigo1·os !la. pri~ftu cellu· 
lat·. Em!im é iueoni.ust<Lvcl quo o cri lttinoso · 
politko ontre nós tem um u·c~t<.~monto mais 
boucvol.o, nwsmo dolJcdxo tlo ponto t1o vis l.n. 
<la consitlm•aç·;\o social. 

Pur-tanto, Sr. Presidente, nã.o c:! n. Hungi'Í ~l. 
qtw nos pór.b :~urvie de modelo ao t~ stttiJdc
c~crrnos u. POII;l,lúhde pétl' < ~ os el'intu.-; poli
ljlcos. 

Na Hulbnu<L o ai.tontado commoEido eom 
a intenção d.e Jll'ivn.r da ,·idtt ou üa. li llúl'
da.clu o J'ui, ;t, rai1tltt.~ l'uinant.c ou o l'egontu 
(J pun.id.o com p1·isi'í.o pcrpdL~: <. 011 kmput·ari<~ 
de ~O ;•,nno:-; no m;t,ximu. g•o n.L1.elttado com
mcttido ~~om a inLeoçãu do de::;Lruit· ou mu
difka.r r.lu ll.ilitt maneit•a violenta a f'út'l1li.L ú•~ 
govct•no con:-;titucinual nu a. ot'dorn d:u :-:tt<..:
ecs~;", .o ao tlrrono é punír.lu cr1111 tL p'L'i:-:ão tLu 
15 u.uttus n:; maxintn. 

Cumpee, pol'óm, DIJÜ.tr que, pu.lu art. 10 
do CoLLigo I Inllandez, u. pr·bit.u (gevang~~-· 
nisstl·ii.!') é pel·potu;t, u 11 1.cm pomt·ia,, e:-: l<~n
demlo-:-:u osr.a,tle l dia. até 15 a1111C1:-;, sô pu
dcnüo ser applicada po1· 20 armos c.'Cillsueuti
vos, no Jlli.lXiino, no;o; l!i.t.~o:s mn quu o dulido 
é pu:;ido com pristlO l'(.ll'Piltua ou tumJ <Jt·;~
ri:t .. (t n:-:c:ulha llu juit., n no;" urn que o pt•at.•.' 
de 15 annu:~ t'• oxt·udido peh .:tggt· . ~vttç:·I,U du.. 
punu. otn ':onsuquoncia. d.o ':.unctn·:-:u r.lu d!di
cl.us, l'Oineidunciu. ou du a·L'f;. 44 qne .'f> 
t'ofin·o a l'nllccionario;:; publkos. 

Ta,rnbem 11iiu (l :.~ Holl:wd.il. rttte nus p(Jik 
:;ot•v i.l' de rnod.clu pu.l'iL ~ puu:t.l.id.ali'l do.~ cri
mo~ politk:us. A pona. e:-;f;abclueid:.t, ~ ~ orno· 
(ii~se, ó de pJ:i~U.o pol' lG a11 nos, no maxi.mo, 
pa.t•a o Cl'ÍIUO cul'roi:!pond.oJI te a,o de 11uu se 
r.r;\t;b ue~to pro.jccto. 

Ma.s, pelo a1•f;, ll do mesmo eoÜigo, n .. 
p1·ísfi.o uo einco :Lnno:;; ou do JllO!lUl' <lul·ac,:[(o . 
é cumJ.rl'ide!t. in t.oira.m on te no isolauwn to; a .. 
de 1nais lo1.1ga du1·açüo só llus cinco primcil·o.~. 
u.nnos. 

Por1iítnto, :.1. pl'isfí.o tm Hollanua, i'leud.o de. 
15 armas, no maxüno, ê muil.o ll1il.i::S gra.n: 
do que este mu.ximo do 20 armos de redusií.o 
flx;1<lo fiO projoef.o ; porque nlli ::;c l,ral;a de 
uma. prisú.o om um rcgimen dn isolamon to,., 
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que é a mesma peD<l. esb.bolceid;t par<t o:; 
homieidios sillll)les pelo <trt. 287 do Co-· 
digo. 

Bu,sb essa consideração para. deixar cLt.l'O 
B ]JD,tente que não é <L Holland;,, <dnda, o 
paiz qne nos póde servir de modelo :w esta
belocermos nma, pen<tlid;~çlo para os crimds 
])oliticos, pOl'ClUC tdli OS r~rirntnOSOS poJitico::; 
são trn,tadus do meslllo modo por que o são 
os criminoso:.> comrnuns. 

O nosso Co· ligo tr;~t;t,-os incontestn,velmentc 
do modo mais digno. 

E notn-se que, n:.~ comp:wação di.lS penas 
}mngara o holhnduza eurn <t do pl'oject;o, só 
-+,eoho. considol'<l<lo u m;tximo. Si eousi<.le
:r·armos o minímv, l'O;';t.tlta.evld :~nte i.t maior 
.;;everida.cl.l chlquella.; pnis que no rni.nimo 
~'1. unica. difrcn·ença. e•Jusiste na, ospocie d.<t 
}!ena que n<t Httngl'i<t é ma.is gL'íLVC. 

Em Portugal aqudle que tenta rnud~u· a, 
fól'lll<t de governo, 11 ordem do snccossao :.1u 
throno, depor ou sequestl'ttr u r-ei uu êt rainhtt 
incorre na. pl'i::;Jo cellula1· por sob· annus ~c 
.gu idus du lO an nus cl:· llopol·G::tç~w. A 1nesma 

· pena ~~ comrnina.d.:t <lOs quo tcntltm romper i.t 
unilta.de (LO reino ou oxcit:~m t~ guci'l'[~ civil 
vu a. rebullifi.o con i.r•tt a auto1'.i<ladc du roi ou 
tlo::; miniskos, ou quo <t !,tentam cont'r;t <J 

Jivt•e reunUi.o c delíbnL'at;iio das c~nna:t·a.s le
gblittivü.::l. Aquelle qne tom<t o cornmandu 
tle uma. l'Obelliiw ou dt~ um bando urg<.tnizadu, 
tendo pOL' ol,jedo um desses cl'irncs, o os que 
cxcita.rern :i. l't~belliflo par<L o me~n1o tim, 
i I!Cul'l'Cm nD. JJie:-:ma. pun;.t do sei:-; annu.:> 
de pri:;:\u cellulat• sc;.:·uidus de 10 i.llliiU:l 
.[c dÓptJJ't<tt:ãu; us uui.T'tJ~ co .. aut.ul'OS, na 
•le qtlfLtt·u :tnnus de pl'isú.u eellldat• n <.Jit,u 
;:~n nos do do pu l'L:tl;àu. E111 Pu t•tugal, a pt·i ~:·iu 
cellular impl.iea, ;-:;ep:n·ac,~:-HJ iiliS<.Jlllt.a, de tlia. e 
de Jt<Jit;o, d·JS uut1·us c:ondem11ttdus c t.I·u.balliu 
J'•Jt'r;wlu n:.t r:oll11h p:rv:t tu :<J,: u~ <ttW n:'w :'uu 
lncapu.;~,,~ .~. J>ut•wgaL t:uniJe 11 nfw nu~ püdo 
:-:m·v Íl' de mudotu. 

Na n.u~sh, a~ 11011ílS co.pit:l.e . .; ~·-IIJ: i1 'JlJUl'f;o, 
;t, í.lepul't;.~r::-iu pa.'i'i.1. ;1, Sibo,·ia, c.JJJJ tt•ründli'J~ 
Jur(;.arlos rig•H'f.I.~'JSd-,Ol'p:•tiiUS ou tcrnp:.Jt·:n·iu~. 
dovcntlu 0111 I,~J,lt.' u c:tsu o eutt Jütltnmlo !ie:.t.l' 
lXLl'tt sernpt·c na. Sibm·itt : c iL deput·tar:fi.L> cum 
::.•es.idellcia.lH'l'pdtHt tJln·iga.tul'ia na Sibol'Ü1: 

Cun!'m·m<:l 1.1 Jl'!'Ojedo do coi1do de Blouduw, 
CiJlll a pena, <lo mul'l.o e,·,trn punidos os cl'i
mes JHJiiticos, o p;u·ricidiu c •Js m·imos euntru. 
:.t qwu·cmtcna Ülll'<Lntc a pest l; ao tempo dit 
discussfu) desse p·.L·u]ocl;u na cornmissfi.u, cs:=-:a, 
pen<L ::;ó f~Ji ma,n t,ida. pal'it o:o; eei rnc~ pol. i. tico~ 
e os de quu.rontenn .. 

N:.~ Tul'l.ltlÍtt., u rcb r•lcln ub.stitHLtlü (J punidu 
com a mortn. 

No ~\.Joni.enogl'O, u chefe da. l'ovulta ô ]JU· 
nido com a morte, si n, l'cvol.'litt fez dm•ra.tnar 
sangue; 8Í n[o, Mbcç·n. e participantes 
se1·i.ío }mnidfA_; cont uma rnult~t. 

Nt1. F'eanç:<.t, :-enhJl'ü:', o <Lttont:tdo cujo fim 
fu1· derrubar uu Jillldal' o Guvornu ou excitar 
u~ d l;:ulü,•.>s uu habit.:t.nte.'< a.. ~~e armarem. 
c.JJÜL'·l i1 :•.ut<H'id~c.do é panLlo cum a pena de 
dcpoe·t;.~çüo em um t•ccinto lurtificado. 

O co1nplot seguido de um acto commcttido 
OLl começado pü.e:t prep;tr<.~r a oxecução é 
punülo com u. "cportaçàu : c si nfLu fJl' se
guido de i1cto prcpa.ratorio, com a detenção. 
O attcntaclo, cujo fim f •l'- excitar ét guerra 
ch' il arman<.lo ou lcn'<tndo os cidadãos ou ha
bit<.wtcs <L se Mmarem uns contra os outros 
-uu leYa.r <t devastaçt~o c massacre c a pi
llw.g·em em uma, ou nmitas con:nnunas é pu
nido curn i.L l11·JI'te. 

O complot e ''· p1·oposil;ã.o do form;n• esse 
coiii.plot :,[o punidos com i.t tleportação, si 
houve começo do ~xecuçào, e com a detenção, 
~i não houve. : 

Como um OS·!l:,,rocimento acc.rescentarei 
q11c a. pen:~ de lleporhc~f~o é perpJtu;t e que a, 
volt:t elo cundemu;t,do ao tcnitorio d11 Rcpu
blicí.L ac<:n·rei.:,, ptLra elle sub a unica prova 
da identidade a. eondemuuc;ft~u.n. trD,bc.ühus for
çados pe1·petuus. 

A detcn(,:ri.o q ne <t 1 iús é eonnninad a pa.l'a o 
simple:s complot n~iu póde ser p1·onunciada 
pol' merw~ de 5 a.n.nus nem por mais de 20. 

Aqui i.emus, senlto1·os, :t F'l'.l.nça commi
tmudo pí11'í1 os cl'imcs 'f'Oliticos penas multo 
mais gravf'~ clu qu:.'. :•,s elo pt•u,jcci;f), 

Pa.ssetuu~ :i Suis~a. Devo ;-;.w iutot.·ess:.t,ni.e 
a. pcn<tli•l:tdu u;-;l;:,,belecidiL p:mL us attentaüo.~ 
euntl'tL :L f'<'tl'ITHL de GuVPl'llu n:t Suis:::tL, no 
p : d;~, dt~ Jll , : et•:t,&icu puL' ox,·ollond<L 

Pe-l·1 :u·t. ·15 rj,, CudigJ Pe11a.l do 185:}, <L 

p td.:cil''iJiu t>lll IIIH:t. · t'JJllh'CZtt i;ontlu pot' 
fim, .;;nja cloi>Ll'ttit· ;i. m:-HJ <LL'Ill:ttÜL ;1, Cun;:;Li
tiiÍr::''u Fcdui'iLI, ~ ·.i:L :d':t:-;t:l.t'IJl.l di:-:::-:olver t .. ~ll.!ll 
vi1.1lunci •. :1,:-: tLII c n·itl:i.d :·:> l'odor:tc:~ 1;u tu na 
JltLl'liC di)IIÜ',\ dln.:-: - t'• J!llllÍli:L t!Oll'l i.L· l'C
dusfiu. 

Cllll1!WO nohe C[IIC pnto tt.Pt. :3o elo Codigo 
Penal Sui~S•l, :t pün[~ do recltt~iio con.~ bsto na. 
detenç5.o tlo conü 111lllado um nmí.L mui·:on de 
('r:m:e, onde (~. aLlstl'ictu a. tJ'(J,baJhos conve
n ion to:-;; ac:tt•rota sumpt'C a priva.cãu de rli~ 
t•eitos politieus <llll'itnto nm t~Jmpo det;ermi
nadu pelo jui;~,; c é pl'Ctlunci 1.da por um anno 
uo nünlrno o pot· 30 a.nnos no maximo, salvo 
o c;~so da rnclus5.o perpot;uu. cst~Ltuld<L ex
prcss<tmen tt3 ntt lcl. 

A isso tLccrosccntttroí que pelo art. 5° do 
mesmo cod igo o bani monto dos cidadãos nKo 
pó(le oxcedet· do lO :~nnos e só póde ser ap· 
plicaüo conjunc1.amento com mna pena, pri
va.t.iv~t <h liboedttde, ftca.ndo a arbítrio do 
,juiz si c em quo C<H:ios cgtor applie<.Ll-o. 

l·:is alti: na Sn:lssa, pôde ser no mu.ximo ele 
:30 n.nno~ a roclusão comminadn. para os <tt-
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tonta.clo~ eo. ntt';." . ;~ •. . Const.ituit,•;:lo Ll~l Republic<t.J Po~te:,!a. 1ic:t1' a. qui. m_a-.; como :ll'![llment,;.· 
Alé~1 d1sto. u eondemnaüo pode sutft•er o de bo;L Ie, n.ccre:wentaJ·m quo pelo~ V tt JJelu : 
ban1111e_nto püi' lU <li1D••s. rio cm·ce i·r~ dura no m:LXÍJIIO :S ann .Js c qnt ' 

A Sutssa, corno :;e ~aiJe, tnm ilill<l orga- pelo§ ,~:) :L mullu nãu pú lo exceder do l5.01J(J 
niz<wão fudcrnl c cada cantã.<'i tem as suás francos, maximo lx~s::wtc ü!e \·a<tiJ 1nn tor· 
leis p :1rticulares me.;m:) a~ pon;tes. üesped.u,do reparos. 

Consillorcrnos a.~·om as pena.s estabelecidas Eis a pcnalida.lc cstu.lJolecida no C;tntão elo 
om algnns codigus cantunaes, por exemplo, Zueich pa1'a atw11t:l.tos conte11 <l eotlSLitutçio 
no do Ca.ntã.o de G nebm c no do Canc5.o elo Cu.ntêlu, incontosr.arolmnntc muil;o meno:< 
Ztwiclt. Ba.sh at.tcoclet· n. o..;tes clous cn.ntõcs. gt•avos do quo os quo aUc·ntam eontl':t n. Con
. O c.Jf.lig•) do Gcnobt'a, de 21 de outubro stituição Fodtn·al,e é o cas,j do p1·ojecto; pür
do 187-l, pnne o i[.llO ti\-ot' impedido, eom que, si n ,J C<lllt-!0 de Zurich o . .:.: atr.en1,ado, fo
mcios i~l:'gans ou \'iolentos. ;t Yont.:_tdo do t·cm dil'i;:ridos cootl'a, <L CoiJstitllit;üo Ft:doral, 
Grnndo tJonse~ho on ilo Cons .üho de E::;tlulo, a ponalid:tdo applicn,,·ct .-;or;\ a do Coili_!!G 
011 im ;.edido a.s :-;uas r0uniõos, ou pr·t.H~ut•;vlo Fcdond. -
ubsoi,·m' uma tlos::;;_\S <'l.utoddades: si chofe Tutla,·ia ni'í.o t'! pl'cc~i:so c:;cnt·ecur que a pc•
o u pt·· n ·<JC:<l,Jor con1 a. reelusào uc :3 a lO m~!idadc est:_tbt~lccida. pt~lo C;Ln l;;'io tlo Zut'lcL 
an110~ ou com o do:'tcno ; di\'ol'~amonto 6 demasiadamente lH·anda, c tão llJ'iLn.w. que 
con1 a i' l · i~;'i. u de um a. cinco annos. NCS:'ill tom sofl'L·iüu l'üpa.t·oii. 
C<.tso n. tunLu.ti,·<L é !)UtlillL~ cuni\.n•mo as regras A c:-; te re.~pcito pot;·o pcr;ni;:;são ~\. CMn~u·a 
gera.ed. para. rept'vtluzil' a opini;lo tLe Ernilio Bt·usa. 

Si o f;Lel;o .for commettido ou tontatlo em l~m uma intt'Otlucefto ceitici1 a.o Codi!!o du Zu.
uma. rcunii1o arm;~da, a reclusão 1mra. os t'ich, üiz l'sso ettli~ontc ct·irninalisti1:'· 
chefe:i ou pt'ovocadurcs sorá do 10 a 20 «Foi ob~Cl'\' ado qut. ~ do.:> dozo titulas orn 
anno:;, pat·a .. us outt'o.; tio tt'OS n. dez ;~nnos, qnc se distdiJue to(h a mar.et'ia da 2a parte·, 
::l.incb Clltando n5.o tcnlt::t.m foi to uso das o pl•llncirü, d,).:i dolicto.; con tt\t u 1-:si.ado c a 
armas. ot•U.em pnl>lica., nfl.o póJc uspc~~·ar um :t sen-

Eis ;li ti: o can W.o de GenelJI'a estabelece tonça í'avon~vnl porant:.: o tt·ilmnal de uma 
paea crimes muito mDnos g ·aves o m<tximo cl'iGica seientiiica. De facto, como r.i ad\'l\1'
de 20 itlli10S de ro~lusào, appl.ica.vol aos CLbD- tido, o csful'ÇO ornprug·~~ lu pcl;t sa Cum
çu.s, couf'orme a tnchnolog·üt do nos:;o codigo. mi;:;são c pelo Conselho C~LtHun;d, pari! 

O C:.;;..lig·o elo C:t.ntfl.o ele Zurich, do 24 LlG sogui1· urna. cct>ta originalitl.arle democt·ar,ica. 
Ol\GUlH'O do 1870, dispi'ír: u scgui:1te: cunduzi11 a mudal' aqui o :;y.~tcJn:~ tlo pi'u· 

«§ 7:}. Sü.u culpaLlus de sediç(7o os que se jcdo Bum~, isG·, t~. a misLnt·:u· .itt:lt;tlJI !!THe o~ 
ajunt,a1·om pubLicu.mente em gt·andc numm·o cxt1·omos do dotlS ct·imcs ex;Lt.~r.arnt ' IJtc dis
n Jllanitesta.rum a intenção tlo obte~t• com a l,incto' ua scií~nci<t du di roit.u pon;d, e il qu:!
violenci<1 unm mndttnça dt~ Cunsütuiçf~o üo litiem· pot· mera surh,,.·((o o q Itü ü tdl'ucti \';L

Cu.rwi.o rlu ZILrich, 011 <lu di~soh·cr com a mente l!lla l ·rni(~t7o. 1·: a:l.:iill1 pel:t t·eptt.~'Ilitrwi:l 
Yiolencií1 os podcrc~s cunstituitlos do Es· do colloca:J' a. assint chamada alia tr•ai1:üo om 
tttdo. . cirn:t, tL.l ~cec,:fw n;'io s(l du:\ et·iJJI0.'3 p.dLi.il'u:·i. 

«Semol.hantc~ u.juntamontos s;~o igua.imGnGc rnu~ llD t,odos o:; ct·inws. pitt'ut·<mdo b:-1> ;,,_·nc•z 
punidus como sediçtio quando tenham f'oil;o (hL mou;veltia., ~ü dt!libcnm elilniiJ;tl-o du 

· pu.Lunte ''· intençàu de oppoL·-so com a do- f'ado. l)or cunseqtmneia o Ji"J"rll!dfi,:o o a 
loncilt ;L:-; autorida.dos esi;~~bol.ecidas nos tol'- setf..çtTo, nr'ls os vnaw.-; au liül.•, ch l'esis/•:nr:it' 
mos da. Constituiçüo. ou obter (L forc,~<L unH contn! proiJide"cias n(flcí(le3,tlr1 }J' ')'/H, ·f,u( '''o tio. 
prov.iU.encht ou o roGiro U.a p1·oddeneia jt't ontem ymiJlica, e as~illl por· cle<tntn. 
tum11cla, ou impedir <~ exocuçilo della ou «A cousa, pcil·ém, pl':tLiei-Ltntmte, .liÜO Lcm 
vin :<.1L'·::m de un1 twl;o de officio.>) .C!'l'ancle impurt<.~ncia, purqne, como ul,·:unatll 

Vo,jarnos agom qual a pena est<Lhelccida Btli1Z e Ot·olli, ~i fosse l'OLlllUl'iÜ~L uma i11 ter
para. o cl'ime de sedic.~ão assin1 rlefinidu. venção das u.rmas feU.erae::i.!. pu r al.:.:uiil facto 

«§ 74. Quando o a,junM11uento f'or dirigiJo de altt~ tt•;üt:'ào ou de seLli1.:rw, um utu UtHI Lüo 
contr'<t tt Constitulçã.o ou contr<t us poderes p<.wticulm·, viriam a t~ppl iear·-so as proscl'i
con.:~tituiclos do Estado, ou :::i. for empregada pções dtt lei pena.l f'edeml de 185:.: e niio as 
violeneia contet1. as pessoas ou sobro tts cou- l<!is penaes d.o Cantüu mesmo. E si t<t<!S 
sn.s, ou si for necessaría a intervenção da. pertnr hações du. ordem ptt blica fossem üe 
forç:1 ttrmadu, a pentt dt1 surliçrio é, tanto luvc mt.turoz~t, <.1 oxpot·iencüt pt'u\ a (1110 em 
JH:Ll'<t o in:-)tiga.dor como p:tra 1; 11ut~lr, o eco·- regt>:l. ü concodiüa. l;om dcpr-.:s::;a uma tunnis
cel·o,não menot· do dous annos, t~lém dtt ~uul/u tia, tu.l seudo a tonLlenci;t tlos go\·erno·; t'C· 
não menor de tOOU fl'a.ncos. publicanos (c nós podemos tlizt'l' Lamhutn 

«0~ cumplices 1l:1 sedição são punidos com <.Los monu.rcllicos constltuciun:.tt s que ns;~nt 
o cm·cc1·c, ttlém d;t mult1.1 e nos casos IO\·os !'azc.r como o italiano) ; o::: quaes. l'it.l<~rno .te 
com í1 m.ultn sómente.» estão dispostos, o J't·eqmmtumenw ll<LO crn. 
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1H'occdcr com severidade, ou dn 1·osi:stL· lon
gamente a uma contearia corrente da opi

··niã.o publica.» 
E:;tas ultirü1.s palu.vrc"tS d~ Beuz :. seevem

me, Sr. Presidente, p:tra dcsca,rrcgara mi-
. nha conscioncia de ostn,r a:1ui me esforç:tndo 
·para qnc se estabcl.eç·a umét pena mais gravo 
do que a quJ prct:Jndeu o nohe<~ DapLü:vlo 
peL~ Bahia com a sua omooda, c a CamJ,l'~\ 
c.Jm a a,pprovação qHe Ll1e deu. 

Erh uma RcpubliC 'J,, Sr. Pt'r.liJcnte. c é o 
q no ob;et'v.t BL'uza, re1nti.ntlo as p~tlavectS de 
Bl'lna e Or.::Jlli, os go,-cl'nos n~i.u SB senbm 

• lnstant·) ff)rtcs para rc.;istie a uma cJnt,rat'i.:t 
opiniilo publica. Si, por\'entuea. <.L pcna.li
!hde estabelecida p~trct o:~ cl'imes poli ticJs 
fur b:tstantc clova,da, p:ua a. hypoth3se om 
ctue clla for applicada. d•wemos cJntar com a 
intel'vcnç-ã·J da opinião publica,com a prussio 

· qne clhL ha, de exercer sobre os podcrc.s pu
hlicos; ::;obre o Podo e Exceuti vo para conce-
(ler o p~rdü.J, sobre o Congec.':iSJ N;~,cional 
pa.ra. conceclcr a amuistia, si for caso 
disso. .L\.liá::;, alguns Srs. Deputados se 
toom m<~nifestado favoraveis á lliminui-

·ÇfLO 1h pctn e;tl1be1Gci<h pelo pPojoc!;o do 
Snn~tdo, bto é. tworaveis ;i, emenda Noiva., 
pela considc:·i.l.<;"fí.o d<J quo é prc.:iso cstabe
loecl' uma pcn<L menor· p:u'a q11o clla possa 

·ell'uct.ivamontc sm· <tppJ.iuad<.t, c do que a 
pona, scndu de 20 a,nnos n;J maximo, não sceá 

. applic ~ci<l. pot•que provocat·;~, a immedii.tht 
amnistia. 

I~' ex:tcta,mcntc com estc n.;p3ctr.J da am
nisr.i ·,que muitos argumunta.m pal'a se ma
nil'o::::t.ar'i!l11 t'<wor·avc·s à Pdducçã.o tln. penn. a 
1n n.nnus, no m:uimo, pat'a os c:1beças. 

!Jedat•o, St·. Prosidentn, f!llC nã.o tenho 
. cs,..;(} receio. 

I 1 !'usi.~a.mos, o Cocligo Pm•tnno divide os 
ré . .ol:' Bm trcs cla.sse::; e só app!ica a exp:t
tl·i iÇiÍIJ ou o conflnamientu em ~ett::l di VOl'SOS 

(;l'ttiJS. 
Se.:un,lo o Codigo Bolivi:wo, é l'dbelli:1o a 

·3uhlovaçrw ou insunoiç5.o do uma pol'ção 
mais ou menos nume1·os : ~ do .subllitos dlj. 
Rcpubliett quo se levantLLm contt·a. a Pa.tria 
•m contl'.:t o governo suprenw legitimo da 
Na.~~ão, negando-lhe a obodioncia devida, ou 
p1·uctn',LIHio subtraltir-se a, nlla un fazcndo
H1C a. guerl'tt com as i.tl'mas ; e os culp :~dus 
;;;ão divididos em tres clar:.:sos, sendo os cht 
1 a puni elos com a pena de morte, os da. 2•t 
eom dous a oito annos de prisão c os Cla 3't 
com um a tres <.tnnos de trabalhos publicas. 

Ll~·SO em Chcwvecw ct lldlia (ed. de 1887) o 
~nguintc: 

« O;; ataques tL m5.') ~tl'mada contra a Con
·"tituiç~·,o sãu ainda plliJido::; com a morto 

.pelos estatntos de Noví.l. York e a mesma 
pena se estendo ao simples complot fol'mado 
outt·e d1.1a.-; pO$S•Jas para obter esse resultado, 

cgnndo o :;se~ complot se ma.n i fu:)t \ pu1· um 
act<J oxtct·io1·. 

«\'1. Li vtn;st-Jnc, ao contra.rio, só incl'imina, 
o .f";v~tJ de tentar mu lar a Constitui(:~ào pchL 
força das armn.s e pune esse facto com a 
pris'\o perpctu~t. 

«0 CJdígo do Bt'.lzil leva a mansuetudo 
mais long0 ainda: a ü1ntativa do c.l'ime dú 
de)t.lr' oniz.ü · o impm'a'lur só é punida com 
5 a l:J a.nnos de pri')fi,::> com tra.ba.lho e a 
consnmm:tç;io · 1le.;;.se crime, com a mesm:~ 
pcn~L de lO annos até a pCl'f.lei,uid.:.vlo. )) 

Etlam cllccti va,non b eil t' LS a~ pe:n:'-i ost::t
belocidas peL> C•Jdigv de lS:JO pll'<t os atten
tados contm ::L Constitu~ç.\o do Impel'io ; 
5 a 15 <Lnnos de pris;-~o c.>m tL'a.bn,lho no c:tso 
de tentativa o lO annos até tt pet·petuidade 
no caso do cl'ime cunsumm:~do.' 

Mas, Se. PresiJ.ento, cu j:i tive occasir~u 
de observar que o' crime CJnsummado, de 
que f:.L!La o Co:lig-_0 <.lJ 183 l, nào é :.~ reali
zaç:\o completa do ideal do ceiminoso, segundo 
pensava o· commeota,do1• Thomaz Alves, (} 
algum<t cou;;a menos que aind<.t pcemitt.i<.t ao 
podet• publico a applic:w~~o da. pona. 

O codigo de 1830 afastou-se; po1•h·1to, da 
communis opinio qua el'a p3la impos~ibilidadc 
de distinguir, nc:3scs crimes, a tenta.tiv.a, da 
consummação ; c consagrou a. doutrina de 
a.lguns esceiptol'es enteo os quaes Z tellarkc. 

A pena do nwnsuelo Codigo d ~~ 1830 quo 
devo ser cJnf'Pon hda. com o projecto é, pois, 
a e:~~abelocid.a partt o c L' imo coiBUinn.tlo. 

Mas que assim nU.o fosse, o Codigo de 1830 
nt~') Clra mais bcnevolo do que o <l J 1890 e 
do quo o projecto üo Seaado, como veremos 
dac1ui a pouco. 

Por emquan ~o, lembr~Lroi ainda, a titulo 
de cu1·iosiuade, :t RCjJUblica <lo San ~rarino . 
Seguudo o Cod.igo des:;a. H.epnblic.t, de 15 de 
setembro de 1865, :1 l;:mt·1tiva de destrr11ir ou 
de mudar :.t fórma de gove1·no, ou de dissol
ver o Conselho Sobe1·:.tno, ou do snb Cr<thi r 
uma puto ao tel'l'itOl' ÍO ao govor·no da Re'pu
blica, é punida com 15 a. 20 an11'JS de tra.
balhos pnblicos e com a mnlta de :-~:oo a 500 
liras. 

Deixei para o fim o Chile e a Republica 
Argentina. _ 

No Chil.e, o Coiig<.) Penal dispõe, em seu ar
tigo l2L,quoos c1ue se levantarem á mf~o arma
da contra. o governo legalmente consti"tuido, 
com o objecto de promovnrom a guerra civil, 
mudar a Constituição do Estado ou a sua 
fürma de govm·no, privar do suas runcções 
ou impadil' que entl'em no exercício della:.> 
o Presidente da Repuhlica. ou quem f<.~.ça suas 
vezJs, os membr·os du Congresso Nacional ou 
dos tt'ibunaes supel'iores de .JusGiça- soffl'e
l'ão a pena de roclusfi,o maior, ou confin(.(· 
miento maior, ou e :dJ'1.dí.amienlo maior, em 
qualquet• dos sous g1•áos; e, no art. 122,. 
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.-que os que, induzindo o~ rcbellados, livercrn 
prom'wido ou su::;tenta.Jo a l'Cvoluç?w, e os 
caudilhos principaes des1a seriw punidos 
-com as mesnus pena::; tlo arligo a.nterioe, 
a_pplic"'dns em seus grJ"os maximos. 

impõe n.o dJlido da mo:Sma, cl~~sso, du fôt·o 
na.c~ional, o cst;:culni,bi,:nlo p >l' 10 anno.s c a 
mu~t ~de 2 a, Li.O:JO pe;;;:J:5 1'urte:5. 

Pelo art. 25 do Codigo (lo Chile, as penas 
tempol'a.rias maio :·es dura.1n de cinco ano o::; 
e um dia a 20 anno.s ; po1·trrnto, o cabeça, 
!-icgundo a. technologia, do nu~ ::;o Codigo 
s "Jria. punido cxachmente com 20 annos de 
reclusão, con(iJWiil·iento, ou estnoiamir; ;l[o 
õ.e a.ccordJ com o CoJigo do ChUc. 

l-la ainda a nota1· q_ ue, em virtude do ar
tigo 28, as penas de reclusão, conjinamie:-1to e 
estmii.arniento maiorc~ acarretam a. de in
habilitação absoluta pm·petua para ca.rgos e 
oflicios pu blicos e direi tos p..J!i ticos e êL de 
iohabilitêtção absoLuta par[t profissões titu
lu.res emquanto dura a condemnac;·ii.o. 

Não lli.t para o Cl(ueça, no Codigo do Chile, 
uma disposição como a do projecto, que es
tab::llece um minin10 c um maximo 10 a :20 
anuo::; ; lá., em todo o caso, o caheç·a seria 
punido com a. pena no gráo maximo, isto é, 
·eom 20 a.nnus, e mais com as inllabilitaçõo~ 
alJwlutas accessorias. 

· Nã.o preciso dizer á Camara o que vem a 
ser con(inl!mienlo c exltwla;niento. Ambos 
importam em ultima analysc, no banimento: 
mas no con(l1wmiento o condenmado é ex
pulso do p~dz, com residencia l'ot'ço.-;a no 
logar designado ; ao p .t:3 80 q ne no c .• :trwia
rniento, é expulSJ do pa.iz p::tr[t lugar da. SU<L 
clcit}ão. 

Agora passo (~ Ropnblica Al'gentina, que 
deixei pal'a o fim; o rafer·indu-nte a. este pu,iz 
dou pL·ova da loaldu.de con1 ClUC venho fazcmlo 
esta pe1·ogdn~..ção. 

Pelo Couigo Penal de 7 de dezembro do 
1886, a.rt. 226, sfiiJ rt!o::i tle robelliü.o, e ;.;of· 
frcr·ão tl.esterro por tr·cs a sei:; annos os quo 
se rebellam public:~mcnte, e om aberta, hos· 
tili,lade contra o governo do <Llguma pro
víncia, pa,ea. qua!.q_uer dos ohjectos seguinte::;: 

« 1. o Alterar ou d.cstl'Uil' a Constituição. 
«2. 0 Depor o Governador ou outro dos po

deres pulJlicos o i.mpedh· a transmissão do 
.mando, nos to['mos c ('úPmas estabelocidtts 
na Constituição. 

«:3. o Etc.» 
O Cmligo Penal Argentino só contém as 

dispc,siçôes que devem snt· applicad.a::; pulas 
justiças locam;; e por i ;so não comprehendo 
os cdrnes contra a Constituiç~ào da H.epu
.blica., o po1• is.:;o refere se apenas ás re
voltas contra. o governo du uma. provincia, 
para o fim de alterar n. Constituição dcs;a. 
província. 

Os crimes, os attenhdus contra a Consti
tuição da. Republica sf~o ain .l.a punidos 
·de conformid~tàe com o :u·t. l5 da lei d.c 1,1 
·de ~ntcmbro de 180:3, -:~cgundo o qual se 

E' a, pcnali1hdo cstab~locitla, na, Repub:ica 
Argcminll.; c ccrkLmcntc n5.o é a, Pa,tria. de 
Rosas. c de Juarez Cclm<tn CJitC nos pódc 
ser-vil' do rnoJelo ao c:-:Lab~lccermos a pcna.
litiado dcs crimes polüicos. Sol,rc tudo, St•. 
Pt•csideok~, dcvcrno::: cunsidet'.Lr os jllizos do~ 
proprios pu lJlicist:ts, dos propt·ios csí,adistas 
::trgt.m r.inos sollt'C o Codigo Pen :ll Al'gcni,ino, 
e sobro o 93t<tdo do Dit·eito Penal naq uclla, 
Rcpuhlica. ao tempo em IJllC osso co~ligo foi 
deactado. 

N<t sn;~ «Expo.:iiciun y Cl'i í,ka dcl Codígo 
Penal do la. l{opublica Al'gentin~t», diz u Ur. 
Rorlulplw Riv<tt'oh : 

(d-b.y imperfeccioncs de to ~lo gcncro que 
conYicn corregir. Algun;.ts tioncn su cxpli· 
ca.ciun en la inllu :ncia. de teot·i ,~s qlu os no
ces::;arío afn.ndonar, otras carccen de expti
ca.eion, otms ticocn su Ol'igon on ol proy,~cto 
del Dl'. Tcjodur.» 

t;:is o quo disse o Dr . .Juli<w Aguieee no 
pl'olog•J tle uma edição a.nnotitda do C(ldigo 
Penal Argentino: <~Sobre ol cl,cicl'to de cad<:~. 
una d.) sus di~po.:;icionos aun no poJr<·~ omi
tirsc un juicio ilustrado y d.cfiniti vo .» 

Em relação ao pl'ocesso legisla ti v o ci:L 
adop<;ão do Codigo Penal d.a RepubLica At·
gcntllla, me pcrmitto LQr algumas p;tlaveas 
u.e um discur:~o pl'oferido em ::?5 de nov·cmbL·o 
de l8R6, pelo então Mini.;tr·o da Ju:Hiçu. 
daquolie p:tiz. ao p ~tli l' ao .Scnado q uc t·ceon
sidet•asse o seu voto de adi<lmcnl.o clu. dis
cussão do pt·ojccto lh lei, ctue decretava. e::;se 
C•Jdigo: 

« Urco, Soiior Pl·osidoni;c, sincet•;unontc, 
apoyando-mo más que <'n mis opinionos on ol 
critcrio de todas hts pot·son<Ls que lto nwn· 
cionaüo, q:1c ![t saneion del Codígo Penal 1.al 
como lo ha rcl'o1·m:u.lo la. C:~.~n:u·a de I li pu
tatlu:-:, (pritará ;L llt R!:JniiJiíc:t llfll<.t ospccie d.u 
vergi'~enz<L lllalltunindo on vigüllt.\Í:L un<~ lc
gislu.cion •tnc hu.I·i<L poco honor (L la Tttl'quiLL» 

Na mesm:.L sessão üu Senado üo :!3 üe nu
vembro do l8B6, o SonaüoP Pizat'l'O dccl.cu·ou 
em resumo ctuc, sem julgtn· cU~ lwndado das 
rnodíticaçõos fe.i ~as pol.a. Cama1·a no pl'o,ject.o 
Tejedor, votavn, pelo projecto d.u, Cu.rnara, 
para unificu.1' a lcgisla.çã.o pcmd da Ropu
blic:t. 

E assim foi vol,ach soúnJ lautas o Codigo 
Pena.! Argentino. 

São a.in<l;L intoec3santes, Se. Presidente, 
as scguintefl pa lu.vrat~ pronunciadas na, Ca
mal'd, üos Deputados na Hef::são d.e lG do 
novcmro de 188G, pelo entfí.o Mini8tt·o da 
Jul-ltiça,. 

Rolbrlntlo-so <L legisln.ç·ão penal vigo11te 
ntL ltcpublic[tAt•genltimt nar111ell;.t ~~l)(JC:L di:,sc 
o :rnin istro : 
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«Creo,SeüorPL·esiclente, (ltlC retardr.Lr_la Em summa : para o Cl·ime correspondente 
sancion de éf3h:o: reformas ( <1'> rüt9raço)::; ao ·de que tratr.~ ·o. projecto ,,, A u3tria, a In
feit.a.s pch~ commissão d:.t Camara ao pr._~je- glaterra, <t Bolivb,Nov<L-Yül'k, rdontenegru, 
cto Tujc .,ol'), os retrtPdar un bien evidente Turclllin. c Russia comrnlnarn ~L pen~t lte mor
para oi. pucblo argontino ; e~ haccr que te ; a Suecia, a Xo1·uega c a Dmamarca, 
dur·aDte un ano más se :-;iga,n eon::mma.ndo mot·te ou tr<tb:tlhos rurçadus p :;rpetuo.3; . a 
vcrcl:.l.doras iniJtnidados l.egal.es . à p11otu _du França , doportaçã,u p3Ppctna ( ) !il um recinto 
quo los juet.>.e;;;. con alto dolor y repugnn.ncm, fortificado e em casos mais graves a m01·t~ ; 
ticnen. <i cada momento quo est ~r Í!lipo- a Hesp::wha . . t<eclusão de 20 annos c m?1:e 
niendo condm!n::; du cu~co rigut· l:.t Cam::tl'l.t. se nc·s casus nHis gravus; a Allc!manha, pr1sa;o 
a.sustcLria 8i tu víeer~ conoe.imionto de cllas~·. perpetua. ou detenção pcrpetu l.t; a Luizianic1, 

Ora, Sr. P:t·e'!idento, osstt:> p ·,lavms or:11ll pr'isi'io per-petua; <L Bolf.!·ica dotençf10 per
pJttn; a FinL ndia reclmúo perpetua ou pl'Ofericlas em 15 tle novombr·o t1e l;:);)!i, 

8 
· 

temporarüt de oi!; o a .. 12 annos;_ <1 ~11ssa, u~ 
justamcnto qaa.oclo estn:va em YI!!Ot·, e a :·w annos de reclu.:;üo com pnvaçao do dl-
t.d.ndlt. esi;ü, a lei t,c lHCi:3, qlte osL:Lbeleceu reitos politicos po: um tempo determinado 
aquellas ponas su<.tvissinus pal'éL u crime t.ti(~J11 do ba,nimentu até 10 annos; a Ha.lia 
politko · 12 a 24 annos ue detenção com obrigaçào do 

~,como i\linbtro de .Jnst.ich. (acc ·es- trabatllo e seg- :e!!a< ~;ío nocturna; o Chile. 
contava. oll üJ, se lim· Presidente , . . tengo cinco 11 20 annos / (ie ' reclusão ou de b::mi
á informe de la Ca.rnaea Ceinünal :~ olicitudes mento, além du. ·!nhabi!itação absoluta }'>er
de lliHt mujel' condenu.üa a elos anos do pe Lu~L para carg1~.;; o omcios publicos c di
careci. pur habor roba.do uma pollcra, ; de rei tos politicos ; S. :Marlno, 15 a 20 a1mos 
otrlt. mujur cozHlenada tambion a t.lo::< anos de de traiJitlhos publicas e multa de 300 a 500 
prcs_;' . .lio poe lwbee robado treee pesos; de lil'as; Hungria o Hollancl.a, até 15 annos de 
un ltombrc conden11do ai. mismo tiempo de pristí.o com tr-abalho c rogimc~n cellular; Por
cttl'cel. po,· llabol' l'ohado u 11 par de al- tuga.l, sei:~ annos de prisã.o _ cellular, ;se-
l)atgata:=. . guiclos de 10 a.nnos dedcportaçt.LO ; o Peru e 

<d~sto, ni 011 la Tul'quia es jnsticia. a Argentina. o banimento; e o · codigo bra-
((Estos ncl;Js, sei'íol' Pf'e::;itlente, 1leshonran zileiro,de 18:30, prisão com trabalho por 13 

el pnobio :u·gent.ino. son indignos de su eul- annos ou perpetua. 
r.ur<t, son ind i .~nos de su civil1zacion ; ;; el Disso que 0 Codigo de 1830, estabelecendo 
Coogl'cso dehc. euu,nto :~ntes, a.prosurarse ::'L alieis o maximo de 15 auuos pal'a o atteutado 
lza.cot' do:::ap u·oc·er csta8 vcrdadoras mons.- ú cons&ituição do Imperio, quaildo não con- _ 
truosida.Lle;. l1'galos que sn cstan rt>alisu.ndo summudo (porque, na hypothe::>e eoatf'al'ia, <~ 
a. c.,dtL in:-:tan&e vur los .iuoces de esl,é1 ilus pena. era. a JH'isã.o perpetua), não cr·n monos 
tL' 1.d:1, C:Lpital y pot• los ,iucco.-; dcl resto de l'igoro.;o do que 0 proje(;to do Senado estabe
la.::; pPo\'inci:1.s a1·geotinas, que, como ha leecndo .20 annos do reclusão ; dado mesmo 
<licllll, con vor·dad el scfíor di putado de que a comparaç:ã.o so devesse fazer eom a· 
Bueno.~ Aih~ .-::. on la nccJsidad de tencl' disposic:ão daqueUe codigo rcfe1·ento ú. sim
un e~.!digo, han adoptatlo poL' :::aneionc.; es- vles tentativa, 0 que 11ão me parece admis-· 
pcci:dc:; esLe mal código del doctor , Te- sivel pol' obvias razve.;, cuja oxpo:-5iç.'io me: 
j .)du1· · >.) desviaria do rumo tl'ar;arlo. 

Nã.o (•., St·. Presidente, á vista disto,::-~ Re· t b lh 
publico. Argr~ntina que nos pôclc clar lições, Vejamos: 15 anoos do prisfí,o com t,a a. o; 
ern mn. ter-la de dir•eíto criminal. p1•isão com trabalho que eea em cspncH3 a 

Até 1880 sua Legisla.çTLo Penal er~,, o que mesma pena que l:!Oapplicav~L p:.Lra os autores 
se cst:i vonclo,por· palavras dos seus proprios de furtos, quo, sem duvida, são crimes inf'a-
estadí::;tas. mautes. 

:\o pa:-:::;o que pam os attentados contr<:L a O codigo republicano estabeleceu a.bsoluta: 
Consr,itní(;:'lo cl::l. Jlcpublica, e1·a commin Ld:t di:ITerença; em favor da consideração dadn. 
aquolla p:J na de lO annos, de cstrwiamiento aos cl'iminosos poUticos, comminou-lhes a 
e Jnnl ta de ' .ou:=:,: a. seis mil pesos iol'tes no roclusão,que não é a mesma pona comrninad:1 
ma:ümu.,penas g-L'a.vissima.s constituindo vor- para os que furtam. 
daueii'a.::; mon~tt>uosiLlaues legaes oram com- Pelo codigo -de 1830, é verdaue quo nfio se 
minadas para. crimes communs de pouca al)PlicLLVa ao cl,iminoso politico a pena. d.e· 
gmvidude. galés, que era applicada. ao.; que roubavam o 

NàtJ t~, senhores, m~ Republic[t Argent.ina matavam. 
que deYemos peocurar o modelo de penalidttde Mas n.pplicava-se a prisão com trabalho~ 
para os crimes políticos; nã.o 11, repito, na. quo confundia o cl'lminoso IJOlitieo com os 
Pa.tría de D. Manoel Rozas c .Juarez Celman, culpados de crimes infhmantes, comrJ o de· 
que~ devcrr:c..1s pedir lições neste as .~umpto . . furto. · 
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Além disso , httYüt obrigação de tt-:.thalho; 
oheiga.ção que não está est:.tbcleci·la no co

. digo republi.cano. 
r·das, Sr. Presidente. que n5.o fosse assim. 

c mesmo que a penalidaüc a3ta,betecUa polo 
.prnjedo do Senado fos:lc rcconhccidament •::: 
mais gr ;t.ve que a do co:l igo de 18:30, e :-;:da 

-o c.tso ctc dizer com o Sl'. Az.:~\- t.)rlo ~In.l'qtus 
respondendo ao St•. Neiva. 

«0 cri me de attentar co ntL'lt as in:-:ti tni
çõ3s . prind palmcnte no noss .1 paiz, on•le n. 
. fórma de gt:n·erno é nova. onde a. ordem ~~ 
mai~ do c1nc tuJo necessaria, parece-me quJ 

.(l d:.\,qucHe:s uc mn.ior gr<~;vidade.» 
O fn.cto du tormos vindo de uma rcvoiuç>ão 

rtorna necess:Lrh uma pcnctll{hclc mt~. i o r p:tra 
os crimes que. attent:•,rem cJntra a l'órmct •le 
govcl'llo, pa.r ;.t os crimes politicos, p:ua. [tS 
revoluções. A esse respeito peço licenç-a. 
aincla pa ·a ler á C<:tm~n·a pala.vl'<• .. s de um 
-discurso de Guizot, pronunciado u. 2 t d.r; 
lTI<U'Ç'O do 1836. : 

« Mas vós nü.o sabcis cnUio qnc llJuvc 
uma. rc,·ol..ução ~ Não teode1 então nenhuma. 
idéa do que é um tal facto; lb tu lo o que 
·ellc tem ele p Jderoso, de formiJ:.wel, do longo 
aba. lo que imprime á sociedade to Ia. inteira 
c da difficulbde de tranquilliza.l -a ? Sim. 
1izemo) unu revolução. c CLI :.t crJio m:Lior, 
sinto-a mais profunda, como vós não a. tendes 
Jámais sentido. Sim, a França. por um act> 
de . u::t vonktdc, mudou ~cu govcmo. Im<t

:ginastes em r1ue estado um tal fit.cto clcix._a 
por muito tempo o povo que o LJm t•J:Llt
ztdo? E' u:n um gf'antle acto, 11111 a.ctJ glo
rioso, um 1lcssus a.ci;os que cngr:wdcccm as 
nações, qu:\ fazem pct•.;ona.grm;; llistoricos 
·admira.voi :L Mas um tal. a.cto, .. ;enlwro:::, é 
JJOL' muito tempo, par;t o po1u que o LC ill 
l'ualizado, u·na fonte fecunda do coguoit•a e 
de oegulho. O pensB.mnnLo (lo homem n_ã.o 
resi.;tc :L um. tal arrastamento ; fica. mutr.o 
t,empo pcetm·bado e ombr·ia.g-ado. El!e se pet•
sua:Lc q no póJe cada úb.t, (t. suu. \'iJil t.ade, e 
pOl' ÍS50 SÓ fJ.IIe O qn_et•, l'CllOY<tr OS·~c f"a,eto 
terrível. o í ~zer asstm a ctwwtos pas:lttll'l, 
pcra.n to o mundo, instl'tuncn tos do seu 
podcn·. 
....... ········· ......................... . 
«~ã.o vos enganeis, scnhor·cs. qu:t.e;:;qucr 

que soja.m su::t necessidad.o ~ sna, logi.tunt· 
d.a.de, Clua.esquer· que S!.ja.m o bem e a glul'ia. 
quo ei.Las tr·,~gam a um~ n:v;ão, a.s revolu
ções toJm sempre o gravo inconveniente de 

. abalat• o poJel' o a. batel-o ; c qu:1ndo o pn(lct· 
foi abalado n a.ba.ti(lo, n q :1e impor-t:L sobre
tudo á socicti;.Ldc, ás sua.s líb:w.J.:tdcs comu 11 
.seu ·1•epou1o, a. seu frtt11rü como a l'iCIJ p:•c!
sonte, é con,nlidar e restaut·:u· o pader· , 
da.r·IIJC est;~bilíd:tde e dlgnida~to, flt·rnr•za, (~ 

. considct•at;.:In. » 
Vol V 

····'65 '' 

Ainda em r e!'et•oneil ;í.s épocas c Iog[l..t'es 
em que os crinws politicos so podem com
mntter, sã.o üloquente::; ;v:; p;davt·a.s de Ch<tu
Y e <t!l et Ht~ lie : 

<<E' cvidcntl! qtin o intcros;;e publico n :l 
r cpl'iJssão do cl'im:; polittco é csse nei:dmente 
V<LL'iavel: p,n'qttc o mesmo ceime tem 1'1'.

sulttLrlos u1ll'urcnks, confornw o poder cst;i. 
consolidado oa ab:dado. cont'orme a. nac:·ão 
cst:í. tl':lnqui!Lt. ou agib.da. Uma t untativ·a. 
sc, Iicí·osa c~ nsaiacla no ::;elo rlc um:t. pop : ll;t~,::-10 
f1~ liz e p:.tcifie<t. 1·esoa como um som Yiio c 
<: :;p <Lnt~ mais qun n.lal'rna; nnssi essJ. tnn
t;ttiV<t reb:: nt<:t SJb um govo:no apcm.s :ts
S!.' II ~a.do. e'] u:tntlu todos os espíritos r·espiram 
inquidndc e per~nrbaç~i.o, reveste um alto 
gr,io <k gTttvid.ttrle: or:.L o interesse d:~ socin
d :.de na, l'C}H'I !S:;ão será o mesmo ·~ N~to, elf,1 
Se! pr·opol..:~iom, ti. gr<tndoza. do al<wma, c da.lti 
S(:gun-se que o mesmo facto pod u ::;c:r con
sühwa.do ora como um cr'imc grave c digno 
d1: um castigo severo, ol'a, cumo nnw. a,cção 
ioofft.!nsiv:1. quo esc<:~.pa ~L pena por su<:t inno
cuid :t,tlc mesma.» 

Sl'. Pre::;idente, .i á. tenho datlo :.LS razões em 
que. me fundo pa.r-a. não poder a pplaud.ir o 
vuto da. Cannra, quo co1H<1grou :.t cmcrHh 
do nobre Dcpuhd1) pela Bahia. 

A pena de lO anno~. no m<:~.ximo, par:.t. o 
c:~bct;. :.L d.D um :ttton t:.tdo conte::i a Constitui
çfio ütt Rcpublica c :~ fórm:t de govcmo não 
me p<:~.rcce sufficicnte p:Lr:.t pt.,!vcnie cssr; 
c:imc. 

De ante-mão o c:-~JJ~ça, de unn rcvu!t:.t. l.om 
a. cel'tczn, du que o mais q:1c llw poucl'á :~con
.tocm' é um-~ roclttsilo por lO annos ; c pm·
gunt::>: si e;.;tc m:t.xi11111 p,·J!e in&imidar, púlio 
o1ferccet· ga.rani,bs snllici :lntos para. conto1· 
U.IJUCILJS qne SC T'CVUI.ti11n, j ;l lliiO rlíg-> por 
um patrio l;i:Smo a.l"llcntc, m:ts lov:r.tlos p:lla. 
arnbiç.iio, p~~ la eobit:a., fing-in lo, appa.rcn
hndo sct·vir a idt'!as, qua11do em veelladn 
1.\.~ta,·âí.O t:d YO% Sf~l'VÍildU <L ~HIIS OIJÍU~, a Sllti,S 
a.m bi,J.ím;, ú sua cohiç;.L - ~ . 
• .N5.o, St•. Pre5idcntc, nit.o se tr·ata SJtncnl,n 
de reJn·imir, do pu1Iil' o eri.rnc ; ti ':Lta-~o 
t:Lrnlw:n de {';J,WI' u.lg-um;L Címsa q uc po:;s;t, 
intimidat· o pct•,·m·so, r1ue possa, dctol-o nos 
seus desígnio:->. Propr·io::i s:Jctar·io.:; <la nonL 
r~scola. penal. rcconllcc !111 o ofl'eito oxCIIt
pl:n· d:L rcpt·cssão c a. iulluoncia. Jll'ül'ei!Gim 
Lltt.'' !JGrH.L..: l-ienw •, ::; pr·incipa.Lm.onLe soiJt•e a, 
GL'LIIIÍiltl.li.U:1dC CflUC!IIÍCit. 

1\ punirfi•J do criminoso scr\·í~ de oxcrnvlo 
ul ('OJle1·os melio1·1Js rerlrlit .• 

O t;uu1or 1la pena. contém o . ..: Jl~tí. IJ :; pentlot•es 
do llltl'it .)s. 

01lauru ·p ·~ ~·~.:u .. re nwli {'ormir.Lino pceoo: . 
Estor~ urn dos c!l'ni r.os rl:t pon;L, e, a. <M~u pl'o

JIOSito O pa.ra. t fH'IllÍOiil', me lliL do J:>BI'IIIÍLI,il' il, 

O: L~tl'll'a. c111ê relclllbre as p:.t.lavl'u ~ d.e run 
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:&6 ANNAES .DA CAMA.RA 

discurso :proferido por Guizot, em 20 de 
agosto de ·1835. -

Era elle então Ministro da Imtrucção Pu
blica., e tratava-se de esta bel eco: a 1)ena de 
detenção na deportaçüo. 

«Senhores, dizia Guizot, esQuece-se conti
nuamente nesto cleba.te o fim fundamental de 
toda pena, de toda. legislação penal. Qual é 
elle~ Não-é. só punir o condemnado; tra.ta-se 
sobretudo de pre.venir crimes semelhantes. 

. . 

«Tràta-se, não sómentc de pôr aquelle que 
tem commettido o crime fóra do estado de 
fazer mal de novo, mas de impedir que 
a,quelles que seriam tenta.dos a commetter 
crimes semelhantes e a, tornar-se culpados 
por seu turnu não se deixem ir :1 ussa ten
tação. 

«A intimidação preventiva. e geral, tu,! é 
o fim principal. o fim domín-~nte das lois 
penaes ; é preci:;o, para que haja utilidade 
social nas pen:ts que ellas assustem c conte~ 
nham o grande numero; ê essa a utilidade 
geral, a. utilidatle permanente.» 

Sr. Presidente: a hora estâ quasi e.::;gobda 
c eu creio que com estas palavras de Guizot, 
para a,s quaes peço :.~ .attenção da Cam<tra, 
termino p::.rfoit,amente o d.iscurso quo venho 
proferindo. 

Srs. Deputa.d.os : a Ropublica q uur paz 
e ordem. E' precho severldade para assogu
rat· e g~arantil· :~ Constituição; pa.ru que 11U.o 
se intrii·prntc mal o nossn voto; o pu,ra que 
não se supponh:t que estanws invadidos pelu 
~céptici.srno político e que somos legisla.
dores :-;ern fé e som convicções. (Jlinito úem·; 
wwilfl beíí~. () Oí'ador é muito comprí·;n.entado.) 

O 8•·. ~eiva, paru. attende.e ao de
sejo dos quo s.' interessam por outro:; proje
ctos, set>á o mais breve pussivel, Jagtimando 
que cstu, br·e·:irl:ule lhe obsto de attender ao 
import:wtn di~cm·so profcr·ido P'~lo mustre 
Dep11ta~.1o pelo Espil'ito Santo, qu ~J t:1.o minu
denwmellte entrou nt\ anulyse das leis de 
diversos p:.dzes sobre o assumpto. 

P.rometten <t Cu.mu,ra, dcsuo q uc o SCIL v o
nerando amig-o a quem tanto pC'es:J. quanto 
:vlmira, o Sr·. de ~~emha.rgadut· Pa.l'<tnho.:; Mon
tenegt•o f'alluu, pJI' occ;tsião dtL 2a dit:icussão, 
q.ue apre.;fmt<.n·w, uma cm1mu;t, appllca.ndo 
pena ta.mbem aos co-r6os ou co-autot•cs,como 
diz ainda a lei, para que não ftc:u~scm todoK 
ni velu.do~. 

Não querrmuo incomtrJod t,L' tt l~u;ll'-g'l.l.):! com 
podi,los, o1•ga.nizou por si mosw<J lllll snhsti
t.uti v o, q ne, llw pu.r'cce, l'ealb:u. o =;eu eom· 
promisso. 

Gonw C:it=:t Ol'ga,nizudo o scn :,UlJstiGuti.vo, 
rcspcita·~c r1 idêa <!ti Senado, apenas com a 

modificação que propõe e accrescentando o
periodo relativo á pena para os co.;.autores. 

O projecto está concc!Jido nos seguintes 
termos. (Lê.) 

Bem sabe que dos sessenta e tantos Depu
tados quo votaram accordes com as suas 
idéas, muitos ha que acham que esta. pena 
ainda é grande, que devia ser no maximo de· 
cincos annos; todavia, querendo de alguoi 
moJo . respeitar a opinião dos que julgam 
que grande modificação não é muito conve
niente, estabelece-u <'· de dous a seis anrios., 
sendo a média, portanto, de quatro annos, 

Podia entrar em - outra ordem de argu
mentos, demonstrando, em resposta no H
lustre Deputado quo acabou de fallal', não 
haver paridade entre esses paizes, ameaç~L
dos, ou pelo socialbmo, que lá progride de 
modo estupe.ndo, ou. pelo 2.narchismo, ou pe
las idéas l'êpublicanas, que vão ganhando 
terreno, e n.~s,que não nos podemos arreceiar 
de movimentos desta ordem. 

A Repubtica está garantida por forças ex
traordinarias,q ue PI'ocedern de sua di visão em 
Estados e da autonomi.a de que elles gozam 
(o assim não tentem contra ella), e, restrin
gindo, da. dhisão dos Estados e municipios e 
da ;.wtonomia de.que estes .fruem ·. 

Daiii, o protesto que levantou contra a ten
t,~tlra á <.mtonomia neste município. 

Ha, porém, uma força ainda maio1• de que 
esr.as pódc-se dizer: é a opinião gm'al d111 
mocidi.ule brazileira, em prol da Republica. 

Isto ú um facto, que só podem · cont~}star· 
os que nilo vivem nos rodas dos moço~; que 
não 1 hPs conhecem os intuitos e o ri.rd.o1• 
poln s irh~M republicanas. 

A mona.1'chia tem ainda, por · si, esta é a 
vet•J.;tdo. u.tguns velho.~ sonhadore:s do im-· 
pos;;;i vd 1·egre::;so de-se l'egimen, ou então 
tLlgnn:".: moços, descoadent.es de famílias tra
dicionalmente monarchistas e que não se· 
querem sepi.l,rar dtL opinião dos seus p1•oge-· 
nitOl'C l, 

Ou via ainda, ha pouco um distincto collega: 
«A H.epnblic 1 pôde ie mal, não irá tão bem 
cumo c:·a p:1t·.~ de:lejar; mas segura ella 
est:L;> 

. Nüo o.;tá longo de pensar dQste mollo, e, 
sondo itSsim, não vê raiáo para que se mude 
a pena. do lnnimento em umu. pena tfto forto. 
Cump.!'ILIIl ;!,s lois, t~nlla o Congt•csso corgia, 
o n.ct:al), nao so 1lmxo quo ·so supponhtt que 
l'i~lt:~-no:-> 1.wtonomln,, não abdiquomos do 
no3~;os dl~·o;tn"i; l'ospoito.sn u. sobm'u.nia, do 

l
l0\'1), 011 ln olllr,:t a Vtwduttloi~'tt f',JI•ç::t, c nadu, 
Hwm·lt rp111 f.ornnl' • . 

Podo .'i..t •lnrnunrJt.p;q• qnn tmla.s IUi pr.mrts tio 
Cndigo, t}uln tL oxeo,~t;itu riu, l>enu, da homl· 
cidio, tdnda a.;;slm 0.1L'L só no aat~o flo todn~ 
as ag;p.·a, ntn tcs, ~íío · n:~ mil di a in í'íWIOl'Oi; ás 
(lllO 8n rrtoria.rn consignu.1· no l>roj(HJto ~ (} 
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proprjo crime de tentativa, de morte pa:tea 
praticar o roubo é punido, na média. com 
pena. infet•lor ti. pena maxima qne se ciueria 
para os revoLtosos. ~ • 

Não quer ir além da hora; tratou desse 
ass.umpto de uma vez, 110 momento em que 
se 1a cncerr:1r som debate a clisC'n~sã.o deter
minada na. ur-'em d.o dia: c. vcn.lo quê nin
~uem ia fa.llar sob:e o projectü, tc,·r: est:t 
1déa e pensa qne tra..Juziü a, opini5,o d:.t C.t
mara, cad~~ vez ma,is fol't 1Jil1t3n 10 maniCe.:>
tada,pois n:i.. segnnd<.t votação ainclü foi m.tÜOl' 
o numero dG -.,-o tos que alcanç:ou ::>tw. ememta 
franca, livremente vencedora.! 

Nestas eoudições, nã.o insiste, conscio de 
quea. Ca.marn. Im ele sanccionar o voto que 
espontanean:ellte deu. 

Si não póde attonder a muitos, que dis
sm•am não votariam por acharem ainda, a 
pena grande, é que nflo ljódo <l.O mesmo 
tempo attendm· a todos. 

Sabe quo Deputados deixaram de votar 
favoravelmente a diminuição da p3na-e co
nhe~e-lhes .os nomes-porque aclw,vam quo 
devia ter s1do apresentada naq uolla occasiã.o 
a emenda; mas. si era esse o motivo. ahi 
está ella, ahi estão as penas diversas.....:..cle 5 

·a lO annos para os cabeças, os chefes, e do 
2 a 13 annos, 1>ortanto, na, média, 4. annos, 
pa1•a os co-autores. 

Si a Cama.r::t ontender t~indil. nmtL yez quo 
esta pena mL•nus severa é r1ue deve ser· 
approva.Ja., !!ôde acceitar o ~nbstitui.ivo, por
li ue ac~m ea!<W exa.rn.d<ts .as tdéa.s do Senado, 
a. mod1ficaça,o üe nome d.e c.J·rt!os para, cu· 
autores, apen:l;'· com tt, dill'ot·cnçn. c.h tlirni
n_uição da pen~·''.' e ficou ~u.na.dtt a t'a.LLa, qno 
twha commetu.do, tlo nao ·t.:~r <~pl·esetrt:.do 
a. emenda, po!rt.~ razões quo j:i, de11. 

g• o que tir.tlu:-. u, dizol', ospomnLlo da Cu.
mtu·u. u. sanrç:J,o a sou voto. t:"i.o i't'ttnca.espon-
r;anoa o la,rgamontc emittldo. · · 

A Commissilu insisto na ::ma opinião, 
insista a Cu.mu.ea na. sua. 

E' justo o l'azou.vel. 

Art .. 2.o Na segnnd.a p~Lrtc do mesrul) 
art. l 07 . do r.:;fm·illo codigo, · ondo se diz·: 
co-réo, d.tgtL-sc: co-a,utorcs. 

Art. ~.0 Revogn.m-so as disposições enl 
contrarw. 

Sala dn.s sos.;ões, ;1 ele setembro de 1903.
.!. A. Nei1;a. 

Fica a Lliscussão a:i;ada pela hoP:• .• 

Vae a impt·imit' n. seguinte 

REDA.CÇ'ÃO 

N. 42 B - 1903 

RedacçrTo final do pr·ojeclo n. 42, desta anno. 
que a?,t/ori.:m o Presidente da Republicc~ á 
c~·ear e regulm·, sem ontt3 pm·g os cof1·es 
publicas, wna caixa beneflcente na BJ'igl_([la. 
Policial desta Capitd 

O Cong-resso Nacion:1.l decreta : 
Art. 1.° Fica. o Pre.:lidente da Repuhlictt 

autorizado a crerLr o regular, som o nus para 
os col"l'CS pnblicos, uma. caixa beneficente n<1 
Brigada Policial desti.~ Ct~pital. 

Art. 2. 0 Será constituída. cbm o desconto 
da importn.ncia do um düt de ::;oldo em cada 
mcz dos otlici<10.:> e .Pl'aças da mesma brigada, 
20 °/o das multas Impostas por faltas disci
plinares e CJ.tnesquot' donativos ptwt.iculares 
ou legados. 

AL·t. :3. o Revog:.tm-sc <.ts disposições em 
co n tru.rio. 

Sall.t das Commissüos, 3 üo setembro do 
1903. - Domin,r;os Rodl'igttos Uttimanies. -
Vil'itao JTascw·e·rtlws. - Elermene,r;ildo de Jllo
l'aes. 

Vilo a impr·imit· os seguintes . 

l'AH.ECEltES 

~. 98- 100:; 

Vem á Meso., é lido, apoiado o .rostn con· 
j nnctu,men te em cliscussã,o o segnin to 

Inde(f.we o 1'eqtterimenlo mn que D, Ft.:lisbe1·ta 
de Lima lviaciel, viuva do tenente-coronel 
do exercito Victo6ano Jlaciel, JHJcle uma · 
pensao 

SUBS1.'I'l'U'l'lVO 

Ao pr·r~j,Jcto n. HJ4 A, r.le · 190.'3 

O pt;o,ject;o n. 301, de 1902, vindo do So
mtdo, fique n~;sim re•_ligid.o : 

Nu, presente :potiç·ão, u,. Folisberl;a de Lima 
Maciel, alleg:.~ndo ser viuvi.t do 1;onente
coronel do exercito Vietoriano Ma.cicl, so
licit<t pam si e p<.U'í.l. sua. fHlHI. soHeira Moema, 
Maciel, uma pensão que n.s acobe?"te das ne
cessidades 1.la vida e C:)ll1 <~ qual. 1Josswn 
occHpa1· na .-·ociedade a pos·:·ç(io qttc lhes cnn-
pete (textual). 

A SUllPlicante runda a sutL peetcnr;ão no 
facto de lw·tJer· o Con,tJI'cs.-·u .Nadonul concc1. ido 
ponsães a imnume1'1.!S üiuvus de militw·cs, e 
dispcnsu.·SO de cxhiiJü· qua.lquee clooumcnto. 
qnn compl'ovc o sou di roi ~o. 

Art. 1. 0 Nos cPimos Llo r1no tl'ata, o rtrtigo 
170 do Coei i.go PI•Ju~l, Pl'Oillulgatlo pelo tle
ct•ntn 11, 347, Utl ll do outubro de lt:DO, 8ot•:1 
appllcn.dn. o.or; eaiJot;tLS ~~ pon:L tlo 5 n, lU :wnu;;; 
o acR CO·IIII tur1~:; n d!\ 2 :~O rwnus. 
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.. . Simples <·.Hegaç~c~ sim_ peo\'~s de e~pccie 
1
: do exet'cit~ ClomentJ. So::tres <:o Gouvê~, 

alauma, a Co:nm1ssao de Pcnsoe.;; c Contas, tendo cxamina.do o umco documtJntJ cxlu
a q-uem f··i·P~'c3cnt.c semclha.nt<J pctiç:ãJ,nã·J bido, e nã:) o julgando sufficicntc para am
póde tomal-a em considera.ção, o é de pa.- parar a pl'etcnção da supplicante, Yi;)to 
recer q tu seja. indef'el'ida.. que coosi:He eU e na constatação pura c 

. - . • ., - _ .. , .1 (:!t 1 d 19J3 simpl.es de seeviços communs de praça de 
S~la das C_?.nrnt-ssocs~ .) ue s" enlJro c , ·. · prct prcstado:3 pelo fa.llecido marido da 

--'- (,or~çalo .• ~auto, presidente.- Elyseu Clwt- s11pplicante é <lc parecer que seja. inde~ 
lherme, re•a.tor.- Be1·nardo Ho,-ta.-Eloy de fo ·ida ' 
Sou:;a.- .JotTo Luiz.-'- Gc(lvl!o B(T,ytista. · 

N. 90- Hl03 

Ir1de(crc o requerimento de JJ. i lww Jiosa da 
. -:;il1:a, mr.Te do soldmlo do 10' balal/t{{Q de 
infantw·ia Joüo nvrrêa Lima, jrí. fl.il.'ecido, 
pcdi;ul o ttma pensiío 

Sala. das Commis.~õcs, :J de setembro de 
I !)O::L ~Gon{:cdo So~tto, J!l'Jsídente.- ElyseH 
Guilhm·me, relator. ·- Bcnwrdo Ilo1·ta. -
Eloy de Souzct. --Jo('ío Ltti~.-Golviío Bapt.ista . 

N. 102-l9J:3 

Julga qHe deve se1· indefe;·ido o ,.131JnCrimeHto 
A CommL;são de Pens3m c Con bs, tondo em que D. Carolina · Adelaide de Otíveínt-

em vis l.a o l'CqUCI'imento de D. Ann::t Ros~~ Malhei1·o s, v~iw(~ do capiUio honomrio do 
da Silva, mKc lh soldado do 10~ ba.talh:io lle exeYcito Uw:Zos Sabino de Jllalhei?·os, pede 
infa.n.tal'ia. Jvi:i.o Col'rêa. Lima, j :í fallecido, é nwlhora de pensão 
d.o parecer fine, nada justifi~a : 1do o favor . _ _ 
excnpciJnal d_;, ' pensão~ seja o me.s:no inJc- A Comnnssa.o l:e Pensoes e Contas, tendo 
ferÚlo. em vista. o requerimento de D. Caroli_na. 
· . - · . _ . , . Adelaide de Oliveira Ma{hciros, viuva do 

Sala das Con~mls.:;oes, .0 ile setembro de I capitão honorario .do exercito Carlos Gabino 
1903.-Gon_ çalo .Sauta,prJsidentc .. - n:rnco;:lo I de .Ma,lheiros, e couaideeando j<L receber n. re
Hotta, :otator ·:-Eloy de Sqtt::.,a .. -;- ~?ao Luu · queronte pensão~ é de p:trecer que seja. o 
-Gttlvao Baphsta.-Elyseu (,ut.JwJ me. I mesmo indeferido. _ 

N. 100 - 1903 Sala. das Commissõas; 3 de setembro de 
. 1903.-Gonçalo Souto, prcsidente.--Be1·nardo 

Inde(e1·e o 1·equerim,ento de D. Umbelina A,lícc HoYta, relator.-Eloy de Souza.-Jo({o LHi:.·. 
dos Santos, viuva do phetl"J'I'Iaceuico ar/junto -Ualvcío Bapt::sta.-Elysen Guilherme. 
do exercito alferes Josd da Cn"'z. Santos, 
pedindo uma pensão · 

A Commissã.o (le Pensões e Contas, pelo 
examt:l do requerimento c documentos uo 
D. Umbelina. A!ico dos San'.os, vluva. (LO 
pharmac :utico adjunto ·do exercito a.lfel'es 
.José da C1•uz Santos,veriticando ter cllc de~
empenhado funcç:ões como contractado em 
ph~tPma :ia. milir,ar, mas sem se(•viços cx
traol•dina.rios que lhe decm direito á pensão, 
por parte tla. União, a seus herdeiros, é de 
parecer que seja . .indeferido o l'Jqne1•imen to. 

Sala di:l.s Comm issõcs, 3 de setoni ln·o de 
1900-Gonçalo Souto, prosidento.-Bemcmlo 
H~~·ta, relu. to r. -Eiyseu r luitherme. -f ialvl10 
Baptista.-Jor.To Luü.-Etoy de ,l,'ou:ra. 

N, 101 - 1903 

Julga que de úe ~·e1· inrlej'a1·idct a peliçr.r~ em, 
que D. Julia UL!bdela de Gouuêa. v·~uva do 
tenente hono?·a~·io do exercito Clr.nnente 
Spa~·es de Gowl)êa, pede ttma pensao 

A Commi:;sãó de Pensões e Contas, a 
quem roi presente a petição de D . .Julia 
Gabriela de Gi::iuvêa. solicitando umu. pensão, 

~ na qualid :,de de viu viL do ··. tenenl,c honoral'i1J 

Vão a imprimi e os seguirl.tes 

PRO.JECTOS 

N. 170 A - 1003 

Rer.lacçcio pata :;a di~Icussr.io do subst-itutico 
aJn-esentado na 2'' discussa:o do Jj>·ojecto 
n. 105, de 1002, que 1·eg~tla r.~s ma1·cas de 
propriedade dos animaes m1.taJ·, caualla;· e 
vcwcune em todo o ten·ít01·io da Republiw 

(Vide projectos ns. 3~1, da i901, 105, de 100.2, 
e 170, de i903) 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. 0 A marca a fogo cu qualquoroutra, 

que f'or tL<loptadt~ pelo Pode1• Executi vo,sohre 
a ba:-w da. numceaç~ão, faz prova da. proprie
dade dos anima.l'S muw, cavallar e :vaccum 
01.11 todo o tet•J•itol•io da Republica. 

§ l. o Par .. t que n. marca po . .;sa gcJzar da:~ 
gura,ntias da pt•opl'iedade, · é indispcnsavel 
que seJa inscl'ipta no registro publico; que 
ror designado pelo Poder Executivo. 

§ 2. 0 O t•cgish•o da. ma.roa gttl'antirá a.o 
propl·htari•J, al.ém da acção criminal contra 
a usurpação e a imitação fraudulenta, -O d.i· 
reHo <t indernniz:Lr;ão por acção civil. 
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§ :3. 0 A ti·ansmi;:;sã.o de propriedade ~emo
·vente S.) peovará sómentc pelos eertificados 
talonarias de numeração progecssiva. 

~ 4. 0 O Poder Executho. n.lém do scllo 
ll.dÍ1esi v o de 100 réis no certificado ta lon<.~rio 
p:.tra. c:_tda, animal vendldo, cobrará m<tis a 
ljaxa fixa do 5$ pelo registro da. marca. re
s;Jcitad"s os direitos . dos E::;tacios na parte 
que ll~cs for privativn.. 

Art. 2. o O Podel' Exccuii,·o abl'ir;i: con
curso para adopção (c um system'L de mar
cas, conLra-marcas o ~igna · :;:, quo serão rc
gístl'::tdos para. ga.ra.nti.~t da prvpt' icda<lc se
movente de que trata a presente lei. 

At·t. :; ." O Poder Exc~ut ivo con:::ol itia.rá, 
nc.t regnlamentação rla. pt'c.son te L; i, tudo 
quanto llio for '~pplicavel d;1 loi de 14 de 
outubPo de 1887 o dc: rct.o n. !J .1 i'8, de ~;r de 
<lozon1 bt·o do mesmo an no. 

Al't. 4. 0 Revogam-se as t1.isp(1Siç·ücs em con-
tl·al'iJ. . · 

Sal<~ das. Commis;:;õc 1, :.l de sei.cn11Jro de 
190:~ .-.f. A. Neieo, })I'CSidentc. - Enn in :o 
Covtin lw.- Vir_q·ilio lJrig-illo. - 1 '(l::ws Mi
i'O t!da Filho.-Riúei?·o Junquc-i . a. 

N. 200- 19J3 

C'a1;c( dt3 a D. Plon:t Queiro.::; da Ct mrn·o L·ima, 
'l'.'l.tt·a do coronel ltú1:ouo·io do H:r·en~ ilo Fre
den'co. Auf!usto da limlmt1·a l.úl1U, o pensao 
(11? nual de 1:2008,000 

O Sr. P.residente.._E~tando [ulr·n· 
ta.da a hora, r:o.;igno p.:tr·a. amanll:""i, a .~u
guinte ordo111 <lo <lia: · 

ta parto (até 2 1/"2llor:-t> Oll antes) : 

Continuação tla. votílçã.o das emenda-~ u!f:. · 
recidas na .2" discussão do pl'ojecto n. 1-! i, 
deste anno, rtue fixa a. desppza do Ministerio 
da Guerra pn·a o exercicio tlc 1904 (2a dis
cussão) ; 

Votação_do projec:to n. 43 B, de 1903, ' :Ui~ 
manda applica.r aos l.ol'renos ou proprlo;;; mu· 
nici pacs q no resultar·cm de sobra ou ex
cessos sobre os alinhamcntrs de ruas, a ';r..
nidas. praças, etc.; o disposittvo do art. 13. 
§ 8°, 1cttm a, da lei n. 85, ele 20 do setciilbl'O 
do 1802 (:;a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 117 A, de !~·:: _,3, 
mn.ndando abrir pc!o Ministerio da Jus .iça.o 
Ncgrcius Interiol'l?S o crcdil.o cxtraordinJrio 
do 0:3~1$, pa.m pag;nucnto do vencimento~~ de
vidos aos 2"' ufiicirLCS tl<1 Secretaria do Se
nado (3" di~cussão) ; 

Vo1aç[o dü projccto n. 107, do 1903, an t.o
rizando o Poder ExccuUve a abrir ao Miui::-· 
ter i o das H e! ações Exteriores' o credito o.;;;. 
pccial de lOO:OuOB, . ouro; pal'a o mesmn fi.m 
do que roi nutorizado pelo decreto n. 9i7,tlo 
3 de janeiro do HJml (3a discus:::ã.o) ; 

Voiaç:flo elo projecto n. l!Jl, de 19ü3.; n{o 
riza.IHlo o Poder Execut.ivo a a1Jril' ao I\Jinis· 

A Commissão de Pt.:nsêíes e Ccnta~. cxam-1 tcl'io da Guona o c1·cdito do 3~3:000$, sur
l'ando os d.ocumentGs a pl·c~cnt::tü o.-~ por n: plemoirtar á con~ignar~·ão 3'2"-Tran~port!! L~e 
Flora Queiroz da Comnrn. Urna. viu va do tropas-da rubrica 1511 -Matcrial-do ~u·t. W 
coronel hunorario do oxc1eito FreL~e~ ico Au- da lei n. 957, uc :Jr1 de (](;zcmbro do HO~ (," 
austt> tLl Fontoura L nn. f'allccido n. ·~g de discus:::ão) ; 
outubro do 1901 ; . Vot<.~ção do projecto n. 19.2, do l 903. a-

Con::-idel'u.ndo que como chf·fu da rcp~u · tição torizando o Po(lo,· Exeeutivo a. a.lJl'ir <V' :.1 i· 
fiscal du C'xcrcito em op3raç·ões. commi.-;~ario ni::;terio da Guerm o credito do _2.184:C:::·~. 
l!a tlhi~no de despo;od tumados ao inimigo supplemcntar ü rnbl'ica lOH-Etapas-:."o 
.na cor·uJ.lle~ra do Aí!CUI'l't1, f'ur:cc:ionaJ to na I art. lG da lei n. Ç57, do 30 de dezcmln'o do 
P<Jg<.u.loJ'Üt Militar o no a~::uJto do I' cri l1ebuy HH-2 13" cUscw:~ão) ; 
muito cooperou pam u.!l' evitado o s:tque, Yo1a<,ã.o do projccio n . . 23, dl?ste anno, 
ton ;lo sempre dado a tod ~:s ~~s inLUJllbencias que autoriza o Governo <:t crear e contl'acta.l' 
de~ompen h o honesto o lwnroso ; (~ de })a- o serviço stenogl'aphico :pano Supremo Tr·i· 
recOt' que t\ Ca.mara appt'ovc, si a:::üm o bunal Federal (3a discussão). 
ent~nrloe em s~u alto t:-::pit'itu tle justiç::t e votação do projecto n. 103 B, <.!.c 1003, :.tt!l-
oqmdado, o segumte stitutivo approvudo na 2a discussão do .l_lro

PROJECTO 

O Congi'csso Nacional rer;ol vc 
Art. l. o E' concedida. a D. Flora Queiroz 

<laGa.mara Lima, vi uva do coronel honorurio 
Frederico Augusto da. Fontoura, Limtt, a 
pen.;ão annual de I :200$000. 
. Al't. 2. o Revogam-se as dis110sições em 

contrario. 
Sa.la da;:; Commissões, 3 . de sdem bro de 

1908.-GonçaloSouto, pr•esídente._-Be,·1w1·do 
Ho1'ta, relator.-Elysett · G~tilheJ·me.-Galvão 
BnJ~tíS((l,- JotTo l.~ul:.- Etoy rl1J Sou::;á. 

jecto n. 72, de 1002, determinando filiO o 
oncanegatlo do Pombal Militar seja um or
ficial do exorcito, uo quadro activo r. u re
formado, escolhido l'.eutr-e os subalternos otl 
capitães, revogado nesta parto o a.rt. 4° d:.L 
lei n . . 403, de 24 de outubl'O de 1896 (:~:ll. d.is
cu5são) ; 

Votação do projecto n. ~08, de 1903 (e65 . 
de 1895), que autoriza o Poder Executivo<~ 
levantal' na praça do Arsenal de Marinha da 
Capital Federal um monumento ao almil·iinte 
Barroso, com~emorativo da bü.talha do Ria
chuolo (:31

• disqul:~fto) ; 
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: yotaçãodo proje~to n. 142·G, de 1903, re- da Si1va um anno delicença, com ordenado• 
dacção par<J. 3a. discussão da emenda appro- para tratamento de s~mde; · 
vada.- na ~a discussão do projc'cto ._ n ,. 142, 1 a discnssão do projecto n. :207, de 1901, 
deste anno, e desta.cada ·em .virtude do est0nrlendo aos funccionario3 da H.epartição 

· art. 132, do Regimento Interno, detjormi- Geral dos Telegraphos a disposição constan
nando. que os ·ofliciaesdo Corpo de Bombeiros te do rL 6 das observações geraes do decreto 
do J)istricto Federal perderão a patenl;e ·n. 40G, de li de maio u.e 1890, consolidada 
quando conclemnados em processo crime a rw n . 1 das u bser v-ações geraes do decreto 
essa pena ou a . mais de dous annos de pl'isã.o n. 2 . 417, de 28 de dezembro de 1896; 
e precedendo a . votação do requerimento do 2a Jiscussão tlo projecto . n. 168, de 1897 
Sr. Paranhos Montenegro {:la discussão) ; pr ovidenciando sobre a uxilios á l ~tvoura. 

Votação do projecto n. 193, !le HJ03, auto-
rizando o Podee Executivo a abrir ao Minis~ ~a parte (ás 2 l / .2 lwr<t~, ou antes): 
terio da Industría, Viação e Obras Publicas o Continuaç~ão d::t ;p. discussão do projecto 
cretlito extra.ordinaf'io de '179:100$ par-a pa"" n. lô4 A, de 1903 (reclacção da emenda ap . 
gamento, no prc;;:ente cxercicio, da garantia. provada mL 2a discussão do pro,jecto n. 391, 
de juro concedida :1. Compa_rptie rlux iliail·e de 190.2, do Senado), que esr.abelece a pena
des Chemins de Fer au BJ·esil (3" discu::;são) ; lid.acle para os crimes do ClllG trata o art. 107 

Votação uo projecto n. 171, dn 190:3 , auto-~ elo Codigo Penal; / 
:r.iza_ ndo.oG_o __ verno a mandal'_l?_agat·.a o._ Lu.iza. c.on.tinuaç·ão da·~l o. dis;;nssão <lo. projecto 
Duu.rte Say~o Lo bato os vcnctmentos de sou n. 48 A, de 1903, supprimindo c:. legação do 
:fill<~do ~ar~do .Pe1lro Evangel1sta rle No- Brazil junto á Santa Sé, com parecer con~ 
greu·os ~ayao Lobato, 2(!. official a.posenta.do t1·ar'io dê~ Commissão ds Diplom<!.cia. e Tra-
do Cor~·mo Geral, corr·cspondentes an per·iodo tados· _ 
~ecorr1do do 14 de novembro tlc .1894 a 5 de · 3o. disct ss' . do projecto n -:>5 do 1903 
JU!l_:tn _de 1895·, relevada para. 1sso . a pre- rp·r·OJ'ecto

1
n' ,w 24 ;\. de 1900). d~t~rminando 

scrrpça.o ; .. . . . . . ' · · - ' . · ~ . ' . . ,_ 
Discussão unica do projocto 11 . 205, tle que, .~as causas em ,c~t:-· decalur. d, Umao 

1903, autorizando 0 Poder J!:xecutivo a con- Federal ou em que a ~tt~e~da N;e1~nal for 
ceder ao medico do Hospital de S. Sebastião ;-ondemn~da a. qualq_m.l~ P•''oamen"o •. I~cm;th~ 
DL'. José Lopes da Silva J 'lirr m . no de .w.procuradOJ: seccwnal da R~publwa, seu.., 
. .·. _ . . ur J . ,l~ t~ 0 aLl,Juntos o aJudantes, 1·especü vamente aos 
!~~3~~· com ordenado, para tL.tamento de fdtus ~m Clue funcJioJ:arem, ~ ,_lão aos juizes -

Disc~ssão unica do pt•ojecto 11 • 206 , de de acçao .e seus substit!ttos.!..IUterpor o com-
1903, autol'izando o Poder Ex-ecntivo <~. · con- petonte Iecurso elo app ,llaçao. 
cede'? ao conductOl.' de t1•em (le 1:t classe da Levanta.-se a, ~;:e.;;são ás 4 horn.s e 20 mi· 
Estr<td<t de Ferro Central do BrazilBento .José nuGos ih. ta,l'(le. 

76n. SÉSSÃO EU ~ DE SETEttBl'~O DE 1903 

Presiclencía do Sr. Paula ( ;uimanies 

A.· o meio. di<t .. pl'tced.· e-se . á ~h .. a. m~da . a que··-1-. negro! R. odri~ues Sal~.unha, __ l_ 3m:n_al_ ·~o ·H.·orl,a• 1•espondem os Srs. Paula GUlmal'aes, Alen~ Heredm de Sa, Sá Fl'en•c, .Juao Bapttsta, Gal-
. ear Guimarães, Thomaz Accioty, Wanderley vão Baptista, Silva Castro, ,Laurinclo Pitta, 
· •. . do MeDllOJlça, Joaquim P.ires,Eugenio Touri• Henrique Burges, Mauricio de Abreu, Cal'los 

· ·.· nho,Alltel'o Botelho, Hosa.nnah do Oliveira, Teixeü·a Brandão, Bernardo Monteiro, João 
Rodrigues Fernandes. Vil'gi1io Brigido, Fl'an~ Luiz, Ribeü·o Juuqueir~~. David Campista, 
cisco Sá, Serg-io · Saboya, Eloy do Souza, Bueno do Pa.iva, . . João . I,.uiz Alves, Leonel 

. PauJa . ·e . SHva~ \Valfredn L<:al,. Te1xeira Filbo, Calogei'as, Carlos Oiitoni, Carvalho 
· • de Sá., . Célso de Souza, Cornelio da· Fonseca·, Britto, Manoel Fulgencio, Nogueira, Líndol

Angelo Neto, Rodrigues Dorja, .Jovinmno de pho . (laotano, Olegar·io Maciel, _Wenceslau 
:. Carvalhp, Felisbello Fx·eire, , Domingos Gui- Braz, Rodolpho Paixão, Padua -:' Rezende, 

marães, Bulcão Vianna, Paranhos Monte.;· Galeão CamraUu-.1, Mor~ira da Silva, Bor-
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nardo de . Campos, Francisco Romeit·o, Ar
::aolpho Azevedo, E1oy Chaves, Francisco 
Malta, Alvaro <le Carvalho, Oandido Rod:ri
gl!-es! Joaq_uim Teixeira. Brandão, Artuino 
R.Ibe1ro, Lmdolplw Serra, Vqnenha. Lins, 
Francisco Tolentino, P<tula Ra.mos, Abdon 
Baptista, Vespa.sia.no de Albuquerque, Diogo 
Fortuna e Homem de Carvalho". 

Abre-se a sessão. 
E' lida, e sem deba,te approvada, <L acta da, 

.sessão antecedente. 
.Passa-se ao expediente. 

O Sr.· Alencar Guhnarães 
{1° Secrela.rio) nrocedc á loitur·a úo se-
guinte k 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Minist~rio d:1 Fazemla, de :3 do col'

l'ente, enviando a seguinte 

1\:IENSA:\IEM 

Srs. memhros do Congrosao Nacional -
Tendo sido a União Federal condemntLd[L a 
pagar, em virtude do accorclão do SLtvremo 
Tribuna.l Federal de .2 de julho úo anno pro
ximo passado, n, !vlanoel de Alhuq11erquc Poe· 
tocarrero a quantia l :521$7.27, em qne 
importam os vencimentos que deixou do re
ceber na. qualidade do amanuense aJ. .ido <l 
Directoria Geral de Estatistica e as 1'C3pe· 
-ctivas cust•ts, confom1e se verifica da inctus;~ 
ca1•ta precataria expcüid<~ pelo juizo fedct·:Ll 
deste districto, peç~o vos dignois de coneedet• o 
credito daquellu. impu1·tancia, afim de att,en
der ao pagamento de que se ü·ata, o bem 
assim devolver· up po"Ptunamen to r~ ali udida. 
ca1•ta preca to1•b,. 

Rio de Janeiro, 29 de agosto tle 190:3, 
15° (la Republica.. Fnmeisco de Pauta Ro
(b•ígues Al'lies.-A' Cornmíssão de Orçamento. 

Do M.nisterio das Relações Exteriores, de 
3 do c:Jrrente, enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Srs. membros do Congresso Na~·ional -
Pela exposição junta do Sr. Ministro d:~s 
Relações Exteriores, vet·els que é necessa1•ia 
e_ urgente. a abe1·tura .de úm credito supplc
mental' á vorba 4a. do a.l't. 8° do actual ol·· 
çamento. 

Peço-vos que .com a possivel bt•evída,de 
tomeis em consíde·,·a~ão este assurnpto. 

Rio de .Janejro, 2 de sotembro de 190:3.
Francisco de ]:>aula Rod1·ígues Atves.-A' Com
missão de Orçamento;, 

Do Ministeeio dosNegocios da, Guerra, ele 
2 do corrente, envia.ndo '~ seguinte 

Srs. membros do Congi.·esso Xa.cion<1l-
Tr;~nsmittin<lo-vos a Ülclu!'la. expo::;ição que 
me foi apresentada, pclb MiiJistro tio Estado 
da Guerra sobre a necessidauc de abl'ir·-se a.o 
respectivo ministerio o cl'mlito espcc.al üc 
107$850, para uccorrer ao pag.nncoto' aos sol
dados do 1 o ba, talhflu de artilil<.~l'l<t M artin h o 
X;.~ vier dos Santos o Manael Pinto do Nas
cimento de vencimentos relativos ao mez de 
novembro de 1901 e que deixa,t·am de I'cceber 
por te1'-sn extra.viado a dita qu<tntic1, rogo 
q_ue vos úigneis habilita.e o Gov~l'no com o 
t·oferido c1•edito. 

Rio de Janeiro. 2 de setembl\J do l!J03.
Fnmdsco de Paula Rolli'i!JII!!S Alves.-A.' 
Commissão de Orçn,mento. 

H.eq uerimen to : 
De José Tlwma.z Carneiro d:1, CunJJa,, 4" c;:;

criptm•;trio da Alf'andega de S:t,ntos, poclindo 
um anno ele Ucenç~a, c.um orllen:_du, lJiLt'tL trtt· 

ttLmento de SUit saudc-A' Cununissii.U 1lc 
Petições c PoJm'cs. 

O S•·. Cell'"lo de Souza-Se. P1·e-. 
sident8, sirvo-me dêt pala,vra pttl'it encami
nluw :í Mesa. unn l'Cpl'oHcnt:.v;fto do:~ funccio
naríos 1Üt Auministraç~ão dos Correios de 
Pernambuco. irnptor·a.ndo tJ apoio desta. Ca.
mara p:tra, um projccto vindo do Senado, 
orn vit·tudo do qu:ü oram orpdpa.l'a.dos os 
vencimento~ dos empreg:ulo.~ dos Col'rcíos 
de la. classe. 

A l'Opr·esent·tc;ão diz o seguin&e: 
•<EXIlJS. Srs. lugi:;;la,dores rla Ropublica

A eommissão n.ba.lxo assígnad:1, r.lpeesen
tando os fnncciuna.rios da Adminb;trat.~ão úos 
Col'J:Cios d J l~st.aúo úo Per•nambucu, em nome 
elo Jir'cí to e da ju~ti<;a,, vem pedi r o apoio 
dc:;s ,, ill us tre cor porac;ão em prol 'lu pro.jecto 
iniciado no Scna,<io da Republiea. e ora. en
ht>gue á dccisfio dc::;sa C:l.m:~ra, oquíp<tean~o 
os veocí1nentos dos nrn;Jrega.dos dal:i Admi
nistrações dos Cor·reios de I" cla,sse. 

Náo cabendo discutil• os nwtivos que de
terminara,rn o legi.;lador a conceder maior·es 
vencimentos aosempr·ega.úos da.~ Admi.oistra
(·ões do Distric1;o FedJra.l c S. Pnulo, eoí;re· 
tu.oto é digno de atten1;U.o o facto de haver 
entro Adminisiiraçl)es da mesma classe a des
igflalilaue dm~ . vencimentos, ~Lttcndcnrlo-so 
que nas Ad.mlnistrações refel'irla;~ o numero 
de en~prcga<los ó muito rnr:üor do flUe na.s 
dcrn:u!!. 

O illusl,re J.•ela.l.or d.o paroeeJ•sohreopr{)Jucto 
manif'es1iou•secontra,a.su.aapprovacilopor• con· 
sid.m•at• exclusivamente que <HondJJ. deve ser• o 
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72 A:'oi~AES DA CAMARÃ 

criterio a seguir, em desa.ecordo com o re
gulamento em vigot•, quo pondera, tambem 
os encargos das Administvações pelo movi
-mento das cori·e$pondcncia.s, malas, etc., 
porquanto é incontestaveL o augmento de 
trab:tlho n::ts Administrações, cmquanto as 
suas rendas não se elevam CJIL consoquencin. 
do enfraquecimento do commorcio c causas 
outras que não tem si <lo possi vel der i rnir. -

A Administração dos Correios de Pernam
buco, que p_ola sua pos:ção geogeapbica é a 
mais proxima dos Correios de além-m1r, 
tem- granrle atnuencia d.e correspondcnci ~ 
em transito p::tra, o nr·rte da, Republi<.la, além 
de ser iotermedio.ria entre o sul e o norte 
do pai~, o que muito augmenta os seus 
tr.?..balho:::, sem vo.nto.gem par[l, ns suas 
rendas. 

Em ol.Jsr\rvancia ao accordo CJD \·encic
na.do om \Vashington teem sido estabelecidos 
de 1896 em deant J o~ s:Jguintcs serriços 
internacionaes: pcrmntaç'iio de oncommcnrlas 
sem valol' com os Correios d.c> P,Jrtugal ; 
permutação de fundos po;~ mGiJ de vales 
com o., paizes da União Postal c brevemente 
será iniciada a permutação de cartas e en
commendas com valor com (!S cit<:vlo.; raizes; 
to~lo.3 e5•cs serviço:J s?í.o executados nesta 
Administt'i1Ção, excepto o ulLimo, c o~to ~ó 
t.er<l t::xocução completa em poucLLs Adminis· 
tr<tções-inclusive tL ele l'.:!rnam !mco. 

O pes-;oal desta. Adrnínis·.raç-ão é o mesmo 
crea.úo em 1896 e altemdo ultim '.mente com 
a creaçã.o de mais dczosoto ca.r·go~. sondo dez 
pratico.n tcs c sete cn.r•t -iPOH, que subsGituiram 
os antigos supplontes, classo cxtinctrL. sonJ.o, 
:poi.-:, ncc::ssario gt•a ndo C3fOt'(,~o c dedicação 
para sci·om cxccutad(1S Iaos enc~n·gos, a, pa1· 
dos já existentes, cuj.; (lcsonvolvimento as
condeni;o é incoutm:ta. vel. 

Em l'Clatorlos, o íllustrc Sr. administra
dor· tem se l'efm•ido tí exiguidad.e do pes.,oal, 
qne t~o peso de hnto tl·abalho, c•xhn,ustas 
as forças-, carece, durante o auno, de licenças 
para t'estabelecimento da· saude al teradtt, o 
que mais cone.:H·re para onerar os quo no 
afanoso líuo.r quotidiano resístorn a, maíor·es 
labores. 

Entrot:.tn t;:,, é obvio que ~stes, de Ol'{;ttni· 
zação fot·te c Jovens ainda, perderão a pouco 
e pouco .o vigor que os anima o su:-;tmn e 
cat•ocerfi.o daquello favor. 

Puis bem, dígni:;símos ·legisladores, nús! 
longe do ontílJiarmos na. Jucta, encontramos 
na, conscionciu. ·do nosso devm• cumprülo a 
força que galvaniza os·· fr,~cos, o af:lsim pro· 
~oguimos em pec1ueno numero tru,balhando 
sempre om prol do éngr·andeci monio destu. 
g1•audo Pat1·ía, implorando súrnen te .do vot:sa 

c .a;ugusta ,justiç;,t_ a •· oleva.ção-.dos exíguos ven
•1lrnontós quo porcebemos o que são diminu
tissimós pox•a a man\J,t~nçito de nossas fami· 

lias neste período de uifllCllldaJes CiUO atra
VCSS:.~1l10S. 

Si as finanças da llcpublica não permitti
ram até agora a graça quo impetramos, o-· 
que abafou as nossas· supplicas, porque o
nosso coraç_,ão palpitando na terr·a d.Js h3roes 
é amantíssimo da Patria e anhela co1n vehc-
meneia o sou engranuecimen t0, si o nus pe
sados detormioamm o retardamento ela 
reparação de uma-- injustiça pr<1.ticada em 
prejuizo de funccionarics cnrnpridores das 
arduas e multiplas attribui~,:õc.) que lhes :~ão 
dL.;tribuidas, actmdrpentc. qun.nr!o o hJnrado 
e dignis:ümo Presidente da lt ·publica vos 
declarou em sua respeir.a,·cl mensagem qne o_ 
Br·azil entrát'a em phi\se nova., que _já, se 
podiam tratar de melhoramentos, é t3mpo. 
dignissimos senhores, do nó.s, sob a égide 
s::v-rosanta do dii'eito, virmos úopor ás 
vossas màos a ril:ti~ ,iusta das supplicas e .. 
animados pelu. S::!ohedoria qno Yos distingue c 
pelo cl'i ~e rio com que cuidacs dos in tere . .;se:-' 
rh Patd<t e dos vossos concidadãos, esperar· 
o deferimento, poi'que Yós, palinuros augu5-
tos da lei e do direito, s:~.beis_cumpril· o Yosso 
dever.>> 

Exo.ctamente, Sr. Pre~idontc,ha. um anno, 
a 4 do setembr-o elo 1902, iniciou-sü. nesta, 
Camarn, a 2a. discussão d,;st':! p1·ojccto; c 
t.odos nó; somos testemunhas 1Jo modo pelo 
qual os 01·adores que occupu_r·:~m a tl'i!mno, 
so pronuncio.1·um pol' ollo, que reuniu em 
to-..no de si o rnaior nunwr·.J possivJl de 
symprLi.hias. _ 

Succ0cleu, porém, Sr. P1·c.~idcnte, qne di
versos Deputados ofl'el'occsscm <~O projectv 
algum:L-l emendas, determinando assim a sua 
voltu. à c.,mmis:ão do Orça monto. 

Pois 1Jem, S1·. Presidente, qua,nuo era as
piração de todo;-; nós ver convcr·tido em lei 
Pl'ompttLmente este proje.cto, até hoje não 
me const:\ que houvesse sobre cHo cmittído 
parocel', isto é, sobr•c ;~s emenda-;, a Com~ 
missão de Orçamento. 

Eu, . portanto, enviando ;'~ Mesa a vepre
séntação dos empt•cgauos da Administ1·ação 
dos Coneios· de Pcr-nambucJ, ap1'ovcito <L 
oppol'f,unidado p·1rl implora.t' de V. Ex. o 
fa.vot• do intercode:L' ,i unto. ü. Commis:":âo de 
01·çamonto, pa1·a quo scj:t solicitn em n.pre
sentür o parecer ú.s cmeildas qne foru.m oife· 
l'ocidas a osso p1·ojecto, <le moao a quo scj[L. 
ellc em b1·evo tómpo convertido em lei. 

São estas as palavras que tinhtL de dit·igit•
a V •. Ex., ao enviar ;í. Mesa esta t•eprc.sen-· 
tac:ão. 

O Su .• PnesmEN'l'E- V. Ex:. será attonclido .. 

O 81•. doi'to Luiz Alvea--Pedí a 
tJalavra, Sr. Presidente, pa1•a faze1• chegat·· 
as mtws · do . V. Ex, duns petições de Lub;-. 
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SESSÃO El\l 4' DE SETEMBRO DE 1903 

Ra.ymundo d.e Lima. e_ de D. Rosn.limt M:.tria 
·de Jesus, pedindo pensoes a.o Congre;'::30 Na
cionaL 

O Sr. President-e (depois de ;·e· 
cebe1· OS â01'S documentos a qHe se ;·e{àe O 
Sr.· Depi!tmlo Jaao LHiz Alves).-As petições 
vão ser enYin.das ;_í, Commissão de Pensões e 
Contas. 

0RfJE~1 DO DIA 

. O St•. Presiclente- NJ.o ltavenclo 
numero legal. pn.rn se proceder i.is votaç:õe;;; 
das mat3rü1.s constantes da ordem do dia. 
passa·so à ma teria em discussão. 

·rRDIEIRA P-\RTE D.\ ORDE:\I DO DI.\. 

E' annunciada a discussão unica do pro
ject1 n. ~05, üe 1903, <tutol·izttndo o Poder 
Exocut~ voa conceder ao medico do Hospital 
S. Sebastião, De_ José Lopes da Silva Junior, 
um anno de licença, com orden:•,cto, p:m:t tr'a
mento de sa.nde. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrad;l a 
discussão e ttdiada a votnç·ão. 

E' annunciada a discussão unica do pro
ject::l n. 206, de 1003, [mtorizanJ.o o Poder 
Executh-o a conceder ao conducl,or de trem 
de Ia classe .drL Esteu.d?.. de F'erl'o Central do 
Braz i! Ben i. o José d<t SilYa um anil o de li
cenç:a., corn ordenado, para. tratLLmcnto. de 
sa.u.te. 

Ninguem pedindo a patttvra, é cncer·mda a 
discuss\o e ;tdiada a votaçflo. 

E' annunciadtt a 1:. discu.;são do pr-o,jccto 
n. ~07, de 1903. estendendo ao., funccionarios 
dU: Repartição Geml dos Telegen.pllog n dispo
siç·ão constante do n. 6 üns observac,~õe~;; 
geraes do decreto n. 406, de 17 do maio 
de 1800, consolidada no n. I da:- obsorvaçõos 
geraes do decreto n. 2. 41i, de 23 de de· 
zembro de 1896. 

Ningnem pedindo a pahwt·~t. é encet·radtt n. 
üiscussü.o e adiada a vota<~~ã.o. 

E' annunci::t.d[L a 2!1. discus~ão do pPojccto 
n. 168, de 1897, providenciando ~ohre ~t,uxi· 
li os ú la vou r a. 

O Sa•. Presidente-Tem tL paltt ,·r[t 
o S!'. Folisbello Freire. 

O Sr. Fellsbello Freire (·)
Sr. Pl'esidento, a questão, cujo debate tenho 
a honra do inicial' neste momento, é da 
maior lmportancitt. 

'(·) ~~~todi.~cu:·sn niio foi ~·o\·i.~to p!llo oradOC'. 

Yol. Y 

Está em discus~ã.o o pt·ojecto que tem por 
fim estudar a situa.çãu agricola do p:.üz G. 
promover os meios de remedial-a.. 

Eu não posso conceber qne haja questão 
de ma.is valor e de mais ;tctuaLd;~de que esta. 
(Apoiados.) 

A estruct.m>tl cconomica do Bl'azil, por-· 
muitos seculos, foi excrusivamente a,gricola. 
Sómente nos ultimos 15 n. 20 annos comc
çámos a ter um··pl·incipio de vida indnsteial, .. 
que está iongc,por certo. do competir com <1. 
formaç>ão economica agrícola. 

B ~st:L isso para dcl1nir meu intuito, meu . 
pensamento-não combater a intenção car
deal' e primitiva do prujecto o sim o modo 
por quo ostà esta.,tuido o peocesso, de auxillo. 

Peç~o vcnia á illustt'ê1da hanc~tda patC 
lista. pn.l'a combater o }H'Ojecto :~pt·o~cnta.do 
pelo illustro Deputado, o Sr. Candtdo Ro
clrü;urs, po:·que. em minha humilde opinião, 
olle não s.J.tisfaz c ni'to coiTige a. situaçfto <.lú
momento. 

Longo de mim o deséjn c o pensamento 
do vir contra o auxilio e a prooccupaç:'ão dos
podel'CS publicas om retaçii.o (t la.voul'<L 

J<t assignalei quo a producção a.gricob foi 
e continCm a ser· <.l. base economica, r.;al do
BrazH ; por meio della flzo]llos nossa indO·· 
pendcncilt; por moio dolL1. or;.:·<tnizámos 
nosso exercito, nossu, esqu~~dra. c mantemos o· 
no.~s0 funccionalismo civil ; ver meio della .. 
temos dcslJr.tvn.do no . .;;sas ftoresta.s c levado 
nossos camiohos de ferl'o a creat' fücos de. 
popular:ã.o aqui. e acol;;i, ; por meio del.la, 
emfim. fizemos as concttustn.s do nossos prm· 
cipios 1i bcrnos, libortámos uma. raça c trans· 
fol'mttmos o trabalho u:-;cra-ro, q1te t.in!Jumos~. 
no tPaballw li Vl'f', que tem .. s. 

Por tudo iito, ponso. a producç·ü.o ngri~· 
cola ú e contintlttr<i a. ser a real cstl'uctura. 
cconomicu. do paiz o a :wa base. Si é v~rda· 
deira a opiniílo dos competentes quo útzem.. 
que a organização politica (~·o expoente da ... 
estructura oconomica. nós temos a pt·ova da.· 
real.dade desto preceit'J de alta. economia. 
esturiando o nosso proprio pn.iz. c sua vi.da, 
política, em que o lavru~lo_r fot .P.Ol' multo; 
tempo o detentor do prest1g1o pohttco. 
Ma~ eBta digressão nada. tem quo ver com 

o caso. 
Pe('o licenc,·11 á bancada. pauli:sta paro. an~

lysar, o pro,jectos con vícto do . stüt intençao 
patríotica o dos esforços ClUC o lia po :á em 
pra1ica pat•a levaL' adeante o auxiUo que o 
Estado deve prestar á lavoura. Tenho. de 
analysar o projecto sob os pontos. de vista 
const,itticional, economíco e finance1ro. 

Sob • o ponto de vista consti tucionu.!, 90· 
mceo declarando. salvo erro, quo o d1r01to.· 
publico federal· não .permitte a. formaç~ão de' 
syndicRtos. 

tO 
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;,·;~:~-o SR. ~bAL~ÃoCA~VALÚAL-Nã~ dei minha · A mesma. . penalidade.. applica-se a.--
;~. :·s$ign,ttu.ra ao projecto. _ .· . ·-•···.. . .· .. .•.. _ . __ . . · .·.. ... • · qnem tivel' monopoliza ~o ou a quem 
::=.:·: '.OSR • . FELlSBELLO .FREIRE- Desisto agora ~~~~~ü~Z~~pl~~z~~iu~uca~p1~J&s~Ziiu;~ 
::d~ demonstrar que o· s~1ndicato ou trusfja~ do commel'cio entre os dift'erentes Es-
i)1tais garantiú a estabilidade dos preços. Li- tados .ou com os paizes estrangeii•ós·. ·. 
: Iliito~rne por ora_ao · lado _cJnstitucional .. da Todas . as mercadorias . pertencentes a · 
que-stão. ,. um syndicato, organizado nas , condições 

·:-J Diziá. eu(lue o nosso direito publico não. da presente lei e mesmo encontradas 
~ permitte a formação de synlicat9s e tenho em curso de transporte de um Estado 
;:obrigação restricta, quando fallo perante os· para um outro, ou em destino ao es-
:Jlhi.,;tres collegas, de amparar minha humiLde t1•angeiru, .serão adquiridas para os Es-
;:-:ópinião na opinião dos mestres. tados Pnidos e poderão ser apoderadas 
· · . Ahist01'ia economica e financeira dos Es· e confiscadas. 
:.tadosUnidos apresenta-nos ao estudo i1 for- Os attm·neys, isto é, o Ministcrio Pu-
. inaÇão de tres notaveis syndicatus: do petro- blico das diligencias que devem exercer 

- . ~leo, do assucar, dos metaes. Organizações ex-of!icio ou a roquisição de pessoa le-
·commerciaes colossn.es, o capital nellas em- sada.» 

: .pregado é descommuna.l. Mas, levantou,se Eis a legislaçãq/ americana, el~borada, 
>immedia.tn.mente, em nome da verdade cons- inspirada pelas sentenças dos tribunaes, 
\ titucional e do principio da, liberdade de prohibindo a forinação de synclic"Ltos ou 
.;commercio, o espírito de resi!3tencia cont1•a. tí~ttsts, que são uma e a mesma cousa. O 
~: ·ae-ifectividadeda vida dos syndicatos e sua CongreS:)O Americano não podia ficar indiffe
:' ;icónstittwionalidade.. · rente ~" dou.s factns: primeiro, á . tendencia 
' .· · A ' questão do syqqica.todo petroleo, o mê1is que se generalizou para a fornraç~o de syn

~;_ antigo, .· foi leyada perante os tribunaes e as dica tos; segundo, á verdade constitucional, 
~·:; côl'tes decidiram ·contra sua constitüciona.;. pronunciada pelo Supremo Tribunal Aroer_i
<.- 'lidade. . cano em favor dtt liberdade de commercio, 
::k·" o synU.icato do petroleo . foi montado en:i deque re::;ultou esta lei. 
~:~ 1882 e tt sentença da Côriie de Justiça, ju.t- Em face do que acabó de dizer; me parece, 
c•:,_gando inconstitucional. a organização dessa com 0 devido respeit~J . que me meroce a 
;~-~;;·empreza ·· commercia.l; -foi pr~ferlda em 1 de illustre bancrúia tlc S. Paulo, que o Con
.·::março do 1892. O'res~so dn, Ropublica Bt·azileira não devo 
>' · Tiveram a rnesma sol'te os syndlcaLos. do ~otar uma lei que crea um syndicato . 
. :assucar e do:-; me'Laes. E a c:onsequencia dessa Isto é ta.n to 1nais importante., cllmnto os 

';,""ini;er·prc'li:t-çilu fil'mada pelos trllmnaes svndica.tosamericanos f'ora.m crca.dos e Ol'
; ~ foi o Congresso Americ~tno [Lppl'OVELl' um ganiztulos pela i?ic~at.iva. pat·~icul~t.r; (oram 

:;:, j:>rojecto do .loi declarau lo os syndicatos os interessados, a, VJSttL da osctUaçao pt•ofun
;ifillegae:::; pt'ontmcia.ndo sua dissolução, assh11 da e r·apida dos preços, que formu,ram esh\ 
'': como das socíeJ.udes quo delles ütziam parte~ orga,oizaçlLo. o não o poder publico, como se 
·,·· .E' a lei de 12de julho llo 1892, que declarou tenta fazer entre nós. 
('·~, Hlegaes todos os n~ccordos o c.~J'l~anjos sob Ora, stlá, onde 0 synuicato fotforma~o 
~r- · fórr,na de trust, on syndlcato, ou de qualquer po_r_· i _niciativa IJat•_ticubr, _- 0 trib!Jnal fulim
[;;_ ,-outra maneir·a, . toda a coalisãó secreta .ou h' · 
!;;'L-publica com :intuito de restringir o -traftco nou-o com a di~solução e o· congresso pro 1· 
l!'·e 0 comme1·cio entre os diversos Estados ou biu sua creação. até com prisão fios respon-

lr_.-.-.··_ .. ·_ .• _c_~_ om_ os. p_ ai. zes o~iiran~;,.re:iros_ . sa v eis .. pela formaçio dessas organizações, . 
pa:ece-me que a Cam~~ra. . dos Deputa~os 

\ .. ''-->, Vou lel' o texto da lei: da Republica, em nome de sua salJJdOl'Hio, 
t :··--: ·. _· . <<E' illegil.l to elo onccoi·do, arranjo, sob não dever(t jê1maís -votar um projecto para 
:1-r:L:; ·, fórrnn. de t1~ttst, ou de qualquer outl·a, valorizw o preço de um peoducto detid~ 
!b;,;, . toda c. oa_J.isãose. c_reiítt_,_emvistadc r.cs- por·instituiçã::> que .t.enha. o .cunho- em . s1 
, •. ;~( · · t · · i fi · · · t de um il'ttst . ou syndicat,O. 

'~:.·-~~.;l_i:_~_r~ d1;~e~·~~s0 ~iu;d~s0 - guc~6Nr~~1~~~~b~~o c~= Lo'nge de· mim a idóa.de querer-queconti~ : 
: ·. ~ tgangeil'os .• Toda pessoa <luo_tiyer con~ ·nu e a sitmtçiio &gricola no estado qtrl qu~ 
;;s•· . ' se·ntido· em >um .. U.ccordo ' -ollem. ünút está. Nfio, ·absoltltamonte nã~. ·qombatosim'•· 

'

·, •. -.·.~-.,~:~··,1···._: .. ·-•..• ::•·,:,'.,).·._·_;_ •.. _··_.·._ .. _.·.:···-··_,· •. · •. ··.·.··.·,·:_·: _ coa1~ilitão des~a · n1ad.,tu1•eza C0111l'lntetd1_;el'á.um ])lesmont. ttf O ??~od-ttst· facienclid; d~ ÚlU a~a· Xildiep ~ _ ·• -••• •• -.de te ,o passrve · ... e. uma mu a e mnco qm~ no ··. ,erre no pra ·1co pro uz a, cl'eaç <:) . 
:,,:~I·;Inil ~oua:?··<; ! no~·-.· nia){illlo, · ()tiAe.um .ann? um mgnoJ)olio. ._ ... ·.· : ...... ··. _ •... _ .. _. • ·_·-·•.·-····••, .. -.--.·--·· ··-.. · __ .•... _·· ~ '<' 
.':;;~~ir~~-~~FF~ de •pri's~q/. a·. érlte.~·~.o - do ·· tl·i~ mfi~~·e':p.;me quem~odeyQmos _ eiJ~olher ,~~go ;,. 

".' . ' .. . -- ~ :· .. , · ... ; ~: 
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Não ·. é sórnente . noS Estados Unidos .· que crear. uinBydlcato agrícola. Pol':(lÜeó .§ Jo:cló : 
vouenéontrar oque a;cabo de dizer·. Iniciei: do art. 1°, diz: «auxiliar por1n<:iio do gri.~ 
o meu . estudq pelos Estados . Unidos, pela se- rantias de juros, subvenções, porcentagens, 
.melhança o . igualdade do direito . pu!>Hco. augment0~ reducção ou isenÇão de ilnpostos, 
Posso apresentar neste livro, que d~ixo de os syndicatos ::tgricolas » . .· ' 
.Jer para não . cançar a <J.ttenção dos ·me-q~ · Já. vê V. Ex. quo n~o errei imput,1,ndo ao 
:honrados collegas, ·artigos de codigos pe:naes projecto a c reação de um syndica to. · E, a.m- . 
·de diver·sos paizes, semelhantes á lei d~julilo parando· me na lição dos mestres, na reso;. 
<leJ892 doCongresso Americano, que acabo lução dos poderes con:':ltituidos dos Esta.dos 
-de ler. Tr~.nscreverei na publicação da mi· U uidos, affirmcli que .lá eu via condemnada 
nha.ligeiraconversa. todos esses artigos, que pelos tribuna.es c pelo Congresso a creação 
prohibem, com t:ts mesmas penas da Lei ame- desses syndlcatos. 
·.:.ri cana, a. formação dos tntsts ou syndicatos. 0 SR. ELOY CuA. YES -:-Lá o que so pl,'0-

0 Codigo Penal francez, no art. 419, diz: cura é cvita1• o::l grandes syndicatos, que 
« T Jdos aquelles que por boatos e fa- vêm fazer com quo o commercio se rç

ctos falsos e caJumniosos, de proposito strinja. · · 
semeiados no publico, pela reunião ou O SR. . . Fl!:LISBE:LLO .· FREIRE - V. Ex. me 
coalisão entre 03 princip:tes detentores dá. liconça ? Eu sti me rcf'cr-i aos hes pode
<Le uma mesma mercadoria ou producto rosissimos syndicatos americanos, mas posso 
commercia!, com o fim do os não vendo1• apresent<.tr outros e~emplos: . nos Esttulos <lo 
sinão por mri certo preço ou que. pur Misaouri, J.e Texas, do Michigan e de Mine
meios fra,udulP,ntos, t~nham operado a sotta fora,m<lissolvídos pequenos syndicatos. 
alta ou a lnixa. destes preços ou dos ti- O intuito do projecto, creio eu, é valoriza.r 
tulos de credito, serão punidos com pri· o café por meio do unn . organização cspe
são de um mez a - um anuo e multa de _cial a que se ML o i1ome dosyndicato o á qua.r 

. 500 a.lO.OOO francos. » o Govm·no prestarú f<wot·e::; ~ E' este o pen-
i3amento ·delle. ; mz tambem o ,Çodigo Penal italiano, no Eu acab. 0i ele . dizer c1uc estou tão. c. onven-art. · 293i ciclO da. patt'ivtic~t in"tenç~ão da banc~tda pau-

« Qncrn qum· qutJ, por falsas noticia.s lista neste as.,umpto, quanto da minha 
ou ou~ r os quaesqu e1· m cios, prud uza, no pl'oiJi·ia. : . . . · 
mercado publico ou nas bol::~a.s de com- Do .que divirjo é do processo parhmentar, 
mercio um augilwnto ou diminutção legal, do se fa.zer, de se auxiliar alavoura 
nos pt·eços do sa.larios, mercadorias, pro. com a. ceeaÇ:ão de u1n modesto syndicato; 
<luctos ou tit.ulo:~ negociaveis. será pu- porque, por melhor que s ~1ja a. illl.en(;flo de 
niJ.o C!) lU a pl'isão de tres a trima mezr.s V. Ex., hoje, com a nossa pro&pel'idade ma.
o eom a mullia do 500 oJ :3. OOO .libras.» tef'ial, com o nosso de~envolvim \fito com· 

O Sa. gr,oy CJCA.VEs- v. J~x. permitte-me 
um apat•to? 

0 SR, J.i'ELISBELI.O FREIRE-Pois não . . 

mercial, . e lia darú.logar ama.nhã á formar;ão 
dos grandes t1·usts, amparada aliás em uma. 
deliberação do Congt•esso da Ropublica,! 

Não merefet·i logo aos pequeno!') syndkatos 
L!itos nos Est.ttdos, ·quo forám .·· dissolvidos 
por todos os. tl'ibunae.s, e só fa.llei nos tres 
gt·andes syndicatos, porque est<;Js foram su
jeitos á Suprema Côrte. 

O SR. ELOY CÚAVES '-Primeiro que ttHlo 
não está propriamente em dlséussáo o pr·o
j ecto da bancad[t paullsta ; mas, mesmo que 
estivesse, esto pro,joeto não pretende ·• crea.r 
um syndicato. o que elle quer -é que oGu- Por conseguinte, longe de mim o qu~ 
verno auxilie, mediante cort<~s conce:ssões, V. Ex. esta pensando. Eu atrtLVês destas 
os syndicatos agricolas que se vierem a linhas. vejo lllL lJancad<L pi.nllista o mesmo 
formar. sentimento que me domina, porque :1cabeí 

o SR. FEL:r.SBELLo FaEIRE---'Eu sei. . . de dizer que neste p tdz só existe um<t p:·o
ducção--é tt agricola~ 

·os.a .. ELoYCHAVES--InterrompiaV. EX. Nãonos ftemos .na producção industrial, _ 
porque me ·. pareceu que att1•ibuia · a nós o primeiro, pofC!ue :clh~ é • rudiment;tr e, .se
intúfto de. favorecer a creação de um grande g\lndQ; porquejúmais poderá . competir · com 
·syndicatq. a, de paizes ~e 19 scculos, quà nos vencerão. 

0"-SR •.. FELIS~ELLO FREIRE .~ Não ··; -eu pe~i ·.· o · .SR:}oXoLUIZJ\.LYI~~~~ão " apoiad9~ .. · · .. ···· 
venia á bancada paulista para expor o meu '~: O Sn. ELoYGHJ\VES""'"' O meu aparto . foi 
pensamento, pol'q ue, ·salvo 01•.ro de interpre- .para:'niosi;rar que DÓS n[o .•. queremos Cl'ear 
iação da • :minha parte; j la.leitura. que tiz do sy!ldictttos .· .... ton.cient~s t~ .· .· r~stringir . o . co~n~ 
j >roj!3cto, rnC P~!'eceu que. o . seu 'irit~lito _ é 'IJlerci() ;.o q~üLqL,Iereltlos'· é '... . 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:02- Página 7 de 26 

--ANNAES · nA: --- C~,Ú\rAhA. 
- .. : ·;.....;.;.:_~;..,;;,;;;..~;...;;;__.....;,..;,...;.;~;;.;_;...;..;;....___.....;, __ ..;_._;,_ ____ _;,_ __ -:-"-_;...-:--..;...-.-:-"-_;,_..;..._~-------

,, k ~.~bi~~~~{Jtll~~~iébaua~~0h1rif~J~· ~ ~l~u~;c~~:;~'~;n;of" I~r~:~oap;:E~l~; 
t: .; pa.uhsta.~ ·· comprehendr - que o- meu dever pr·olongan .. o -- · su~ _ · acçao ate a actuallda.do-

«Sra.... · · · quo no3 c::nnpunge e nos commove. 
·· -· - - - ··· -c· · ·_ -- -· · ·: - ·- . · - · Po1· que data do _. _1864 a. falta de autono-
O :SR.. ELOY J!IA'VE::>-Auda,ci:1, não.; V .Ele. niia commercia.l de nosso paiz 1 Eis um as··· 

tem ioda .a compctcncia p:1rü: o fazer. sumpto digno de cstuoo c que se relaciona 
· 6 SR. FEÍ.ISI3ELLO FREIRE- ..• não dissol- com a discu~são . do pro.jccto tia honradw 
vêr,deso1·ganizar, c1·Hjcar,o quo não está bancada de S. Püulo. 
na: Ininha educaç:ão nenY'DO meu gcnio :, J11it'l SI· . . Presidente. até 1864 o commereio im-· 

· dizer.qu:11 o meu pensa,n1ento c trazer á con- portador c exportado·.- tinham -percorrido a . 
SidCl'i.~ç;ão de meu~ honrado$ colleg::ts aqui !lo scrruinto evolUÇ'ãO: No começo, O importu.dOl'' 
que, na, minha humilde opinião; penso que er~ exportador ; 3.:) duêtS funcções ost;wa.m 
s:,,t~isfaz n<.tpraiíie:l, ·o que todos queremos. lccallzada.s em n111 só orgão ; isto em obe-
·:~0. SR. ELOY CnA\;Es-Nós l'Ccobemos com dienc.iu a um pt'incipio geral c1ue dirig~ <t 

histor'la humana. Em começo as f'uncçoes 
muito agr.ülo as idl!as de V. Ex. são complexas ; com 0 tempo e 0 <.\ndar das 

O SR. FELism~r.w FI-tEIRr-: ·:- Feihs, Sr. coU.:ii1S, ellas tendem · a divol'síficae-se,a. se
Presi11cnt~. essas consid.91'açõeJ ligeiras so- p:.trar·SO, c:d:t um:t ueUa.s procurando O seu 
bre :.t constituciontdldtLde do projo .:tJ, vou orgão. / . _ . 
éstudtu· o sou valor o~onorn.ico, afim do vm· Mas no começo o ncgoctante ImporGador 
si, no tel'l'cmo pl·n,tit~o. ello precn:~he os fins CI'rt o mesmo ndgo~ia.nto oxporktdor ; isto 

-que ostã.ono intuito de seus honrados a.u- não nos trazia nenhum mal, porque hoje a. 
tores. situaç~ão é a mc.snu, o importador C1 o·.ex-
. _Sr. Fl·esldcnt3, n:io ha dnvirla que 1. opi- j_.)Oetadcn·,eom <tdilfcrcnç·~ apenas de pcl'tgos 
nião corrente; de se liga.e a baixa do preço que n:~queUc tempo não ·1H1via .e luje 
<lo café ao Qxccsso da producç-ão, ê um existem. . 
eno. O negociante imp0rtarlo1' era. o me.~mo 

Apl·e;.;cnta,U.~t OESl opinião pJr posso::~.:_; da exportador ; · importa. v a . o~ seus pt•oductos~ 
mn.ior corrfpotoncia, vi· mó obrigado a cstu' vendia~ os nas praçus beaziluieas - com um 
dar o assumpto tanto qtw.nto 1ilo toi pos.~i vel! largo _ pra:w, de um anno pelu menos, e, 
aJot' ostatisl;icas _dc Ullli>Ol'ioclo dem:.tis do quancb·recebi::t os p:tgam:m~.os, cxporta:va. 
50 annos, para. v oi.· si mo convencia, si, <le os pl'oducto~; recebüt em paganicn to a. muedn, 
thcto,a. ba.ixi1 do prc<,~o do ca.fé se duvn ligat' a ou os pr"oprios produetos que clle tinha o. 
excesso do producção. E convenci-me do con· exporbr. 
tra:rio; i1 baixét do 1n·eç:o elo café não sc· Iig.t lfilvia tempo de demoriir·s:.l o capital no 
ri. _ excesso . du p1·oiucç;ão ; -li.gu-sc, om dous pa.iz, de pl'·Jdu:~;ü• os seus bons ell'mt.os, únl 
t~wços, (t acç~ão da especub.çlio commercial vistu. da sHuaçio cconomic·:L. O mtpital que 
sobre o p1·ouucto. :mimpor-ta,,·a não_ m•a immoditttamente pago 

Si nós fl.zel'mos, :-:ir. Prositlcnt.o, um ostuU.o debaixo ue nenhuma fórma ; n :nn sob a.. 
1·otrospectivo sub1·o o commorcio do Br·azil. fór•nb. do CI'Odi&o, nem wb a de transuc_ção. 
desde a Indopondoncia até este momento, Pagava-se cl'a.hi a um anno. 
si_procura.rmos entrar DJ intimo do . rncca- E eu le1·ei pctra JH'OY<tr a vcriJa.~e do ql_le 
nismo do commerclo, _como ·oste se fazia nas e.stou dizenllo, o inquerito abet;~f.> · no l3l•azil. 
nos~a.s praças, e principalmente na_ do Rio pelo Governe, a proposito da m1i~q de 18ô4,, 
de Janeiro, qüe ó a de maior importa.ncia. no qual ~'iver·am de falbr [tS ·priril~iras npJ
cornmorciu.lmonte fallando, hu.ven1o::l do cho- tabilülad . s financoira.s do Rio de Janeiro, d!?; 
gar á conclu:.~ão .,de ·que a ospeculacão está S. Paulo, d:~ 1hhia c Pe.·nam~uc_o. · _ ,: .. 
com um ca.mp >livre, ttberto, está som freios Ac1ui 'esL(t. o ensioam::mto para no5 con-

.: pa.ra agir sobre o 1weç~J, não .só do um pro- yenccr de que cst~tmos 11rofunctamen te cor-: 
dueto commerclal, mas sobre ·o ·valor da I'oid..Js ·pela espcculuçãô que é faita pelos cs-

:.pro·pl•ia nioeda dp. Nação. . . . . . . . to,belecilnen tos de credito cstrangeh•os. 
Ha. _dous:factqs que é proclso o5l;uuat• con- Diz1aou quo durante muit.> tempo a fun~ 

.. j\lnctaúiente: o p1·eço do caf'éc o cambio. cção do intportar o oxpo1·tar era feita ,pelo . 
. ~ .E~p.:tn~ s,enti,na.obl·lgaçã.o de, para. a.von· m:osmo comJúm•ciu.nte; - por. isso mesmo. que 

ta1• essà opinião pm•a.nte _· tile_.!lS honrl).doscol• .não oxistitrn os1ia.oelocim r.m1.os de ci·odito, : o.~ 
.. -legas, domonstrat-u: com os factos o, _com os im'!lortadores vi~m:.se no, 11ecossldado de es· . 
:?' al~a._l'is_m<?.s. _- . _. _ __ . pm.•ar . um pouco ·pela liql.lid_açã_ó do sua~ 
:;. < Sr~ PL·e .. ude_nte, da.ta. de 1864 o nossq ,captL-· vendas, .afim doJazerem as suas -rJmcssas. 
·~·· . V:~!tx : :-~"C,}!l.?,Il} _ic·~. e _tlnanc3iso .. t1, ,~~r-,opa,, .~ ,(Lê).: : ·_.· . : . ,- , -:. '> . . · · ·:, < , _ ·. . __ ,-_· .· 
,,:, :: SLi),asStrn ·gJs3~ dtz~-~- ~a .. vlla :•· commerc}all · .·· .. _ . ·-.cAnte~ · do, esta.bolcclmontodos banco~. 
~;c~ d<?.:PE~z~.~- ~ --; .. ~lle~cttl; da.· oclebN ·.,-crise - de. . .diz ,uni -contempoi·anco : dar1u~Il~} él'~ét,. ; . 
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, ,., · «os ea.pit·J.ó:; ~st1·.1llgeir·os _ p()r a.lgum ~ão qu.} o Codigv do Commm·cio llt -y rlá. 
temposc con::;cn•vuva1i1 no pa.iz a.tt~ que E!la. lw.via do declarat· « uvalo1· r"'ccbi-
os importadores pud!;ssem e!Tcctuat• o dJ »,- esp:Jcifica.ndo :5i roi em rnoeda. o a 
Teto1·no J.os sons va.lol·es; pJrquanto, fa- sua. qualübde Gm morcadori<tS. . 
zendo; como agora, as su:~.s · vcn 1a.s . a. K era. de tanta importancia. a declara-

. credito _ não exigiam então «lettms ou ç-ão do« vaJot• 1·eccbido », na. venda da. 
contas assignadas»; e, si exigiam lettras, cambial, que diYorsos julgJ.düs fulminri.· 
só com difficuldadc a:~hava.m quem <.ts ra.m <lo nnllidadc as lctra.s que não de-
desconi;-t,s3e, e por c~sa fói·m:t o 1·eto1·no cla.t·a.ssem a. e!:lpecic ile moeda, no acto 
dos va.lo1·cs d;~s ~importações por algum de sua. venda. 
tempo S3 conservava. n_o paiz q uc, tendo Por ora limit~uuo-no3 a. antecilX~l' o 
o seü meio circtll[tni;e na. stn maxima C)nceito de q~te até essa.· da.t;a., _- nunca. 
pa.rte oro papel, este não era. convcrsi veL salüu dos t H'lnos do Cod.igo, niio podendo 
em ouro: hoje assim não :.tcoutccD, por- por conseguinte lla.ver jogo subt•e clla., 
que os ímporto.doros rm~liza.m as vendas peta. ~mpossibiticbdc para. LS o.. pela f<Ll~a. 
de su:~s merca1iorias po1· «lel;tra.s ou dJ elemento-:; do n,giotagõfu d:~eivn.dos 
contas :.t'lsigo t\/las», que são logo levadas dos processo::; commcrciacs da.quellc tcn1-
a desconto, cmbolsantlo cllcs os seus po, isto é, do modo pol'quc se f'aúa. o 
capita.cs, com os quaes on compr:1m os commcrcio. 
productos do pa.iz pu. ·:a oxporhrem, ou Basta. est,uda.1• os seus elementos con-
então om·o para. rometterom, quando o :;;titutivos, a. importação o exportação, 
c.tmbio est:.t ab:üxo do pw legal». sem as facilidades do c1·eüto hancat•io 

MêtS, o que não soda v<~ era. a comp1•a. estr-a.ngeiro, .que até então não ha.via, 
do cambia.~Js a ])razo, com a sua li·rui- par.:t daemos a. prova de que o jogo ora 
dação pm• differí;nçn, cómo <tdoantc de- ma~erialmente impossíveL>> 
monst~aremos.» E', port<.mto, meus honrados coltoga8, do 

-Est.es são estud% meus sobre a historia. 1864 que datam as opet•ações do ca.mlJio <t 
CJmmerciul do Brazil, onde a.proveil.ei a~ prazo. _ . _ _ . _ _ . 
opiniões encont;rarJas em ma.nuscriptos o li- A lul.tra. de cambio? dada. 11 prazo, o por-
Vl'os impressos. t.advr a recebo, ma.rca.ndo prazo para. o sou 

Neste trecho, St•. Presi<len!;e, que at!:tho de pagnncn~o.Corrompcu-se a lette;,~ do Cotl1go 
.Je1;, temos llous ensiun.men tos. Antes du re- e a na.tnrezn. do i;itulo, adoptaodo-se proccs
.gimen da let'tra,, ou diL cont;t a:::si9na.da., sos q11e clisvirtua.ra.m completamente a no-
houve o regimcn da. ,·onJ;~ n creuno o a ~.~ii.o da. loi. · 
Ilrazo ll:.Jr longo i;em~o •. Veiu o rcgimcn 
da leLtr•a e da. coni,-,~ n.ss1gnada, logo que A pr-imcit•;_t voz que no Bra.zil se legislou 
se csiittboloceru.m os hancus estL•a.ugeiroos. sobro camlJio t'oi em 1850. 
EMta segunda. pho.so a.pparccou depuis de A lcgtsluçã.o flr·mou os f.lognintosprincipios: 
18<34 e si EC tic.1ssc 11 .t!k~ não IHLVCl'ÍlL só cot·rcctot• pôde transigit• com cambio o só 

bmziloit·o püde se1· corror.ot·. ·grande prejuízo. E tanto assim é que :t. 
crise econornic:.L elo Brazil tove o ~-;ou começq A e .. :~pecuhLção Cl·eou o zt.m.grio qus 6 Llnt 
em 1878, ·depois quo u._ especulação t~vo oas- encust.udo do cs,abol.el!imcnto estrangoirp. 
t<tnte tempo de produzLr t~ no~sa. Puma co~- Eis como so opcr·ou na lettt·a. do ca.mhio a 
pleta; ruína comple 1;a, cltgv mal, a máS!· corr·up~·:"i,o, eU a. sa.hiu do espil•ito da. lei IJUO 
tuaçiio ·cconomica.. mandc.L _ que seja l.iquidada. ó. vista o p :~ssou 

Hoje não é assim. O importtvlqr é o p~o- u. sero; ;eraua. por um u.gente quo nãu é· eor-
prio cxportu.dor, de rnodo _que · ha períe~t<t rotor, nem nacicmu.l. · · 
identidade entre· o . meMotsmo commercwl Ora, por que :f'oi que o ·legisla.dor creou, 
e . o meclmismo do cu.muio. deu f'ê do oJT.ieio ao eor1'ctor ?-

T)cscte 1808 temos Nt.mt.Jio, <lcsde IS08 ba i~ o corretor é equiparado, pcl'í1nto a loi, 
liberdade commcrcia.l no Bl'a,zil, ha.vcl)do, ao tabellii:i.o publico, tem fé publica. 
por >consoguinte, cn.mbio, mas ne~su. época A razão é que clle i;inha. de- i;ransigir com 
nós não tinlmmos jogo, que só a.pptu•eccu oro / . . 
1864, com a. creaçü.o üos b mcos lng!ezes no 'va.tores uoal1;a monta,, devendo obsorva.r os 

·.B1·azil. ._ . principio.; da. lói. 
Ante.~ de JRô4; como se .opc1·ava em . caro· Por conseguinte devia. assumir posição offi· 

1Jio no Bra.zil1 cit\l pàt•D. ·poder Jcr osta. respousabilida.lc 
que de:.:ol'.ro do cxeL•cido das suas . funcções. 

· pperava-~e,. o 1)servando. :re~trict~~l.nente a · :As:iim; · corl'ompeu-so a lettl·a. do • caiD:hio, 
~verdade do art. 354 do Cod1go quodtz: tit'tt.ndo-ã) da oxpt•os:~ão do art. 354, do Co-.. 
· __ · ·«.Na.sopet•a,Çõcs que so .•. élféctU[LVam, digo e coi•rompJu.:.s'ü juni.amente . inventan~.: 

a·•lett1·n. do ca,mbio ·nüo • sal1ia dt\ expres- 4o-seoutt•9 .. agc~tg •.••• _pal':.t ~per:.w · sobre -e lia. 
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E ta.Ílto digo a ~rer~(l.de, ·qÚe os mêus_e'ot~- Lima,G~rmano Hasslocher, Jamos Dª'rcy e
lêgas que procurem relatorios ~ ._ da ·Camara Domingos Mascarenhas. 
·syndical e 1á encontrarão que, .. ·_dototal das _.·· Deixam decornpare6er-comca.usa partici
operações de cambio, só aqui . na praça. do pada os Srs~ Raymundo Nery, Arthur Le-

.:. Rió.< dj3 J<tnei_ro ~ . ··• menos •· .. · de __ ·u~n terc,:ô; mos,•·· Carlos de .Novac3, . Luiz Domin
0
crues, 

•- - ~penas, ~ operadq __ ._ pclos ._corretol'Cs nación:ies. . o legisladoe da •. Republica; quiz . cor- Gucdell1a M.onrão, f)i~sYieira, João Gayoso, 
· · t · Ta~ar·es de Lyra; ' ·Trindade, Soares Nei-va, 

l'Ign· csa. cJrrupção que ·ereou c~jogo, por Malaquias -Gonçalves, :tvloreira Alves, Estaclo 
isso que-tivemo.~ .cambio dueanté meio se- Coimbra, _Pedro .Pernambuco, Elpidío Fi-
<~u~c\ semjog 1-~ ho,je ello desce e·scbe, de' gueiredo, Raymunllo de . Miranda, . Leovigildo 

:._f'acto, independente .. <h aeção · dos _factores l<,Hocrueiras.; Milton, Verga e de Abreu, Pinto 
·.· economicos o c.:>mmcrciacs, o uc .'lccordo com -- 1 - - · - · ,, - Oa.nta~, . Tolentino do$ Santo_s, Marco i no 
~· ·ar~çao u03 gi·upo~ commerchws. ·• M<im'a, Belis;1rio de Souza, Beza.mat, Pe-

·.<~·: A' pdmeirc~ v-ist::t esta, .propJ.::;ição p:.u·êce reira, Lima.. Pa.ulino de Souza, Penido Filho. 
um geavo erro: Antonio Zaéarias, Henrique Salles, Arthur 

· Mas precjsamos nos convencer de·q ue, po!' : Torres; Eduardo PimenteL, Do mingues de 
isso mesmo que se conompeu a tettra de Castro, . Rodolpho Miranda, Cosh Netto, 
cn.mbio, tirando-lhe a expeessão genuin - ~ da Cu.ndido .Je . Abreu, Xavier elo Valle, Victo

, lei paracoUoca.la n·o·teneno dt~ espJculação, rLw Monteiro, Cassiano do Nascimento e-
, ella ::;o1l're em ralaçã.ô (L b<~.ixa ou . subida do lf d u · 
cambioa acção elos. in.terJSSf)S ~os grupos da A . re 0 Vare a· / 

· pi•aça; si l1~dntcressesde fazerdescerousubir E sem causa 0s 'Srs. Passos Miranda, Ro .. 
: :· o·ca.mbio, clle sob:f ou desce, por .isso mesmo gerjo ele Miranda, Inclio do Beazil, Affonso 
.. c,tue estiC preso nos hancos ·. estrangeiros ; éo:)ta, Epaminondás Geacindo, Euze bio de 
.. não es1á enGrcgne ct ·concurrencia do mor.·;..· Andrade., Neiva, Rolrigues ·Lima, Moreil'a 

?'Cada cxpol'tador olrimpormdor, ·como esteve Gumes, Corrêa Duti'a, Augu.sto :de Vascon-
, mais de .· meio seculo .. Elle subia ou ·:de.1cia cellos,Er'.icoCoelho, Fidelis -- Alves, Julio Sa.n· 
: .co·nformc .a. P.cÇã.o deshs lei.-3 e ·hoje està ex~ tos, Ceuvello Ct~.valcanti, Astolpho Dutra, 
> clusivament:.Lent.r·egne aos bmcos e:stl'im- Carneir·o do l~ezende, Bernardes de ·Fa.ria~ 

.g!)iros o são ulre.-> que ·o f,~zom, por . isso. Costa Junior, Fe1•nando Pre.~tes. Amaral 
c. i mesmo que o commorcio, importadoe;c:· ex"' Ccsa.r, Leite de . Souza,Paulino ·Carlos, ·Aze
. · porh,:lor e cambiu.J, cst(l. nas rnosmas mãos; vedo 'Ma.rques, Jnvenal Mille~·, Mu.rçál Es-

. 6 sR.. PRJ~SID'ENTE:-Pcço tL v. Ex. ·que co1Ja1', Angelo Pinheiro e Campos Cartier. 

- iutGI'L'omp~L o seu discm•so p~u·u. se p1•oceder 0 Sr. Presidente_ Havendo nu~ 
;i.~ yotn.çõo:-:. 111erolegal, vaese proceder ú.::; votações das 
_. Comp[LPecorn mais os Sr·s. S(~ Puixoto,.Eaêas materiu.s constantes da ordem do dia e dn& 
Martinil, Aueelio Amorim, Antonio Bas- que se acham sobre a mesa. 
tos, Jo~<'\ Euzobio, Urbano Santos, Chrlstino d 1 · t d d 1'1 ·· -
Cruz. rtaymundo ArthUl', Amzio de Abreu, São lidos, julga os o JJOC o e e 1 Jera;çao1 

· ~..: Bezor1•i l Funteoelle, 'l'homa~ Gtwalcanti, Fre- os seguintes · 
derico · Borgos, JoãuLopes, EduarJo Studart, 
Gonçi~lo SonGo, Fonseca e Süva, Pereira 
•Rois, Abdon Milanez; . Ermirio Coutinho, José . 

PROJECTOS 

N. 210 ~ 1903 

Fixa os vencimentos dos emp1·egados da 
Caixa Econom.ica .Autonoma de ·Po1·to Aleg1·e~ 

_:no . Estado elo ,Rio G1·ande do Sul 

(Vide paginas .;,2 -c -13 elo presente volume) 

Ma.Í'JCll i no. Bl'icio Filho, . Hereirct de .' Lyra,o 
.João Vieint, E~mera.lUino Bandeira, Jtllio de 

. :Mello, Al·thur Ol'lan,lo, Arroxellas G;utvão, 
_ Qliveü·~ .· V~\l[Ldão, · . . ca.stro Rebello, •. Tosta, 
·:: .Eelix Gaspnr, Satyro Dias, Augn~to - de ·· Frei• 

t'as, Eduardo Rrm1o3, .José · Monjardim, Gal~ 
rlino· ·.• Lo1•eto, _-_Mello._· Mattos, .·· Americo.· .. -_·.de 
AJ?uiqtWI'qne, Lourenço Baptista, Oll.yeil•a 

. : F.igneire~to, ' Fdncisco Vt?iga, ViL'iatiJ - - 'M<~s.- N. 211 .:.::.. 190:3 
-ca·renlms, Estavam -Lobo. José Bonifu.cio;--Gtts~ 

.::t[o da. CuphtL, Ft'<l.l1cbco .Bm•na1•dioo, Adn.l- Ji~'xa o p~ssoal e vencimentos de:' Mesa de 
:::,,,~ bqrto ,Fcrrt~Z; , L!l,roOtl9ier-,Godofl'é,do, ~Ct~millo Rendas de .·. s. z;:1~ancüco, -- B~lu.r.lo de .Sánta 
:,-,>!SqQ;1·os ·:rnlho;~~~ábirlo'Biú•i·oso.~ . Je-süino ·: Car:- Oathal·inú · · 
··doso, N_.<Llois c:le· Castro; ~ebouÇ~s< de . Carva: . . 
: Jlto, l•'eóocil•n. :Bt•aga, .Josü :Lul)o ;- ···,T:Iet•mene- QOongresso N~cionu.l resolye: . 
':;. ··g-fJ\)IJdc ,·Mq.L'aéS .\li'j1ho;.)Ber.nai•do .Antonio,, .. :. Art•·•"J; ~O p(3ssoal dqs· serviços' int.erl),o e · 
<:;· I~pnr}:licco .. ilÇ ê$.9il7.I1 / Qíí;ylô .i{Ci~\'a;.lcariti ; - :En.: • éxterô.ó da ·.•· Mesa de.·Rendt"s de ·. 18 ··• Ol'dem. do 

._ ~ürtGnilltermo; · S.óttres. qos' .Sn.ntos, · Bm'l'Sosn. :ê . .' .. hlRra.nc~sco, 'Esta.clo ,de _._· Sant~gath~rlna~ " 
~~ .. ~~-' ~· . 
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serão segui o te e com os voncimentoE= aqui Entrego a. minha. em:enda â.jüsti<,~a. da; ca~ 
mencionados: mara. 
1· d · · t d. ~ ·Posta ·a. · \·otos, é ·approvada ·a 1'0ferida. 

: .a mims.rar. o r •. ···········:··· "' emend<._:l. _ d_o . Sr ._·_ Lindolllho _Serra c out_ro.~. ,. 
1 escrivão ................ : .... . $64 t t .d4 t -
6 guardas ri800$d.e soldo e400$ por .· vo os con ra ~ · ; otal. 108. 

de crratifi a ão /:2. oo~_~OOO E' an_nnnciada a, _ votação da. scguin __ t_e· 
· - ~ c ç · · · · · · · · · · · · ··· "'' em nda, dos Srs. Ca.rlos Cava.lcanti e outros, 6 trabalhadores de cap1tazias a soben. 2 : 
2$400 diarios ... : . . . . . . . . . . 4:320$000 «Onde convim· : 

l patrão de escalar a 70$ meu- 840$_·_000 Art. Fica o Poder Executivo autoriza.üo 
sa.es · · · •· · .·. · · · · · · · · · .-. · · · 4:32_ o~.,;O_ OO n. continuar, na. vigencia desta toi, os estutlos. 

6 remeiros a 60$ mensaes · .. · · · - necessarios <\, urgente construcç~ào de unm 
Art. 2. 0 Revogam-se a.s disposições om con- forro-via, (illC ligue o Estado do Pat'<l.ná a.o 

trario. de l\fatto Grosso, a qua.l scrcLfeita. porpraças 
do exerci to sob <\ direcç:i'í.o de engenheiros 

S. R. -Sala das ses:5ões, :3 de setembro de militares, dentro d~Ls ·verbas do orçamento 
1903.- A?don Bap!ista.~. Pattla Ra~nos ·- relativo ao uessoa.t e obt•as militares». 
F-. Tolenl.tno.- l~hseH Gtttlherme.-A Com- ... 
missã~dcOrçamento. . O SI .... RodolJlhO Paixão (peta · 

São succcssivamente sem debate a.ppro-1 ordem.)-Sr. Pt•esiclento, esta a.utor_izaçãt:?que· 
vadas as rcdacções finaes dos p •·ojecto.:; nu- tem fignrado nos orç_amentos, fut devula, a, 
meros 42B, 145 c, t75 B, 180 A, 18G A e uma emend~ pot· m1_m apresentada, nesta 

. 189 A, de 1903, para serem enviados ao Se- Casa.. e_ uepu1s coocrettzada, _na, allmlida. a.u-
nado. tor1zaçao, a, quaJ mereccn mttl:i tarde o a.poio· 

E' a.nnuncütda a, continua.ção da · votação 
das emendas offel'ecidtts na 2a. discussão do 
projecton. 147, deste <tnnô que fixa a des

. :pezi1 do Ministerio · da. Guena. para o exerci-
cio de 1904 . (2tL diséussão). · 
_· E' annunciacla a votação da. seguinte emen

da, dos Srs. Liodolpho Serra o ou ~ros, sob 
n. l: 

«Ficn. o Governo n.uto·rizado a. despeuclor a 
qna:nti~t 1:e 150:000$ com :1 linha telegra· 
phica Cuyabt't. a Col'umbü. e seu prolonga
mento p.Jr Miranda,, Nioac o Porto Mm•..: 
tinho, na f1'onkirn, ·com a Republic~t elo 
Paraguay.» 

dó il!usr.re mal'('chal J\Ia!let. nutnclando elle 
proceder a cstuclos pant a construcç:iio dessa. 
estra.dtt; 

Actualmento, o illustL'C marcchn.l Argollo 
entendeu quo dovi:~ manda,\\ pl'occdcr a. cstu-· 
dos elo Ulllt\. estril.Cla ctuo, lJLtSs•trHlo por Ca- · 
talão. a ca.pital de Goyaz, v;.L a Guy;.tbií. es
trada. os~a. que, .no entender ele S. Ex., 
resolve a quest:'\o sob o ponto úo vi=-:t.a cst.ra.
tegico o ta,mhem sob o ponto do vist;toco-· 
nomic~t. 

Sr. Preside mo, ltn. muitos ~tnuo;;.;y 1lc::de 
quo estive n0 govcmo elo Goy.\z q 11 n 
tru,balho a. í'avoe do umrt O:)Lt•;ula. de fot·ro 
qno ligue o littot•a.L ;i. ca,pital dt! Ma.tto· 
Gl'osso, porqnanto roputo eomo unHL tias 

O Sr. Lindolph() Set .. ra- Sr. necossidu.clos mais LH'gtmtos, a. commtJuica- . 
Pl'e:sidente, . enca.minlundo a. votação dcst.tt rão t!aquollo romoto Est:!do com a Ca.pital 
emend;1, eu di se qua, om fins de 1861, os Fodet•nl. afim do (JttO, na. emcr·~oncitl. do' 
paraguayos invadiram :Ma.ttu Grosso, · toma- um;t guorr~t (quocl Deos atei·tol ! ) 'iJossa.mos 
ra.m o Forto de Coimbra, Corumbii, Miranda defender o mosmo Est~tdo. 
o Nioac e que só em abril de 1~65 o Gover- Apresentei, ·entfi.o, mn parecer quo fôra 
no teve . notícia destes ·. lamentaveis ·Tactos, submettido ao Govm·no P1:ovisorio, pa.r.:;cet' 
depoi~ de mil vexames do.;; nossos patdcios esse que mereceu a honr~1 d<~ n.ccoitê1Cáo por· 
muitos dos quaes tica1•a.m na. misoria por parttJ da Commissão encarregatla !lo pla,no 
terem as suas pl'opriedn,des saqueadase inn- geral da viaç~ão d<~. Repnulictt, sendo concre..;.. 
tilizttdas. P"ois bem, Sr. Presidente, o .Fortu tizad0 em concessões c1ue o mesmo Governo 
de Coi.mbrL~ de hoje é o mesmo de 1864, som Provisorio fez. 
ctJmtnunicações telegraphica.s, assim tamben1 Vendo; porém, que ~:e não realiz;wa esta. 
Miranda e Nioa.c·. . idótl., aliás pat.riotic~~.. corno liollos roconhc-

Istõ quar dizE I' que o golpe de a.údaeia de cam, a.presentei um~1. ·emenda. antorizl.~udo o· 
1804 pode . sct• J'Opt>oduzirlo, com igual o:dto; Governou, mandarlign.c· o E~ta.do do Pm•n.nLi. 
por -08tu • . ou a.quuUa llt~ç_'lo, po:rquo as condi- ao _de .Matto Gross:J, potquo mopl1Pccia, ma i::; 

' OÕí-ls sã.o as nil)Sll\',\S. · · .. c_ facil <L eonstruc~,·ão da csi;J·ad<t cst.t~<üegica 
·-gsta __ quantia, S1•. P1·osidontà, ··.;em at&en- ptn' n.ni. .·_ . •. . ··_ ··._ · · __ . · - · 

. deP a se1•viço do g1·ando mon.ta que diz ré~ Esta minha, cmnnd:~, Oltlit'o(;n.nto, não irí-
:speito êt defesa cie nossus {'L•ontoil'M~ p~quell~ utilizando a idéa dtt cott.stt·ucçilo !l:t esLJ'itd:.i 

·lon5doq:uo Estado. ' ; . . . . qlle, ,passando pOl'Çttlia,Jão. n.>::~:;o <L, Cllyab:l, 
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ANNAES DA CA1\1ARA · 

--pOllSJ; -que as . du::ts vias de _cJmmunicação, 
) ·el1l vez de serGm incompativeis, se cpmplo
_?,·tarn e quo a 111elhor solução -é mand<~r-se 

:'cOnstruir as du::ts. - . - . · . · · 
Não posso dcixa.1· de vohr a. fa.vor da 

··emendá, porque nã.o quel'o f'u.zcl' o papel de 
< ·Saturno, devorando os propi•io.j filhos: a 

emenda nã.o crcando cmharaç~os ao Govo1•no, 
entondo quo a Ca,mara não peoceder(~ mal, 

·:accoitando"a·. (Müito bem; muito bent.:) 

ô Sr. Ga1eão Cat•valbal (pela 
órclem)--S1·. Prosidonte, as _ considera.çõ0s 
l't>ihs pelo nobre Dcpu~ado por l'vlin::ts Gc
l'J.os não procerJem; a emenda. não t:ó:le ser 
-upprovada pela _ Cama.ra o neste sentiJ.o a 
Commissão de Orçamento deu o seu parecer. 

A omenda manda que o Governo fique au-
-toriza.do a. estudar uma. cst~·a.'la de fereo que 
ligue o E:;ta,õo do P.:~ran<i. 
. - Sut>ge aqui a questão principal, que fvi 
debatid~t nJstJ recinto: qual deve se1· o me
lhoe · traçalo de uma iinha ferre a que pro-

. c are o Esta•lo de l\<fatto Grosso ? 
. Ainda não está .bel11 .assentado si o ponto 
dl" p:.u·tido d3vo· ser o Est:tdodo ParancL ou 
o de S. Pa.ulo. · 

O Sr. Presidente declal'~ .quo a. 
emenda. sob n. 13 não pôde s:;r submettida 
::;. voto :.:; , porquo, conforme a decla1·ação feita, 
não devia, em tempo, tc1• sido acceita. pela 
1viesa. 

São successivamente p.)s~a.;; a votos o l'e
jeitada.s as emendas sob ns. 14 e 15. 

E' o p:·ojecto n. 147, de 1903, fixando a 
despeza. do Ministerio da. Guerra; assim 
emendado, a.pprovado e:11 2a. discussão e eo
vhdo á Commissão de Orçamento :para re
diji l-o, de accorJo com o vencido. 

E' annuncia.da a. votação do projecto 
n. 43 B, de l9J3, qu:; manda. a.pplicar aos 
tcrr·eno.-:; ou pmpríos muoicip ~cB que re· 
suttarem de sobra ou excessos sJbre os ali
nhamentos de ruas, avenidas, praças, etc., 
o disp(,)sitivo do art. 15, ~ 8°, lettra a, da 
lei n. 85, de 20 de sotembro de 1892 (3" dis-
cussão). . ·'· 

E' annunciada â vot-:~.ção das emendas • 

O S1•. Pr·~sidenle-Devo dechLrar 
que ha um sub.stitutivo completo apresen
tado poloSt•; Dr. Eduardo Ramo~. que ·dcve 
ter prefere:ricia. 

O S1 ... Ecluardo R.antos (pela oJ·
OP~t, tlosde que não ha estúdos a.inda de· dem)--.Sr. Pro3idontc, a illustrada Commis

íinítivo:-s sobre esta. qucstã-o, ·que ó da. maxi- são de Orçamento deu parec.Jr contrario ao 
1na importancia, a Coml11issã.o de Orç·a~ meu substitutivo,. sob o fundamento de que 
monto, de accordo com o Governo, pede a elle gravava o orario . feiet•aL, tOl'nandJ-so 
l;ejctção desta. emenda, po•·que depende pri- inconveniente a sua. udop:{iio. 
meiro de s:t1Je1·-se qual o melhor ponto de A Commissão de Constituição, Legislação 
,1mrticltt pat•u. esta linlut ferr2a de caracter ~ Justiça opinou igualmente pela. rejeiç:ão 
·commercial e estrategico, ao mesmo tempo. do substitutivo, ent1•etanto, com mais bene-
Por isso; enl_nome .da Cmninissão, peço á volencia, declarando quo a urgencia das 
·ca.mitra que rejeite e:->ta em:;ncla. (Jú,ito bem; medidas constantes do proj<JCto que se vao 
11wito bem.) ! vottu•, e a complexi•lade da matm·ia tt•atada 

I~tnseguida é posb a voto~ 0 rej~itada a ~n~ m~n subs~i~utivo, que.abt:a!lgi~ a .orga-
"rcfet•irh emenda sob n. 2. . . mzaçao ~un.tcipal em tudus o:. .. cu:-;_dcta.lhes, 

São srwce~sivamente pasta-.; a v.Jtos e rcjei- ou na .mr~olOl'ta d~l~es, PJl' c~se . r~o~~v?, s~m 
tudas · as emendas sob us. ::~ ,1 5 . 6 . i 8 . 9 entrar no oonhe~tmento dos a t1 9 ~::.- (leste 
0 10 · ' ' ' ' ' ' meu trabal.ho, opma v a p3la sua reJeiçao ... 

P~sta a · votos, é appl·ova.da . a seguinte Sr; Pl'CSHlent~, ,o_s ~arcec!·es destas du~-:; 1~-
'-amenda sob u. ll, dosSrs. Paula · Ramos e lnstradascommts-:soesnatu~.~lme~tedeterml
;,0utros: · naram uma-corrente u!l~mme ne::~ta çamara, 

« Ao art . . I o, . n. 14: Accresccnte-se-in- attend?n~o-se aopt•esttglo . q~e .as lliustl'es 
::Clusive a conservação da esti·ada de rodagein Cor;umssoes ~~~fructam mmto JUStamente. 

> D. Francisca, om santn. Cath l-l·ina, que fica P?I ta.nto, eu 111~. submettendo o meu sub
, ·incorpoeada ú. rêde das estra.d~tSd3 ferro es- ~tlt~ttvo á .vo~açao dest!t ca:m!tra, . fazer um 
· · ,trú.teo-icas.». · · ·· · · - mut~I S:l.~l'Ifi~·o cleste.peno~ISSimo tl'a?~Iho ; 

e . < . . . . . · .. .. .. . .. •. . . .. ·. e aleru llts5o mcorrerm na mcom,pat·.bll1dade 
Posta a . votos, é rejeitada a mnenda sob constituciou-á.l, .. do p6~ler ·em . outra opportu-

-_ :-n~ 1.12. ·.·. . . .·. .. . . . . ·.· .. ..·· _ ·.·· oidado renovat• a matm•ia que está definida 
.:: E' . _annunciada a · yotàcão da ~Ggt1inte i1e:3semesmo su~stitutivo, :'porque, S3gundo o 
\_{· ·~m~nda, dos S1·s. Hosannah . de Ollveira e preceito d~ no~salei, a;s materias l'ejeitadas 
.· .. / outL~o, s.oll n.J3: . . .. . .· . . . ··. . .... . . não_polom ser màis repotiJas na mesma 

:- « A1·t. •· F1ca. autor1zado o Governo, na Vl· sessao. .. .. ·.· .. · · 
·, o::·zextci~ dest(1lei, aJol'Ual'extensivasaos .. de- A' .. vista distJ, .. _yenho .. requerer .aY.. Ex. 
•;·.io: m#s auditore( degue1·ra· .. as vantagens do que con::;ülte áCasasi .cons.ente na rctii·ada 
-~'~\de4reto n,; ' ~2l, de 27de d0zen1lJro do · J90L '>> do meu substii;ut.iyo si(lt -:n qda ;?tuín, r:cs:n·- ' 
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..... _-:,-.. ,-•,::: .... ·.·, 

va.udu-mc o dircíto de o revivce ·· CJuandol Procedcnuo-so á veríficac;ão, reconhece~ se 
j.ulg.· a.·r o.pport .. u.no .. gao n.1esmo tem. po, o.oste. te;·em '.·otn.~l .. o a. favor .20 S.1·s. Depnt.aélo;:; e 
meu pedi_uo collocaos meus illustz·es cullcga::l eontrn.89. total 10\J. 
nu.· situação dê -júlgciecm definitivamente a. São su:cessivamente postas a. votos e ro-
ilnlwestabilidade do meu substitutivo. si jeitadas as emendas sob ns. 3, 4 o 5. 
por,ventura;, recusando oque cu peç.J, entcn- Posta, a, votos, é approva.da. a :3:-lguinto 
derem quo ollc deve ser suj2ito a uma vota- emenü ~. sobn. G: 
çã0 e rej:Jitado. Antot'izi.ll' o Prefeito a vende1· os t~rrcnos 

E' isto que poço a V. Ex. ou peedios n.dqniddos ou desapropriados~ que 
C. ons.·ulhda a Camara, é conceJida a .. .reti· .. lnã') tenlnm siclo. aproveitados .pa.l'a. lo 0.0'-l'.a.

rada pedida. . doUl·o pnlJlico, nas a.voniclas, praças ou ruas, 
. E' annunciada ··a votaç·ã.o ela. emcncla. sob modiant3 hasta. ptllJliea, prévimente annun
n. , l. ciad<1 pela. imprensa e por editaos amxa.ctos 

Posta . :lf. ·votos, é rejeitada. {L :mfe1·ida nos lugaro.:i mais pnblicos, po1· espaço ele 
enienda sob n. l. tempo não in ft:n·ior a. 30 dias. 

E' annunciada a votaçãJ da. emenda sob Pa.rr"gru.ptw unico. 1\. permuta dos bens 
n. 2. indicados no·a1·tigo anteri.or podm·:.t ser au

O Sr. Sã F r e i r e ( p((l'a encaminhar 
a 'VOtoçtío ) - S1·. P1·esidente, a emenda. que 
i;lve a hom·a ue oiferecer {1, consideração 
da. Camara, pa1·ace-me que devo mereco1· a 
sua approva.ção, por isi;o que é de todo 
ponto logica e jnsh. 

O arG. I. o do projecto dispõe o seguinte: 
«Art.l. 0 E' expressamente vedado ao Con

Belbo Municipal inserir nos seus orçamentos 
qua.esquor disposit.iveJ .não reterentos á fi
xação' d::\ despez1 o· Utt l'ecei.üt c ;t ttl'l'eca
dação desh.>> 

Estou de pcn'feito i1Cl!orlo com aitlén. con
tida neste artigo, mas o parugl'apho unico 
do mosmo artigo, porém, ainda. 1·elati va
mentc ao Ol\amen to, dispõe da seguin !;e 
fôrma.: 

«Para.gra.pllo unico. O augmento ou a di
minuição dB • vencimentos e a Cl'eação ou a 
suppt·essão de empreJOS serão feitos, Tnedi
ante proposta fun Jtuuontada, po1· parte do 
Prefei l;o. ~~ 

Pttrcce, por con~egaini,e, peln. lettrn. do 
para::;Tapho unico do a.1·L 1°, que u Pretcito 
póde propor· augmentós de vencimentos 1.0 
projecto do orçamento. Entendo que a Ca
mara 'não deve app1·ovar este dispositivo, 
po1· isso que não permitl,indo, como cu acho 
muito justo, que o Conselho Municipal possa 
augmentar vencimentos na lei do. Ol'ça
mento, · as.~im tambom não deve conceder 
sJmelhante faculdade ao· Prefeito, quB esLú 
corilprehendida no paragrapho uni co desse 
a.r·t. lo~ . . 

F.oL po1· este motivõ, .·que a Ca1nara não 
póclc deixar. do jnlg<tr' logico, quo ou ol~o .. 
1•eci (L sua consideração esta, emenda.( .li1t·do 

· be11~.) .;. ••·••···· ·• ... ··. ... ·. ·•···• ·.·. •·. · .·· Posta= a Yotos, é l'Ojeitaüa .. a. l'efm•idtt 
emendá, soh n. 2. 

{) Sr ... eredia de.Sá·(l,elam·chlll) 
requet-: yeriticaçúo da yotaç~fi.r;,. 

Voi;V 

tol·izar.ln. pelo Conselho, que deve1·á eonhecer 
po1· meio de avalütção do preço dos. immo
veis que constituem o objeeto elo troca. 

São igualmente app1·ovu.das tts seguintes 
sub-emendas. 

1 . a Suppriluani-Sü a:~ pala Vl'êl.S: witori~w· 
o Pro(cito a. 

2.a Em voz de: 30 dias, diga-so: 10 clius. 
3. 3 Em voz do: àpenn11ta dos, dig.:t-sc: a 

permutco· indcpemlentamr.mlc de husla ]ntblica 
os refiwidos; dispensadas 'as pa.lavras: i;<di-
cada.~ no ltr/.i,rJo w'iterior. · 

O Sr. S:i Ft'"'eh•e- Cl'õio qne li~t 
engano na t•cJacção desta sub-emenda e, 
por isso, ctw.mo a [l,l.teoção da Camar\•,. 

A Commissão diz : 
« · Vendo1· os l1~1·renos ou p1·edio~: . adqltiri

do.c.: on desapi'OJ'il"iado.<; que u{lo tenham sido 
ap1·oveilculos pant lOfJI'adolll·o publico nc1.s Cl'l:e
nidas, JJraças ou ?"lWS mediante hasta j)ll· 
blica p~eviamenle anntmdodn pela imprenw 
e JJ01' editaes affi:~:arlos nos tor;w·es mais }JH
Ulievs, por cspa(:o de tempo 1uío in(erio1· (~ 
10 dicts. 

Esta sub-ementltt está dircit:.b ; a segnodlt 
pJrtc, porém, d1z o squinte: . · 

« e a pennntw·, indepenrlentemenlc ele !tas
la pttblica, os 1·e(eddos bons. conhecendo pur 
méio de ct'Valiaçao dopreço dos immoveis que 
constitwm~ o oú jeclo da t1·oca. » 

Esta phmse « independentemente de hasta 
publica.» não ficou· vencida. 

0 SR. MELLO MATTOS-Esta sub-emenda jú. 
foi votada. 

O Sn.. SA' FREIRE~Não foi, e além. de 
ttr:io, não devemos fazer questào. ( Apw·t es.) 

o Sn.. PgEsiDENTI~--- Perdão ;o •.que· va.c 
sot• vot!tdo 6 a 4a sub-:emenda e eu 1i e de
clttt'Ci approvada ·a·. ;3o. sub-emendtlJ, C . l'oi 
quando V. gx •. pediu a paltWI'e .• 

O Sit. Brucro Fn .. uo-lltt o recur;ow 
l'ificu.ç-tío. 

vo-
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0 SR. Sb-' FREIRE-Então requeiro a ve
r·ificação da. votação da 311 sub-emondo,. 

Procc<lendo-so ú. verificação, reconhece-se 
terem votado n. -favor 84 Srs. -Deputados c 
contra 22, to LallQô. · 

E' approv~Hh~ a referida su b-erncnda n. 3. 
Po~ta. <~votos, é ;_~ppr·ovada '-~ se!!uinte Sl.lb· 

emenda: 
« 4a., Supprimam-se as paln,vr·as: poderrt 

ser aulm·izada -pelo Cm1sel-lzo, fJHe dev,~rá ... » 
E' annunciada i _~ votac;lo <la seguinte sub

emenda: 
« Em vez de: conlu:cer, cliga-~e : conh.e

cenrlo. » 
Pusta ~~votos, é approvada a referida Sllb

emenua., sob n. 5. 
E' annunciad<:l- a. votação da seguinte 

emenda, sob n. 7: 
« Elimine-se a lettra h do aet. :3o . » 

O Si•. Sá Fr-eire (pela r.·;·deíil)-Sr. 
Presidente, o art. 3'', na lettra h, dú. attri
bui.;ão ao Pr·of'eit·J pa.ra <<deliberar sobre 
acceitação de doações, legados, heranças e 
fidei~commissos, bem como sobre a respectiva 
applicação. » · 

Chamo a anonçiio da Camn.ra para o quo 
vae vol,ar. 

A _minha emcnua pede :~ eliminação da 
(;OIDlJetnncia, do Prefdito pura aq uelle fim, 
paeu. conti nnar o Conselho com ess<~ attri
huição. 

A CamaPa não chYe 1·cjeit:w :1 minha 
omcnda. 

O Sr·. Pa.r•:}uhot!il 1'\lon ten.egt•o 
(pela o;-dcm)-Sr. Pre~idunto, a Commissão 
não pótlo accoital' <t ernenna. Desde que o 
svst.uma. nli.imn.monte a_.,lmii;l.ido ~~ da1· ao 

. Pref'cilio todas :. ~:-:; a.twibuir,:ües compa.tiveis 
com a n.;va OJ·ga.nizat,~ão, não ha inoonveni
ente em se lho dar· :.t ru;wibu içil!J de acceitar 
d.oa.ções, legados e hcra11ça.s, e am;jgumnnte 
competüL . isso ao Conselho, mas n. Camara 
delibel'ou timr do mesmo essa attr-ibuiçãu; 
por consequencla, a acceit-:tção da emenda 
ir;.t cont1 nriar a id(!a pl'imor-.iial do Pl'O-
jecto. · 

Em seg1licla sKo súcccssivamrmtc l)Ostas a 
votos e l'Cjeitaclas as emendas sob ns. 7 e 8. 

Posta -u. votos, é u.pprovada a. seguinte 
;, emend.a sob n. 9 : 

«Fica. revogada a segunda pm·te do al't. 17. 
que começa pelas palavras: o juiz ei;c.» 
_E' ppsta. a votos o l'í~jcitacla i.t emcuda sob 

Í1: lO . .•... ·. · . . · . ; - . . · 
.. _Posta a .· votos, é, approYadí.t a seguinte 
-emenda· sob n. 11 : ·····• · ·· ·· -
<<E1iminelll·Se doart. 26 :.ts pala·nas~e dt~ 

outo1;ga, q~1~ulher--m~ ~de.ante_ ~» 

São :-:ucce:;: ::.ivamc_mtc posta:' a votos e 
r·ejcitadas ~1,:-: emendas sob ns. 12, 13, 14, 
15 e lfL 

Sã,tJ con:-:idel'adai-3 p1·ejndi~;adas as ernendâs 
:..; ob n.'-. 17 e UL 

São :'nceos3i vamunb . postas <.~ vuto:'5 e 
~LppriJvadél_ ;-; :.-t:'5 -' eguinte:< 1;menda~: 

~;oh n. 19 : 
No ar r.. 3o, -~ ~- · : ~~rn v,:z de 30 anno::::, 

di;~lf(~~ ~6 ;tnno'. 

Ao :.n-t. ~:;o ;::.; :~; · -.-\cê:l"l!SC· ~· nt(;._;;c :-ficando 
l'{~voguda a auwrizaçíJo chtJu. ao Go;;erno da 
Cnião peLo ar1.. :)·· da., disposiçãe:; transi
t,r)l'Íii.S da !ci n. !1/1, du 2CJ du dezembro de 
1.902. 

Sobn.-21: 
~\o parag-L'apho tLnico d<J art. 3°, depois 

Ja p~Ll,,vm-Freibito-acci·cscente-:::e: Balvo 
traT,anclo- .'::e de(, lo~are;-:; da Secretaria do 
Con:'ellw. . ~ 

Sob n. 2'2 : • 
Parzt so:t· coU·JcarJo onde convier: 
«As com·t-' d:J I-'l't;!f'eito ser·ão prestadas ao 

Conselho.» 
E' conside1·ada IH'cj udicàda a emenda sob 

J}. 2:3. 
E' annunciada <J, Yotação d.a .seguinte 

emenda sob n. 24. do Sl'. Bricio Filho : 
<<.\Cc1·cscente-se· onde convier, ~i for appro

vado 1) a1·t. 2. ·:· : 
Art. Somp1·e que o P1·cfeito, por auto-

rizac:ilo extra01-dinaria, do Conselho, tiver de 
praticar ado 1 de natm·eza legislativa, publi
cará o pr·ojecto dos decretos que tenciona 
expeJir com, ao rllcnos, oHo dias de antece~ 
rlencii~. Ca::o verifique a nece:::sidade de alte
raçào, faHi. ~~ publicação do texto definitiYü 
rlnrante tr·es orJtt·o;;; dia:-:, no minimo, repe· 
T.indo-tt durante igmd prazo, tamas vezes 
quantas jul.g n· nectJ:-':-'aria . ..: 1)a1·a no\·as modi
ficações.> 

o SI·. Bt~icio Filho (peh~ o;·dcm) 
-Sr. Presidente, não ú do estntnhar que 
eu venha encaminhar a votc-tç~LO, desde que 
se vae votar uma emenda. que tive a lwnra 
de a.presentar e desde que, á primeira vista, 
o que clla. visa póde não ser compreheu
dido. 

V. Ex. sabe que jti. passou, em virtude-da. 
votação qut} se .acaba de re~t-lizar, a parte 
do projecto autoi'iz<.tndo . o Conselho .<t con
ferir poderes ao PrefeHo do Districto Fe
deral. 

Pois bem. Sr. Presidente, desde que isto 
fui vencido, a minha emenda ''em dar pro
videncias salutares, uteis o indisvensaveis. 

Que fu.z o, miuhn, emenda Z Impedo que 
o Prefeito possa usar da .· autot'ização conce
dida pelo· Conselho .1 Não, Sr. Presidente, o 
rtue ~ emenda. ._quet' (! • .. que essa autorização 
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~--~----------------------------~----------------~--------------~---
=seja usada de modo conveniente par<t os in
teres:;es pnhlíeos c para o proprio Prefeito. 

A minlm emenda. diz o se~uintc: 
~{Sempre que o Prcf'oitn, ~por · <Uitorização 

cxtraordinal'ia do Consoll1o, tiYer de pra
ticar actos de natureza, legislativa, publicará 
os projectos dus dee1·etos que tenciona ex
pedi!' com, ao menos, oi to dias de n.ntecc
dencia. Caso verifi JllO a necessidade de alte
ração, f<tl'(L a pablicaç·ãn do texto defiuiti v o 
durant•J tt•cs outr·o::; dias, no minimo, repe
tindo-n. dul'ant ~ jgual prazo tantas vcze3 
quantas julga,r necessa,rias novas modtti
càçõc:;:.» 

A emenda visa,, S1·. Prc~idente, collo.cétt· 
o Prefeitú clen.ni;e da 1.tutoriw.ç:ão para legís
lal' nas mesmas condições do Poder Legis
lu.tivo. 

No propl'io Consellw, como em outros 
corpos legislativo:-3, ha prazo::; onti'C a apre
sentaç,ãQ J.os projocto.s e a, publicação do p;~
recer, ha 0:3paços enti'C 1tma e outra clis
cussão, tle moJo que todos_que se interes,;am 
pelos negocios publicas teem tempo de traze t' 
o concurso de su~t,; luzes ; a imprensa. póüe 
trazer e:-;;clarecimentos, lw. va.nt 'gen:=; em 
tudo isto porqu~ l muitas vezes u:11a medida 
rcpnüda bna, póclo depois s1r conúclerada 
má, em faée de e;clarecimen ';os. 

Chamo n attençã.o d<:t Ca.mara, par·rt. o que 
se passou ultimamente com o co!J n'<wto p .ra 
a · con::;trucçü.o de Ultl ntctbdouro modclü. O 
llom>;·,do pr-efeito, de cuj:.L p1·obid Lde ningttül1l 
pôde (lu viual', cn·cctuuu o contmctu; a. im
pecnn manire:stou-~o conte<~, protesr, _. u com 
en:·rgh c no fim de cel't·J tempo cr;L ~·eral •~ 
c~onvic:çü,:J s:Jbl'C :1. iucooYeniencilt da me lid<t. 

O propl'io PrMeito participou dessa, con
-vicção. EtJtretanto, o contrrtcto esta,va, fii'
Hlf!.í.li;,já, lavradu.com uma firma commcrcia.l. 
O P1·eCeito sentiu que n:lo pudc~s~e revi)
ga.l-o para a~tendor ao interesse publico. 

FelizmP-nte verjficou-se que a ftrm•L era 
uma fi1•ma fictícia, que ni'io estava re .. ~·is
trada com todos os I'ectuisitos log:~es. Foi 
essa a porta po1· onàe elle poudc sahir, pru
stando assim um grande serviço :L nação. 
(Apoiados.) 

O que eu qnel'o com esta emenda é sim· 
plesmente que o Prefeito, incumbido de le
gislar pelo Conselho, não se utill~e da me

. dida de chôfre, que se dê ao monos <tlgum 
tempo paré1 q uc :L luz app ll'eça, para qJIC _a. 
discussão conco!'l'a c,)m o seu influxo be

"' ncftco. 
Espero que os lcglsla,iol'83, pt•ostando M~ 

1,enção tts considcraçõos quo . aca.bo de ntzer. 
vet•ífiquorn que a minha emcmda ü untt~ 
emenda utd, que vem remover int:ollvenion
te,~. c1ue vom ao encon&ro do uma . necessi

-dade. 

Prestum O:'> St·::;. Deputados :ttteu<;-[io e 
n~jam si nãu é I'azv:tYul Yotal·:~, pa.ra evita1· 
t<~ h·ez gru.ntlcs prrj 11 izo:-;. 
~ram e;:;tas <ts consitler;t,,t)e::: t1Uú ett t[nh;t 

n. fazct' nu seur.itin tle one:1.1Hi11IW.t' ;~ Yot<~c{i.o. 
(Jfl! 'ÍÍIJ iJ·::nl ; lttlli{ (/ [tt;;nt.) . ' 

O Sr. Ija :·nnhos l\lontene~r-o 
(pela ''~'''':i,,) - Sr·. l-'J·esidnnto, <i, prin1oit'<L 
vista. e Ü(J lJtodu por quo deduziu o nolJeÓ 
Doputtdo a~: sn~L:; consiilOl'ttçucs, po.lem ull:~s 
mHuit· no c~pil'it.J <l~1. Cn.ma.t•a, a.l'irn de ser 
acceil.il, ;L emenda. 

l\Lts, rlexo dc~cln t';1L' a V. Ex. quo se tra.t:.t • 
do nm:t l!lllO\-ai:il ini;cÜ'<Ll11l'i1tC Üi'SllUCCS
sal'io. ú ;teto qne " Profeit,;_J tem de pt·a
tic:Ll' é em Yirtndc th~ nma lei ·do Consolho; 
na o:,:c:L,sião -:yn que s0 ü ym· do discutit· esta 
lei t~ (jlW ;:;e cliJ\'t\ YCitf.iiar tutlas a::; suu.s con
venicncia:'i o incou \-~niencias. 

D t:k l'Cttib <L loi, o Pl'ot'cito vac pl'aticar 
este acr.o de acc:ot·Jo C'Jlll aquillo qno foi pro
viamc.nto C':St:tbelcdclo pelo Con~clho. 

Que ní~ce~-i·larlo In, pois, do se f':tzor a iu
novaç·ã:; do ::::o pnb : iea,r o,;; pi'o.icctos tk con
tt•a,ctos pal':L que el!es sejam <:t,nalys:ldo:~ 
anto~ dn Se!·em dcti.nüivnmonte luv:tdos tt 
cJfeir,>? (.IJ'' 'de:~ .) ' 

SI'. Pl'e::>idí!IHc, praticar nm:L <nltorid:tdc 
ex.ecu t[ v:L u 111 :~eGO, . om virtude de a.uturiza
ção legi:slat :·::l, dcven ,Lo. nntt:~ de lev;d-o 
dcfiniU,·:tmentc a elfeito, dil.l'·lilo publici
dade, t~ utn:1. i:movaqã.o intcit·;uner1T.t3 incun
vcttil'n t~. 

O t>re(eiL1. em virttulP ·le aui;ori;n(to ex· 
prc·ss<L do Con,:üllw em lei,prati0:l unt certo 
actJ '!'lU .h \'•.:m ,_Lc ~Ligum motlu :-::ancciun<t<hl 
po1· os te c.: .. , n~ei h·J. 

A rliseu~~ã. : ; rpF! " nol!re Depul.atlu di~ lJilC 
se_d ,: re CLzer . ..to~V·) r.ct· Jog<Lr na ocea::iiio ~~111 
ttuu se discudr a lei. 

l)mjf~e'.:'ll'-:'U 't:;! ,. ;:t'·t·ac •,o, 'c c i lll arlliot:e
llen<.:::Llll<lllla:-u pnLdi•.:: al', }ii.ll'LL <pu: O:) in
tceo:;-;L,hs u i ·euh~Lm anal.Y:'iO.l' (~ lttllil.as 
vezes rawr cur,t que U!!l bJm coiHl'ae,,u mlo 
se lc'l·_e <L (dreitJ. :\(!Ci'e;ee quu (\ 11111<~ provi
dcnr:ia inu!il, dt:.~cle que o Prc(bito nãu ê 
o beig:= .. lo :1, :1co::ci r.u as ob:;crv;J,çucs que se 
fizorum. 

Os tLci;o,3 d:LS :111 Gjr: ::!,rles devem ser :Liltdy
s :.Ldus dopois do J'Caiiz:td;):;. ·Si, poevcntlll'<L, 
coiilO disso. o nubr·~ D.;puta.uo, o Pt·efoiLu pr<-L· 
tic<Lr algu1n ~w1.o que ~ej:1, irreg·ula.r, elle terü. 
O Cl'i I,Cl'iO pr.:JCi:50 pal'.L l'i}I"Ogdl-o, e :3Í não 
fiZI'l' Q,~l,l, rcvO,!:lÇ i-tO OS Í.JttUl'CSStLÜOS que 
usm11 do::; tlt'~i l:; !t~gaes. 

Puhlic.u•-:u, pohím, cunteactos :mtes dele
val-os :1, c!I'0ito, expol-os ;í, anal.ysu de tudo e 
de i,otlos, ,·. lllll~ CIJU:·m, quo nune<l. se f'ez é uum 
intw,·.t.(;;i,o muito iuconvenionte. (.1/Hi/o bem; 
nwilo br}i1l.) · · - - -
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Em seguida é · posta ti/ ' ''o to; o· rejeitada a 
:"referida emend_a, sob n.. 24, do Sr. B!'icio 
.. .,Filho. 

O ISh:~ .· Dricio Filho (pela Oi'clem) 
•l'Cquer verificação da votação. 

Procedendo-se · à verific~1.ção, reconhece-se 
terem votado a. favor 27 e contt'a, 86, total 
103. 

6 Si·. Presiden·te- Não ha nu
mero. 
· Vao-se proccllcr á cltamad.a. 

Procedendo-so c.t chamáaa. verifica-se te
rem-se ausentado os . Srs. · Raymundo · Ar
thur, Eloy de Souza,. Fonseca e Silva, Pe
reira Reis, Cornolio da Fonseca, Arroxellas 
Gal vão; Tosta, Bulcão Vianna, Galclino Lo
i'eto, Heredia. de Sâ, João B<1ptista, Lamou· 
nier Godofrelo, CamULo So:tl'es Filho. 
ii'rancisco Romdro, Francisco Malta, .Joà.~ 
q_uhn Teixera Brandão e Aquino Ribeiro. 

O Sr. Presidente- Responderam 
:1 chamada llG Srs. Depü tados. 

tram:Jinarlo de 6'39$, para pagar aos ~os or-
ficíaes da Secretaria do .. Seuado Federal 
Dr ~ Gil · Gonlart Filho . . Manoel Erne.~to · de 
Campos Porto e João· Pcdt'0 . de Carvalho 
Vieira o augmento de vencimentoa que lhes
foi concedido por deliberação de Senado, de28 
de outubro de 1902, correspondent::. a. qnatr.:l 
dias do mez de outubro e ~~os mczes de no
vembro e dezembro do anno de 190?; revo
gadas as disposições . em c.on t.rari o. 

Posto a votos, é approvado . em 33. dis
cussão, e enviado á Commissão de RedtlCQãO,. 
o seguinte 

PRO-JECTO . 

.N. 187-de 1903 

O Congresso ~a.cional decreta: 

Art. 1. o Ficni,.O ·.rodcr Executi,·o autoii
zaclo a abrir ao._Ministcrio das Rclaçõeii . Ex
tcTiores o credito especial de 100:000$000,. 
out·o, })il!'a o meiimo fim do que foi auto
rizado pelo decreto n. 977, de 3 de janeiro
de 1903. 

Vae-se proseguir na~. 'votações . 
. E' rejeitada a rcfericl<t emenda. ::ob n. 24, . Art. 2.o Revogam-se as disposições .em 
doSr. 'Bricio Filho. cootrm·io. · 

São successiva.mentc pos'.as a votos e re- Posto a votos é . approvado em 3a discussão,. 
·'joitad.n.s as emendas; sob ns. 25 e 26.~ e enviaCio · c~ Commissão ds Rc.lecç'ã::~, o so-

E' annunciada a. . Yot1çào da seguinte guiutc 
en)enda;· sob n. 27, do Sr. Bricio Filho : 

« Caso · scljlt appNva.do o art. 2°, accres
centc-se, oncle COllVÍGl' : 
- O Pi'ofeito, lógo qne_ se i·euna o Conselho 
~lunicipal. peestar(L conta.s ·ao mcaiuo . dos 
ü.ctos pra.tica.dos em virtude de autorizaç'ão 
elo Pode1• Legi:;lativo Munic.iptll. » 

O Sa•. BI·icio .... Hbo (['r.:laol'llcm)
Esta emenda está peajudicada, poi'que foi 
appt•ovaia, . a emenda a.presen ta.d .L pelo Sr. 
Deputado B8tna,rJo Mont:;,iro . 
. - O SR. PRESID8N1'E...,.... Tem raz?i,o o nobre 
Deputado. 

E' con:üdei'ada peejudic;ulc:t a. emendtt soh 
11. ;27. . 
. Elo pPojecto tL 43 B. de 1903, approvado, 
assim emendado em 31

\ discussão, e enviado á 
· Commissã.o. de Reda.cç:ão pn.en. re:ligiL-o,. ·de 
ac:cordocom o v.mcido, 

Posto. a votos, é i1ppl'ovt1,do em 3a discus3ão 
e envüdo <.'t s::tncçã.0· o seguinte 

PRO.JECTO 

N. 191-de 1903 

O CongJ'e.:;so Na.Cional decreta: 

Art. 1.° Fica o Póder Execu~ivo autori
zado a abr·ir ao l\Iinisterio da Guerra o cre
dito ün _:323: OOtl$, supplemen ta r :1 consigna,
çfio 328 <<Tl'anspo:-to ele t1•opas» da, rnp:·ic[t.-
15:•-1\'Jaterial-clo art. 16 dtt lei n. 057, de 
30 de dezembro de 1902. . ·. 

Art. 2. 0 Revogam-se a.s dlspo'liç~õr.s em 
contrario. .. 

Posto a. Yotos, é à.pprovado em 3a discús-· 
são,~ e~nviado á Commissão de R.eJacção, a, 
sogmnJe 

PRO.JECTO 

N. 19.2 -d903 · 

O. Cong1·essoNacion:~.l - decreta 

PROJEC'l'O Art. J.o Fica o Pode1· Executivo· atitol't~ 
·. N.1.17 .A-clé 1003 za.do a aln·ir ao 'Ministe1·io da Guena. o cre· 

dito de 2.184:637$000, ·supplementur á ru-
(Do Senado) brica lQa_;,Etap:ts..;...dom·t. lG da lei n. 957, 

'"''- O CJn ·~l·esso ,NacLmal· resolve: de 30 de. dezembro de 1902. 
,. i _,· · A,rt;igouqicp : · ~· abe~~to pelo 'Mii:listerioda A1•t; -2.o Revoga.ru:se 
· . -.,,,:-hl.ltiç~cNegocid3Intep~orés . o .. credito ex~ cout1~a:l'io. 
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sEssxo EI\l 4. o E w~TEúnn.o nE: . 1sos .· .. 

O Sr. Presidente- Tendo dado a 
ih~ra~ Youpassa.r á 2a. parte da. ordem do 
·dia. · 

·Passa-se á 

_ SJWUNDA PARTE DA ORDE~'l DO DIA 

E' annunciada a continua.çfto da. ~;a <lis· 
.cussão do projecto n. 164 A, de 190:3 (r·eda
. cção da. emenda approvada na .2·• discu.-Jsão do 
:projccto n. 391, de !902, do Senado). que 
estabelece a penali•laue para os ct•irnss (~e 
que trah o art. 107 do Codigo Penal. 

o Sr·. Presidente - Te.m a pala
·:vra. o Sr. Esmeraldino Ba.ndeira, 

O Sr. EsmeraldinoDandeira 
diz que mais no cumprimento de um dever 
·üo conscioncia. do que no exm•eicio de um 
direito de seu cargo vem tom;.trp~trte na (lis-

,,cussão do projecto que commina penas ::ws 
_rosponsaveis pelo cr1me previsto no art. 107 
do Codigo Penal. · . · 

Sabe que a Cami1ri1 em sua. mu.íoriu. não 
toma interesse especial pJr a.ssumptos de tal 

t?cam muito~ . faci,os 9u~ constituem postc
twrmeni,c. eruncs de d1rotto commum. 

Segundo Lombroso c f.aschi em seu tt·a~ · 
chdo 'sobre o.~ Crime.~ Politícos e as 1"f!liO!H~ 
çües-:- <~o delicto lJôlitico é toLla lcsfio violenta. 
do du·eLf;o _ constitui~o pela maiorüL pa.ra a, 
nun~1tençao ~_respeito da organiza.ç:?io oco
DOJ~nc~, pohtiCa o socin,l quct'id<.L poL' essa, 
maiOl'la>~ . 

. Conformo .von lhering, esse crime con
~:nstc em um n.ttent~do ás condições cxiston
cia.c., U.o Estado. 

Adolphe Priua, em sua obru. intitulada. 
Science PeHt!le et JJroit l'osilif~ considcra.-o 
sob o ponto dê} vista ab:~olui.o o sub o ponto 
de vistajur.dico. 

Sou o p1·imeieo, o crime polit.ico é simples
mente uma concepção da ordem politiea 
different':l dê~ concepção da maiul'i<t c lllll 
a c to te o dente a. t•ca l izi.Ll' a.q uella concepçã.o 
diff\H'CI1 to. 

Sob o scgnnuo, é tolln, infra.cção gt•,wo 1t 
ordem política do Estu.do. 

natul'cZ1: prova estú. no debate tlosso JUJsmo Essa. orJom politica. dcYe ·see consitlm·a,r.la. 
projecto, deba,te quo tem apenas ::tttra.hido s::>b um duplo a.specto: no intel'iol' o no 
tres o1·adores á tribuna.. extm·ior. 

Lamenta sinceramento o facto consignado, 
'já porctuc o assumpt1) em discussão é sobre Na.quclle, comprch:}n(le a. rórma de go-
modo relevante, já p Jl'que os h Casa J.o Con· dv~r~o. o.:; · P1 .~~eresdpoli~dico1s_ do E::;L?do .C os 
gressoconta em'seHsoionumcl'o~o::; Ol\tcJol'es trmtos.Po ntcos_ osct_ a< aos; nes,c, <t Jnde
que poderiam elucidai' com vanta.gom e brilho pe~dencl~ da n.::çn~o, a mtcgc,dado do terl'i
a. ma teria qua. ora so c.mtroverto. . 1iEoittod e a~ relanoo) dJ E.~t.t,lo com o:-> outt>os 

s a os. 
Dul'ante um cerb t'3mpo nn.da, í'ui mais 

·variavel do que a. noção do crimo politico. O:J dc!ictJs oleitoraer: tn.mbJm participam 
Crimina. 1istas notavcis c;mo Frn~bel, Lu- da. mesml.t natureza pela ra.zão de se dírigi

.cas, Halschner 0 Cat·rara, põem a,t<J em du- rem contra a ordem poli~ic:t intern:1. 
vida apropria existencia dc:~sc Cl'ime. D; accordo com umas p:1la.Yt'n.s do Lil,tr,··, 

Na antiguidade o conceito do delicto po- o cl'ime poHtico ~~ o m~Lis consitlct•a,vel de 
..litico é por 'demais amplo, compi·ehcoU.enJu todos os crimes, U/J m3n•J3 . nas sociedade:.; 
na maiorb dos C;.\sos os crimos co!nmuns moderna.s; as re:tc~;õcH se fazem scntiP não 
ma1sgraves. sómontc SJbre o.-.; particuhtres, mas tarnbem 

Deixando á margem as volha.s mona.rcldas sobre a fortuna publica, sobre as relações 
do Oriente basta attender ü.s instituições da internas dos cida<lãos ontPc si. sobrc a. · st
'Roma primitivapara se firmiLl' convicção a. tuação intcrnacion;.~l, sobre a. moea.liúadc 
talrespeito~ commum. Merec3 see estudado como um 

Nos velhos tempos da. c~da.deeterna os mn.is caso de pathologiasociaJ. 
graves crimes políticos eram: o pcwricidium No Bra.zil, as leis dn. mon·archh e da Rc· 

·e o pe;·d·uellio: de um lado, diz o notavel es· publica sempre · cogi1;:l.r•um da espcciê e ü 
cripGor, o homicídio do pae era consiueeado art. 6J, lettra i da Constituiç:ão de 24 de fe
no systema patr'ia.rchal o maior. attentado vereirü a,ttribuo â justiçu. federal o processo 

. contra. as !ois d.i vina.s e humanas ; de outro e 0 julgamon to doe rime poli ti co. 
tadq, assimtamhem era comiúm·udo o cri· 

;me daquelle que lançava a pm•turba.ção na Gravo como é odeliCto de ttLl l1êÜIH'eza, 
communldalo patriarchulpor meio de alt:l. não se podem n,b:-:;olutamente justificil.L' u. 
·~;1•aição, attentando contt•tl. o Est~tdo. brandura e a condescendoncia nas penas que 

A' medida, po1·ém, que a sociedade . va.e se lhe deve comminal' · 
.. de8pindo as fórmas primitivas do governo, A hypothese .em discussão é a pt•ovist:L no 

fia velha conc3pç~ã.o (lo crime poli ti co . se des- art. I Oi do Couigo Peurtl. 
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ANNAES . DA CA~lARA 

.. · Ora, esse Codigo, que foi promülgado antes] 
da Cunstituiçào. estatuia para. o ca~o a pena 

·.de banimento. . " 

Revogada, porém, est:C:1. })COa pelo art. 72, 
§ 20, da mesma Constituiçã.o, o Senado col-

,. ,...lfiou essa lacuna, votamlo em um projecto a 
pena de lO a 20 annos de recltt~i'lo contr<~ OiS 

agentes princ.ip :v~s rio del icto previsto no 
i:\rtigo citado üo Codigo Penn.l. 

Entretanto, a emenda Noiva reduz ei3sa 
pena, para 5 a 10 annos ~ws cabeça,.:> c clold a 
seis aos co-autores. · • 

Ora, taes penas, por 111inimus e excessiva
monto bl'a.ndas, seio ele todo indficazes. longe 

· de constituirem um meio do intimidação ; 
-v:alom_ por ~m incitamento iL pral.ict~ t.lu de
llcto d!SCLlt.Ulü. 

Fica, (),discussão aliada pela hora,. 
Vão t~ imprimir as seguintes 

RED.ACÇÕES 

N. 133 Q -19m 

Rr:dm:çr7o finut ch( emMcla d(~stncada na 2a. 
d :.scu sst7o elo pro}ecto 11. 237, ele 1900, 
dech~rando que yo:::c1nío da fronqttia postal ·a. 
c:!ITespondencú! e a <<Rr~ v-:·sta» cü~ Sociedade· 
de Oeorp·aphiG r.lo Rt:o de Jan ei1·o 

(Vide projectos ns. 133 A e O de 1903) 

O Congeesso Na,cional resolve : 
Al't. 1. o Gozarão da franquia postal a cor- . 

respondencia c <t Re·Disla clê1 Sociedade de 
Geoge<.tphia do Rio de .Janeiro.. :· _ 

Art. 2. 0 Rov'ogam-so as dlspostçoes em 
E' Sll.lJido (lUC ~ts fontes pt·oximi1S do ar· 

tigo l 07 do Couigo Penal si'í.o: o ; ~r t. 85 do contrario· 'w 

Codigo Cdmina.l de IS::1o e 0 ê1rt o 1 J 8 do Co- Sa.la ílas Commissõos, 4 de setembro ue 
dicc Penale du Heino da Itttliil,. • 1003.-Dominqos O;liinw·aes.-!Iennenegildo 

Pois bem; quo ~ .; coni'J"urttcm e~séLS 1e1s: 
nonhuma ha, quo consagro a. benovolencla, 
excessiva da ernuncia. em discu::isã·J. 

, O illus~re DQputa.do pelo E~pirito San i;o, o 
Sr. Gald1t1U Lor·eto, jü pru,rou em seu cer
dit.o e b:-i lhante d.iscurso pronuncütdo <.t res
peito dessa emenda . que a legislação compa
ra~a repelle a brandura elas penas pa.1·a os 
crimes da esprcic referida, e o seu talentuso 
collega Sr·. Bernardo Campos, em notavel 
oração pl'oferid;~ sobre o mesmo assumpto, 
<.l.pt'~sen :oou H!! l <t emenda que rosk;beleco o 
proJecto Llo Senado, melhorando, porém, a 
resp~c Li v a reclacção. 

O o:r;Ldor vo l.ar;L pr:r eossa ultima emenda o 
acred1 ta, que com u1na pequena rectificação 
sobre a gl'adn;tç<lo d.<t penalidade 1los diverso~ 
socii cri Jilinis ~: · lb se , impõe a, approvn.ção 
da Camal'a. 

Dep:,is ~~e mniti1s outl'ns considerações so
lm_,, o pr·u,Jecl.o em debato, o orador concita, 
os Srs. Deputados â não se deixarem em
polgar , pJr· cst , sentirnentalidcHle doentia 
que beneficia apenas os criminosos,que trans
forma o ré,J em v1ctima e a victima em 
réo ; e::;so sentimentalismo dos penal:istu,s ro
mant~cm~.o tão justamenHJ condemnaclo pelas 
consci•lDCias rectas .e espu·itos cquílibr~dos. 

Em relação <.tos criminosos devem-sP re
p~tir .a.s palavras de Shakeaspea.re e Dante, 
cttadas por Garofalo ; , 
- . Jliercy b-ut 1ntwcle?·s pm·doning · · those that 

. (kill. 
-pue. p§ve la pietrl CJ,Uando é ben ?1W?'ta t 

·· (Mttito be;m, ; muito bem. ·.· O·. orado1· ê viva
niente felicitado pm· todos os 81·s. Deputados, 

de Jlforues o - ·\rú-iato Jlascorenlws. 

N. 133 S-190:3 

R t dacç!To (inol da eiiw·nda upp;·o1xtda. n t.! 2a 
rliscussao do prujecto n . 287, ele 1900, cle
clanmdo que {JOS(l"dío da franquia postal a 
con·espondencic! e a <<Revislw> da Liga 
Navc~l Bntzileint 

<Vide · projectos ns. 133 B e P de 1903) 

O Congres~o Naocional l'esol v e : 
Art. L" Guzarão drL franquia, postal a 

cones:pondencia e a Revistu da Liga Naval 
Bra.zileira. 

An. 2. 0 Revo.~;am-s 3 a~ Jispo.üções em 
contmrio. 

Sala das Comrnbsücr-, 4 de ::;etombro de 
1003. -Domingos UuimC!rilcs. _:llermene,gildo 
ele Jliorw·s.- Firiulo jlfusccwenlzas; 

N. 133 V- 1!103 

Redacçtío fin"al · elo p1·ojecto n. 13.·; C, deste 
anno, emenda approuu.ia nu 2a. disct~sstí? 
do projecto n. 237, de 1900, declarando q·wJ 
go~w·á da frc~nqHia postal a «Revista» da 
Soczedade de Merlicína e Cirw·gia do Rio 
·ele Janeiro 

O Congresso Nacion<.1.l resolve : 

Al't. 1. 0 Gozará da fr-anquü~ postal aRe
vista da Sucie.iaéie de Medicina e Cirurgia. do 
Rio de Janeiro. 

Art. 2.o Revog:.tm·se as disposições em 
contrario. 

St~ht das Commsisões, 4 de sotemb1;o de 
1903.-Domingos' Gu·:ma,·(íes.~ llennene.r;ildo 
de . J1fO?·aes. ·-Vi?·iato • M.ascm·enhas. 
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SESSÃO E\L 4 DE :;;;ETK\rBRO DE t 90:3 87 

I 
abr·il do 1887, attinja, :L tresontos conto:-j 
de rC•is. 

Reclc~cçrro final do ['i''!jecto )/, 182, de::[·} . . . . .· . . . . . . . 
armo, que (w.[m·i::sr.! o l'rcsid, ;; dc da ReJW- . O art. :2-b do .ctl;~tdo do!;t:oto n. 9.738 
blica a Gfn--::1· 00 Jfinist e1·io ({11 JHslir:u Ill<l!1r.lou annoxat· <~S LlC30Ul'<Lrms elo Fa,z;enda. 
Neqocios f;?./.r:>·ir•i' e3 0 <Tc'(li/n e.d 1 ·w~i-,!~- ttS Ca.ix<:s l~conomiea.s da~ Provindas e 1iS 
y,w·io de 100:000$ Jhu·u alf ,,;,-fcr (Ui pu!1,: - q,wws nao es~<t va1_n . I'úlllltdos os l\Iontes ~e 
mr:. illo rh~ despr' ~(is .;lt; i{tJi' t(•::: SuccOl'~·us, üX.LlD.!.!'ULnJ_o ost .;s, com oxcepç\a.o 

tlo :-:; extstcote:-; na:> e1daJos de 1::i. tia,l VctdOl' o 
O Congres::;o Naciunal1·e:-:ol\'l~: Ro '.fe. :\os E-;ta.dos do lU•) Gl'anLle do Sul e 
Al·t . l." Fic::t 0 Pre:::idente da, Rq 1 1. , .- S. P;mlo, a.;: Caixas !·~conontic ,~s. pola impor

<.Lutol'iZ<Ldo êL abl'il' ao iVlini:-kn·io l; ·.t .'te.~ t ;tncia do,..: depo~iw::;, nií.o cs~ava,m annexadas 
r . . . ( . . _ . . . . (a. lbttt,.ct (ts thosont';Lria". l<~xtinctas esta,s repa.rr;i(:õc~,o 

(; N~gocws In,m:wl·e;; ° CL'l.llÜIO e~~waot'IÜ·j Uoverno expedia o deereto n. l.IGH do '17 .do 
na~·w do .wo.:_oo;!·? J!a~~;t .. a 1•.1:u~dn_t:. '.1·? ~)ê~g-1~ 1 nczonllJL'!) do lt3U2, quu, dm·og·;Ln·lo o~ a.t·t-<. 54 
monl.o d!.! du:-;poz.l:-. e;etlo~ ,to:s. lv.ilt:;:.tdttb de 1 n 74 d l dccl·et d, -) tt 3 1·nnho d 3 1887 
accol'do com o íH'l, 6<1, tl.a .let n. 3:J, de :::6, . .. .. c__ '

1
; . - t,. ~ • · l . · · . •. : , . L. ~ 

do .·"1101.1' ') l·lo 180') no ·· ' 110 '' :l"' }OQ':> -,.. I CO! llOU cllll.onurlM.~ e W!kpondeni.L I ,t:-; Ca!X,l.IS )c" t • __ , .:-;,til::>(<.:- u~lttrl· ! E' · ·,,, 1· \ · . 1) '}\[·• · [-· ter: O'.l'G ·· I 1 C!)J10flllCcLS (O : lll<.LZuna::; , 1 <.Lr<L, i ai an lélO, 
•· 

1 ~ · I PLwhy, Ceal'<t, lUo GrU.!tdo do Nort.<~. Para,~ 
Art. ~·o H.evogam-se a ::-: disposi()ões en1! hy1Ja, :\lagôas, S·n·gi pe, l~spit-ito -S u.nto, Pa-

cun1.ra.l'Io. 1 ra,ná , Sa,nta. Catlmrina, Goya.z, IVI ; ~tto Gt·osso 
Sala. ela ·' Commis;1)c.s. <1 de ·'<'LUJltbru .Je 1\ e .\I i na~ Gcl'ae.-::. ·IBst:.t sitnat;ào, durou pouco 

1903.-nominqos Guíuwrríes. -fi,n·m,•ner1i irln ttJmpo, o por cll~creto . n. :! . 8k2, d.o lD de 
rle .il1orar:s.- 'vil'if.llo .llctSC(I ,'CtilW8. . I ;Lbetl cb.• ]X\18, OS:::\:18 c:.llX.il.) Ecooon_lll~a.s pas

:)iLl' (\.111 p~1.1'a as re::;poctl v a.; ddegu.c1as li:::ea.es 
Vã.o a imprimil' os seguinw,; I o fi~~Ll'<.wl sob :-~, :vlminisCL'"'Ji.o do delcgallo 

ti::;t•td, ost:~mlo :::en~ :::et'\'i<:o; a. ca.rgo do 
PRO.TECTO;o:; tllcsom·oiru e de du11s o:-;~e~ptm:n·io;:; Llosi

gnado, pelo .\Enist.ro da Faze11ütL 
N. 8:~ A- l(JO':l I 

! As C;li:ms EcoiJOmic<.t-;; de P- :J·nambuco, 
'l'tJ.i' 1ír! e:r:kn:;iros a tocl,is !':i r'ui.•:{'8 L·._. ,r BLth ia .. ~Hnas Gera,es, S. Paulo o Rio Gra.ml.e 

nomicus ((:!luru;;·;;u~: r1u {.';1it71í, fji 1 ' ' le;!/"!;il. do Sul, l!em C.)ft)O a, di1 C <.~pitd Federal, 
(undo de J'CSCi'!il.( SI!Jiel·iu;· I( {i'I!SI} i?hS flcm'iUl1 U.UGu OiJlllltS (~ ínllepcmticntcs. Ora,, a 
contos lÜ í'd•s. :, dccn~to 11. DrJJ, du 7' d ': rla. C:.tpítal l•'edct•,tl. goza. dos f'i.tvm·c;:; do tle
nove·m.úro de 18!.)0 (com jlltrucer da Cuil?nli .~:· cr·oLu n. U61, o D.S que s ~; ;wlw,m :·;oiJ a u.dmi
s,To de Q;·~·!rnwnf,_) nistr,L<)n das clolcg:•cias lis<.:; ;.tos t6rn como 

O projcctc. n. f!3, do 190:3, ilpl'escnGadu ;i. 
c,tmara peht lllustro banc:•Ü<1 ttO H,iu Gmnde 
do Sul. o ::;olm:; o ruuti tern do cl;u· pa;·ecL•l' i.~ 
Com missão do O r·c·.:l,mf'.n l.o . manda. tüJ'IJ <U' 
extensiva:~ a tod~~s' as Caixa~ l·:connmica;.
antonom;u; d:t Uni<l'J as di~pos ir;õGs do decreto 
n. 061, de/ de sctcmbt'o de 18!-JO. 

Por es ~o decl'cfio fui o ~ou :-:: Glho fi.-::cal tb 
Caixa Econ ·Jmica c ~lontc de Soccol'J'n d:.t 
CD.pital Federal auto1·izt.vlo <.L d ispcnsé~t· de 
compa.reccr á 1'<'3parUr;ão, percebendo dous 
terços dos vcnc.íment•Js marca,clus n -. tahella 
an n exa ao deceeto lO. 26:3, de 6 ti e j utlto 
de 1889. 0:-: empregado.:; que cou ta1·crrt :30 
ou rnais annos ele bons serviços ahi 
prestados o s ~ inv:tlirhrom. Os que, nas 
mesma.s condições , lwuve1·em seevido dUL'ttn
te lO ~tnno;; ou mais, som terem comple
t cLdo w; . :JO armos, · peL'cebcrU.o dos J·especti
vos dous terços uma CFIOta proporcionD.l ao 
tempo de ser,~iço elTecüvo. 

Pa1'a, qu0 semelhante f'avol' tenh~'!, logar, é 
indispeqsn.vol quo o funclo do resorva,, de 
que trata o art. lD do regulamento que 
lmixou com o · decreto n.9.738, ele 2de 

Cnnceiun:~J·io.-; u::; 11u. qnadr·o de FazendtL, fillO 
têrn apo.~onütdori:t, .do a,c:eoeLlo com :t Lei 
n. 117, de 4 do no,-omlq·o de 180~; fictLill, 
pois, oxceptuado.~ o ; f'uiJCCÍOIIi.Ll"lo::; da.s out1·as 
cinco c.,,ixa,; O<;onolrlic:.Ls n.ut.O!l.J!l'l<l::>, o que 
uã.o p .Ll'OCQ jnsto. · 

Convêm l.ornlm.tr á C~L rrnl':t que os vcnci.
mentus tlc :~n;e ;:; funeeirJO<Vl'ius nàu sU.u p:t,gos 
pt!lu TltoSJLll'O o sim t'.Oin os pl·opl'io::~ rc
ctu·.:>o;-; ÜL~~s ts c:dx,,,s. 

A Commis::;ão G uu p l.l'O:~m· 1fUC 0 pl'ojecto 
sej;L êLppt·uVi.lÚ!l. 

S<:L!:t tb.s Commi::;sõcs, 4 du sotembro de 
lHOl.-Prancísco. Ve1:!;a, Prusidentc.-Pr.wla 
Roi i l.u:;. l'CI:üoe.-Gale~Io Cr.wvo.lltal.- llnizio 
de ;lb1·eu .- Cm·nef.io r.lu Fun~eca.- Davicl 
CamlJislt!._;Laurinclo 1)-!tla .-Urúano Santos. 

N. 83-100:3 

O· Congresso N:\cional dee1·cta : 
.A.1·t. l. o E' extcnsí v o <t . to~Las as Caixo.s 

Economicns autonom:.t:;; d.<.L Untlí.o,q_ ue tonba.m 
fundo do 1·eserva superior u. truscntos contos 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:02- Página 19 de 26 

ANNAES DA C\\[Al\A. 

de réis, o decrc:;o n. 961. de 7 do novembl\) ta/le do soldo, uonsid.era.ndo-sc derogado o 
~: de 1890. art. 1°, n. 5,dodcercto n. 478,de 9dc de-

Art. 2.o Revogàm-se 11) disposições em zemqro de 1897. 
contrario. - S.tln. d.us CJmmi~sõcs, 31 de agosto de 

Sala.· das sessões, lG de julho de 1903.
Jtt'Venal J.lfille;·. -Soares . dos Santos. -Doiídn
gos Jliascm·enhas.- Homem, de Carvallto.
Jomes Darcy. -Germano 1{asslochm·. -·Anqel o 
Pinheiro. · 

N. 132 B- 1903 

jJ(t1·ecer da Com.misstio de On:amento sou;·e 
as SHb-emendas da Commissc7o de Jlüo·inha 
e Gue;Ta ao proJecto n. 132, que {t:ú< o 
força naval, em 3·' cUscussci.'J 

(Vide projecbo n. 132 .J.,., de 19.)3) 

A Coinmissão de Orçamento, tJudo exami
nado as sub-emendas oll'el'eci.:las pela Com
mis"ão de Marjnha e Guerl'a. ao projecto 
n. 132, .que fixa. ll. força. naval para o exer· 
cicio de .1904, . é de . p:11•ecer qub não seja 
tomado conhecimento deltas pJr não cabel' 

~ a sua ma teria em .lei annua, confvrme jà se 
enunciou no p:wccer n. 147 A, que fixou a 
despeza do Ministerio da Güerra! in fine. 

Sala das Comnii.s3õ3s, 4 de setembro ele 
1903.- F1·ancisco Veiga, Presidente.- Lau-
1'indo Pilta, relator.- Galer.To' Ow·valhal.
Pattla Rmnos.-Cornelio da Fonseca.-Ani::;io 
de · Ab1·eu.-Urbano Santos. 

SUD-E:\IENDAS A QUl~ SE REFERE O 
PARECER SUPRA 

Acc1·escente-se onde conde:;.·: 
Aet. Os dil'c~tot'e' e pl'ófessores das os-

cülas de artilha.ria, de f0guistas e de timo
neiros, sondadoi·es e ~lgnaleiros terft.o Yen
cimento igu;tes aos <los fnnccionarios de ca
tegorias correspondentes dí1 Escola. PL'a,tica 
de Torpedos. 

Art. O tompo de serviço para a, reforma 
dos officiaes infe :·io1·es da. armada será 
çomputaio de confot•midade com o3 pdnci
pios gera,os da lcgisbção milibr em vigor, 

. ficando de rogados n. s~guntla pl.rte e o. 1inu.l 
do art. 67 do regulamento que baixou com o 
decreto n. 3.334,· de 17 de março de 1899, e 
o§ 5<> -do. a1•t. 33 .do que baixou com o de 
Ii. 3.417, de 29 de maio _de 1902. 

1903.- .T. Soa1·es Nei'Va, Presidentc.---:-C'orlas 
Ca'Valcanti, relator .-Soares dos Santos.- R. 
Paix({o. - · OliDeira Valladc7o. 

N. 133 R- 1903 

Redacç((o para nova discussão, em. virtude do 
w·t. 1.'32 do R'~[!i11wnto Inte1·no, da em.endc~ 
app?·ot,ada na 3), d·~scussão do p1•njecto 
n. 133 A, deste anniJ, declal'ando que ,r;o:;a
n7o de {rw7.quia postal a COITespondencia e 
a «Revi::,ta» do Archivo Publico do Estado 
de Milws Gerr:.tes 

(Vide projectos ns. 1:32 A e O, de 1903) 

O Congresso :Nacional resolve: 
Art. l. o Guzarão de franquia postal a. cor

rcspondencia e "a R,.:vista do Archivo Publico 
do Estado de Mioa.s Geraes. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições om 
contrario. 

Sal<t das Commissõcs, 4 de setembro de 
1903. -"-Domin.qos Gttimw;lies. -Flennenegild o 
ele Moraes.-Vi dato ~llascarenhas. 

N. 133 T - i 903 

Redacçao pw·a 11.ova discussao, em, virltule do 
w·l. 132 . do Re.rJimento inte1·no, da emenda 
destacttd{(. na ·· 3a. discuss([o do pi·oJecto 
n. 133 B, deste wmo, declarctndo qHe go
~a·rilo de frcmquia postol a cmTespondencia 
e C! Redsta do Ctab M~.litar . 

(Vide oj d.! to3 11s. U3 B e P dd 1003) 

O Congre:3SO Na,cional resolve : 
Art. l. o Gozm·ão da f'ea.nquia postal a. 

eorrespondencia, o a, R J'rlsta Jo Club ·Mi
lital'. 

Art. 2." Rc\·ogu.m-se t~s disposiçõós em 
contrario. · 

S:~.la dí1s Commlssões, 4 d.e setembro de 
1903.- Doini11fJOS GHimw·aes.-Hennuneyildo 
de . . Monws.- Yil·ic!tO J.liascarenhas. 

N. 133 U - 1903 

Redcwçao pw·a nova cZ.:scttssao, ern vi1·tttde elo 
a1·t. 132 do Reqinwn.to Jnte1·no, da emencla 
destacada 11a • 3a. . cliswssr.ro do pl'ojecto 
n. 13:3 B, deste ltnno, dechtrándo que go
zaJ'c.To de {1'll1ÜJ1.t.ia postal a COI'!"espon~encia 
e C', Reviste.~ elo ClHb Na·val. - · 

Art . ... Os marinheiros nn.ciona.es que conh
rem mais detres annos de serviço; com ex
~mplar compO~·tamento, . terão direi.to a uma 
gratifica,ção addicional correBpondente tt me-

{Vide pr.>jectos ns. 133 B e P, de 1003) 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. L o . Goza1•ãode .ft•anquia postal · a. cpr

rJsvonclcncla c a Revista. do ctub Naval. 
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' ·' Art. 2.0 Revog.:11u -se as dispél:;;iç~ões em tuido o po5soa.l geral das oflicinas da.se()'uintc 
-contrario. fórrea : · '"' 

Sal::t. das C. mmissõJs, 4 de set(3mbro <l0 190:3 0 mcstrJs. 
- Dominrns f) uimon!e.-:. -1Ien1Wi1ertildo de 4 cuntramesf.t•cs. 
jl:lói'l!Cs.--..::Vil'iut.o Jiascoreillws. ··· ---

N. 1:33 X - 1003 

. Rcdacçüô pai'<! nurr! d~:;o~o~ .~~To, d e uccor(lo 
com. o m·t. 182, do Rc[J iíii:J; !l o inleri10, da 
emtmdG . (ljJJJi'Oi;{(d(! IÍ(! ,'jil. di~cu::.~(t() do zn·ó
}edo 11. 13.'3 C. de::: te nnno, ,fcdu;-undo 
que yu.:;m·á da fi'i!11rp!:·o pu:ld (1, <-<Revista 
Jludica de :<. l)i!U/O». 

:~ manda.dores. 
7 oporarios _dc la elas:;~;. 
4 ditos de SJgumla. 

10 rlitos do tct•ceit\L . 
32 ditJs J.c qnal'h. 
16 Serventes ............. . l.l75:377$H4 

~:=:o: 871 ~3 :lo 
3-t·~: ::J,U$000 

7·' Fa.bricas c laboi·atot·io 
(como na pt·oposta) .... 

8:\ Serviço de s:m l: (idem). 
9[\ Suldos c gt·a.tuica.r;àc$ 

(\'ide o' pt·ojectos ns. t:33 C e N, tle i'?0:3) (i.lem) ... , ........... . 
lOô\ I~ ;~~p:.ts (iJCI!l) ......... . 

O Congt'OSS) N~C'ionat resol v c: 11~ CI<V>SQS in::tcth'aS (idem) 
p0stcL I a 12~~. Ajn . l~1S de CU::\t:L(itlc~;JJ) .. 

l 4 . R 1 7: 3 'l~$900 
15 . ~):30 : 31 G:~OUO 
-~ . on 1 : 309$951j 

:ZOO : 00~1$000 
~ ~~a Co'onias lll i L i ta r e s 

Art. 1. 0 Gc.zu;L ch fl'll1 ·.]Ui8. 
Revista llfed·icc< de S. Pwdn. 

(idem) ........ - .....• 1.5: 800$000 Ar L 2. ~ R~n•gu.m-Ec as J.isposiçõos em 
conLrario. 

Sttla. da.s Commis2ÕC3, 4 Lle sctcmlJI·o tlG 1001. 
- Dorr. i1?fJOS (},timm·((e~: . .:_ lie;·nlet~efÍUdo de 
;Moraes.- V:riato Jluscure;dws. 

14::• Obt' .s milib.r·cs- au
p:mcnti.vb cstn. l'ttbri~a 
J.o 500:000$ 1n:·:L eon
s :. r;tcç'io da. i'<Lhr·ica. do 

~. 147 B - 1003 . I 
&ti acç<To pu nt ,'l• d,;c o .s s ao do pr~joc l' H: 14 7, 

~qstc an.Ho, gt.'e .fu:a a (l;,:sp_e~a do .Jl!nts/.c-~ 
·,·w da lrtiC/T(I, para o e:~:crc ·;,cw d0 1 9U·i 

O Congt•cs~o ?\adonat <l ecl'eta: -

Art. l,•l O Pr.Jsidr.ntc d;L lL\publi•:a, t~ <m
-torizado a, dispendcr- p.! l.) ~-linisLel'io d'L 
·Gtnri'tl, com os s:wviço$ cln.:ügn:tdo; n:l::: sü 
·gnint,o . .; v.\l'hit·:, a quanr.i:t de :·l0:'20"J.~, om·u. 
48.122:50G$iii0 em papel: 

1'~ Adminbtl•n.çã.0 G o r ;:tl 
(como n<L pt•oposta) ..... .. 

2"- Supramo TribunaL Mili· 
tar c auditores (como na 
proposta) •............... 

·3!\ Dirocção Geral da Con
tabilidade da Guerra, re
duzida de 1:750$ pela sup
prossã.o de um p ;r te i ro 
addldo .•.......••..•...• 

l 'Ji: 9 l5:~0JO 

143:800$0011 

2313:580$000 

j)OlVC•l\1. S C lll f'LIHlilÇl\, 
destinada as impod.::tn
cías nct~c::ssarias p:bt'-t, ns. 
obra~ do f'ut'ti fie tr:i'ío dei 
pol'l.u do Sa.n t·Js, 1-:sL:Ltlo 
.te S. P:ttilo. c conti
nuação d -s o'J:~~s coco· 
tHttf::, inci:I.·d ''O a con
:> )t'vaç?i.o <h e;tt•ad:t llc 
J'O<lagelll iJ. Fl'anci ;cil., 
em Sttnta Car,ltttl'ina. 
q 11n lle<t incorpor:tda (t 

nl..\u .as r. . .:;Ct'êv.la.:; de 
f'el'l'O rstra tog icas ..... . 

15a Matcwial- Au.~m·.1 nt"tch 
2.~0):()00$000 

4n Intendoncia Geral ela 
Guerra. (CJ1110 ha. pro-
postt\) ..................• 

ue G 1: ?00~;, sondo na. 
ecnsignaqãú i"· - Dir,\
cçri.o CLlr·al de Con~:tbili-. 
d !.de tL ·, G:Ict·f'a. 1: ·:oo.-; 
p:u·:t expciLtntc; na cotl· 
~:~ignaç\u :2\P-lü!tnoot.:L 
de ca vtülo;;, c te. 40:000$; 
nr~ con-i~nnr,:i'ío :w:~. -
Accluisiç·fí.o do instr·u
liiCnl;ns, ut,cnsilios, n .c., 
:20: OOD$0:JO .•.•••••.•.• 

281 :2 l 1$0Jo lG11 Cvmmi~sno e:n p:tiz cs-
.1: 0.20:894$50~1 tt·;.wgciro ............ . 

8.408:005$000 

:30 : 200$000 
,{)a. Instrucção militar (idem) 

,oa· • Arsenae.s, depositas o forhleza.s, assim 
.reduzid1.\S .· : na sulJ·rubrica- 2a. ordem -:_1{ i o 
·Grande tlo Su~ . - Officinas - a,ugmentc-s~ 
45:~·00$ para conservaç?.í.o da officim~ de l'or
reiros e p:tgamento do pessoal da officina. de 
a.lfaiates o das secções d~ latoeiros, funllci" 
ros, correeiros e selleiros, croctda.s . pela lei 
'll. 957, de 30 de clezr.mbro de 1902, con::;ti-

Yol. \' 

Art. :2. 0 E' o P<Jtlet· Exccuti vo autorizado: 

I. A mandar, na, dgencia desL:t lei, para 
uuti'OS p:dzes, como acitH·.lo) militare::> ou om 
comm:ssã.o pi.Ll'LL cst1tdor os diversos assum
ptos militares e os pr•ogl'essos dos respe
tivos conhecimentos, officiaes gcnm·aes, su
pm•ioi'es ou capitães, complotamtmto habi· 
bilitados, sendo um pura ·:t Em•opa, um para. 

iZ 
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a America do Norte, um :pcn·a o Prata o 
outro para o Paeifico. 

II. A manda,r IJJ.l'c.t; diversos paizes. étfim 
de se aperfeiço:.J.rom nos conhecimentos mi
litares por e.)paço de um (J,nno, até dous 
ofiiciaes :por arm:~s ou eorpos e::;peciaes, com 
o respectivo curso e ca,pachia.de rocunlwcida. 

IH. A estaboleceJ' premio.s 'luo ostimnlom 
a criaçãu U.o cavuJ!.J de guotT<t nacional. pu 
dondo despender atl) :SO:OOO$ annuu.lmeJJte, 
parí.LO que abl'irà o (:recltto nece.;sn.riu. 

IV. A despender· í.L qnanti:L do 150:!100$ 
com :tlinha tole,t!"r;tphica Cuyabd. a Gururnbá 
e seu prolurig<LillBnto por :vlit•a.ndc1, Nion.c n 
Porto Mnrtinho, n:t fron L•·il' ~ com a I{ epu
blicí.L Llo Pat':J.gnay. 

Art. :J.o Ficam vigor::t.ndo como creclitos 
cspeciac.':>, pa.ra o.; me~mas ilns p;.tr:~ que 
foram votados, -OS sa.Uu:> dos crer:lit:;s conce 
didospelJsdecret·Js ns. 141, de 5cleju:ho 
de 189:l, c 1.023, J.e ~4 lle clr·zembt'u de 1~94. 

Art. 4.° Continú:L em vi;.!,·or- u art.. "2u d'L 
oi n. o52, do 23 üJ Iwvombto cb 189:?: 

Sala. das Commissõcs, ,1 <lo sotomlJl'u de 
190:3.-F?·ondsco \-u.i[Jl!, p:·esidente_- .!ol7o 
Oalerro Cc!n,alhat, rola~or. -r·orneUo da Fon
sect!- LoiO'inclo f 'i/ tu.-- ]) '( t' :"d c(( IÍi z;i s! (!.-
Paulo Rt:Wio~:. · 

N. ].:)3 A -- lOJ:-; 

Parece;· sobre ememlas o;Ji_•i·ecidus l''uu a 
2a rüscussr7o do prn,iecto n. i8:J. desl•:. anílo, 
que (i;J:n 1.1 desptJ.'C.u do Jnn::sf.:;··io das Nela
çOes Erderiorcs pw·a o c;,,,:r.·i··in.de 190 í 

A Commissã.o Ü3 l.)rç~.Lillülllio e.stu.k•u as 
umoncla,:-; apl'esen L<v1a...; au pr· .. jecto n. 185, 
deste anuo, e ;,nbmctte :t I.'OtlSi(ler;w~i,,~ d:t 
c.·amarn. o ~cu p<tt·o::ot• SiJIJt·o ull ·.s. · 

J.a Snjam a~ vm·bas d '· ruhl'ic<t 5a c:Licn
L<Ld<LS o clls1.dbuitlas segumlu as dispo:-5içõus do 
art. Jo, :::i 1•'. da. loi 11. :3,S2, ele 8 tlc rwvum
lJro de lfÍ93. CJm 01.S, modill1':1ções in1;rodnzi
das pelo dDcreto n. O.t 1, d1J lO do no-rembro 
de 18D9, t!ara a~ logações. c dB accOl'il., com 
as determinações du art. 9•• do de,· reto 
11. 9\:17 13~ dG 11 do novemlll'O do l8Dl. l)Hl'a 
os consulados. -

Sala, das scssõos, :-11 de o,go81.u ele 1 DO:). -
Lamenhu. Lins. 

A u,dopção d:t emotllla. illll)Oet.tl'iu em um 
consider<: .. vel :wgrnen r.) de dospezas em ouro. 
u.ug111Gnt.o que nem foi sulici t·tdo tn P'''Jpostêt 
do Guvemo, nem pC:de sel' considot•n.do ur
gente. 

Os vencimentos ~sta.belecillos no projocGo 
foram gomlmente tlxadas pela lei n. 500, de 
:31 d~ ~ezcmbt'o de U::l9S, que tem vigora.do 
quas1 Integralmente nos orçamentos daltuelb 
data a,té o pPesente. 

Accresco que as diminuições de venci
rnentos qnan to ao corpo diplomar,ico teem 
v·cr.'.ndo .':iobre as despeza:~ Je repre.:;entação, 
que são suscoptiveis du aher-ações ;1,nnuaes. 
por mais rigorosa e rcstricta qur~ sej<.L a in
terpretaçãu a dar-se ;_;_u paragl'<Lphu unico do 
;n'ti. 1:32 do Ro.Limento 1l<.t Ct.unal';L, quo não 
per·mitte bos ·dr,eraçi)ç.:;; sórurHne qtw.n1o .~~.o~ 
Ol',.lOiléLÜ JS. 

A emenin. irHnir~t-se ceeramento na, reco
nhecid;_t convenienci:o. de e\-üar=se, qumto 
possivel, a instabilirb.de tlü vencimenr,o:-:; dos 
repre.~entu.n 1.es bt>cLZil iros no extei'iot', rcsta
bulecendo-s J o dom i ui o d <1 or.:.:·amzaçfLO pd
mi 1,i \'<l.. nàu al r;or·ad·; p .d' lei:' especiao3 po.s
Lel'ioees. A Cummb3iio, pun}m, adop1,on 
o cr·iter.o. quo tem pl'c;V<Llecido nos or
(·all!outu; pt'Gt·edo:ltes, manGando. em !!O
t'al, us vencimentos nolles docl'etaciõs. 
o que: não impGle do s0r couseguirlo, grada
ti vamernu o à pl·opor.·5 o que o exigirem as 
ueces;idade~, elo set·Yiço, o restabelecimento 
da. organizaçiio consr:.uli.'J da.s leis que a 
emenda. c'i1:a. 

Pv1· T.ar~s mo ti vos, e p<Jl' so não tl'al,a · de 
Jespez<LS urgemes que' a. administração re
pute impresdndivcis à ho~L marcha dus ser
vico:::, out,ende.u a Comn:bsão qLte não devia 
SGl' a.cceita a entenda. 

2.a Suppl'l'Ínllt-se u ;~ugmento poJiclo no 
;wl.ua.lul'Ça.mento par.; u resLtLbelecimenTo do 
l.•g'tl' llé 2 · :;ecrdal'io ncts Legcv:ões dus Es
t:vlos Unidos, dn. l~epublica. lu·gcnT.inn, J.a 
ltopuiJlica ;[u Crugnay. da, Franç<.L, d<t Grn.n
Bre:,anha. tla An.-;r.rin.-1 Iungt·b. d<t It:tlia c do 
.Jnp:Io. l'u·n o;;h poupn.r-.:e-lm a.J Tlwsouro 
Fedel'al Ci1UJ1ti::t. StlpUL'lJl' tl ll;O:U1 10;-;, OLL.'O. 

S:Liu. dn:' ~o.~~un.:, :2 de• "l.\LO.I1bl'O do wn:;,-
1'/i uulrt ~ f 'uvu{•.'fl n/i. 

A Cumrnii:~ão nã.o :lt'CP[: :1 :l U!Jiondn.. O l't~S
Labulnc i mon tu 1lo.> lug:u•,;.'; dt• 2'J' :'Oceo G<ll'i0·3 
nas lo·...ra<;õu.:; ~~ .lllst.:Lni;(\S ·.l:.~ en1c•nda c\ uiu~t. 
nwdtcb l'OputaJa ,[o ttLi!idad~_~ p~u:t o IJOm 
llt\Sempunlw do ser \'lçu s~'itlpr·o erescem;o da:'l 
l'Ofol'i Ias legaç .. õr•s. As~i111 I) on ::•:1deu o ,_;o. 
vm·uu, quo pt•vp.JZ r.al t•o.:;í,abolt:cimorno, o a. 
Commissúo 11.:da tt·m :L oppor <'ts pondm·:.tçõé~ 
quo nos::lO ;-;cntido llu i'oram t'cim:s poln. admi-
ui:sta(;·ã., compeL ~n G·~·. -

:3a Onde com-ier: 
Nt~ dgencüt tlc.:;b lei. as vaga...; quo se do

l'Cllll nos cons1tla.dos serão preenchidas polos 
actua .B cunsulca om disponibilidade, dando
se preferencia aos. mais gt·a\ltnilos, ainda 
me:-;mo em consulado de categol'ÜL imme
diatamentc iuferiur. Com t<~l llteuicla. frtrtt 
o Govel'UO gra.ncle economia .. diminuindo a 
a.vulktd:~ verlm destinu.cl~t a ttws funccion;;l.· 
rios em clis po o i bilidacle. 

Sa.lu. das sessões, 2 do setembro de 1003.
Thoma~ Oat:alccmti, 
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Contém esi;a, emen(b no fundcJ um~l db- Jnlga. ainda. a. Commi~~:ío não :'Cl' de llua 
posição de caract.ct· permanente~ qnr· 'f:'. niio pr,Lr,[ca rJUC em tei ül'c:anwntaria soja.m Cl'ü!l
coaduna com o caracter da:' lei.' oi:çam,;nta- th' cal':'-,'0.-::, cmborn. hon nritlcos o ;:;em $i lli$ 
rias nem cum a::: r1i.-~po;:;iç0c::> oxtn·c':-a' ltO immadi;nu:; }1tl'a. u Tlw~om·o no pro::;cnte, 
Re.l!imentv da Ca:Hal'tL a t;al rc:-:J.Il:Í i<) . cal'!-'O::> ·.leque n?lo cogitcuatn a. pa;";:o:;Mh, nem 

A omomltt rc:; t,rin:;,:. ~ ~- ~teçã.1) admi ni::;· 1':1· a aet:ual Ol'g<Ltlizaç!i.o do corpo d ipl1111t:t.üco, 
üva no pl\.I Ytmurno dü cargo:3 d\~ e.c,n!'i:tn• <t- cunnndo fiHi) r.ae:::: innovac;,iJc::-:, acceitas 
o quo é inc•l!nen itmte. .'ómonLu d.uuuis du acma.do ostudu e rlcmom:-

Não ú licituS<lpp<.n·-:;e - ;.w tlcmd.'-Q1lu a3 i.l'~vl:t a :-: n;_~ ntilitado, :;;cüa.m ~nelui<las em 
Y<tul;;Jgon.' dn eco110rnia quo ct jiiSrific;un. n:t lui C'::').lt'cia.l l'ef'uL·cnte ao corpu dipluii} :L tieo, 
1jpinifto do seu illu:-;trc í.mtm·. :'cj:Lrtl ab~l~-i·)- lei dt:.\finitlm :;;obl'e a, qua.t :30 a.mut•tem os 
nada,:;; jt:lu Govurno ::;.:mpro. qu~ scc.o nclltt:w. l· ul't;;tm. L'Ll r;o:;; t.l.o ~ .. 1· ltli:::t.· m·io do. ExtcriO·l·.· como 
com os intere~.,..e" J.o Süi'l-iço ptt 1•li .o. é tr!mbt·ado no p:trocnr qne á Commi::;;;;ã.o i.ü\'C 

4a-Arr.. Fica ,_) 1;on:rno <llll,pr·izado a a honl'a clu olToec~er :.í. cnnsider;lç~?tu üa C:t.
nomua1' o::: pre:::idLmtc:-: d.J..s ,·umpanhia.s tlu 1 lll'll'<t, ~~orn o Pl'O.Jt~ . .;to ora. em diselt:3::;;-í.u, 
ü:'lit'ada ;:; de fut't'(i do c:nttcll'I' e.~tr : Lt··.~i.co Enh'lhk a Commi :.:: são 1(110 lle.n; :-:nr l'e.inl~ 
consclbei1·o.' \Lt. L!.'g<Lr;?lo em Pariz fJ Lt·n.ln: ~. t'tthL a C'menda. 
som que dc~:"<O. mc~did:t pruvenln untt" ~le 
~:-:pocit: ;rlgumn. ao Tlli' .' ·ltll't) Nacional dic'C•'U 
on indlrectcunenr.e. 

Sala ll:t.' :' 0:':-SÕe~. 2 de ..-etc!l1bl',J de ;\))3. -
Pra;1ci~: i.' ·' T'll!'irti;;o.-/iúd'"; Bopli.-·frt.-L'ii .,_, ,, 
Guilherme. ·• 

C'oJPO :1 prrco,lcntu. tz·ata estn, t:menda rh• 
uma dhpJsir,·ão 'l''c t:.~I'ia Cll.l'éltül· potm,mentc 
o port<.trHo i nn:.lmissi vcl no pro,iedo. 

A C:ommissão não Vt.., ele r·o::;to, vamagc:m 
alguma p:u:t u scrvíi~U diplomu,tico na inui)
Vtt~·i'lo q uc se pl'ctundo esta, belecur' ; pelo 
contrario, po.!em dulb resultar' inc011V·~
nionto~ 'JlW cum}lr\~ ovit.;n. 

A om.onda a c; un l é uma Ym·i<unu dcL que 
foi :tlnesonJia.la no anno find.o, ~entlo q1tc• 
no;o,:r,a. sn tl':drtY:• tlr. com}nnhhs do r:-tl'auas 
de fc-;·t·u q uc gozai':" : ~m de ga1·r~ntias de ,juro::; 
o dop0nden·.11) ~1. numeaçfVt do pt•op;JSt:t })ul' 
parr.e il:'t;.; companl!i ; J.~. 

1-:m l:,ul a Commi:o:;o;;'w upinár~L da ,.:uguint.u 
fól'llli~ : 

(<:\. COllllllb"ã·J n:l•.i ll.C •JUScllM a adupç:i o 
Lle::;ta c:111'.nda. 

Xa . .-: lugaçõe.~ e nos consuladu.s tem o Ci·o· 
verno o pu.::w;ll ~~ nlomont,,s ncc·t·:'~:n•i,):; p:1r:t. 
o anxilio t• lntot·maçõ( ~S dt.~ que ear·cç·<:ttJ.1 a:;; 
cmpt'l'ZiLS ljllC se de:'HÍn<nn ;1, ~ ~x plul;tç•iios de 
qual•[UOL' espocie no Lll'azíl, oãu podendo 
deixa r· dl~ lltCl'eeP-lhu a. maiot• a.Hunçãu u 
cnid;vlu:": diroctos a:-: (<Comp :nhias de l·:stt·a
das do Fnno que :-:u de:;tinem a Iins. P'JlitiC •) :'! 
o e:;;tP[Ltc:8·lco.;; u g.num de gll.l'anth::: de jttro::-. )> 

4n-Nem p<m~ , .·e de bom coo:-;elho confol'ir 
aos pt'G:'iiclonte:3 CJ consultOl'G:S technico:' do 
tae;;: cumpantlia:; •~ invesLidur:.t Je car·gos eLe 
«coD.sellwil'o::: lte legação>>, v-a.ut:Lgcm ,,jplo
ma.ticêt de que podem proYlr abusos e quo 
melhor J'a vor·eco ao.-:; interesses J.as em prezas 
l'eprosentadtts pelo~ clit.uscmsollwil'o;; do quo 
aos do serv·iço publico, amparado::: estes pelos 
funecioua.l'ios rcsponsa Yeül pelo bom c:teito 
de tudo quanto concernc ;.to b3m fb .Na,;·i'io, 

;s ·t-,\cct·c~ccntt•-so onde; cunvim·: 

Se,i ~L consignacb <L quêtnLict do 100:0008 p;tr:t, 
o in[.:il) do ~ tr<~li::tlhos tl;1 commls:-<ã.o demcll'
C[tLLOl'.t do limitt;::: entL·n •> !\mzil c <t Gu\·:Lna. 
Ft'ancuz:1... · 

S:11Lt cLts :)2~~Õt'S, 2 de :;otombro de I90.i.
Bric;',; 1-~!li : t. 

Ct' ll11Lil".nto se rcfit·:L i.i eJrtent.ia. ao e11stoio 
Llt: um servi,;o lp:e tet'cL de sut· executado, 
julga a Commi:::são niio se1· uppo1·t111n :L :::na 
adup,;·ãu nem ·.lmen ·.o. 

,\ numoa,~ :io rla eommi..-~ão dem:u•eatlOl'êt o 
inicio cLJs rcspc~·tivo~ tr:tbalhos l..loponJu de 
:Lei' UI '•IO nm Yias . ctu realizar-su·so cruz·c o~ 
!!U\"i'l'rlih illG(~l'CS .'êLdOS. 
~ O ,·[Llul' <.liL vet•l;êL dt)pt;l ll et'iL a:-; :-im do ftllü 
~u L':S~iplthl'.llii.IJ putlend .J ;:;ct· tl~,; lt~ .iá. lix\.ulu. 
l·>:t.a:; c.•Jl'ii lul'i\,.~ ; .. :-; !t~Y\.tnl a Comtltb:são :L 
opin:tr pt'l<L nã1; aen:itar/(o th t!JHI'tld;t . 

(J''-Sil[Jpt·i 1na ·s l, da. vi,:..;.'ttci:l. ile,t.a lt·i. <~ 
n::·b:~ t: ••ll .'Í.!,'!I:t-ia p:H·a o 1:U.:;1;oiu 1la Lt•g·a1;fiu 
.innt.o :Lo l'ap:1.•l,), . 

Ptw:tnl.t\ ;t ~~~~mttiÍ~-;iio dt• Ot·c:;utJt·nb1. d:u •ü i 
a..: ra:r. t-,1: :-: ,i:1s .i til' a 1.i \·a..: du L:~l 111ed ida. 
Tocl;wi;L, dil' i~l dc•scle j;i •pit1 :1 le.~·aç:?io junt:1 
:ru c!tcft~ · dJ Po1lnl' E-;pil'iLittd do C:atltolicismo, 
alén1 do coutl'U.l'ÍlL cW:'S [ll'Ol)(!ÍLus constitucio
ll<Lü ''• ~:~ Ulll'L ltlll Li litl:t.üo di.;pOIHli 1Si.1.. 

s~d a d<t ~ sessõ0.::. 2 c lu se wm bro do I CIO:;.
T/ti)iiW .:; Cl.!Vtt/r.'f.Ut{i. 

A commi~sào l'u.ieita [t omondu.. O YDLO d:L 
Camar.~ aonuallnellto J'üpBr.ido tem sido in
fen...;t> <L ;:;nppl'c.~sfto d.a, vuPb<.l.. um flttüsttLo, 
t·eptnando im;n·ucodentcs as 1'azt1e3 aprcscn
tn .. J<Ls comu justitlc<Ltiva.s da OJrwnd<.L . . 

Niio lmvondo occorriLlo nenhum nLcto noYu 
quu :.1lturo os termos lb q1tCS 1"i\.o, n:tu h:.t 
l'tLzã .1 pa1•u. aJopt:u-sc no fLtturo cxcl'eicio r} 

que f'oi sempre l'ecusa.do pa1·a os a.n tcriol'e:S. 
Sala. du.s Commis::;ô.•s, ·1 de s,.\tembz.•o dü 

1903.-Fnmcis~:o Vd:.m, pr·esídento.- Dcn:id 
Co.mj;isl((, rcla.tor. -La11;·indo Pilla.-1 '(uilu 
Remo$, com rc::;tricçõcs.-.clíiizio dtJ Aln·c1~: 
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. ,.com rcste.icçã.o quanto :i emenda n. 2.
. Urbano Santos, vei1cido com relação ao p:1-
·irccer sobre :i 6"' cmenua.-Con<elio da Fon.
seca.-Gl!/e!7oCw·vo.lho.l, -rencido com rcfc
~l'ench ao pal'ocer sobre a 6" emende::,. 

N. 200 A-1903 

(Vide pt·ojecto n. 200, de i903) 

.P;·oro(/a po•· mais 'um anno o prazo de que trata 
o art -. 78, § 2-·. do i·e.ifttlamenlo qtte lJaixott 
<:o?it o decreto ;~. 2.881, dt~ 18 de t.' bril da 
1898, pr;_nc os a[.umnos d(t Escollt -~Iílilo.;· do 
Bn1zU que neTo )Wde;·em conclHú· o respe
di~:o cw·so ílO cOJ'i'ente iuuw lectivo. com 
::ubstiUdiro da COiilin is~i!o de JI(u·z;dw e 
r;~<e l'l'a 

A' Com missão do 3Iariuha e G Ltel'l'~t foi 
"presente o projecto do S1·. Dcputauo s~t Pei
xoto dispondo seja prot'og~tdo pol' mais um 
ano o o pt•azo de quo trata o art. 78. § .2·1, do 
regulamento respecti1·o para, os alumnos da 
E~cola. Militar do Brazil que não pn·leeeru 
concluil• o cur$o e~te anno. 

A · disposição citact:1 l'<HÜt'G o seguinte: «0 
. r-urso geral sel'<i. à e tr -:s anuos e o especial 
de dons. não podendo nenhum alumoo fre
.qucntal' o pl'l1neil'o po1· ma.is de quatro a.n
nos e o sogundo pu1· mais de tl·os>>. Tl'at::J.-se. 

. pois, de . estabelecer um ílwol' para aquelles 
alumnos quo.compicbn.Lo no fim do corrente 
.anno, qtHltl'O annos d0 matricula no curso 
g.3ml c k·cs no cm·:'o especial, terão do sm· 
desligados, si nilo conseguir iJ m t\S respe-

X~stc so~lttdo a Commiss1\o apresenta <1 
consldcPaç-ao da Ca.maea o s,Jguin ~c: 

St:BSTUTl\'0 

(Ao p;·,~j~.xto n. 200, de 1903) 

O Congresso Nacional r.:s0úe: 
Art. l." Fica o Governo ::wtori~ado ~~ 

mandar matricular por mais um anno na.s 
escolas militares os alumnos que delbs foram 
deslígaüos .ou deverã.o ser no fim de 1903 p0r 
haverem i11cidido nas di~posições do par<1-
gra.pho uuíco do ari. 60, § 2° do a,rt. 78 e 
mais o art. 12:3 do regulamento que b·.üxou 
com o decreto n . .2.881, de 1898. 

Art. ~.o Revogam-se as disposições em 
contra no. 

Saht das se~::;õcs, 2 de .:;.Jtembro de lD03.
J .. Son,·cs ,' ..:.Yeiüa, pL'e~i:lcnré.-Soares dt)s 
.\'(u~tos~ r~lator.- 1 'cti'los Ctn;u.lcanti. -R. 
Puü:iio .-Oliv,!i;·a Vàllarh!o. 

:\. :?U3-l 9D3 

O Congrea~o N.~ciona:L rJsjivc: 

Artigo Uni co. Fica prorogado por mais 
~1m armo o pr•azo .ie que tr <.\Üt o art. 78, 
~ 2o, do regulamento qu9 baixou corn o de
creto n . ..2.881. de 18 de a.hril de 1898. par<.~ 
os a.tumnos da E::;cola J\Jllitar do Bt·azit que 
pJr qualquer mor.h·o não puderem concluir 
o l'e:-!pectiYo cm·so no cort·en te anno lf}
ctivo. 

ctivas approvaçõo,:;:. Sa.h\ da:-:: :~e~':'0Js. ~~de a:..:o~i.0 de 1903.-
A medida. pl'opost.a, não é pcl'Lttl'bador.:t, .S'à l'ei.;:of,_;. ·· 

11flo t!'az oonhuru no\·o onus p:11'a os l'Ofce::: 
publico:;, ma.~ p~ll\1 q ne a Commiss5.o do ~la
rinlw. e G7.terl'<l. pJssa. da.t' o sou t\ssetltimcnto 
à mesma,, pt•vci~:l. tot•nal-a cquitativa. estcn
llondo igu<tl fa Y·)l' "•.J5 nlumuus da5 demais 
~·,colas miliku•e:; que inddit·cm om falr.as 
~-~Jl'l'l~spondontes ü::: lombmdas pebJ projecto 
I)U n~e~m~ 'Lqnelle:; qne j<i. fol'a,ru de:::ligado5 
_po1· tdon ttco motivo. 

~. ~ 12 - l ~) i)3 

.tutor{; ,_(,, !'l.xle;· E.t·e · ·· ' li~;o 1J alli'il· i.lO JI:·m·.,· 
kf'i, .. da Iwlustrio:~, ne~·ão ~~ l)úras PaMicuS 
O t'i',.!d.ito e:dí'i!O!'clÍI!l!l'ÍO de J, 200: 000.~ 
pw·H 'iCC!ll'i'er cw pa.gamento das de:;pe:;as de 
W:'teio dt1 Est1·adc dr! F~Jrro Oeste de J.Hrw.~ , 
dura11le o .~egundo semestre do COJTente 
ccmt :.J Assim é que o para.grapho unico do art. 60 

tLo rcgutu.mento dJ ensino milit,n· declara 
quo o curso pr·ep=tt>.Üot'io será de tre~ annos. Em mensagem de 28 do ago~to . pt'oximo 
,;a;o podendo nenhum olHmno freqtteato.l-o passa. .lo o Sr. Presidente d:.t Repnblica soli
por mais de qtt~!li'a e ainda, o art. 123 do re- citou u.o Congresso Xa,cioual um credito espe
feddo regulamentJ dete1•mio:t que ningttem cia.l de 1 . . :?1)0:000$ paz·a .ser applicad9 ~o 
·podeni estudm· o mesmo tomo ot~ a me:nna custeio da Est I'aÜ'\ do Fert•o Oc.~te de Minas, 
;,ur.tP.ria mais de âuas ve:;es. dura,nto o semestre de julh'J tt dezembro do 

E como os a.lumnrs que incidirom em qua.l- cot•rente anno. · 
quer dest\.\S duas düpo:;içõe:~ l'0)!nla.mcntt\l'C8 Na. exposi~·Ko de motivo$ que acompanha 
.::er·ão desligJ.dos e o projecto dolles não co- a. referida monsagem o Sr. ~Iinistro dt\ 
gtta, entende. por isso a C()mmis:55.o do ~Ia- Imlust.ri<'t. o Viação decla1·~t que, por a viso 
rmha e Guer~a. que el!es devem :Sel' contem- n. l·:!i. de 13 do julho uWrno. lhe fôra entre
piados . com 1gnaes Yantagens ás que peta o·ne pelo )Iini.sterio da. Fazenda o acervo d~l 
j)resent<~ . proposição são . concedidas a.ns 1 Compn.nhit\ E~trada. doFerro Oéste de Mínas,c 
.:.Ll·ll!nao~ da. Escola 1\Illit:.tr do Bra.zil. <· ujt\.1' enda bruta f'üri.\ do ~ .:3í3:197$68f3, d,\t-· 
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~·~nte .. o anno pas:::ado, m?ma..ndo a l.lOO:uuos\ z,ct• a. ;.v;quisição do ,:1,cervo d.a. Comp~tnhia, 
c~.s do,peZéi,S no i" :;crnestt'C do corrente ex- Estrada. de Ferro Oeste de ~Irnas e mcol'·
?l'c~cio e toenando-s:; pz·eciso o credito acima poral-a ao pa wimon i o naeional. 
1ndtc~~do para íhzct' t'étc3 á::: despezas do Não 6 occasião oppot·tuna. de apreeiar se-'· 
custew no sc.;und.o seruo .. Jr,:. melhante opeeaçãiJ c saber si l'.~almentc era, 

esse o melhor meio do quo do\-i<t lan<;:ar mflo 
A qm.nti1 podiua será as~!m distribuidt~.: 0 Governo para acalll/)hl' os interess:;s d~!~ 

Pe.;soal.................... 5'!5:tJOO.~OOO Fazenda Naciunal. 
~fai;eria.l. ..... _ ......... :. C9;):0oo$ooo ~\. estra.d1. de fol'ro é hoje tie propl'icda<lc~ 

_______ da Cnião, a suit l'Cnda está sondo r.Jcolllid;~ 
1. :?00 :000$0UO ao Thesou1·o Nacional c é iodispens~ vcl al'

Ou dbcriminada.rncn~c poe di visõe;:;: 
mar o ~Iini:;tcrio da Indn::itl'ia c Viaç;-Lo do:: 
recursos necessarios p:u·a ~~Hisl'azer ao pa
gamen Gu das despezas com o cuswio rl<L n..es-

PcssoJ.l .................. . 
1-Iateri .1. ................ . 

m;J. e~trada. 
70 :OQ(J.-!;000 A Comini~<w de Orçarnen1.1J submetT.c ;i, 

8: ooó.~I)QQ cou . .;ideração da Ca.mara do.) Depu i'J.UOS o :':;G

------- guinw pl'ojecroo: 
78: 0'J08000 O Congeesso SD.eional1·esolvc: 

A.l't. 1. o Fica o Poder· Executivo autul'i-
PL''35oal................... 155:,)00.)0íHI zado ;:L abrir· ao :.Olinisteeio tl::L Inclustl'ia, \'iít-
)JaGerLtl.................. .::21J:OOO;.:f))l) r;·:\o e Ob1·as Pub~ieas o Ct·cciito extraordin:.u·ic: 

Pessoal .................. . 
~IatcrhL ................ . 

Pc::::;o:tl .................. . 
~Iateriat ................. . 

_______ du mil e uuzentos C0ntos de l'<:is ( l..20UO:OOU8) 
175. f\QO'·i)l)l) p<ua. occorrer ao p:tgamcn.r,o da~ d_·spczas ele 

• J ~ I cusr.eio d<L Estr._vla da Ferro Oeste de }l.inas, 
durante u scgund::> semestre do eotTf.mV~ ex-

17:): o )0~00!1 ereicio. : 
2.2:):0CH).~000 Al't . .2.r' H.evogam-st~ -as disposiçõ.;:-; em 

------- contrario. 
Sala rlts Commi~s6c~. 4 elo setembro dü 

l\.r0:3. -Fi·u;Jr_·i.~'.'r, Yd!l''· pl·c~irlenr.e.-/'rnif,• 
Rruno.;, relatot· .-- /,t.flri'ir•d'J f'illr.t. - GolerTr• 

3!)1):00;)~(100 C..J.i"'Cdlu:d.- !Jerir/ (',r,Jipi.>lu. - _\,•i;i•, dt_: 
~57: I)ÜÜ$000 .4(1;·,:·'. - {'t1;-,u:{ir, r.la Full::•~r_·r(, - fJ.·i;:!iJ(j 

---::::--:-::-:-~-:--:- .'l:;i[úS. 

• l . • . . . . EXP•:•Sí··.\(J I•E :'>[•;Ti \'OS .\. t~[.'í·: "I: ftf:FEf~·: I. 
:)u, : uu 1:-;:uu J 

1 

. 

"~,_.m!L~Ind.J que a re:nrb. bt·itr.::t. no C•)l'l'entc · J•.\fu-:cr:r: :;r·l'P •. \. 
~tnuo. ::;c·.ja él me.::;nw. d!) ::tnn(J ante:·ior. te-
remo:-: um s::ddo c1 : 7:3: l!)i;SG86 em f:For •ÍO I Sr·. p,·f!-;iol·~IHC d ~ lh:pnl.die~•.-TI)!ld,, ,, \![ · 
Thesourn :'\aciona~. S5.!J podendo. pirént. o ni5i.eriu da F;tzenda. p1r avi~') n. i !7, d·: 
Go~et·no lanç·~Ll' mão da r··enda. da estr·J.da 15 dü julh J ultimo. c~p~r·n.:..çi!r) :10 ·h frJ lu-:~ :i:•., 
para ~:<~z~r r~tce ao pagarnemo da-5 .d·::~f.:•CZ·-.a~ I Yi~~;ã'! c O. br .. ·as. P.u:dkt-; ... ae:!r·-.·o. da CfJIJJP<~- . 
d0 Ctbttl.• d<.L me~ma. ~.or·n.'1·5e prec1~o qw: 'J nhw. E."'tr·adC~, 11,-~ Fe:·r: O ::-:t • dG ~IJn<u. adqm-
c~~ngrc25J )ia~ional o .autoriz; a abrir o cu:-~ndét p.JI' í.l/Jur.d.l(J mini.~~.': ·ir), e nõ.o l1;wr~n ~·· 
dtto neca:::::r.trlJ :para tal fim. na viz;::otc lo1 de (Jrr;trnenr,o vcrrn e•'Jfl,<-
. Tendo ~ide dee:rctacb. :•, licptid:v:=i.o. fvro:·a:·h 1.:fnad:t iJa.r·;_~. oe ·:o.r·rPr ao pag?.rne1Jr.o d;J,;; duip~~
da Compa,nhw .• todo n seu :;;":e1·vu fe:t H:nrll'lu i za.:; C•JITl 'J Cits;u!O da.s .'i•Jas lwil .•.:':, n·J .-;c::tur:'~' · 
~!n leil~o, t}m 1:3 de)u~ho ultimo, e Cti~[lt.~-l ~r::mesi.ro do crJI·r~ntfJ ::tono, nr~m yo•lr!~rl·J sr7:· 
1 ~do, p.e·~~,..f .. "·.·zend?- :-;aCll)n':tL pel.:t. r1uanr.1:.1 .:~;:; .

1

. !e,:!alm.· er:i;:J ~'.·PPllr~·-~r.i;~. '!· .. s.u:,. l·.:nda. ~rJt.'f.:l.~·.~ .. , 
1v.IJOU:Uuu;:;;. comorme con.~T,:r. 1la e~erlpr.ut·a fim, wrn::t-se néce.~:nt'l(J, :::r. Pre":der.~c, 
la~rada em ü de julho do eorr . .:n~e aono. que .;olicir.ei:-: do CüogrC:'5J N::tdunal 'J ':l'e-
-· A lei on;aruenta.ria ~igente !lei n. 95:3. d,~ ·tlitt1 r.<'r.:cía.l dn l.2lJ:O"IJ:) pu·.t í\z:L· l'D.•>: 
~9 de tl~:.zsmbro do 190:?,, no seu an. 2". I á" resp(;cr,iv:!:i despeza->. 
n: XII.I, autudz;~l o Govcrr:o:-< A !'.camelar I Teadü sí•L a. rr.::ceit} .. ~.r;~~:~.~2~·r~a:la.,_ ~~~~
cumo Julgar maiS con~cmente o~ wr.ere~se:.: 1 ranr.e o ann,) findo. :..:! •• 3 • .. , : l :.1 ;;-;o:-iJ, r.;=-ul, -.L 

da. Faze.~da Puhlic:t. cJmpr,Jmetr.id:1s · m.3 i qu.e a. de,~pnza a etiect~.l:Lr-:-,e com os;-:u r:u-
companhi<:L:S de e.str'.l.das de ferro Oe.~te ole! ~eD :'e:·i.'í. compen,,a•lu, p :la :'113. re !'J ;., P'·"· 
Minas e Un[5.o Sorocabana e Ituaoa ·p. I nuant:), havend·i sHu a rle..;p ·z;~ ri-; p!'irn:.:ir'·• 

Foi, na~uraLmente, em Yista de . .;sa amori-l i::n1e.~tre u:~:-r.~J anno de I .lOJ:'JUIJj, -<·r<i ;_~ 
zação qne o Go,-erno julgou conYeníeme C::l.- 1 de tob 'J an 10 di:: 2.3t)):iJQí)$1)r)IJ. 
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AN~A.ES - DA_ CA:'>.fAHA 

O augmeoto de despeza, que s~ obsorv~t no 
segundo semestre em relaçào ao nrüneiro, 
provém do .que a aquisição etc material, so
bretudo rel~tivo_-a ma,cleir·as,e os respectivo" 
traballws s<~o feitos por conveniencia do ser
viço o dos preços quasi que exclusivamente 
.d.ur<mt.~ esr.e ultimo periodo. 

O crediuo pedido sent assim distribuirlo, 
conforme a demuntr;Lç:ão juntn, pur cópüt: 

Pessoa: L ....• , . . . . . .. . . . . . . 505: OOU$000 
Material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695: 000.$000 

Total,............. 1 .. 200:000$000 

Capital FeLLeral, ,28 de ag-usto de J 903. -
L auro Sevei ·ino .:.lfillleí'. ·- -

Estrada de Ferro Oeste de Minas 

0Rf.'A11IE:\TO DA DESPEZA DO EXERCICJI) DE 
l 903-2° SEMr::STRE 

1"' Dívisão-
Directoria, 

con. tu.bilid<t
de, n,lmoxa
l'ifado, con-
talloria, e 
thesom·aria 70:0008 8: OOOS 
211 Di visã-o-

Trafego : 
Administr-a

ção. e::;kL
ções. movi
mento u te
Jegi·a.p h os 
das bil;ola.s 
de 0,7G c 
l ,00 e n~we-

78:000.$ 

gaç~.o ...... l55:(JIJ(J$ 2r):000$ liG:OOJ$ 
3a IJl vü:ão--

Loeomaç:?í,o : 
Aunünis 1, t· a.

çlio, o tl·;w
c;.ão, rcpa.
ração e de
posito da lli
tola Jc 0,76 
e l,t:O c ua-
vcg;1c;ão. . . 170: OOr>;; 221J: OCOs :190:000$ 
4(L Di visão- · -

Linha c euíft-
cios : 
Ad minis t 1' a.

~:ão, conset·-
vac;ão das 
linh,ts de 
0,70 mckos 
o J·espect;i
vo::~ odifi· 
e i oH. • • • • • • • 300: t H 11}$ 257: OOU$ 5Z,i: ooo~ 

505: 000$ G95: 000$ 1 : 200.SOOO$ 

N. 213 - 1903 

_ ·lutr, ; ·ia ~.< 'J P ude;· Eo~ecu tivo a abi'ir uu Jlinis
taio rlrt [;ídUsL·ia, Viaç(!o e Obros PubliC(!S 
o c;·edito de -19: 91285.'30, wppl-emcnlaí· (~ 
ntbr·ica- (;;·ati(iw r;(t_o cLcldicio;wl (~ cco·t'3i
;·os - da t:~rl1c; .'-Ja· - r.·o;-reios _:_do ai't. 21 
da lei n. U:íl, de :}0 ele d ezemlh·o de 1902 

O art. 335 do ltegu!:1mento (tos Correios, 
ma,ndarlo exccutn.t' pÓlo de.cret ·,, n . .2. ~30, de 
10 ,r.lo i'evereil'o de 1896, cstatuia-quc (}S car
teiros qne c:on ta.s.':lom mais de 15 tLnnus ele 
scrYiço teria.m dit'oito tL uma gr;:Ltiticaç:ão 
de lO 0/0 arldkiuna.t a1jS seus Yencimcntus. 
O recente d~~~ t·eto n. ::::g(i, de 5 <-lo novembro 
do anno pas.-:;;tdo, reduziu esse t0rnpo do ser
viço, damlo dÜ'CÜO éL gT~~tificaÇÜ.O audicional, 
de 15 pm·a 10 ann us. Em ,·ist:L Jis::>o acon
teceu, o que / Cl''-1. de prover~ que muitos des
ses emp ·ega.i,los que u.nte::; nãu tinham direito 
<.L gratíficaç:aJ pela. insufficiencia du sou 
tornpo do serviço passéll'!tm <L tGl-o em con
::>equencL.L de.s ::m roduc,Jío. Por esse motivo 
tambem o ero:lito ot•ça.mentario de *0:000$, 
vota,do para. a. de::;pcm s,j·b esse titulo, ficou 
insufficiento 11art~ a.tGGil,lOl' <.W a.ugrrwnto 
relativo. E' o qno dcrnonstl'éL o Sr. Prcsi· _ 
dente du. RepulJlicu. em mcnsag<'m de ll do 
mcz pas::;udo, ua. q1tu.l pede um crcüito supple-

1 ment,Lr do "10:Uli!~5:;o l)<.tl'::t suppr.i1· o deflcit 
do creJlto orç~a.mcntu.rio. 

A Commb:-::ã.o de Cli'ÇiLmcnto, tendo em 
vistu. as pondel'.LÇ<)es f'cita . ..:, tem <L honra elo 
;:;ubmgtr,er à co'1:::idot•aç-ãu da, Carn<Lt'a .. o sc
guiuro projecw : 

O Congl'cs:n ?-,1' a.cio n:.tJ dccl'da.: 
~\.l't. I·. F;c:L o [loJ.er· J.::.:cr·itl;hro alt L ol·i~ .tdo 

:.~ ;,,,Jl'Íl' ;Lo ~11nhtorio th lndu~tei;1, Viaçfto c 
Gbras Publica:: o credito tle 49:!11 .'!.~5:30. sup· 
plemont :,r li .. rnbl'ica .. -Gra.t..ilic::uç·ão cHhlicio
nal a c:n•toÍl'tJ:5-Üa. verba ::a-Col'l'cios-do 
a1·t. . .21 da l11í n. 'J5i, de ;;o do dezembro 
de 1902. 

.A1·t. 2:1 f:_cvo.:·arn-so as disposições em 
COIHl'<Ll'ÍO. 

Sal:L du.s Comrnissüas, 4 üe sctembl'O de 
l91Ji:l. -F1·wu:i:Jt''J \'e·~ f/O, pt•csiclcntc.-U?·br.ow 
.'-;antas, l'OléÜOI'.- f>!w{t~ Rumos.-..-inízio de 
:tlJi'rJli. -lJr.!i: id Cwnpi:;;fa. -Gofe,To ('((i'1;a/lwt. 
-Coi'íielio d(~ Fc1i1i1L'Ct1. 

EXPO~l(:ÃO IJE :IIOl'IVO~ A tJ{.;E SE H.EFEru: O 
l'AHECEft SUl'H.A 

Sr. Pr·asitlunt:c da Hopnblicl- Tündo o 
Congresso ~u.eíonn,l entendido l'eduzil' do 15 
tL 10 ~~.~;!los o tom pu de 8et'Yiçm ox.igido pelo 
tll't. o)ol;:) ÜO RC!-!UhLmcnto do~ COl'l!CÍOS (Ü1 lte
pul.J!íc : ~ lXU'<L que os <:a1•tcir•os comecem u. 
PC'l'(.'('!Jer a.. _!.fl'Utificaç.[o autli.rdonal de 10 o;,,, 
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SESSÃO E::\f .4 DE SETE~IBHO DE 1 (:.J03 

o que foi feito po1· doere to n. 896, de 5 elo 
novemb1·o de 190?. e não compurtando o cre
dito- Gi·;üifil!aÇtlO addidonal a c:uteieos, 
etc. -da. vcrb:~ Cuneio~. da V] gente I ci de 
orçamento, o e~,ugmento de despeza con:::e
quente daquclb. resolução legislativa, tor
n::t-so necessario c1uo ao referido credito scj::t 
vo1::tdo nm supplementm· na importanci::t de 
40:912$5~0. • 

C::tpital Federal, ll do agosto de 1903. -
Lcwro Set•erimto Jii!ller. 

O Sr. Presidente-Tendu dado a 
il ora,dosigno p:~r:1, am;_tnhfl ;), segninto ordem 
1o dia: 

la. parte, até :211:? horas ou antes: 

Votaçào do pr . .~jecb 11. 208, de 19:):3 1,e 65, 
de 1895),- que autoriza, o Podee Executivo :L 

Levantar na peac:a dei Arsenal do ~farinha lla 
Capita.l Fockl'ctlnm monumento ao :Llmirant.e 
Barroso, commemor<.üiYo. da batallt;l, do Ria,
chuelo (3a tiiscus:)ão) ; 

Votação du p1·ojecto IL 193, Jc 1903~ anf.o
riz<,,ndo o Podel' Excctttivo a abl'ir au Mini::;
terio d:L Industria, Yiaçãu e Obras PuhliC<LS 
o credito oxtl'<tordinat·io de !7!1: 40(18 p:J,t'a 
pa.g<tmcnto, no presonte oxereicio, d<,, ga. 
Pantia, de jurus conccdicl::t á Colilpaynie Auxi· 
!idre r!es C'hCiiiÍilS ![,: Pc;· Oi! nr,:sil (3'1 (tiS
·:) uss:'í o) ; 

Votação elo projecto n. 205, do 190:3. auto
l'i::mn • .to o Podct• Ex.ccutiv,J ::t concodor ao 
madico do 1-Iospit<Ll de S. Sob<!,~tifiu Ur . .Jos0 
Lopes (,b Sil\·::t .Juniol' um anno <b licença,, 
co1n oed :11:1, lo, p~u·a i;ratamento de saude 
( di.-;·~USSttu ULl ica) ; , 

V•;t:v;üo do pt'ojccto n. :201;, do J90:3, au:;u
rlz<~ndo o Poder Exectnh·o •.~ cunceclcl' a(l 
conductor üc tl'em de 1 a cla~:;o da, E:~tPad<t de 
Forro C eu trn l do Bt•azil Bento José dn. Sil nL 
nm anno de licenç~:t, eom ordenado, P<l.l',l, 
i,t'ahmento de ::iit,ude (dbcussüo unica); 

Votação do pPojecr;o n. 207, de 1903, esten
dendo n,os func:ciun:l,rios d:•, Rt~pn,rtição GOPí~l 
dos Telegt·apllOS :r disposição coustante 1lu 
n. (:i das obl!ervaçüüs ger::w~ üo U('cret·J n. 40f:i, 
do 17 do nmifJ lle 189(), consolida<ht no n. 1 
•las obscrV<I,(,:ÕOS gerao;;; do decreto 11. 2. ,117, 
tlc 28 do dezembro de 1806 (la discussão); 

Votaç5.o do projoci.o n. 171, do 1903, auto
rizando o Guvemo a, p:~gar a lJ. Luiza Duarte 
Sayãu Lobato os vcmcímontos de seu finado 
maJ.'i,lo Pt~dl'o gv~tngclista de Negreiros 
Sayttt) Lobato, 2° ofHcial, n,pwsontadu, do 

Cul'l'oio Go1·al, cotT,Ispondontos :tu poriodo 
decorrido de 14 do novembro de 1894 éL 5 tlc 
julho de !805. relt1 Vad~~ paea. i:::so :_L pr•cscri
pç-i'io (3:< discu,s:::ão); 

Votação do projecto n. 10:3 13, de 190:3, 
substitutivo a.ppt'omüo na 2a. LliSetts::;~Lo do 
pt·ojccto n. 7·!., 1le 190:?, cletermiuando fl'-W 
u onc:Lt'l'eg:viu ,l,J Pomll:tl :.\[ilit:t.l' :-:P.\:1, 11m 
official do cxcrctto, du quadeo ;Letivo 011 J'()

forl!la.do, esco1tlido clon t.1·o os snbalLmffios ou 
C[l,pi ti'ies. rovo.ga!_lo ne:<ÜL pa,rtc o art.. "1" d~" 
!oi n. ·10:3, do 24 tlo cmwbro ele 18D6 (:}' dis-
cu~~ã.o); _. _ 

Vota·~·[í.u do p,·"jocto n. 1·1~ C, de fDOii, 
roJ[lcc:ilu J!Lll'a :3'1 discussão da. emenda apJn'o
vada, na ~" discu~s:-Lu do [H'u_jecto n. I 4:2, 
Lics~o annu,c tlcst~~ocad<t em vit'Ludo do artigo 
1:3.2 rlu RcgirnmH'J lnt.ot•no,dotm·minantlo quo 
os uilicia.cs do co1·po Jc bombeil'us do Distl'i
cto Fedcml pm·.t.-e<l1) <t IJatcnto qLw.ndo con
dornn -•.dos, om pr . .Jco:-::so ci'imo, <L 1_:.ss~t pena, 
Oll a, mais de 1lon.s anoos do pl'iS''IO, e prc
eo,!ond.j <L voi;aç:'iu tlo l'CCpie1'itn:~nw tlo Sr. 
Pal'<tnlws :-.rontcnogro (3a. discussão); 

Vo!a<;·ão (lo projoct!J n. 2:3, deste anno, rp:1e 
-wtoriza 1J Govc·rno éL cro:u· c contractar o 
senriço SGl'·no~!,'I'<:Lphico P~L1'~\· o Supremo Tri
buna.! Fccler·nJ P" cliscussão); 

C'l!1tin11açilu 1L:\ 2'1 1liscussã.u üo pro.iccto 
11. 108, ÜU !o97. J.H'O\"Ídonci:LIIUO Sühl'u êLII.Xi
liOS ;j !aYOllra: 

Con lin uaçiio da :~a dbctiS.3ão do prujccl.o 
n. I li4 .\. tio I 90:; (l'ccbcç·üo d<L omcnd<~ <~p .. 
pr·ovad:t na .'!}t di~·cl'L~sflo do pt·ojccto n. :3~J I, 
üu l\Ju'!.. d1) Sen<.vlu), 1111u est<tbuluce ;~L 11CI1<L
iid:ul(~ par· a. os c1·! me~ ele q11o tt•;tt;J, o al'Lí· 
go 107 do Co.lig•) PüllLtl. 

2a par f; .. , (;t:~ 2 I ·~ l!ot•a;; ou an t,es) : 

Cuntinu~v;ão rb Ja cliscus~ào do pl'Uj<'ero 
o. ·18 ,\! de wn::, :-upprirnindo ét J.pga.ç~fw do 
nrazil ,j11nt;L ;i Santa Sl!, com p~ll'!CCL' eon
tl'Ul'ÍI) cl~L C<Jmmi:::~fíu de JJiplomacilL e Tra
t;tdos ; 

:3a r.liscusdw rln p1·ojoetn n. 35, <lo 1003, 
(projuc:to n. 2•1 A, de lDUO), tlctermina.nüo 
i1 1tc. nas cttltsas um 1111c dccnhlr a U11ifl.o Fe
deJ·u,l uu em que: a Fazenda, N::teion:_LI. f'ot· 
condcmnada 11 qtialquel' pag:~mento, incnmlJ() 
ao pt·ucurad~n· secciomll di.L nopublica, i:'üiiS 
aujuntos c ajuclantos, rospect,ivaiiHmi,c aus 
f'eitos Gin que f'unecionat·em, e não aos .juizes 
de <wção c seus snbstittttos, interpor o corn
petenw ro,:ur·so de appcll;tção. 

L..:Jv<u-;T,<L·se a ,:; ·.;;s:to ás 4 hor:_ts 1h tarde. 
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9ô ANNAES DA CAMARA 

77a SESSAO EM 5 DE SETEMBRv DE l3>J3 

Presídencit~ do SJ'. 1-'m~lu GuinwnTes 

Ao 'Ii1eio-d.itt pl'ocede-se <L cltawada a que l sição du.3t.t C~mar:1, auto~·iza.ndo a abartui':l 
re3pon<lemos Sl's. Paula Guiinttl'ics, Alenca.1·1 do credit·) espc~i d Je 50:000.$ pal'<t au:dli:lr· 
Guimarães, Tl!oma.z Accioly, '' ande1·loy de a Commbs1 J incumbida 1.le organizar· o .tor
Mendonça, Joa.quim Pires, EugeniuTourinho, ceiro Conge~s.;;o Scientifico L:ttino- Ameri; 
Antlw.ro Botellto, . Ené:J.s .i\Iartins, Aul'ello I cano-que S.l r0uoieá nesta, CJ.pital a,_; de 
Amorim, RodriguJs Fernandes, Gonç.:l.lo Sou- Dgosto àe 1905.-Inteirada. 
to, Tava.r0s de Lyra, Eloy do Souza, Paula c · 
Silva, \Va.lti·edo Leal, Ablon I\lili1nez, Toi- Rcquodmentvs: · 

. x_eü·a. ?e Sli, Ermi1·io Cou_tinho, Jo~u Vieir~, Dos lJedeis Lla. Faculdade de :.relicina. da-
E~lzeblO"dc. ~~.dtatle, R?~le~gues ?~l:H~, ~o_v~- Ballia. pJdimlo augment) de -vencimentos.
llli1110 de C~n Ll.lho, !ell~bdlo. F1 e_u e, Ollve1- A' CommbL~o rle Orça.mento. 
ra Vall<"tda.o, DomLUgos Guunw~us, Tosta, • 

· Felix Gasp~Lr, Satyrv Ditts, Rod.ügue::: Lima, De .Jo.3ê :\laria Rodrigu:.s Barcellos,pedin.Jo-
Pa.ranhos .Montenegro, Rodrjgue::- Sa.ldn.nlm, aposentn.Jol'i \no logar que occupa na Dele
Bernardo Hort;t, Col'l'ê<l Dtn.r,t, f!:l'ico Coelho, gacia. FisoJal do Es~ado de Minas Gerae~.---1.' 
Silva. C:tsko. L:m l'indo Pi tta, ?11auricio de Commissã·J de Fazenda e IndtHtrias. 
Abreu, Ft>:l.ncisco Veigi1, Joã,o Luiz, David 
Ca.mpi::;ta., Bueno de Pah·a, Leonel FHho, 
Ca.rlos O L toni. Sttblno Bal'l'o~o. ?~Ia,noel Ful
gencio, Nogueira, Olega,I·io .Ma.cicl, \Vences· 
hio Braz, Galeão C.l.l'\-alllal, ?IIot\üt•a da Sil
-va, Jesuiuo C:tt\lü$0, Bet'oc:mlo do Campos, 
Rel.Jouça~ de C~trva.lllo, Fcneira Brn,g;~, Eloy 
Clla.ves, Candido Ro ll·iguos. Br,rnardo Anto
nio, Costn. Netto, LinJ.olpllO Scna, Carlos 
CavalcantL F'rttncisc.J Tolentino; Paula, Rtt
mo~, Eliseu Guilherme, Domingos 2\Iasca · 
renhas, Vespa.~ia.uo de Allmqw.n·que e Ho· 
mcm de CarYalho. 

Abre-:::o <l. ;:;es~ão. 

E' lida o ~0111 dob_ü J appl'OLtda, a. act:1. ela 
:;o::;::;ii.o aiHecedonto. 

P:ts.sa ·.-:o n.o ex ped ie:ne. 

O §a.·. i~lf'lncat• Guilu:u•ães (lo 
Seac/((rio) pt·occde ü. lebll\t cl.J sc.,guin"to 

0!11t...'io:;: 

Dos,·. 1'' ScCl'CÜl.l'ÍQ dü Senadl.l, Ih~~~ do 
cot't•ou w. communicandü que o ~e nado ap· 
JH'O\"úu o nes.:::t da. tu. en ,-iou à sancçüü pt•osi· 
dcndal a. pruposição dcs~a. C·;tma.I·a. auto1·i· 
zandiJ a concc~silo de ô mezcs do EcC'lli..':1, com 
todos os ,-oncimontos, ao commissat·h:i icl'al. 
Ci.\.pitã.u ÜG mat· (\ g-nCl'l'<\ Jv5é Fr:vwis~o clà 
Coneeição, pai·atr:Har de su :t saudc.- Intoi· 
ra,la. 

Do mc::mo s~Jnltot'. ch~ .{do corl'ctHC, com
munic.tntlt~ que o SJnadó atloptou c . nessa 
data en Yivn ;í s:1.nc~·f\o pro .•i.:cu~ .al :\ pt·~'PO· 

O ~~.... Sat.yro Dias -Sr. Peeú
dentc, t:•nh) :1 honra de pass::n' as mãos de 
V . .Ex-, p.tr ~t tlue lhe dê o dcs&ino legal, mnn. 
represent.aç.ío que ao Congresso ~acional 
dil'igo o De. José Julio Calazans, antigo pre~ 
pal\l.dor d:t F<.tculdade de ~Iediciua cl::L 8::1.-llla. 

Parecendo-me que esta representlção as
senta em bons fundamentos de dircüo,espero 
que u Ca.mara dos D2putado; :J. t-;ma.rá na. 
consideração que merece. 

Vem á Me.m, é lida e e~viadQ <i. CommissKo 
de Instrucçilo e Sa.udo Pub!ic.1. uma. p0tiç·u0 
do Dt'. Jo5é Julio Cab.za.n~. prep~rador da 
Fa.enldade de ~!edicina <la Bn.llia.. com con
·cm·::o plra lento sub.st:tuto. peJindo 03 faYo
res da l:.:i n. U8. de :21 de jallllO de 1893. que 
corBidcrou lente .~ sub~tituto·~ oc; pr(•IHU'adores ' 
quo exCl'Ci:lm seus ca.rgo:S ante,s da lei 
n. 1.:270, cL• lO de jnneil\} 1b 189 I, e que 
ha.,·ir~om sido cLHsitl.ca.lGs GlU concm·.5o par<J. 
a/ljunto~. 

O Sr. Leonel Filbo diz qn:: 
l~lll :?-! de ~l...;·osto Llc l 900 enn0u em 2\ üi::
l'tts.~tt:_i ue.~' :t Casa. o projccro 11. 1 i ·:3, do Se
nado. til' l ~9~. que· regula. a di;:;po~içã.rJ ~lo 
at•t., ~O d:~ C\Hl-.ti'uiç1v. h:.·.) L~. q~H~ tt'<tr,a de. 
tL'fLl!'lllillttl' l..i:!l loi ut'•. l:~. : Lt'h as rotbequeu
cia~ p .. t!ítk:ls, :\.lnillli-; · r:1! tr:t5 l' judichrb . .:, 
dll C~t~~dl) d• 1 ~ : !(~L ih~O ~·lji\Ot'v:S'O LIHtÍf:llV• 
dü diz•ci ~. i pnbll('J, tiil) tan t o~ t!ialos pódü 
iuutillnt~ll l' l':\tl$:1~' 1\ IP • ·I'r~hd~ dv~ cl · L~li\ú~ 
quando 111.d :\P!Il!c:t.lt) >At ~'ui ü!ll'!)ll !Y U•.lidu. 
(.-'ipoimb.•.) 
. l~lHneç,ada, adiSL'U'~;:i~,.! "' ;\Lr1..'S ,.[..• SOl' ü!\GI?t' • 
1.'\l '.la. 1lfi'J .-n'.'OPJI'i"!tl ') lr.· ·,riHl d~' alla ~'à!'n• 
"C"il ion.:i.t t' .. : ,_., p! ... :•} .. '~~'-' l\~ ·L·ad-J da 1H\iE-1ll 
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podia para nelht na .1 nuti.-: apparecer· att: \ .\cabo de recelJGr neste m()mento tolcgram~ 
hoje, coutlnuando uef)_,;;;e pon!;o o Poder Exe- ma do illust:c St·. g-ovm·ní.ldOt' do Am:Lzonas. 
cutivo corno :Supremo e~ecuwr da. disposição I em resposh ao quo lho pasS(Ji dando-Ih~, 
do <n·t. 80. na Cl!Wrgencta de qualquer com- coino me p:~reccu d~ meu ür.~Yel', conhoct· 
rnoi;ão, qn~· ponha em perigo a 01·Jern. con- mc·nto do (lUO occorru1. 
~tiwclunal, quando L' da compclcDcia ex- Cunsta d<Ls rmbticn.çõcs na intprcnsa que as 
clusiva do <'on;..:l'<;~:.,: 1 Nacional üecreT.n.l· "~ listas do p:1.ssa.geiros, onde s .: d,z que cxis~ 
leis e resoluçües· necessm·ías ao cxei·ciclo dos tem n.)nws rle p~ssoas cla.s;;;ificatltLS couw es
podel'CS Lllle penencem à u!l i[o o J.ccl·etar Ct'<t Ví.LS, fut';un publicada,s no· Comíil(;)'Cio ((,) 
as lei::; o1·;;.·anica.<: par~t a ex:cuçã·J compleTa A.;i1a;;onas de 17> llc ;.:.gosto. 
ria Comtituiçio. 

Parecendo, po~Tuno, a.o m:aJor q uc o as- LimiGo-me CJHlO expllcaç~to a ler o tcle-
sumpto mEccc a a tr.C!H~ão d:t. Cam::tl'J. e deve g!\tillnla du l!on r·ado chefe do governo do 
ser I·e~)[YiJo, poJ•qne lei':- dessa nalm·uza tl r- - .-\.Jnaz Jnn.:;: <<O Co>;;. ;;w>·cio do .· t;;w;arw .~· re
vem s8r dt~cutidas em pr:.l'iodo de caln1ct, p~r le peoduziu. om fuc-simile, uo ;;ou numero de 
ao Sl' Pre:::i.Jente que coni;omplo na o1·.Jew d.o l;> de agosw, o seu numet'O de; :1:) a.nnos 
dia o alludido pl'oj f:\ct o, que :;cn1 d.LIVid.:l de- ar,l';•z .. i'lollt~ é quev;;m a list.~ 1. orn questão, 
cide unm d::ts qttc. ~tfíes que 111 <.th iure1·essatt.t ü I ma.s 0 lL:S~:t d.~~ . pa.ssa.geLros chqltellu ternpo>,, 
Yida da. RC'publi·:;J.. (J1 1•ilo b ~·,n, iiwitu '' ·: iil.} E 1'.:~ p:1to tlnsnccr;.;;s:u·iü COll1lllenta.r. (JI11i[l) 

. bei,<; íil•!i/o be,,.) 
O SP. Presidente- Ar,r,:Jo._lOI'G:l o 

l>Cliolo de Y. Ex. c:rn uc,::asião üpl)Ol·tun ;!_ · ORDEM DO DIA 

O Sr. Pr·csidente- Niio lmvenJo 
numeeo le~;~l para sa proced.oe <.ls vutaç:<:íos 
da3 matel'ÜLS constante::; da ;or.Jem du dia. 
pass3.·SC à mt~teria er!:. discu~são. , 

O Sr. Enéas ~lartins- Esüi. no 
dominio do publico, Sr. Presi·.lcmr.e. unttl 
d:•,s historias da.s mais po ;iti ramen te ox
tra.vagante.: como pil_!lerüt d~; ultimos tr.m
pos1 porque, p:~m nao cons1der~tl-a '-\ssim, 
elas mais perv:ersas de im::tgioar- S81'lit. !3 
que u:na p:·ofund<uu8nte injusta, fama culti.-
Y<vla contr:t o Estado que tenho a lwnea E' {tnnunciada rt c;nr.inll:v;ão da 2a di..;~ 
de rep:·esentar ne~t''· Casa t ·:m feito cone r cu::;s~.o do pt';Jjecto n. lG8, do u~m, prrl'riden~ 
mundo. ciaodo subt·a <.wxilio;.; á l<:~.vom·a .. 

Eu 1ne ab~tci·!a ..te •.liz·~r qual•1u:~· c.otwl. a \'en1 ;í. :.rc;; 1, é li·lo, n.poi;.vlo c po.:;to c•;J> 
r.:::."::peitQ dt:sse tnvemo •JllC por aht ":L•: n?~ ittnd;_mwmc em di:;CthS1 J, o :'(::.:·niotc 
entre flle:tcs iorn(t.Ji~tico.::, ~oh~··~ um : ~ lit~t 0 rTt .. 

plu~nta::;cica do. <<e.~·~·ra:·?s'> n) Amaz·m·.~s, ::i a I r~ECJCI~rtDlE:\TU 
questão n~o u .. .-es"r: tLdo um t·r.le':o que a _ 
::;irnples cot~si~lcl~~ç;"i·~ c~o,- ~Lb.:u~·do qtt~· dl:,. Re -ptuir·o rttle o p:ojcct~ ~. .1138, d. ~ 1B~7: 
contr.;Jl]. 1;crc :,': rudt,L lhl·.J .. el d .. tdo. Pl'IJYidcnciíwtlr; S<Jbl't! [l,IIXtiJIJ')'í~ JaYO!INI., \':•, 

Tão fóL' •. '.h-; n.r:Ir.as d·t,s raias rb ,-(: raci· á~ C!)rnmi~sij t·:: de Orc::1mcnr.o e de :\gl'icul
dacle ó e~.~a hi~toz·h. que a wc:1 pi·opr·io .r::.~· r,rn·a, 1nra. ~~uu o . .,:,:ts lntorponila_::n o seu pn
piri~'-' não deixou ele· c:msar mesffi,) urna un· l".~(:~l', . t(J!I!fJ.~ lo em c:onstdcrn.r;n.!; . tud(J ~ •J:-E 
pl'C.'3~flu; não (lltü P.Jl;.:.t.ualqn2r r fr~~_rma ~u. Pl'~.J~_cro: .. ~_l!11,l~:ul;s apl·escnnd.os 8111 legJ:;lD.
pudeS::iO ~.en~ar na reCl.:tdt\·.iG dn. C•Jtt:::a., nu:, tma::- P·'·:':l:"l .d .. t~. 
:por nà.~ pYh!r at:nar. nem e·1. n~ 111 osmeus Sab. da.'5 sc.:;5uí'!.~. 5 de sctr~ml,ro de J:J(J3. 
Ltümos coliegas de repre~cm:~.ç·a(l. E'Jli: o --iJ,_:i·!,:-,g~.~ LiriÍa. 
íitÕ e o fun(i·J \êhlade:i ro dc .~ .s::t c:·e-. 1.(;3.•). 

SJ.be. a Cama.ra, JY>rquc e.;i;;_i e;m JU:'naes. o Sr. Presiden te-Tr;m a p:,Jnna 
que se rtll~~ a SJrio na e~istenc:í:l., no Am;:~n~ 0 Sr. Felisb::llo F1·eire:. 
na.:;. de umas c~·lcbr.;s ltsG<I.S de pas5ageu·o::. 
de vapot', ood(• o5 noJ,~es d~ algurnas pz~soas 
vc~m seguido~ do quallfica.Hv~-c:Scravos. . 

Evit.ei ~:i e d.~de o pnrn~n'o momento a 
tl'ibuna da CJnHna. em primeiro Ioga!' p:.~r:-t 
não d<~l' a 1;55a qucstã·') uma in1p')l'ti.~nc.FJ. 
qtit.~ ell<: não d·:·,·j:;. Ecr; _ei!1.SCguud~ l?:I'·~!' 
pt\l'a na.•J f;~,zel·o smao p:.H'Iel~amenh: bCLl· 
l'f•cid·; sohl'.,;' o ns..:;urnpto, rle ~or·t.•} u poler 
i·I·H dua; p;,ti:W!':U f:. Zi)r íl!t·l<l ;•, púi' ·~C•: . ' pl~~(• 
o t'IH :~bsolntú, •.1 •} ,.,o. 

\'o! , •, 

O Sr. F<Plisbello Freire r· i
S1·. Pt'esidente, quando l10ntcrn discutia o 
projec:to sobre auxilivs ú. U.1v~ura me aclw.v~'· 
no e:;tudo üo nvs.s.) c ;mmercw o ~eu rnr~ca,
ni:;mo, quanrlo fui'iorror'l'•)mpido.pela votadi.o 
que haria de se fh .. zer das ma1,erH.ts em ordem 
do dia. 

r ·: ·.:,~l) t ·-: b · ·:·~lldor. · 

u 
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Dizin. eu, Sr. Pr.=sidente, qu~ a. e;pcculaçãola opec•ação ü conhociU.a-nperaç,Jo por·d·:f!e
a.gee:ud~nB teeç1s pwa. d~tOl·mina.ra.des- 1·e11ça_.Is~o q~er~izer qne uma . .lett1· ...... ·. de 
valor1zaça.o dos · nossvs pt·o lud·Js de cxpo:·- ca.mbw so se ltqllld:t no prn,zo do t•onteato e 
tação e a pt•vpl'iJ. dcsndoriz Lção da n:JSSl nfi.o qua.ndo clh é Sl.cad<L, o que é a.Ha.men ~c. 
moeda.. - . I offen:-ü,·o á. tetten. do codigo. 

. Eu. pua pr,n·a.r e.;t_t p-rop ,siçã.J, !i PJ- A !Jttra de ca.mbio deve ser liquida,la 
rante us meu.'> l1·mea.lus co.llcga.s opiniões uo logo apó3 a Sln crnüsã.o e catrcguc. 
inqueritJ ab ~~·to n(1s';:1 p:·~~ç:t e:n l8G:, pu- Vê V. Ex:., Se. PI'csiuenb, quc.temos dous '· 

. blicado -em um li n·o que de·.~c sc1• lido pJr' pon ;os de coreup;;ã') no commercw de c:w1-
nós todo~, por· i~.:;o me·;;mo quo nos_ tr:tz ~me- bi) : peímoirJ, por ser feito por agente tlle
mo :ia factos, cujo os~uJJ c an1ly~:o .sã.o de gitimo, l1lcgal, sem responsabilidade, po
(Llt·.> v::tlor-para, orient.:1~· nosso j·lizo nJ,qniUo dcndo c:uu;:l.r os maior0s prc>juizos a.o coJ~1-
quo dcv~nus t'ac.· hoj!~ ~om rcla~ã.o . á mc~do o -~anwio;. S.Jbl'\3 c~so. agente nao 
crucstü.o ta.J cJmpl~xa.. como e a lL Jav.;ut•a. nctu ·.t a acçao pubt1ca p:ua pullil-o; segnudo, 

Sr. Pl'GSitlento, a:; t3i~ que devc'm t'UJJI' o porque a. lc.!;t,ra. de c::tmbio tlcs!oca-:Je da cx
cambiJ enLre nój não sã.o obS3l'V<1'1as, niio pr·essã.o d ~\ lei. Em vez de s3.:· liquidad.1 im
toem acçã.o sobre cllc; poe fu.Ua. dest::l. a.cção modiab.mento o é dcntr,) do· corto prazo. 
<~e l: asL~tcnci_<1é q~te vemos co_n::;tantementc as Os illustros colle(l'a.s não i()'noram que 
m:~IOrus os::!tllaçuc :_ d:~ cambw p~ra. a. alt~ on ho'o na Allofnanha, levantou-se tmn, nottvcl 
hatxa~ sJn; cxplwaçao r;\-.wavel c 0~~-:l~mtc~. clo~t'~· ina de.~conomia. politicn., p3la. qual se 

AS:3101 e, pol' _ cxcmp.o, que a. w l)llO ~\.)-~ tern demons!;I•a.rio que a. tondench pa.rtt a 
gu~a. .a~ op:!r.<.ç:o!B üc bo\s:1. üot:n•tmr:a tL·es ba.'x:a. de preços do tJdos os proJuctos do 
r_rrnc~pws. cat·~~?~es; lo' q l:Q , ~pcr~çoo~~ <lc com more .o liga-se ás o poPa:·õJs a termo. 
e:.tm.bw .~~Jtal~ :,u .. t:a.s ~o;.p 1?1 c~r~~tot • -~ '~uc Es1.a. doutrina. é de tal itnpJrtaucia. CI)1 eco
~stc co;,r <:.~?: ·'~J,l. b. tt~L~fllr.J. ' :) ,_,' <VL ~~ · as nomüt política que ·s3 pt·ocura diminuü· ~an~o 
~~~p;r~ÇOv.:. ~~una de -~JJ !tbl:\: ~o, P)~:;>ltn rr_uanto possivel o numeru das oparuçoos a 
ox:X,feltL~ por l~t~rmcJl~ ~1.3 °01 !~,or. . termo. Poloscomp'etentes, pJl' a.quelle3 que 
_J~da Lt ope~aç~?· mest~) aba.~~.>. de ,1?0 ~~t- S'J dcdicama. c.s~es cstudo3, e3tão seudo a,pJn

bla:5~ ~ód.c so1 C1ta entt~ 0 P·":.Ll~ul,~r _q e bua.s as opcraçõrs a term'J como a causa. 
precrsJ,. c o b::tn.co · ToLl1. .. L opor '1 ç.to a~u~ .L üir~ct:l. po lero.H da. ba.ixa dos prec:os. · 
de 100 llb1· ~~s só pode ser efft3ctu \da pJr mcw ' ·· • 
de um corretor. · O:a, no I3r.lzil as opct•açõJ3 a. tePnio se 

Incontestavelmente, si esta lei so ex- f'<.~zcm attS sobro a moeda Jlaciona.l. Eni vista 
e.::uta.sse, si osta lei e.::;tives~c em vigor (em disso pa.rcc3-me que nlo ·se póde contestar 
yigor está. mas sem ex: Jcução) ; 'inc:Jnto.:;t ·.- qu3 a. cspe~ul<LÇio a.ja. so!)ro o valor tia nossa 
vclmcnr.c, dizia eu, a C3pcculaçio ha.via. dJ moeJ:t. A o.~pc~uhção age ta.mhc.u sobre o 
1·astl'ingil'7SC nrn pouco ; ''· ecsist~mcia S3 ro- valor do.~ no sos product;os do exporta.ção, 
Jlccth na alta. c b·.tixa, quo nào se dal'ia. a. e, de enlil'~ otles, prineipalmentc, sobre o 
c:iGe ·io ua. ,-onbdc do::; int'3rassados. <·.a.fe, p3la ra.zão muito :o;i :nplos d3 quo potle-

Abramos, como cu dizia hontcm, o rnla- mo3 considci'at' o c1f(! como o sub.itractum 
tol'io do pr·ositlento d<t C.tmu.ra. Syndi(:al d:t n:>.;sa. ocJnomia pulJlíea., isto é, o c.J..fó é o 
desta p1·.~ç : ~ e vcj~tmos a somma. total das pi·oJucto quo nu.io~· contingente· traz no 
ope1•a.çõcs de c tmbio. Vm·ificat•emos que 'vu.l.ur ~la. nos .... ;;.t cxpJrtaçã.J. E' n:1.tur·.11 que a 
menos de um tct'<;.J dcllas é l'eito pelos c Jl'l'e- c:;pocula.çã:J s .1 dil'ija, pa.t'J. ulle, visto que é 
toees naciona,J.3, sendo tudo mais op3to:Ldo o que mais eontt'ibuc pa.l'a a.i; noss:ts despe-
por meio do ::;Jn.fFio. z.ts c eJr~ unn eif'L·a -não pcctuena. 

O commcrcio b:wc~.rio pro:luz. poJ•tanto, Vej:tmos si pJSSJ dcmonstr;tr quo a bàixa. 
uma clupb cort•npç:ã.o ch bi que regula o d.Js p1•eços do carü lign.·SJ muito mais q, es
c~tmhio. p:!cu~a.çfto, que .):L age sobi.'.) o cambio, do 

Corrupção, om rd:Jl;ão iLO agente qnc deve 11ue á. acç.'ia natural, nornn,l das leis cco
OJ>Jra.r, substiLuinJo o c I't'OLOl' pBio ;ungtio, uomicas que tlrma.m o pt•eço. 
onti1lU.diJ ::;em J•e.;ponsabilida.do n'L lei, n. O pl\.lço ~ o valor em moeJa, é o .va.lor 
ponto tle podcl' tNt:•cl' PI'ejllizos n:Ls aHai.l conct•otiztdo. Toílo o fa.cl;o qu3 tom accão 
opera.çõos d~ ca.mhio. Col'L'upção. p.~ ·~·qn) a, soht'.! o valor ou sobro a. moeda hl. de reper
opera.çã.u de cambio l:ló pólos:H' í'citu. ;i, vista, cutit• sobL•e o pt'ô'.~-:> do producto. 
liquicla.J.a. irnmodhttamontc, como dlz o Co- DcsdJ qu~ o p:·eco, como llÍzia, é o valor 
1ligo du CJmmercio ; e a opcraf:ão tlc c:~rnbio do ob.jecto concretiza.•.lo em moeda, todo o 
entre nós so dtí. a descoberto, pa.ra sel' liqui- facf;o que tiver acção sobl'e a mooda e sob1•o 
dada dentro do ccl't!J ].)l'ilZO. W o qu) se o va.lOl', h a. dt~ ter ~ob1•o o pr~oo. Entre. nós 
chama opot•a<}iio pJl' diíterença. com Ol'Cgimen d~ mo~da · fi.ducia.ria incom-
. O modo de opcm,l' esta. t~o c~mmum quo met•civcl, 6 fa.cif comprehendm• qnc os íi1.ctos 

que já o1·iginou a. !Jln•ase lu:3tOl'tca. 11c!.n. r1ual. que agem sobro o valot• da moeda s1o mul-
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t.iplos, complexos e de tola. a ordem a que 
ella é sonsivel a es~a acção. · 

-O SR. GALEÃo CARYALI!AL - Olhe que o 
cn.fé é vendido a ouro. 

0 SLL FELISBELLO Ft~EIRE- E' vendido a 
OU1'0, mas no merca,llo consumiuor c não 
aqui que é pu.go em pa,pel <U productor, e 
essa allegaçáo é uma razã.o de m1!s para 
Jesmonstrar a especulação. 

Ucm sei, Se. Presidente, c todos nó.3 sa.b:l· 
mos: qu~ h:J. uma lei que rc-gula o preço; 
. a. 101 da ofierta c da peocnra; lei q no tom 
-suas intoemittencias,quc não age cmab.:iolnto 
o da mc:;ma. ma.neira, sobre to,los os pro
flucto.3; que age mais pl·oí'undamento em 
cet>bs c determinadas sitLnções sobre certos 
productos, porque contra ella lt ~ uma lei, 
:1 lei das substituições, e nós sabemos que 
o pt•ogresso das inJ.ustrias furnecJ campo 
largn a e ·Jh ultima lei, iato é, um producto 
·substitue o outro em certos ·misteres ecJ
nomicos. 

. Ha. ~nnumeros exemplos de:jtc facto, são 
ínoumeros o~ casosde um pl'oducto, poe cir
cúmstancias gel'ae.s, quer do cominercio, por 
sna elevação de pr~ço ou pela Slla situação 
ftnanceir<.1. do consumidor, sú b.;;tituir-se po1• 
outro. · 

Logo', a loi da. substituição annulla ás vo
zes a dn. procura. 

Mê.~S doixemos a doutrina para ficarmos 
no campo concreto. 

Não sei comprehendor, Si'. PecsiJ.ento, o 
appelLo para o meu honrado collega que es
tuda essas qne.stões com o maio1• crtterio o 
instruem-nos nesta tribuna c na imp1•ensr~, 
.não ~ei comprJhendcr o modo de pJnsar (lo 
Sr. Ualoão Varvalha.l; não sJi como S. Ex. 
·h.a. d() explicar o seguinte racto: sustentando 
S. Ex. que o caré baixou o seu preço om 
consoquenctn.' dJ excesso da produc(:ão, mta 
baixa. é s,)mente no mcL·cado p1·oducto:, no 
B1•asil, e · não é no ll13rcado consumidor. 

O Sn.. GALEÃO GAltvALI!AL- E:-~t;1 pl!rfoi
tarnentc explim1uo, d:.t mc.sma fürma pot• 
que aq_ui custa I) vinho um dinhoiri.i.o, e na 
l!:ul'OlXt é von.iido a. baixo pt·eço. 

O Sn .. FI~LlSnEr,r...o FREIRE- V. Ex. c:>n
:fun.de dua~ cou,as dí.vorsa:o>. 

.0 SR. GALEÃO CAIWALHAL dá um aparto. 

Ü SR. FELISBELLO FREIRE - S1•. Presi
dente, a ba.ixa dos prcço3 de todos os produ
c tos é um facto gm·,~l. 

Ningaem se inqutete com f'lla.: é nma ten
dench geral da, concurrenci<1. pJla v ida e na 
economia de todos os p .tize~. En não discato 
a b:tíxa, geeaJ dos pr;~ços ; o que ou discut~ 
é a, b1'ixa ex:cc3siva, cspa,nt::>sa, de um pro
dueto sem uma razão c~onomica. e finar.ceiríJ. 
p:.wa bso. 

E pl'Ocnrando conciliar 11 uai:o, do preço 
do café, cntec nó.s, CJJin a baix<t do pr·eçJ do 
cé\fé nos met'Jado3 consumidorc>s, a.clto 
quo aqui nlo lnnve ba.b:.'1 ou, si a .. holtve, é 
poquen:t. 

I-Iont3m eu f'cLllavrL DJS lru,~l.~ americanos, 
estuJ<wa obdoconstitucion tl dos svnd.icLI,tos. 
Pude encontrar um rc_sula.mrmto de um syn~ 
dica. to ameeica.no tlc cat'I.S (ltt 3 est<-"1. a.llia.do 
ao syndicato do a.ssucar o lCL vi nm '· clau
suLa. limitando o3 Jn·oçJs dos Pl'Otluct•Js no · 
mercado de consumo. 

Chamo a attencão ll.os rnens honra.dos col
lega.~ p.1.r~~ est1 fa.cto, que dü. um pl'ofundc 
ensinamento: o syndic t,to de ;J,ssmca.r o ca.ít 
americn.no não pódc vender esses p ·oducto~ 
nos mcec:.tdo.'5 coiisnmidor3s,' além de ceet<J 
cifra. 

Lo.;o, parí1 o syndi~.1.to g.tnhar, em visti, 
do oxcns;;;o de d.m;pozas quo tem, da peop:v· 
gn.nda, enorme quo faz, torn noccssi<hdc, para. 
ter s:Lldo, dJ b<1ixar o p eoço do producto nos 
mercados protl11ctoeos. 

Desde que cllc não pó(le vender, pot• clau
sula. cxpr·esn do seu contt•a.cto, o café no:-; 
Eshdo,; Unidos acirmt de ccl'to preç.), que 
csL;_í, lixalo (porque cncontt·oi c trarei <~ in
i.OJL'•'· do c.)l1tt•acGo paeiL aq11i), el!e i.em no
ccssitlade de ft.~.ze.· IJ.~ixae o peeç~o nos mer
cat.Los prJduct.ol'e:". 

l3to é clal',J, (J int1tit~vo. 
PcJl' is.;;o f~ q~te ou ~izia: ·comparemo:; u 

pl'CCíJ do producto no mcrcad:> pr-oductor C!) In 
o pt•eç:o do mesmo proJucto no.;; mm•ca, elos 
consumidores, qLle i.~ dill:cl·cnç~~ é de 64 oj o! 

Não é a lei. da otr wt"' e da procuta, nõ,o (: 
o excrJ,~so ele producç:ão, ni'í.o s'fí.o t·azõc:; du 
ordem econ Jmica, ú tt e.~p]cuLtçã.o c·)m · 
morcial. 

Poll.ia,julgcll'·mc dl·>pcnsado de entL•a.r nas 
cift•as quo vou ler, nas o.;;tatigtica.:o;, CLUC vou 
cit.u.r, parademonstrar isso. lhst·.t.do .. :wcovct· 
oxplicanuo o rnocanismo do commorcicJ í_

1c 
café n,ct,ualmento. 

O SR. F.Er;ISJ3ELLO Fm~rag-Scí quo ha o 
.frete; mas V, Ex. de1.luza to:lits as dcspcza.s 
de tl'a.nsporte, tire da, opet•ação tOtia a 
dill'et•ença. d~ dospcz:t~ nos dous mercados, 
que não chcgu.J'i.l a. dernonstl'a.r que houve 
baixa. do preço no mcrcatio consumido!'. 

Com ~llhito, b.u;ta, ls~o, es;ud;Lr o se11 mo
cr.mismo, hoje, o compara.l-o com o dn lm . 
20 ann:.>s pas;a.dos pat•tt vel' que a esp3cu\ação 
tem um campo livre. 

Como se fa.z o eommcrcio do eam actual· 
menj;·J? A _ do.;cJbnrLo; o empt•Jgado <ltLs 
CI1S:lS o:\píJl'tadOl'él8 j(L pCL'COrl'O O 110:1;0 Í!l· 
t~J·io:·, compra:n•Jo M agricultor o s:.!tt pt'·J· O Sn. GALI~Ão CAJH'ALrrAJ,·-J/ouvc })aixa. 
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_ .dueto, antes mesmo delle existir, sem havcl' 
a· minímtt concurrencia .. O agricultor na 
situação precaria em que se acha, de falta 

· de capHaes para movimentar a sua lavoura, 
vê-se pa contingencia dolorosíssima de en
tregar ·o seu producto; nã.o obe lcccndo a lei 
da offerta '·e da procur(l., m:.ts só c só [t sua 
necessidade . 
. _ Vej;ui.1os como se fazia o cJmmercio de 
café na praça do Rio de Janeiro, em tempos 
pass:idos. 

Antes de 1864 existiam as casn.s bancarias, 
estas casrt~ ti.nham os scu.'i comrnissa1·jos 
que eram os lotermediarios entre a casa de 
creditJ e o lavrador. Este commissario re
cebia o producto com a eont.a, esta cont ~ 
éra descontada n<t casa hanca.rla, que eram 
todas nacionaei':\ e o caf6 éra exportado. 

Depois da crise de 1864 que importou na 
quebra de todas a,s ca~as bancarias, que eram 
nacionaes, o commercio do café começou a 
soff1'er uma 1)rofunda transformação no seu 
mecanismo, pacra dar logar a.os grandes lu
cros da especulação. 

Por conscquencia~ ba.st·1 comparar a phaso 
(le hontem com a phase de. hoje, o meca
nismo do commcrcí.o de hontem com o me
canismo do commercio do hoje, para se ver 
que a mudança do mecanismo não se operou 
sem um intuito, som um prograrnma, som 
um interesse. As leis da historia não são 
lei::; do acaso. os acontcciment~~s da historia 
Jlão se dão por acaso; <t evolução so íhz, em 
vista da acção tenaz, !outa, persistente, 
obedecendo a mn fim, a u.m p1·o.:,:·ra.mma. 

A mndança do })rocesso do commorcío do 
café no Brazil, ap1·esenta.ntlo du,~s plluses tão 
diii'ct'ontcs, ~ó t.1·atlnz que houve prof'undo 
·intm·esse em cflbctua.l-t1, cullucaudo o pro
duc&o, entregue ad lil!it um, á liberdade com
pleta. dos inte1·essos do cxpJrtadol' que lhe 
11mrc;1 o preço que quer, 

B<tsta, pois, f<tzce a itn<~lys2 do mecanismo 
des:;c commercio. ba.sta cunfL'Onta.l-o com o 
quo tínhu.rnos, para dcmonstra1· a ve1·Jaúe 
da minha these. 

Naquollo dava·f;e a. concnrrcncia line, 
lJOL'que o p:·odur,tor i.inlm tt sou favor ns 
c<tsas b<~,ncarin.s pa.ra. lho emp ·o~tarem o di· 
nhoit·o quo cllo qui%ossc, set·vindll de intcr
mcdiai·io o commissa.1·io. Naquello tempo, 
'L venda so opor;wa pela lei da ofl'ed:t c da. 
pl·ocm·u., mas hoJe tal não se dà., sendo a of
f91'iu. a.nccessidttde individual do l~tvra.dor, 
exclusiva.mcmte, c mais na/la .• 

Es1;n, (\a. situaçfto, este ú ·o ftLcto, que fu.l!a. 
mais a!l.o que as éluutl'inas c as theorlas, 

O f'ncto é este: oineca.nil3nto tlo . comJuor
cío do e;.tf(\ se faz de tallllU.llOÍl'U. quo B lei 
tlwóJI'crta. o da pt•oc.mro, não sn pód1!. íhztn• 
sontil', 

Agora, -vejamos a.s cifras. yejmno3 si ha. 
excesso ue producção. 

Aqui tenho, Sr. Presidente, .uma cstatis
ticrt do stock e do preço do café, de 1887 até 
1899; comparemos o stock com o preço. 
' -A lei da oflerta e da procura nos obriga a 

firmar o seguinte principio : quanto maior O· 

stock, mais baixo o preço. 
Não ha duvida : si ha mais offel'ta. a mer..,.. 

cadoria enca.lha, forma-se stoch, baixa o 
preço. 

Pois bem, vou mostrar, com essa estatis~ 
tica, que absolutamente este principio nãa 
se verificrt : o stoch. varia. para mais ou para 
menos e o preço varia igualmente p:~rll. mais. 
ou para menos sem se L!.:tl' relação . scien ti
fica entre os dous · f<tctos. 

Em lü87, o stock era de 2. 334.000 saccas e· 
o preço variava. .. entre 7G o 123; em 1888, o
stock baixou para l. 655.000 saccas e o Pl'eçot 
que devia augn:ivntar, tambem diminuiu para.. 
67; em 1889, o stock se mantinha mais on 
menos igual ao de 1888, senclo de 1.700.000 
saccas, e o l)eeço subia. : em 1890, o stock 
diminuiu c o preço tambem·~Jaixou, etc., etc. 
Em 181:15, ostock :mbia a 2.185.000 e o preço 
subia de 76 para 87 ; em 189G, o stock, de· 
2.186.000, póde-se dizer, igual M do anno an
terior, mas o preço desceu de 8i pa.1'a 57. 

Eis n.bi o eostnamcnto que nos o1l'erece a. . 
estatística. 

Ora, en me acostumei a e:O;tudar as co usas: 
pelos factos e não pelas doutr-inas, porque 
acho 'que os t'a.ctos é que inspirrtm a doutrina. 
e não a doutt'inn. que inspil•n. o f .ct0. · 

O fa.ctu ú este: é que não ha augruento de· 
producçã.o de cn.fé que jusLitiquo n. difl'ercnça. 
notabilíssima do preço. (Apoiados.) 

Quo lm augmento de producçã.o, eu sei que· 
ha, pot•que lla a.ugmento de pt•o<.lucç-ão do 
tuq.o neste mundo ; tudo tende n. augmcotar · 
rt producção. No mundo rt prodncí;·ã.!J de Ci.l.fü 
tem se olcntclo considcravehncnte. Pot' con
seguinte, quando contesto o 'mumento de 
pl'oduc!;·ão, não é no sentido lrtto da, })alavra 
-<tugmcnt·J de pruducção; o que digo ú que 
o augmontó ele pt•oJ.uccão não jus~ifica a 
b íxa profundíssima do pt•eço. (.·1poiculos.) 

Ot•a, Sr. Presidente, que razões allegam 
as cluas doutl'inas em seu fa.vot•, uma quo 
liga, a ba.i:(a do pt•cço ao excesso do produ~ . 
cção, o outra., quo é a minha, que liga. a 
l>ah::.t do preço á especulação 7;: 

Va.mos compat'ar as duas clóutrinas, e vet• 
a séried.c argmnontos que cada. uma a pré
senta.. 

P<trn. a doutrinrt ospcculatiYa., : as:::im clm· · 
mm•omos, eu tenho '" cxi:;teucia do factos 
do _· ospocuht~)ão, no vttlot• da. nossn lUOClia ; 
tonho u müstoucin. do ru.ctos de espoculn.çiw 
no mot\o })ol' (l uo so {'i\Z o commc.wcio (b 
ct\Cê; o ~~. itvutvln 1 do Qxcossl) do Pl'Oducção, . 
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que só podia ter uma prova a, seu favor, que 
é a esGa,tistica, o algarismo, a estatistic~t 
demonstra que ella está erradtt, pot·que as 
oscilla.ções do stoch não são acompanhadas das 
;oscillaçõ:;s dos preços, nem obe:!ecem á ler 
.da offerta. 

No Brazil,' o preço de nossos productos 
agrícolas, soffren no seculo XIX. uma pl'ofund.a, 
.alta; isr,o em conseq uencia de um conj uncto 
de razões muito ditferentes em relaç~ão a sua 
natureza; julgo-me dispGn.aado de entt'<W n ~ 
~nalv::;c de~sas razõe :~, porque ellas não teem 
l'ela.Ção díi'ecta com a questão que discuti
mos. 

Não lut duvida que os preços subiram pro· 
·fundamente. 

De 1841 a 1882, (llle é um longo Pl':.tzu de 
-e:;tudos, a.s esta tis ;icas q tle comproh~'lnclem 
esses prazos, ,já no:5 tt·azem um p .JUCo de 
convicç.ões sobr,: fM:tos que se l'elacionam li 
producçilo de nosso paz. 

Do 1844 a 1882, o c::t.fê augmcntou em -1~:3 % 
.o seu valor; o assucn.r em 108 °/c. ; o algocl.:'io 
-em 59 °/o; u fumo em 748 °/o, c contintb a 
se manter da me:5ma nnncira, c outros pr•)· 
dllctos de menos valor. 

o imposto, mas fi.cavamos com a ma teria. 
prima, que era o out·o. 

Hoje invertemos ns papeis ; ficamoscom 
2 °/o em papel moeda, que é o imposto, o 
exportamo.;; <t 1naterü\ prima. que é o ouro. 

Naquelle tempo o ouro ticava· cornnosco, 
hojo, o ouro vaa todo pa.l'a o e;trangciro. 

Para assignalar a. nossa ílosidia. -n, nossa. 
inclifiePença não precisa facto m_?.ii; elot1uontc 
do quo este w1e se l'et'ore c~ industdu. aul'i
fiJea. que eu considero, com a. industria. pas- · 
toril, as duas b :~s,1s ecunonücas elo mai::; valor 
pa.1·a o futuro U·> Bl'a.zil. ( .tlpoiados.) . 

H<Jje a inclu :;tria. am·ifer<L e~tü, oxclnsiva.
mcnte na.s milus do::; estr;Lngeiro::;. 

Diz-se e jus~ific<~-sc este üwto pelit nossJ, 
incompotenciu. pJ.l'<t mincntcs, mas, S1·. P1·e~ 
sidcntc, qmwdo "\rthm· de Ce::>Ul' 1\Jcnezes, 
g•JVel'na.dor do L"Uo (ie J; ~lleil'O, nu fim ÜO SO
culo X Vll, fonntJtt cu mo pt•ogt<.Lllll)lil. do seu 
govol'no Jcva.1· e.t acti vül;.vlc j ndust1·ial i.'. 

Min:J,S; chegou [Lt ·~ SaiJal'<L, Ofi (LC os opora
l'io::; do tempo mincr;u•Jm. II.;.iB pocliamos 
tce os nu;,sus uperal'ios, como tiv,.;mos ope
Ta.l'ios pat•;.L dc:-;eoiJl·it• :1 ::; minas de S;tb;u· ~L 
-de grande ri'tUt~Z<l, e gi'<Vll.l •J va!ot ecunomico. 

P01·quc nãn fazemo s a mesnw. cou.·m. '( 
Inconte:'Jtavelment·c o café teve UIJl cxcc'>so Alieg·u.I· :.L noss::L incump.:tc.nr~h é p·l·cjtuJi-

considcl·a.vel de :mgmontu de seu pl'e r,·o, c ~u· o nosso pcttr:utismo. • 
nesse lapso, durante c.~se tempo- :\'Iét:; 03 Pódc-sc f<tze1· iVJilil!.o (t11C na.qncllc tempí) 

. n.contecimen~os externos, o exc:c~so •le pl'O- 'J:i op~)t'al'ios naciu:w.cs fizeram-~~- LLIIliL qllcs
,Jucçãu ag-ricota •. a httí1 no teneno cconomico, t[Lu histnl'lcéL ··uJJI a fJud nà'J quc~ 1·o canqêLl' 'J 

as sub.:;titni,}õe.,; de pl'odncto~. as cl'i os po :i- espüito do:-; mcn~; eollcgas par'<L d.enwnstral' 
tlcas do .,utros p:.üz:os e as cl'Í"'iG::i de .!:(I L r·r:.~ u uoss<t d.espt•cu,~eapaç:lu em pL·evcr o d.íu. de 
diminuíram est,e augmcnto do ,·alot· de nosso.; amanhã. e ni0 •.lei:.: n· qno 1) Y:d.u t• oeunomico 
productos; c de l;o;9!J pat·a. cü, cites toem dimi- do p;Liz cst.cj 1, (:om1i c.;t<i., JJa.s Hu"i.u...; d'J.~ os
nuidu consitlcl\t.Yelmente, nàu tí.Lnt:> como o tl':.Ln:..;cit'•Js. 
~Higmento. Eu p~_diu. tr:c.z:ot· ca.r.<dogos de IJlincirrJS o 

Uma_ <.l"s .. c.;J,u.s:.1..;; p1.·inc. it.Hl. :}s, St·. Pr-c.sid.ente, 

1

_ÍI_J•J.ustda.u.'.l CJ'te.· ;-;o L'Jl'II ·,l'Ulll , ~,J·mpc. r.o.ntis
d.c) dcere.-:,ctm(!nto (lo vuloe do::; no:;sos priJ- . .:uno~ nn,;r,e t'am·• d11 tt•:.dJalho q11e ])()demo;;; 
ducr.os, <d•~ rn da especul.a<;·ão, ~. pcr·mittn.rn- to1· (),in.J :.~ lwjn, a.b::tn .lonan .Jn a. ll<hSD. <.ll!sidia. 
me fi. r,.anq uüza, a no~:S:.t inJill'OI'CilÇU. . .Nós A Íllllus'.I'ia atit·iCet··~ 1;.-;Lú. n :1,;;; rnáo~ do 
nã.o temos prue urn.do zela. r o quo é n·J:;:io, 1 esw:~ngdt·o : u C •Jll1nH~t·cif! b:J.r~t;:Lt'iu o o 
aquillo que no::; pel'tcnec.Aquilloquo- no~ pór.lc commct·c,o inJput·la.dor i;-Hnbr~m e31.?.í.o nas 
sa1Ya1· para o futuro não lnot·o.::c de nós bra.- mü.us do C5H':tr_J .:·e i l'o; e o cornmerr:iu do ex
zileil'OS a. devltl.::L consldúl'D..ção, n. r.lovi . t:.~ rnc· l>'Jrt;- ,,(;::í.o, que t'Jd,j o paiz cugit:.L do d.ef'ender, 
dítaç'io co1n o fim do pen.s:lrmos no ui:J. de como o do l,l'igu, na, Allemu,nha.; de :deóol, 
amttnltfí.. n :, Holland;:t; r:) de fumo, nn, França, esl,:'t, na:) 

I3as~a :.tssignalétr él, inclustl·ia a,uríf,n·;." de rni.i,os do egl,l'ang,üro . 
. quo Minas Gerac~ é o berço, lmst:~. Yot·mos 11. . Só não esu't. ern w5.os cs trangei I'D.S,u. lc~rn do 
situaç~ão dest. ·.t iodust.l'in. no 11m üo sec~ulo funccionalismo publtco, pot'ClllC o nosso di
XIX ·e a sua ;:;Huação no fim do se,:ulo X VIU, L'Oil;o publico pr·ohibc ao c;;t,r-;wgwro ser 
cornpar<u'mos as duas 1]pocas c sentiremos funcciona.río p1tblrc1J, além das íol·ps de 
vcrgonhu. de nr)::; mesmos. . torra. e mar ... 

E' assim que no tempo. ?0 govel'no UM SP DEPUTAno-Fsii'ío nnil'ando 
do conde de Rezende, cmlt tlll e cun hCJu < • • • · "' " · ' ' • 

85.000:000.~ em ouro. O Srt. FELlSB~<:LLO FI.u~IP.I·:- •• ,ti, la.vollra. 
Isto p'·íde ser considerado um ct1.pitaJ. po- 1~' a :;ilii.Jaç?.í.o que c:dst;c, q11e pt·enuncia o 

queno pa1·a a:'> necc;;sídadcs de ho,je, mt~8 porig.J f'tll.ut·o d::L dcaloctv;fJ.o do direil;o do 
. esta cunhagem ern 1 i94, deSO.OOO:OOO$ ern proprie<.l.ado da propt'ia Ja,vouL·a, q_tw é a 
.om·o~ ó um ponto do mais alto valor. N6s, uoiea cou;a . que esi; (~ crn nüos d•! lm1.zi~ 
.naquclle tempo,im.portamoso quinto,que oro. loiros. 
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Sei que existem . l'ilZÕes historir.as muito 
·pro{undas para a deslocação ·· de nossas · ri
quezas, da nossa vida ecunomica de mã0s 
nacíoriaes para mãos estra.ngeh~as; sei q ne 
existem razõ9s historicas para este proce~so 
de desnacionalização, que se está operando 
de modo espantoso; e que precisamos ser 
advertidos para lhe oppor rosístericia, o não 
conheço me1t10r campo para isso do que o 
a~snmpto quo estamos discutindo. 

Sel que factos hhtoricos de muit'1 força 
colloct~ram o brazileiro nn, posição de não ser 
o soborano na economia. politica do seu paiz; 
mas sei taÍnbem que estes factos, o.~tas cousas 
mui to antigas, jü deviam estn,t· <1llnull<tdas, 
si nôs pensasscmos em nôs mesmos, si pcn
sassomos em nossJs intore~s::ls. 

O trat:tdo de commcrcio, firmado com a 
Ingl:,ttorm em, ·1810, estabelecendo o direik) de· 
privilegio p<1rn. as mm•eu.dol'tas inglcza.s im
portadas, que Só pag:_wam 15 °/0 de impos~OS 
u.tr,wdegarios, quando as d3 otitra~ nn.çõos 
pngav,~m .24 o I o. fez com quo os inglezes 
abl'issom no Rio d.o .Janeiro maior numorQ 
deea~;as cc.mmcrciacs do quo cicln.dãos dB 
outro:3 paizes. · · · · . · 

nc·sde ·quo _ a tê os prodllctos da. met1·op.Jle 
portu'guoza pagavam 24 n;o, é intúitlVo que 
só a Inglaterra. fossa a. nos~u. ft•cguczn. ·c 
dwgasse ao ponto de coJlocar ~~cu eonsul 
cle1~ü;o da.no~sa. AlCandega para sJ pagar o 
.imposto sobro navios. Isso deu em l'Csu!Gado 
,,,cuha..r-sc com a nossa ma1·inhu. mercanto, 

· fJUO·ern, JJota.vol anto::: da indopt:ndcncia, 
bastando lembrar qno tínhamos n<~vio::), cntt'ü 
costeiros c de longo cnwo, c·m numm·o do 
doUs mil. Nós tinh <~lúos de~clo o Rio Gr,'l.ndo 
do S11l t.l.té o P<t1'Ú. estaleiros ond.o rnilhu.ros de 
brazi !o.iJ•os tlibrdlmvam obteüdo meios pttl't\ 
sua='l subsistencitts c de suas famílias. 

Nó.:;. até hojo aJnda não cuidamos de r 
~tnibelccer es~·e ramo do i ndustrla. , 

Temos a indu::;tria. pastoril em abundancü~, 
desde o Piauhy até o Rio Grande c~o Sul, o, 
cntreta.nto, ainda importamos talvez 50.000 
cabeças de gado, annuahnonte. 

Tudo is~o . revela um pouco de despre
occupação de no~sa parte, por aquillo quo 
nos ioca. 
Ma~, não ha nada como a necessidade; 

·chega tambem o . momento opportuuo de 
obedé,cermos a sua lei. 

O proprio agricultor já. está an)caçado do 
ver a, sua propríeda<.te to.mada pelo colono, 

q_ueé estra:ngeiro. ._. · _· .. · 
--• A uilica . força nacional de producç~ão jú 
o.~Jtâ em crise: de desnacionaliza1·-so. 

. A lei da. neê.essidu.dê; que é tão fm~te como 
a verdade, vae nos collocar na. posiço.üo 'de 

'- agirmos e .de acautelarmos, porque nósnilo 
tomos a soberania economica. 

O braziléiro, por ora, Só ' figura na po5içã() 
de prodüctor agricola, porque no ~ommerc:o 
internacional bancà.rio c n<t propria. -pro-
priedade urbana j;t estct. desbancado. · · · 

Por conseguinte, Sr. Presidente, é cru 
nome disto quo peço que se olhe .para a si
tuação agricola, p:H·que já perdemo:~ _as 
outras producções e não dominamos mu.is o 
com'mercio intemacion:~.l. . 

Uma prova disto, St•. Prl?sidcnte, é que 
ha lei que rege os bancos estrangeiros c 
que manda que cltes integralizem o H~u ca, 
pH<d, o, cQtretauto, ni'b ha um só quo o 
tenha feito, quando isto ó uma clausüh o~~ 
soocial para o sou funccionamen to. Não toem 
o capital integralizado e continuam a Jun~ 
ccionar. Fui Ministi'O da Fazenda e digo js~o 
acarretando com a. responsabilidade desta, 
falta,. Não quero offender os outros, nerrt 
gosto do critiéar som dirigir a critica à 
minha pessoa,' a11tes de tmio ; ma:l, devo 
confes3a.1•, isto· traduz a. fctlta. dJ . força dos_ 
nos.,os gvveruos pa.ra cumprü· pelo .menos 
o dever dt.~ lei, flllU.DdJ prejudica o est:·an· 
gJiro. .. . . · · 

Por conseguinte, Sr. Pl'€sidento, preci~a
mos at.&cmlet• para a situação agricola, em 
nome da. sal va.ç:âo do paiz. . 

Si deixa.rnlOS a agr-icultura nn. ·situação 
em que está o a lavoura., quo é a ·unicú. 
manifestação. da economia nacional no Bl'< ~-. 
zil, entregues a. mã.o~ estrangeiras, está. aca
bada a sobemnla. polltic:L Por cousoqucncía., 
é um facto este que se impõo <.l Cu.nHu·a. dos 
Deputa<los. Precisamos fazol' o quo a mbc
doi'itL o os sentimentos patrioticos nos dieta
rem om ftwor dn. ltwoura, quo não pôde coi1· 
tinua.r· as$irn. 

Quando tive it hc:,npa ·do comba.tet• o pro
,iecto da, bancnda pu.ulish, não trazia a.bso
luto.mento ponsn.mcnto hostil. Trago ti, 
Camu.ra aquillo que penso servir. u que 
trugo nho t :::nn·nadn. de meu, sinão o cunho 
do actaptação li. nossa situação. 

Agitava-se a Allcmanha. OlJl l8t16 em umu. 
crise economiea tremenda, provocada princi:
palmonto pela agiotagem do judeu contra. a · 
lavoura. A nossa situação é igual, nã0 
temos a acção do judeu contra o valor do 
nosso producto, mas temos a. do estt•aoge.ií·o. 
Lá era uma·questã.o ·de judeus, que . faziam· 
uma. agiotagem a ponto de niotivat•· a fome. 
Appa.receu entã() um e..;pirito culto e pa.trio.
tico que · fundou a. co.operativa de. credito : 
rut·al, Railféissen. Antes dellc, Schultzo 
tinha.tent!1do esta. crea.ção, ·mas encontroü 
tantas resistencitts quo . teve de · pel'der a : 
fót•ma pm•ita.na (to plano de Raiffeisse!l ' e · 
collocar a orgtmizaçã.o do credito em outro · 
ponto. Não nos serve .. O quo penso quü nor; 
serve · 6 o credito a.grieola, que foi · crea.d!J 
pelo aUomao Raiiteissen·. · · · 
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0 .SR. REBOUÇAS DE GAH.VALIIO-Vem favo
rocor a pequena. cuUura, tira.ndo, portanto, 
da depcndencw. do esteaogeiro até. o no'~so 
cstomago. 

O Sn.. FELISJ3ELLO FimmE-E era um scn
timenb profundamentechristão, elevo dizer, 
que dictava esh organização de credito. 
(.4poiado.) 

Sr. Presi•lente, fol'mularci um substitu
tivo qüe apresentarei, em momento oppor
tuno, quando o Regimento me l~errnittil', ao 
_criterio dos meu~ honra.do3 co:logas; c:Uo 
copia os principies cardea :~:J daorganizaçho 
Railfo:s'3en. · 

A scguint':l phrasc de \VuliT traduz per
feitamenb ó pens:tmontiJ dJstas OI'ganiza
c:<"Jcs dq crodito-cllas ru.i:o são um nef.JOCI:o, s:.7o 
wná · obra. 

Eu sei que p~tra combatcL· - ~·o os pec~j c cto:'i 
do auxilio à ~a,·om\1. appclla-sc scmpi'c 
para o nosso passado de ccritcnares de a11xi · 
lios, sem pl'oduzii•em o rcsulta.Jo C}llü c.:;taya 
om mente do l~gishvlor. 

E' que · nestes auxilias· s:> qniz att~l!llcr 
pa.l'a. um negocio c nflo p:..~.ra. uma. obt'a; . n<~ 
organiznçào do ll::tifToi8sJn, a.t't.cndc-sJ 1J:1Ta 
nnu obra c ll<'í,o para um negocio. 

Tenho concluiclo. (:.1luil'"l bem; ?lntih bem. 
O orador cJ vivamente ('elic~·lar.lo.) 

jecb de 1~07, q_ne esta tuia. sobre o crccl:to 
agrícola. . . . 

Sou. entretanto. forçado. pela ilimb C<;n
sicleração que tributo a. S. Ex. c p:u·u rest·.
bclecimento da. · ver\l:lde tlus facto.-::~, a.'l::im· 
como, e sobretu:lo, para <.tffasht· do proj (~cto. 
a i.téa.quo S. l~x. enunciou, do que ellc tül
vogou um monopolio, ~<JU foJt'ç-a.do a. occupa·~·: 
pol' ligeiros momentos a attcnçiio ua. C:Jf~a. 

Se. Pr~sidonte, pelas palavras -profel'idü.-; 
pelo nobl'O Deputado, .no e.:>hhlo. qu: fez, d·) 
mecanismo do nosso commct·cio de café, fic~ ~~u 
sa.licnta<la uma vet·Jade que cu cnune ici 
qu~u1.~o tive cc~asiiio U.c apresenta.·,· o prd
Jecto, isto é, qn~ tal cJmmct•cio t.inltl um· 
v:cio q11C era. preciso corrigir. 

Tivo occasião tlc docla·,-;:u'. ~r. PresiLlcniP, 
que o cat'é era um gene ·o de d/.ile, de tal n:L
tuecza. que f.:tzia cxcopçã.o a. toJos os outr .... ~ 
.-ronc :us; ti v o occu.siKo J i notar que o c .d\! 
~ra. um gcncro que, qua11to mais gual'dadu. · 
mai; se valol'iZ<.L\'a. quo não se presta v a, 
como onl;l'o:;, a muit:l.s tt•ansformações, scn·1o, 
por· cot~scquencia. um gencro que facilmen te· 
podi:L congcsLiont\1' os m::rcauos. · 

Fiz notar, em rcla.ç:fío ao commercio dos 
Estados-Unidos, que nos consomem tres qu:tr
tas pa rtcs do nosso café, qnc o mecanismo 
Jo commcrcio naquelle p:.IÍq se tinlm con~r.~ • 
tuid-.l de tat motlu que clle S3 havi<L toma~ to 

O S1 ... Cand ido IHodrig·ucs- o YCL'.la.doir·o munopolizadot• do gcncrv. () 
Sr. PresidolJtC', ou b~m sabi:L que o pi'Oj :J:; to , monopolizactor da llist.ribuição do cafép~u·,L o 
qnc tive a. honra. do s:tbmctter ü constd~r·açã.o consumo. 
da. Casa, do.:;perLaria. <~ att :mç~i'\:) do ltObt'é! ~lo->tt•ei, Sl'. Pt•,)sidonto, que as divc•t·.~~-3 
Deputado quJ acatn de f ·,Ll:tl'. rulh!ções da ac pt~sição do cat'é no mcrc:l'lo 

E8I)il•ito mwtarncido, oxtt·cm:.tm~nto r.ru· pt>oduc~or, no moi·car.lo de oxpurta.ç·ã.J. Ih 
tl':~ns·pol'te p~u·a. o mm·ca.rlu consumidor·. 'h 

rlito, (Í S. Ex. nu.t.ura.Lntr.ntc guhtl•> ao :. s- maníp!tl~tc.~ãu, pela. classificação, polu. to1·1·e-
tu..lo dos assumptos importante.;, que pro- f'a.çã.:> . pel-1 moagom-poU.in.m todo~ sm· en
uccupa.nt a. att·.~nç~ão dos hom0n:s publicJs i J'd.xado-3 em um~ t só mfí.u, quo 0 r~tcG·.l :'il.~ 
(J, cn~ro hos u.ssumjJtos, som duvida, s:.t- uava. em r·elaçh0 ao comrnerc10 dos .Eshrlos 
lientu.-so o quo diz l'CspoittJ a.os intoi'C3Scs Uniuos. che()'andu a ta.! pont.o quo o propl'i() 
n.gL'icolas Llo paiz. ucqui::litol' ctt mercadori:t so podia consiiwic 

O pl'ojccto, pOI'tttnio, quo os ropr·e.:;ent~tnte::: em prJductor, pois aüi<totava as c1uant;ia':l 
dos Estados pl'oductor·c.~; Jo cuJé apl'csen- ncce~s:tl'ia:·J ao lavra.clor, c. quando cst'] se. 
l;ai'am <t consi~c:ação tla Camat·a. dos Depn- toi'Oa.va insolvavol, elto naturalmente :.~<.; .-; :t
t.a.dos devia., por certo, despertar a. aLt·:o~·ii.o mia--lhe a~ funcçõc.3 • 
rlo il.tusLrc or;dol' quo mo pi.•ecctlcn. 

S. Ex., entretanto, começo~ a.nalyz;ln<lo o Nes.:Ja.::l cJndiçõJS, fiz vor que ac'mú~ 
projecto. quo, em uome uo,:; rcspccti vos signrt· mcnl;e o mercado, nos:.;o principal consumi
tal·ios, tive a honra. do <tprescntaL'. O pru.zlJr dot•, Oc.:ta.va constituído monopolizado.; do· 
de OUYÍl' a S. Ex., de OSClltar-Jhc (l,'j tições, rronCI'O. . . . 
sempt'e elevadas e et'u.litas.,. o Não enLrei na. :tpre~iação, Sr. P_residcJitc. • 

de sa.bet• si isto era feito proposttalmonte, 
O SR. FEusnEr.r.o FREIRE- Muitl) obr·i- 011 si 01~a. consequcnci:1 natural da enor~c 

gado ; 6 ~3mazin.da honra.. producç:io q uc se dosenvoJ vou em nosso Pí.LlZ; . 

O SR. • CANDIDO RoDRIGUES ••• fez com à penas salientei o facto, e, salientando o 
quo ou . Jl.ão rechtmas:Se na occasiã.o, para. facto, fiz notar que a úilferenç~a ent.re o preço . 
Ltoclarar a. .S. Ex. que o pr~jecto dos ropro· do acquisiçfio n'u mercado proluctor e o 
senta.ntes. dos Estad0s . productoroJs do . café preço pelo qual era entregue o gencro nos 
não estava. em discussão, que aquolle sobre o mercados êoe:mmidores não estava. em rc~ 
(lttal "tinha aGamara de decidir . era ~m pro.~ . laçlo· com o facto arguido snpel'~producçfto, : 
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> Fiz :riotarque entre .o preço de p1•od.ucção Mas, como disse, o projecto não c()gHa, 
ou 4e aequisição no mercado productor e o nem cogitou de tn~stsou monopolios. E' umt~ 
·preço de consumo havia uma ma.rgem-eno1•_. organização cercada de favores ta.es que 
).-p.issinia para lucros, que et'a retida por possam garantir os capitaes qne se dispo· 
·éstesmonipollzadores . .... · ·.. . nham a regularlzat· o m.ercado _de café. 

E deste modo, Sr. Presidente, os effcitos Ha, Sr. Pt•esidente, o facto annunci ~do pelo 
naturaes, os effeitos . s·llutaros da ceise não nobre Deputado de que o preço ·do café nem 
sé·>produzião, porque um doseffeitos natu- sempre esteve em l'elução com os ttochs. 
ra.es. de-todas ·. as crises de pl'uducção é o S. Ex. notou, com muita proprieda·le, que 
barateamento dg genero. nos mercados con-- . em diversos annos os stochs eram maior as e 
sumíd.ores; e, si bem que tenlm ligoiramen- os preçns nnis altos e os stocks menores cor

·. te , se alterado p~ra menos o })reço U.c cunsu- respJndiam a preços mais baixos, o q11e n.a 
mo nos mercados dos Estadus Unidos, ·é opinião (le S. Ex. não era uma consequencüt 
certo que essa diffe:·ença está muitu longe logica. da loi de offerta e da procura,, pol' 
de ser aquella que devera SCi' pela enorme isso q ne a m~üor oiTerta col'rei:lpondiap.l 
pl'odncção que temos. pr.;ços mais alto.) . e a menor offerk~, ma,is 

·E t-· · · ··• · ·1 1 · ~ ._,, baixos preços. 
_ ·. 11 .ao! 00

1
1110 _ c_onsequencxa, .üal~ u; ':~1 Entreta.nto, S.o. Pl'esídente, fur.;a é con-

} ue h~t~l~ u n ~l~~o contra? q~a.l ?.t.a p1 e~~~o fess::~:r que de ,1<893 para cá 0 ploeço cahiu 
~ue no:'j a.tte~ta.ss~1:10s. E ~o~. v1za.ndo 6:_;:;e profundamente, a diíferenç:L fui enorme e 
10Scopo. que ot~amza.mo.s O_,Pr OJOc~c\ ~u~ .ttv~ não se pócle-a.tt·1·ibuir essa. diirer·ença senão a. 
a hom a de submettcr <.l cons1de1 aça,cJ da. um excesso d.o proclucçio ; e esse excesso d~ 
Casa. . 7 · rr · · , . • , '" . .., ~ prorlllCção é que, em meu _conceito, tem dado 

Nós nao C00 ltamos, Sr. Prc:.:mlent", _ dt, 100 .. i' a es··" enoeme e ·peculaçã.o lltle como 
lnt$ls OLt. de conceder a. _que:n quc~_r qu~ seJa. _o v~'kx:. · ~,~donllece, 6 ~xel'cida. tan.to . ·~obre 0 

. J!lOnO~)OII~~llo cornmerow. d? ;;.1.~u; n.<t? co~t- generocomo sobre 0 cambio, q 11e cü1. reg1·a 
~amos o ~tS::;a h~poyw~c, .c~~lta,luos ,.t.pcn.as é um factoractuando clenBncü·n <le~L~sGrostt 
-.~.'?e r ~~ncio.d~ o, ar antm.s, co~ ~ando .. ~ ele ~ttt ~- sobre a, Pl'íJdllcção na.don :.~L . 
ctl: ~s os ca.pLtae,.~ ~· que . ::e ·.qm~e~s:-'.'n. ~J IU,P"~ Não S;) dorlnz c:t th min lL<l.S. pa ta. vr~s, Se. 
nl;,u, no. cumm?t.clO de c,Lfe •.• ~ul.Hllta~ . .'L ~.m Presidente, que l'c.puto um fa.cto nunoso_a 

. ?~~z.as comJJJetcl::te~ ~;t.~;.n.d~~~tos ~&":.woLts ~ especulação sobt'ü 0 caf~. :i. ospecuhçao 
,t0 llO_m ~lo 1:.10~1~ :\ co.I.J 0 l~ e~:-s~s c~~t;Itos,q.no ·sobeo 0 café, como sol>.t'e qualquer ganrw o, 
?~1 

1 
tmlla, sc~.hentu.do <W ,tpre::;cnt,u o pro- póde. ser_ e (} m~lita~ yezc~ ~n}l fu.cr.o oco-

J Crí
0

' J · f ~ ; d' t _ nomwo liUportanGC, C Uill él,UXllW,t' du COm-
t.-.: ua1H ~o IJl'dJCC ;o so l'OLt~.l'LLta, syrJ wa, o~. mm;c:o l"•ritimo · · 

~F. Pr.est.o~~o, e~t~vn .. I~1_1ltto .. lon.gc .,d.o. pc~~ . é;01~1p 1:~'i\omlc-~ :J que, ·. q u :.n.Lo 0 g~nO!'o 
sa·.· !~1:JJtO,. l}~-- . s.: L.us .. S·o. na,L.u ~o~ f<t.ze. t, <lt..:.t~. ya·. ·1 t. (~. ll ·{. tc n; ._~, 11g 1n. cn. 1 ii1,J' d.c IH' CC.>, _•_)_o:·,·>···m .. n·'l. tWeu_:Lr·J·í.n la..I.l.-:-SJr.cJtc,tto- o .s:ynommo dc 111:-t, o procm·o cobr.it'·SJ d :.~> ovnnroiU!idad .!S do~S[t 
Pynom~~r:o ~l.c rnonopollO. , . , . o (7',., , <tll.:t c cn1,1·e no mnr·citdo com;H'.:t.I(~O a t'J_l'nlO; 
~. Lx. s.dJo que os s . .> ndlC,I.t J~ i10 llt.:ola.<s ali i :1. cspecul<v ~ão t) um auxtlw.t·, aci.tva. r: 

~stao . r~l~ll}~do~ ~10L' Io_1 .c~?. 
0
1 9?<> ;n ~ Y.eo~ <lu:dlüt 0 eorn 1w~rcio. 

J~ctu ~c(ur,!a.- s~. "t ~em!).L~,l'ct~ .cotnn~~}c~_acs v. E:c c•.Jmp;·ollon.io qne :-, mpcc91r1çãu 
1r.~.~n~as mt .. y,?clu.:.al(:)., (rf)Jtcol-.1 .. '· qner u1 _~.:.;n · ncs l.r3r., cv.sos ex ·rJc um<~ íntltienci 1. ~:.dtuar 
st1t.mr· os~os :;yn.rltcato~ em veinculo.mmo do ::;oi; :r~ 0 mm•c,_do <.l...> café ; Hl.:t ·>, além desses 
re~1::;tencm, . mcw de corl'Bcça,~, p<ti'f~ os de- tet·mos rcstf'icl.os, a. · cspucu!O.ç~~iJJ sJ consti· 
fe1~os notado . .,; no, l~e~·cn,(~O~ .J~ao eogn~tn;us, üu em jog~ que? ~·nino:'J ~>, polo~1u~ pel'tnrb<L 

. :pm:tan LO, de cntw9 a.1 o morcn.do de c,tfe u. 0 flomnerclo tcwrí~tmo. 
ti·usts oq. v.. monopoltos. Tin/ occa.sião0 dc f;.tzel' vei', qui.~ndo :Lpre-

Entretn.nto, mt~nda ,~ fr·anqueza. 11un cu de- s3nt0i o projec<io, quo neste g u :1Ct'O de ospc
clare minha. opinHio in !ividtt<d : (l bl a in.l· cubç:?io a unos ltouvJ em qnJ as vendas de 
porta.ncü~ que ligo a cst.c assumpto, é. tu.l eaJé foram de seis milhões de ~a.eüas e as Yen

····. o válor de pl'Oducçiio ca.fe,eim em nosso d;:~.s rna.es on ns cntL·oga.s ap:mas tlo dous 
· ; paiz, papel' .tão importante representa. elle. milhõc.:; ! 
·· ··, nu .. nodsa economia, que cu não duvldn.ria, Vê·se, port::mto, que nnst:1.~ .eJndições lw. 

·. como medida . tt'étnsitoría., como medid~~ ele vei·.:lttdoi.en ,jog.~tina. sobre o _café,. ~que ~ 
;: occa.sião, ·como meio dostruil'· o:·; (ibices, os de· m,Iito diverso cb . ospecnhçr:w logtttnl't, Sl 

feitos, o 'mooopolio (lUO mdstom sobre o cn,fé, a.~sLmme po.~so CX}H'Íinil', qur;·con,ulta, · Ullltl. 
;c ··' .não duyidaT'itL. dar . igual monopolio, por nec.cs::;ida.de de eommm•eio para. alta. ·. 
· .... p~azo ligütado, desde . que tivesse · .. garantia M11.s nãó \·cnho discutir . o projec~J. ~ nem é 

:>.·.J·:. dl3 que, por ~Ct1 o1feito, essa depreciação. de oceasiã.o opportuna. })ara. · is~o. · Tomando. a. 
~t;·<·~ .. :pregqs ·no< t-p.~rc1do . productor set'Üt · comlJa~ palavra, foi mcuintuito a. penas desfa,zer quu.~
j'~~~~;> tifla. .. ~ de,sa~pa.l'~ceriat. ····•·-·· ' quer impressão quo· porventura. tivesse de1-
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xa.do no animo dos Sr·s. Deputados a affir- de Carvalho, Hermenegildo de Moraes Pilho, 
mativa. do nobre Deputado, de que o projecto Joaquim Teixeira. Bt·andão, Aquino Ribeiro, 
que ap1-esentamos visava. entregar o com- Benedicto de Souza, Lamcnl1a Lins, Abdon 
mercio dv café ao_rp.onopolio. Baptista, Barbosa Lima, Gcrma.no Hu.sslo-

Absolutamento·não foi esse o intuito dos cher, Ja,mes DLtl'cy e Dlogo Fortuon.. 
sicrnatarios do 11rojccto; clles apenas tiveram Deixam de compa.rccer com causa. va.rtici
el%. vista procurar corrigit· os defeitos do pad<1 os -~r.::l. Rttymundo Nery, Arthur Le· 
lllercado, procurai' })Ol' favores concedidos mos, Güàd.elha. Mourão, Duts Vioir~t • .Joiio 

· attrahir ca.pitaes que se empcnh~<;sem nesse Gayoso, Poreim Rois. Trincla.de, Soa.ros Nci
gonero de negocio, certos d.~ que. com as va, Bricio Filho, Moreit·n. Alves, Julio dL~
provLdcnchts adoptadu.s no pruJecto,esscs_ c~t- :viello, Esta.cio Coim1mt, Pedro Pema.1nbuco, 
pit<1es se sentiria.m peefdtamcnte g<WI.\.I~ttc~os Elpidio Figueü·edo, Raymundo du ?vlit•andi1, 
e poderiam omprehender a tarefa patrwttcu. ArroxeHas ua.l rão, Lcovig-ildo Pilgueíras, 
de rcguliw o met·c:~odo elo cat'ê, tir~:_n.lo-o n,.o r.lilton, Veegno de Abreu, Pinto Dantct8, To
monopolio d.aquolles quo nos estao oppel- lcntinu dos Santos, Boli.'al'ÍO do Souza, Boza.
mindo (lo modo ycrd<1d.oieamcnte crueL mat, Peeoir·a Lim:t, Paulino ele Souza, Penhlo 

Eu a.crediti1V<1 fa.zor dos synclic:ttos a.gri- Fillu, Antonio Z:tehaL·í;:ts, Henrique S;Liles, 
-cohLs o inst!'umento dessi1 obl'a. (1,, regeoe- Arthur Turr~·s, Lind.olpho Cn,ota.no, Eduardo 
ração do nusso commercio de C(l.fé, e foi por PirncnGel, Rodol;1!1o Pa.ixilu, Dominguo3 do 
esta ra.zão que est;tbelecemos no proje,~to Castro, F1·ancisco Homeiro, Valois üeCa;:;t·1·o, 
quo o Guve1·no auxilial'ia as em prezas iclonea.s Rodolplw :\Iil'aiHla, Ca.ntliclo do ~uren. Xu,
ou os symlicatos (l(jrico!o.s~ . vier do _va.llc, Victoyino \[outeiro, Cn.s::;iano 

Eu twrcdito que está cle,;tiuado a esta.s do N<Lscuucol,o e Alfredo Va.rolht. 
instltuiç;ões um g.r:.tnde pa.pel na _!lOs;;a vhb E, sem c:1us<L, os Srs. P<tS:-\03 Mü•a.nd.a, Scr
cconomiea, acreJito que o~las :::orao O::> el?- !!'io Sa1JOY'I,, All'un~o Co;;;r.~t. Celso de Souza, 
mentos do nosso desenvulynuento e li? n.os.':)o Pof'eir<.L de Lye;t, cur·neliq- üa. Fonsoca.Epa.
progl'<lsso agr·icol<t, ; e assnn n~~. expelllll ndo minondn.s Ch·a'Llindo, lú.l.un.rdo ltu.mu.:;, ::vrorcira 
não fa.<;~ éxcep.ção eis ca.lxas Ra.,llta,sm'l]; a. que Gomes, José Mon,jtn·cliu1, l·Icrecli~1. do Sá, 
se rcfm•Ju o no~J~·o DepuLaüo. E~sas sao tt~m-. Mello Ma.ttus, s:L Ft'i!Íl'<~, Fidelis Alves, J_oã.o 
bon u1na nw,ntfest.açao u.o o:;;fur1;0 collcctivo B<tpt.ist.a,, Julio sanr.os, Bnrn<LI'do !VIuni;f~n·o, 
do:~ p1·or.lw~1,1.ll'es, no sentido .tiO protcgct· Cl}c- Asr,o!pho DLW':.t, c tl'noiro de Rozeude, Bor
t'endot·l:lcu::; pt·vductos, llc ÜL::;pol' d.o cr·cdtGo na.r·des de Fari:L, O<bl11illo Sotwe.:; Filho, Costa. 
necos::ia,r~io pat'<.t que possa. d::::;on\?.'.:'?1'~~~. ~ .Juniu1·, A.r-nolpho Azovct.l~, FcPnnndo. Prcs
l11'oducç:lo, ponüv-:;c a. cobtn·tu üc::.sct:s c.u~es te.~. ~\.m:u'al CeScLl', .Jose Lobo, Lmte do 
violonLa::! co1no aqu~lla_quo nos :.1.ssobU1·bn .. , Souza., Pa.ulinu Cal· lo;;, Ft•:.~ncb ·o :\f:.dk\, Aze-

DL~ü·~s est<t·; cxplt~açocs, scnl.O·l1l~~. n.g~t:l.l'- vod.o M tl'<JUOS, ~u:.tre~ üos S:tn~; ;:-: .. luverml 
da.n~o o~·e·~s,ão ppportuna p:u·•~. di:St;tan· o. Mdlo1·, .\I:u•t;:tl Esculnr, Angeb Pínlwil'o e 
proJocto do c1uu ttvo t~ ltüllt'[t do ~e1· o ,,,pre-~ ca,mpos C:1l'l.iet'. 
senkuttc. (JiuUo bem ; muito l}l:'m.) 

Cornpa.t·o~em m:ds os Srs, : Sá PoixoLo,. o. S•·: Pa•et~i rlente_- ~on,~,i)núu.. :.L 
Hosa.nn;~,ll de Olivoir:.L, c~~rlo:-J de Nov:.ws, Ro· 2a. dlSC.II:-,l~ao do pr.I,)Gct_o,IJ., !fJS, do l/:i.,7, PLU· 
geria de ?vliranda, Indio . du Hr<:thil, Anr.·;n~o viucnc1ando sobw auxJ110 <.t laroura .. 
Bastos, José Euzebio, Ut•bano Santos, Lmz Tom ;t pu.lav1·a 0 sr. :\1 v:.u·o du C<.Lrvalho. 
Domingues, ClHtstioo Cruz., Raymundu Ar· 
thur, Anizio de Abr·eu, Bezorri.l Funtencllo, 
Virgílio Brigido, Ttwmaz C<1Yu.ica.n~i, Fea.n
~isco Sá Frcdcrieo Bo1·gos, .Joa.o Lopes, 
Eduardo 'studart, Fonseca. e Sil.vn,, Jo:;(l Mar
cellino, Malaqutatf:l Gon~lrtlvcs, E-Jme.~.·aldino 
Ba,ndeira, Al·tllur Orlando, Angelo Neto, 
Neiv:.L, Castro R:.tbcllo, Bulcão Vittnna, i~U
g'Js~,o de F'l'eitas, Marcolino Moura, Gald1.no 
Loreto, Augusto de Vasconcellos, . Amot·tco 
de Albuquct•quo, G;tfvão Ba.ptista, Lou_ronç_o 
Henrique Bor·gos, Cruvello Cavrdcant1, q_ll· 
yeira Figueiredo, Ca1•los Toir~il'a, Brandao! 
Vírhto Mascarenha-::, · Estevao Lobo, Jose 
Bonif'acio Gastãu da Cunlw., Ribeiro Jun .. 
.queira Fl·ancisco BGL'ntLl'dino, João Luiz Al· 
y~s. ,{dalberto Ferraz, Lamounicr Godo-
Jredo, • Ctdogoras,. Pu.dua d.e Rezendo, .· Alvru•o 

Vol. V 

O §r·. Alv::u·o de Cat"'~ulho
Sr·. 'Prosiden'lie. nü.o vou \to discul.ir o pr·ojc
cto. Como v. Ex. vê, o:-; dou~ ·notn.vei:5 clÜ!CUJ.'· 
sos peonunci<Ldos nost<1 O:.ts?- lkmonst.Pam 
bom quo o :.tssumpto é conhccLdo pu1· todtt a. 
Ca.mtü·a.. · 

As opiniões osl;ão pcrfoitu,Jnen l;e esta bole· 
cidas; no emtanLu fui apresentado ti, Mesa 
um l'cquel'imomo pelo illusl;rc r·ern·estJnt.anto 
d.o Rio Grande do Su!,.o Sr•. BiJ,rbosu. Ll_ma, 
ptn•a. que o pro,je·cto om delmi;c fosse envw.do 
ú.ii Comrni::>sõcs do Agricultura e Or<::wrnento. 

Pai•eac-mo quo osso roquorimenlio, sem 
quo osse nosso .illustJre co11eg<1 tivesse IH'O· 
pl'imnente osso intudio, -vao estabelecer de
longas desnecossarias sobl'C asst1mpto 11 re .. · 

H 
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J\'~NAES DA ·:CAM-AllA 

spôito do qual temos de nos pronuüchr na 1 blica; ·a lavoura esb1·la salva 1 Senho1~cs, \ , · 
present~sessiolegislativa. (Apoiados.') · não secxtranlw quo ou r.~lle destam;~neiya.- · 

Cumpre que c~ la um do · nóJ. tenha a r e- Tenho a . honra. de representar um d1st1·tcto· 
\ sponsabilidade do S.JU voto. .. onde preseoceio, din a dia, a mi:~eria que 

Oillustre representante do Sorgipe·,refo- vae lavrando e e.;;h·agando a conqmst·:t de de• 
rindo-se aoprojecto em discuss~~o, cHs~e con- zenas de annos d:; tmbalho. · (111nito bem;· 
tinuadamente: muito vem.) . · . 

« O projecto npresen tado p :;Ia. banc:vla Um dia, o illustre Ministro da Fazenda, do 
J.nulist:.t..» . · · . . Govoeno d.o Dr. Campos S:.tlles, o honrado 

Devo doclc.\l'ar ao n()ltrc Deputado qua o Sr .. Muz·tinho, a quem. me refiro com to.:l:t a 
project~ niio é da bancada pauli::;ta, po;·que veneração, esü1beleceu pn.ra nôs a ld dos 
eJle teaz a ro;:;ponsaltilitlad.e . dos Dep ~tl.ados f1·acos serem vencidos pelos furtos; mas,pee-

. que 1:eprescntam mais directa.monte os ~n- gunto a V. Ex:. c, por.gnnJ~arei a S. Ex. quem 
1;ei•e.:;ses da lilvum\t. do café. sã0 hojo 03 fortes em mat'3ria de c:tfé? Si 

Nós . somo~ delcgét.dos fc ~m·a.cs pcrnnte o est<t loi não cn.hiu, por que não cxi.5tem fur· . 
Governo da · Uaião ; mas o no.sso mandato tos '?. 
nos impõe que aqui advoguemos com plena. Será boa aquelltt a que o nolH'e Deputado 
responsabilidade os interesses das regiões se l'üforin c p.}la qu:t.l os colono.3 vão po11Co 
que representamos. (Mu·ito llcí.n.) tt pouco toma~ .lo conta do teerHorio que era 

Ness.:n.;entido a hancada ue S. P1.\ulo nunca nosso?- ( Apm'les. ) 
tomaria u. si a rc:Jpons:t\JilidaLlc de n.pro:sen
tar um prJjecto de tão gr~~ndc i mportancia, 
sem ir buscar collabot>ução, não só nos seus 
cotnp:tohciros que l'OPl'l~scnt, nn Est:tdos C<l.· 
J'eeii'os; como ta.mborn e ;piei tos illustra.dos, 
coriw.o do nobre Ol'D,dor a quem neabo dcne-
ferir-mo. . 

.As cxplicn.çõcs do meu connnnl1ei1·o de 
hr~nc~~oda.· . dcixnr:~.m cvidonte que h:'io ha. nad:1; 
de ·incompativclno p1·ojeet.o que ú. ba.nc·il. ~u. 
pn.uli$h n.s:::ignou com as-ldúus b1·illentos dJ 
nobre Dopnbdo. (J1'1ilo baí1L) 

As id<.b.s Yão <.woluintlo. o p1·ojccto u.gora 
em discnssão, como totlos oi Olltl·os que te
nham succeclido;' não pülo sc1· no . pt·esento 
momento o\j Jcl;') p·.\.l'.'1 qtnlquer clelibcrac;ão 
noss~t~ 

Projcdo onde C ~l.bJm todas ns opiniõos, 
quo r SP,j 'lll1 colltt·i~ria!.l, flltOL' !::t. vora.veis no 
quenósda ba.nca.tla. pauttst.l, vis1mos, ó exa.
ctamente uqueHe quo foi apresentado JlOt' 
nós .. 

Pois o nobre Dcput·:vlo, que encontea um 
perigo do dosn~wionalização na a.gricultul'a, 
porque vamos buscat' ca.pitaes p~ü·~t dtu• va~. · 
to r á. n Js~a propeicd;.tdo (lU C fica om J10.3~o : 
poder, . não on(uni,rn, ahi ··menot' p~rlgo do 
q11o no eolun::> estrangeiro com qucnl. vn.mos 
parti lllttr, par<1 pag.u· os s 3U.~ serviços, o · 
territoPio . que J'cpeesentn. e~onomia.s d·~ 
dezcna.s de c.lnnos 1 

Som quo;.•m•, me alonguei. Si es+,ivossc 
presente o nobt\l Deputado peLo Rio Gr·ando 
do Sul, eu soJ:cHuria do S. Ex. quo l'etien~- . 
se o s.Jn rec1ucrimonto. 

Entl'anlo o pt•ojeeto em votti.çPLo, este p;·o
Jocl,o quo não rcpro.;cnt:l. id0a Llc noulwma, 
pa.·.·Le da Cama.ra., no momento, entral'i<t, 
como s~Lb:~;~itutivo, o peojoct.o pot• ntís opeo
sentado, e si i~hi cabom toJ.:1s t~ > idür~s. c um· 
pl'ítmos um devei' inillLulivol . e tomemos 
uma delibcra~:ão solm~ o as.mmp·:;o, Ternos 
para isto o exemplo do nobre Dcpuéo.~to peta. 

BalLia.,oSr. Tosta.., · · Por que a. id~a dono bre D:?.pu ta do n:to tet•ia. 
log<\r ;:~hi? .Porque ·nfio te1·á rilLi Jog:u· airlé:t 
tple qualquer que rtueiru. auxilíar-nrs venh:1 Com amol' c paixão S. Ex. s~ detlic)u ti. de-

, trazer, como elucidação do asssumpto? NU.o fos<t da lavoura do assucar o. com vantagem 
viu o nobre Deputatl.o, no seio J.esta. bancadn, tem conseguido tantas quantos fa v oro:; tem 
11. deliberaçfi.o individmüdo um .· comp::~.nheit·o . 'imaginado. 
nosso a que me pren :em os1açus mais sagea- Nô3 não queremos ou~L'J f.J.vor, no pre-

.dos; do c1uem nunca me sep:!.·L·ci, mes.Do em B mto momentD, que nfw 8llja o pronuncia
politica, não viu H uo S. Ex. o Sr·. G:tlefi.o Ca1•- monto do Con~;eo.:~so Nacional sobl'o um as
valhal tomou a delibcra.çfi.o <.!e em dous m·- sumpto que t~ ,;Hal; que não ê paulista, quCJ 

'·' . tigoS' estabelecer opiuití.o, idéas inteiramente não é mineil•o, quo énaciona.l. (Apoiado:} 
contrn.rias •· ás nosm,s? Pois si é · assim, · p,w mm1m·osos. Ml(ito bem-. :MuitO' bem~ O 01'a ~lo1· · . 
quo · h·~vemos de permitth•, MJ.S que somos é muito {elicitado .) . . · 

. repre.~entantes tln. Naçii,o, quo vingue umn. Ningu(!m mais pedindo a p'Llavra ü.encer-· 
opiqiJt.o4a. impt'üns:J. (nfu~ . me ·rcllro . . nomi- rado em- 2~ üiscu$SÕ.o o art. 1°. e successi- ·· 

.· .. .. nalrnente' _ao. ,jornal quo publicou) . du. im- si vamente os · demais · artigos do .projecto 
. ·: 'jn•erisa ·quc àillr•moll· qu(,\ s:.~rüt uma: felicida.de n. 168, de ·1807·; ~ca.ndo adiada. a : votaç~o. : 
; ~: ... :~ que a.·lüvoura ·do café tivesse partilha do E' annnnciada · a ·coni.inua~~ão cb ·3" dis•·'" 

f~,.;:· :·c.· ... 1n·t· oré. s~e. :g., c.om o.G. o. ve.rtio,.·p. '.).·l.'QU··· e, .. c .. omo. S.ll.C- QUSsão do projecto ·n. 1G4 A, de 1903 (ré~ ·. 
·:~ . ;;, :.~odeu' ·com ·o ~Lloyd' e com oJ3anco <la Repn- da.c~,,fio da emenda. app1•ovada na 2n discus.~iío : 
'i:~-~~:: ::_ - ~/ -· ~· :· '.· . ·' _ _..- ' > -· •,_"-", ,_-- ' ::·- ~:. ' -- ,', • _- ;' ."-: .· .. . ' .:._·.·--c_ · --~ ... -: · ·,;··: ·-• 
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do projecto n. '391, de 1902, do Senado), que I .. A Constituiç·ão, promulgada. pJsterior
cst.alJ3lece . a pena;lida.de para os crimes de m~nte, . em. 1. 891. no art~ 72, § 20, aboliu a. 
que ,tra.ta o art. lOido Codigo Penal; penajudicial de banimento. 

: . ' Até o presente ainda não se fez a ncccs-
0 Sr. Presidente- Tem a pa~ sa,ria substituição. · 

lavra o Sr. Paranhos Mont:mcgro. A proposito de alguns daquellos rl1ovi-

O S1'. Paranbos 1\'J:ontenegro 
-Sr. Presidente. sou daquelles que teem a 
fortuna <lese conhecerem. 

Baldo de habilitações· (não apoiudos), por 
índole um pouco retrahido o concentrado, 
faltam-me os r:~quhitos e predicu.dos in
di:Jpcnsavei~ pa.ra bem expor as minhas 
L~éas... · 

Q SR. MALAQUJ.\.S GoNÇALYEs-E' modestia 
oxcessi va. (Apo-iados .) 

0 SR. PARANII0S MONTEl\:EGI\0- ••• O fh
zcl as acceitttl". 

Faço parte desta Caf:n ha dez annos, c 
tenho me limita:do a discutir os a.s.~;umptos, 
pal'a 03 qt~aes me considero mais ou monos 
preparado, o ostu(lar as quosti"ícs p ·.ra dtw o 
meu voto, sem tomar inicia ti v a a L.;unn. -

No correntc .anno. pôl'<~m. tenho t:uo no
cessiuade de tomar uma p;ute mt~is ·a.ctiva 
nos tral)<.tllw3 . do Congt'(lSSo. NfLO :l:JU por 
h;so . o mais responstLvcl. A culpa t}. d:.t 
ramara. qllo teve :.t inftHiz lcrnbru.nça (111io 
atJOiados) de m~~ oseolhor p:n·a ü~Zoll' pado do 
uma. commissiil> impot·tunto, e1llp ~~ aggm
vada polos quo da musnn, í'aznm pnrtc e que 
üosacort.:tdLLlllOlll,' (111111 npoi,:do::) mo con
fiU.L'iUII u. sua presidonciu.. 

Tenho, pJ 1S, ·.· tlil'eito uu uspor;u· IJollovo.:. 
lcncia, dcsJo quo sou forçado a L·oub:tt•-lllc 
algnm tempo. 

::iL'. Pl'osluentc, o assumpto om discus~ã.o, 
é rnou humilde pu,rccor, niio compo1•to. a. 
largueza quose tom dt1do ao debute. Não so 
trata de org::mizar um Codigo Penal, ou de 
rever ou melhorar · o existente, quer no seu 
todo, quer em alguma ·do suas pa.rt~es, ou 
de f<1zer qualquer modificu,ção no systcma. 
adoptudo para a qua.litlcação e puniçã.o dos 
crimes politicos. _ .· . 

O intuito ·do projccto é muito mais mo
desto, e dello farei um ligeiro ltistorico, para 
o qual peço· a attooção dos distinctos col-
Jogas. · 

O .~. cod;go -: Penal Yigente, publicado pelo 
Governo Provisol'io em lSUO; no at•t. 107, 
punia,•: com a ·. pona de ba.nimcn to OS cabCÇlaS 

· dos movimentos tendentes a mmlat• dirocta· 
mente', por factos O' por rqeios violentos, a 
Consti,tuiQão da Republica. ou a fórma de 
governo estabelecida, . c com a de . reclusão 
porcincoa.ue2: aonos .aos autores .secunda
rios;ls-to,;é;aos·• que ·· aponas se. prestavam a 
acompanhar . aquelle:;, executando .. o .• crime 
·por ellesdcHberado, excitadoo1rdlrigido. 

mentos que, ·ha tres annos pouco mais ou 
menos, tiveram logar no Eskuio do S. Pauto 
e nesta Capital, aventou-se nu, imprensa. e 
no fôro a questão do que, desde que, pelo pri
meiro artigo do Cod.igo,ningucm pôde ser pu
nido com puna quo não ostc.ia previamentJ."! 
estu.belecida, estando abolida, e 11inda. não 
substituid<t a de ba.nimcnto, os ca.heças. 
principaes autores do cr·ime qualificado no 
art. 107, não crt1m 1ns::ivcis de pcnalilLtdo 
alguma. 

O absuedo sa.lienbva-sc com <~ ciecumsb.n
cia do ficarem sujeites <.L pena de einco a dez 
annos dJ reclnsã.o os autores secunuarios, 
isto ú, os q uc acompanhavam os chcf0s c 
davam ·execução aos seus planos. 

Urna, pru\·idencia impunha.-so. Ellu. po.lc· 
ria; ser tomada quanLlo so tPatas~o .da !'..l
visão 'dO Codigo, asmmptoquo ha dez anno~ 
occupt~ n. attonç·:lo do Congrcs~u e de q;tnl j:i, 
so desempenhou e~kt {'amar·a, envíaudo ao 
Sonado, desde 1889, um Pl'•.>jecto naquel\e
scntit.lo; mas a medida Ol'tt ul'gcnt•.!, e pode
l'ÜL tlemorttr-sc muito, si l.tgnaruasso o Sc
n·Hlo <t oppol'&unidttdú t!o t'l'SOÍ\'.'1' dulinitiv:t· 
meu to u tLsSurnptu, fluando se oceupa:isu Jo 
t•cferiJ.o pt•ojoct,o. 

Em l'aco ü:ts circum;o;tnncias, com muito· 
ceitcdu,o Semtdo lH'OCUL'Oil suppl'it' a lacuna~ 
a.ppt\JV:.tndo nm p:·ojce:.o, nu c1ual sub.-: ti tuo a 
pena do b:urimento pela. <lo u~:~, :t vinte annos. 
tle reclusão, S:!m entrar· . na apl'eciarl\o do 
sy .. ~tern:.t adopt:tdo pe:o Go,·crno Provisorio 
no decr·cto de ll ([:, outubrv de !800. 

Chegado o )Jrojecto a est:1 Cama1'i:1, f'oi, na 
forma do Regimento, enviatlo (L Commi:ssão 
ue Constituição, Legislação c .Justiça, a 11ual; 
depois de cstU<.léd-o, fui de parecer ClUCl 
devia ser:.~pprovado. . 

Submotti<Jo á discussão, um distinct•) 
Deputado, meu companheil'o do bancad:.t (} 
estimado amigo, o Sr. Nr..ivu, que, como não 
t1 estranho á Camara, se debm qu~tsi scmpr·e· 
lcva.r pelo coraçã.o, sempre bondoso, apt·e
sentou uma omcndn., reduzindo a pena, pai·a 
cinco a doz a.nnos. 

Não se acha!}do pt•osontcs · os membros da 
Commissão o não querendo qualquel' out~ro 
Deputado discutiL• o pr<',iocto, oncerrou-se a 
discussão.· · · 

Por. occas'Hl,o da -vota~ão, o illüsttauo .rela. 
tor do parecer proferiu asseguintos rala~ 
vras: 

:; « O SR. ÂZEYEDO MARQUES pcm:t 
· encaminiUO.'. a · '!iotarr.io ) < ~ SI'. Pre> 
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.. _ c1e,nté,éti :d.~clal'o{ enl-· nom~ __ .dâ. ___ .Cóm-. a,ssumpto dei!nproviso;pâl'~ · qlle ··nito · f()s~e' ·' 
·n)_issãO de Justiça. da: :c1ual sóú' reli,Ltór eneerrada: ,a discussão·.. não ; tinha _ liQ.o. · o 
pesta. quest~o, CtUeo·seu _parecer;é , con; Codfgo; que beirisabia ·que, approvâda 'a;'•sua '·· 
tr·a;rio.á · emendado Sr•.Neiva. ACom- emend.a,oprojecto -_._ não deviaassim ':fi01.r, 
missão - ma,ntém ": O Pl'Qj~cto _ ._ . corno está.:; mas ' que ,jü, : se . tinha ' entendido ._ com .•. um 
isto é, com a penalídade de lO a 20 annos, illustrado Deputado p tl'il, ·na . 3a discussão, 
acceita -- pelu Ssnado; por conseguint~, tratar de corrigir o defeito. _.. __ · 

.. ____ vota contra a emenda.» .·. • . . . Nã.o obstant~ ess:1. franca decla.ração, foi 
·: Não havendo. numei•o, ficou adiada .vo- a. emenda;-"reconhecida, por seu .. proprio autor 
tação. · . . .. . .. .. _ conio defeituosa, approvada . 

. · No dia scguin te, J?l'o·curei encaminha.:::' . a · t d · · 
· "Wot:.t.ção do se

0
a_uint. e n:iodo. A Comm1ssão reuniu-se, es udou .. c novo_ 

o .as:'umpto com o maior cuidado e - resol~eu 
<<O . $R.PARANuos Mox-rimEGH.O (pela' oncrecel'.na3a. discu::;sào uma ·emenda.re:sta- · 

onlem) .·~ · Sr. Presidente, o . Godigo belecendo o art. V> do projecto do Senau.o, 
Penal, promulgado . ·antes da Consti-. por lhe parecer que, nas actuaes c.ircum
tuiç:ão . . quando tratou, no aet. 107, sta.nci a.s., elle consulta as C-Jh veniencip,s pu~ 
das penas que devem S3r irnp_ostas >a,os blicase nã,u deve set· alterado. · 
criminosos, fez a acertada, · distil.lcç<"lo Iniciada a. S~ · disctlS:são, • e offel'eCida a " 
entre cabeças e · CJ-:-rêos, i::;to é, ·entre . emenda, ioiciôu o debate o J.isl;incto_·Depu-:-

. •autores Pr néipa,ós e ,autores sccuodarios~ · tado por S; ; P:~.ulo ; o Sr :,_ Bernardo de Campos, · 
edispoz·ql,le ,os.prlmeiros,. isto.é, os ca-· quejá · tem ···d<:tdo · sobejas . pro-v~s de sua com.., 
peças, ser iam punidos com uma . :peria. petencia: . .... .. .. . .·.·. . . . ... 

r:: · _ )nais gt'ave, ·a de banime!itp. e ()S ·se- Eu; Sr. Prosidoniia; espírito tnJvezatra;.. 
"gü'ridos,~ :os c·o~réo s.~ : a])Crías. com -.·<t~ l' \3 -:; z~do -e . pouco :culto (na~ apoiado$), não me _ 
clu,são porcincà a. dez ::ninas. -·.. . .. · . . · - considero cciln ,fol'ças pltra, 111e me<lir com 

Postcl'iormon_tefoi.prumulgada a Gon~. S. Kt. - .neste _torreno ~ _;. · 
stituiç~w - c1ue_, no art .. 72, § 2a __ aboliu ·a. D-SR. BERNARDODE CA?.rPJS:._Não apoiado . 

. .P~ni1jud_icialdo .banimento, - · cle sorte que· .. · . .. -. . .. .. . . . 
se tem: - cntcnclido qúe, não h~wcnd.o • . · O S.tl. - PARAi\I[('S 1\loNTEXEGRo-f ._, .:. pelo 
penà pa,m os cabeças, Ii~am . oUes não que vou _pi'ocurar eoÚJlJator u. S. Ex~ com os 
pttssi.vcb dc.peói:i.: alguma, ao P : ~s::;p qne seus proprios ·aegumentos; -- in\roca,r ·.a. sua 
os co-réos, -isto .é,osrnmlosresponsaveis, antuTid :Lde,par~Lmo .:;t ear que o seu ·sLlbstt1iu-
j;oen1 a penaLi.du.(.ledc cinr,o ti. dez anno.~ t !vo l)ão pôde SOl' appt•ovaclo. · 
de reclusft.u. · ·Di~scS. Ex: ·· 
_ lsso é absUrdo, c oSenudomuito crite~· , 
l;LÍsa,incntc lJL'ocni•ott . cuntol'i1a[' cs.ta; r . <<A chti. que o art. ·107 'lo Codigô ·Penal, 
ano1·ma!id.a,du ns'ta_.lJole9endo _ par::t os r1ue lê, rep1·escnta, em ;:;cu final uma. com-
cabcç:as a. pena d:o prisilo -de do:i.a _vitHC 1 -pleta. anoma,lia, unB Yei'da,d.eira, a,hm·ra-
annos. -· · ,ção di.~ teehnolngi~tusada . peln Cuiligo 

I-h1 unlit :emenda, elo mcn di~ ti neto t";ol~ - 1.:-m tml1.:.; as sua.s dcmaisdisposiçõe;:; o so~ 
lega c amigo, o Sr. Neiva, réduzindo guida pelo:> codígn::; das nu.çoc::~ rnodor:nas 
OStét pOilit pi.Ll'tL .CÜlCtJ OU dez.arillüS UC rej C })C lOS Cl'ÍlllLI1i1li.-;;ta.:>. ;, 

-:.elusão, . I1}u,::~ J.ovo dizer. a y. ·Ex. e á Não sa.be Cj_uJ . nu v a especio ele ~gente 
Casa. que ,.esta emenda não •-IJÓ'-te · . sm· · c1·iúünoso é esta..:...l.·abeças~que o,<trt. 107 
Y.PP ,·ovada, porc1uc della §iegue:f:ie üma ·onxortou no ·•· Cqdigo, nem tampouco .o 
inconárucnciu. , sinãourn absurdo. Desde que se deveenbndet· por co-r'ê_os . . · 
que hn. distinéÇão entrecabeçase co-réos, Na cla~sificação ·· dqs agente's Cl'imi-

. entre autores principaos e secnnd.a,dos, nosos. riinguem ~e póde af:.tsta1·do_que 
· a~ pP.nttde1'\3SCl' UiVel'Sa~ , .. · , : . . ··.•··•···.·•·· - ~~0 i:~cha :-·expressamente --Ç!ÜilSag'rado , :no 
:: Ap~SS[,tr· a emerida,<_os principaes er'i~ a.rt. 't7 :do Codigo ·Pel)<\L, isto· : ·é~ >os 

: lJJjnosos ficarão . cbin>~'' ·Jnesma . • .. , pen:i. ·• dos .:rgentcs .:· do cri1tle são,· -os · autor~s otr9s 
·scc11nda1'ios. > ~stabolccc;:;se a, dist:ii1cção cumplices. ·· ... -. . . ...•.. ·· .. •·-···•· .. ·-·· .. ·. • .· .. . _ : . ... ·.····· 

; e·; iaoimpor~se. a:;:'J.Jena,;igl!alarri-se · uns- - ~: J.~ps· art:;; )8 e 21do .l·eferido ,Codigo,_ 
... · .. , . :::~~~os .. ()Utrós. _ -... ~.: . = ........ , .. ·. · _.·.···.·· .... : .• ·-.;. - para (].e~nlr o • c1ue .são . <t11tnres_. ~Y - éuin~ 

. - ,._ -,Já vê y; EX >:que ·a. et)l~da . · do· .· nolJre · .plic.<3s,tlf]Icos u.gentcs(fue · podól1l. : coné·or~· 
.s :.:- ... :·-:.Dep.utado pelaBahili, "· O ~:; sr~.···. NOiYa, •. ·:· im- 're'ÇJHLl'a. apratica)(l()Ctint,e;>> '<\ •••. ·L•-· • · 
;~:;,.: ~ . -: -,_.: ·- -~~ri~~cife~on~~~éWe - 'p~~ i~~~~~r; !~~~~~ ." {J~1'mitta ·-- o_ · nohr~. D~putado:' <Itici -. ltie · drgá·· 
-~;tr· c.; - - ··-~aa~.» ._ ._·.· --··-·······-••-···-•·-··-·.-. -_.i . , ·- •. _ ...• __ ._· - ;'~~rª#í}~I? · ·q?IU .all1~!;:~5 s~x~~~·ga e.~~~~ >~.u~.~ ·.-· 

:_:_:,· __ :f_~_:_-_ •.. :_·_-::_"_.,·~_--.-:: .. ,·.· .. _;.·_._· __ ·-.:·.•_:,~.-.·,-_-.· __ --_·. ___ ._:.·_·~-·- ·_:_· __ -_ .. p~_-o_o __ ._·~---_-_::_._â,::_d_· ___ e __ i_:_._,s_n_· __ ,_~_i_ g_-_: __ c ___ i_~- ·- --o.·_. ___ e, -_:_c_·_· ,·•_._•_: ___ I_, ' ___ :_3_, _I ____ i_)··-_s __ -_J __ s_:_. __ ·_~.c. · _·_-.-~_, :_ •. · __ .e ___ '-._~- -l--~-~-~e __ r,._t ___ , __ t_o __ -_~_e:_._ · __ ._. __ :n: ___ ._·_a _· __ ( __ f __ ·o·_ -·_ ·; ~r,~allt··~a-~d: ,:o)·c. :a.·à0<: i} :g,Qi~':f:i., .• ;E~., ·j_D;contestg.v~~W-en_te jq#st_~~do:~·: _· •. .· .. .. _ .. _ '·'; . , . . , ~()J?~e:ceª0r "A~ _ .•nqS,s~(1e~i~l.~ç~p·i~~n~l/ ·-v,~Ili -· 
(' ', . . ':",. ,:; ~:::··:':):.,.: .:-
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dÍz~1·-IlOs_ CJ.l;le ··nno.s.ahe que· nova .especie de_ do se.·.·· aca.star um pbuco··',dus .. . _priuc1pios 
ageJ1tecr1m1nosg e osta:___.cabeça--;.., (_mx.er·ta.da geraes . . , ... ··•· ·. - ... .• . . . . 
noart. 107? · · .. F ·assim,porexernplo,quc, qllando·todoo -

0 Sit~ BER:NARDO n;·; CA~Iros- v. Ex. crime póde ser consurnma.tlo,e sc.marcapena. 
pel.'mi tta um a parte: V. Ex. e.)tá'. ··a rgumcn. · ne:,;::)a. hypothcse, tlcí~ndo a tenta tl v a . para ser -
tando tendo em visb um resiuno de meu d .s- punida eom a dimínu icjio estauêlccida,, nos 
cur~o, não revisto. Eu não disso · c1ue não crimes poli1.ico::.. dt~-sea .hypothcso-de figurar 
sabra; perguntei que no-ya especic de agente co.ro cr1mc prmc1pal ·· apena.s a t:mbtiva, 
criminoso é O:B(I. que 0 art. 107 enxertou . no po1 nc <1. con.summaçã.o, em vez de cr-imi-
Coà.igo • .,. · · .. · · - n:) s•1 produziria bm·óes. 

0 Sa. PARANIIOS MOJ.'\TE:':EGR.O-Accelto t"l 
· rectl fi cação ou cxplica<;~ã o. Si V . Ex. . per. 
guota que nova cspecie de agente cdminoso 

. é essa, eu lhe ro.;pJnderoi quo a especie 
nada tem ele nova., ú antiga, pois cst1i ado
ptada. pelo Codigo de 1830, que vigorou du
rante 60 anr..os, em diver.3os artigos. 

_ O Co ligo do 189J, no art. l07,acceitou essa 
. denominação, mas, desde ou e f<~tzia.a distincçii.o 
· entre-cabeça,s-e eo-réoS-c-na segunda parte 
do art. 108, para evitar dúvitlas, definiu üo 
seguinte modo esta e.3pe~ie do agente crimi

. :~noso:-,- Re]nttan~-se-cabeças-;-os que iivc'rCiil 
,'deUbe1·aclo, (j(ficitá-do:ou·cii·d{lido o 1Hovíme11lo, 
donc~e se v~ clarâmênte que os-.outros, que 

. denominon7co~réos, são os que, emborn. · an
tor<JS, ·· pelos principi_os firmados ' no art. ·. 18; 

· pois :.são os qu~ p1·e~taiu . ll.uxilio directo aos 
chefes ~ c executam o que cllos deliberam, 
c0mtudo dev~m ser punidos com uma pena 
menor. (Apw·tes .) . · · ·. ·· · 

O SR.. PRESIDENTE (f'a~emlo stJm' os 
tympanos)-- Previno :.w nobre Deputado que 
a hora está. a esg?tal' sJ. 

O ~R. PARAKnos Mo:'\Ti~:\EGRo-V. Ex. 
sabo que tenho de responder •~ quait'o dis
cur·sos, cu.da qual mais brillw.nte... . 

OSR. PRESIDE:.\"Tg-"y. Ex. pôde licr.tr com 
a pa.lavrn. para a proxima sessão. 

o SR. PARANflOS Mü:"l"TENEGP..O-.'' [ttln.
Iy::~a.r.duas 9monllas e um substitutivo, e não 
possn c.mcluir jti., pc~o que esporo que se me 
.conceda a toloranch do costume. · 

Verdade é qup as bi·ithttntesprelccç~õ~:; 
sobre cl'imcs pblit.icos·dos Srs . .. c:al(lino Lo
reto e Esmeraldino Bandcil·a, com · oS qmies 
es,toy de a:.:cordo, me poupéú11 .gra.mle ·.·· trá lia
lho ná r.espm;!,a que tenhode '~'Lr aos Srs. 
Born~rdo d~ Ca,rnpos c ó Neiva. Aq 't.eHes db
tincti:>scollegaspode-s3·diY-erquc . e~gotara1n_ 

os arts. 107e 115 não cogita,m do caso dC! 
semudar a, Constituição ou a fórma. de ao
verno estabelecida, n:.tD,f? apenas dos que lsso· 
tentarem. Aq ucllcs, como · disso, seJ·üm pe
rante a nova ordem de cousas hcróes o não 
criminosos. 

As circLtmsta.ncias aggravéLntes o atte
nnantcs, estabelecidas pé.lra to .os os ce imcs, 
difficitmento p...;dcm, si é que podem, ser· 
applicada,s àos ct'imes politicos. Não é, pois, 
deestranhat· que tambem na. classe dos a.u
torc.:l se mencionem os · que devem to r. um::~, 
pena mais ou meno:J grave, ennfot•me opal)Cl 
que l'cpresentcm, a. maior ou menu r Pespon
sabílidade que se lhes attribun.. . 

OLlLI.:>tllado Deputado, . n.utor d:t emenda., 
recónhece isso ·lucidai11'onte, -· a,s:~inl se • ex- .· . 
primindo: ; · 

~<Quando a,!guns indivíduos se. rcunom, 
~:c :.tjustani, pa.ra a pratica tle Um. 
deliclo, f<.n·mandoo que, cm .diwlito cri~ 
minD.l~ se denomina soc::etas crimJnis, ó 
pü.pcl quo cabe ;•, uns n?io é o me:;mo 
'JUC C<bhC a. out1·os. Um on-a.lguns po
clem . re::;ol.Yül' o clollcto, delihert\l-o, 
<H'Chitcct'.tl-o, }?l'OVüeU.l' OUI.l'•JS U. OX· 
ccutal-o pormcioüc JH'OnlúS:l<ts, dcdn.di
Yn.s, ele mandato, do a.rnuiLÇtt::, etc. Ou
tros poi.lom. a.ntes e dut·anr.c~ o dulicto, 
pt•ustu.r anxirio t:1l, de tal lll;lll .a, qr.w 
SOJlle))tBanxilio oct•into n:-io di'I'iacom..; 
rnettido; Fimün1cn Gc~ ou·tt·o.-:;_ porbm, an. 
tos, dtmtntc c após .. o doliclu lH'c .. :tar (1, .
exeeur.:ão ·• do ntesnto tml n.uxi li o secun
da.rio, fornecendo instrucçõus, apagando 
os vc:stigios do CPime, IU.cultu,n.to instru
mentOs eriminvsos, rttdlHu.ndo a fuga .. 
aos duli1H1uentes, etc. · . -

Noprimniro e<t$0, si'io nu toros mor~Les; 
no segundo, autorés m;,,tceia<~s; no ter- · 
ceíi•o; sho cumplices, · cuj;1 co~pat·tici

·.paÇãopódo . s~r· a.ntorior, concornitanto· 
c ·opp,ostoriol·tt.odelíeto,» . , •.• .· 

:; E~t,j>._ois,.l,lm respl?ndocom ···· suas propria& 
~ . •• os. ceitne~ pbÜtiçôs,:sa~} dQ .nâturo~a .muÜo., paiag~s; ·invoco ·• Gm; . n10Li ··· ütvor a s~a att7 · 

· l)speciaJ, pelo <lu c não so:lhes pó\le applicat·.- tori4ado. ,. ;, • · •· \ - > ·· > · · , > ... • .· .. ·· ·•·· . 

c.ru,Utaníente ó_as·~umpto. · 

· ·cornrígoL•todos os(lfincippi;~· o rogras · ~st11~ -: ,, NQ :. ci·.ime ·p,litico ·ós_inc:L.tadores, us dit'e~ 
· .. bolegid_a:i !lOÇOdigo pa,t•a,os ct•imos orn· gi!l'X" - çtot~çs .do::! •. movin1eritos·; ó.":: . ·priricipa:os l~os< 

.··. · ·- ~lia y.t:ú ~:~~elll pcns(j quo,;.n~6•.- dovJ3fU .. _Ber.ci.·iL ponsàyel::;, .. ,os•··•chofo.:i;<· os · .. •eaboç:J.s, os que·_. 
, J _ .mes;?:'-.E_Jl1 '/~~do8 ôs. cpdig()B i'<livqi~~om 'as ·qlr3:-., pro.ruc:1tm, e ·tlc_tcrrqi.Q.alp. ·• outros· a . ex e c utv.b · 
\:. li~_c.aç.ões {~ :nW:~ua;,. defi,Q.ic~o ,J!~·: r)_o·çessidad~ . osx:s~o~:o~ au ~ori.?~ ·. úirJi'acs.~ -o.3.J!UJl O,:s ·· v,çogt"'; 
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-·'_pinha1n, ·· nmittls .VeZCS a . contra-gosto: ·por .dos _CJJQfés;· El que, })ClO proje::to, vÍl•ãp ·ater 
· for~~a · dc circumstancias, ·n~o -poucas.vezes metade da p:ma. 
·mudidos ou fan(1tisados,sa,crlfica.ndoseuscom- E' demasiado rigor para com e.stcs. 

· m:doJ, seus ·h .~veres, _ suJ. vida, c se prestam O SR. 13ERNAR'Do CAMPos-A pena deve ser 
.a; ex ~cut<ir o crime por àquelles: resolvidos, graduada do accordo com o art: 64. ~ --·.· . . 
-siio osautorcs materia.es. . 0 SR. PARANHOS MONTENEGRO__:,A .~umpli-

·, A distincçào feita pelo a1·t. 197, impondo cidade com o projecto não de:;apparece. Si 
peqas . diversas, . cmborJ. todos sejam cJ- houver cumplices, clle.c; · serão respectiva

< <lutol'cs, .é muito sustenhvel, · pois sem a monte punidos de accordo com o artigo ci
,riienor (lüvida os primeirvsdevem soffrcr t:tdo pelo nobre Deputado por S. ~aulo. 
uma. p::ma .m·.tis grave pol' serem os mais Tenho sido accn:;ado de rigoroso por sus-

. l'e:,;ponsa.vois velo maJ ca.usat.l.o. bnhr o peojecto do .· Senado e impugnar êt 
Os segundos nfi.o são, como p:trece ao ernenda do Sr. Neiva, mas . nã >levo o meu 

nobre Deputa .lo, 1néros· cumplices; o--art. 18 rigor,si o é, até a acceitae a emenll~ do 
no § 4° os qualifica como co-autores. nobre Deputado por S. Paulo, .·. qu'ª _aggravtt 

Art. 18. Sã.o autores: · a penalidade dos autores secundarias, . que 
§ I. o O::l que directamente resolverem e agora tecm somente a pen:t de 5 a. 10 

executarem o crime. . . , annos é que p:1s.1arão a ter a . de lO a 20, 
§ 2. 0 Os que,tendo resolvido a execução e. que, ainda qu~/ se considerem cu_mpli

do ·. cl'ime, provocarem ou .·determinarem ces, como quer S. Ex., ainda assim, em .vez 
outros <t exe~utal-o pot• meio de dadivas, da metu.de-d:-..pena:·comminada aos chefes ou 
promcssn.s, maudato, ameaças, constrangi- cabeças; viriam a ter dous terços, istoé, em 

C::.rnento, abuso ou infiuencia· de superioridade v.ez de 5 a .lü ~ an!10S de reclusão, 6 a.nnos e 
··, ·: hiera.rcnica ~ ... ·. .··· -. ·· ·· ··.·· .• , . · . . 4 mezos a 12 anno3 e 81nezes. .• .. . . .• . _···. · 
;· , ,§ 3.: Os.que. ~ntes e duNntc . a ~xecuç~o Si s~_ h,atas~u de rever o Godlgo; .ao menos 

" ~te.sturew . aux~lJO, semo .q_ual 9 Ciame na.o na parte relativa aos crimé:SpJliticos, _po-
seria com111etttdo: · - - . .. .· . · ·· ·· de1•-ia talvez ter ·cahimento-aidéa de extin" 

_ . ~ 4 ·o ~s q ~c - dr~·~cta.~;1~nte execut_al'em 0 guir-~o ~queÜa dist.incção ; em t~do o easo 
, c1 ttne 1'01 ot~tl en~_?t;solvdf!. .. ·. . .. . . ê urna>tdéa que alu fica., que depi:nsde ·estu-

·_ · . . Os-:-cu.mp_L~~essaoos que teem . uma 1~ter- dada com mais largueza poderá se:accéita. 
,vençaol!'Jdilvcta, .e so1fremuma pcnali~ade ·Agora é que não póde ssl~o, desculpo-nic 
lll~llâi;tincéãoentre OSCO·autores do mesmo S. :~x., .si me ~)~~OllU~l:;i~ comestafranqueza, 
cri mo, coniiideeundo-se·uns passiveis de pena poiquc a. occ~stao nao é opportuna. 
mai.ol' qne ()ut.l'os, não é só do_ art. 107. O ~m do projecto é limitado ao suppri
·o u.rC 103 tambem- a faz~ tisandó da ex-pr•es- -mento.· de uma lacuna, e não devemos sahh~ 
sã.:.> chefes. . . .. . . ·. . desse limite. 

: __ :. Art . • 10:3. Reconhecero cidadãobt•azUeirJ .· · Tenho a.inrla do ::tnalysa.r o _subsUtutivodc 
alguem supcrioe fóra _do p[!.iz, p_restando-lhe 111eu illuste amigo o Sr. Neiva, mas Yo.jo 

.·ohediencia eifectiva . . _·.··. < .· .•... ·.· · _.·. · ···. .· · · ·... . · que a ho1•a csttL terminada. ·· ···· · 
Pa.ru.grapho unico~ Si esb ci•imeftn• com- 0 SR. PaESIDEN'l'E _v. Ex. tem -ainda .. ~ 

rnettido por corporação, scrt'L esta. dissolvida qual·tode hora de tolcrancia. . 
. . -c, ··ca.~o os .seüs tnembros se tornem a. reunir· 

:deb~Lixo da mesma ou diver.:H1 ·denominação, O SR. PAH.ANnos MoNTENEGao -Aprovei-
com. o mosmo ou, divorsoregirrl~In; _ tar-mo-hei dOS3:1 tolera.ncia.; embora . tenha 
~ Pqiüt aof:lchefesdc prisão cellulá.r por um d~ rasumir a·!:> rriinhas considerações e düxa.r 

.. · :a. seis anno,s, <. aos oukos · me11~ln·ospor , soi~ m.esmo· incompleto o m~u pensamento~ , . 
· mezcs a um anno; ·. / · .. • .... . . . A emenda do Sr. Deputado .Neiva, appro
·•· -r ~· .Todos · _ são.autores,masasc p:nas $ãomuito yada ._em 2:\. discussão, ·.não deve · sel~o na :3:1' • 

.. :-· J.ivers~s. Ql}arido os Cllmplicesde ... todos os ·Nãoimporta isso uma. contr<tdicçãp óu re
·.);éçrJmes s!loP1.tnid.cú.çóni dua~t-erça~ p:rrtes dêt~ t~a.ctação de voto . ... . ·.·_ • . · . . . ·. . .··· · .. ·. -·.·· ,•. :\ 
,~·'· P·?na~í 11.0 caso. do ·art. 103; _ap:3zar.dçtodos· .. '_DQsdo que Im tres,ou·pelo. menos -dl1a.s_dfs·· 

,. · .. : ~n1•etn au~orors, ;.l1pssfto · pu11id()s apenn.s. com- , Çlú~~õe.~ part~. os-.assum_ptos sujeitos ao cqnh~~ 

~:-{"c.i(~·;;\:j~~)ifJ~14o:"# ~1l~·c • .. -•I)~p-ut_~<lopor •. •.•·s;·••PauíC>,:- .:ri\triR~r ,~ode(}~~e.in:~;~j~~t~fi~~ir~'e>;~~~~-©~;6_ 
,),,f, ._ aca.b:.~.ndo . corni'.essh, . . distincção_'e · inarctl,tld6 _·q1}_e",Jot · approvado · n~~ U,nter_Lores. ' ·•· > .· ; .:' 

;);f<.· ~pat'í1': tõ~los ós qcr~~litoref); .d9 ·.aêcord,o .·com·.· os; '·. - pt\1'<~ .- is.,o é q úo ·lüt .. mais .. de_ ... utila . discy~s,ão 
,v;~;~~=,pl'if1Cipios:,estabelecidosno .ar.t. ~ l8 : c,loGodigo-.' e maiscl.e .uma -.votação. •· ·•·• •·· · .: ~- .. · .. _·. , , - r <~ ···_ 
:;;;,:,. ~;u;ip'enil.clà lO ·•a 20 ·annos·'de ·roc:ilu~ã.o vern ag~ . -i Jt ·:et~1e.Pd~,- ·n~ô . . P<~~e-. C~()ntínu~r ·A :.S~l'P,P · 
';~-·-c __ ~_~_ •.•.. ~;{.~!?~t.u.·_·:·,,_;t.· .. ·_e __ ..• _._v_·, ;_i_ .. ~p·_: ·_ ... · .. r····_o_· __ .. _·_-.

5
r_· ... ·.,·.•_·_ •. ~ ....•. o_e_ l_~t.1_e_l_._ -._~ .. ·-·.·_· .. :_~ ... :d,i .. ,.a,·.e_.-_-_d_-.:_;·_·.~.·-.·.m_ •. •_.i_._ .. r_·~--- -"·-·.ri_ ...•. ·_·~-·-; __ .c_,_s.•-.-.-.t_·.·.···a.·_.a __ .. :_··_•_n_'_'_·.·_:·_:s_·.c.·.• .. ·.o_·_i,·_a_r:.· t-:_· ... e_,··.···_-.--d .• p •. _._à·.·o .• __ ·.•.q.r __ ·_···u··-·····o-•..•. c __ ._,_ •. _io_l_ric·· .. s.·_.,· .. proyáda,':[ipis . : que ' -jsso.- ,.iJ!lPOftari~· . o,-rqc_~- _ . • _ _ . . . n1J.ec.irne9to- d(3Jq~.G _a. .qa~ara:}nP,~tG,?~}lec~ :o 

:4;~\-;: ·!:: !.#A§qonél(31lÇIª;~.~ .. pl~e!s}am· ;,t: e~eé~J:tilr o~'pl(LilO:S• ; ryr,,~ ; -:; l,Q7} .. ~o ~,Q<?ç!Jg~ •• ·. J.::>,~pN\ _, ,·· ':; ~, •·· .~· . : ·- .··· 
iS~i:'~·~:;:;'fW:;<::· .• ~.:-\:_--~·:;~~ /::~t-::: ::-:.'r:.~•(--' '' ···1=-~;~{- :;:;; -. .,,,-.,. .::>·.y~~~-, '· · ~ .. ~· ·< ·;· . '(~. · -··· •; ·~ · ;., .. c· ;.<·;:.:; .. ·';:]. :;·~ , . :..•-· ... 
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_J11'c 
::..-: .~ ~-; -- -----------------;._--_.;.. ___ _.;.. __ ~~-;._.,-----~-:-:-...;..;;;.;......;,_ __ .,--;.;....--.,..;;.;;...----;._--

. llcsult:tl'ia de5sa approvação a incongruou- Sr. daldirl~Lo·eto,pôtle-s~\lizcrqu~''es~oi;ou 
c ia. do serem punidos com a mos ma. p.:ma o. q_uc se poderht >dizer sobre os . c1·imcs p_o-
crim.inosos· que o PI'OPrio n.rtígo distinguiu, lrttç9s; : . . .. . . . ... . . _· 
eonstd~r;tndo ·uns m3rec~dorl}s do punicfio Agradeço a SS. El•:x. tcrJm me pJupad.o 
lll:.liordo quo os o~LÜ\)S. · cs;;;o t1•ab!l.lho. Nã.o tratal'ei;pois, da espcdc. 

o SR: ·GEIUL\.NO I-IA.S.3LOClmR _ 0 nobre O nobt·e Deputado pot' Pct>naml..ntco, ]>o-
Deputado CJnCes:iou que n5.? tinlt1. lido o rém, con.'3m'vu o c Jdigo porqnc, t"l/) pu.s:5o que 
:Colligo. u,.;twa. nos arts. 107 c i l5, clu.s mesmas ex· 

pressões - tenlw· ·rlirectv.menltJ e por (w:to .--: 
O_SR. PARANII0.3 Mo:'-1Tt~NEGIW . ......--,O sulls~i- ·j~uulw~ violeJltmnente a Const_iluiçüo e a j (i riila 

t.utivo, oll"orecido ago:·a pa.ra. f"i.l.zcr desappa.- de gover11o p :1r e !la cstl..lbelecida-pun iu. a uns 
reccr -aqucHa. incongeucncb, tambem uão com a pena dJ b~tnimento, ou a. de roclusão 
pôde ser approvado. por 5 tt · 10 annos (art. .107) c a outl'os com 

Uma das regras que mais devem ser oh- a. mesma peaa. por• ;,2 a 6 annos (a1·t. 11~). 
sei·vadas qm um Codigo é a pt'OP;)1'Ciona.li-
da.Je ua.s penas. Punircom a. mesm<1 pena 0 Em apartes contestei a. S . . Ex. o que me 
autor de um crime m!l.is gravo 0 0 do um parecia um equivoco de sn:1 p:trtc, com
crime menor é um a.bsuedo que nfLo pôde 11 _ promettondo-mc a dar a razão do minha 
gurar em legisL1ção alguma. · divergencla.. · 

Pelo substitutivo serão punidos com a Itealmontc nos arts. 107 o 115 ~·o lecm tL~ 
pena. de 2 a 6 annos os que a.uxilia.rcm rnesina.s pala.vra~ •. mros aquclle artigo figura 
ou executarem os pla.nos dos quo tcnt·u·em a hypotheso tlcterem os criminowucduzido 
destruir toda. a . Constituição pJlitica tlu. Re· a açto os seu$ _planoJ, est.ando . }\ pl'a.t.IC:tndo 
publica e a. fót•ma · de govorno csta,bolcci·lu.; as violencias ou comba.tendo po1· •-- factos :~ 
mas, .ficanlo em vigor o art.lOS, tct•ão Const.ltuiç~o com as ar·mas nas müus, ou 
a mo3ma. pena.. os quo tentarem . dosteuir dirigindo os movirnc_ntos, ao passo qun 
um só dos artigos_ da. mo:Sma const,iGuição. aqu.·lla'3 expros.::;õos n0 . ar&. 115 ;;ão]JL'oco
(Apartes.) . . Jida.s das seguintes: '- t~ crimC:· de c0nspü•a;ção 
: Os _ tw_toresdo crime de conspl_'t•ação, isto_ é, concertt.!'rem- se. · 20 ou mais PJS:50as pa.ra-

- tentar diL·ec~a.mente c . poL' fa.ctos, o te; os que apenas.-se · concortarom pal'a. a. pra~ 
tica daquello crime sem comtudo traduziram · As .figuras elos crimes são, }X>is. 1nuito di
el)J.. fa.ctos os · S3u.~ planos, ntí.o passando de vorsis: em · um · artigo -trata SJ do simpl(.ls 
simples confalmlaçõos, tot>ão a mesmtt. pcnct! concerto o1t. cqnfa.huli.tção para SJ IH'ttticJ.I' o 

Não póde havor maior u.bsut•du, acto, sem se passa.1• disso, nem se chegar a 
E' o resultado de so p1•etQndm· altera-r a praticai' acto algum, a.o pasm que n~J out1•o 

penalidade !.lo mu artigv do Cud igo seni se tt·<ü<:t.sc, nã.o dJ plano, HHts da Pea,liza.çã.o do 
attende1· ao que no mesmo \'Om pro.3cripto mesmo . por act.os c factos. 
em outt·os artigos i1Cül'C:t de ou f.ros cl'i.mcs ·· A conspiraçio pó(le-so cons.irlcra.t' com.::> a. 
;tLa. mesiu.l ·_ natureza, . mas du mono r gra.- simpJo~ íntén~·ão dJ pea.ticar ·o crime ·ou, 
viuade. · .. · quando muit.o, como a.ctJs prcpal'atorios, 

A incongt·uenciaresnlta.n~e de ~ma emenda, ra.ziio· por q_1lc em alguns codigos . o no pl'a
que· o nobre a.utor do substitutivo pt·ocui'Ou jecto ·a.pprJvfl.'lO pela C:tmara. .e que so acha, 
ovítal', continú.:l. do mesmo mo:lo, sinã.o om no Senado não figura. como ·ct•ilnc. 
rclu,çã.oao mcsm-) artigo, pJlo monos com- Pnl'a corrobot'<tr a. minla argumenütç~iio 
pu:rando·so o que fic:1rá., si _ollo fJl' appt·o~ po.~.-)0 ainrh invocar, c üc um mudo dcci
v.ado, ·com ou~ros artigos, qu!J com o 107 Eivo, o ·Cud.igo·dc ISlO, fonl;e proxim<1 na. cs. 
toem intima ' liga.ção. pecie, como muib be111 disse o illu;-;1,t•.Ldo 

Seria preciso· uma alteração g~ral na pena- l~epl'escnt.a.n t3 de Perna.tilbuco, do tlc 189:). 
lidado estaheléciJa pa.ra todo~ os crimes Al:l, no art. l07, vem t·csolvida. tt clucsi,;io 
políticos, ponto de que_ não cogita o proj~cto, do modo pe1•emptorio . 
. qye. tra.t:l. apenas do s _upp1•ir uma ·lacuna, <<Art. IU7. Concm•t ~rem 20 :pe330as ou mais 
·priJyideneia qne 6 da . maior ,.11rgen.:ia po.rtt para- prat~cJ.rqualquer · uo::; . l'rimes·- moncjo

~ -e\ritar ' - ~ quo continw}m sem. penalidade os n3.dos nus.: arts. 6S, G:J e ·85 (est.ec.orJ·esporute 
a.u:~oresde l1iP. crime ·_Pl'O\"isto <pelo . Codigq c :au1Qf' .d9 'Codigo _ vigente), 86, 87; ·88, 8~, 0Le 

··quq pódé -úc tím .nJ.omcnto para outro scd~:~. ·, 92 ;ci.u7o se tendo começ().do l..'- reduz·i1· a Ciclo; 
-fica.ud_q o' podor.publh~f) sem in~ios dó punir. ""'-'Pen~s; o~c. >> · •. . . __ · · .. ·.·· ... ·_· 
:oscrimin..; soS. ·_ ..... _- .··_ ; ... _ .•.. . __ ...•. --. -· __ ·._ . . -- -._·_- •• ·.· •- ·_·······- .••.. · ·•· -Allt; :p_n.raeyita.e duviJn.'3, est\ .· êxprcssa •a. 

Sr. P.rc~iJontq, hontom.ouvi mn·brHha.nto declal'ayã<i d~ .; qrie, ·é á i me o simples con~ 
'Aiscubso do n:ubrcDcputt~do por Pcrna.mbuco, çerto antci; rnesmo do _reúuzil' n. :1ci.o o pla.tw· . 
:o Sr-. J·;mnoraldino 1.3aiJt~oL~<L S>Ex. em sua 'ou.rntljil;o-.-de ' cJ. .Jstrltil' a. Comnil;uiç~ã.o c u. 

. "bella .ó.l:acã(), . que fui precedida .:· do . outra· a fónma. de ~ governo, de . onde nece~sa.r ia. monte 
· tJll.o aijustiç.~ir~m-<:~ct; ~.rp!fs_m·a.' (}lassitlc~Çj"iO; do. sé~todu~ -_ quc; ~~sde qnq .soconn~c a. .. tcdtt..: , 
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s:;:iü~ :, ~ ·.-iCto', oêii1:úejàéx()iltró,Jna!s -gra-ve-e .. __ -() ._sr·. --. ~í-esi<l,en~(3~T~m·a_pala,;r~,<_. _ 
i':.., expre.$sai1lC!lteprevisto einoutroartigo. _ - o·Sr . . Gastão· da Cunha. · · > · -' ~ -· ·-
·.:/ .> O codigo :Vigente ·no art. "115, é c~r~to, . nãó 
· ~: · r~(3petiunosé_U finnJ __ aquellaspalavras, ---___ mas ·o Sr·~-. __ - Ga~tãp _da . Cunbá<diz ··-
. _- eua~ -n~o er•am ·-.-absolutamente' necessn,rias, que não -avalie .- a -. ca.inara . 'do8 -- -Deputa~os, __ 
· porque -a_interpretação, que dou, · resulh pelo pallldo resumo _ inserto - no Dico·io"do 

~; não só das que se leem no comoço.do mesm9, Conrp-esso, . a notabilis~ima oração que, _ infe; 
' :-coniodos prfncipiosq_ue:regem a qualifica,ção lizmente já no ahanciono de um .. o:tiriil ·de· 
;,: dos _Cl'imespoli ticos, _-e n.indà. • mais da __ f.;m te sessão, a c( ui proferiu o::;illl}stre DepUtado pglo: 
}::' .. ~r9,~~ma d? referido art . . l15. Rio_ Grande do -Sul; ·pe,ça· oratorini ~.\tã_o ·_ rica. 
j;:·-<:: o Codigo de 1890'tem, na yerdwlO,l11Úitos :de t;lCiocmio, tão iHu:rriinada. de sàbsta~nciar 
·_- :_ defe_-_ito_ s_,_mas no po __ nto_- a_-_ q_ue _ se referiu o erudição, de uma - contextura ·Iog!ca·; tã~ . 

· t d t t d p b c_crra.:!.a, quo o orador, forçado_ pela súa. ': illusrà o re.presenan e · e. ernam uco, · - l 1 t d c · - d n· 1 
_t; }ieÇo'·lhe pet•missão pa~~a dizer que cllc é .POSJçaocere a or n. ommissao . _e lP o-:-

corr<~cto e não se contradiz nem -prescreve macia .e Tratados a oppor·lhe a cqntradicta,. 
dispósiçõ~s que não ·se · combinem porfl3ita- bem ~;ercelJo quanto se aju:Jta ao debate, em 

· 1n.ente. _ . __ · . louvor de S. Ex. o desabono propl1ÍO(O con· 
.: . - Sr; Presidente, devqeooclnir, pois a: hora ceito virgiliano +- impco· -_ cong,·esstts 1-lchilli~ 
:-. (lc há. mui h está excedida ; No parlament'b é uma questão velha esta 

daJegação junt:~ â· Saüta Sé, e; soni embar
Em üomq da ·comn1issã.o do Constituição go; t:>empL·e nova:" Velha, por sua n1ateria 
LegislaçãQ, ·peço a approvaçã.o _de sna conhecida e .exhausta ; nova, pela · constan-· 

c :':' YU.I.\.J - --'-'11~· a. ~ xejejçª'º ' da. elo nobre Deputado ciae. PE)lO ·ardoreom que a reviver.a-. illristres 
Paulo é:do 'Sub3titutivo ae-m-eü .. dis.;· ' çollega~; 'e o' seu vexillai~io• - - este anno,_ a~ 

-.-: .. u,._._u,Juv ,.,v···J_ · .·- ~ ,·--'-' ,· .. heirode:·I>ancad[L . ._. _-- __ - · quem ·tem a honra de responder, óôiripcú~ou _ 
-· Pl''OJ!3cw · não ~t\dl1J.i~te o_ qt~e §S. _._EEx. m:esi:noatenaeidade delles áronda ·ctas Ves~ 

~···'· '~·· '"'"'"+ .... n.l ..,,.,,. -lni~a ·••á "•---•-,<li§Ii~cç~;-·._ -en-·tr:o - ·~~-:·co-~ •·- ~~e:~ri~Jf:ó~o · cta · ·· ar~.! .-.--.~t~rnamen·te·· ·-. i.bl'~ente._! . 
tf§t?:f:.\;~~;~;t•c~~,,~~ ... ~-~.,. .... -.. ,u.·: entre nós Uesde 1830 ãté _'··morador -crêna~crysólada • · devóÇão :,·-da 

eaggilâ+[L . PiU.Ho-_a ;penalidade S~. ·EEx. ; mas nã:o . __ est(t i~un.tmente?ciri-. 
~~p.;~:in5S:.iLtitbr·ês . secundarios :; .. est.e dcsorgaiiiz·a·:o v1eto ·üe, q uQ pel'igue~a~-pu.reza -dQ.e_qlto _-. quà · 

penalidt.}d,e estabelecl<:lo pelo Co- é, no caso, a -doutriím constituciónal. -- A · Ca.;,. 
?J.:':'',:rf;,,:,;; .;.:._r,nrilh,.,;; a indis.penstiveL ,p~oplirqibnali~- :mara já. tem· -neste ~ssumpto · .• ele,méntJs ._ .de, 
'7'· --.- .,_ .... ,,., ... ,J .. __ ...... c • • , ,penas. _ · - · · · · ··soo1•apara deliberar, plen .. tffiéntô instruída é· 

cqnvencid[.t, _._ <J(3 .mo~o ~que -- ' o oradorjüigar
se~hia dispensadode vil> <."'dribúna sLnãú' lh'ó 
vedasse _o r(3ceió de pí1110Cer m~nos' cortr:-z 
partv _com .o . illl.!~tre Deputap.o rio-geandenso, 
que _o eh<~mou · . _ ... nominalm(3nte ' <L . discu::;são - ~ 
· Tambem: o impedem de silehcü~r qs _pro-· 

os ; sentimen~os de admiração p~los altós. 
mtellec t~mes . do -collega -rio-gru.ndense: 

t' .~.·~·~ · rPI~o~~,_I __ J•a_l.r_·:-i·_, porém, e :vi ta:;- :a repet_i_çãó, fastF-: 
para a __ C~mê.~~·a, de thcses. des .~~ i.l:t:ba.-te>já; ; 

.t·'""r"',·nc•nte diSCUtidas nest~ Casa\ · ,· ,:,-- : .· 
.• Qizem; ~Ii,âs, q_ueno ·pe1·êurso• dtt tril1iaJ~ -..• 

percorrida :'é qUe se eleva a'···irit~lligencia; _;hu~- --· 
mana a potencia g~nial; mas ·:ósapou-cadós. 
d() ·espirico ·apénas ."logram cahii·-• -: em~ · ~ir~: . 

~~!fil.~'1CI,:~;)J~ ~JlSÇil,::ls:tto ,_e · <~diad_af,a{-ycJtaçã<)/' ;at\~-.~-.1-e--· ,· -,'"'ulo. vJc · "insls n(3s.~a ·-perseye> .. · · .rrr ··sensó- . 
-.c p:l:'étencléi' r.:.se ::no-

nrlo . . - · 
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·;s. EJ(. quo não . çom~reheliclii o. ~lcan~o . da o·' SR . . üEIUIANü HAssLôcuER - Dahi 
distiricção~ ; entre~:rno~~rang9 . evidentemente .dill'ol'enç:aentre ó conceito do Estado moderno 
que ess5.-distiilcção era um~ filigrana esco~ e o do antigo. ,,; . · 

. la.~i~~FpeÓsament')êesb: oRüado, sendo. , .•• Osa ·~ ··. GAsTÃO · Dl;_ . Gur-;rrA-A .lH'im<?ira, .. ··· a ; 
u.~heti;'aflirma por.nc~açã.e>! i~to. é . . nega. .. a. pt' imórâiat, a proponder.J,nte, por .1ue? ~or~ 
exis·.oncit (~C um · en~c · supcr~or, :1ue ·outros lJllC a historiamostra . <.t idéa religiosa di ri~ 

gindo a evolução da hummida~e através <los 
t\~·r·i'~. ·'·a···· ···.o .. mÉ.stau.o'·'atheu a. ssum.o ... . mni. pJs. iç.ão tempos. Qu.:tlquor que seja a latitude 'q,ue 
· · 1 d ·d .. 1 um povo o~c·,1p:J no planeta. ; q,ualquee que 

<.tctiva c não neutra. • elxan °· us.:lm . 1 0 seja. o grão d3 clviliZ:l.ção ou pet•iodode seu 
gu: ~rJar a a.ttituJc 'p:tssiva 0 · in~or-cJilfessio- ·dcsenvolvime.nto; q. ua.lqt.tal'.c.lu .. o seJ·a a fôrma. 
na.l, quo lhe.·eun"ipre, para f)ão mentir :1 sua que a idéa r~ligiosa revish-fetichismo, po
missão serena; imp:~, ·:·r.ial, superior, incum- ly~heismo ou monotheisnto-, sempre o do-
bido· de rnanteea paz, estabebcéndo as ga·- mina o. sentimento r.eli!l. ioso. Não se conhace. 
1·aritias da commum eoncordLt. ·- -

o ... · ... q. u.e.de in. e.nJ.s • ptidera.. succadoe .ao •. Go~ ... · nunca existiu nem exi.')tc povo algum sem 
·· · t 1 d 1 · r · ·uma; religião. Não. falb emdatormina.da..con
·Yet~n'o que . ~~ se ec [.il'U.;~sr-, . era 0 ru Jcu.o. fissão1·cligiosa., em determinada.Igl·ejL~:t'a.lln. 

' Um já houve que tentoa extin:;uir il. rc- em sentimento ou irléa religiosa, uma eelí-
lígião, foi :o do: T0rror. Conllcco a ca.zn·.u•,tJ, !!Üio ,qualClUOt'. .. '• . . .. 
scena. .. c. m .. c.1.ue ltoh .. rspl.ct'I.'e a.tJLt f1'g. o. ao v . . jo ..., · d Si assim é, é accoitavel qUe o Estado, na 
CiUO cobriit a imagem elo a.thdsrno ; -Ao la 0 sua rliissi1o govot•namentall OU p::>litica., tias 
delle riu-s·e . Lc~ointrJ, · DJputaclo dJ Ver- suas pr;evisões de governo, ignJrl} essa. força 
salhes. A historin. . fez ·u.esta . garg dhada r~ ·t 1 d d d 

· cpig1•aphe para .rcgis.tea,e n,· scena . buelosc~t. que <~gl a a 1Um:1oi a e, que u, con uz ? 
· ,1\,fas si o ~stado_énout l·o.int9r~co!lfé::sional, · ·o Sa. GERl\IAl'íO HAsSLOCHEP~- E' onde , . 
neni ·por i~sô 'igO:ora · -qü ·_.descol}h.êce ..• a. reli- divergimos ·fundamentalmente. O conceito 

' .. gião no cSeio_:dasocieclaâe, porqte elle maL; modern:J cl~ ·• Est:1rlo di:;p3nsn. perfeitamente a . 
nãó' .é do ·.que ess:t_llJ.CSmttsociecbdc poli ti· intorfercncia do .se:1 timcnto religioso para a, 
'camee.:tG cirganizt.tda. . ···. ·.· ... • ., ···· ·.·. . . . Sl111 exi.s~eucia. 

· ·. - SL(LSJCiéc!E.cl :l ,·tJiíl 'idé_as fundamcntacs, . 0 . O .$a.>GA .. STÃo .... ü.\ .CUNrrA.· .....-..... N ... ão .. ·· P.01e .. d .. is- ... 
clla.sõ. ~J ·s.·J .. u.s' .org.'ZL.os csp. eci\o~ · · cl3 . 1\Ian.ifestnJ · t"1 · · · f ·d -- - · .. E t l 1 d · 1" ·- p.:msar esse. sen 1mcn ;o; p:w1sso que é· nn a-
ç·ao,co·rng .o .~. S)1C O ta. (ngnor~tra ~·otgia.o gu . mental e qneé; es.;;oncial, .il'i'eduetivei, . iner-
â idéà. religios:.t, ;que ú unia · · r~ali'dtt(b; ·que e; rt.tdicavel, ' Sentimento que é uma furçn, reâ.l. ·· 
comó·creJça, quoe cot~lo . culto? Ar,()li,;ião é, tangiyel, que se m:mi'fcst:t, quB actaa, que 
sem <luvirh,:um factó, um:t fúr~·tt, S:)Cial e,lon· vive. ClllO ·a.lü CStií., face a. face do Esta'lo, 
ge do des0onhéccl' cst:t fúrça, 0 .8:stado·htt de pir. w .. 1.1 ... a.nd·o· ... com. o:b o aove.rno do hom .. c.1.11. 
COÍJhGCBl í1 C COIÜal' C0ll1 Cl!n.. .. ~ 

.0 sn. GÉrúuANo · O sR.. GEu.à!A:\oi-IAs.-:r.ociLERMt um aparte . 
. ap·~iado~ o Sa. GASTÃ.O DA Cr.::\'IIA row:Jndequo 
· ·.··:() -SR. ÜASTÃO : D.~ . CVNJIA -- ·Na sócioJ<l.de vae SO guiar m:.tiS pela. SU[L IW!lUJl'ia que 

··· d · - .. i · pulo rc.snmo do discar.s J, nus n.:> ponto o 
h a. j é as fündamen ;aos... resumo é fiel : 

O ·sK. ÓrmMANo juss~ocm::R~ N~o · « OSr•. Ga'3tió nffirn)on q1n ~t Con~titnição 
Estq;do ; ó:.a diffo1:onçà.; .· in:;tituiu o Estn.do leigo, nns não o Estttdo 

o':sn . . GASTXO DA .; ÓcNiJA ... --'S. Ex. VL\C a.theu. o Ol'U.rlor · dccla.rtt que nlo p3r·cebcu 
ve: q1w o cira.dõr m~g.umoóta, estal)3locendo a distincç~~o; · .» · · 
distincçãoentro · a.sJciodi.léleeesscsupet'·órgr.t~ O SR. · 0E1UI.\"'!l HAssLocmm---: Perdão; 

· ·nism~ '<H!C :G o· Estado, isto_é, a. orga.nizaçã.o .cu vou:reproduzir o me LI argum9·1to, que foi 
:; politic.a.. ~ êl~·: so~iylttdo, . co~p, todos · os d.iver· muito mal ·irlt3l'pl\)tct1o nesse' resumo . 
. sos org:;tn,i,smuSCgt() elh QnCQl'l'a ,..ou, melho:, . o S&. GAST~(o liA CUX!!A dá testemunho 

/c .qué a: ~consti'tuem'; '. ,·~ ./~ · -. :.; -_ .· · .. :: . ·amrmativo . 
. . ·' .~a;so'ci~ciade)la. :idqase sentim~ntosfund<l.~ 
· .. men·ii!).fê, _e. ; gliem . d,iz .fúndapJen~'"o::~ . dizit·ra- o ·sa..··.· GEmrAN'o. · HAssr.oc'rrER--V. Ex~ha · 

: ~: · auptiveis. ' 1'a9sid{fã~ <~ · ·sentimento~·· . tu:nda-· :pouco iotel·p~etDl1· ll,SCtie .. dcarguinentos.que 
· men.t.aes teari:r·ésphpri,ª~ pl'gp'r·ia.s :JlÓ. acçü.oc eu ..•.. pro~tizi .. p que ·ou disse .· foi .·que · . sô · · r~co· ·· . 

. ()PgãosJn~ójnii9$} uocxp_ap.~ã,o · -,e : sió clliü; a . n heciu>o E._8ta.do' leig0, ' ... porcquanto, .... t:lnto: Es~ 
:;· r<üig~ªo; ·a~,~: n1o.ràl, , .á ; s·ci:~u~i.a, ..• ~as: · !o~tras, .. tt .t:~;~cn~eUgi()soí ,.c.:>mo B~ t~ ·io i rl'eligioso;'fa.rin. 

inlustrià. · o· commercto •rsto ,é ·as 'ddlorente-; cre~· na ,peeferencia poi· ,úm3. .rQtigiiLQ e, por~ 
.,,,,. fql~Q~sy s~qiac~~ /;.; .. -, : ··{.),':,_c ~ ··' :: '-;·:· ·__ . -. · .. tanto, ·na···perseguição c!e .tod~sas O'lltta~. 

: -: · E. : de ··toda~s . · . e3'tas ~t)JfÇ.~ls-•. a ·lnai:;;'. antiga, .. ~ ,: · · .l~s~au::r~'eligio.~o ~ ê tüfuelle. que •tem u. .·pre, : 
;.))l'.f?;i,IP?t!!~h: .n._'i.I~&.g~?r:~t~j~~~t?~" ~J':~?tptigc.~~.~ \ .. " fdreiicia po1• uma ·religião, · · 
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·:: ·- ·.O SR. GASTÃo DA CuNHA diz que quor dis- \apenas leigo ou secular,imparcial ou,melhor, 
cutir amplamente. , calmamente estn. propo- incompetente l)ara àccidir no pleito. 
sição d0. seu col1ega •• A e:scolastica fazh bem Estado irreligioso ou atl1eu necessaria-

- definindo os vocabu1os antes de encetar o mente c<.uninllar<.l para a intoleeancia.; e o 
debate. Para o orado~'. e affirma cpw 6 a Ol':tdor combate e rcpellírü. sqmpre a into
noçãodos lexicons e tambem ,dos livros cLliim·ancia.ou exercida em nome datheocracüt 

' philosophia,r~th~u; j:>ela.origem grega q;t pa- ou exercida em nome da. demagogia. Insur-
lavra_:...:a, ·prefixo negativo e theos-Deus : ge-se o seu e:;pirit') Ub0ral contra; toda op-

• é o quc·nega. u. existencia. de Deus. pres~~o, ou vcnh.a ella _da . Inqüisição, tri-
Ó_ s_ R GER 1 ~NO HAsswcrma rlá. um a,r.ti,rte buna:t acpte alludilt.S. E:\:, olvidando, entre-

• · 1\ 
1 

-- - - · ( 1:' • tanto, que cUe fu1 1T1n1s realengo do que 
O SR. GASTÃo DA __ CUNHA--,- Não: ha o pontificio. a opprcss5o que fc.tll<.tva em nome 

incréo, h<:Co desc :·ente, ha o crente, ha o da infa.llibilida.J.o da Igreja, ou venh::t üo 
dei~ta, lHo ::~.tlieista. oú atheu. m<~teriali~mo, quef<dta, em nome ua, infalli-

NaaecBpção vern;ú:mll~ a na phi!osophica. bilidado scientifica. Não ucculta, porém, que 
ou scientífictt, a pal;:wra atlwu, do grego a tel' de se pronunciar entreas duas infalli
atheos, quer dizer- aquello que nega Dtus. bilidades .• não vacilhtt'Üt um momento em 

Ora-,_ si o Estado é imparcia.l, não pódo pronunchtr-so pot~ aquclla, porque repre
. : fazer tal nngn.Çfi,o,poréfue sei·ia 1muar _pal·ti,do 1 sen~a, qu<1!1do rQ:éno~, a .. ct,mwn.o iot~llect~1<1l 
. , . po1• um sys.temn., p()r uma concepça.n. 1 .l ma1s cornplot a,, mttiS. mteg1·a, m;ü'-' sollda. 

: attituc'~enãoé _[.!J ele quem se isola do conten· que ainrl<1 erguoii o engenho humano: 
"Aas reJjgiDdi~S, de 1uem se . . afast{, é tmto::l do · A infltllibilLJw:lc da scionci;t, .elle vê todos 
-(l!Ienl pellasiiftCl'VOlU,O SOdOcid~-pnrum dos OS dit:LS em , que ;COUSÍStO, OOd.UlOSa C V;),l'ia : 
contondores. _. _- Ora, oJ~~.stado ·leigo, .sec\lb:l',' verdades pl;oyisoritts, r1mtsi verdades _·11oje,., 

·"" não é deísta -nem atheu. -. _ · -__ . . · · ___ -• . senlt-'verdades h ontem, pai'a sermn o nos 
Atheu, nãq, porque al(LeLt é quem nega· a an1íinhil.: 

, ~, ~·- - ~){ist9ncia. do qeus, e nesta · ilyga<,:~o ha u~nfl. I11surg-e-sé contr;i _a intoJerancb.; . . e, por 
affir·111ação era • · • P~'ol · de uma •crenç11 que. uu- i~so, COI}lhatc . o· Estado u.thou. Mas, • para. o 

~:, ~_rós,'- }~!Oll)_P.~~1~eit\ .~ ._ Ç>._Es~~_çlo .. nã~---· ? : é, _ J?_ ul~{tue· , o.r:xd.o-r_ a - -?Pl)__re_~Sã~; e ·:_ -_---_: a; i-n-tolorançi_a são 
.· rein:es~nt<úúc supremo- do todos _ o . não (lo igui.tlmente - abomina.vei~, .ta.nto no hurel · 

.,, · .grupos, _por mais num_eeososqueelles sejam, ncgro!'bTor,!JllOn;J.ad<.~ c_omo _•na. casa.ea vei'-: 
· ·· -- fàlse~triá sua posiç·ã.ósuperior; trahil'i:.t a, at- mel.ha do TePror. _ . _. ___ _ _. _ · 

titude ncutr'ale inter·confessiontd que faz sua O illustt'e Deputa.<1o, a. quemre.-:;ponde, crin
sobrocrn1oencia . e. o legitima comu garante batendo . o perigo ue· Uilt .·Esta.du rcligioso,
da.liber·d;:tde confessioualue toclos os Iúembro::; invocou o . e~etr :pio cl{)s .l~Sti.tdos Unidos, que 
da 'a.ssociu.ção politica. _ ___ _ nft.o toem orn Roml.~ uma embaixada jtirito {t 

·E, como em · roligif(.o quem diz ::im e.nu Sa.r1t.a Sé. · _ _ . . 
: ' · .favur dp uma doutrina, ttffirmando-lho a ···-- Oh ! sia- Republica no Bra.zil soguisse o.~ 
, _: __ verdade( implicitamente assevera que·a.·dou· · r.xcmplo~ dos E::ltados Unidos oú1 ma.teria.re· 
_, · , ~trina. contraria émentira.,_ o Estauu não pódu ligiosa., com -quanta. _ ra.zào so immrgíria. o 

ser ath.ett n? lid.imo signilica<lo do v oca. bulo., H lustre Doputadb [ excLtma. o orador. _ __ · 
, : ·sem· perder a,j;::;enção que lhe incumbe. ::;;.·111 Na.Amcricn, do N<Jrte o oh ·istiu.nismo .é ro
-. ·. quebrar a sua neütralidade, dcixandologo de · ligi~o que tom a manltcstn, preí'orencia ar.,. 

se1• .· a suprema garantia de todas as c1·ença.s ficial; · 
oü_··:_ o_ pi_niões _p_ o __ r_q __ u_ 1_ls_. __ e ____ f _ 'ez_ .. ____ a_--_ I_ ~hi_ t_ ro_ e_._ u_ tt•e __ e __ l __ las_; __ · , ,. . O SR. GER:\IANO l fASSLOOIIER-Do Jl:lYO. 

.. O SR. GErtl\L\.No 1-IASSLOCIIER.- Tanto :fiz ·· · 0 SR. GASTÃO n.~ CU:'WA --:- Do~ poderes 
'-· ,justiça . a v. Ex ••. q~·e, - quantlo discut;i ._ este bl' t b v d t 1 :-.•: pont(), ·declarei que a.gu;L t·darLt. explicação u. pu 1cos .,t111, em· -. ao · Cll).OllS ·ea ·O. • . _. __ - . . 
~~;:~;-,; --. rospeitp, - pdrquenão·_. o encontPaya, ·mas. de.. Ha -_·actos positivos do -Poder Executiyo~ll<t 
:·)''_{_··:veria_··.· oxistir duante uo . crpande ___ t_alento . e da actos positiyus do Potlel'. Logisl_aÜVO; aflir-
~~. -: .. .. :~n~str4ção .lo>:(Iigno De]m.tado; E~ .. ~tcho : a mamlo .ser . o clü·isliianismo· a. : r~ligJão. na- . 
ii·,.:.: ;?~:pli~.aç~[io ·!po~'Teittt,eabal; ____ completa. .c~)~~·t\t;n_Jnc_t;_ó_ ; .f\lli .- 11~ ·capeiáds jú:b~e~~cio~ 
~~-?c· ·-::-;~it )tiAs·fÃo· :vÁ ·cuN-1-IA,'+;-- Agr~doc~ 9-:f?lgoa. : nadps, . n~arp:mdae_ I1o_ .•• ex~rci}?; allJJº:~e n. 
:é:t>:por t~1~ · s_at~sfei.t'v_. o se.u cpllegti, ~fflrm:ctU.:~o l3iblia e_ . re~am.~st~ · or~w'õcs ao abrir e .- oncer~a.r . 
;·-::···, que. foi Il~sso : sentido., •_ a;l~âs O' legitünd I q.ue as!se:;~õé~ '· ~(} : Gqngr;esw;·. que te-m: o··;. so~~ca~ 
'->: ',;,,::~n:fpr~gou· ... P\,.;t9rmo~atheu7 pa~·a ·• susten~a1·· pel_qo ·_;pJt1-h ~~~'preces . n.nnuaesordenadas,.pelo 
:;:t8rq~~- - 9 ·-:J~sta·~o nª_pCo. ~ra., nom _ q. po~~ri~ ,seg;. ; .:Pi•.esident(} ,pgr, .occasiito d~s- c?lheit;is-:;\ alli
~\,·> <.A} ti.t~itiiuç ;'dc--t:ospe_i~o srue--deyeg.uavclar.· elU' · . Esf,#gl)s : cii.i~tén'Í_ -cüJa' legisl~çã,(J:''Ji~po ." :i : blas .~ 

:,_·_._:_._-._'_--.-_-· __ :_· __ :_._:.,_•_,_._._·_-_i_~_-_r_1. 1r_1-._ee. _-_P ___ -.•.·•p-~ee,·_-.:~_--·~.- .x·_. ·-_no_-_. _- ·••1·_:s_·t .. _.e_._,_,,•_en_.'_' t ____ ·_l_·-.•• _m8 __ 0:_. __ ·~- - - - · - -n·•·• .. •-t ____ ·so __ c·_:e·_ •. ~p·e ___ t-_l
1
• __ i0g0····_ .·_i_ . • o ___ -. ~No ___ ·_,.._··nm._c ~-·.l_:_n __ -u·-. __ : ___ ._•n·_·_:_,·_-•_"_.Ia.n_._".· ___ ._o_·. ___ •.-n·::~_~·-·etp1.1o_1 __ -_,• . 1)1leJ~Í*' ~ · g}ra])ni1l~o.> aps;c];P~)lj,l}g':l.S .~ :·Feh( _q.ue • . 

.. . . • ~- ... , .• • • •. . • "' • ~1·y~~ · ~l~ ;q ~~ q ;,~h~·+stlu.glSJ118 ·: é,,(te:.fa,.piiQ', 
•,:,._ :.outl'4\ ···· •. :çqt~sa·:, ü._ . ::oL·l·:.;ta~l.o · moderno, ,ql.to .é · si~fíó a: ~'-~~L-~t5o · leg-~Imen ~.n;•: ~stabelec'lda~ : ã,9;,._ 
;_'i': . -.- :•.:. ' -_:::· .6 :'' ., ·. ' ' 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 12:02 - Página 20 de 30 

sÉssÃo E~I ·s· DE SETEMBRO DE 1903 115 .. ·· 

. menos a religião nacion;:~ 1. rvit\is ainda, alli -vindos da Gra,n-Bretanha;.. Suecos vierttni 
·ha fa.v:o.rcs e.:>peciaes dispensados ás propl'ie" pa.rLt o Doln.\YU.l'e em l 627 • . Ta.mhcm viqra,m 
· üade~( de~tinadas a fins religiosos, de cét- fr_<.wco~es ca~v~n~stas. Um pequcuo grupo dó 
ridade ou de instn:.cÇão. E Coley, referindo-. cathuhcos: d1r1g1dos por· lord Baltimore, fun· o 
se aos auxilias do govoeno <LS . inst itui ( ües de dnu Maryta.nd, q uc só cru 1788 e.ntrou para á; 
carida<le e . semina.rios de . insteucçiio reli- con lbdcraçã.o. /L · grande mass 1. . dc~sos • co~ 
gíosa, cori1u ás fundações de mel\) cnlio, diz lonos vinha. da. Eu1·opa, desligada, clv Ponti
c1uc esses ostabelcc~ment>s são elemcnto.-3· ticac~o Romano . . Era.m h~IUCilS ltnc fugi:un 

··COI1Sel'VallOrosda morn,l publica, agentes V<l.- t[a huropa. Cl11 COJ1St~CJ.UCDCL:1 d<.t:S gu ·nas po· 
liosos, si não incUsponsaveis, da, orden1 socia.l. litica~ c l'Cligiosa.s (1ue datam el o 1517, 
Veja qllo exemplo invoca, o iUustre cotldga.. quando Luthoro, depois du a.cto l' C~\ccio

Cum tod.a razão clit'ia, o il!ustee · C,lllcga ll'trio da. cliota de Spü·a, pul>tlcou suas 
· que alli o Est.a .. do cxorbita; o se faz scct.al'io; 95 }H'opo:! lçõcs, inicio <lc.t Reforma u do Pl'O
qua.ndo o Es ario não pód:) ]_)1\ . .' íeeil' uma cs- tosr.a.ntismo. Accendeu-se a gucl'l'cl ·religiosa. 
colt~. uma phitosophia, . um sy::;toma, um e, rugindo cbs perseguições, almlou-so para 
i:ulto. pot· i sso quo éolle que org[Lniz:t. n.s ~L Amel'ica, c~t~e bando tle pl·otes1;;.tnte .~ fugí
gar~mtia.s da, pa.z comrnum e do mutuo l'O- ti vos, centro dus rutUl'os Estados l:Jnido:), 
sp:1ito entro c,s divorsa:-J escolas, sy.':ltcmtts, nuclco ÜtL actu ttl R(~ lJ itiJl.ica. Ot·a. usscs bo-
crenças, phi!o::lopltüts, opiniões, culGus, etc. mcns jà vinham da. Eul' .. pa de;:; ligadus üc 
A vm·d ade I'Gligiosa está Ji.)ea. de sw.t alç:.uh. Romn., .i á se tinhan1 dcsa.ta.do comp:ctamento 

Não são fLtcto:; posir,ivos attest~Ln llo · a. pt·o- do pa.pa,•lo. Entretanto, o nt~cnrla. a Ca
feroucia por um culto, o cllri:;tãJ ? E. nà'J ha, m:-~ra p:..tt'a e;d;a;' Ii çã.o, niio dei tulel'ttncüt, mas 
ma.homer.a.nos, di::icipulos,dc Cun l'ncio.jndr~m, de previ~ão politic.t. ;i, mcdi.la que nos Es

. incréus, positivistas nos E~ta,dos Uni<los? Em ta.dos Unid •I) ::;c l'oí :LYi.Q'Ol'<LnLlo o c cttholi· 
.l'elu.ção tt estes nãoha 11111<1. pn:.forcmcia., quo cismo, h•,jo o unico . r.í-c,io ltomogcnno, 
U1o::; é hostil? Veja. S. Ex. que iscnç~ã.o, que pot' r1nc ao V.tdo dos do7. .uu rlozo milhões 
neutr liuade a dos .Estados Unidos em rna- de eatholicos se pul·i iTÍScLiit- ;1,s seitas oriun-
tqria. religiosa: da~ d:t. sogmcn w.Ç'ãu c!IL·fstã. ; ü pPopor-

08 B ·· L 1. . t Ç;i.riquG oc:tthotieismrno~ Eskulos Unidos 
~ . R. · ARBOSA • IMA ,c a. um ap:1r 13 • augmcnt a. Yho s;; dil. ndo e.;nt ·.etos com <t 
OSl~ .. GASTÃonA.CtJNHAdiz qtrerespondodo Santa Sê. ' i\·r;dsdcum<t vez so toom tSncon-

:promptu.O i;cxtocb Constitaiç5.o Amurica,na, l,t'i.Ldo os · cL.mr govm·nos, c ain ltL rocenl;o
é esto: <<0 Congresso não pocler<L ützor lei monto, <L JH'oposi to Jas Philippinas , qsgs~ 
r~lguma pela qutLl . csi;n.bcle~~a urna, religião tados Unidos c nl·w.eam umn crü!>;üx<Lda. > (t, 
tlo .Estado ou vmb o Livre oxerdcio de mn S tttlL<.t Sé. (.\puk·l'}; : ~:: nfi':; t!puiwlos .) 
culto». l~ ' Ciltc o texto da cmond:.t la ao <Ú'G. VI O Sn .. GEtt:'IIA:'\O l-L\ssLocul~H. -Nem orn
dtt Constituição. Essu t .1xto se pt•cst:.t ~~ eom~ IJ:tí:md<.t, nem le ~:Lç·flO : ml:)s[i,o pt·ovisoria. 
Jnent:wio lungo o fazcm.-n'o , entre atHros, (H(! r. lJiw· lc::.) 
Story, !3l'yce e Cotcy. Dü•;i. stimontc que, o S1t. Tl)S'I'A~:·l'üo apoiado. 
silei nã.o oxiclt.c, é como si oxisti:jso, put•que O Sr-:.. GswrX() nA CU:\HA-Nü.o i.ntlue CSSit 
.actos nuütet•osos do l~xccuti vo e do [;Qgis· t · · · 
lttti v o alü esGU.o est<~bolocendo do facto UllU1 cücums tLI!Cla.; qwwsrtllCt' rtuo S(l,j;~m as l 'O

stdcçõcs leittts, n cmb;dx:.tda !'oi tt lturna. roligiã.o nacional. o SR. GERI\IA:'\0 I L\SSLOC!lEft-Ll\;l'i.\.lU li.~ ' 
O Stt. GEI{MANO 1-IAssr,ocuEa-V. l'~x:. ar· quida1· quostõe, do t nteros~D m<ücdal, put·a- · 

gu1nenta onLào . êoJn a violnçã.o . constii~ucio- monto. 
nu.L p~u·a qno nós nt.çtnnos outt'a, igual 'f. o Sn.. GAsTÃn D A · Cc:\IIA~Dc int01'essoa 

O SIL GA:;TX.o DA CuNnA-S. Ex. apontou rnatcl'ittcs oxclusivtunentn i~L h·<Lf.ar ;~ togb.
. cis Esbllos Unicloscorno rno tlelo 1)ama H.c- <,:àu quo fui <L R·:>n1:1; deouteosinter•e::;scs mê1-
_pühlica. Braziloit•a, om •. mator'ia. roligiosa; tci·it~es, . tcmpot·;.tos, ptJlitic:Js o Úi1o mera- . 
,insistindo bont ern CJ.UC tt Amet•iea <Lo Norlie, monlorc;igiosos,t:a,taL'ttt:.unlmm<~ nos:3a togtL~ 

· ,:poi' iLmot· da uóuiiralida(te, .não tem loga.çiio çào junto t~ Sant:~- S ~. i\I;..ts ~ .':li n.ponn.s do in-
·.np . V<;~.ticano • . . • ... · .. . . . , t<wossos zmLteriac.~,cnl pú de igua.luade com -, 

., .. :··.· Ora.; ta.l logu.ção ' não se justitlcltriu., como <Ls dcmu.is tLssoc1açüos l'Cligiosgs clvis, bcno~ 
:_t)o' Bi'c~zi.l' seJitstiftci1, ·peta tradiçãonaciunu.L . ficentes, .li Gtc_r.:trias ou SC iOntdiü;iS, si aponas 
.Na • Aznerica -do. Not•to ç> nu.cleo pyimitivo para tr·atn,r ·~.~e .. s\.rts t'eJu,çõcs Jtu•idic~~s de . 

·· · ·de popuhwã.u fol Ço~nposto do . protoskLntcs. prOpl'icta.ritL; l)ei'gJ.rnt:J,,i1S. EX:.·pOL' quo uma 
:Inglczés se êstabe~eceràm· na. Vir:ginia em legação envLúht ãO .osl.l•arigcirô; por-quo não 
)5~4. Hollandozes', .seguindo o.~ · passos de so t1·.a"'ou di~ to . nas PhUipptnas, ond.o existem 

. .·Smith o> de · IJudson. cplonizat•a.nl om , lO l-to tdbunaos ·. e • . portanb,_ ~11joitas as · questões 
: -, tQrritorio ~ ~~·tualAe No" v a, Yórl~; No Massa- omergen.tes (t .lc.i lor.!al, 9xr~cut ·Hia. polo vcn-

.. · •. ·.ChllSSOtS g·;<tt~U.ffi:·.::O,Ol111620,· ÓS ·Puri t:a.ryos, ceclut• ••. , . , . . ·. .. 
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'\ '/ '. :· ·· . . :.;:·· 

> : ·~. sa. " GERl\fANo HAsstócnER-Porque "" ""q (}S~.GÁsTÃo ;Â.tul':nA--Quizera "que n~o.· 
.:fJ .. ().n" qu ... """istado" .. ·r.•".""n·"· ão·"." pód·e·" ferir o, d ... i .. re ... ib p.yiva. do .. tivessemos.em1uuitos o\.Itl•os. Pol' mais ;quo "" 
. " """ ' "" "" ' " ' . "" " " . " ". '"" " examine. o.texto 'con~titucional; não compre ~ 
;,. o ·sa~ :dAsTÃo DA CuNHA~ E' justamente hcí.nd9. "não a.tina em "que o :.trt. i2, . § ." 7°. da .. 
por não ferh•o direito p1•ivado que fa.J:!a "em- con:itituição sejaobstaculo a. uma emlnixada. 

:tribuilül. Não se entendeu que a questao de· junto á santa. Se. A religião existe no ~meio 
"pcndi:1 tão, sómente dodireito inter~~) e das soci:.tl c seria pueril pretcudcrque o .E::;t:1do 
t~litori4adesintern[t); mas o Governo " a.chJu nfio a cnxet•gasse, nã9 a. sentis~e; nãb pódo 

-qu.e erw riti ::essario tr::ttar, _ com'~inal' uma so- deixar de vel-a, ha de conta1• com css:t 
"Jil{;âo. · · força. , deve leva l-a. em linln de. eonb. ~~s 

__ · :.c) SR; . GERMANO HAssLocrrEa-Nenhuma suas previsõ~s. govcl'naruentD,es . . A rellgt~.c· 
questão d::t Igreja C:tthulica nos Estad9s Uo~- on . o . sentimento religioso é .. uma. eqnaÇ'a.o-
dos sor<t re:mlYidu. sinã.o pelo governo a.rner1- que ha d~ entrâ.~ no PL'~hlem~. · . 

"":,_ cu.no . . El'le ~1ão pede. conselhos ao f_:>a_pJ.. . Fa()'net msuspmto ao liberalLsmo, explw:t 
· perft~lta.~e-ute ofttcto, dizendo: si tt religião 'o Sa. GASTÃo DA CuNIIA-E por que nã.o não ê um E:stado · no Estado, ó um governo 

resolveu assim :\· questã,o da, Igt'oja. nas Phi· ·dentro do Est~do. ·E eis . a l'azão por q.uo .· O· 
lippinaso ew Cuba.? (Apatte s .) Estado, p n·qttc todo o Govemj ~::eculal·.· 

:0 SR. GERÚANO HASSLOCIIER,-Porque Guba .busc_ousempre tç.r ao seu hdo e.sse go,·erno: 
ficouindependeute. . espiri t!]i.tl. ' . ' ,_ . . 

. _. -.o ·Srt .' GAsTXo DA CuNnA-:lndependentc.? O SR ~ BARBosA: I.a-1\IA-Ou esses governos. 
, ; L~1·go- tempo ficou. sób o exclu~i,•o dorm· o Srr. GASTÃO ·riA CuNnA~Disiw religião, 
·;' ;-- ~üo docpnquistac~or•, que só depois, qui1ncl~ não espc_citicou;Jullou em govei·no e.spirituaJ ... 

entendeu convamente, afrouxou a• garra .. h (Apartes.) .. · .. . ·.· .· · . . . ~ , .":: 
<Linda~- hoje, que itiçlependoncia? Mas, deixe..; . Ora,ol_le exphc :~ hmb"Brn pJt' que.; bus()an~o 

:· :·1nos a· emenda. Platt; non .est. locus. -Dura11te "SJmpreter aoseu1ado essa. força potentiS· 
_ . aquelle lapso d~ domínio do : v,enqelor, ·simtt... . . ·.· .. .-. . . _ .· · 
-. -tJ,mbem a. que~ tão dtts ordens relJg~o~~ª- de : .. ('1~1·ocan1-seajXtl'lesen_tre o~ S1·s.- Tosta, Ger-
:!''Cuba. foi. levada. ~;~. ; Roma. (Azjm·tcs.) ... · .... .. mano Hassloche>·, _Barbosa L~ ma e OHt1·os .) '. 

''"·;~ ·.;- ··M:as aiqdn, a. I lega o _seull_lu:;; tre c9lleg[t qui) _. Fiv,.ue'; as::,im,, expl,ica . _porque .todos ·. · os
' · ·. essa embãixiLda enviada. a •· Rõrna · tove • ca- g0V(3~íios t 3orn buscado, . por intüitos . J)O~ 

ract.er tem:pov.rio. NKo inftuJ. o facto. A liticos, ovidenton1entc, ter n. . sou lado t1. 
· tenipoi'd.rieda.de·é ac_ciclcnto que · não dosna• reli(.ri[(,u. Da. h i ·. os . divcraos .. systoma::> de.~ 
tm•a a missão. un.ào entro :1 Igr·ej:~ c o E:1fii..ldo, . todo.~ 

~ I-Iotivotomi~o ' em 'lu c as embaixadas cr.a.In; elle's visa.nll.o subo1;dimu• a l'aligiã.o a. os Inte
.- > totlas provisol'Ül.s . OLt tempori.trüts . . ·. So a scs8os politicos do poder secular; da h i ta.m
" data1• de JUcheliou comoon.ram as leg~:L- - b.em _ a ttntipat.h ia . üos govol'nos t ~Hnpo · 

. çõcs parcnanontcs. Ante3, a tnissãü reg'r:es- ra.os 'pa.ra com as roligiões,pol'quo estas con-· 
r· · savu. ao pJiz, findo quo fos.~o 9. ~o~nr,_o stW.tem_o unico podc:t• quo pa.r•ttlh:t . com O· 

- especial quo a levava.. Com o de.~envolVl· tmnporal o 'govcl'nodo individuo. Já M.ntcoL 
· ml?nto dtts . relações Jnternacionaes é que }n'ocm·auor gera! da, !topn.bl.iea. ~!n FranÇi.t,. 
· sé esftbeleceu . o qu::; hoje ~ha.mamos co1"1l0 om um p1·ocos:l0 celebrc,·dtztu., . cttttnllo. P.or
. diploniatico, isto . é, ·m,inistt•os ~ pt~_n,ipoten• tttlis:-:.o pi.l.pa ó atéccr·t'J po~to un1 soberano 

··• "êit\rios; Ol'Llinarios, ro:~tdentes, 9.~0 . !ormum interior, a .sob3Pt.Úlitt do!Jo -nàd~o · o~et·c ~ fór:.\ 
~ <." aqueHa soeieclado qun prestn. mais benoft- de n:miJa!J ·fronteiras, como .. a. · · do~ .Estn.(l.Js .. 
·:~'Y·: · ·~é'iQS .· do .· ·que em goral_se suppõe. · O.- ~<1· IIltl.!;! S;)líro· todo3 os cn.t!wlicos, e ~.~ntAºntrv ·· 
··:· ·. 1•acter temporai'io ou :permi.tnen·e da)ms-, do no3s0 terrTtorióurpa partodú ~(!ao·Jphc•l'll, 
~j : sãó não intlue no . cal'uctel' . rep1•esent;:tti- de influencia. . .. : .·. .. . . . . :" . , 
,i_;,71~ -~.t.io da ·:flmcçã.J . .. . ·E. tudo:nos ;lttgura: a · çrex · ... · Es.,e . podet• contra. balança. o podJl' ssculQ.~' 

· · ~qq, ·6, proporção qne () catholicisrno ganhar no dorninio dos indivldiws politicamg_nte as· 
.. · .~é,Podel'ancia na .. · .. · opinião\ ··. ess_a~ ·:·e_rP,bai~a~ sociitdqs; partilha dentro do. Estado, com a l':iP·· 

ú?·{~iJilJas· ._quo : to,axn ,sido · pr.ovisqrL~s,. to·r~~r~se_:llllq berania. t::Jt•rlt 11rial, o govor•no lh . soei~
tt}~<):per!p~~~.[ltc~s· .~ . . . , , ..•.. , dade. E' o poder d~. fé, evidente na sua 
~~~i:,:> ' --"·~~o . sk ; :rosTA .-- Ap"oü\do ; :·.estãó_ én;l!liriha~l~~ )1:-titllifest~ç~o,: legitimo na_ su1 o!igcl~). ·· H:_,,. 
dtL;: .. ·do.:pal't\ -isto. . i,"< ·.· .. · . . - : ·· ··. : . ," - .oüt~q fu~d.ame!lto - pa.1•u. a~ extstenc~~ o 
;:~~ .. ':·:: . •- .... ··•······ : ·· ... ··· . · . . . ,. ' · · · ; · i . :• par~ .. ·t\. )egt~ir~uladc -de ~nn. gov,~rno: ,.que 
[::{. - ) O .·SR! ·· GERl\IANO I-IASSLOCIIll:R~ I!i : q~ellOS_ llão.a submissão· yolun~arta·.~. ·du.s .. C()l)S_(!l(3U ."~ 
·:~~:~:~;nf:l'!l~opt~~ -}~.to. ~ ?:· •... • •. · ..... •·· .. · .. ····• . . ··.• . . •· •.· ·.·· ú. •r.: · .. . ci~~ . ? ;p.~.rgl11)}a .. " ~.s~us . GO!l13gai!-:_qt~e·8~t)·a 
f.i/•\m -~· -o : sa ·. ·alt!1Ão .qARYALHit~N<)sn~o·-ter:nos ()rigenltl)p:t .. o dL~'e1to . ? .Que .q,<? ... direlto, •. q~t_e· .. 
r:;~ ~ ::;;,: i;oi~d~F corn·.ios- . ·E~bUos· ·Unidos ' neste •. ªssmn:. _ é.; · tt~~al · •..•. a, ... ·y~d~, : . p()rque _dpffi.tna._ ~o(ia~ -~ :.t~ 
ff~4;;t~~~w. ~ . --- · · . ·.·. ·''·'· ··- : ·~·"· :L: .. ,, _" · ~ ~ .. ·,._,,, r~l~:ºes :4~:. Yl_l!,~l!- ~~t?: ; ê . o_ ~n'ul~p, :· <m:\ : . p~, rq~ 
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SÉSSÃ.() El\L 5~ DE SETE~'IBHO :nE 1903 itT 

'•~ipio .... ? · · Nã(y é uma norma : superior con
cebida peh razão, e ·;.t qu::tl a ·consciencia 
so ' curva. ~ Eis ::t origem da . força d:) 
d.irei:to .e daJorça da religião, porque di
'reito e religião se firma.mna adhesão volun
taría . · c · livre · d::ts consciencias a uma 
:norma superior. a • um principio dlrcctor 
ao qua.t a · con:·.~ciencia . jurídica ou rJligiosa 

:qü;:;r submettcr-sc. (Muito bem~) Não se con
l'linda.o direito coma, sua applicação: mm~ 
causa é o direito, norma, superior, princípio 
r::tcíonal,ao qual a Inte!Hgencin, se sub::>i•dina, 
porq ne a applaudo, contra 6 - a [l,pplicação 
d.es:·3e . preceito irnperati v o, que llepois se 
trad.uz n1 lei positiva o os trilmnaes ex-

olJstaculo à que dentro dclle se Cvrmem 
outras 'tyrannüts, O Estado é oDif'eíto; para 

.elle li herdado 1.! justiça.. .. , .. 
Nenhuma . tyrannia, nem em nome do Es~ 

tudo, nem em . nome de uma scít[t, ·ou de 
um grupo ou de um principio. O Estt\do rião 
é intolerante, não póLle opprimir em n01ne 
de umêi concepção q ualt1 ucr · philosophica, ou 
religiosa, porque seu dever (~ , alheio ;~ kr.s 
dissentimentos, manter a harmonia ontl'i.~ 
todos os systemas, escolas, cultos, philoso
phias ereligiões. (Apoiodos.) 

0 SR.. GERMANO l-IAS3LOCIII~R -ESG;i, ahi 
pJ.r<t g.trantil· todo.s. 

ecutam; Si das ditncutdade:; da applicaç7ío, O f R. Trro:uAz CAvA LCA:'\TI -Com iguat-
si da imperfeição della dependesse a exis- dade, sem dar prefercncü\.s. 
te11cii1 d:J direito, este não seria um princi
:pi?, uma . forç<~ super.ior, _llã? _oxistiríy.11ca 
ulea. e no sentimento dos 1ndtv1duos e~s 
socie.Jades, pol'qUJ . numerosos inst,itutos, 
mesmo do direito interno, ·. d~formamo pre· 
c(~ i to ideal ou são fr;.tnua<los na pratica. No 
dit•eito p'uhlico interno, por· exemplo,. . asro
voluçõrs não são.a,ttent::tdos contra os textos 
d.o direito 'cxiste!lte e não se tornam estas 
FnfL"n.éções d.a lei o· uireitô no dia da víctoria ?-

Os · tribunaes nãoviolam.as leis '? Quantas 
·leis ox\stetn,tr<msgredlndo 11a.grantem~nto o 
prinéipi á superior· do direitoJ . · · · 
• ··Si .. eoncord:~es · quo . a ·adhcsão ·das con..; 
sciencias, volun ta e ia e livre, faz a força, do di
reito, sijulgaos logitimooinatu,ca.vól~·ss~J fun
íhlné·nto do di~eito, pol' que não raciocinar 
igualrueúte, . .com igual razão logica., relat,i v a
mente ao p::>dcr d~\ fé, o qual leva o CL'ento a 
a,cceitu.r docilmente a pa.lavea do cleró, isto é, 
do Papado !O qu:J nlo quer é que se repate 
legitima e ÍIHttacavcl a origem de um poder e 
.não SJ,jul.·~uo legitima. c ina.tacrwcLn. origem 
do OUtl'O, quando Ul11 O OUÜ'O V[O ha.Ul'lr a. SUa 
força o- ·_sna MLtorida,do n:t • n1esmà origem, 
rpt,e 1j afinal D, vontade~ do Jwmem . conscicnt~ 
qHVl'O. ( Jlui/o b.~nt.) · . · 
. Pois bem, ç3ssa ful'ça. qtte o nqlJ:'e Depu· 
tado reconhece, essa. potoncía insubmisslvel, 
porqne escapt~ ···· :acs meios de cJorção 
iixterior . . que leva ao . mar•ty!'io, ·. pódc o 
Poclcr puhlico não cn){ergal-a, pode pre
s.ci~di'r de lia, ou pelo menos deixa1· da tr<~tar 
:com ella ~ O Estado di.scipUna, como orgão 
do direito, · toda~ as forç·.ts sociaes e n. Re-
I igião .é·. umn; dn~s1s forças. · 

0 Sa-~ BARBOSA LIMA d.ú. um aparte~. 

O SR. GASTÃO DA Cul\IIA- O Estado não 
tem rcligiãu, porque nií.o púde pronunciar-se 
por nenhuma Jell;:~s. sem excluir a; outl·a; 
mas o Estado .Por não ter rolígião, nem 
pot· isso pódo igno1'at-a, llesconltecel-a, mo
nospl'czn,l-a, ou eliminal-a, como força so
cial que é, como manií'.~sta.çãu Legitima que 
é da lLberdade c da. conscioncitt individual. 

0 quo não póde é estabelecei• pret'ercncip,S; 
é crear .um:\ situação p1·iv~ilegiada para, esta 
ou aquella confissão reUgios:~., conrcriàdo ~~ 
umn, igre,ja favores onvantagons.que negue 
a oútt~_R igreja ; seu deve1· é manter a plonn. 
liberdade de todos os cultos, salvo si algum 
culto ou . pra~ica religiosn,,por a.oti-soclal ou 
anti-moral., o_fl'cncla ou · ponha em perigo 
aquoll.cs · princípios quo sejam bas:)S da so
ciedade constitn1da. E~sa rcstl'icç5.o esUL im
plicita no supremo poder de iospecçKo o ·de 
governo, que é a sob;ra.nia. 

O Bstado, sem duvida,, niio tom c8coh, 
nen1 l':lyston1it, nem culto; mas, pl'iuci
pio!3 h:t que servem de funda,menl,o :í.s in
stitui~~õ3s. Ha di:)~entinwntps a resp~ito; on· 
tretailto, o B.,tado tem umn, n'oção do quo 
so.ja a moJ•al puhlica;o quu scja.rn, pal'a. a, so· 
cíedad<J que oHe organiza, o ma.ntcm, os hon~ 
costumes. Tao3 noGõcs basila'fcs estão definida~ 
em leio sanccion<L(las nos coJigos. Não se 
leve tis ultiimts consequencias o principio du. 
Jsonçã,o ou neutralidude do Estado, poü; che
gar-s~·hi1 ao absur·do. Não ha tambmn urn(t 
scieoóia offlcial ; . sem . embal'go, cxist'c um 
ensino o!licial e neUê o Esl;ado tará f'<~tal.
mento 'que omHti1' seu cooceí to ; . como wt 
pnhlica · administração, em asstimptos do 
hygiene e .saude publicJ,, por exemplo, te1•;i, 
fa.talrrien.te que pôr• em pl'tLtica ·· esta e não 
aquellttdoutrioa scieoti.fica. 

o SR. GERMAl'iO HAS.SJ,OCBER dá Ulll aparte'~ 

. O SR. GA.STÃO DA CUNIIA-Digóque sJni ; 
·qne · ·póde o deye disciplinar; porque elle · es
i;a,belec~ a_s garn,:htbs dtt. · paz .commum; . é 
o'podor. supr~íno, reprimo a.intol01~anci'a/ de 

· bnd,eqt~erqueella.yon_ht\; .e$t<t1Jªl,eçe normas ·'OSR; GAsTÃ.O DA CuNnA- QuJ nfío S@ 
~quo · ·.a~.segu~em a . concordia_ entr~ todl~s <1':1 ~iUudam.~ · com esse app:1,rente scepticismo da 
1Qrcas· ·sr~~iaos. o · ~st'1d .. ci1 $ofl?. ser: tyrEJ.nno, é populaç?~o nacionaL .. Tul app;~rencia prov6~~-
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1.1.8 ANNAES DA C.AMARA 
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da certeza em que estão todos de que nã.o ha tuiç:ão e na soberania estão virtualmente in
clnida.s. O E:::~tado não pócle abrir mão de 
qualquer _dos elementos de Gorerno que lhe 
se,jam necessarios }Xnot1 manter o proprio . 
prestigio e a ordem in torna. 

Ora, sundo esse o rcgimen imperial,de evi~ 
dente allia.nça e dependencin. entre Igr·oja c 
Estado, aquello art. 72, § 7, outra cousa não 

O SP •. GERl\1ANO HASSLOCHER--Serâ rcacção significa sin o isto: «Llesapparcceram tacs . 
clerical. ( llc! outros (ipoi"les ·) rel<~ções ue dependencia, e alliança, consub-

· perseguiçãoJ•eligiosa ontr·e nós, nem cspirito 
séctario contra. o senti monto religioso n<~~ 
ciona,l. No dia em que se o1Tender a fé religio
sa deste povo. sem duvida. a.lguma cathulico, 
os nobres Doputados . YOt'ão cumo ê forte o 
.sentimento rel1gioso no paiz. 

0 SR. GA.STÃo DA Cv~tu ..:..... Que não va- stanciada.s no beneplacito, no recurso á corôa 
leria sem fone apoio da populaçü.o; mas olla. c no p<J.droado. Igualm .:mte as subvenções, in
acompanharia a reaeçfto. . . I ehridu.s annualmente nos orçamentos e pelas 

Sua aPgumenta9ã_o Iev<~ i~ esta conclusão: quaes so re~ompensava, o serviço do clero,. 
si uma. força rellgwsa cx1ste baseada na que cri1 nacwnt1l.» (Apa·rles.) 
fé, o1~gütt~ l~git .. im~\9 i~a~~tcavcl da r~oli~~~~: O SR. TosTA-Em compensação do dizimo, 
que e_urn~ .w~tltmça?. ~ocl.\1, ,c~m_o e I :si que el'a, da. Igreja. e o Estarlo. chamou a 
ycl ~ao ht.~.~er ~ma' Ida d?Ielaç~o enttc a si tom;wdo este compromisso. (1.'1·ocam-se 
~greJa., . ~-rgao v1~o de mamf~st .. çao_daqucll_a 'lu;~-.s lno.rtes.) ,.: 
mstttUJçrlO, e o bsta.Llo, que e o orgao üo d1- . 1 . : 
reito ~ SR. GASTÃO DP.·. CUNHA -Não compre-

hende c1ue a disposição constitucional tcnh<J: 
O SR. G!tRliiAN'O HASSLOCHER d<L nrn aparte. outr-o alcance mais; si o facto da manuteneão 
O SR. GASTÃo DA. Cüi\'JL\. - Seu pensa

mento ú e tc:-o Estt~do tem o dil·oito de es
tipulitr as condições do existencin. d<1 igreji1 
no seio da tiOciedado civil. E~so poder do 
Estado e:-;tà na. essPncil~ da, soh i'<tnia. 

Que são rehções juridica.s ? São as relações 
da vida reguhd~Ls pelo djroiio. Não se com
prehemle unw, só delll.ls . qno nã.o incida na 
esphera do ttcçno dbciplinadul'i1 do dil'eito. 
Logo, é impussivel cxistít· qtmlquer forç:a 
socia,l sem relações com o Estado. Pl'~tendcr· 
s.uppl'imii' e~ta:~ rcl:.tções, sern desejo do me
lintlra.r a nenhum dos nobres Dcputatlos que 
acaso pcn~em do mor1o contrtHio, é um con
tt:asenso. Ex:se conu·a,senso esttwú em nossa. 
Coustít.tlição? Que o::;prJcio de rela(;ues clla. 
excluo ·~ Aa rnlaçõeF:= de allianç:~ e do depen
U.encüt com qualuuel" igreja, dotine o a1·t. 7 ~'!, 
·~ 7 
;::; O elemento l!istol'ico por s.i só ~~ bastante 
pa.ra explicar o texto constit.ueionu.L Vinha
mos de llm<L Constituição, eujo art. 5v dizia 
que a religião cathollcu. era a religião do 
Estado. Krn conseq uencin. desta. prof'erencia., 
hu.viu. no Hr·azil o puchoa.do, o lJencpl1.cito e 
o recurso à Corôu., regulado este pelo dccmto 
n. 1.911, de 28 de ma .. rço de 18?)7, Ern vir· 
tudo do padro:tdo, o Estado influía na no· 
meaç:ã.l) dos bispos c no :rn·ovimenl.o dos be
neficios ecclcsiasticos. Eu1 vir·tude do bone-
placito, o poder· publico tinha o direito de 
cóncollet' ou negar execução aos door·atos dos 
:Opncilios ·c lottras . apostolicas o qu<tosquer 
constituições occle:;iastícas, ntc. . 
- Polo citado decreto de t85i da va-so 1·ecurso 

· à codJa em certo.~ e doter·minados ca.sos. Nossa. 
instituição caduca se incluem cet•tas preroga· 
tiva~; ·'lo Estado que são da pr·opria essen<~ia 
t}a .solJerania., ·que . independem de tal ins1;i-

de uma legação junto a uma soberania im· 
portas~e em alliança, toriamos i:t.lliança .com 
todo:; os outros paizcs juillio <.ws quaes man
temos legaçÕB:L (1.~J·ocmn-se apal'tes.) 

Si o · facto de uma mnbaixada- junto de · 
qualquer paiz importasse em uma, depen· 
dencia, seríamos dependentes !lo to ... as as ou
tras nações junto ás quaes sustentamos mn- · 
llaixu.clas. 

O Su. TosTA - O argumento é logico. 
0 SR. TIIOi\L\Z CA. VALGANTI - Seria a.b- · 

SUI.'dO. 

O Sn.. GAsTÃo DA CUNHA- Então S. Ex. 
pm•mittir<t ao orador u.:w-lhe :.;, pal<.tvPa: que 
são relações do alli:1ur;a ou depcullcncié.~ ~ 

O SR. Tao:~rAz CAVA ToCAi"\ TI - São a.que1bs 
quo. V. Ex., ainda htt pouco, dis~e existirem 
entre Roma e o Btazil, 111; tcmpu do lm
pcrío. 

O SR. GAS1'ÃO DA. CuNHA-S. Ex. responde 
ú. questão com rt .Propda questií.o. 

O Sa. GÚ.:.MANO HAsswcmm- E' a depcn
dencia de que V. Ex. lhUon no seu tl!;;cuPso, 
quando disse que a Republica tinha, [L v;.mta
gem do manter junto t'L S;mta Sé uma lega
ção para accorüa.1· sobre a. nomeação dos 
bispos. 

0 SR. GASTÃO DA CUNIL\.- Responde que 
não disse isto. 

0 Sn.. GERMANO liASSLOCUI~R-Mas eu • ni.í.o 
ataquei por oste lado. Foi po1• considerar um 
prlvilegw em bonotlcio de llina religião, man
t,endo junto :1 ella uma repi'eson&ucilo, e em 
nome de uma muiol'ia que · deve ser dosco .... 
11hccida pela Consti.tuiçã.o. 
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0 SH.. GASTÃO DA CCNHA-0 aparte de 
.S . . Ex. não pôde ser respondido em globo ; 
elle encerra, var·ias propm;ições, ás q uaes 
attendcrá. A tho:3e- postula.do -, uiio mais 
theso - axioma. é esr.a, : mnt."'. legaçã.o não 
importa, da parto do poder que a estabelece, 
nem. alliança com outro ))Odor, nem depcn
dencia clesso ou 1.ro poüm'. 

Diz o illu:~trc col!cg<t quo :1 prcf'erencia do 
Estado se manifesta pclu l'a,cto de manter-3e 
uma lcgaçiio junto do Vatic<l,no, p1·r~f'el'C~ncia 
pela religião catholica ou pol' um gmpo do 
cidadãos do paiz. Si o f11cto ~igni!ic . ~!:lse 
prefereocia. chcgariamos a este absurdo : 
que o Czar da Russia, que é. o chel'e cspi.ti
tual de ' eus suhditus schísmatico::; ... 

O SR. GER:HA.NO R\.SSLOOJJER - Perdão ..• 

O SR. GAsT:\o DA CuNnA.- Pm•dão dove 
J?e~ir o ora<Lr a S. Ex., para poder·
clmr seu argumento ... sepa.rad0 do Roma., 
inimigo do papado pOl'quo é papa tarnbem, 
tinha. prctorencia polo sobera,oo p :Jntifice da. 
igreja catllo!ica, apostolica, romana, por
que tem lá um representante. 

O irnpe1':1dor a.llcrnão, que tj pa.pa tambem 
porque é o chefe d:.t igreja allemã, t :;ría 
tamb3lll preferenci:.t p ~ílit religião cêttholíc<1, 
porque tom l'<lpresentente. no V<t.tican1). 

0 SR. GERMANO 1-IA.SST.,OCHEF:.-.·\. Alic.·ma
nha, não; a PJ·US:-5üt, sim. 

(1'rocmn-se muilos aJiat·tes.) 

O SR. GAs·rXo D.\ CUNJL\-Diz um illustre 
collegi.l, quo o Czar 1hL Russia é o :>ober-:~no 
religioso De :.wcur1Jo : Jlt:t.S a. loga.ção clcHn 
junto á. Santa. Sé nfiú c~ p~u·a üatar dos inte
resses ospirituaes do som; subclitos. 

0 SR. GERMANO 1-IASSLOCIIEll.-E'. 

o Sa. GASTÃO ])A CrNrrA-Nãu (!. rnto· 
l'OSSCS espil·imac:; de <1110 su!;(U LOS'?- Si SãJ 
schismu.tieos, lá tem o ~cu pap~L ; si não ~iio, 
o Czar não é PL'OCUI'adm· deUes, nem l·Ol.ll'C
sonta.nte tlelles ; nem poderia. sel-o. 

(Ha varias apartes.) 
Si as relações entre o Cza,r o o Papa. :::5,'1 

relações do chef'e ~'ol.igioso a clwl'e rcligio::~u, 
meramente rcligioSil.S, ntw vü assumpto para. 
elln.s. Não ::-ão intm·esse . ..; uspir·ituaos de ~ub
ditos russos que dotorminc~m, arlf.IOlla.s r ela
ções díplornaticu.s; como as a,dvoga,I·ía, o Cz;"r 
deante de uma autoridade espiritm1J que elle 
recusa, ~ repelle ~ Nü,v ; o Cza.r · da, Russia, o 
Impor·a.dor . da AUema.nha, chefes . de reli· 
~íõos nacinnàes, mantr-em legações junto á 
Sa.nta Só pot• convonioncia,s políticas, por 
eonshl<W<Lçl'üJ do altos intoressos de Govet•no. 

A' Oa.rnara. ú, (Le cor>to. insuspeito o .1ulzo 
elo P(.l;Ul Bet•t, 

O Sn.. BAn.:aosA. LIMA-·A mim é nusJ,olto. 

11~ 

O Sa. GASTÃO DA Cu~IL\.-Mê1s é suspeito 
porque o nobre Deputado é tolel'ante o ellc 
nüu. 

O Sr~. RmnosA LHL\.-l?oi·que cllo é demo
lidor, não é conscrva.d.ol·. 

O SR. GASTÃO DA CtíN!IA-Vao citar Paul 
Bcrt p<.v·a. provéll" a fot·ç;1 do scnü:ncnto rc
ligio . .;o (lw wl'ios apartes); tétl quo det.ei'mi
n~L a. ma,n ui.enção das logu,t;õe::; ruSSit o <tllom;-i .. 
junto ~t S;~nta Sé; Pí1l'U. mostrar a for'<,'<L dcs:So 
::;eotimenfio. CllW ni"to púde sc1· cstnmllu :i 
politic<t, is o <\ rto governo dos }Jc-,vos, o 
or·a.clol'.vae l~mln'<Ll' a con.~uct<.t du demagogo 
P:1,ui Bcrt. Ellc pl'opugnou em Fra.nt;:a, 
durante· toLl:.L a stm vidét de acti\·o prupa
g~tnJ.i;:;ta polüico, na, qual ha unidétdc do pon
samcntn c de ~tcç;-tO . <.1. ::;cpaT·;u}fto dtt Igr·eja do 
Es 1,ado o, come, e;onseq ueneia üess : ~ ref'orma,, · 
a :mpp e:;si'LO da leg<.t<;ão junto (L ScLlltt~ se. 
Sabe a. Camarit qao cllo 'fc)i mínhtro no 
guvct•n . , rle Ga,mbctta. Depols elo minísíerío, 
(Lepois das l'Ospnnsa. IJilidados do gov<:n·no e 
da ·oxpel'iencía. deUe, tendo um a.ntigu eo
l'Ollgiomtl'io seu, J11les Roche , propu~t;o í.L SC· 
p<trctção ;la IgTc,j .t do Estado, Pn,ul Bert ne~ 
g ,u o :;cn voto :w pt'ojecto de .Jttlns Roclte. 

O SR.RARnosA LIMA-E' tlc'dnmétgogo, ttgh• 
apen:.ts ::;obr·c a pop tlt;u::a, o não eonsr.ruiL' . 

0 Sn. GASTÃO DA CUN1L\. --,.- Agradece as 
panc~tdas ern Paul Bel't. 

0 SR. BARBOSA Lr;-.:IA - Sou um conscr~ 
vadl)l' ... 

0 SR. GAS'l'ÃO DA CUNl!A.-)Jas lliU COOSCl'· 
vador quo j;~ não q um· a c;)nsoevaç'iio que 
queria. I) dem<.t~o~·o Paul Bm·t. 

Ki,; como jlLSCiflcoa o seu voto contrario ao 
projecto : 

« A SHp 'LI'<'1çft.o 1b Igr·ejn, o uo Esttulo, do 
quo sou parti LiUio om pr·íncipio, paru~;e-me 
apt'üsont ;,r hoje gra, vos perig-os, consíúol'an
do-se o e.:;t;Ldo <tctnal du. Ft'ê1nça, a aut.orl
(li.L110 que u. Igr·c,ja, exerce soiJt·o os ospir·itos, 
o 1npel qHe ella dcsompcnlu1 em nosSiL socio
d:.Ltlt~. Cumpre-no:; pl:uctira.r u.~ ur·igtms tlm;sa 
influencü~ rcligi.usa, cu,jos cffcHos ttmwmos, 
o ,,gir i;obre nUas, ta.ot.o qmtntu podem ser 
í1tLingidas pel h legi8lação e pelo Gove1·ou. 
····-···· ·.··· .................... ··#······ 

A nioguem deve contentar esL·1, formula 
vaga. - soparaçfLO da Igr ~j<1 e do Estu.do - ; 
á(lUellos quo a prvcií1mam devemos per
guntar o quo querem elles fazer. QLtem se 
declara pit.rtic'lario da separação, sem dizer 
pt'ecisamente qual o fim quo viza e que 
fórmi~ qum· dar ú. separ'ação, ill11rlo aqueUes 
u. quem so dirige o muitas vezes engana·se a. 
si p1•oprio.>.\ 

0 SR. BARBOSA. LI~fA d;t UlU apat'l,e. 
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ANN/)..ES DA CA~IARA 

O SR. GASTÃo DA Cu:-\nA. -\Valdcck Rous
scus, diz s. Ex. t · 

Pois bem, em 19Jl, pro;1ondó.sc no Parla
mento Francez a süppre:;são da embttixach 
no Vaticano, . elle pediu n. seus amigo,:; em 
phrases veladas, mas in eis i vas, q Wl não ll1c 
cr-:-assem e;;sn. difficuldado, qu J não l~te que
brassem nas mãos cs.;;c instt·umcnto de go
verno. ( Apco·tes.) 

o SR. GER~CANO HASSLOC!IER - Alt ! ••• 

0 SR. GAST.\0 DA CUNHA- A int.c;:jciçã.o 
(I do orador, os nobres Depubd0s não .lh'a 
rctil•cm. Ah! si o dernagogo que cgw
ria. a scpn.ra.çTto t.h lg1'c.j:"l. r:to Estado. c cs· 
]Josava a;J iM~~., nuis · :tvançada.s . JnlgJu 
prematur:1 a. Eeparação; si o estadista. que 

. \le.pois, ha hem pJuco tt3mpv, n:t presitlencia. 
do ministerlo em França, iniciou as ccforma~ 
que o Governo actual vao ponlo em pratica 
de fôrma tão impoli tica, oppõe·s~ nas Cam:l.· 
ras a eliminaç-ão da cmlnixada. em Rontn. ... 

O SR. BARD0SA LnrA d<i um aparte. 
O SR. G"\ST,\o DA CV!'\HA - Nã.o f<tll<1 com 

intnito de convencer a SS. EEx.; fa.ll::L no 
intuito de mostrar que sua convicção ê 
consciente. Erronea, talv<.'Z, mas olJGdecendo 
a, raciocinio. 

Não sã'J int3eesses re~igiosos os do que · 
cuida a legação, mas interesses t·empol'à.os.dé 
govc1•no, cuj:\ impot•tancia peovém dos sen
timentos religiosos dos governados. E' diffe . 
rent '· · 

A I'<.\.zão por que o gvverno ft•a.ncez m 1nMm 
a legação junto<~ Santa Sé. é eminentoJ1!ente 
politic.\.. O bom senso dós o~tl.dist•.ts daquelle 
p·üz oppõe-sc à suppr0.3são annualmentc pro· 
pos&n. pJlos ratlicacs fl'a,ncczes, ant~-p :~pist:ts, 
uão po1· amor á lilneda,lc, nns po1· aver:!ão 
1 iacej..L. Acttwllo bom sons~ lhes mos~r.t que 
a.s~·oln,çõc.:l amistJsas são nc:::cssa.rin.s ao bom 
gJverno in~eL·ior d:t Fran(:a . . Ta.mbem a. 
Fr:1nç.:t viu, ub.:;orvJ, um pnblicista, no Annao 
o no Tonkin, qnc nnis vale um missiona,rlo 
t't'ancez; ci.lm seus neophito.~ c suas esc -,Jas, 
quo um co:Jsüla.do em tempo de p~tz ou um 

regimento em tempo ~o guoel'a. 
esa.. BARBOSA LI.~rA. dá um aparb. . 

O Sn.. GASTXo DA c·u0trA..:..Tud.o isto prova 
quo a r.Jligiã.o é n:u .~nstrumcntl) IH'ocio~.o de 
governo, qucn. religiao é forç~t de que~nao s.c 
póic pl'eseíndir. E o3 governos cp1e mLD qm
zeeem soe desp)t:1s hã~ do· respeHar cs.:;a 
força. que não p:Jdem igno1•ae c mui&o menos· 
elimin::tl' no s .i·J das socic::lad(33~ · 

O SR. BAlWOSA LarA.-Nií.o foi o que pre-
valeceu na Constituinte. (Apartes.) . 

ComlH'ehonde que se disc~uta., quo· se con· {O .Si·. Presiden:':& f a:: s )(O' os tymp:wws 
teste me::.n1o a cunveniencüt dessa lJgação ; z'Jreuenindo que a h?ra e.stá termi1taclct.) 
lnas contraJ•ia [tO art. 72, § 7°, da Constitui-
ção, nfi0 conwrda. ítbsolutn.monte. O Sn,. GAs'l';\.o DA. CÚNru -Apenas poucos 

minut:Js m~tis. 
O SR. ToSTA - E (}o argumento Achillcs A' SJmclhança. 'üo3 8.stn,·los Unidos, que re-

dt'lle:~ · c.:mtmnent':l fl~\legaeam cri11nbmda. par<1 . tea· 
O SR. G.\s'l·.\'n DA Cr;;-o;rL\- Si fossem p1•0- t:11' co:n o S.:tnto 'pa,.leJ a, p1·opJsito da,<; con

h;biüas r.JiaçõJs ofJiciacs r:om a Sant<t St}, gi·.;gaçõe.s Nligiosas 11:19 Phil.ip~ina~, o ora.
estaría.mo;-; inhil)iclo.~ dJ acccitar pa.ra ar:ü- doe, si no momen~;o pt·esente na,o ttvessemo.) 
tl'O o Pon Li!ko, C<Lso nos fosse inúic:1Jo poe legação Jut~~·) <L Sa,nt:t SJ, nma l~gaçã_1 . per
alguma. potcnciu. ell!'opén. .. LL disse qu0 não é nnncnt J, pL•opokt-hi:.~ agJt\~ t'LJ somente 
p:tr~t traGrtr do:-; intel'osso.:; de ordem religiosa para tr-~Lt:Ll' dc.:>)O_fvl'initl.wel P<'.:>?loi~t quo· 
ou espiritual dos eatholicos. aliás a immrm- ahi se cs1Dça. trazdo pJlU.l'J)rgantzaçu.u Llas 
S<L lllí1io1·ia do pi\.iz. quo oxist·.\ o uevo exis- oL·dcn~ rJlígiosas 110 Brazil. . Sô issJ leval:o· 
tira tegaçfLo junto á ti<tntu. Sé; sim pot• mo· llb. a quuo: un1·1 emb.ü:<atb p:Ll'í1 CODJU~ 
tivos do Ot\lcrn política., itlenticos aos quo de· r<.tl' pJl'igos c evital' cle.':la.s&rcs, sem o .qu~ 
tenninam ig-u<Ll delihCl'i1';Ü.O de outi'OS rrover· será Ltm:mt:Lvcl L:JVal' o Governo . é.~ medidas 
no.-::. A Cons&itnir,:ão não pl'Ohib:), pensa. 

0

0 ora.· d.J oppt•.;s.são o i.yra.nnia contra a liberdade · 
dor, to~h~; o qua.esquM eeltt(;ões com a Sa.nta ga.L'anttdt na Cons ·Huiçü.o. · 

' . S~l; as unieas (}HC a Cunst\tuic;.ã.·') prohih•.! ~ã.o Diz ma.is: na duvhla. (e duvidas não' tem) 
a.~ do .depenlencitt ou ulliança. As l'ela.ções cc,lcl·itt a.nto utua instiLuiçã.o de facto quo · 
diplomn.tiCa,s a.ctu:l.Cs . com tt Sa.nto Sé n:'io J'llpl·oscnta. uma. tvn.dlçã. 1 n.Lcionu.L, quando 
obedecem a. pref'erenchs religiosas do n .>~Ho não vê, nem S3 1110 o,poub. um ru.cto novo. 
Governo peh igee,j:.1. crtthJlica.; ma.s olJJJeccm acontcclmcnto a.lgt~l1l quo vi~sso o.gorn. torn.9'l' 
a r ·azõe3 do E:;ta.do, que toem su<t origem nos doJvanta.josa. ou li1Cilll vuntcnto u. lcg:~çu.o 
sentiqümtós religiosos da população, senti- jun.lo á. Sa.nt.s.. Sé. Qua.l ~~ UO-'V~Ilt\4gum, 
mentos <tiiO constlt'ucm a força do chefe su· qtnl o in !Onv.:mient3, qtnL o p.wl~o1 
p:emo LlaquJlll:l. i~raja, força. com que é pre- 0 Sn. BARB0:5.\. Luu-Quu.t 11, utulltu,do ( 
c1so contar e que u.evo ponderar bem aquc\lo 
que tiver a. sciencía pruJencial das dílficul- O Sn.. GASTÃO DA. CUNIIA-.Iá aUudlu ;t 
da.des1 -vü•tude maxíma dos . governante:g, utilidado e pargun1;a.: qua,1 n. donllntn.gemi 
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SESSÃO EM 5 DE SETEl\mRO DE 1903 12.1 

Si exii3te, <iquelles que pretendem a .suppres
~ão incumbe· dizct• onde está. O orar! o r se 
curvaria, quando convicç·ão não tivesse 1la 
utilidade c do.s vantagens della e quaesquer 
duvidas expel'imentas,;o, cur•var-se-hi •. á 
opinião tantas vezes exprcs:3a em votos do 
Poder Legislativo o actos do Executivo. 
Conhece tamb3m o modo de sentir da popu
lação nacional e a taes sentimentos não 
póde, nem deve ser indiJferentc, como lc- _ 
gisla.dor. 

Não vê em q tn essa l·~gação pos~a.. como 
disse o nobr0 Dapubdo pelo Rio Geande do 
Sul, lev:w ao fanaLísmo. Es:3o indcpcndJ d3 
tal circum3tancia. 

0 SR. GERMANO l-IASSLOCIIER dá. um ::tpa.rGe· 

O SR. GASTÃO DA CL:NIJA_,.Montesquicu 
dizia,, no Espírito das l.eí .~, que é rn<i,o pt·o
ce>~o c.;s~ do argumentai' contt'i.t a igreja, 
esceevendo um volume em que se enumeram 
os males que a igecj:1 tem. cu.usado, sem cs
cre,rer outrJ · volume enumerando tamb:Jm 
os beneficios que ella, tmu vroduzido. «Eu, 
dizia. Montcsquiou, si ti ve!jsc de o~crever um 
li vt•o enumerando 01 ma los quo tt'ouxeeam 
ao mundo o3 governos civis, as republica.q, 
<1'3 mon::trchia.s, csc1·evJl'ia. cous1s aterra
doras. » 
. E a. for'i,~n. dcasJ scntiment0 rclig:ioso que 
não se qu-:;r a.bsolutn.rnento enxe;·ga.r entre 
nós, ainda. <.t venios inHuiudo na polifiic~t. in
·tcrnll. o cxtcrm. de todas as · naçõe.:; ci vili
za.das. Pcrgunh a sons illustrcs collega.s 
cJmo oxplic.',r a a.ttitud:~ impotente, indecisa, 
t,itubeantc d:.ts grande.~ potoncia.s europêas 
do::tnt9 dl) governo oppy·obr·ioso d:) Constan
tinopla. ? 

0 .Sn.. lhRflO.U LDL\.-1~11 explico. Don 
uma explíca.::ã.o, (i \tO t:ll \'OZ nio ttgr;tde ao 
honra.do Deputado pela Ba.lda. (J",!/:JI'iwlo·se oo 
81· .1'osla) ; L\ que nlo IHt um [unocon(!io HI 
para, levan t.ar tts cmmd~ts. ( 1',·ucwn-se apl.lÍ'· 
tcs en!n: os Srs. lfJYI.aC'i'J 1'osla, Gurnwno 
!Iu.ssludwr, fl,_!I'•Josa Linw tJ outros .~·rs. 
DfJptttculos.) 

Porque o rei da Inglaterra tem nas Indías 
50 milhões úc subdiks ma.homctanos e bas
taria. uma. palavra do chof'c dos crentes para 
accender a, guerra religiosa e com ella ruir 
o Imperio das lndias. Eis a. razão politic~t 
detüt'minada, pcln.- for<_;·a, do sentimento reli-
gioso. . 

O orador não so julg:.nh coin O' dil•ei to 
do impor · sua opiniã.o in ui vi dual i1 gl'antt(' 
maioria. da nação, cuja :~ iuéa.s deve conhecer 
e acatar cJmo legüla.(ior: o sen vot;o não 
póuc ser indill'Cl'ontc .(ls injllllC(.~ões do .sen
timento nu.cional. Esc:\mos em raco <le uma 
iost.ituiGão trad iciona.l c cuja. con-:;crva.ção é 
desejo do uma plJpulaçã:) de cnt1loUcos. 

Pon~;~ que é um devol', tanto do Executivo, 
como Legislativo respcita.l·a. ,l;L disse uma 
vez,.discutindo r,:;tc mesmo assnmpGo, quo 
no modo de ser <lo ca.Ja. povo, rcvci<Hlonas 
suas i.rvliç1es n lh):) smu eostume.:;, h<1 
nor1nas do gov·crno a q11o o o:·it r~dbta, dC\'0 
~tttcndcr. porque refi ·ctern a conscicncia, na
cional. Dcsconhecel-n.s, con trarial-a:o;, é op
pre:::são pa.ra os governados e gravo ri~co 
par a. os governantes. 

Govcrnal·,escrcveu o ma.llogr<l.do .J. Fiesl;;:c, 
em um livro üo;tinrulo ü. instrucção publica. 
nos IJ};tn,dos Unidus, govcena.r nã.o (~ ma.n
ll111', · netü impor, como u,o servo impõe c 
ruan ~<1 o seu amo : govern;1t', consoante a. 
lição ot.ymolo,!:;ica. do vocabulo, é dirigir a. 
náo, gui:ti', m:wcal'; é emittil' insteucçõcs c 
ordens val'a o b3m de todos, nã.o da tri poluçã.o 
sómonte,ma.s de quem está ao leme t!.trnbcm. 

Estcjí.lm ccPtos, cone! uc, de que cntee nós 
o. pala.vt·a. da. l'Cligifi.o c:i.la no sentimento 
naciona,l ; em vão busc;~l'lam uimil1\1Ír lho a, 
t'urça, intcntanllo oxtinguil·a. ntt conscicn
cia. catllOliCl1 do paiz ; a.q1tcll:t voz sa.gro<td.it. 
n ctet·na; os crente> a rcconhcccri<Lrn poe 
instinctu e c.)cuta.l-a.-1lbm LL_ qn:tlquoe 
mornen to. 1n l'e!'i)n:~ncia llel tle SU'L í'ú, 
ttLl como os pm·egt•íntJ~ úo grnm::tus IHL corn-
moventc mu·rativ:.t do Ev;wgelh > : M,.,,e 
cor Ho::li't<.m w·debul i,• 11obis dwn lrHJI.Wl'tJ
lii,J' in 1;i.tt '? ( MtlÍ(o b :~o1. ; o orado1· ê 'tlÍV(Iíntm!e 

contpl·imeHl((do petus seus r:oUtJf.f'ts.) 

Fica a. discussão adiada. po!i~a lloi·a. 

· Va.c a im:n'imir o snguinte 

PARJ·:CEB. 

O'Sn. GASTÃO D:\ CuKH A- A Inglatcrt•a. 
quedou-se sm•da e imp:t-;si vel (t voz do Glaü· 
stone, que out'rora., em nome da cívilizu,ção, 
cl.J~'a rabate contm o Goveeno dos Bom•bom 
na $iciliu., levando o seu. paiz a. intervi t'. 
E ~ Ingla.terr;l., qu1núJ teve de enfeentar u 
grande assassiuo, vaci:Iou. Por que''?-

N. 10:3-1903 

Jul[fa se1· ela compelenda. d~ Po(le;· Exec1,ttiv_o 
1'CfW1'W' as lesfies de ,z~re~to ·· rle fJUe se r.Z....: 
ser v:'clirna o commíssm·io (Ü3 4a classe 
2° (eil.cnte Ignacio ilUff'tsto L·:nhal'es 

0 : Sn. GERl\r.\.N) HAS3LOCHEB.- Pela mes
ma.ra·,ão p)r que as potencias não intervêm 
pa1•a . ·salvar os ,jude1.1s persegui !los pelos ~ 
chri~tã.os na Rus:!ia. · 

O Sa.· GAisrÃo DA CU:\"HA-Porquc foi im· 
p1•vtlcua. a pu.lavra. de Giatlstono, o homem 
da m;1ior .pl'ostigio mo.;·~J na Inglaterra, 1 

Vol. v 

A Commissií,o de Marinha c Guerra é do 
pa.recer que a Camara nada tem c1ue resol
ver -quanto ao requerimento em quo o com

i6 
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misst:trfu de 4a cbsse 2° temente Ignacio 
Augus f;o Unhares podo melhor collocação n11 
respectiva escala, yisto escapar ;.t cumpe
toncia di) Podor Legislativo ~~ decretação de 
;tetos inhceentes aos outeos poderes consti
tucionae:=; da Repnblica. 

Si o ,fupplicante foi vlctimr.t do uma, cla
lllUl 'OSa. injnsi~iça,, como ~dleg ,~, peça ~~ . ) Po
deT Executivo, (lLW a, praticou, a ncces.:;arü.., 
l'C!JiLl'<-"tÇào e I,ecorra,, si não "ror attend_ido, ao 
Poder Jutliciario , quo é o competente ptLl'tL 
reparar as lesões de cli.·oito commct.tJ.üas por 
aquol!e . 

Sala das Commissões,4 do setembro de !90:1. 
- .J. Som·1·s .lYeiva , presidente.- RfJrlolpho 
Pai::r;iJo ,rel::t tol'. -Socwes dos Santos . -OliveirJJ 
V a Ua(Ü7:_: , 

V<-to a imprimir o seguinte 

PTW.li~CTO 

N.214-1903 

Conccclc or; ?iW StTc da. o tfic .~ n a rle càde llo 
Cmm; i issm·iado Ge?·c1t rln .\1·mada as vai/
laqens e direitos go:;ados JP~los 1ííest:·es das 
officirzcr.s de eg1wt categoria nos Ai·senaes de 
Cruerra e ilütrinlta da Cupital Fede1'l! [ 

A Commiss:'io de ·Marin!ui o Guerra sulJ
mette ao clcv:.td.o crHerio <ia Camara. o 
seguinte pn.rocor, quo formulou sob. e o pro
jecto em q no o mestre d.:ts officinas de córte 
do cummissariatlo Geru.l d:_L Armada, .José 
Thomat. Ba1·roso, podo qnH lhe ::,eja.m· cun íe
rid:ls :J.:-i va.ntagens c ·os dil'cito::; goz;~dos 
J)O}os mo::;l;res •• o igua.l repartição do Ar;::eual 
de GUCl'l'~~ lle~ti.l. C:qlita,l. 

O dw!'e do Commissaríaúo da A1'm<.ul:1, 
infol'ma, deste modo, a pl'etenc;ão du sup
plicante, (J qual conta 3"1 a.nnos de I)Orv íço, 
~6 em sua repu.rtição n oito 111' exerci·~o, 
sendo pu.rte na guert·a· contra o dictauor <lo 
Paraguay: 

«Cu·nprc-me dizer que as a.l.legaçücs do 
Hupplicante, basea,das no cii;ad.J cll.lct·eto nu
mc·ro 240, de l ~de dozcmbt•o de 189-l, que 
mart·a os vonclmenLos dos funceiona.ríos ci
vis dos n.t•sona.os de Ma.rinha c GIH~r·ra, da. 
Rcpublíc;r., parecem proceder· o moJ·ocoJ.' a 
jusi;ír;a dos po1i01•es úa Nacão, poL'IJUa.nto as 
tab··Uas dessc1 doct•oto ni'i,o det<mnina.m a, 
classe om ctue exercita :ts funct;ões i) mostre, 
si nesta, si naqucll.a. offlcina., ao contrario, 
inclue todos na mel'ma categol'ia ... Accri)Sce 
que o peticionarío . está desempenhando o 
log'ar de mes1írc da officina de a.lfaia.te desta. 
repartição desde 1892, com vencimcnto:S 
successívos de operario de 1a classe, na obri
gação d~ attender ·ao cvrte, á. distribuição 

das peças~ á ma.nuf'actura,, a receber e -in
speccionar o conf'occionamento das Ines ma~; 
e, sobr-otndo, pesa sobre ollc o c~tlculo dos 
orçamentos e a escriptm' <'~çiio de todo o mo
vimento da officina. que dirige, o que não 
acontece com qualquur opcr<tl'io de la cl~tsse, 
quo nho tem o3sas ro:;;ponsa,hilidado.il. » 

A Commissã,o, -estanclo de aecordn com a 
informaçào supra, que demonstra a justiça 
d<:t pretenção uo mestre José Thomaz Bar
roso, submetto ao juizo <h C.tm,tra. o se- . 
gtlinte projccto do lei : 

O Co_ngrosso Nacional dccrota ~ . 
Att. 1. o Ao mei:\tre da officina de corte 

do Commissariado Geral da A1·mada são 
concod.das (tS vanta.!.!,·ons c direitos gosados 
pelos mestres da,s oflicina,s de igual categoda. 
nos .Arseoaes de Guerra, e Ma.rin ha. desta. 
Capital, de conformidade com o decreto 
n. ~40, de 13 de' dozem bro de 1894. 

Art. 2. 0 Re.v·.;:gam-se e:\s dssposiçõcs em 
CIJntmriu. 

Saht das Commissõcs, 24 de agosto 1h l903o 
- .J. Soares Neit,a, presidente. - Rodolph. 
P aio;r7o, relatol'. - Soares- elos .Santos. - · 
Ol:vei;·a \T(d[.arlão, 

O Sr. Pr·esidente-E~:;tando [Ld.ean
tada a !wra., designo pam tet·ça-feira, 8 do 
corrente, a seguinte ordem do dia: · 

Pdmoira parte (u.té 2 l/2 hora,s ou antes): 
Vot,ação da projcct·o n. 208, de 1903 (e 65, 

de 1895) que autorizf.L o Poder Executivo a 
levanta.~.· na praç<t do Arsenal dB Mu.rinlut da 
Capital FedemL um monumento au alrn1rante 
Ba.r-roso, commcmot•ativo <la IJr~tallm do Ria
chuolo (3a uiscussão) ; 

Votação do pl'ojccto n. 19::1, de I 903, <tuto
ri;.;ando o Porlm· l~xocutivo :.t abeir• :.w Minis
torio d;1 Industl'Í<.L, Viaç:ão e Ob1·as Puhlic~ts 
o cl'e:lüo exGraordina.rlo do lnJ:400.~ para 
pag;une,Lto, no present(~ exci·cíeío, í.lt~ g(.),· 
L·antiu, de,jur•o concodida ;J, Crmqwgnie Awâ
liaire des Chemis de Per au JJrdsil (3'\ clis
Cl.HSfi.o); 

Votação do pr·ojecto n. 205, de 19113, auto
rlzanJu o Pod,n· E1wcu ti v o <t conceder ao· 
medico do HospitaL S. Selm,;tiã.o Dr .. José 
Lopes da, Stlva. .Junior tlm a.nno de licnnça., 
com or·dtm;ulo, para. tratamento de saude 
(ciil:!cnssão unica,) ; 

Vota.ção do pt·ojccto n . 206, de 190~~. ·auf;o
J'íztndo o PoJ.el.' l~xJcutivo a t!onceclor ao 
cónd.&ctot• de t1·cm de t.a.eJasso da Estr·a La do 
Forro Central do Brazil B:3nto .Tor!é tia Silva. 
um a.nno do licença., com orJ.IIUí..l.do, p:~.1~a. tra .. -
Gamonto de :;aude (discussão unica) ; 

Votação do pi·ojoeto n. 207, de 1903. esten
dendo aos funccionarios da. Repi.ltrtit;ão Geral 
elos Telegraphos a. disposição consfrante do 
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n. 6 das ohsm·vett;Gos gcrao.s do tiecrcto n. 40G, o a Revista <lo A1·chi \'!) Pnhl ico do l·~.si.a,tlo 'h'-
de 17 de m;.:tio de lSDO, coosolida.io no n. l Minas Geracs; · 
das ob.:>ervaçõo::> gcraes d.o dect'eto n. 2.417, 
de 28 ele dezembro de 1896 (1'1 diswss:io) : DiscussJ.o unic:t do pl'.ljccto n. l:J3 T, do 

190:3, redacção p ~ra nora d iscnssito, em ,-ü·
Vota.çãodoprojcct:J n.l71, de 1903, <1uto- tudodo art. 132 r1o Re~irncnto Inter·no, da 

rizando o Govoeno a pagar a D. Luiza cmeuua dcst.acacla na 33. diicuss:iu cto pro
Dnarte Sa~rão Lob,l.to os venc.it~lcntos elo se~t fi- jccto n. 1:)3 13. <leste . anno, dcclaea.ndo <tno 
nad~ mandoPeJro _E:·angeltsta de Ncg1·en·os gozarão tle featlf!IÜi.~ postal :t, col'l'espontionci::~, 
Sayao Loba.to, 2° ofücw.l, aposentado. du Col'·'· o a Revista üo Club Millt:n ; 
rcio Geeal , corrcspondonto::: do per·iodo de- . -· . . 
corritln ele 14 de novomln'o ele 1894 a 5 ele D}scus::;;.t,o ~ll11CD .. elo Pl'o.JO<::Io n ·-· 13:1 C, _de 
julho de 1895. t·clcv,,,cl,~ p:~l'a isso <.t m·ost l'i· 190.:J, rellacç:ao para non1. dtsens.-;;w , em vn·-
'pc;ã.o (3a. discussão)'; • tmle do art. 1:\~ do Rcgirnc.nl.o It~t,el'no, ela 

· , •• :- , • , •. . '·' , , c _
9 

., ~mcndc.t clesGt.Lcada. nrt ;:P· d1scussao do }H'O-
_vot,.l.r,t~.o elo pr~Jccto ~ -9~0 .•. B, ~~-Uu,J, ::n:u- .Jecto ~. U:-J B, tlo~te ;~nno, dccla.randu qne 

~tttuttvo ~pptov,uig n .. L ~ d~scu!3.,ao do pt o- goza.rao <.h-1 fr\m c1u 1a posl;nJ a con·c.-:;pundcncia 
Jecto u. 7J, de 190~, dete~'J~1tna,nd? que o en- e n. Rm·ts ta do C!.nb .\'aval; 
carregado elo Pombal Mtlrr.a.r Se.J:L mn. offi
ci.al do exercito, 1lo qu:.tc'l.ro activo ou retur-

. mado, eséo:lliclo üontl'ü os subalterno~ ou ca
pitães, rcvogaclo nesta parte o art. 4°, da 
lei n. 403, de 24 de outubro (i e 1893 (3''· dis-
cussão); · 

Votaçfl.o do projecto n. 142 C, de l9fX:J, re
c.lacçã.o para :3" dlscussãt) dê.l. emenda appro
vada na iD- discussão üo prnjecto n. l42,clcstc 
anuo, c destacada em virtude do art. 1:32 elo 
Regimento Interno, detet•miu;m!lo CJ. ue a~ otn
ciaeH do corpo de bombeiros úo Dlstl'icto Fe
deral pcrdm·ã.o ;:~ patenw quanclo coudemna
dos. em processo crime, a essa pena ou a 
mais tle dom: n.nnus de pt•ü;ão, e pl'eced.encl.o 
a vottLçilo do requerimt-ni;o do Sr. Para.nhu~ 
Montonegro (3a dir-::cussã.u); 

Vutu.ç~ão do p1•ojecto n. 2:3, deste anno, que 
autor1z .1. o Governo a croae o cuntt·aüu· o 
set·vi(}O BtonogJ'itplrico para o snpr-orno Tri· 
bunal. L<'etlel'al (3a discussão); 

Votação uo projecto n. 168, de 18!Ji, pro
Yidencíando ~obre auxilies ú. la vou r;~ (2;• dis
cussô.o); 

IJí:0;cussã.o unicâ· do pl'o,jecLo n. 1:-13 R, de 
190:), l'I.Jàacção p n·a no\- ~1 di:;cus!:lão, em vie
tude de at·t. l.í2 do Ro:.dntunto latf-:rno. da 
emenda. a.pprovada na ;~u discm:>sào do pr-o
;jccto n. 1:5:.: A, d-este :wno, decla1·í~nrlo que 
goza,rüo da f'e;:~nqtli:1 postal a c~ot·t·csp()ndonr..:í:.t 

Diseuss~io unica do 11rojceí.o n. t:18 X, t.l~ 
l 90:3, t·cJa.c<,:ão p<tra nova discussão, d.e t\,C· 

cordo com o art. 13'2 do RegimetHo Intemo, 
da. emenchlttpprovada. na ;-;a üiscussilo elo pro
jecto n. 13:··: C, clcsto anno. clecl:~ru.n,Jo que 
goza.rá da Ú'<LllCltli:J posta! a «novista. :Me
dica» do S. Paulo: 

23 discussão do p1·ujectu n. 185, de 1903, 
fi.xanrlo a Llespcz:.t. do. Minist(}i'iu das R.ela
ç:ões Exteriore-:>, par;.L o Pxm·eicio de l~J04 ; 

2n paete (<L:! 2 I / 2 llurn.s, on anles) : 
Continuaçãi) da, ta. discussi'í.o ào projecto 

n. 48 A. de 1903, suppeimindo <t legação úo 
Br[túljunto á Sanl;a Sé, cum pa,reeor con
trario !la Commis:;ão üe Diplomacin. o Tea
tallos; 

~jo. uiscmS.'3;"io do pr-ojoclio 11. 35, J.e 1903, 
(projecto n. 21 A. do I DUOJ, detnrminantlo 
fllW, nas causa~ em quD dücLdlil' a Uni:"Lu Fe· 
dm·al. ou em (1ne a L?azondu. Nadona.L í'ut' con
ucmnn.,l<L a qttalquot• p<tg:tll!nnto, ior.:umbe 
ao pt·ucui·adot· ~ec,~Í•)rlal tla RnpuiJ!iea, sons 
arlj11nlos e n.jn.iaote:-:, l'espcdivamonte aos 
f'eítos em r11W l'nnccwnar·em, c núo aos .iuiz·~s 
do acr,:ào e sou::: ~ub.~t,itu tos, in ter· por u t:rJ.m
petente recmso de :i.ppcll:lr;(v.J. 

Lcvan1;a.-sc a sessf\..o ;:ls 4 hor-a~ e 20 mi
nntus úrL t;LrdH. 
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.AOTA EE S DE .SETEMBRO DE 1803 

Pi·esidencia do Sl·. Paula Ouimm·aes 

Ao meio-dia procede se ;_t chamada, a que 
-respondem os Ses. Pa,ula Guimarães, Alen
c:.tr Guim:trães, Thomaz -Acci<?!y. \V<tnderley 
de Mendonea, Rodrigues Fernandes, Tl!.omaz 
Cavalcanti,, Teixeira de SLt, Errnírio Cou_ti
nho Arroxellas Gàlvão, Rodrigues Dor1a., 
Jovlniano do Carvalho, Foli.sbello Freire, 
Domingos Guimarães, Rod1·igues Stttdanha, 
S::ttyro Dias, Bcemtrodo Cost:t, Mello Mattos, 
Amoric:J ele Albuquerque, Silva Castro, 
Laurindo Pitta, Ma.uric~o de Abreu, O~iveie_a 
Fio·ueiredu, Estevão Lobo, .João Lutz, Rl
befl'0 Junqueíra, Davirl Campista, Bueno de 
Pa.ivá Leonel Filho, S:tbino Barroso, Manoel 
FulgeJ;cio, Olegario Ma?iel, vV~ncesláo Br~z, 
Rodolpho Paixão, Mormra. da, Sllva, Fcrrmra 
Braga, Bernardo Antonio, Carlos Cavalcanti, 
Lamenha. Lins, F1·a.nc:isco Tolcntino, ~aulu. 
Hamos, Eliseu Guilherme, .Juvenat Mtller, 
BEtrbostt Lima, Domingos Mascal'onhas, Ves
pa.:;iano <le A·lbuquerquc, Diogo Fortuna o 
Homem de Carvn.lllo ( 47). 

X<wier do Valle, VlctorinJ Monteiro, Ja.mcs 
Darcy, C<Lssü~no do Nascirnento c Alfl•edo 
Varella. 

E ~em causa. os Srs. Aurelio Amorim, Ho
sannah de Oliveira, Passos Miranda., . ~l?
gerio d!; Mira.nda, Raymundo Ar~hu~',_ Amz1_o 
de Abreu, Bezerril Pontenelle, Vlrgiho Brl
gido, Francisco Sâ, Frederico Borges,_. Edu~ 
a.rJo StuJart, Sel'gio Sttboya, Gonçalo t::~ou t~, 
Fonseca e Silva,vValfre<h Leal, Abdon 1'11~ 
lanoz, Affonso. Co,sta, Celso de Sou~a., ~os~ 
Mn.ecellioo, Peréira de Lyra, Ma.laqula-3 Gon~ 
çalvesH E.,mortt1~'ino Bandeira, Arthu~· Or
lando, Epaminondas Geaciodo, E_uze~w d~ 
Andrad:1 Nei va, Casn'o Rebello, Bulca.o V17 
anna, Rodrigues Lima, Moreil•a. Go~os. José 
;Monjardim, Galdino Loreto, J-Icrod1a de Sá, 
Corroa. Dutra, Augusto de Vas?oncellos, ~á 
Freire, Fiuelis Alvos.~ João Ba.ptts~~t, Galvao 
BJ.ptista, Lourenço Baptista, ,lulw ~a.ntos, 
Heni·iq ue Borges, Cruvollo Cu. val.carli.l, __ Ber
nardo ~Ionteiro, José Bonifacio, Gastao da 
Cunha, Astolpho Dntea, Carneiro de Rezende, 
Adalborto Ferraz, Bornardes de Ft~l·ia, Ca
miUo Soares Filho. Calogera:.;, Ca.Pvalho 
Beito, Nogueira., Padu3, Rezende, Bernardo 
de Campo~. Rebouças de Carva.llw, Costa .Ju
nior Arnolpho Azevelo, Fel'n~nclo PPcstes, 
Amaral Cesar, José Lobo, LcL1;9 de Souza, 
Paulino Carlos, l"l'ancisco Motta, Al\ral'O de 
0al'vu.llto, Jom1uirn Tnixeir:~. BJ.'andão, Bene
dicto de Souza, Linrlolph J SCl'l't~o, Ablon _Ba
ptistrt, 1\la.r~a.l Escobar, Angel.o Pit~hmro, 
Dorningos Masca.J:cnha.s c Campos Cart1er•. 

· Deixam de comparncet· com cama partici
p::~.d:.i. os St·s . .rulio de ~felLo, .Jvuquim Pü·e~, 
t~ug-eniiJ Tour'inlw, AnJ;Iwro D:;telJIO, Sá Pei
xoto, Enéas lVh~t·Lins, Rn.ymnndo Ncry, Ar· 
t llul' Lemos, Carl.os Novae=', lndio do Brazil, 
r\n Gonio Bastos •. JOSl) Euzobio, UL'ban ::l S:.wtos, 
i.uiz Domiu!l.'llCS, Guololim lVIotiL'<io, Cltris
tino Cf'LlZ, · bin.s Viei.l·<~, .João Gayos:J, Joã.o 
Lopes, T:w:n·es de Ly t·u., El.oy do Souza., Pe
l'eira Rei~. Paula o ~ilva, TPindaclo, Son.res 
N·Jiv:t, Bl'icio Fill10-, ,JJií.o Vioil'n., l\{oreir<~ 
Alves, Cornelio du. l•'onsec:.t, J·:stacio Coimbra., 
Pe<leJ Pernambuco, Elpidio FlgueL'edo., An-
~·olo Neto, JLJ,ymundo d.o .\Iiran<l:t, Oliveira o Sr--. Presidenle-Respondcra.m 
·va.Uadã.o, Lcovigildo Fil.:.;ueie . .t::l, Tos!;:L, Mil· ;.t chamád~~ apcnn.s 47 SJ>s. Dnputados. 
lm1, Fclix G:~sp:Lr, Vergno de Abreu, Pinto 
Du.nl,a~, Augn~t) de Feoitas, Totentino dos Hoje não llít sess[o. 
S<HI G08, .Ptu•:.mhos Montcnegr•J, Eduardo Ra,- Designo p::tra tuna.nll:i, a segninte ordem 
mos, Mal'colino Mou1':L, Er·ico Coelho, Beli- do dia: 
s:wio do Souz;n,, Bozamai;, Pereira. Lim:L; C;u·-
los Teixo i r;t, Hru.nc.lãu, Paulino de Souza,, 1 a parte (u.té 2 1/2 l10ras ou ítnt.e3): 
F~anc!~co Voi~a, .~~L'ia ·t;~. ~I~ts~arcnll:u~, P~: Votaçã.o do projccto n. 208, de i 903 ( ~ 05, 
nultJ ~· Jll~rJ, FL_,,,n,:t:':':o. -~~uw.r.dmo, ·'?'·? Lmz de 1895 ), que~ autoriza o Poder Excc~ttvo a 
Alve.-,, AnLo.nJO Z •. ch,ttus, L.1,moume1 ~oilo- levaniíM' na. pt•nça do Arsenal de l\Ja.r•mlw. da 
rr·edo, Henr1qu3 Súteil, pu.rlos Ott_ou1, A1·-·· Capitat Federal um monumento ao almiranto · 
t,hul' Torro:-;, }<:du:~nlo P1montc1 .• Lmtlolpho Barroso commemo1·ativo da bu.tttlha do Ria
Caot~tno, G:.dctw Cu.rv:t~hn.l, .Jc~uwo Card9so, chuelo (a:L discussão). 
Dommgue::J de Ca.stro, Franctsco R~meu.•o, · . · ' 
Valois de ·castro, J~loy Clmves, C:mdido Ro- Votn.ção do pro,jocto n. 193, de 1903, ~~u~o· 

-drirrues, Azevoio M:.tr<tue~, RoJolpho Mi· rizanuo o Pod.e1• gxccutivo a abrir ao Mtms
r•a.nda. Hermencgiltlo do Mora.es 1.-ilh·o, Co::>tn. tnl'io da. Industriu., Via.c;iio o Obras Publicas o 

·Netto; Aquino JtilrJiro, Soareg do.':l Sauto8, ct•odito oxtl'I.LOt•dlnarJJ (Ja J79:400$ para P!.t-
Gel'mtLno 1-I·.ts.;;tocller, Candido d.e Abl·eu, gi~mcnto, no Pl'O$Onto OXQl'clclo, da g~raotw. 
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de juro conc:)Jitla <i Cmnpagnie Awliiliaire des Votaçio do projccto n. 168, do l89i, pro-
Chemin.~ ele Fe1· u:tl Brdsit (:J3. discussão); videnciando sobre auxilias á. layoura (2, di:~ -

Votaçã.o do p1·ujecto n. 203, do 1903, auto- cussio) ; 
rizando o Poúer Executivo li. conceder ao Discnssfio unka do Pl'újC1:to n. !33 n, de 
medlco do Hospital S. SJb::tstião, Dr. José 1903, mJacção p::n·a nova discH::-slio, em ,-ir
Lopes da Silva Junior, um anno tlc licença, tudo do <WL 132 Ll.J 1tegimcnto Interno, da 
com ord1ma.do, p::tr<.~ tmt'.tm'3nto tlJ saudc emenda. appeovada na 3a cliscussli:) do pro
(di:scussão unicn) ; jecto n. 133 A, deste anno, Jeclamnuo que~ 

Vot::Lção d> proj0ct:J n. ;~)ô, de 1903, anta- goza.ri:io de ·fl'a.nquia. postal a. col'responden
riza.ndo o Poder Executivo a. conceder ao cia. c a Revista do A1·chiro Publico do Es
conductor tle trem do la classél da. Est1·atla. ktdo do Minas Geracs ; 
de Ferro Central dJ Beazil, Bonto José da Discust:ão unica do projccto n. 133 T, <lc 
Silva, um anno (lt: liconç:t com ot>(V~nado, 190:3, rcdacçf~o p:tra nova. discussão, em vil·-

d tudo do a1·t. Li2 do Regimento llltomo, da 
para tl·atamen-to do s ~tu e (discussão unica); ernond<~ Je'lt<tcu.J.a na. 3:' di~cussão do peo-

Votaçã.o do projocto n. 207, de 1903, os- jccto· n. 133 B, desto tl.llllo, dccl<.wanclo que 
tendendo aos fuoccionarios d<t · Ropa.rtição gozarão de ft'<tnqui<t posl.al <.t corrcspon:lcn
Geral do3 Telegewphos a. disposição consta.n- cia c a Reviste~ <lo Club Milita.r : 
te do n. O das ob3et·vações gcracs flo decreto Discu3:3~to uoicn. úo projecto · n. 1:33 U, d .. l 
n. 406, de 17 do mn.io de 1800, consolidada. 1903, 1·oua.cção paea nova tli5ctt.;;~1í.o, em vir
no n. l üas ohsorvações g0raes do t'.cct•eto tutlc do a.rt. 132 du rtngimcni.o Intel·no, da.. 
n. 2. 417, do :28 de dczembt·.J <.lc 1896 (la. di~ .. emenda. destacada na :>," discussão do pro,jec :,o. 
cussão); n. 133 B, deste annu. decl<n·.-,ndo q11o goza.-

Votação do projccto n. 171 , de 190:3, a.u- rã.o de franquia posta.l a. conespomleuci<t e 
'torizn.ndo o Govm·no a paga.l' a D. Luiza. a R evista dú Club Na.Y<tl ; 
Du<~rte Sayão Loba.to os vencimentos do seu Discussão unica. do proj~c 1.o n. 1:)3 X. 
finado marido PedrJ Eva.ngclish de Negrei- de 100:3, rechtcf,úo pa.m novtt: üiscus~~~'), do 
1·os S~yü.o Lob::tto, 2" o!Iici.al aposentado do a.ccordo com o art. 1:32 do 1tcgirnontj In
Correio Uel'al, correspondDutes ao periodo tGt'no, da emenda app1·9vada, na. :Jt~ discussão 
dccot·l'iLlo de 14 do novomiJeo do lH!H a. 5 de do pro.i:Jcto n. t::~:3C, desto anno, doditran ~io 
jul!10 de 189:5, rolcvad<.t. pJl':l. isso a pt'C3cri- que gozará d:.t fmnquilt postal <t Ravis/a Mc-
pçfí.o. (3a discussio); dica do S. Pa.ulo ; 

Votação do projucto n. 103 B,dol903: Discusslio unic~ do }nrecot·n.!8.2n, <lo 
substitutiyo appl'ova.do tln. 2a uisctt.~su.o uo 1003, sobre a::; sub-omenda.s dét Cornmissã.o 
p1·ojocto n. 72, de lOU!, detorminandu quo o do ~'larinha. e Guorea ao pt•ojcd,o n. t:l~, <1ue 
cucrtrrcgatlo do Pomba.l Milita.r seja um o f'- fixu. a f'orçn. naval, em g: .. dt~cussão ; 
ftcialdo exorcito, do quadL'O activo ou ref'or· •.. 2" discussão do projecto n. 185, de lOO:·l. 
mado, · cscol!ddiJ dontl'O os subalternos ou ft:mntlo 11 tlospC;t,:L do Min istm·io das Hclaçl.ío;:; 
capitães, r0voga.do 11osta. pn·tc o :trt,. 1° da K~I.Oriorcs, pat·a 0 oxer,·icio do WtH ; 
lei n. 403, do 24 do outulJL'o de lSDL> (:3' uis-
·cussã.o); 2:~. p:tetc (ti:'-l 2 lf:~ horas, ou aÚi.os) : 

Votaç[o do }H'iJjccto n. 142 C, tlo l 002. Cuntinuaçfl.o dtt 13. discussão do pt·ojccto 
redacção p:trtt 3a discus:;ã.o da. emenda. í1p· n. 43 A, tio 1903, supprimindo a lc . .;açf~o do 
provada na. 2a discussão do Pl'O,jeclio n. 142, Brazil junta ú. Su.n ttt Sé, cam ptu·ecm· con
doste. anno, l~ dcstt~cn.da orn virtude do traria dtt Commi;,~ão do Diplomacia e Trd.
art. 13.2 do Regulamento Interno, dctorml· tados ; 
nando que os otiiciaes do Cor-po do Hombei- :J:t discussão do pr-o,jccto n. 33, do 1003. 
ros do DistrictJ Fedoral p .:rller!'~o a.pi.ttent.l (peojecto n. ·2 .1 A,do l\JOO) dote1·minanuoquo~ 
qnando condemnn.llos, em procedso Cl'imc, u nas t.·ansas Oli1 que dccahir n. União F'cl!.3 raL 
esse\ pena ou n. mais de dons annos de prisão, 011 em que a Fazentla, Na.ciooal for c.Jndc
e precedendo a votação do roq norimento do mnada a qnéÜtluer· pa.g<uncntJ, int:umbo ao· 
Sr. Pnranhos Montqno;;ro (3a dis-~US:ião); Procuraclur seccional da HopuiJlicu, seu; 

Vota<:ão <.h p1•ojecto n. 28, dest~J anno, quo adjunt')s o a,judí1ntos, 1·espocti vamontP. aos. 
autoi'iz:.t o uoverno a Cl'oar e eontr·uctat' o feitos .em o uc funccion01.rom, o não aos juizo:5 
serviço stenogi'aphico p.lra o SupPemo Tri- de a.cçã.oe~sous substitutos, intorpOl' o com~-
bu11.al Fedural (:3'· <liscussü.o); petente rocurso do u.plJClla.çã.o. 
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7Sa SESSÃO EM 9 DE SETEMBRO DE 1903 

Prcsiclencic~ dos S>·s. Pat~. la GHi>narr.Tes ( P>·e.sicl·mUJ), 
Fres·::dente) · e .l'mtla GBiiilal·r.Tes 

Oliveira Ji'·i[!IW:'nxlo 
(P1·esidente). 

(l•l Vice-

Ao meio-dia p1·ocr.de-so ~~ chama.üa :1 quo 
(l\1Q n:spondcm o::> Srs. Paul:1 Guima.rrics, 
Alcncae Guimu.rão:', Tlwmttr. A~cioly, \Vao
<icl'lcy de rdondonc;:t, Joaquim PirGd, En
g;;nio Toul'inho, Antero Botelho, Am·eliu 
Amorim, P.;,s.:;os lVIiJ•anda, ,José J~uzcbio, Ro· 
rlrignes Fern:.tn (los, Cl11•istino Ceuz, Ra.ymunclo 
Artlltll', Tlwrnaz Ca,va.l.Ci.tnGi, GonçitlV(oS Sonto, 
Til,Vétl'üS d D Lyea,, Eloy de Sonzu., Fonseca c 
S'ilv<t, Panta o SilYa, \Valfredu Leal. Teixciea 
üc Sü, !3L'icio Filho, Coroc1io rl<L Fonseca, Ar
l'oxelhts GaJvã.o, Rodrigtt:.\s Doria, .Jovi11i:mo 
dü Ca.t·vullto, Fctbbcllo Froil'e, Oliveir·~~ Va!-

entro aquella Igreja. e o Imperio Brazileiro. 
Ma.is taede S. Ex. vePguntou-me o quo eu 
entendia pelas p<Llttvr•as-rela.~~uc::; do al!.iau· 
r;•a o dependonci ~t- n ett respondi: . .:.<São 
iUlUellas quo V. Ex., a indil. h a pon<~o, disse 
exí;;: tll'Om eutl'e Ronü e o Brazil, no tempo 
do Irnpcrio. » 

Pü1{0, pois, 11 V. Ex. que manJe ft~zer na 
acta a mspectiva · rectific v,,:'i,o .. PM'ct que tlos 
.-ln m(es fique consliando o aparte confor·mo 
dei. ,· 

Ero1 o ctue tinha. a dizer. 

1t.tdão, Domingos Gnimuães, Rod·rlgue;; Sa.l- O Sr. Presidente-O nobPc deptl
danflê~, Marcolíno Mom'il., Bcrnaxdo Hor-t·a, bdo ~ceá. a,ttendido. Queira mandar por es
.l\tOl'üit·a Gumes, Horcdia de Sêl, Erico Coolllo, cripto a, rcetificaç~ão que l'Ocla.mn. 
Silva Cit;stru, L;wrind.o Pítta,, Joü.o Lniz, Em scguií.lo. é app1•ova.d.i1 i.'t acti1 da. sessão 
Bueno clC' Pa.iv<.~, Joào Luiz Alves., Leonel! de 5 do cor"rcnto. 
Filho, C 1rlos Ottoni, S;tbi.no BarTO.io, )liuwcl

1 
E' Iírta. o posta om dis2ussíi>J a ;:teta do .dia. 

Fulgencio, Nogueira, Olegü.l'io Maci!'L, \Von· .S do eoreontc. · 
c.esl<Lo Bt·nz. Rodolplto Paixão, Gnlelio Car· 
valha\, l\lol'üÜ'.:.t tl<t Silva, Born:~1·t1o (lo O St• .• T•)sé Euzebio( ·)-Sr. Pi·e
Campos, Rcbouça,s ele Canr.:ltllü, Arnolplto sidcntc, em nomn da banea·lc.~ m~U'<Lnhense, 
Azcvello, l•:lu,r Chaves, Candii!o Hudl'iguos, cnmnr·u o doloroso denr d<! tPazer :.1.0 conhe
·a eernonogildo de ~forn.c::; FH11 J , .Toaf)uint cimêut··~ da. Citni<u·a, a. .inl'u.nst::t noticia. do fal
Toixeira Hl'itndáo, HcmaJ'(lu Antunlo, Aclltu10 ledmonto do Dt'. José Fr·ancisco ele VIveiros, 
Ribeiro, Cal'los Cnv<.llca.nt,i, Lamnnha. Li.ns. nom11 il!u:~tro que om. dmts logisl~~litll':.tS hnn
Ft'ttncisco Tolr.nti.no, Paula. Ra.mos, Ahd 111 l'UU <~ mc:-;ma. lmnctula l1(}SW. Casa. (Apoiados.) 
Baptista. Ba.rbo~:1. Linli.t, Dmningu:; l\.1a.s-l· 0 1-ra.nte:~cl. 0 ddadiio Sr. Pre.·idcntc lWl' 
c<Ll'ellltas, VcsrJitsl:tno de Albtul uor-quo, Dwgo , ! . ,. . , ,,. ,, . ·. . . . ::; • ' .. 
Foetun·t c·unp.Js Carticr c I-Iom'm l c· ,_ sua. I!Lmcr. ~de _a.t <~c ter. P.ot . su,~ pr ove.r ?tal 
···t 1 t' t L c 0 ,tl hom·adoí:, po1· sous noCiLVCIS dotes do csp!l'tto, 
1 

• I w. cmfim, gozou s.nnpeo no Estado do t'vlam-
A bro ·.~c a scs:-<ão. n bão da mais larga cs tlma, d:L mcsm<L ele· 

va1la considceu.çiio. 
·E' lida. o posta om d.Lscnssiio 1· ~ acti.L da P1·03ton á lavoul'i.t do I~sta.do os ini.l.is role· 

se:Bã.o de 5 do cu r rente. 

O Sr .. 'l'b.ornaz Cavalcnnli
l:ir. Pt'esidünte, q ua.nclo no su.bbu.do or·u v a o 
nosso 1ll ustre collega Deputado por Minas 
Ucea.c::;, em llefe:-3u. elo seu pu.eecCl', da.do ao 
pyojecto que supprimia 1.t legat;·ão ,junto á 
Sa.n.ta S(•, tive occa.:~ i:'~r} de Llar um apu,rte em 
respos1it~ a umtt pergmHn. q,ue S. Ex. me f'tt .. 
zia. Infelizmellte. porém. nrío foi l'eprodu
ziclo o meLt a.pnrte, como foi por mim Col'
mulada, de modo que ficou consignada nos 
Annaes uma resposta. quo n~~o c:on·esponflo · ,~ 
:pergunta. f\üh. Poe eonscquoucia, peno o. 
V • .C:x. que faça rectifica.r nos Anncws U. rc-

. .sposta. que dei, CJil3 é a soguinte: 
«S. Ex. h•açavtt as rotações qi1e cxisthtm 

entre o gove1'no dn. mona.rchia e a Santa 
.Só, mostrando . que havia completo. ligac:fi.o 

vantos se1·viçJS, pugn<Wtlo na imp1·ens<1, corn 
tenn.ci.l::de, intclligencia. c crltet·.o, pelo seu 
dO$Cnvol \'i mon t:J. 

Foi político Lle gen.ndc pecstigio, svb1·e· 
sn.hinllo princtpttlmcnt.e pela. sua. loald~tde, 
por um.a ded.icaç5.o nunca, posta, em c.luvüll~ 
a,os principio::; J.o pu. r ti.do :1, quo per·~cncia.. 

E' ju:;ta, po1·tanto, S1•. Pl'esídcntc, a ho
mcmtgmu que <.t b >nca•.l::t m:tt·anhenso vom 
soliciuw, por meu int:n•me;lio, á Camara .. 

Em mou nome e no dos mous compa· 
nlwil'vs d.l l'JfH·osentaç.lo, poço a, V • .Ex. quiJ 
consulLc a Cas:t sobre si p:wmittc (llle se 
insit':" 11:1 <tci.tl, do.~ nossos r.raba.U10s um 
voto do proruni.lo pez:tr polo f'u.llecimentQ Jo 

· C) E:-:lc dt~Cllt'~o t:fi(l foi l'CVhLo polo ot·n~ol', 
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Dr. Viveiros ; aquelles que tiveram a f'elici- · discussão, em virtuüo do ~trt. 132 do Reg i
dade de conhccel-o, sabem quanto é mere- menta Interno, da l'llWuda dest<tcada na 3a. 
cida est<1 homenagem. (Apoiaâos numerosos.) discussão do pt·ojecto n. t:::l3 B, dc::;to anno~ 

Posto a votos,c} approv;_"Ldo o requerimento declarando que gozarão de franctuia, postal a 
do Sr. José Euzcbio. . cot·respondencia. c ~t l{,ovish do q~b Nava.l. 

O Sr. PrêEJiclente-J\chn.-sc so lwe 
a mest\, durante tres sessões uiurnas) p<H<t 
receber a,::; emendas qnc vonha.m a :;fJr offc
recl.das em 3a lliscu;sào, o projecto n. Ln F?, 
do lD03, fix<wdo <:t Llospcza do Mini:')tcdo da 
Guerra pa.1'i1 1904. · 

OR!)EM DO DIA 

Nínguem pedindo a pttbvra, é oncol·radtl. 
a, <li~CLL:osão e <Vlíacb a vota,çilo. 

E' <.l.n:JUI10ia.rl;L a db-wussito ullk t. do lll't)· 
jcctú n. 1:::1 X, de 1903, rDd.a,cÇ'~O p<tra novi.t 
1liscnss<lo, tle éLCcoedo com o ;u·t: 1:32 do 
RegimcnLfJ Interno, da. cmcncl:t app1·ovad:.~ 
tH 3" disctLssã.o do projecto n. 1: ::1 <_:, dnstrJ 
anno, declar<~.nclo ltno gozar:i. 1le L·anrtlli:.t 
posta.l rt Reviste:, J/erlía!, de S. Pa.ulu. 

Ninguorn pottintlo <IJ p<LbYr;t, t; cr~cCl'l'au:.t, 
a. discu::;;~ [lO c a,d iadn. :1, vutar:~w. 

O §r. President:e- Nilo lta,·rondo 
n umee9 legal pat·a. se proceder ü.s vot< ~t;õcs 
das ma.tcl'ias inJic<tdas na, o1·tlcm r1i) üia, 
:passa-se c.L m<~teria em cliscu;;::sã..~. K rwnunciada a Lliscussão nnic11 elo p:~l'eccl' 

11- r:z B. ele l()q:: suln·o :LS !:lUU·Clll(Jnlbts da 
C:.~mrnis:São d~ lVhrinlttt e c;uert·;~ a.o pi'ojoctu 

- n. 13 ·2, q uc lix:~ L~ ,.,n'C,~<\ n:bval, em :)"- di s-
PRIME[RA PARTE DA ORDE~I DO DiA 

E' annnnoíadn, a 1liscus;;;:\.•J unil'la do rn·o cussão. 
jecto n. 1:):3 R. de 100:3, r·cdacção par-[~. DIWiL 

discussão, em virtuJc do ítl't. t::J2 do Regi
mento Interno, da emenda appL'OV<LCht na. 
3a. discussão do peojccb n. 1 :-;:; A, rJcste 
anno, declaru.ndo quo goza.rão d'l ('r·anquia 
:postal ;:t cone.-;pondcneia o :t Rtwista. do 
Archivo , PttiJI.ico llo Estado de i\Iinas Ger·D .. OL 

Ninguorn p~rlinrlo a pala Vl':t, <J enc,:;rm(.h~ 
<L discu!:isão e u.rliaua a vot:lçã.o. 

1~' annunciu.da :t, discussão unie<.t do pro
jecf,o n. 1::::1 T, de IDO:). l'Cda,cção p•n·a nova 
discussi'i.o, em vil'turlc do l.tt·t. [:~~do Regi
mento Interno, U.r1 cmend;1 U.c:;;tac:.vl<L nn. ::a 
discu~sã.o do pl'ojed.o n. 1::1:3 13, desb <tnno, 
declarando quo goza,1•ã.o de í'l'a.nqnía postal 
i1 cot•resp~.mdenciu, e i1 Revista, elo Club Mi-
lita.r. • 

· O S1·. Tho1naz Cavalcanti 
(peta o1·rlmn )-S1·. P1·esídontc, t:.tuto ,sobrü 
este projecto, cumo sobl'e o seguinte, peço ü. 
Me~a que man.de fazer uma poqueoa modi
Jlcaç:ào nas respectivas. rodacçõcs. 

A emenda. que apresentei ;í, ?v~esa e que 
!leu motivo a este~ úoa:-3 projedos, sop:.trarlos 

..flo primitivo, dizia- Corrcsponcienciu.s e 
i111pre"so.s-; no omtan to, na rcdacção ost;i, 

. consignadu-corr-ospondoncias e revistu.s. 
E' uma questão de substitaiçoã') de pala· 

vnts c eu peço it V. Ex. (1uo mande fazm· 
e,tu. ml>dificação. 

O Sr. Presidente-Sim, 5onho:. 

Ningumn mais po.lin(lo a palavra, é on
·corradu. a díseu.:~são o adiada a vohçfLo. 

E' annuncia·la a discussão unica do pl'O· 
,jecto n. 1:33 U, de 190:3, redacção pal'a nr>va 

O Sr. Presidente- Au ptojccto 
11. 1:3:2, do 1\Jr.n, 'Lue fixa, a l'ot•:::t. n;v.·;d p;u•tt 
I> exerdcio de lDU-1, fol'an; a,pt·us :mtlttbs 110lo 
Sr. Thomaz Cavalcanti dttas omen i:tS. 

A cntcmd<.~ n. l, m:.~tld<Ml.lo <WCl'esconktt·, 
in (iYW cio § cl•J ÜO D,l't. i'' Cll[JIIjr.(dOS 0!1 S01"

teados, ~' Ol'íÍ discutid<L o depoi.-; vuti.L!la con
junct:.Lmente com o pr0jr~cto em :;a <li.·wu:;são. 

A emenda, n . . ·2, <Lttt :Jriztwdo o r;uvm'no i1 

re.lu:dt· <LS Escol<.L:-; üe ;\pt'endizc~ ?\fadnbci
eus, a, rr..vnr os ::.•cglllamoiJtt)~ rio eorpo de 
rnarinhdt•os n<tc.:iormes, utc., ser•; L desJ.o já. 
e:wluida, c apr·c.:lentauu. comu p1·ojcctu o1n 
scqntr<Mlo, ontt·;.tndo em .2a. discn::;sfiu i;m pl·o
xirrm scssfw, poL' toe sillr) <tispusis·fw lnclaid:" 
na peupusta j(J Guvm·no o aeceit:\ em r,empo 
pcl<L Comrni.-:;-:;ü.o para :-:CL' d~dGacadn .. ti'ausa.) 

Si nonhum d(ls Ses. Deputados qulzor 
l.lStLr da palaVl'<.L :::ob1·c o par·ccer n • . t:Q, B. 
dcel;u·:.u•oí e.tcurrada a discu::;sã,o. (_/'aw;o..) 

E~tú. l!ncerr•ada. 
E' annuucia1üt n. zn discussão elo pro,jcctu 

n. 185, (l~ 190:3, fixando a, despez·t do Mínis
tel'iu das Rela.(:u2.s Extel'iore.;, pat·a. o ex· 
Cl'CÍCÍO dn 190-1. . 

O Sr. Pt•esidente- 'f,!m a p:.tla
vra o S1•. Barbo~a. Lima. 

O Sr. Barbosa Lilna (·)- SJ'. 
P1:csídente, de\'O conf'es~a.l' a V. Ex. e ~). 
Ct~Sí1 que, em Yirtudc das rcl.'ot·ma.s por que 
tem 1mss~tdo o H.oB"ímento, cheguei. u. ~1ã.o 
compr·cllcnd.or, a nao perceber onde 0sGcJa <.~ 
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ut.ilidade o a eflicacia. do que se ch::uua em' mente o tempo· do cxorcicio financeiro'? Com~ 
lingua.:.!,'em parlamentar-a discu:::;sã.o do or- é que s<J nos inhibe de re::;trillgir e.~ta des
çamento d:.L despcz~. . peza, de fazer com que a despeza correspon-

Paeecc que não üi.scutimo:=nenhum desses dente a um ;,tnno nãosej.tcxactamentecones
orçamentJs, si não p~'tra fazer usJ dn. facut- pondontc ao a.nno ·seguinte, ficando-nos assim 
dado quo nos calJc, cowo fi.::;cacs e rcprcsen- a faculdct ·_e de fazel-n. restringir maid ou 
tantos tlo contt·ihuinte, de rcJuzL· a despcza, menos, pois que o Ol'çamento tem de ser fct
sempre c1ue entendermos, o ·esta acaL'rcta t:dmentc o me:;mo. 
um onussupcrior ás forç:as oconomieas da Si não })Odcmos reduzir essas despezas, 
no.;sa na,eionaliu:ulc, no .lll'Jmcnto em quo J2~tra que deixam de vigorar , parn. que dis
flmccioró, o Pa.rlamento para css:~ üis- cutirmos ~ 
cussão. Ma.s não pJdco<lo rosl,ringir c tendo quo 

-o que se tom, por~m! assentn.do, o quo nos cingi e d.cluolle enumerado de rubric:.:~;s 
vae sJndo a pr<\xc a pcl'pctuar-sc dia pL•r alinhadas sob o imperio da, fata.lidade re
di<L, o que ost.<i,, segundo a intm·pretação ge- gimental, a tliscussão é fatalmente ocios::t. 
r<tlmonte acccü<l, }Wescripé~ no Reg-imento, Será_ i:t.penu.~ titulo p~tru. dissertr .. çõ~s. a,cade
é que ne~1h1.1n1<1 cmcl_lLI.a, nci~hun!a i..dtumçio 1 mic~s, onsrjo p:tt·_~L apreciação dos y_~rios 
substant.:w.ln.1en1.c. ntii, :;c p(~uo fa,zoe no ul'·j sm·v1ç~o,, oppoer uuHI.ade pa.ra a mamtosta~ 
ç .~mento, o qm~l nn.d.a, mai::; fiel senuo do que ção de oppo.·üção,..á politica internn.cional que 
um simpL~s cot,L00 material, que a Commis- ttCLtSO ó ÜOVCl'll'O tb. Ropublica, tenha. a,rJo
EãO tlc Orç;Lmellt) podol'it\ fa.zer n<L cnu- pt:tdo. 
n:lGl\1r;fi.o d:\'3 ver-In~ de uospcza.,quc _rosttlt<un Por exemplo, o inomcnto pam se apre
uas leis qun org::Lnízaru.mos uivcl'3os sei' viços ciar n. marcha. que \"J,e tcnJo tt questão do 
distdbuitlus a cadtt nrn dos dcpaL'I;amontos Acre. 
conhecidos sob a uenonünar.~5.o de Ministorios Não seria. eu que o fize§se; cxBmplifico 
da Ropublil!a. . ttpenas,scm entender que fo:::sc opportuno ca-

Tvmemo,::; ptn'a exemplo o orç:amento, cuja hir· naquillo que_ cx<tetamcnte convem menos 
discus.~:.w hoje se inicia ; ahi ostú. e;:;pocíflcada a.os interesses nn.::ion::t.e$, is.tJ d, de fi:t:zer d::t. 
a dospcz •. cnm a noss.:t rcqH·o,:;cnGaç~ãv no Ex- discussão de nma lei de meios ohjee&o de 
·t~n·lor ; ucspJza com o C:.~r-po lJiplomatico, dissertações academica.s, de:::viando o dob~~,te 
dospc1.a com o Cm·po Con:3ular. uaquollo campo don tro do quul cU c deve &el' 

A Ca.mLtra. potlia cntcnclor quo, em ·vi ::I La. t•estl'icto, c que nKo é si não o d·J. n,prccia.ção 
dLt sobl'CC:tl'ga uxtr'i.l,(ll'dinal'ia. do tributos da, cousa. prenx·td!t nc!:!.3tt'3 varia~ ruiJI·icas. 
lu.nç~ados p01.- occasiã.o cb.s u:dgeoeia':' impo.)- Entcn~to Ctt, pôde qunlquce outro collcg<t 
kts IJ<!IO clw.mado contl'aelio do (imdino, cotendcl', no c:wrcicio de sen mandato de rc
i.L Camal'i1 p .dia. ent :nHlel' qno, :::ttbsistindo pt·csent:t.nle, dcsri<u·-~o ex:tcLa.mento ilessc 
c.-;tes itnpostus cxcopcionn,es, m~IJia·lllO a obri- objectivo o entender quo nfio In razfw pol' 
ga.< .. ~ã.o de dttr' ao conl;l'ibuinto os tu. ,justa sa- ctuo mu.ntcr u1nr~ ropt·csenhção luxuosa 
t.ísfu.ç~5.o, 1tc que, ~i (l cer·to qnc o onct'<.t c0m juoto ao clwtb du . lmpol'io Moscovita o pro
tributos JJC;)ttdissirnoL ni'ío moncs cer·to é quu põe llma. crncni.l.n Sltpprlmin(LIJ a YCrb<t : 
ao lllOSmO t::nnp:) pl'OClll'~1, l'CdUZÍt' U. despoz•t não e.;ta"luo;' em ~itllttÇ·ào do gasti.l.r tanto este 
J.Hiblicu.u.o sl;l'ictamcmk! nccossario,ao minimo U.lliJO quanto ga.sttí.mos o U.llllO pa,ss:tdo, quttn
ab , ~ixo do quLtl u.IJsoltttamcntc não existiria to g.:tsLúmos em. OLÜl'OS annos. Pó:Le <.l.prescn: 
a or·ganíz.tú5i.o c})S sct•víços pub!.icos. t~~r outr.:t emenda, dizendo: roduíluJm-~c tac~ 

FICi1, porém, ost<t liiJerdudo t't Commis.sã:o, e taes dc.:pcz.:ts do modo quo o computo dn 
·que tió ~o podcn'b restringir si so aLlrnit.tis:se dospozn, tuLa.L fion. reduzido n·J, sommrt do 
quo um, dou.:; ou m~dor numet'.) de Deputados todas css11S p ~~.rcolltts. · 
Jlrupuze~:';O a. suppt·ossu.o, a. redttC(,{í.o das uc::;- Não pódo í"t~zet-o; o Rogimento nKo lhe 
peza.s u.linhtdt~::l nessas v.uiu.l:l rubr-ictt3. pt-rmítto istJ. I3ern ; mu.s onttio u.uo·mca: 

As,;illl podot•ia a, Cu.nu~ra. dizcP, 'rcspon- tom?s a dohçi'w pm·<~; uma legação ,ju~l.o ao 
dendo á pcPgunta que o sHnplos b:nn . sonso Moxteo. PoL\JilQ nfLo l;eremo3 uma. l'epre,en
uo vulgo Hw l))UO!'it~ fazer: porc1ue: lmvomo::~ tação diplomu.tioa, ;junto au presidente Pot·
do üJt• uma l.eg . .J.Qão .)unto u.o Cztt.L' llc . torlu.!':! fi rio Dhs '? Porque o Imperio a suppl'inüu, 

· as Rm;sí:.~s, no mo111unto pt•cs~mf;c '? São <lo amu.rgut•;tdo com i.L gloriosa jornu.dtt. dê Que· 
l;o.l ot•dern impol'ta.nttJ:') a.s l'olu.çõc;) políticas, ro!ittl'O, em qlle foi .instu.mcnte fuúlatlo . o 
dlplulrutticas, no- sentido str.cto elo tormo, dcspota quC' a vdhu .l!:urup.L querlu. impor :i 
comn'\et'ch\u\, que potloriamos tr0clr com Amerícn. Latina'? · 
esta ~Jtoncia, quo não nos · so,j~ possivol, no . Mu.s,_por osta ou por qualquer outrrt ccm
examinm• o or·cu.mento, suppt'lmn· o.stu. do- stdm•a.çao, vamos tlu.t• vc1·b::.t p~n·<l. tt. legação 
tação? . .. · . . junto· ao Mexico; 

Pois a _do~:tção não .é annt~a 1 Pois O·.ol'ça.; Tambem rião pouomos_ fazol-o,porque ,seritt 
mento nao e um·~ ·t1~1 <lc:3ttn!~da. a. tlut'O.t' !:ló- croa1' emp~·ego em uma. lC~i anmm. 
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Mas, então, não pódc diminuir, não póde 
iugmcnta.r, o que pôde útzer?. Contemplar 
platonicamcnte e d1zer depois que o orça
mento está vot.ailo. 

Mas, então, que discutiremos, n;_t lei ele 
meios~ Que é debater- n. con von icncia. das 
varias rubricas as::;,gna.ladas nost ;.t loi '? l~' 
.simplesmente llOmologa.r o tra.halho da. Com
mis~ào Je Ot·çamento? 

Dir-se-h<t: mas si se voi;ou c~nteril)l'Jll\m te 
uma lei, crea.ndo novo ompt•ego, que ·se 
insü·a. o;~ despeza. àcso3e orçamento a V(Wba 
corres po nden to ao o rn p l'ogo creaLlo . . . B c m; 
mas sL não se Vvtoll non1ulnM lei nesse 
sentido, a. discussão d t> orç~~rnon 1.0 •.í ocio:3a., 
porque so S<:tbe de ant.o-mào, lJOl<ts cxigcn
cias d<J Regimento. que não h<t rp1e f'a.zoe, 
não ha ClllO <tugmenL<tr, não hn, (1ue tltnü
nuir. 

Mas, ::::enltores, hn. pn.p:Jl mais sympatlüco 
c mais opport.uno a. ser rceun hl'(~ido nos re
pre:>ent<Hltus da ~ilçã.o do (1ue soja. o d.o redu
zir a dc.spcza publk<t ·~ Ma.s, si no orça.ml~rtto 
não s J pód.e rorluzit· tL dcspez<.t publiea, onJe 

.· é quo se póde 1'Cduzí.1· a despGZ<L pnbtiw. 
Perambulando labueiosa1tCtHe at:avés elo 

labyr·inthu de nossa legislação incongnrent ~. 
espel'c.tnc'!o quo a Ci.l,m:tra. sob cuja. responsa.
hitidade pcsa.m t;una.nhos e i.ã.J t'oL'!lüdn.veis 
Pl'oiJlcma.s, 1;onha t,ompJ do romodola.r toda 

. essct legishtção, pal'<L só ent~tO red.uzir [L des· 

. peza publica t. 
NiLo; oss<~ é palpavelmon í.o umu. tal'efa 

supu rio r, i.tiJsolufarnenGo inacco;.:;i vcl li. no~;;;n, 
:.tl'.tividi1(1o real, ainlla. cutu olbt ::;o <lcsúubre 
nus oil.o mezes quo ,.;·,o l'az~JIIdo a ltOl'm;di-
dade de llosf:as scssõ~~~ lO!.dslal,ivas. 

O quo re~ulta, doss:L · <.tpt•ecí;tç:ão em que 
JIOS O!lCOlltl'l1 lllfl:t, tliSJlUiÜ<,:fLO B'ltl'OÍ ta rlo !{.O
g'Íll1lllltO é quu nós temo~ do ·"'llppol'i.<tr 
l'CSign:Ml ·S, al/l •tllO I.IJIHL rd'ul'ffi il. do H.cgi
mnnt.o nos dê meios p:vra melhoPnJOnto 
pl'ucetler, <1 ju::;t;t cxprobnçào tlos JJOSSfJ;-; con-

. cilla.lliLOS. 
E::;::;a. w\.o }>ó:lc f<Üiu~r, essa. ahi vivo ifJr

mula.da r1:.~s quoix 1.s, quu ji.L se vii.o :wol.u· 
ntando, eot.no nrn eôro de maluiçõ~s. poltt 
sitLta.Çtto rn·ccar·ií1, miset·riJna em que ~13 
debatem tnuítias tle nossJ.s inrlusliri:.~~ c:e
mentares, em quo se contorcem 11s cl.:t.sses 
·la.bo ·io~:~as de nusstt patria. 

Q11ando votámos, quando se vo ';ott, sem 
· rlíscutír·, ;_~ loi quo creou esta. tremenda rü.le 
tribut•u•ia, graças <1 qual o Thesouro pôde 
.haurir recut•sos pal'n. fazoe face <WS nossos 
cornpromis~os externos, para eot•rospunder 
r1s exigenc]as impos·ta.s por este colcbl'O con
.tracLo <lo fundmg, o sentimento quo pl'opon· 
·(iorava nost,a, a::l:1ombl(:a, a . c::~pol'ttnça, qtw 
·:vivh lá fóra. er·:1 que esse SiLCl'Jficio tel'mi
;narüL no diu. em que, passados ·tl'CS ann,Js, 
.nós l'etoma.ssemos o pagamento. em especle, 

dos juros da nos~a. divida, exGerna.. Foi <LS· 
sim'? Não l Va.c sendo assim t Não ! E' pos
sivol ser as~im ~ :\ã.o ! 

Porque? Por ca.usu. do Rc.,imento. E' 
licito cen~n.t· os lmt·~us dea,nto dost<L con:.lição 
do vida, interna du P -·.l'hmonto, pa.t•tt cuJlo
earmo~nos neste hecco som :)a,hidtt? 

A t;n.ma,l'iL qnc r·csp•rnd~t. 
I~' re<.ümcnto umu. sittutr;ã.o exquisita., in

dosculpa.vol, on ser<t que nú.s nos qllizcsso
mos a.in,la suppor em um~•. <'i tllív:â.o (1 uc pcr
mir.t.isse man I.Cl' est,,, teibtüa,::5.u excepcional? 
Ou clir-s8-lHL (lllü S'~ allega. que ü vot·d<~ ,e que 
o f'andi ng teeminon em eel<l.•;io á rep1·isc do::; 
p :tgé~mentos, em nspeciu,,los juros, mas quo o 
pa.gnmon to dí.LS qnota,s do <unOI'i;izaç~<'í.o e~t(~ 
su::;p:_;nso ; qlle nio eshmos 1le11 t;t•o do .~ tr1)S 
pt'imnit'O:-J annus m:.tis difficei<', mns doníci'•J 
llos dez t•esta.ntc . .;, quo, sou1m<tll1JS ü.quol.les, 
faziam 0 >3 tl'ezn do contf<.t•:Gu i N<io ó r;_vlão, 
p rqt.w 11 Si.I~pcnsã) do pn.ga.rnento d;~s quo
t\'l üe ·.rno1· .. Lr.a.ç:ão so den muitas vezo'J indc
pcodcntc dis::l ~>; sã.o e .Jnltechlas suspnu;:;Õ~\f:i de 
p;Lg<.lmcnl.o3 dt~ quotas de <WlOl'r.ização de 
V<~l'io::; nmpr-.~st.inws.S\J nl quo se devesse man
ter· <1 sil;ua.•,'ã.o 1. ~L1 qual su tlc.senlut PL'c::;ontc
rncntc. 

Ouço f'a.lar, l'I'CClw;ntemen;,c leio, vejo o 
quo se csct'OYC ctn todos o~ijoeruws 1lo tmiz, 
cum urna insisk~n <.: ÜL a Qtte n5.o lm i'ugil·, qne 
nó-; a.tl':.~vc:~s·~mo> um:t, tf'cmeml<t c excepcio
D<tlis:-;lnta cr·i:-:u ncooomica. que amotina tod;t.s 
ilS f.,nt-JS de flO.;:n pt'OUll.CÇ!iO, <t qua,1, defi· 
nhando dia, por di;t, v11o Cl'C~tnJo nnH Hitru
' ü.o nu !i1tt üc c,JlHa::: i11tolemvel, puis rtue 
:-:;itua.ções dr.sL:t o1·dcm costum<tm s.:f' Pl'O
tlrom.J:~ de nt•lYt,llCiltos con vul:-;i\ru:'J, ([Ue são 
f.!OIIlO ::ii.l['ilS l'Cg'ÍILO.-> pol' ltiU g'0\'01'110 <!lla.lqUCl' 
e em I.Utn a:; su ~ b!a .. _te:-; He agil.am para cllmi-
11<11' :5ir.ua.çõc.-; quoJ ag-e111 soiJC•e sr!u ut•g;ulismo 
como eot'PIJ e.:;r.eanJJO Íl'l'Hante. 1•: aea.so a. 
melhor Jflü(liciu;L Jl Lt'iL e.'it<.t :-it.u<tr,~.-·I.IJ (~ duct·c
tu.r a vaiO!'Izaç~ão, tJ dcr: l:.u·n.l'., pu1· ller:roto ua 
pot•t; tl'ia, que fi,•a ntlcnclo nutis o c.at'é e o 
a:~::;uc '.1' !HSSí.L :~ SCl' p:,go IJUtiS pOl' l1í'l'Ob~1. ! 
N:J.o ; a, pL'imi}Íl';), rogrt~. dcment ,,t•issíma. é a 
que snbe qualquer conductor do c;tt·a.v:tna, é 
üo::!Ci1t'l'egu.t· o c;.tnwllo ; do con tr;.triu, nã.o 
v.r·:t longe o dia em que clle se aj:Jellw, re
cusan<lo a pt·usoguir ntL marclta., nã.u llii.YCn(lO 
bastã.o de bcd ui no quo (J fa1.~ :.t erguor·:~e 1nu•a. 
prosegnir. 

I<: co1no diminuie :t cat•ga?. Que é a 
car<:r·1 'i. 

1t~' ;.ocoit;n.; ~f.í.o os imposto~ exigidos pelas 
UOSIJCZitS, SÜ.O OS Ol'Çitlllentos. I~' i1 dÍ. tnÍUUi~·.ã.o 
üos impostos p:~l'U. qne su fa~~il. r .ce a um 
Ol'l~\a,rnent.o de dcspJr.as l.iiminuido; ü a dirui
nuição d.o orçamento da despeza.. 

Ma:~, í~l.o JJão podemos t'a.r.<:H' sinão pot· 
aquc!.lo peocesso, q1te ó um laby1•intho, p1ra 
o qnal uão ha fio de Ari:t.dne que no:-.; con 

17 
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duza: 1) aquelta r0moielaçào de um~ legis-~ pode; mas taos quaes conl.IUI·ta a situação 
lação complicadíssima,. tardfa em que nos financeira do Estado, a ;:;Huaçã.o economic~L 
podemos atrever, com a -certezt _prévia de da Nação. . . 
que em um, em dous, em teez, em quatro, Nós estamos p1·epos1;os á guarilll: de.;;n st
om seis, em oito annos não S':t.hiremos, salvo I tuação; _esse é o nosso papel. preCipuo, ess:L 
si nós sy.:;tematisarmos aquallc processo, que é· a nossa 1'uncçã.o prim.acial. ; l}i~so vLvem 
outra co usa não é si não a abdicação das as esperanças dos nossos compatr10ws. 
ilossas t'uncções privativas, sinão eng·lobada-1 Si, porén1, se i>assa anno após an;w e a 
m.· e.nte d.izer de vez aquillo ·.que. S.) tem dito I despeza vota-se a mc.snw., o q.uo lla de pl'<J-
por par:~ellas f~agmentarias. , ficuo ness3 no~so trabalho ? . . 

Em ve'l de drzer, na cauda .do orça.memo O que 11:1, de con;ol[dor• em ~tzer que po-
do Intet'iOP, no corpo do orçu,mento d<\ lridus- dm·Lamos inicü~1· a remodcla.çao da n<?s,::;a 
tria., em additivos a,o orçamento d:t Fazenda legislação, quando todo mundosabo que a~o 
-fica o Governo nutorizado a fc.~zer isto; fica não passa de unn, sahida • doutrLnaria?.. 
o Governo autorizado a fazel' aquiHo ; fica o O l'.Jmedio alti cstü. : é refazer a. lei~ é· 
Governo autorizaria a fazeraquillo outro, supprlmir en1pregos, om uma lei ord1n!lr1a; 
di_gamos -ticêl o Govel%) autorizado a fazer c essa lei oi·Jina.I·ia passa por tl'os d1~cus· 
todas aquellns comas quo o Congresso Con- sões, . em cala uma das quaes o proJccto· 
slituintc commctteu ;i nossa sabedoria. E nós inicial, que SLJ.pprimia, vae sendo emendado 
aqui ficamos para vota1' o orçamento ul.i. des .. para augmontar! 
peza, j.\ se vê, homologando-o·. Exemplo; o·wnão ser<i, propl'iarneute o case-

E' iS)O o que a. Commissão de Orçamento de supprirnir, m:.s é precisamentje o cn.so de 
clP.termína. augmcnta.r : o poder publico diz que pro-

Emendar, como·?. Ma.ndar emendas á Mesa, cis:~mos mais um juiz do sec(·ã.o nu. Cu.pital 
diminuindo, reduzindo?- Não é possivel ; o Federal, o Congresso rccGnlte~e c:;sa nocos
Regimento nU.o comporta.. sitiado, de quo é melhor :juiz o Governo, 

Augmentar? Cmio quo ninguem se lem- examina. os dados em que o· Governo se· 
bral'<í. de a.ugmentar, depois das consideroções csiiriba, tomando conhecimento dn, esta tis·· 
que, antes uo fuitas pur mim, moviam-se no tica dos feitos que CJl'l'em l)Olo juizo cxis
espirito de t•>tlos os meus collegas. tento;- percebo quo, d~ J'a.cto, o tmhalho é 

o Sn .• Tlfv:O.I.\% 0.\.YALGA:'I:TI _No emtando superior á actividarlo de um úwccionario 
1 unico, o propõc .. sc a crottl' mais um loga1·. 

o o!'çamento cousigrm um nugrnento de ccm;o Que n.ppa.l·eco cntilo? Appu.recom dous, em 
o tantos contos, ouro... vez do um: é m:lis um escrivão, !} mais 

t 1 Sn. B.umosA LDJA- Si assim 6, 81•. outro, e é hmbom o aug·monto dos vcnci
Pre~iucnto, puucos sã.o os l.ouvorcs deferidos mento:-: até então -pagos n. osso typo de
;t V. Ex. pCli.L foliz ini0ia.ti va quo t0mou com !'unccional'io. 
o f.:Cus dignos collog:Ls da. Commi:;;são de Po- Curioso ! O f11nccionat'io estct sohroca1•ro· 
lieia, OI'ganiza,ndo nm projccto <lo reforma do grLdo do tl'<"tiJalho, dá-se-lhe um coJlogn, parlli 
Regimcntv. qnu dssc[~l'l'oguG t~ tarc('u, quo 6 oxugeraJ.a~ 

OxaltL, essa, roí'ot•mn nos permitta. oxct·ccr ·o, depois de allivhda c:;ta., dá-se mellwl' 
a mais E;ympatllica d..1s nossas funcçõos, pag;t o gunora,Jiza-so a pa.ga, orn 111mt prodi
aquella que melhor nos poderá rcC'ommendar galidade do nu.b:.tbvs ou de loucos ! · 
(L gt•at;idào dos nosí::os constituintes, a que Sim, de nababos ou do louco.;, porque. 
con~isto orn so nos facultar o !líl'eito de re- ainda que esse fosso o dinheiro de no:J~o bol
duzit· a despe~a publica. sinho, nós não tínhamos absolutamente O· 

Não vou ao ponto, em materia de ciumc direito nem a !iberdado, corno republicano;-; 
d_o classe, do querer que se nos reconheça a clarividente~, de fa.zer corn o dinhoi['o pu-
hberdade, a, m.eu ver perigosa, de nug-montar bllco doa<:õJs dt-sta natureza. · 
a d;ospez<1 publica. . E' pol' is~o que me Iasthno do me não ser· 

Sei bem que é Constitucional, que l~ o que reconhocülo o dirvitJ de ontrt~r neste orer.t
estari:l mai.,; do acco1·do com o aspecto rloutri- monto, üc cortat· funlo, de cortar coroe 'do 
mu·io ; mas, conhnc~ bastantcm~nto a vida reduzit• a, do~poza a~uil~o quo o:-:~ povos qm:· 
das asgombleas, aqm e róra dttqm, vara con· atru.vossa.n1 umu._crt~e do pobwztt podem l'a
fessttr loalda,Jo que, aberta.. esta, porta ao zm·. Os povo::> noss:ts con!liçiões n;"ío pódem 
anvc.z d~ ~e t_endo1· ~ redt~Z!~ a dcspGzu, a.s ter a mesma. rept•os~ntação das mtciont.tHda
soliCt,ta.çoos otettoraos wd.u~1r1ao o Congrosso, dos opulentas. ( Apo~ados.) Ahi ostá o exem-· 
que e uma assmnblt.~ilr pohtlCa, aaugmental-n,. plo na Sul-America; u.hi estão ar:! nacionaH-

9ue SíJ não nos descouhoça, pol'ém, o di- dades que toom l'Cpresantu.ntes acreditados. 
rmto do reduzir. a desp~'Z'-L publica, o üc não conjunctamente perante duas ou t:res poten-· 
da1·. ao P~c~or Executivo Eecursos orçamon- cias visiohas, para o fim de reduzirem sua 
hl'lOS. sumo nquollcs-nao liaes qun,es ello dospoza no oxterior - despcza tanto mais. 
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ooorosa, quanto feita em moeda que não 
é a nacional, o, por C-)DS3q_uencia., svjei tn, 
ü. rubrica pezadissima. de cliffe,·ençc!s de 
combio, difl'erenç:as d.1 cambio ,_aggTavacLls 
pelas condições do mercado economico, :p~1r 
sua vez sujeito á. situaç-}o creada por cs:m 
::Jggrava(:ã.o da de.;peza publica- ci!'culo 
vicio.)o, dc·ndo tümos o dovcr üe sn.hie por 
um csf'orço 1':\uprcmo de ccJnumia. c de lnm 
senso. Não 1w. outro meio, pa1·n. o EsttvJ.o, 
como para o p::tl't,icnlar, sin:'io c::tc : redu
zir a dc::;pczêt ao mioinw imposto poh si tua
ção. 

A mesma coma vac ser nos outros or..;-a
mcnto·s. 

E, son ltol'cs, cousJ. mais d ptora YCl, facto 
mn.is desconsoLa.dor para. todos cs espíritos 
republicanos, que sentem que esse rogimcn 
é capaz de prop:.>rc:onar aos nossos par,riclos 
tlias de felicidttdc, wbPo um largo alicerce 
de prosperidades domestica.-; e publiccls. mas 
que ao mesm) tempo voem Cl\IO int'elizmonta 
ellc não podia, digamos com fr;.wquczn., an
dar mais tortuos::nnentc desviado do S3U 

curso do que infor.~una.damcnte tam vindo, 
som quo eu devn expressamente, sem q uc ctt 
queira tctCitament'), e O digo Jcmtmoatc, filL:CL' 
a mioima. indinuaçfio menos ju.::Ltt r~ osto ua 
aqu3lle Gover·niJ, em C~l)Cdo, imlividual.
mente. 

Não,- o fae'o ü m1n caractm·ísljica, um;~ 
configurat;ã.o quo St) podi:~ <lat•, siso tJ•at.•.S$0 
em pn.pol qnad pif'm•u,do a gl'<tpllicu. rpw l'opt•o .. 
scn ta o.:~h · situaçi'ío. 

Está. l~'tlli um 1'ucto; cu t,ivo o in('ul'tnnio. 
o digu lcalmcnto, digo ct;lll o ma.ximl) de. 
sincm·ida.lio quo mo t} ]H'dlll'io, l)í\o qum·o 
con1 isso,pot• J'<jt•mo. nonhum~t. vniclosamonl,o. 
mo cnll.octtl' em sU;uaç·fvJ llli\ís sympatldco 
do quo qun.lqueL' üo::l mo11~ hotu•aclus collug-n:i, 
:.~ cujo pu.t,l'iutisltlo o a euju . .; luzc3 toulw 
sompl'o tidJ o pt·azot• du petli t' inspit•açõc>s ; 
nã.o, mas ou ti vo o infonnnío do me achar 
gt•u.vcmente doonto, c por• 1:-;;so afasta'.lo da 
Cama.r<~, quando foi aqui vottLdo um CL'8dito 
pa.ru. satisl'i.tzel' tt <.bspezns do qua~tricmnio 
te<.msacto, ci·odi to que [L Ca.mara deu, faço
lho c~sa, justiça, onvm·gonhada, silenciosa
mente envcrgonhadn 2 credHo que a Com· 
missão de Orç~amento motivou con:~tra.ngidtt 
o dosconsoln.d !,, credito quo eu cJmbatJri;t, 
do quo só tivo noticia. quando publicado 
no expediente do S.mado ha. poucos dias, 
c que naquella Ca~u. tevo tambern parecer 
favoravol , com oxcepç{~o elo vot.o do 
honrado Sonadol' p.)lo Pará, o Sr. Dr .. Justo 
Chermont, dospezas feitas em se1·vi~~os que 
não podiü.o deixttr de scn• satisfeitas, soiJ 
pena. do se lançar a responsa.bilidado do 
tal malvm•sação dos dinheiros publicos, 
sobt'e os furnecadol'CS do Minis~erio da 
Marinha, o Congresso, solicitado pelo Poder 

Executivo . dotou a rübPica - Munif~ão 
Na.val de 1Úu orça.monto, de 2 a 3 ann,os, 
com a verba de 750 contos ; e dowu
a. d(? reparações U.o matGrial nav,\l com 
a. ruhl.'ic:t. do 1.200:000$, da.ndo mais 400:000$ 
do que ora pedido na proposta. d.o Governo, 
apezar llo Congres.so ter rei'Ol'Ç<tdo esü1. 
t•ubr'ci1 cJm mais 400:000$, d.espendeL·am-se 
os 750:000 . .:; dado.:s o mais 760:0:JO$; na se
gundn .. tambcm ref'orç:.ula de mai:-3 4oo:OOt1S. 
dcspenclcram-se os 1.200:000$ dados, e ga;~~ 
tara .. m-se mais 8GO:OOO$. Quol' üizer: um i'un
cciona.rio publico pl'eposto t't alta superin
tcndeneiét do um rninistcrio, dcspendeu ille
galmcnto mais do l.GOO:O;)O$, <tlt~m da 
somma que o unico poder competente para 
auLoriza.r- dospeza , tinha. concedido a deter
minadas r·ubl'ic:ts. 

Mas, pam que esf.a seja uma Rcpul)lica de 
verdade, para que este seja um regimen de 
l'üSp:msn.lidadc offoctivi1,para quo o contribu
inte saiba que o dinheiro que lhe é arrn.ncado 
com o peoprio cout·o,quc lhe timdo e que lhe 
ü~z i'<.tlta para satisfação das sua.s necessidade.:; 
prirnordi<tes tem o destino quo.~ deferido pel~~ 
asscmbldtl. dos roprc:;;entantcs-:::ut•ra preciso 
qno se ohrign.s~o esse fupceion<lt'í.o pl'iWari
cadol', JlOl' mat::; fulgo1ttos quo scJ:tm os .bor
tlttdos qne porventnt'Lt lhe Ol'JH\m a man.;sa, n 
re.-:ponüor r.rimínalmentc c c i vil monte pe:u 
dtwtno f'oito. 

Si um Itma. nação, qno t1ei:-..:a Llo ser ttma 
naçito policiada, ando ile.pó .w gastar tanto e 
n:i.u S.! prucistt sulici t;u· n. mini ma a1Itoriza-
1;ofto no Congi•es:;o, cu pllllesse incumbit·-mc 
lln 1itJrn•~l' ell'odi va, n. lei tltl. l'O~punsi.Lhilida·•lc 
üo govol'no, do podm· p11blico, do im·na.r ef
l'Jctint a. l'l'SponsabitirJado llus dcsmoralisa
<loros do rcgtmen republicano; si eu o pucll'S
so fiLZUl', tm·ht propo.;to, c, nftu o fiz pot·que 
llísst> me imp1;r.le111 dbposições t>cgimcnt:.tc~. 
tm·.a pl'opost.o 11mn. pmondtL mandando pro
ddenci;n· afim de so propút· um;t tlCÇ!ii.o rc
pl·cssiv<L conr,rn. cs.~e runecionu.l'io, afim uu 
tornar ell'ec:.iva :-sua. rcsponsJ.bilídtulo c.ri
m inal, pol' éSS<~ prJvttt'icaçáo catcgorica. 

Ant.o:J disto, ea ·tel'iti pedido, porque rrilo 
vi discutida nem nest:1, uem na outra Cas:.t 
do Congresso, a in li ridua.çã.o de:::::ét dospoz<l. 

Gttstou·SJ muito mui$ do orr·ado. Porque '? 
Em <1ue ~ Verba á vorbi1~ Peh;s conl;eact,os ·~ 
Não. Porque, no.:;to caso , edsa:; dospeza.s 
tet>iarn de :;er rcf:!·istratla~ p)lo Tl'ibunal J.e 
Conttts, quo, só o p6d(1 fazer quando as des
pezus s:'lo autorizadas pur lei. Si o lles
pcnd.io não foi autot·iz·\do, houve prevari
cação. 

Si nós cruzarmos os lmH·~.;; deante de facto,<:: 
<.lesta ordem, não pa.ssaren1oFJ do umu. assom
bléa de ac:.tdomicos occupados a trocar im
pt•es:~ões sobro as tttcorius mais bellu~ de 
Rniífeison e Schulzc Dclitsck, a c.lbcutir ~. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:04- Página 7 de 37 

i32 ANNAES DA CA:\IARA 

-va.lorisação do café ou de qua,lquer Ol;ltra 
mercadoria, a, debater tratados do commer
c:io e da politici1 int:wnacional. (Jfuito bem; 
é·iwito bem.) 

Entrcti1nto, no interior, o caruncho da 
closrnoralização vai no$ diminuindo mínuto 
por rnínut1J, vai nos desa.creditaodo a pnnGo 
tal quo p<~recr, ii~Ut~l termos dad.o . a 1:ne~bEr 
das nossas conVlC(;oo:~ por uma Instltmç-ao 
quo julgu.vamos capaz do fttzcr a, ver.la.deiPa 
prosperidade economica do pcliz e que a 
não foz. 

A' fron_te do Govemo cst<t 11111 homem de 
bom; pos::;o dizel-o do feonte erg-nida, nnrlCét 
fui um paladano. A' ft·cnto do GovoL'IliJ nós 
~emos um homem euja sisudez so to1·nou co
nhecid:.L e proverbial., tod~ a vo~ que ~c 
achou <í. ft·entc dos negoctos pub!tcos: Ml
:nistro clct Fazenda, ChDfo dD Esi;ado, Prosi
den to da, Repu blica. (Apoiados.) 

hoje; para se dizer que ~1. f<.tbillid. tde do 
hoje não ser(~ a de amanha, como SI o lwn• 
·tem não trouxesse em si ;1 lição bttsta n te ela 
l'a para ::se ver o que são nesta série de in~ 
fallibilidades as fa.llilJiclades que se succedem. 

De.~d.e, pois, quo n,stc Ol'çamontnnão no~<~ 
pel'mir.tído colla.borae, como eu de ~oJ•açao 
desejava, cortand~ na de.-;pe~<L publlc~, re
·luzindo uma porçao ele legaçoes quo sao a.h· 
solntttinnnte dcsnecus.sarias, f'aço este n.ppollo 
para qu:) om uma perfeita con~rnunhão üe 
vi::;tas, _c sc.lntimontos c de acçn.o, onde for 
possivel, n:~ vobção do grande numero de 
Ie1s quü alü estãf) nos ameaçu.ndo com o au
grnento de despeza extraol'dllltt.ri<~, nós nos 
empenhemos em r~jcital-os. peJinuo aos 
poderes publicas que fa1;~a, não aquilto quo 
se uos aconselhou que fizJs:'kmos :porque, os 
Estados Unidos /tamliem fazem, ma:1 uma 
cous:t a, mell ve~ mais rea.l, I)lttis palpa.vel; 
n?i.o allllillo que se nos <~consolllou quo fizes
semos poequo os Estado~-) Unidos ~ambem 
ra.zem, isto é. <t <leerotaçao Llu um dm para. 
dar gt•<;v:n.s <.1. Deus pelos beneficios extra
Ol'tlin:Leios que tem osparglLlo, sobretudo 
nas provineias. elo norte, vic:.timas da_ cal<.L-
mid .rle da soc~~tt; c a. decretaça,o hypocptüt de 
tun <lin. de je,jnm. o:n cgiC todos O':i orgãos ~o 
potlm· 1111 blico cubr<tm as caiJoç~as p~tra l)edn· 
a. mise1•iconlia divirm. 

Dieijo-!110 nm appello; deixe quo a. mão se 
lho f<.LI;a de Cerro S')bre os preval'ica.ctoecs c 
caia. rw, íntlustda do:-> desfíLhJllO:> c n::Lo inda
O'UO si o dclinqucnto é um 4° cscripl.m·ario 
de thesou ·aria otr::;o estt'~ em cond1çõos de 
comm;_tnd:.~r esq u<Ldl';ts ou bri:..ra.1la.s; must ·c 
{LUC no rngimcn rcpnbli<~ttno se pórlo alli.tLl' a 
todos os p1·cdieados quo o ca,l'actcl'izttln, m:Lis 
aqw}ll;ts bctl.a.:-.; qttttlicli.tdn:; mora.es quo thzi;~lll 
üu um AIJon Arcllild o out,t·o::; vrmhtrleii'O:-.i 
pas!;o1·es de povos, que ::;6 vi;Lm ncllcs a. ,i~ts
üça, o nilu iLCt·cdit.e qtLO o e11Hicio so do~mu· Nós t votnos um minL-ltorio qnc vivia. <.1. 

1'onc, p.~l'qllc nu baldl'<WW, no Yiga.mento, nn ttppoll<l.t' paJ'iL a p,·ovidencia Divma •. Bem 
·J~~l'tWtlH'il o I!U]~im da. do!n.pida.qf~o \ a.c COI'· tl.l'l'an.ja.do est;u•i ·.mo; si nãJ fizessem os os 
'l'Oondo o:; alic0rcos em qtln ha. <lo l'Op(JUS:tl' o l'Sf'oi\~·'S intlHpcnsa.veis, na O:lphor·tb do nossa 
\'(}t•tln.tleit·o odificio. . .. compotenciH,, p:~l'U. pôt• coln•o ~í. vulocid<~clo 

F: nós so,jamo:-:~, twl,es de tudo, fl.;ciW':I o com rt nc ,. nu os HOS dospcnlnndo la.dmrt~ 
'"(~mos rnnil.issimo om quo u sm·, neg;~nclo os <Lbu.ixo. . 
au.:nnontos do dospcza, llOgi.tnú.o, :t•ocuztltHlo I N:ío a.ct'c.lil.o n.hsolutamento na cffic[teUl. 
::t croitçi'in do ompt·ogos rle tlf.ilidade incC)n- dr.t in, 'rv&nçfLo que H' pJdia. osporu.I' no cha
-:ost:.wol 011 pdo menos dé nti!id:ule que não mtttlo c.H'po diplumatico. J:.L ele uma feita, 
eséujn ovüion·l;issima.mento demonstrada., ro- não nD sorJH'OU•le, não sorpt'cnde n quem 
d.uzi1mos a despeza publica, tenlmmos cni- quer que tenha vindo da propagando .. ·pro-· 
(lad.o com csso ospectltctüo quo nos vem das vonido contra velltos abusos, da pl'opéLganda 
R.cpublieas vizinhas c não ponsemo.-; qno pos- eontPa a oscl'<.widão c eontra ·o Impel'io ; 
suimos a lll.mp:.tda do A ladina pa1·a tl·;m.-lfoe- j<L de uma f-.ita fui <tcoinmdo ctsperrimarncn
mar esta mo,.ropole ainda qua,si portuguezn, te de eivado d.c jacobinismo aggrossívo, por
<Blll umu.Btwnos-Aít·os Oll P<.tl·iz. que formulei opinirLo em que reincido a.gora 

Tenlmmos juizu o lembremo-nos do a.p- -nã.o acredito nu. cfficacüt da intDrvençü,o; 
pello do venerando O:'lii:tdisti1 que tanto lwn- em bem do nossa prosporida.do, do col'po di
rou o nomo pernu.mbnca.no, o vonoraddo vis- plomat.ieo :.tcredita.do junto tt vttrias ~~oten· 
conde do Albuquerque, que declal·n.va que o oi.t, .. curopóns. 
que nos faltava não eram bl'a(;os, norn di· Tt~nho visto muil;o de 1n1·to u diploma. ta., 
nheiro·-mns ,juizo. · doutor em figu1·ino, que fa.lla a língua piJl'-

Não nos tloixemos imhahi1· e a·:t;a.8tar por tug1tozn, em ::.ota~uc a,l'l'evezado do ft•a.ucez, 
essas thcorias especlacnlosa.s que exploram o rtue se onvel'gonha. ílo sua, tel'l'a. nataJ. que 
prestigio da scioncia·á esptH'a do osca.lal' o bcr."cla. um menu tnt(fd com pald (le filie gr1.1t, 
Olympo, convidando-nos n. oxpm•iencüts em com J.ltowh áu cou7J ,Je mitieu, o meia <luzia. 

1

.f1Ue asdespezas ou em que ascifras se ali- de hoJ·s d'anwra, mas qne entmria peb 
nlH\m por milhões sterlinos e por milhares terra abaixo si lho fallassem no nosso mun
do contos. Exporiencias pn.1•a se dizer que a guz(L . e ua nos~a. feijoada, pensa.ndo:-isto 
ioi'aUíbílidadc de h'ontcm é a fallibidade de é de br<~zilciros, do 1·astacoudres. 
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Tenho vi:;to um<i dezena delies; sei mr~smo 
de a:lguns cujos filhos nii.o tallam portuguez. 
quo é uma lingua. só conhecida de mei<l du
zia, do pru!'c::;,.,ore::: cxcentricos, que se deeam 
a estudar o syriaco, o ch<tldaico e o portn
guez e . na qnal aqulllo qne se escreve L1ão 
pas~t\ das raias do Brazil e do velho Portu
gal, ou quando muito de Gôa, na Inclia pol·
tugucz:l.. Sei, notadu,mente, individualmente, 
üe mini8tro n ·SSO cujos filhos nio fctlbvarn 
poriiugu .. z. De oukos ~eí que conhecen:!.o 
que se passa na Siberia, no rcgímen peni
tenciaria da S1beria., . na v ido, g<Llantc de 
!\fonte C;nlo, na organizaç~f\o polici<Ll rl<:L l~el
gica, m<.LS que, si se lhes pergunt~tr dop ·es-:L 
qual é a capital do Espírito s~Lnto, n~\o d.i 
zem (riso); qmd é a nossa. peoLlLtcçü.o, zona 
por zona, qual a estatistic:t, r1o nossa pl'odu
cçào, o que ha, de conveni~mtc a f;tzer na dc
fes<t dessa JWuLl.ucçào em val'ias pt·aças ou
ropéu.s, nito sa bom; e3crcvem uns roHti.LU.:cs 
em qne ::;e ir\éaliza, tt di::;suluçào da IHtr.::ionali
tbde bl·azilcirfl. (apof.ados), caldoad<t . or cle
mentus quo hajam de civilizu.l-a. pot'q!IC est;t 
6 feita d·J cruznmento d.o índio. do negro o 
elo portuguez, incapaz do peocnchcr os U.es
tino::l de lll\çf.í,o civiliza.·la. (muito b(Jii~); g. n ',e 
que cautu., em epopé~t vm·gonhosa para oó.-3, 
que vao sendo tr tduzül.a. no::i jorrú~es lle 
:potenchs menos amigas nossa~. a dis::;o
lução de noss~1. na.cionaUJa(le n;tqnoll<L lJolla 
lingm.t om quo esCI'O\'emos o ltymnu, em 
que dcvemus crescct·, SLthir, como es.;n illus
·r,re comp;:ttl'iotn. n.Jsso quo ti"io bdllla.n to
mmüc pas::;e:m nu osp:IÇ·J :1, h;uldt•it·a bl'a.ú
leil'a. Nó . .; Gemos ü·pl·•nnta qno •·sc:r·evc: 
Chanaan, equofical'Íu. lllttitt; ·nvcll'gonh<Ldo ~i 
l.m ch<~tn:l.''3':lc~ S. 1·:~. de e1dad:"to; genl.o 
quo sub:::ti ~ollil'in, a vollm fOl'nlllla f:lagt•:t•h: 
Ciloyen~, la l'atrie C$l en drmf}'~í·, puf' esta 
outra,-mess~:atrr.\;gcntc q1te con\'ivc cum as 
ve!hu,s cúews do direito <livi1u e IJlll\ f.em 
pena, quo nó·l vivamos <L cn \'Ot'gr.t.l' :~ dumu
cratic;.L c:t:-)ttca em nJZ do bnilo c:tlç::w orn 
2Jufs, a u::;r,l' do c<tlça.lo c~ommum em ,-oz flu 
sapato de tivoifa, d.c pt' .t .. t, cum o clnpc~o qne 
lembra o c:.waJlleir·o JU ~l!lio vaJ, sem a, re:-s JO
ctiva br;wm·;.t 0 letd.Llad.c; gt~nVJ cluc fie,, <:m 
ca.fifad<L po J'(lLW nã.o ::::.~ bcrnos o quo é o rn i
nueto, a g 1,rota, n sat•<tb mla; gente quo tlca, 
envet•g-nnlta.tln, p.1rque ha UC!)UtiJ,dO QllC não 
conhoeo <.ts exigcnch~ de Pl'ocoJoocia, (líplo
ll1i.Lticil, c quo diz qttC bl'aziloit•o, civrtdo de 
jaeobinismo, etHllO o pobr·c Ol'itdül' q:1o oc
cup:~ a kihun:t, niín l;om o sn1wú• dvre; (;enl 
nma~ rtl'o:o;tas muito vi,·a.:-:, o nõ'tü se o 
adapta .. 

O typo para e:'SO posi3 1:tl (Í o monoscoido, 
viscoso, e:-lcot•t•ogr.Ltli<:o; J.>epublica.nu lw,io, 1111)· 
n.archi::lta amanhã, ttll.i t.t~lc:1.ntc dumocl'a.l;a,, 
o lá mais ttdea.nto ont1•u, voz monarclllstit; 
que responde moio cnvorgonlla.tlo a r1uem lhe 

pergunh: o Sr. de onde t': ? brazileiro? Sen 
paiz (\ Rcpublica? 
-E·~ a t.et•t•a é uma Rcpublica, . m<.ts vae 

m:~L E' um<t Repnblica. :)om Deus, eom sepr~~ 
r<tçfi.o entre a Igreja, c o Estado, o nele o jaco
'billi:imo V<Ml corroendo tollas as trr1dicções 
nacionaes. 

Estão bem al'l'êtn.jados os hLvra<loros si os~ 
pcra.m p:ovidcncias . quo os a,I'l'a,nqunm dêl 
si tua.ção om que u:> cullocou a. noss'~ im
peevidencia em termos confiado a littera.tos 
de:ls~ oJ•Jem, ôco3 e pata vrosos, futeis c fl'l
volus, :'. defesa, dos no .. ~sos m::ü:'l earos tn~er
essus. ( Jfw:to bem.) 

Está cla:ro tt no ha. hont•us~.ts excopç:õo:5 o cu 
com pe~LzCr as fcwei ; f.tço-as incliviciu::diz<~n" 
du do >do j;i no no mo do um operoso patd
du qne, onde quer q_uc tenlta. and<ttlo, nos 
tem pl'!!::ditÜO OS lUClllOl'OS SOl'VlÇLlS-0 01'. 
Olheira. Lima. (Muüo !Jeiil..) 

Ni.to insi~til·ei em out;etts indiviütt[Lliz:wões; 
apenas d.trei quo, tenllo um quo de het·eje, de 
rcbeldo, nf.i,o !b,ç:1 côt•o em <LP 1l;wsus o em 
cuns<.tgt•ações que cxi.jn,rn unt modelo do di
plorn:tta, l'epu b!íC<\no, o par.eicio ('l)moç·ou in
sl::itimio c deel·cl.a,nclo afinal ;L mo,litica,ção 
no nosso for-mulario officia.t, pol'qno tt pu.ln,
Vl'<.t.--cid,Ldão- nã.o Utc ~oaV<.t. brJm. 

Quiz;(\L'<.t (lLW nó . .- tivesscmo.':i Sf\glliuo o 
ex()mplo da S11iss<t ; que tivo;.;~ornos Lllll 
cl)rpn ~on:-:ulal' b<L~!;anf;o instl'llido, l1•stant~ 
c tiUtJeten Ge, f;LWndn c >ncu L' . .,;o om quo l'ove
l<ts;-;e a::: lla,l,ílít;tçi)Os indispensavei.<, mos
tt·a.ndo o conheci mnn tu <lo nos=-:::t sif;u .ção, 
co11 vivonlu eornn11SCO, inüo e vindo e nã.o 
li ~;t,O•lu l:t I() e l5 a.nno~. in!;(~l"\'Í nuu, ()S(n'C

vcnclo nu. impPen:-::.1 de todoA u:-:> pai:t,t~::> oncle 
nus P >pro~untassc. 

O q ne ;t nu~ . ..::t h isto l'i :, no:-; ensina, ú ·•, l'O• 

:-:oluç :o d '·" <ltw:o:tões JH'O!Wi:ununt,•.) dip!.unH· 
;,i c b::l ptH' rnoí,J IJ;L:; embaix;Ld.;t,.; extJ·:wJ·d IJHL

Piits, o~cnllt·m,lo-se~ :1, pr·oposito ltqnwns C•llll
pe!;lm r.o .. ~. vodarl . ~i nmctllic ln·:Lzill!iPus. ti~ 
ra.Ius do no . .;su seio. 

E:::ta é :t hisr.or·ia. (lo Impcl'io; e, UHt<t, veí 
que :::e não quet· qnebt•:u· tr·:vlicc:õos, valeria. 
bem<~ ·pcntL (llLO esr.a, se niio qnebt·a.s;-;c. 

Nós tomo., um u,gunto tiipl')m:Ltico :Lct•e ~i
t::vlu junto <."t côete bl, mui.!;o_, twnos ; stn·ge 
um'L qu::stii.o; quo ü quo p ·.reco ·~Quo tLtluelle 
SdOIHn· é tJUe Cl'a o mais compu tun l,c P<tra 
te: . .LLal' d:1 quost;to. p,Jis nã.o é ; vorn-so aqui 
bu..:ear tun patr"icio, qru se rccomm~ :n:lou 
pr·tu sott talonr.o, orga,niz b-Se urna e ilbaix.acla, 
orn gor.'íÜ luxuusa, commctt!}Utlf)·so-lhe a in
cuml•~~ncia, •.ln di r'imi t' U/fll Ma questão~ 
M~s o figul'ante,esl;o lfL fiei.t c.mt;Lnu;wclo :t 

pcrcHbtJL'; o nunl;t•ilminto cont;íntht ;1, pttgí..tt' 
orn:'i.o tL 1\uus Cl11'L'inlu~ : n, nm, rttto most;ro11 
nuo na, occ1t~ii1' 0111 qno mais ~c prccb:~~·a, 
dos sous set•vin·J;;: nã.o tinln o noeeSS<1l'lO 
prept\l'O c a. outi·o qtw fui nccc.;s:Hio nomcD.t' 
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. precisamente porque aquelle não tinha. a. 
competoncia roquerid:1. 

Eis ahi qual é a nossa situar}ão. 
O SR. Eruco COELHO - Nã.o é a "felJr·e 

a1:1arella que llOS dCS1Wl'0 .at.a, Ô a ll0.55:1 di· 
plomacia. (Riso.) 

OSB. I3ARBOS::L LH.1A-~ós TCIUJ.:;,:~enhorc:;, 
na 1mprc.msacuropéa,c mesmo ru. am'Jri:a.na, 
~mt•m;tções a.s mttis cxt~a.vaga.ntc3 n, r.;spcltJ 
do nosso p:Liz, d.J H'JS30 GJvorn'J, da nos,:·.L 
a'lministraç:ão, acerca das nossas tl'.'.rl:çõ:J3, 
dos_nossos lnbHo.:; o costutn~s. 

Con1parecam mai:3 os St•s. Oliveira. Figuei
L'arlo, Julio <le M&llo, Sá Peixoto, Enéas Mar
tins, II0s;1nnah de Oliveit·a, Ca.l'lbs uc · No
VJ,cs, Rogerio ~.~c Miran1la, Ind.lo do Bt·azil. 
Urbano Santos, Aoiziv de Abreu, Bczm·l'il 
f<\>nt ·:môtlJ, Virgilio BI'igido, Francisco 8;1, 
F1·elerico Borges, J ;ão Lopes, E luarJo S !;u
ua.r-t, Se1·gio Sauoya, AbJ.on Mila.nE-z, Celso 
tle SonJ .. Perc;ít•a do-Lyl·a, Joiio ViC'il'a, Ma
l::quia:-:; Gonçalves, gl'mil'lo Coutinho. Artlme 
Orlando, An.~elo Neto, Noiva,. Le)vi.gildo 
Filgucirn.s, Castr-o Reboll:J, Tosb, Bulcão 
Via.nn:l., Felix Glsp).r, Satyt•o Dhs, Augusto 
do Fi'Jitn.'3, R·xl.rígl.le.s Lim·1. Tolcntia(, dos O que é (l!IG p:trcc:o qnB c3t·:; cor·po cliplo- 1 t · J · 

n. 1~tico foz? Qac u.co.lc pt•cs.mro:;o a, defen- S:1ntos. Paran 1os Mon cnegN, osé i\Ion,p.r
der-nos 1 dim, Gu.ldíoo Lorc~o. Conêa. Dutt•a, .!vieUo 

~b.ttos, Augu;to de Vasconcollo.3, Sá Fl'eire, 
Não, scnhol' : silorPi.:t., qnn.n.lo, mnita. Amcl'ieo rlc A~buquerque, G 11 vão Baptista., 

vez, não copw1,icipa. daquol!n.~ ce.tic'ts, IWS HenrÍCJ.lW Bor-g.c.::, C1·uvello Cava.lcan~i; ~Ia.u
IJ:.lllo~ salües do Fa.ubJut·g Saint-net'llU.in, 1·icio do Abeéu, Gados T<:íxeil'a. Beamlào, 
para mostra.t· que o.:; úalLtwdos ficaeam Fr.tnci.sco Vt\~ga .. Viriato :'vf<.t<;caeenhas, Es
aqui, que ellcs siio o.'3 civiiisados ... (R;so.) I tevã.o Lobo, Ga.3tão ~~h Cunha., Rib3iro Jun
Velho prcconcciGo ('SSC, que nos legou·' o qu:üea, D.:tvíd C;_wipista, Ft'<1ncisco Bel'nar
S! . D. Pedl'.J H,qli} erJ. um mon:trcha Séthio. di no, L1.'llOLEliee Godofro lo, Cr,Jogcras, Fer
philosopho, neto de Marco Aurelio, g Jver- eeil·a, Bt>aga, José Lobo, AJr.•::t.t'o úe Cal'Valho, 
nando unn nacionrüid.ado de botttcudos, de Costa Net'), BcncJicto de Souz:t., Eliseu Gtü, 
muhGo:,, de 1nixe(l bre:;d dp l'<.tça.s mescla1a;;, lhet·mo, Soa.r.;s elos Sa.ni;os, Juventtl Miller, 
como dizem os tra,ta.<list:ts m:tis querido~ GeJ:ma.no Ba.s:llocll:Je c Ja,mn.:; Da.rcy. 
dcsh g0ntc qne lwjo rLz legião na, Amcrlc~ Dci:ctm de comp:1t'c:~ee com cau~a pa.r·tici
do Norte, gente que não nos compara com p::dl os SI'.'L Ra.ymundo Nery, ArLlLur Lo
o Cltilo nom cotn a Republica At•gentiln, mo3, Antonio Ihsws-, Luiz Domingue3, Gue· 
c~i,á bem vistJ, p0l'11UC o Chiie e j1 rv~pu- dclha. ~rou6í.o, DiíJ,') ViCÍ!'<l., Joã.o Gayoso, 
bHc:.t Arg<Jntina. tcem ex:cellcntes esctuatll·a.s Pcr·cil·:.~ ftcis, Tf'indi1rlo. Soaees ~civa, Mo
o exerc:to:; c111 condições ele filZCI' fL·cntc a. t•cira. Alves, l~:;ta.cio Coimbra, Pedro Pcr
qnll.lquel' contend<t, gente qua . esta entro os nu.mlJucJ, l~lpidio Figueil'c.do, R.u.ymun,lo do 
•.lons iWt·aiaes em qui.l s~ dclLm\1; Lm a'l r ,tçr~s \firanda., ~UltJn. Vcrgno do .l'\.lJI'eu, Pint.o 
llllD pi·cci::;a.m elo conlí·âle, isto l!, da. alta. su- D:~.nta.s, Be!iza.rio de Souza, B3z<~m[~t. Perci
porintenucncia th~ n:v~ion~1.lida.ucs anglo- J'<~ Li!lU, Paulino de Souza, .JunioL', Pcnido 
s1.xonia.s, c:lp<v.cs de civifís:ti.'0111 o::; nco-li1· Filho, Antonio · Za.c;L:·ilts, I Icnrictuc Sallcs, 
tiuo.:; de, . .;\Jl1Cl'idus, na.ciona,lidtt·Jc .~ <.1flglo-sa.· .\rthut' To:'l'05, LiDdolpho Caetano, Eduardo 
X•Htin.s cujo a.dvcnto é pt·(~ga,dJ eom t:~manh:} Pimentel, Jcsnin) CaeJo:.>o, Uomingues de 
c<winl!o pulo a.ntor cl'J po8mtt a (ltW htt pou:::o C :LStl'0. F1\tncisc.) RomcirJ, V<Lluis de Castro, 
me referi- o Chwwan. Azevedo Ma1·que;;, Radolpllo Mir::tncla, Can-

O St·. Presidente~Peço licnnç:t a. 
V. Ex. pttr·u. intenornp31-o. A Mc~a. está. in
formadu, de ClUe S9 <LClUt UO C1lifiCiO O illll~Gl'ú 
cngonhuir.) Santos Dumont. 

O Sa. B.\RBOSA LDL\.-Perfeitttmentc. 

di.lo de Abt•cu, Xavict• dJ Vall<:, Victo1•ino 
:\Ioatcll'o, Cn.~síano úo Nu.scirnen~o c Alf:ed<) 
Va.relht. · 

E sern causa. o:3 Se.3. AfTonso Cost<t, José 
i\Iarcellino, E..,meralJíno Ba.ndeira, Epami
nonda~ Gracin ·i o, Euzcbio de Anrlra.de, Edu
ardo Ramos, F ido ti::; 1\1 vos. ,João Bt~ptista. 

O Sa. PR! ':SIDE:-\T8-Su~p3nclo a scs:üo por Lout•cnço Baptista., Julio Santos, Berna1•do 
um quarto,.de hora, para quo . <t Camaea Montcir'o, Jusê Bonifacio~ A:-.;Golpho Dutra, 
possa conJjgnamcntc recebe..' o gramío bra.- Carncil•o do ltczende. Adalbel'to FCr1•az, Bot'
zilciro que tão <t! to elevou o nome do B1•a. Ml\lcs de I<'a1·i:1. Camillo SowJs F'ilho, Ca:t·· 
zil, t'.cmonsLl'i.lnlo-lhe pessoJ.lmcntc o.~ SL'.3. v'tdho Beitto, Padua Rnzonde, Costa Junioe. 
Deputado; o extt•;1Qr(linario apl'cço em qne o Fernando Prest(l~, Amaeal Cos:u, .Leite de 
tecm. Souz:1, Puulino Cal'los: Francisco Malta, Lin· 
:. Suspende-se a sessão <L 1. hora c 40 minntos dol~~1o Serrc1, Març>al Escobar c Angelo · Fi-
da tm·de. · · · nhmro. 

Rei1bre-so a sassâo ál ho;;•n. o 50 minutos.•! ···· . O ~··· Pr~s i.dente_-Contint1l a. 2a. 
· .da tarde. • dtscu~sao do p1·o~e:to n. 18<J, de l!J03, fixan-
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U.o a U(}Spcza do :Mini~t~rlo das Relações Ex~ 
toriore3, p:tra o exerctcLo da 1904. 

Con tinúa com a. pab vra o St•. Ba.rbosn. 
LimrL ·· 

O Sr. Barbosa Lin.1a. (') (conti
g~Úmdo)- Feihs estas considerações ~ob1•e 
q conjuncto do Ol'C,:í.tmento em debate, SOJa-mo 
licito destacai' da.s àivei·sas medidi1s com 
que este :pro-jacto entende uma _que é a~ 
mesmo tompJ objecto do um proJccto de lm 
a ser discutido ua segunda part~ di1 ordem 

-do dia. 

com quenós mantemos uma convicção, com 
que u estribamos em uma, argumentação que 
pedo meças pel~ ~ma eonsistencht á argu
mentação que temo:! lido por toda a parte, 
que sonos oppõJ, pretendendo reduzir-nos ao 
silencio. 

<<Radicalismo impert.inente>> era o dos alJo
licionistas que não se confo1·maram com a-; 
solw1ões anodynas, Ot'<t emancipacionh;t;u~, 
ora indemniz~tdot·as. 

«H:.tdlcalismo imporGi.nonto» roi osso que 
'Venceu com os appl.<wso:::: un<tnimes daquoUm: 
que assim o proclamavam a 13 do m<Lio ch 
l8S8. 

Não vae nisso um:a itWJrsão da mesma Ol'· . E::;scs mesmos qne t'oput-,,varn insistencia, 
dom do dti1 quo ou mo estej:l. pcrmittindo; dem:tO'o.o·i·: a,, impcn·l,inencüt . doutrí11a.1·ia,, tei
é que cxi::Jto uma emenda. consagt•ando a mos i<.~ d~ iâoolog0 ;;: , a ,•<unpn.nlta d.a i1bolição 
me~ma. doutrina. no orç~tmento da despezi1 inunoJiata o se11.1 tmlcmuiza.ção,esses mesmos 
do Ministerio do Exterior. t1·ouxei'am braç;l,•.h.s tle fl•Jees p:..t.t\t <~que ih. 

Refiro-mo à questão ua. le,::.·a,ção .ít~nto ao f()l'I110Siss inn jOl'lla.da., Clllll {'oi nn;.;b Ca,pit.i.Ü 
chefe da. i<Yrcja. catllolica. Essa questa.o tem 0 no pa.iz at'l!r;•, o 1:3 ele 1n·•,io do 1088. 
sid·) mo1,i~o de vel'üadcie\:ts a.ggrcssõos a, nós Essc«e;.v.liea.Il~mo in1pOt't.incute» i.L'ii1 eol'ta.1· 
outros quantos nos permittimos ::t ~UJ~rtln,dc radiealmenb pela, 1·aiz o i.ht\mo, imp.H' !,i
cl.e dis.3entir da opinião tle uma mator1a que ti 1nntc pol'quo não dmwanc,·.avamos. 
se coo-oomina Jc catholic~t, do mt1do de vor Port.. 11 :.0, aqui eski, um scguudo gt'l!po 
de m~ gt•ande numero de comp:~,tricio:i nossos de 1·adíeac;) irnpertinontcs, o;:; quo :-o b<t1,:iam 
nominalmente ca.tholicos, i:Lpparont·3mente peii1CLimiu :tção da. rcalez~ no Bl'azil:. Eram 
cc:dholice>s, mas que divergem mais ent .·o si r;~dkto::l, não ~~"eeitavan'l. a:-: dout.r·was hy
do que muitos delles divergem de <Llguns de lr1'idas de monar~ .·hi<~ tempct'a.da,, de um cou
nó.:! outt·os. stitueionalismo va)!O, üe um l'Oi qnc 1·einí.t. e 

Este assumpto 6 encarado pela. fJ•ivolithdc não govnt•na. t.lJutl'inas ;~eeomrnoda,ti,•ia ." a · 
,jornalista. como thoma pa1·a mcnosc!1~'!. ela,- Thint~~ e Guizot, o batalhav.t.m iodufe~v ;-; 
quclles C!UC ou:':iam sustentêl,l' a., op11~1a? ~e pcltt alJoli,~iio da. monttl'(~llia. exotica cp1__o ~.J
quonuo encontra asseo~o na Uonsti.tuiç~o bl·evi..-ia.a.si lllesnw., como uma, tea.d1ça.o tio 
rcpuiJlic:wa a nmnutença.o do llffií.t cs~ttç<w cas •,a., ÍllcompativnL c•om u~ pl'O;.::t·essus \la. 
úiplomatiea junto ao Va!.ic::tno. :;1·inlwia :':i .da l, inca.p11z du ~e (•.onsoeci:u crrm 
A~sim s<3 diz, poe oxempio, em unn noh a mcliFll' 11;~:-; ::u~pir11(;u0 :-: ropniJ!kan:t:->, i~to (!, 

que leio em um dos mais symp!1thicosjiJrn ·~c3 da,s <t~ pit·a,;:õu~ do bJ1n pul~lk ;J_. . . 
destn. cidaclJ quo, pó de S!3 d tzor. rcpl'•J1luz O.; 11 O;)~r.H ti tu los do radJCallsmo 11npe l'tl
bem o modo do ver· da ímpt'cnsa lluminollse, ncnte V(iJll. pol'f. : ~nto (lo long.), n :~lg1111:-; 
da impl'ensa. caeioca: . . . dcstcl> YJ.len1 put' condeeor·:~çõ1s dos ltnmo''?· 

<.:X:\o se cornpreh'3nlc hem a ulststencut supposto; po 1• cs:;:t imprcm.;a. eomo. o~ nr:u;; 
deste radicalismo impertinente em '1 11Ct'et· ::;uiJidus bcnemol'it;o:-:~ d.e nos:;a P:~lr·1:t. · 
impor a.o p11iz scntimentus que eHe repello o llepublicanJ ttbolicionista, o S1•. fui:Lno un 
que o Governo, como o Congresso, quo o t.al ü 11111 intcmera.to pa. 1,l'i()ÜL; no tompo d;L 
1'\lpresent::tm e são seus delegados, teem o a.boliçiio foi . abolicionist .t impet·l~c~·t·it.o, ~!~ 
dever· uc respeitar.» , . . pOl' occa.siiio ch~ pt•;Jp:tg<tn.lr.L r•epubiLcru1a. lot 

H.ef'ere-se e;t ~ nota iL convenwnct~ de to<>·ional'io sem par. 
mantee-sc ou não so manter ess[~ legaçao, e I Pois não ha tal; 6 radical impm·tinentc, 
cita _o di.;;cursu do tu.ten~oso Dcpu~~do. Se· depois passou a tnt• ontt'? nom~. · . 
Gastao~<~ Cunha,qucclassttica COf!lO ur~spon- Nós, hoje, somos raüwaes. ti1111Crtm~ntos: 
divel, d1scursu em que o meu d1gn? cu~lega NfL') lut tal : não somos rilodJCaes, J'U.(l!c;tl u 
sustentou a convoniencia· e.a const1tncwna- quem sustenta a lcgaç~ão jnnto {t Santa. 
liua.de desse emprego pubhco, qua .. l ~ ? do Sé. 
1nembro diplomatico pat·a ter cxerctcto .Junto · V<tmo~ distinguir. H<t quem sustent.~: a. 
itO Vaticano. . . conveniencia dCS'Ja c~t11ção diplomatica junto 

«Hau.ca.lismo impm•t.inente» ú o qu~hfiea- á. santa Sé éomo uma. homenugom or-
tiv~ com qu:! aqui ne~te jor·n~l, .aqut neste ficial á magestade pontiflci~, como um .tos· 
reCinto, fórí1, n~ grande. ma.wl'l~ ~c un~a. tomunhode apreço collectLvo, de consr~o
opinitto lettra.da, so cla.s~aflcl u. li1Sl.stcncm ração systoma.tica por p:ute de ~m.n, na.Gw-

nali<.ladc quo se di~ em su!1 n~alOF,Ia ca.tho
lica, ,junto ao clwfe dessa ·,groJ:t. l'..s;r.s ta.es 
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que reprcsent<Lm esta. corrente proceJ.em 
em boa. fé. obedecem a estes sentimentos, 
não sã.o os radicaes ; o::; radicaes são os ca
tholicos-maçons, (1UC querem a legação ,junto 
á Santa s ~~ como um vesti!rio . do famoso 
regímen elo benoplacito, do 'padroado e da. 
concorrla,b, como uma sent.nella posLa, 
ao lado do ctwf~ dessa 1gi·oja, para que lmjt~ 
de .a.d vm.:tir o grosso <los o~crcitos aqui e 
os chefes dellcs, afim de que se. hajam de 
)Womunir contr-a o que, na linguagem liesse 
catboliclsmu hybrl(lo, em toda u. histori<~ po
litica do segundo reiní\do, se vcn1 cha.mo,mlo 
as jnvasões da. curía, e emp['ogava-se ovo
cabuLu - n, curlo, romam~ - no sen tiLlo pejo
rativo, co11egio sacerdoial imbuirlo de sen
timtmtos absorventes, depositado d•~ doutrina 
theocratÍc;:L rlc Gl'cg .. l·io VH o Innocencio lli, 
segundo a q ua.l o Estado se subordina á igr·eja; 
ao pa.~so que esses catholicos-maçons i.Wl'e
ditn.m que o grande clrculo é o do Estado e 
dentro ficê.~ ;.tigr,~Ja. dlscijJlmada., cuphemismo 
uc que se serviu o · lllustre DoputtLdo por 
Min;:~s. disc.iplim!.Lltt, cspccie de ctwaUeiro, 
armado ern gurH·ra. a. segur·ar, a c.on.ter pelo 
b<trhicar~ho a Igreja, Catho!icu., reduzida. a 
uma cspecie de alilli<Ll'Üt. 

O SR. Ic::\ACW TosTA- Es~es são os n1ais 
perig< ~sos. 

O Sn.. B:\IUW=-';\ Lnu-Ha, portani,o, varias 
corrent:}s: a, dus catlioilcos om boa fé, a. dos 
catholico.-:1 :qlO tolieos l'·Jmanos, u, dos ro
m•~nos, :1 dos p:~pi.-\ltt::;, :t llos'infailibilistas, a 
dos dcvot.os do cultu d.ü :\la.ria, :.~dos quo não 
{'azom· ro:sfit'kção nenhumí.L <l.t~ eorrst . ui<;õos 
ec:cle~.ia.sticas c lm!ltt~ ponliilicias. E::;tos en
lcnrloln qno não héL por• quo quebrai' <l.d tl'a.
uic)'Jt:-i du lll1Plll'ÍlJ; qUL' liizmn l'Ciiir•:n·, lltlO 
tm~fJ(.l~t· u mu. lPgt'l;.úo .i nn fio <t SiLIH<l. ~~-~ :;el'in. 
unw, m:.wl!'cs:.ac_:iiL> do lwsLilitlade, pelo mcno:-; 
de dE-SI·u;o;;Joitu, tlü pur1ea a.l.tonr;ão par'<t com 
ü ch:)l'u tb Ig·re,ja CatlJOlica. E:-jt<1 (\. t.t. pri-
melm cot'I'Cntc. 

Segund<.;. t:Ol'l'• n(:c, a dos ltttitudin~T'lo~, a 
dos c;, tllulLt~•Js-mac;ons~ a dos catholícos c1ue 
se supor·pí'iMn ú. disciplina <la Igroja, a dos 
c1ue f'<LZUm IO.':\ti'icr;ões; acr·editum crn t<tl 
e t<ü <logllw. e nüo acl'odítam ~;r,, tal outro, 
q_ne aclltun I'idiculo, quarem s<:n· membl\JS 
de irrnanuados e de l~jas ma~;onica;::, .. vou e 
ravejs e provedores ; que ·em ser mnçons e 
baptí1a1' os fillt• s, ~uporpõem-se {~ lei e ús 
constitui(.~uns (•cclesüt:;t~eas, le\'<mdo o~ mi-

·njst.rvs â ca.deia,porqt1e não se submettem. 
• Dizem-se catholícos, como muita gen to se 

d.i.z republícttno, confessando <i. pur·üli:vlo quo 
a ReJmbliea é um facto consummado '; nli.o 
fazem qucstTLO de fót'ma do govm'no, ma.s 
enftodo o caso servem lealmente Cl. Repu
blic<.t • .lea.lrnento porq~te ella é unt facto con
summatlo. Não sendo facto consurmuad.o, en-

co1hein~se e esperam o segundo facto .co:-:um· 
mado pu.m ded.tl·a.rem entft.o: nào, nunca fi~ 
zemo:> questão de fõr·mtl. de governu. (Riso.) 

Assim tamhem este typo de catbolico apa
gadv. de catllolico a seu geito, de catholico 
que diz que se subordina âautoridade papal, 
r11w acceita .. s santos cauoncs, mas re.serva
:-;e a faculdade de grita.1· no::; jor·nafls libeea.es 
contl'a a tyra.nnia. d:1 c.uria que não lhe per
mítto, sendo ma.(~on, ser padrinho de uma 
creança jnuto (t pia, installada. em um igreja 
catholica. 

O SR. TosTA-- São pretensos cathollcos 
quo que1·cm toe todas as preroga.íivas e di· 
1·eitos ... 

O SR. BARBOSA LmA- Segunda con·onte 
esta: é a corrente regalüta., '~ corrente do 
liberalismo. Sã.o us ca.tllolicos liberaes. são 
os co,tholicos oum l'estf'icçÕClS, são os catho
licos q uc 1ieem nm credo sou, que fi.~zem 
toúos us dias symbolos de fé p:.~ra distri
bnil-os no clia seguinte porque toem uma 
rest1·ic(;ão nova a int1•od.u·~ir. Não uci·cdi· 
t:tm na, contl.-,:-;ão. mas conl'essam-sc ~~ seu 
geito; não aercditam no poccado original, 
nllo acham tlUO a mulhel' i;i\'osse sido tir·a.cla 
do uma costella do Atlã.o ; aet>euit n1 na. in
tercos:lilo dos santos, mas não acreJita.m que 
S. Braz seja o padroeil·o das molo::;tias da, 
g;~rganta, que S. Schnsüão nos Lv•·o da 
posGe: crnergmn tres dedos na pia coHocada 
á pJrta das lg-t·~jas, pot1'iignam-sJ, mas om 
COl'h occasifio inllagn.m so a.quelia, a.gua 
estu.r-à dc:-;infect<tLla, qt1o talvez tenha mi

ci·obios. (Riso.) 
Ci.~Lh,Jlic(Js de nrn~~ fé vacillantu, lampari

nas quo ao :;up1·o <hL pl'ilneiea, diSt!US:"âo fa
zo;n eoncc:-;::;Õtl~, tlizo,n: u,Lé I<~ nãu vou en, 
niio sou ~~ít.l'ula.; a.cccito o catlwl1cl::mw ma,s 
não ostoll do aceor·do em <[1.10 a minl!a filha 
vcí con(ü:s::>iLI'-se. nã.u aclro muito dieuitu esta. 
hb&ol'ia elo confi:')~i-tO ant•icul:tr, oi h~ eon!es
::,am-sc com Deus, como úizc,n. (Riso.) 

Kão se con{c::;s:tm i.:d; confcs:·mm-sc com~ 
sigo rnesmó o ;ü'l'anj;J,m no :pr;opl'io egoismo 
um<t conJc,.;ecndcncia P•tr;~ desculpar todas 
as pa ti r. .• r i<J.s que fazem. . · 

E hü, a terceim corrente, injusta e (agora . 
é o caso üc '"PPllca ·-se o epitheto) ímpcer.i
nenGemen te cla:-is111cada de radical, do hostil 
ao ca.tlwlicü;mo. E' a corrente que quer; que 
nuo torno, que nfto se anccoia, í1IJSoluhJ.tnent<> 
da m~ds cornplel.a libcrd<J.de mvlu á Igreja 
Cath()lica, como a, tochts a.s outr·n.s igeejas c 
confissões que porvonLul'a pos$am ~mrgir no 
soio da Rcpubiica; c1ue nã.o pretende c.;rrigir 
a Repub ica com a, ucção do Estado, que · 
qnol' o gstttdo lmLlmeuto neutl•o, não athou, 
porque o athe11 affiema; .. que qm~r o Est,adc. 
delimitado, na funcçuo que lhe osLú deferidB. 
pela Constituiç~ão. 
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Pois, porque é que o cora.çã.o não digere? ·1 para o Br·azil os dias · que a França. Cat1wlicu 
que o est.omagu não pensí.L? está. t !;!ndo, os dias da intcr,·enção do porlee 

Porque cada um tem a sua func~;·ão. Xão temporal nas matel'ias de fé. do governo di
ha. como revelar-se ; no conjuncto do harmo- rigindo a aequisic;ã., e a. alienação dB bons, 
r1ü1 víscera!, da oi'ganização animal, porque dirigindo as pr·ofis~õe.~ , restringindo-as ou 
ta,l orgi'i.u tem sómcoto ta,l funcç::í.o. prol1ibindo-as, díl'igíml.o o en~ino, prullibiudo 

A funcç:ã.o do Estado (~ manter a ordem que ensine quorn pm·tcnco a tal religi:w, pl'o-
ma,terial. . hibíndo quu ensino quem i.cnha algurn di<:.t 

E' o que faz ).tamntinuo a ordem m<d;erial ped.oncjdo ::t tal rclígb·w, prohibinül) que 
do paíz; para. quo. elle se desenvolva · como ensine quem algum dia tenha feoquentu.do 
pudc·r? Em quo cont.liçõus? um scminario, menor que fussc, aind~t que 

Na li vrc cuncmrencia de todos IJS credos. esse a.lguom seji.l. um Eenesto Rena.n. 
E quem triumph.t,l'<.í. '? A verdauo. E ~e c !la o· , , ': .. · ., - t· o;: . -
f,ol, perseaul'(j•• ? Tri.lll11pllar·· .. z' J' . SR. 1 os. TA--J·, a mal~ V!Olcn ct pcr .. ogm-

J 0 "" , .. • u. qua,H . m e 111C . - f 1 XIX 
O resulta.do unico ser<.L trri.nsform;n· o Es- çao que se . ez no secu o ~ .. . 

tado mri tyra.nno, com dospro•;eito para a O Sa. BARDOS:\. Lnu-Essa cj um<·t floresta. 
vclocidado 1L~ evolução huma.na ; mas, c·m quo ba. 1le IJeota.r dos::iéL eondcscondoncía deplo
todo o caso, u. vcrda(Lc trlumplta.r<i. ra.vcl. com que, com intuitos t{Lo o:e\·a.dos, os 

Portanto, liberdade eornplet<J, de todas as meus dignos cuUeg ts, ca.tlwlkos de vcf'dado, 
crença::; . permittem unM in!'racr;iio d.a Cun;,:tltuiç:ã.o, 

Por is:-;o, somos nós sentinellas incam.m- porque lho.1 pa1·ece nm testemunho de lto· 
vcis c loa.lissima~ na. gua1·<1a. d;:v:; li1le1·d a.des rnenagem. 
deferidas pel<1 Consti~uiç·ão á IgTc~ja, Ca.thu- Cara homenagem ~ Cal'issima. lwmenu.g·,~m, 
lica como a todas as outras. que lla de 8e d .~sdoln·at· em todas a,-; conse-

Som~,s nós ; permit.ta <.~ Camara. qu o ore- quencias, e~s~ts sim, filhas da natli(;àu ÍIItpe
corde : f11i cu, radical impel'tincnte . quo rütl quo ahi est.ão latentes. vivendo no :-3Uh
mo rebelld cuntr<1 um pr·ojecto de Consti- :-.;olo de no::;s:t vid~L jurillica. como rcminist.: cn
tuiçãu. as:~ignado por quat1·o quinto;-; de ca- cia.s, que accorclam todu;S o::; dii.Ls nus dcb;.tte~ 
tbolicos, quo expulsava. do Bl'i~Zil a ordem que a 1tli ouvimos. e que lli'to de consuiJ!:lt;:tn
dos Jesuítas, que ~ystem~.1..tizn.v<.~ a legislação ci:ll' em lets, no di::t em que pl'evaleccr 
rcgu.lL.;ta. !lo catlJolico José Thomaz Nalmco aquella doutrina, crrjos primeil•,J!) annuncios 
de Araujo. da, lei do Rccm·::;o ;i. Corôa e do uuvi ante l!untem pela. pJ.la.Yl'a JUagica. do 
Aviso quo prohibia o nuvicia.du. me11 dig o coUcga. po1· ?IIi.na:-:. 

Pot· ser· C<L~holicn ioi qne me lcyantci con- Pa, p .. is , que pt~,rtlr desses iene.; amigos 
tra cs1:<as di -J!O"i~:õt ·s tyt•annicas. !la lihee.lac.lo l'OLigiosa um clamtTJ' flUO ;derta 

Nã.o ; fui poP SGL' le;timento :.ulo :d.o d(L duu- os bons c:1t.holicos, o que os adviL·ta, que é 
tr-ina. d'J K.ta..lu rcstri1wi.Jo ao rninimo do prd'el'inl m<tntei' essa. a.t.ti~tHlc do indi!l'e
funcçõ •s que llw 1•. dofol·i:w pela scienc: in, so- rcn(a. :sy::;tem<.tt.ic;L, cuns :n'\' :tn1Jo u E~t : ulu. 
cia.l. 1.n.l qua,l cu a ncceit.o. a api'nndu e a. l'igot•os<unente leigo, <L ter t~StiL Jtdgtdha. th• 
prupa.gn n : ~ medida das mi 11has forças. (Jiúilo uma. !Pg:u:ii.o, de um t•epre;~cn l.a1nu diplullla· 
l1em.) t.íco junto à Santa St\ só p;ua dizer· qttu r• 

Os dcsi;:L tcc~.;cil'i ~ cot·r·ento n:"lo pó:.lem sc:r tomos lü como .. ccol'a<:il.n, eornn lllll < ~ onl.id .: tlk 
suspeitos. n:lu pó rle1n ser aeoitni.Ulos de o.-.;- prepo.~ta a coti :sa IHlnllllma; •111 UIILÚ.•I, pt·c~ 
piritu sysr.oma.Lico do l!o . ...:tili<l;H.lo para com ~t pro:.,: a :t pt·a.tkn daquullc.~ .tetu..,; qttn. ;-;oj tlll 
Ig-roja Ca t,lwlica. Não ·s::. póde suppul-os í;oi- pal'n :t \'itla ttllllillístea,tiva, os pt·oelll':itol'fJS 
roosos ne;::;;t pt·opaganda porque sojam ini- da ÜOtli.l'ina ClliU so sy.;t,em : LLiz;~t·ú. com a, t·c
migos d:.d .. ~· rcj<L CtLthoJ i c;~ ; nfw ; cgs0.' ::;üu os sut•t·ei<;ã.o do 1·oga.lismo. 
mcllwro:; amig1 •S' quo dia. tem; os melhoro . .;, E mt nü.u c L'uiu que os lJOll' c:L!.ltol ir: o . ...: t0n lt ;m:. 
repito-mellwrr::-3 do que os pcoprio.::; C<.L"Lho- saudados dns dias do rmpr~1·io r .. :g::di:-sta .. 
1icus de boa fé, por·que OIJtes não so ariQI'CC- A que . .;tãu, portanto, o dnbate tultl :-; idi), a 
bem .o germon venenoso que vae nesGa se- meu vee, mal Pneaminha.<lo. 
mente. quo pli.tntam com o manterem a pl'i- Por um lat1o tem se quor·ido cmpi·csttl.l' 
mcira inft·acção da. Constituição, na, matet'i~t ~ws quo insi ::~ tcm nostc mod.o de ver, senti
da neutralidade do Estado om doutrina ro- montos d8 hostilülado que não os animam 
ligiosa, e nãoenxergam e não prcvecm que absolui;;unento. 
es.~o minru;cnlu grão germinará, crescerá, Digo que se tem c1ucrido emprosta.1' tacs 
'frnctitic;.).rêl, como uma. mancenilha do l'e- sentimentos, porc1u' ·os que sú:o fe(~quente
galismo, porque, de postigo ern riostigo, de 1Uonto v:za,los na, · imprensa dintmna, ..;ão 
i'eo . .;ta em f'resLu., do ínfrl.l.cção em intracção, aquelles que se costumam appellida.r de po· 
n. douLrinu. do E:-\tc.~do, a.bsol'v ,mte, tloi- sitivistas, ainda que muitos não tenham o 
tttrá . os sou.;; tontaculos, :;o impllmtar1t mínimo laç~o de subordinação <1 :igre.ht did
no soio uosslt oonstLtui(;ft.o libereim<~, c tral'(L gilla. pelo honr.:t<lo Sr. Miguel Lemos. 

Yol. V iS . 
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Segun:!o, erra!Ltmenteparece que tem ido que témos·a, f11zer é isto: cabe nasdisposições 
ü debate, porque se tem querido cJnsiderar expressas da Constituição, por . um lado, no 
aquestã.o como uma questão de direito in- regilúen que o conjuncto.- de:~tn.s djsposicões 

·ternaCional, quando · ella sempre se me affi- definiu por si, a manutenção desta e3taç[o 
gm·ou 11ma questão de direito. publico in- diploma.tic<tjunto ;t, Santa Sé? _ . _ .· _ _ 
terno, 'uma questão de. dü·ci.to internacionaL Esse, pal'ece-me é o pontJ a ferir, o escopo 

Não importa que as outras nações pJssam a ser coll.imado na discussão. E' bem de ver 
fi.lzer isto,aquillo ou aquil'outro nas suasre- que se havendo extraviadoo debatopela. 
·hções internacionn.os; o que jmporta é S'lber fól'ma por que a Ca.mara tem presenciado, 
;)i nó., podemos fazer· ; pJrquc e.;se.3 outros nos ci.tatlo3 pela. fórma por que o fomos, 
que assim pl'oce:lom, não são propriamente uma vez que temos de .éombat.er. es.:;a .legação 
DS povos, não são a:; nac :onalidades, _são os por extravagante que seja.. poisquc nos pa.
respcctivos governos, orgãos que devem a rece. <:1queHn. legação um ponto de apoio, da, 
sua vida jtil'idica á definição flUe os fez alavan ~:a desse novo Arcl!imedes quc3 move
nascer nos seus e;tatuto3 organic:Js, n/guns ria o mundo tendo como ponto úe apoio tt 
dellc.;; maL~ amplamente, mais indefinida- convicção de nó3 outros. 
mente, porque, filiauo.s á doutrina dos Reis Não tenho o mínimo intuito de melindrar 
de Direito Divino, magcstadc christíani.:l- as convicções elos meus dignos colleg<.ts quo 
;:;imll., fldcli;sima, etc. ; ou ~ros subordinados pensam de 1U:::Jdo .dia,metralmentc opposto ao 
ao rr-gimen dos llO(leres limitado.3, traç::tdos meu, mcts a verchí.cle é que uma voz por todas 
na, ·vcl'd::tdeira paliç<.),d.:t, fóra da qual nós não eu tenho perceb.ido encastoarcm-se nesta. ou 
l)Od~mos _ psrambular na vida jurídica d'J naquelh~ argLtmenhção ·e recorrerem. a esta 
cn.da. nacionalidade, pois . que temos uma ou áquelltt er<~phin, historic.:t. dos texto3 da 

-C..;nstitnição, dentro de cuja orbitn. havemos leique ha de ser lich, como os· caracteres 
-Jq viver. E visto, pois, que se procura tras.,. ideographicos, co1ú uma certa _ feição hiera-
taclal' como exemplo pa1'a o no.::so caso in di· ticct_ ~in que os pl'Ofanos não podem ir u.d.iiln
vidual, é pecciso peéviamente verificar si te, porcrtw o que está escripto nos textos do, 
c !los encontmm assento na nossa ConstUtü- lei é o _ que está e o que não estd. é· o · op
·ção, si e.stão .de accordo com esse nosso esta- posto do que cst(~. 
tato, pois que ellc do ~inc, traça,, delimih a . E' . alguma cou~a - c .Jmo o que occorl'Ol'Ül, 
;_~C(\ão dos po(lores publicas. com · os christiios novos;na mis~a conventual, 

E', p,Jis, uma ClliCStão d.e dit•cito constHu- soletrando n. Biblitt, com o sotaqne de nco
cional c nü.o uma óucs~ã,o de d:ieoito interna- convoeso, mas em um casJ leem de hl modo 
cional. - isto ~.dorme-lhes no seio d.o in3tincto essa, t~n-

gl·rarloa.inilu. se me afigura ter andado dcriciu, inexora,vct que os lov<t a ler tL~.mlJem 
este dcba,te. Porquo? Por motivo~ diverso~ textos do lei em caso,; quo olle.) querimn 
o em cuj<~ an ttlysc nfi.o entr~J, mu.s que é muito qne estivessem Jt tL Dibli<:t, mas que 
obvio. não estào, po:rtnc nã.o se q_uizeL'(~lU confor-

Tem so lH'ocm·ado -encaminhar eterna- mar. · 
·monte o (lobatJ como si tra,t1ssc elo nma Eu percebo, 81•. Pl'Osidcn to, que c;;t!'t tol'
.quo !t;lo do jus constit~Aendo, cot:no se esti- mioalb n, 1'1 padc d<:t ordem do dí<t, - ;1, .2a é a 
vc:-;semo-; 'no ponto do vista, do j~es contendo, legttçiio junto á Santa Scj c cu crdo que estou 
qua.n,lu csbmos com _ o direi te chrystali· ÍU$Cl'ipto. . . 

'·zato, f li t.>, d ;tl.nülo, delimitado no estatuto 
de 24 d ~l feverei1·o. ( :lpoic!clos.) O Sr... PRESIDE:'\TE-V. Ex. esttt ins .. r:ipto 

Que.l' isGo dizm• quo a pussoa, quo ao dis- em peimciro logar. · 
cu til• ~ -~t<1 . questão, trata do po1ito de vista O Sa. BAn.nosA LnrA.-Assim potleda. con
da conveníencia. tla, separaç'lo · da igreja do tinu.ar a fttlbr sem necessidade de me sentar. 

·Esta.do, é fóra. de duvida que não discllto a O Sa • . l?REsiDENTE...;...;.Peço lic~nça para in .. 
questão em limite~ que ella comporta, pois tm·rompel'. -.· -

·.(JLlC, tratando da convonicncia da separação Fica. a discussão adiada pela hora. 
·da. igreja do Estado. trata. de uma ques tão, 
-qae nad:~ ''em ao caso como . si fizesse .um 
estudo de histo1' ia. . ecclesittstica e reedit·,1.sse 
todôs · oseonfliétos entre os saem·dotcs de di-

. ,, x e1•::;as --igrajas, ' ·era · como : si_ tratasse da 
; ;<lucstão da '.igreja lutlierana, ·ou das v anta~ 
: ·géns da. igreja gallicana, do tratado de \-Ves. 
;\~' theplw,Ua, e de muitas outra~ cousas. (Muito 
-::: .. be·m.) ·: · ·. - 0 ·· · .. ·.·•· •. ··· ··- - .·. · _ . •. · ·.•· 

-_ ·Porque o modo que. , Sl3 discute o projecto 
·que está .em debate, é. excu.sado. Agora o 

O Sa·. I-residente-Como di~se no 
inicio ela sessão, fica .sohre a . __ -. mesa, . por t1•es 
dias, o ·· .Or·çamentJ -. -d<t. ·Guerra., em . 3a clis- · 
cus~ãot 

P.o.ssa;..se -.· ~ 

SEGUNDA. PARTE. DA QRDEM DO DIA 

E' annunciad~ -a continuação da Ia discus
sãO. do p~·ojocto ú ~ . 48 A, .de l903i ~ · suppri-
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SESSÃO EM ~ DE SETJ~l\IÜl:tO DÊ. 1D03 

11iiodo a.legaç~ão do Beazil .junto <L Santa Sé, 
:eom parecer coutra1·io da Commissã.o dJ Di· 
J?loma.cia e Trata.úos. 

O !!h·. Presidente'-Tem a plh~vra 
o Si'. Barbosa Lima. 

O Sr. Ba'l"bosn Lhna, (')---Dizia 
·cu 4.uo t.:ws politicJs · l'icm-sc dos quo tl·a
taram da ca.mpanha da t·evisão, em que se 
afervora,vam os que ontcnuin.m quo a, Con
stít_uição . actual não é o melhor typo de 
estatuto poUtico para a foemaçii.o d:t nos3a 
caus:t . pu1)lica.. Es~e::l tacs a que vcnlD de 
ref0eit·-rnc ri~m dos que f,.tzem ossa cam
panha, porque pll'J. cllcs a Con.sti t,ui<;Ko é 
uma tatagarça om que amoldam o que lhes 
conv8m. a. titulo de interpl'cta,çã), f10t' is:;o 
que, lembl'arlos da hermcncutícit l>ibl.icn.. 
applicam o quo é conhecUo nos casos de 
<\pel'tos em materia. ele Jogica o :ngumen 
taçãJ; a hn•meneu~h!a., a cxcgoso analo
gica, ·deixaclc .tm··curihô li~tm· .. d pill'a. toro 

· translíttm'<.tl, mystico,qnc os Ca.z dizct·om ctuo 
acp.lillo quo está escripto não fui o (lllC o 
lógislador quer· ia esc revel'. 

E' o meus legis ; é um cceto quict me
. hphysjco; toma ccrlias fôt>mtt'> o ad~tpta-sc. 

ELt não farei .de Quixote, então Quixote de 
· riova. éspecie qtw f0~se att'<tZ dr entidê~des 
mehphysicas. O outt·v aeeemotli"JU sobre 
moiriho.rdo. vento, muito monos ou al't'cmct
tercisobre entidades abSLI'ilCta~. impalp~LVOi~, 
inliorera.veis; como a quo inspil'rtcs'.O pt•ocesso 
logico. Irei apenas apt·ecbt• o::; texto::; con::;ti-

.. tucionaes c f"unda,ms.nt<~l' <t rninln opinião; 
mostrar quanto me cab.:~ quo nfi.D se tcata. 
de uma teirnosia sectat>ia .. 

E' assim, pol'(lue as:;im dzc :n qn•J é ~t'lnelli.\ 
que p:.3n::>:t om um dcgt•ii,oJ SlllWl'ior, n:L · hie· 
rarchi'ct corrc.,poodcnto, 11.1 oscvl:t a. que 
pertence~ Não ó a.ssim ; pttroc:JtHno a.s3im. 
p .~rquo os textos consti tucionaus, comparados 
com a lc.ghlaçã.o abolidc.t pela ltcpnblic~t. as 
pre.:;cripções da actual Con~tituiç-ão, coteja
das com us pro_scripr,!ÕC;) da Con5!tituiç:ão im
perial de 25 de ma.·.·ço, dem·n1stram que a 
'razão está. do nos 5o lado. . 

Nã.J irei, corl..o ,jà disse, ao c:tmpo do di
I'oíto internacional ; não me p<trece CLUO seja. 
nem BluntcllU, nem nenhum desses intol'llU." 

_ -cionn.lis_tas que haja_m de def'imi1• a quest1o. 

i39 

pareceu ser o assento da questão do direito 
constitucional. 

Lê-se no al'.t. 72; § 7°, da, Constituição: 
«Nenhum cultó ou ig;~eju, gosa.rá. do sHbvún· 
ção otficiat, nem terá rJlaçõos de dopcn
rienciaou alliança. com o governo ua Uniàu 
on dos Estados.» 

Analysemos. «Nenhum calto on igt·eja.»; 
pol'tarito, nenhum culto, no:1huma igr<ü<t. 
Logo. suppõe ma.is do uma igr.~ja; ncnlwm 
suppõe mais de üm. 

Si i.r;reja fo.:;se, como se tem muitas vezes 
sustenta:Jo aqui no deba.tc--"igreja cath•Jl ica
en1.ão o lcgi::;lador diria: a ÍffJ"e}a não ted, 
subvent,:ão. O legislador diz- nenlmm culto 
o1.t nonlnmw 1:r;reja-o,;üi. cla.t'o,suppõe muitas 
igro,jas, não só possivcís como oxist;cntes. 

Digo existentes, porq uc. a pl-.Jprin. tradição 
jurídica. assim o diz. 

O art. 5• da. Consti&ni(;Iio impcrii:tlrofcria.· 
se :i, igt'Pja. officütl o aos cutros cultos i.olo
ra,dos. 

Log.), hav i::t outros. · 
O cJnstitu in t.c do 2,! de fovcreil\) julgou 

todos em pé de· ig:Ltal~tu.de; pJl'ta,n I. o, su bst;i
tuiu o syste11n de um<L ige.'j~t otlieí:.tl, osh· 
bGlecido pela Constit.uíc:ão: de 25 do lllUl'iJCI, 
pelo system:L uo étl't. · 7'1., § 7°, da :.lCtll:d Uon
stituiç.J.o, do nenhuma igecj:t oflicbJ. 

Nesse art;igo ha. dons membl'os de phru.so. 
Em urri diz: 

«Nenhm.:na igrcj:t gosará. uo subvonç:ão offi· 
cict.l.)) 

}!;' o _aspeJto orçamo o tario: n1is nãa suh · 
vcncíonarncs nenhuma igrejc~, nã.o . subvnn
cion:uno:.l os respectivos . saecmlutc~. não 
acmlilnos ás dospezcLS <lvs n~~pcc"Givos cu\ Lus. 

O se .~ unJo m.embrJ é:· 
«N'onhum culto onigrej.L t :mL rcb\,Õ .!S elo 

dopendench ou aUianç[t com o Qoverno da 
União ou dos E:Stados. » 
· Rel<lçõJs dó dep-endcncia,eaUíanç:adaquem 
e com quem? O:.dgroja, de qu·dquue igt·e,ja, 
doigeoj ~~ com o I~ ;ta.d.o, . dJ igt•eja com o 1.!.:3-
tadcs-União, ou de igerja com o l~::;tadn fc
demdo; de igreja c Hn o. gov"rno temporal 
dcss:t circum::>ceipção administea.tiv<~ ·~ 

Não farei nenhurria dis3cr_taç:ão sob1•e a. lei 
ü~L ltalia unlficada, nem sobre a lei . das pro· 
.rogativt\S do Summo .. Pontifico e relações 
entre o Estado o . a .IgrojJ .. Sobre este as

·.sumpto .• te~m ·ais3ertt~,do brilhantemente . os 
honrados :preopinantes; mas eu • não os . acom7 
panha.rei nes~o t'?l'reno, em vista do que me 

Ora, a alli.l!1ça. que esse artjgo peohiiJe · 
entre a igPej te o -Estauo ninguom dirá. que 
é a mesma causa. conl1eei.ta do::; tratt~distn.s 
de dh<:'ito internacional coh10 a 'alliança de 
Est<!-clu a E.stauo; ning-ucm se lembl'al';L d;; 
altiança . defensiva, do tratado de 1865, do 
tràt<:t.:O da alliança. -:slavo-franceza, ist0 é, de 
alliança de Estn.rlo a Eshdo ; o legislador re
foriu~se á alliança ·.de igreja e Estado. ·· Está. · 
aqui claro;- <' . . . . .· . . .. . 

( ·) Este discui·so nãe foi revisto polo ore-dor." 

«Nenlll.irn çulto ou . Igreja. gosa.ra do Sllb
ve~ção official, nem terá relações. de de< 
pendench · ou alliança com o Gove1•no dt\, 
·união ou. dos Estados.>> 
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Ora, naturallnonte, o legisla<ior se referiu 
âs relaçõ,-!S .de dependencia e alliança que a 
Igrc~ja póde ter com .o Estado. 
-Pois, alguem já Yiu com igreja alliança 

do Estado defensiva e offensiva? Não l Que 
alliança era alguma entididade metaphy~ 
sica ~ Não, era unicamente a situação de 
onde vin1Jamos. 

São relações orçamentarias essas? 
Não ! Eu vou, como .se costuma djzer. dr,s~ 

caroç;;w este conceito, me abeir:J,r delle, 
olhar o mais fundo que a minha vista puder 

·. <:\lcançar, vista de myope, mas hei de mos· 
tr:1r que olhei . demoradamente, de bôn. fé, 
para este lado da questão. 

Seriam relações orçmnonta,rias ? 
Não I Quaes seriam emão ? 

regionaos- :prevaleceu o que os tratadistas
do direito regalista, o que os juristas da. 
época, chamaram o jus pad1·onatus, isto é; c 
direito qu.e; reconheciam no chefe do Estado 
de acautelar a felicida.te e~~- pro,;J)G1'idade de 
seus su1JJ.itos, intervindo m~ disciplina,,na or· 
gan ização ecclesiastica. 

Nós tin hamos o bene.placíto. Pouco importa, 
a uJlegaçãci do que · elle fosse oriundo . do, 
gl'ão-mestrudo de Cln•isto, · exel'cído p.)r S. M. 
Imperial ; o bencplacito era um verdadeiro 
typo de org:miz<~ção. . 

Alguns tratadist_as. allegam que este <h• 
l'eito derivava do ·facto de ser o chefe do 
Estaüo grão-mestre da Ol'dem de Cln'isto. 
Digo: SEtja isto verda.de ou não, })Ouco im
porta, ao nosso caso. 

O caso é que o· ai't. 112 da Constituição 
im:pm•ü~tl, § 12, ~ollsagrava este clledto. 

0 SR. TEIXEÍ.RA DE SA- MaS a esta b~1lra 
do grão-mesti .. d.do a Assembléa recusou o 
placet. 

Seriam, de duas umn,: ou relrwões do ty}JO 
{las q_ue o Estado tinha tido até então com a 
Igrej ~., ou de outro que nã,o . apprebeuclo 
c1ue nã,o foram definidas, mas qne, digo 
desde j[~. c1uaosquer que so,jam, ou redundu,m 
em ma,nifostações de alliança. da l!!re,ja com 
o Esta•lo, ou independencin,reciprocas. O Sa. B:ARBOSA LBIA-0 qne eu digo é que 

As l'elnções que o Es·~ado tinha com a o nosso direito vigente é muito diver.::lo da· 
Igreja. quaes eram? N~io oram as resultantes quelle quo resultava da Consoísniçã.o ünJ)e
deurna concorJata; nós nã.o tínhamos con- rütlde 25 de março, quedav~tao impeeador, 
corda, tas, si bem que haja qnom sustente que cu mó chefe do Poder Executivo, o direito de 
prevalecia e:1tre nós o diecito reini•·ola, a pôr o pla.cet, de tomar conhecimento, de 
doutrina oriunda dtts concol'datas d<.t metro· approvar ou não as Cqnstituições ecelesias
pole, mas o conde de ü•aj<t c[tsw q_ue nós não ..icas, as decisões dos concilios, conciliares
tinhamns conClll'data. inclm;ivé, e as deliberações sob u, forma de 

Podia.mos fazel-tt ? Não ! Podemos agora ? ball:t.s, de lJreves, etc., do chefe u.a Igreja 
Para que~- A concordn:tu. naturalmente é C~ttholica, devendo, no caso tle comerem dis· 
para regular os negúcios dét SanhaS~ com o pJsições de caracter geral, see submettidas t.l. 
Bra.zH; mas quaes os negocias c1ue póde a a_pJH'ovaçã,o da Assembléa Legil51ativn,. 
Santtt Se fazer r São os relativos <t IgJ'C.iw no Hl'l:t, vê-se ·bem, um rogimen de depEmden .. 
Brazil. E nesses negocias o Estado pôde in· cía om quo esta·ra. collucucla u lgr·ejn C~rtho
torvlr 1 lica para com o gstn.do. Foi este 1·egímen 

Não ; si interviesse, collocan1.-~e em r e- que a Constituição de 24 de !'evoreiro alJoliu, 
lação de <lepPndencia e, para não intervir, Bl!lpt'ogaudo expressões, ns<tnflo Llü uma Jjn
não se conct~be f'a,zer tratu.do. Pa,ea não 111·· gtmgom muir.o uiYel'sa di:t lingu,tgem usi1di1 
tervir, não pó !e ser como el'a a situaÇ:ào. .. peJa, Con::;titulçã,o nopte·i.1mcr·ic<Lna, d.1, ·qual 

Era a sit.uação orlnnda duque se charnava, se tem querido, a n1eu ver 1úo com muita 
o laLtt senso, não st1·ict:o scnstt, o padroado. ·razão, fazer dimi.\.11:11' sempre tuLLo qmmto 
O decreto de 7 de janeiro de 1890 diz : (<fica está no., nos:-:a Constituição Je 24 de fev0roiro. 
abolido o padroado;> e explica. nos ont.ros ur~ A OonstituiçftO norte·aJnerle.a.nu,, na emen
tigoso que é qm~ eU0 entendia por essa, l)l'e- tu, P, não consagl.'<J.. urml douti.'in<:t tão tm'ga, 
scripção, fu,zendo ·a tê m11tt excepção para a tão libel'al, instituindo o Estado tào neutro 
legisla,çãu de mão morta, que e1lc conserYav<:t quanto a nossa Constituição. (.Apoiad:1s.) 
e que a Constitu,ção do 24 ue fevereiro elliJíu A linguagem da Oon~tüuição norl,e-ame
da nossa org mizw;ão. 8t?'icto scnsu . é o di- ric:ma é a da exJ?re;:;são que se encontl'a no" 
rei to do padroado aprosentn,r candidMo.::> a,os idiomn .. inglcz::-igrejc-~ establi~hed ou Hon-esta 
beneficios ecclosiasticos. . · .. · .. . lJlished. · , 

Pois bem, ·O • nosso regimen era este : o Establislm1,ent de uma, igreja. . é exactu.-
Impel'a~or nomeaYu. os bi:-5pos, intervíuha.,. mente .o que nôs tinham os no regimen im ... 
era_ma1s o regimcn elo bm~oplacito, do,placet, peria.l ela igreja official, dn. Igreja subvcn
regimen base:.~do n:1 doutrma. ·em que nasceu cionada, dcl. igreja Yíyendo no Orçamento·, 
com o cJ,esmembtamento da ig1•ej L universal, com uma reducç 10 de priYilegios, comi·um 
da igreja catholica em igrejas nacionaes, ce1·to numero de exclusões para os estranho~ 
dBsmen'!.bram~nto oriundg da 1-t()forma. e· se· á mesma igl'eja~ Assim, vê-::;e. na hiscoria 
gnndo. o qnal, ,peta. instituição ctessas igreji:tS constitucional ô.a, Inglaterra;constanteroen te, 
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até certa época, ~t grande questão cio desesla
bliskrnent da igr·eja d::t Irh.toda. 

A rcdacção do (1rtigo da Constituição norte
americana aqui esti.i : «O Congresso nri,o 
poder(t f<-tzer nenhuma, lei relatfYa ao esta
blishment of religion, quór . dizer, â decla..: 
ração de uma ig1·eja official, Ct instituir,:ão de 
uma igreja como ig1'~ia. offici::Ll, «nem pro
hibindo o livre exerci cio d.e uma religi5.o. >> 

O que. se scQ;uo nesse artigo nada tGm lJtU 
ver com I'elig-ião ; ahi se diz : ,-:ou di
minuindo a libr.n·dado ele pala.vrl!, ou de im· 
urensa, on o. direito do povo pacifica.mentc ae reunir, etc.» - . . 

A disposição du Constitnit:iio norte-ame· 
ricana, portanto, não é tão comprchensi v~. 
tão rigorosa, quanto a nossa. : a. no~sa., <t 
meu ver, prolübE', mais do que isto, não quer 
nenhuma rela.ção de dopendencia nem Je 
alliança-nenhuma ! - entee a igreja. c o 
Estado. 

Ha mais. Blacl\:., que cito de prefcreneia. a 
Cooley, por ca.usa da . coo1'tlenaçã.o do.; as~ 
sumptos, ue modo mais didactico, mais fc~cíl 
de se a.pprehencler, mais rogula.rmente enu~ 
me1•adl), Black aclm que ess::t pro[1í bíção é 
_para o Congt'çsso ; que a expressão Conr;l'ess 
se refere á asscmbléa federal e não a.b:ange 
as le,r;islatttre.;, as a:5sem1Jléas loca.es; de 
modo Cl ue os E13ta.dos. podem estabelecer uma. 
religião. 

E' muito chtro Blaek : ,~Si qualquer Es
tado se redolvcsse a osta.belecer · uma ··· reli· 
gião, isto não sol'ia. contral'io ~L Constituição 
Federal: 

« Congtess shall nwhe no law respecling 
on establishment o{ t·etigion 01· p1·ohibiting 
·lhe {1·ee exercise . tlu:.J·efore o1· abridging lhe 
f;·eedon o{ speah o r o f . p;·ess, o1· .the · ''i.l}ht . o f 
the people peacebly to c1ssemble anel to {)Jtition 
a~e Govet·m;umt f'o;· a 1·edress o{' gt·iewu:es. 
Jf' any state clwse lo stal.Jlish a religion, it 
·1oould not be contrary to lhe (ede1·al Consti
.tution.» 

Aquiisto seria contraelo Li. Constituiç5.o. 
(ApoiacloJ.) . . 

A noi.lsu. Constitutç·ão é difforen te : h a o 
·a.rt. ll, § 2°, que veda <L Unitíâ como aos 
Estados, ]la. o a.rt.. 72, § 7°, que diz- a 
lJnicro nem. os Estados-de modo que pro
hibe para umà c prohibe para outros, o que 
não se d<í. nao Cous&ituiç"iio norto-amQricana,. 

Q1•at . junte-se isto a osi.a outl'a circnm-
8tancia : os Estados fe:lerado.3, na. Nol•te
Americu., le'gislam sobre •. direi to . substa.n tivo, 
fazem ssu dteeito civiL seu direito commer
cial, e mésmo ·por posturas, pn simples 
instituições municipaes, estalJclecem regras 
que interferem com o livro·.· cxm·cicio dare· 
Jjgião. . . --

A nossa Constituic;ão . foi mais apertada, 
fotJnai~ preyiden te,_ nem.· isso consentiu. · 

.1.41 

Feliunente, ou posso êsta.r aqui f<tlhndo, 
iudependerrtemente da inviolnhitidado que ú 
conferiJa. <i palavra de um Deputado; mas 
eu podel'ia, lá fóra tamlJem csta.1• f<tllando, 
pela fórm;,t pot> que faço, graça,s <L Consti· 
tuição i:tt~tual. Na. Constituiç5.o Imperial eu 
não porlia. se1• Depatado, porque não sun cn.
Lh<JlicJ; quem não fosse entllOlico não podia. 
Bcr Dnpulado. 

Recordemos e:;Uts <lin.n'.~as prolübiçõos pa;ra. 
cotej:tnilt) a. situa.ção anti.cra. com a actual, ti-' 
rarmos a, lição das disposiçõc~, d.o que di~ e 
dn que tJUet' a, CunstituiÇ:i.o adn:.tL 

«Todus qnc podem ser eloir.ores são llabeis 
pa.rD. S:Jl' 11tJl110<\çlos Dt.~pubclo~; oxeeptua.m-se 
o.~ q no não pro fe.ism11 a, religião do Eshdo. » 

Isso ainda não é n pcior, l)(Jl'QUe lli~ lcq·is
laçào dc.1. C<.l.l'·)lina, do Norte um Dcpntad~> 
pôJo 3Cl' expulso . da sua cadcie;,t por deli
IJer:V:Ií.o tomada pela maiOl'Ü1, visto ser 
a.thcu. 

Nós tivemos unw. coma parccifh com esta,; 
o Codigo Crímio;.tl reccitant cadeia. por qua
tl·o mezes u. um :wno c multa coer'espJn
donto á metade do tempo pttt·a aquollcs que 
propag;~ssem pJr meio de papeis impt·essos, 
etc .. etc. dout.rina.s que dieecta.mento des
truissem a reedarle fundamental da cxisten
cia de Dons o cláin1mortalichtdc rta almn. 

Em 1875 (não foi lli\ sccu.los passados) a Ca
mara de repee:>enta.ntcs da. Carolina do 
Norte . ·votou 1101' <16 votos CJ!ltl'a cll a se
guinte resolução .: 

«Consicle;·ando que o S1·. J. 1V. 1'/wme, 
DepLttculo do condado ele \Vo;nm., defendett e 
pulJ[ÍCOH (~ (lOulrina U[i.tSjlhenwtoria do athe
::s1nO, âot,tl·ina subtx!rsivr.r_ da Constituiçao 
do Estado da Ctwolitw do Norte c da mo1·o.l 
pul;lica. ,[ecpeta: 0 dito .T. \V. Thorne e lJela 
preseHte ec'Jj]tclso · de sua cadeira neste l'e

cinto.>) 
E' . por isso qtt 3 oa nilo me conformo abso

ltltamento com o constante cotejo que se H.tz 
da nossa Constituição e da nos~a Legislaç-ão, 
com a No~to-Amoricana, p_ara f'a.zor crer Oll 
permittir que se conclua. que lá nó3 deve
mos ir buscar lições pa1·a a prrtica · do rc
gimen. entre nós. 

Nã,o ; as . lições temos que ir bmc!l,r em 
nos:)a Constituição,em nossas ·tt•n.dições, bem 
<liro:sas do que são a.s norte-americ.a.n ~s. 

Qnaes sft.o as norto-a.mericanas? A loitura. 
da Bíblia nas e3colas;. isto é, do ccmt ingtez, 
ac1uslle fJitio especial o deplora.vel, oriundo 
da fcagmentaç.fi,o religiosa. protestante e que 
escriptor :l.pt•eciadtssimo tão admiravelmente 
apreciou na') notas sobre a Inglaterra .. 

Leitura. da Blblüt ! 
Não p1•ecisodízet• o que ~~ ; basta; lembt•ar 

o opisodio de Loth,' fugimlo do ·,incencHo do 
Gomorrlln,, e recolllcndo-s :.\ a uma. cavcrnu, 
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P[Ll'a que as crianças nã)Yficasseni .cón1Weta- De niodo q~e o qüe sedú.éisto: a p:Jssoa. 
mente carbonizadas. que Yil.e servir de testemunha não c1·ê erri 

E' isto! •.... • . < . , cousa alguma, mas como é preciso some-
Mas em totlo o caso. tem sido sustentado lhanteaffirmação, :para que po.:;sa prestar de~. 

po1•algl1ma:~ autoHJ.o.dés qúó âs leis dó E,;- poimcntO, eUa. diz que crê. • E' pm•amcnte a_ 
t ~do in1perativamento exigcrn ·a leitura da autorização da llypocl'i:Sia. . 
Biblia, ní1s óscolas publicas e, quanto á as~:is- Isto é digno? 
tenêià. dos discípulos •· a. semelhante leitura, é Absolutamente não é digno. C:ençanf.ío se 
cómpulsoria.; tem que lcl' tt pulso, <.'~ f:.Jrç:J., impõe, a çr0nça. nasce da. convicç·ão, deve 

·. ·obrig<.~toriamente. ser natural, espontanea e nunca nieditada, 
Nós podemos fazer i.:;to aqui ? Não, porctuc c~~lculMI<.l.. 

paraorapho especialmente do::;tina.do ao en- - Quer.in. ser t.lb2llião. 
sino o d1z que será-leigo na::! escolas pu- . - Queres ? E' preci.:;o ·jurares que segues 
blicas. essa religião. 

E as~.·im ~ des~c_quo o legislador,_ não quiz I .. E; como o cargo é bom.c úrand.oso,_ immc-
limitar a dtspustçao do ·art. 72, § 1°. . d1atamente o llOJnom to:na-se Cl'Cnte. 

Dizem: << nã.o épropriame~tc ~Ima._dopen- Além disto })ara obter um loeyar de tabel-
denCJ~ entre o E:sta .. do o a IgreJ~"' nao crea lião, é preri~o Cl'Cl' ; si não e~ê. não tem. 
rclaç~o ~c cl~pendenct~ -~> , . r· .- Crenças não s9 impõem. Pódo-se fazm· isto 

Cre,tv,1, nao ~1a duv1da, entre .a edu.aç.ao aqui? Não se,póde faze1• pela nossa Consti-
que 0 Est.:~~lo 1.r:!punhad~ ~.cr llda a Btblm,, tuição. Aindt:. IÚ~is. 
~-OJ~O podctla ~'::r o MahaiJar<tta. ou.Jua.lquetl Tudo isto é tira.do do Black; estou lendo 
lrno ~o bud~a::s.no, onde, por 81onaL: ~~í1 estes trechos mas tudo está tambem em 
cou~~s;-cle m<1IS bclleza do quo na rellgta•J Cooléy. ' 
cbrtsta. · , . . rr'< , 

3
, ., • E' regra. ccnstituci.onaL que nenhum h o" 

Isto era cro.a; u.matel1o 1<t~,ter p~e:ereuc~a mem pôde _occup,ar um empregv desde que 
,por -uma dcll,L,, .• <~ .q~al,. Svm duvldtt, serm negue a existencla de um ente supremo. 
e~sa de que a. Inc~~lS~(~él.O s~ apod~rou, .• l~Sa.ndq Nogou a. existencia, nãu acreditou, não 
c abusando, ct9s SOU.:> podel.es pa.ra allanca: tom cmprecro! Arrora acreditando·. tem em· 
uma. conf1~.1:o dcsmttnd!bul~ndo, }?sar~tt- prego. o . o ' · · • ' · . 
calando, flaoellando por tod,ts as founas 0 E' Roussoau pm•o ·é o deismo. quo não é 
condemn~do, ton<.lo por cl.lefe. estt: figura rcllgjão, quo não'ú ~ynthesc de~~linada. a fo
en.ctomo!ltnhaLla a .que? lustoria. ta~ ·• bem mento.r a sympathiu, a coordcnu.r a har;. 
c~gn~mwou de dcmomo. de Mmo Dia., ~0 'tmonia.. a estabeLecer ·a conco1·dia, é .uma 
llppe JI. COUSa vaga, commoda., dentt'O da qual cabe 

Pois lJem; exemplos frisantes do quo a tudo. E' o deismo de Rousseau apoiado no 
1greja cluistl1 ordena nós temos nos Estados do Robcspic1·re ; este applicou a pent~ de 
Unidos, modelo qrw não quoro, que ou não mol'te para os Cl'Cntes, tt,qui. não hu. c3ta. 
irlVt•,jo, quo cu não pleiteio absolutamente: pena, m:~s em totlo o caso ha outms. 

'< J...ms do oo·miogo: Laws r.li,·ec:ting the p,·opa{la?· ponneio de papeis impressos, l-t-
cessation °t' pabUr; amusements such as thea· thogJ·apho.rlo.~ oa [J)"avuras que se .. clish;ibuem 
tl'ical e:ch!:bitions anel lhe ctowinr; of saloons 
and fJI'OfJ s!tops, . w·e 'ltÍIJaJ·sally in fo)·ca in por mais ele 15 p:ssoas, ott po1· discu1'~0s pl'o-
tha states, artd the,•e I.'Oí1StilUCÍOI1lll vatidity ÍS (eridos em pHbfÍC(!$ ,·eun{ües, douti'Í11t.!S qtW 
· · · ·b 1 d - 1. 1 · t di1·ectamente destntu.m M '1:e1·dades {'unda-

custmned · Y lt~e ecisions 0 l te. cotw s · » montaes da existonci?) de Deus e da immm·ta-
Pelu. :Jommon Law se verifica quo a blas- 1 · · · 

phemiu. ó um Cl'imc. A 1Jluspllemia não>é lidade c a. almct: peno.s.:--::-- de pdsCío 1JOJ' 
simplesmente urn pccca,do, a blttsplio'nlitt é quatro me:.es a um. anno e de multa. co?'1'0-
tambom urn crime. ;f:.~l]'d~t~.)c! mato.dtJdo tempo.» (Ood. 0/'im., 

. Pa.ra um:1 pessoa servir ele tesl;omunha é La nãc;> lu~infr·acção da respectiva consti-
preciso segui!• a mesma relig4ão: tuição, po1·quo 1H1 capollães do exercito c da 

,« Blasphemy a ·crime competency of tcitnes- u.r·mada., •rrn1s em face da .nos~a .hâ posltiva-
Ses. n--. in some stales the common taw .?'ttle mente~ ,E' utmL subvenção. / ...... ;, 
stitl1·eniams in foro:c. I~ those Jul'isdichons. Pei•gunto eu : . o quo 6 uma subvenção (~ 
it is hêld by tltecow·ts tltat the reJection ot a reH~ião sinão 11 pa.gã;dostinada. a.os ú1inistros 

• witness as incompête1it, by reason ·o{ his toànt do ·,·espeGti v o culto. Como tu.e.i eràín os cu.
ro.fre{igion,beliefis.not.a~violationo[ theprin:. , p~llães_quc· nós·•·.tinh.·,mos·.•·•.n.ntigamente :no .. 
·, 6iple.o(1~eli!)iolts {reeclfJ.lii •• : · ..•.• ··· ··>······ ' .... . ... ····• >. ·: .~XCl'Cito, onde iam ·praticar .o exegcicio J.da. 

· · It is sua • the. constitütionaZ. ntle in some J'OSpeciilva religião ; administrar os . sa,cl'a-
·;o{': the•-. states thcit nô ?nan .oan holrloffice• whÓ mentos, ••... confessr~r, comtnungar ~·-·•· ofncios"dc 
-He'Jfe.s .tM. rxtstqn_ ceqfa ,~upi?W~O Bding,>{'•·. <: . ".det~ult()~,.cto. . 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:04- Página 18 de 37 

. Segundo u1n uso in[)·orlnzidopo;· 1•1-ctnhlin, 
todas as s.~ssões. do Congresso começiJ.m po1· 
uma, oraçao feittc p01· .. capellaes fJzte alli teem 
fLtnCç[?o e ex~sto no Copitolío ttma capella onde 
uos ·domingos celebra-se para os ·membros do 
Con{Jresso;minis/ros de diversas denMninaçües, 
'inesmo cct tholicos, • sao ·· S!lccessivamen te cluona
,zos para pregar alli: C .. Jammt. ( Estados 
Onirlos Conlempomneos) .• ·. · 

Não poJcmos t~tmhem ter 11 missn. do Espí
rito Sa.nto c mo.smo quando a tivemos, 
muito Deputado que lá foi nem por isso 
ficou mais cathoLico, porque a.qui .chegando 
começou logo 11 gritar cJnten, .o venerando 
viscQndo do Rio Branco,quo defendia a lei de 
28 de setembro. 

E' digno de ver-se um liYro insuspeito de 
Claude Jannet o que diz quJ a dignidade da 
Igreja não ftcn. lü. ofl'ondida, de modo que é 
po;:;sivel. ter Augusto c~Hnte, 0.3 chefes de 
Mormont, Mahomot, Buclha e outros. 

Não sel como conciliar, mas acho mesmo 
que não hn.vcra C[~tholico que queira ver ao 
lado da imagem de Chrí~to t~ imagem, ji não 
digo de Mahomot, ma.s Mafoma; S3ria tudo o 

·que há. de nnio·.· p1•ofanação. Os protestantes 
mesmo não queria,m estu.::, :imagens. 
. Mas ha aqui um pedaç~o quo vale a pena 

ler rJ.pidamente: .· .•.•. ·. 
· «Defcwto, qtwsi t;·es qtta;·tos elos amei'icanos 

vivem completcmu.mtq fora da praUca positiva 
ô 'sér;uida· de . um. culto ; limitam-se . a {l·e
qHeHtw· JJ09' acaso o templo elo 2Jregado1· que 
lhe:: con,em, variam muitas vezas e r.le modo 
algum sqn·eocctt.po.m do cM1.('o;·ma;· ct vida com 
w;. cxiqencias do chrislianismo». 

« JÚnistrc s das diversas der1-mninações, atd 
ealhoUcos Stio, chamarlos a pré,c;w·. » · 

E' cm•ioso. Vem um methodista., tropa na 
tl'ibuna e diz: «0 p:1pismo é coüsa. inti3rnn.l1 
1~ cronça em imagens é fcticltismo grosseit'o 
o o purgatorio não encontra asscn to nas di
vinas escrlpturas.» Saho dalti, o vom, p:.tra 
oJiftcação dos mesmos congl'Ossistas, um sa· 
cerdotc cn.i.lwlico quo p1·égn, cxn.cCn.mento 
doutr•ína. oppostl\. 

Pois isso afcrvoi•a a cronon. elo quom quer 
seja, lovanta.o moral~ é cousa. quo ~e evite? 

Vern Pcbra tLlli um padro ca.tlLOtico; pi'égn. 
as . suas uoutt•inas, depois o n.nabJ.ptist.a 
l>réga as suas; e,fint~lmentc o po~iti':'ista. · dlz 
que essas crença~ oram. provJsor1as, quo 
produziran1 os resultados q no dellas se po· 
diam espet'ar, mas agora. não é tempo dollt~s. 

Cla,udo .Jannet. diz quo . tudo. isso t~ appt~
rentó, que os Estados Unidos chogaenm a um 
gl'áo· de. lati tu .Jsmo que a religião «t o mí
nimo~ 
:. • Vóu lê r pl'opbsitalrnento o que diz. Claude 
Jannet para combater a. insistente objecçã.o 

~ .. (lo meu íllustre collega o. Sr. Tosta, aflir
mq,ndo que a rC!ligião christri é do alguma 

143' 

sorte. a religiiio reconhecida pelo 3 Es~a1os· 
Unidos. 

Vamos ver o que D.contecou: 
« •.• Em 1872 propoz-se no CoH(Jresso cd,1tro

ducçc"io 1w ConstitwiçcíJ, soú a fónna d ~ 
emencla,de ttm 1·econhecimento da verdade bíbli
ca .e de uma espede ele profissao dr ('J ch risUt. 
Leüantaram-se protestos tendentes a demons
trar quanto seria hoje pei'igosa cmpenlwr-se 
a luta neste ten·mo .-0 ch(:(e do pa1·tido 1·c!di
.cC!l no Senado -o famo-·o se1wdo1· 8umne1·, dr:: 
Massachttssels, apresentou ein nome da cidwle 
de Boston, oütrM·a cidade Santa dos Purita
nos, 'Uílla J1Cliçc7o com mais de 1(/.000 assigna-· 
tw·as que denwwiava tedo o JWrdecto rla emen
de! á Constit?Jiçl.io,implicancl'J o ?"econhecimento 
de Deus ott do Ch1·isto colílo uma violaçao d(~ 
liberdade de consC'ienda. 

O Congresso ·rep::llia, a ememla, nao a achwl
rlo objecto de del·ibei'((Çr7ü, ?)JCCZ-:'anto JW?·eccr 
da Co1nm·issão. de .Jasli(:u, decla1·mulo que 08 

auto;-es da CommissiTo tinham pesc!do mar! U· 
mmentc o caso e que a ComLluiç(7o Hada con
tinha 1·elativo â fe reti,r;iosa.» . 

J~stá ahi a ConstUuiçã.o, para que ta.nto se 
appQlla, n'fí;J querendo Deus . nominalmente 
citad•J em seus to~tos, o .nem por Lsso ca.hi-· 
ram o~ íhgellos c colora divinos sobre ~t 
America do Norte,. p:tra a qLJal até, cousa 
curiosa, mu1tos catholicos i1pontam como 
exemplo digno de imitar-se. 

Abeirando-mo a.gora ainda mais elo ponto 
de 'Vista con:~Gitucional; cotujando as diversas 
disposições da Consti tuiç·flo de 24 de f'tlverci e o, 
vamos ver si pJtlerei demonstrar que não SC\ 
encontra ahi assonto para permancncin, dcs.':itl 
e;tação diploma,tica. 

Antus disto: cu tinha. dito que, <1. meu· 
VOl', não SJ poditt /i.l.Wl' llCrthU!l1êL COrlCJrdata 
com u. Sanh Sé. A s:tuaç~ão a.ctual ~~ mm, 
ospocie de concot>data ta c i t~t, r tzão pOL' que>. 
mo t>ebello ccntra. o quo existe : mas n,·d-0 
Presidente da Ropublic \ n:Io pó:lo cn ta. bolar 
negociações e otrcctuar concordat.:.t. Elle s6 
pólo fazo.r tr·atados com as n:.t~õc::; ostra.n
goíras, e o Pn.p:.t. não dirige nação m
nhuma. 

Todas as negocíac.{íc3 qi.lo o Pre:;icLcote da 
Republica entabJla.r no sentido inttJrna-· 
cional teem do ser submettidas á nossa a pl'C· 
ciação. 

01·a, .as que • oús app1·ovamos r3ã.o ~ú as 
quo. so faz3m com as nações estrangcirM ; 
.logo .niio h a. l.ogar pura que •· se as · pudessem 
razcl' comquem não é r.hefo de naÇ"ão. 

Na co11st!tuição da. Monarclüa, está. claro, 
a.asscmbléa podm·it1 tomar conhecimento dus 
constitt1iç~ões cccle~iastícas que. cqnti vcsscm 
materia geral, fendo quo as outras, gonc
ricu~, eram subme&tidas á apt•cciação do 
imperador ; ... tVJUi ·.não, o.· .. ur!.. 48,. • § · W tom 
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de ser ontondido conjuntamente, em vir:l .. O Congresso manifesta-se resolvendo de
tudo de indicação remissiva com])rehendida finitivamente sobre os tratados c convenções 
no .mesmo paragrapho, com o a1~t. 34, §8° com as nações estran~eiras. De modo que 
QU 0° da Constituiç~ç. da· Republil~a, .onde .~e ser-ia uma cousa curiosa, • que o legislador 
nos commette competencia. priv-ativa 1nra tivesseperrnitti,Jo que existisse uma esphera 
n.ppl'ova,rtratttdos ou com·ençõ0S cclebt•ad.os de acçào erh que o Presidente da Repnblica 
com as nações estranzcieas. . . . . · pó de entê~bolar. todas as negociações que en-. 

Concm·data. Bou(ils,~p;·of'essol' da Fl.!wldacle tender C<)ffi a Santa Sé, pois que cs1;as não 
de 'Polosa. Pl!ris, 1001. Quero cror que cs- cab(nn no eonceito do tratados com as nações 
tou pelo mono;:; CJill rúna. d·1,s autorida.ues d::iti·augciras c que ellas seriam de tal ord:.nu 
mais mo·:lemas. que nunca. seriam subme1it1das ao Congresso, 

« Essa denominaç(fo de conco;·data .ap- pot•que nas f::teuLd<~t.los privatlvas a elle con
:plica.-se actu::Llment:; c.is convenções enta- fiadas não ex1stc nenhuma que tenha assento 
bolad~~s m1tr·o a Santa Sé Apo:.>tolica, o os go· p<:tra esi,a. 
vernus de certos Estados, de populLÇão em E, cousa mai curiosa ainda: « ao Con
totalidétdo ou em parto catlwlica., não sobro gresso incumbe creaL' o supprimir empregos 
questões de fé ou de dogma, mas sobro . t~ publicos, fixar-lhes as attribuiçõeJ o esti
disciptina ec ~lesiastica., a, · o!'ga.n ização do pulai·· lhes os voncimentos. » 
clero, às circumscripções clioces~tnas, ü.s no- Potlemos tixa:r a-3 attribuições do todos os 
meações de bispos, Yigarios, etc. ~'......... membros do cc\fPO diplomatico,nós confiamos, 
Nos:.>as concordatas o Papa estipula, eomo p:Jr in ormedio do Pr·esidetho da Republica, 
chefe da cathoticida,1o, como Pon r.ifi.ce su- mnitêt aULorização que da 1ui vae sob a fôrma. 
peRmo da Igreja.. Sen poder espiritual ú por elo lei:; para fazer nes·Ges ou naquelle::; ter
si só nccessl,l'io .. n:iispeosavol e btMtante.» mos um tt·rtadu de commercio, pol' oxumplo, 

A intm·depi!ndenda é prohil1ida peJa nossa 
ConstituiçãJ de c{~ para lá. e de .•lfL. parD .. c::i.. 
Pelo conceito tln, concordata era :.mn;w u 
.goveruo [J<.~ra intervll· em mLtLorü~ que en
tende com a Igreja, Cathollca,, e arm:11' o 
Paptt para., pOI'Via, official, see o Estado au
:xílütdo ·pela igt•cja em ma teria, de fü ; cou
sa.s quo ví.sivelmonto a lcttt·a c o ospirito ela; 
·consGit,uiçflo rep_ellem. 

Outeos :;.llegn.m que se pôde ter ·o Papa 
por at•bitro, e pol'isto se elevo tcl' !:i emoa.i
xada.. Muit:ts questões toem haviJo ·e nin· 
guom tem oscolltill.o o P<:tpa. 

O St-t. LA:'IIENJLA. Lr:-is dá um apal'b. 
O Sa. BA ru.1osA LIMA - Hil. dezenas de 

~~a.sos cHttL!o;; na obet.L ele Homiquo Bon· 
fils, a q11e me tenho <.unpar·adu nesca. part,e 
do debate. 

Nós :-:;ornos uma Rc1mbliett de potlercs lirni
tados ; Presidente da Republica, Camat>a, 
Senado, não podem fazer tudo o que quizo
rem, sú pode u fazer a.quilto que u. Con!:lti· 
tuiçi:i.o pcl'lnitte. Creio que isto ü o qne póde 
ha,~er de evidento. 

Na. igreja, quando estfi~o apertados com 
uma OQjecçi'í.o do theologia, dizem: isto ú 
rlogma, assim COI110·quem rliz~é axionuttico. 

Ora, o que podem faz3r? Aquillo que diz u 
:1rt·.A~, pu.ra o Presidenb da ltopublica e o 
<"l.rt •. 34 para. nüs. 

Art •. 48 : · Incumb9ao Prçsillente dtL Repu· 
bli~a. entabo1ar·· negociaçõo::r:internicionaos, 
celebrar . ajustes,· "convenções e tJ~ittados 
~empre ar.l?·efeJ·endum do Congt•osso. 

En(tiotem o .congPessodo•· se manifcstttr 
:t~obro isto~ como~ 

para.adlterlr, por intel'mcdiJ desse minLstro, 
á convenção tal ou qual, á União po:.>tal, etc. 

Mas comu é que havemos dl\ tixa,l'·a.s attri
bliições des::;e empregado publico, ministro 
junto <1Santa. Sé 1 QuatJs OL'<.l.!O est11~ <.tGtri
uuiç~ões, me fa,çam o favor (le dizep?! E' 
cumpl'imenta.l-o, 6 beijar-lhe. a sacra. ~an· 
d.alüt ? Isto não 6 att1•ibuicão de runcciuna,rio 
pnlJlico ; ütz o ca.tholico e nem se púJe im
pedir que o fc1ç<.1. qua.lquer hl'u.zil~Jirv, porque 
seL·ia attent:~r contra a libel'dade do con
sciencw.. 

O cgw vao fazer oo·tão ? PoJir quo nt"\t) 
nomeie o Sr. Fulano de tal para biS1.JO ? Pc· 
drr em <tHltuüo supplíce ou entiio na de 
quem impõe : quo não nomeio o Sr. Fulu.no 
(ie tal pêLI'a, a diocese de t tl, pot•quo <Bte sa,
cerdote ú inimigo da Republiea ?. 

Cl'cavn ou não com osh accão uma. rela
ção de dcpeudonci:t on I; L' o a, ttcção ecclo::;ias
tiea do Pé.tpa, que ê a unicu. (1uo pôde tJl' esta, 
auLOl'idade . espn·iGmtl, que ê, c o Governo 
r.b Un~ào p:Jr intermcdio do.sea pl'cvosto ·~ 

Est.ava clependenG·..! de que~ Dapendia de 
se acce.tar. «Mas cu não acccito isto, só 
acceitoaclnill'outro.» E' <tcção de dcpLm~ 
llencitL, inconte::Jtavelmente, com as.:;mHo orn 
que ? Poiô quo touas as !'aculda,dos oxercidtts 
p3lo Presidente da R(,jpub)\cu ollo as exer
cita como o Pod.or .U:xecJüivo, executor d<LH 
leii3 quo aqui v9tamos, crn quu.hhs leis orJi
narias podemoJ vot:tr • isto~. Quo lw.verd. um 
Olllpr'Ogado publiCO CU,ji1. t:troli1 CúllSiste em 
e8ttu• .ao lado d.() solto l\Ontiticio Pi.ll'a. im
podil• quo soja,mnomea.dos bispos, não aquel
l,;s indivíduos que não ·l;cnham os prodJca,dos 
c.anonico3, pois quo .ufio somos .guardas da 
~egülar,{io c:tnonica, ,mls n.quollos qnc não 
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tenhamouti~os p1;edicados ClV:lS, Isto é, es.;: parte de miliciaalgUina, pois · o solda.do·. é 
tabelec·cndo .. um<.tpalpaYebrelação ele dcpen- sempre ·unia ·espectatíva .·dc assa~sino ;·mata. 
dencia; pitra cum a igreja, por intormedío em grosso, sim, mas chega um dia.em que . 
d() seu cllofe, no ex:ercicio do sua. attribuição tem de m:ltar; e, qua,uto mais m:Lta, mas 
de nomrmnte, para com.o Estado, por inter- heróe é. ta.mbem não ha duvida. 
medio .do sBu preposto, no exercicio _des5a , Ora, a. conscripção obrig::noria. tambem 
fnncçào que não encoritra. as.:;ento O[ L legL:i- está -aqui na, Constituição ; esse individuo 
lação. orchn ::tri1 .. do ministro junto :~ Santa allcga: «Eu mo recúsoa sct•vil· c0mo sol
Sé?! . dado. porque minha ct;enç<.l, me veda- is.-,o-;.; 
,_E, .cousa euriosa, havemos de fix ar venci- c .:;e lhe responde: «Sim, o scnhol' fica livre 

montos lXLra uma categoria de fm1cciona- disto, mas fica tamhem pl'ivado de tod.os os 
rios pri vilcgiaclus pois q1.n só liOdem ex c r- dn·riws politico:::. >) 
cer cst'~ funcção os catholícos . E' o ponto de vi :-; ta, opposto ártucl!c que 

Pois aca.'lo a.~ nos~a. Constituiçã ) pormitto ;.;;, nos quer impor, CI'C ·.mlo uma lncom
uma capiti.s diminulio, ossa diminuição dos patibilida.ue. 
direitos, o nosso accesso a qua.lquer emprego Eu, que tenho sido-posso üizel-o em voz 
publico por motivo de Cc'CHÇi.l.? alta-um dos mais lcaes amigo::> que a Igrej;~ 

Não ú · p ersonH(! (irala! Mas individual· Catl!olica tem, no exercício da, funcção que 
mente é que nito se é perso;uw grc!la ; nin- me ha sido commcttiüa muitas vozes como 
guem diz qu n. p:J r p3rtcncor n. uma cntogo- legisla!lUI', eu niio poderia ab:~otntamcnte 
ria ·dc ter.ninada de fic ís _deixa. algncm de ser a.cccit i_Ll' o log,u' qu<LIIdo a. minha. con:-;cionci<.t 
persomw g;'alc. O imli viddo . (l!l (lH O ou . bel- não o rcpolli:'lsC-G ltigo qnc a. mi n1u~ con
lrctno, pela su1 conducta, r or i ~ s'J ou por sciencia rcpeliil'ia, nKo porque reputo cousa 
a•tuillo, não é p:J; ·sonna gnt(({ ; mas não sa iiLigna: é quo não esl,ou do acconlo com 
pódll absolLtt.a,rnencc sus·tcutar-cJmo sesus- isso, aclw illegal, o, port;n.nto, n:1o <tccettttria 
tenta implicitaanente, e como niio s <; terá o -não pJdori<.L cxcrcoe semelhante cargo. 
topete de vir sustent<Lr aqui em artigo do E é um cargo, o es t·l se \'otnndo Ycrba. no 
1ei-que ficrtm incapazes do exercer essas orçamento, tal c1uat como pa.t' l1 o ministro 
funcçõcs todos que nã~> forem cn.tholicos. junto ao Czar de todas as W1ssias ou juut·1 a 
, E' uma, le~·islação especiaL c um emprego Loubet. 
publico só accessiYel .a quem é catbolico, Bem, ainda uma. cousn,: é que pódc pre
pois quem não é cJ.tholico não é pm·somw si;ar muitos bons serviços a lcga.Ção junto li, 
grata c não póclcoccup:tr o lugar. Sa.ni.aSé ; temos ahi <.1. questão religiosa, a 

Isso encontra assento n:J nosso · rc~imcn '? · questão com as associações religiosas por mo-
Não. Que diz o nos .. ;so regimon? ,. Li,·os . do . bens do ordens religiosas; mas, 

Ha aqui · di::;posições em qut:Lntidade, eis senhores, o art~go da Constituição, ainda . o 
outra : «Art. 72. Por motivo ele crença art.. 72, que tem solur;U.o parr~ tudo, U.iz, 
·uu do funcç.ã.o roligiosancnhumcidadão -hl'a· no § 3•) : Todos os indivíduos e confissües 
zileÜ'o poder<l see privado do scm;s direitos ref1:,rriosas podem e;cel·caJ· publica e livremenlc 
civis e poli1;icoR nem oximil'·S J do cumpri- o srm cuf.tu, a ssociw~clo-se pent esse flm o ad
mcnto de qualquer devor -civicu. >• · qu·::rindo úe n .~. ob,.,crvadas as cU~posiçiJcs dtJ 

E <LCCl'OSccnta : <~0.:; que rdkgn.rcm mo- direito commu m. 
tivo do ct•enç~a religiüS<t com o fim do se isen- Ell:.ts vivem no direito comum; o facto de 
i;arcm do qurdquer onus que as lei:.; da Re- serem retigiusa~; nutl :.t uitet·:t, ::.:ão pessoit.s 
publica impunhiWl aos cillu,dãos e os QILO ac- jur·idicas, qne vivem no direito· comnmm. 
ce.itarom conJecora(.'Õcs ou títulos nobilial'· Bem, nós não }>oclomos in~tituir uma re
chicos cstf'angoirus pordel·ão todo:.; os dil'citos stricçüo, polo fHcto <:\e serum l'eligiostts, si
polit..eo::;. » < não est t.riarnos fazendo, ostal'iamos creando 

Assim, (l um ponbJ do vist11 invers·J o que uma. voruadelra, rolnção de dependencia, .no 
preVtLloce no, nossa Constituição: o i11divi- tocante ao direito 1le propriedade dcs~aH a;:;
duo; peto fu.c t0 do ;;:cr ou não ca,t,holico, não sociaçõ~s, entre a 1'0 que ellas representam, 
fica inbibido de exercer quu.lqner f11ncçilo pu- catholica ou não, o a. União, ·rcpt'üSGnt.ad<~ 
.blica ; ll1<Ls o individuo, pelo fa,ct.o de ~\li e- pelos poderes-' publicos. 

·- gar que é catholico, fica privado dos seus Portnnto, o que ia fuzcr esto Ministro '? ia 
dieeitos políticos, dCSLle que fãÇl\ a allcga.ção sy::ltcrnatisar a müo morta '? 
:par<L se cximil· a. um mtmus, a um dever Então, nã.o es~a a.bolido o paclroadu, nem 
crcado pnl;,i, Gonsti~üição. ainterferenc~a do :po1le1· publico ne::;ta. ma-

Pol' exemplo: como temos bPazileiros me· tel'ia, como sustcn ta.m os proprios ctue sâo 
Jhodi~~as, podia, huver tambem.um hré1Zildro, adversos e infensos ~i. primeír>a torrente de 
qualte1· ; o qualtet ê nm:t espccie de discípulo catholicos. · 
de Tolstoi, o obedec(~ l'igot•osamento ao pre- sl·t:· "a legislação comm1tm, nãohl1 · neces~ 

. ceito _.Não mala t•ás-: quer dizer, nã.o fará tlade, pot'QllO a legi:.;laçãu commum não . se 
Vol, · 1\J 
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f~zjunto a_o Pap~; é aqui, nós é qüe à faze
. .mos; àpphca.-se wdepentementc do e5tar em 

,, conterencla com o Papa ; são a~s ..:: ciaçl)es 
como outra qualquer; adq dt·em, alienam, 
etc. 
: • Isto jiL c.st<'t mostrando · corp.o es ta. C;im:ua.; 

que . hoj'3 se divide de um modo, a.ma.1:hã_se 
divitlit'Ü: de ontl'o, no tocante n. osta qn •t~tao. 

· Vm·emos os eaLholi cos de bo::L fé, pen ~üizu.
do J <lc ·. úão terem adoptado o nDsso mod.o 
de ver, mnis le:tl, mais sogm•o, :í,-; voltas 
com o e~pid í;o do r ..:Jalismo m~1qonko, sub
metteõdo ü. era vcir'<t cntholica do E:;ta.tlo. do 
Estado Levía.tllan. do Estauo Spinos ~ . o l!X:Ol'~ 
cicio da. person~di<bdc juriJica. do t1tú::l ass')
Ciaçõos por scn·em rnlig io:;as . 

Pa.ra ahi me gm~Mo, o nes~a occ<J.sião per·
cruntard onde ê q uc se cncon trão os.3e ra.di · 
~alismo dG que se fa.lla, como si . se fa.l l:tso 
de uma cous·.t abuminavel, da. Besta dos sete 
chifres do Apocalypse l 

Ond~~ e;:;tc r c~dicatismo tt'emcnclo, jacobino 
. de Rohespicnc, que atacu, que subverte, 

que quer dcmrlil' o . cat.holicismo ! 
E' preciso ter, disse aqui um c<~t1wlico de 

boa fé (não digo que os outros não sejam de 
boa fé, mas um c ·.~tholico . completo; isto é, 
como se diz domínio pleno o quasi plono, dc
licto o qu:isi aelicto, assim se pôJe.dizcr 
quasi c<.~tholico ), disse aqui um ca.tllolico <.I e 
boa .fé: é preci~o tor .. ·.· uma legação .·junto <1. 

Santa Sé, porque a.manhãpódo o Papa acon
selhar aos c~ttllolicos que se não l'Cbollem 
contra a Republica 1 

Ora estavamosbem servidos ! 
A França tem um ··rcpr·esentantc diplo· 

matico junto ao Vaticano, e t.om um regimcn 
muito mais systemati::;a.do, a concordata mal· 
dita, im})ostct })Ol' Bonaparte. De que tem 
S2l'vido es::~a legaç~fLo . ~ . 

... Eatn.o ossa Legação é uma manifestação 
dos poderes puiJiicos da Franca junto ü. 
Santa Sé, Junto ao Summo Pontífice 1 

Quoimpo!'ta . . a existencia desta. leg<\çio 1 
O que se .tmu pt18Su.do a respeito das congre
gações raligiosas llêL Fra.nça é um outro 
exemplo vivo. 

Serve. de algumu. co usa. msa legação~ 
' Pois o Imp:~l'io tinha legação junto ú. Simt.1 

Se, e. nu emtu.nto <~stanão empregou os seus 
b.:ms oiflcios para. que clle não cahisse. 

... Emfim, ~tS<tnta Só nã.o intet•vem em fu.VOI' 
daq uelles que lá, teem seu.~ rcpre.san tantos, 
deixa que os fados se con mmmam. 

Tentio lido. rela,tot•ios de diversos t•cpresen· 
"tan1ies nossos junto a varin.s potencír~s, en· 

· :··viaJos ao Min,stel'io.das H.eln.çõea' · E"tcrío~ 
rés, o_nde SC COCODtL'J. O desempenho quepa,da. 

,;:um pz-ocurou .dn.r .ás· m!ssões que .lho f'oram 
;;,-·'cor.rfiadas;scrn ·· que no em.ta.nto. a.téhoje.eu 
:,;.t~nlia ·encontrado uma só palavra do nosso 
.,.:representante junto á ·sa.nta .. Sê. 

Enconteain~sB, e vm·dade,bellissimos verso3 
do Sr .. Mag<tlhãe.:; de Azoredo, sect•ctar~o da 
legu.ção. . . 

A . inutilidade dusta no~s:t legação está 
manifestada até por este 1'a.cto : nadr., pro
duziu de 1891 atéhoje. E si por um lado, á· 
priod, ,não devemo.:; manter Ieg.1ção junto 
ii Santa S;í, pol'quc a isso se oppõc a nossrt. 
Constit.uição, pois o Estado não tem religião; 
por outro bdo, a po.~U~dori, deve sel' sup
pl'imidt~ essa lr.gaç:ü.o, por isso qae c lia nada 
raz. 

Além Llisso, h a provas de sutt'> manifes
tações cont1·~L a Rcpuhlica e os collcgas vão 
YCf' C)n10. 

Ella homologou os actos da.cluolie que se 
mostrou mais ostensiva e publicamente ini
migo . da Republica e deprimiu, destituiu, 
humilhou o prelado que inais sympa.tllia tinha 
evidenciado pela nossa 1orma do govel'no, 
(<:tpoiados), tirt}rildo . este do seu bispado e 
el.eva,nclo aque'llc, o violento pregador de 
Ttemembé, CJ.II'e;, em presença de autori
dades da Republica., lttnçou a. verrina mais 
deprimivel que é possivcl contra ellas, no 
bispado de O linda. 

Quo davia. fa.zm• o nosso rJpresentante 
junto á Santa Sé ~ · 

O SR. MELLO MATTOS- V. Ex. Mt liccnç:t 
para um aparte '? 

0 SR. BARBOSA LIMA ~Defender aH.epu· 
blica, discorJu.nuo da. elevação. 

1-Ià.s nü.o ioterveiu: e descurvu, portanto, 
dos interesses d<1 Republica.. Si interveiu, 
mas não íbi ouvido, cl'eou uma reln.çfLO de 
dependeucLL mn que .·cerceava a llbm·dade 
da escolha <los prelados pal'a af:l diversas dio· 
cc.:;es da Ropublic:t.. (Dil·iginclo-se ao 81·. Mello 
Mattos.) V. Ex. i:.t me interrompendo com 
nm apal'to. 

0 SR. MELLO l\IATTOS- Já perdeu a op
portunidade. 

o Sa. BARBOSA LIMA- Gostaria, dó orr
vil·o, mesmo porque, salvo esta prorunda 
divet•gencia. poh.tica., pessoalmeot2 não tenho 
si não symp::tthia. porD. Luiz, o tenho motivos 
pes~olet~ pMá dizel-o, mas aqui. não é a 
pessoa que está fallando em suas l'elaçõcs, 
é sim o Deputado. . 

O Sr~. MELW MA1'TOS- V. Ex. faz muita 
questão das J>~Liavras dt~íHO prelado ql.lítnto 
O.IJ ea~;:a.mcm to civil e ao di voL'cio. 

0 Sn.. BARUOSA LUJ.\ - Quanto ao df\'or· 
cio, a.b~olut~ment~ nlí.o, porque estou do 
lado úelle. 

A. minha questão é. om rulp,olô ··. 40a : to1•mo~ 
q tio usou qua.n to· ás instltu1QOC!ti t'Ol,lUIJltou.nq.~, 
( 1'J•ocanz;..se apartes. ) · · · · 

V, Jijx. conheee o folheto 1 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:04- Página 22 de 37 

SESSÃO El\1 9 DE SETEMBHO DE 1903 

0 SR. MELLO MATTOS- Conheço. E' uma 
.questão de rhetorica,. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Note··SC: a minlü 
questão é só quanto ao moJ.o por que D. 
Luiz se exprimiu, porque péd.e entender a 
instituição desta ou daquella maneira. 

O SR·. 1v1ELLO 1v1A'l'TOS- O que eu queria 
-saber é si V. Ex. conhece alg·um acto tlé D. 
Luiz contrario :t Republica. 

0 SR. BARBOSA LIMA- AgorJ., não; i::BO 
:::cria reincidencüt. 

0 SR. MELLO :MATrOS -El'J, um Si!l1ples 
.:Padre •.. 

O SP.,. BARDJSA LDIA -E não preciso ele 
reincidencüt para couhecel' o delinquentc. 
(Trocam-se apw·les ent1·e os Srs. 'l'eúr;eira de 
Sd e llfelto Jliattos. O Sr. Presidenle 1·ec;lam a 
altenç[{o.) 

O SR. M.~;;r...Lo MaTTOS- V. Ex. disse que 
D. José foi retira~!o por sm• republimwo. 

0 SR. BARBO.>A LIMA -Por ser syil1pa· 
tllico, ta o to que D. E::; bsrttr~l não o f v i o D. 
J .. uiz foi promovldo. 

0 SR. MELLO MATTOS- E' preciso jnstifi· 
car esta proposição. Diga pos1tiva,men te si 
'D. José foi transferido por set• republicano c 
si D. Luiz foi nomeado por ser mona,rcllista. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Eu OSGOU asslgna" 
.lando um facto; é um pr•Jlado que fui obl'i
_ga.do a deixar.o seu posto ... 

O SR. Mr~LLO MATTíJS-Mas não por ser re
.Publicano. V. gx. não uso do 1n9ias pa
J:avras: foi removido por se L• repu h! i cano ~ 

0 SR. BARBOSA Ln.rA-Não sei. 
O SR. Ml~LLO MAT'ros-Então o. all.egação 

Jo V. Ex. não tem applicação ; t,, Santa Sé 
não póJo ser c;,nsul•ada. 

0 SR. BAROOSA LIMA-A vcm.lado é ClUO 
olle er•;t notoriamente rcpublic:tno e foi roti
mdo · do episcopado. Agora, eu inverto o al'· 
gurnonto: pol'(lue foi nomeado bispo D. Luiz~ 
Foi por não ser republicano?-

0 Sn. MELLO MATTOS-E' indifferantc que 
soja republicano ou mooarchísto., desde que 
soj11 bom sace1•dote, cumpra o seu d.evet• o ni1o 
lwstHize o Governo. 

0 SR. BAltBOSA LIMA·-Então é indíflm•eni,o 
ao E~tado quo um bispo preguccontt•a as in
·stitui.çõos 1 

O Sn.. MELLO MA'l"!'Os-Não é exu.cto que 
qualquer delles o t:mha feito. 

0 Srt. BARBOSA LJ:'Il1\-Qual o meio que o 
·l~ata.dl) tom (lo m·>Jtra.t• tt uo nãtJ é indiffc· 
.J'onto 1 

0 SR. MELLO MATTOS--Não é este O as
sumpto da nossa. polemic · .. 

V. Ex. U:30ll de phr~\SC equivoca em reht,
ção á :.tttitude da S::mta Sé, m1. destituir~ào do 
D. José c na, nomc:1.ção de D. Luiz. ,. 

E' o unico assumptJ do discurso de V. Ex. 
que me obrigou a pedir qnc precisasse•, na,s 
suas l'cvda.ções á C;t.mttt'a, qual o verda
deil'O motivo da, t1·ansfcrencia uo Sr. D. Jo)é, 
;:;i foi pot• ser republicano, como PcLl'ece con
cluir-se dcLS paltwras quu V. Ex. prof'el'iu. 

V. E~. diz que ignora ; uu estou s:ttis-
~i~. . 

Vou dccl:trar incqni voca.monto a V. Ex.: 
D. Luiz foi nomo~vlo bispo depois ·de tm' 
usado d;1, linguagem a mais doscomud ida, 
cuntra a Republica . .Afftrmo, polo tliscurso 
do D. Luiz, quo tenho em mãos, que o pl'é· 
gtldor de TrememM usou da, lingun.gcm a, 
mais virulenta quo o maior inimi:!o da 
Ropublica. poderia usar contra, olla. (Apoia
dos e n/ío apoiados.) 

Quanto ao primeiro, não h:t equivoco. 
Qun.nto <LO segundo, a.fiirmo pela palavL';-t do 
Sr. Dr. Badaró, ministro n·.•, SrLnt:.t Sé. qm~ 
escreveu no Jornal elo Commarcio a revclw:ão 
de tudo isto, que D. José fui ;;dhsta,doth 
sua sétle episcopal, por SOL' por dom<~is afui
çoado á actual ordem do cousu.s, na. ro<LI idade 
do rcgímen da sep~raç~ão da lgl'eja do 1~$-
tado. · 

0 SR, MELLO MATTOS·-Contrndícb e~s:t tes
temunha. de suspoitu. c incapaz. O St'. Ua
daró, despeitado cJm a Santa Sé e co:r..t o 
nos::;o Governo por ser dttlli retiraU.o por lno
tivos muito melindt•osos, que a imp:;.·on::;a. d.i· 
vulgou e a deputação mineü·a conhece, não 
póde deixa.r de ser conshlllr.:.t.do suspeito o 
parciaL 

0 SR. BARBOSA Lll\IA-V. Ex. é.JuriStll O 
conhece o valor das provas circurnstancitLes; 
examinemos o con,juncto dfl. situacão: vamos 
ver, já agora ha de fu.zcr parto do lUIJLI di~
curso, o (1ue disse D, Luiz. 

D. Luiz prégava., tendo com~> a:;sistontc:-:;, 
entre ou~ros, generaes cu,ja.s espadas est -
vam ao SOl'Yiço desta Itepublica, ·quo insti
tuiu cqJrostituiçtto. Isto foi depois ·de uma, 
per.•ogl'ina.ção feita á cuslia. do Tlwsouro, por
que t'oi om terom com pas::!agem reduzidas 
o ttreducçã.o da l'accitn. irnpo1•tu. no facto de 
subvcnçã/J. 

«I' ois, tr·oveju.va o prêgador.mo!Jfluo,(pois 
clle ás vezes (j. unctuoso e outras é isto que 
vemos) podmnos tole1·cw que um '{)'no (o;·. 
mado todo de catholicos, (inclusivo os quo 
contribuíram. para moiiter os clous. lJispos na. 
cadeia) cujos senti.mentos se manifestam 'IWSt« 
ostentaçlto religiosa, n~s pt·aticas de âe·,;oçt:lo, 
conscmUs.~a se tlte .. '''ll~{Ja1· na faca o fii'Íinr:i?·o 
m·Uf!O da Oonstlt~tiçao •. • » 
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Qna.l foi esse primeiro ::~rtigo da Çonsti
tuição q_uc se. lho rasgou na íac~? Sabem 
(1ual foi~ Aq_uelle em que se dizia : em nome 
da Su.n~issima Trindade. 

O SR. MBLLO MA'l'Tos-Dl$SO não se póde 
deduzir qne elle seja. um padreinimigo da 
Republica, porque se manifesta, contra a 
f'órma,re_public;.tnt"t acatholic~L. Iü republica.s 
eatlwlicas e acatlwUcas. 

O SR. BARBOSA Lu.IA - Mp.s · não os Ui de 
accorclo com a sepaeaç?i,o da ígc\Jja. do Es~ 
iíado ~ 

O SR. ?vir-:r.r.o MA1'1'os-Pódo s(~ s,·lr bom 
repnb!.ica.no o. dos~jêW umn, Republica con1 
religião de Estctdo, eonstitucíon:tlmento ca
tholica: (r-Ta i:mtros apcGrtes.) 

0 Su.. BARBOSA LI~tA-Não SOÍ oudo é. 

O SR. Mt~LLO MA'l"ros-A Argentin:1, pol' 
exemplo : a. Ol'lonktL, o C!lile, u. BolivlLt, o 
Perú o ontra,s. 

0 Sn. BARBOSA LDfA.-A Fl'ança,1 com O 
seu Wa.ldeck Rous,gea.u. 

O Sn.. M1~LLO MATTOS-D. Luiz lamenta 
que a H.epuhtic<t seja a.caiJ1oUea, ltltt..; nãu 
pede a. l'Csburnçfif) d<L monat·ehia. nem se 
declara, monu.n·hista.. Eu l)Osso I)leitcar Pctra 
que a Republ:ea adopi.o a rcligLio ü[l,thuHca 
e DeJll po1· lssn deixarei de ser· republicano. 

('l'i·oc:m~-se 'Uw·ios outros apm'tes. O Ol'ctelo•· 
senta-se. Soam, O.? lyrnpanos.) 

O SR. B.: .. t-mosA LnrA (conlinuo..Hdo a ler)-
11ois podemo~ tote1·co· 9.He o povo, fm·mado todo 
r.le calholicos, cv;ios'senlimentos lou YOU apre
ciar que cousa, ~~LO o~ ca.tholicos quo formam 
esse puvo) Re manij'eslam nesta osteHtaçli:v 
1·elir;íosa, nas pl'alit.:as de devoçtío, consentisse 
se llte 1'aS.<J0.1' na /'a co o primeiro atligo d(t. Con· 
stit~'içtio e se lhe dí;.wssc (se lhe dis:.;esso, 
fórmc u,m!Jignu,, Ct!UÍVUüí:L) : Sois wn po'Do 
sem, 1·cligir.to, a quem scrcé m.ais j'r.ccit z;ermilti1· 
ensinm· a ptoslitHíçtTo, a conmu:lter adalle!'ios 
do çnte con8etttir di:se~· pubticmncnlc o nO'ii1íl 
de. Deu:; ! soi.~ wn pouo ern cu.;a,~ escola3 'OO.~sos 
fitho.~ scrlío obi·ir;ados. ct /U{JÍi' rios p1·lncipi(Js 
11t01'(U:S, tmt qtte se ha de 11tOS{1•f.1.1' que e injul'ia 
apnJs(mlar· a imagem, de Jesus 0/ulslo ! 'cujo,s 
tamilías n.~To ·l)Dc/twr'io se~· santas ,JIOI'qae,em Ílcz 
de :WCI'MJUmto, se lhes dw·â t•omo [i.b·Jna Hm 
t:ontracto ! t t 

Ftwamos .<i.:Jn!!~: ~~!!11 rl·~li&oJ•açrJrM 1'ti'-<Cionae.~ 
(.{ 1HJnltX!ltJ d1J uma naç·7o gue ,J vtva; em wJ: r.le 
~iW.~t:w·at Dep1,daclos e iSrma,<ÜJ1'iJS ( l'aHQ aos 
lUustr·~s .·. mascàt'ados) ef.ejctmos J>eputado.v··• e 
8DtH.ulcwes gw~ 1:~1-o ~tUi(aila1· o !Jt~e queJ•t.m~os, 
dec!·eto.1' aqutua. qMe Sr.!Jttimos, ajfll'mr;x que 
somos um po('O ltvt·e, um pooo catho!lco, dkw 
que 1t~.To porlumusvívet divo1·ciados do Bl)an
f)clhr; 

Meus mnaclos ir?J~Cfos, a fr.~milicc tende a 
desapparece1· entre. í!ÔS, porque, sabeis, a co'r·· 
n .tpção la'01·a de modo exli'aordinm·io clesd.e 
que acha o terte110 prepm·ado. 

Si aü~da ho}e vos 1·esta a fé que recebestes de 
1Jossos pai_s e que 1;os lcv(t a santi(tcr.u· u voosa 
tmiao, os filhos qHe nascerem de vôs, que fi·e
quenlarem as escolas, sem, Deus, }à nela se 
contentart(o com o conlmclo cit,il, que a lei 
·manda (lJ·1nar: fu7.o de ('aze1· ostentaçao de 
prostituiçrío e da dissoluçc7o [ 

As 'U08Sas filhos c1~jas fi·onles est((o co;·o(~das. 
JiOI' ora:, com a coJ·ocl puris.~im,&.. da ·innocencia 
anpetica, amanhii sc1·do Gnastadas na 1n·aça 
pu.l!lica, ?·epttdíaclr.u;, 1Yilipencliaclas, com,prada3 
a dinheiro c~omo se compram no me(o dos J?OPos 
q~~e se di.;:;em civ·:tizarlos. » 

RespoJ.1do a. este padre gl'ossetro, a esto 
pa,dre aggrossivo que us. filhos Jus catlwlicos 
não toem~ mv.is pm·eza, nem mais innocencin. 
do que os daquelles que o não são. Digo a 
este padre eivt~do do espírito demonia.co dos 
~achristas que a hypocrisia (lovassl1 qne fn.· 
zem os padres amigos dos Cllrysostomos na 
pala v-r•a, institue ns fi.tmili;.~s sacrilogas que 
l'ocundam os nossos sertões o enveJ.'gonham a 
fé catholi~a dos S. Bemardo e· elos Innocencio 
Ill;Lligo a, este pa.<l:ee que ponlli1 a questão nes· 
te ten:mo, que nós, os aca.tholicos; não temos 
o que invqja.r desta mora.t O·JUívoea, destu. 
moral que põe na JJocca Llo um sacerdote, á 
ba,f'ra de um pulpito, em um momen.to de 
vct•àadoit•a concordiu..palavra!-1 tão grosseiras 
contr;1 ostu, insil.utição que nào lhe vive nas 
en&ra.nhas, mas que nos vive no coração, 
ce;·to do qLte póde pregar o qne quízor, n.r
l'ega.ça,t' tt. sot.aiwt o roviver os typo3 dos 
Antonio Com;elhoiro, que ha. tle eucuntrar 
m1 car<tbln:~ do soldado brazileieo a, suprema 
deresu. da Rcpnbtica., queira ou não ClllOil'a l 
(T1·ocam-se dive1·sos et]Jartes .) 

Mu.is os ta, pnpita do 1m:o do pontíflce hoje 
da minlut queL'id.a. OUnda : ' 

« VíeiiWS vos pedi1· que 1Ut o;·dem social o 
!Jru.ât seJa uma naçr.'to cathotíco; q~'e .se 1·ompa 
J'lal't~ semp1·e este {ata{. decreto de o.t,tol'i-1açao 
Jlw·a r.t prosHtuiç!'to legu.t e publica ; ·qtu:J nas 
esc:olas ·a :nossa Cl'lt.J. volte ct se1·viJ' de sym· 
bolo <lo srJ nUmento t'!Jti,qioso, e que nos trióu
nat!.'l o f/J'anda ji~SUçcu)o ostcJa ptesmtte, como 
}))'Of,t;Mo 00ntl'a a in epcía OH [te:;icUc~ elos rt0880S' 

,i1d.:e.~ b> . " 
:1n ízos j noptos, ü.osldiosos, Depútados rna.s· 

c:w:1dos, Solla,do1·n3 m·.IJ>;ct~~ru.dos, vh·gons sem 
n cor•úa. 11it i:tnocanai:t,, a pl.'o,stitui{.riio legal 
prn• toda, a nn.L'lío, .·.talo. isto ügur,,WL\, Cf.>lUO 
um posaclcHo .·no. cct•ebro·· onoaneciúo destf 
pa.d1·~ {lOSL'Og't'L\d() , 

O SR. Bn.wo Coguro- E' um pad.t~e ictc 
1•lcn: ostc~ v~mlo ·l;u:lo amo.rello, está cor 
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os humores dos ' olho;~ turvos de · bílis. 
(Riso.) 

0 SR. MELLO MATTOS-Será O discur~o 
violento; mn.s elle não a.tu.ca a Republica. 
(1'rowin-se mtâtos out1os c!partes.) 

0 SR. BARBOSA LBIA-Sl'. P1•esidente, :::i 
V. Ex. me permitte ir até o qun.rto de hora, 
de tolera1~cia, nã.o peço pro rogação. 

Aqui està ('mostrando ?tm volume) a legisla
~:ão de que precisaes: ó a legisla.ç:ãu elo Mexico, 
tle uma naç~.o c~atilolic;1, onüe os m,onsenhores 
Britos não ser.iam a1Jso1utamen r.e elevados. 
( 'J.'rocmn- se apartes.) 

Sr. Pt·esidento, si alguem, ·si o.lgum _IC
l)resentante do poder 1mbtwo se a.nog<:Lsse a 
faculuado J.e impedir quo este ou qulticlllGl' 
outro padre pregasse como Entendesse, rc
gouga.~se, no tom o mais n.gg1·es~ivo, o 
que ilua.glnasse de mais subversiv-u da 
Re1mblicc.t, eu estaria. ao lttd.o deste padre 
para gar~~mil'-1he a, mai.~ absoluta. libcr
\iacto üo .rmttwra oscripi;a. ou fa,lla.da. 
(Muito bem). B eu lhe oppul'Ílt o :3Cctlpel1u <LO 
sca.lpello, e, na meSit <Lnatomica 'lLlC ctlc 
ahi .i.nstituis:;e, iria, ele :fibt'<t cn:t fibra, fl~zur 
n .. anu.lyse coruparativ.~ d'isso que ahi e~tü, 
que :5C vae chamaudo ·de catholtcismu: eo1n 
o seu clero, i1a méLioria Jos ca:-;us deittiP·Jl'~ 
ta,ção enLre nós, e o exame cunsolu.d.or da
qulllo que fui nos tempos <J,urcos a. Jgre,ja dos 
S. Bernardos., do:-> Grcgul'ius M.Jgnus, dos 
H:ildebra.ndos e (lo~ ln nucencios l IL 

Eu viri<L <L!Uenu1t' que os~a. nacionalidtLde 
flUO ahi e.:Mt su subdi\rido mn uma, gran~le 
massa, nna.lpiHtbeta, c;üpims o taiJu,réu:::, 
internados peLos noss1)S se1•Lõcs, entre
gues ;t bo;~tc~ uo Juazui ·o ou a.o ctdr,o do 
An tunío CoiJSelheit·o, leva,dos pelo a,nmleto, 
pelo bentinlw o pelu, benzedura d.o I'tL!'lLl'u. Llo 
gauOpiVm cm·ar· bichoi,·a, e n.;;sa cu.m<tdtL tle 
unm litt,Jn~r,kc í\3f<L, que se diz e<.tl.hnl,ca. .na 
ma.i.;l'itL dos cu,sus, mtt:~ 'lo ClllO t)Ó unm in:)i
gníficao LO 1ninoritL o (!, ain!l<L se encoiHra.odo 
ahi piW<.L toJ.os os pa.l.ad<tl'C!:l. 

. Náo ha dt1Z- dcZ-l [UO sériamcnte, em boa 
fé, curn a.bunda.ncüL üo alrna, sustentem, de· 
fonúa.m o pr·opagucrn a doutrinLL U.o por.cado 
or1girml, t~ cloutriua. di.t croa.çü,o d,~ mulher 
tiradt~ de urna d:.ts cos tetllLs do homem ... 

O Sn.. 11'JtAl"WISco B.r~ItNAlWINu - Mas o~ 
ignol;aotuf:! tambcn~_ teom a ::;ut~ f'(j ! 

O SR. BAIWOSA LnrA.-Ett nilo mo rcfiL'o 
l~O~ ignoPantes. Ha outras coustLS muito mn,is 
cu rlos~ts a: inda. 

;-:U~tSR.DmPUTADo-Hypocritu.s hnem todas 
· ~J3cr~lígiões; inclusive n.l~ de V. l~x·. 

· .O Sn.BARBOSA Lil\IA-Acreditamno purga
. torio, .nos sa.ntos ! 

Senhores, 4/5 dcst,t camara., não são catho
licos, e esses 4/5 votn.rão pela legação junto 
a. Santa Sé como si o fossem. 

Senhores, digamos a verdn.do; a po1mlação 
não quee ouvir ontra coustt: :~ g1·ande 
maioria desta Ca.mara é formada do scepticos 
em grãos diverso.:;; sujeitos qu.c le.em Zol:t c 
Renan, para quem o purgat.Jl'IO nadn. v:.tlo ; 
gente, a maioritt chL qual está inscriptn. n:.ts 
loj <~s maçonicas, que nã.o nclmitte, sinão como 
-uma. manife;taçào de saccrdocin rh fé, a 
quem di;-jem servit>, nem um .protesto quo os 
ttfaste iÜt · lgl'eja., quo os dist:mdo tb pia 
baptismal, por·que se querem sulJrepul' a.o 
pruprio sacer·do·Ge, e fazem CÔl'.) com os l~i
nistro~ regalisl;as q ne arrasi;:.Lr<tn1 rlou~ vn·
tuoso::; bbpos ao carcorr. 

Eu uuvl lwntom, não foi com;'a, que tivesse 
ouvido no fervor dtt btlt.a.lha de t!-ln; ouvi 
llootom de gontn que va.o votar pd:J. logaçãü 
junto :t S:HiCcL Sé, de gente <1ne pur snubismo 
hoijnl'ia :L sandali:1 do l'ap<t, ele gente quo se 
rebl:'l.bt.·i:L si eu di~sessc que nio ::ã.o catlto
licos, en ouvi afflemar cpto o vultftif'iano 
Pod ro H, o ronttnist:t, tinha roi to mnir.o bem 
promovondo o c:1stigo mat.ertal daqnclles 
dous grandes pl'vlados da IJ~L'Oja. Dra,zi-
leil•a! .. . ' 

Pol'que? F'oi ou ntw urnn, cornpot,içílo vcr
rronllo~n~ pc.tr ; ~ O~i\e pSGUiiO C:J.l,hol.i.cisnlO, ontl'O 
~ santid:Lf1e dest:1 fé e tL loa.ldu.tie rh:J sono3 fieis 
:tos I'OApt •cr.ivos dogma.·; de um lado o a pt>o
potencia. <lo l'egt~li::;mo do ouGtu ? 

Como nasceu est<.t questão~ Nasceu ox:~cta.
monte de:;sn Ct!Ltio hybl'id.o, ma:-.lCít\rad.o de 
um cn.tlwlictsmu non1i n:d, que qtuwia., que 
entnndh, C.liLO us b~:;po . .; nã.o clevia,rn deelru·ar 
que o m:tçon nfio podia, Si\1' p:td.r•inho. que o 
m<~ÇO I I n:\o p.Jdia, ser eiJnsidel'<tllo dontl'O .do 
gt'CIÚio da, igrej:t ca,t.lwlica., tãJ bnm o t:LO. m
teír<11netlto eomo si ll<Ü} fus'lr. mu.çun: Qllo l!zu· 
ra.m cs:-;es t~a.t.hulieus,o q11e f(~z e~ tu. g.mto cg~e 
tem nm st,,nto t.omol' dn. t•etigiií.IJ du CI'IICili
ca.do, c1uo HC abraza.v:L num :~mut· pclu c~o, 
si nfí.o se acolnl'dnV<t num tol'roi' de um m
fm·no pr·oblmnaticu ?- Poniteneiou·sn, co-
bdu·sc de cilrcios, rasgou iJS vosl.os '1 _ 

Não ; essa, gente nfw err1 positlvis1;a, essa. 
gcnto não ern peto l~stado leigo, essa, g~~te 
nã.o q u iz. liber;dad.c religiosa; essa. gcmto tu1 o · 
lJarhie:wllo da azomoht occlosiasr.ie~t. 

O Sn.. M1~r"LO MATTos-Os po~itivistas 
lJ!'égam lib01·dadc rnli.!.{iostt o cln,rn:un c:ontr:.t 
a nossc.~ legaçfi,,, junto ao Papa, ao mosmp 
l;ompo quo impõem n.o Brazi.l. umr1 ban~m
l•a. nacioni~l com lcmma pm;itivista.. S1 a, 
legação é inconstituciona.l; a. b:.tncl.Oif'i.t tttm· 
bom · o é; supprimam-se, pois; a. ambas. 
(Apoiados a apw·tes). . .. .·· . 

O SR. ERICO CoEr.uo-Devo ficar cons1gnu.-
<1o o aparto do no bro Deputado pelo Dis-
1;ricto Federal: S. Ex. tr-ansige, consente em 
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que se suppdma. a. legação junto â Santa 
SE\ desde que seju, riscadõ d~\ bandeira nacio
_oal o lemm·a - Ordem .. e P1·og1·esso - . (Ela 
01,{t1·os apartes). 

O SR; MÉLLO MA. Tos -Não transijo; inti
mo os po.sitivistasa que sejam logicos c co· 
herent;es. 

O SR.. BARBozA LIMA.- Que fizeram esses 
catholicos? Fora;n aô 1Jarbicacho da azo
mola, ecclesia:::-tica. e com o n.uxilio do 
hraç.J secular desmontaram dous príncipes 
da igreja e desconhec9_ram a legaliJaclo de 
KCU santo mioisterio supt3l'puzerall.l a legis
la.ção ca~llolica, o concordaram, em que se 
inccndia.ssc, na cidade do Recif'o, um collegi·J 
de jesuítas o prcstal'am braço forte, apoios 
c a.pplausos 'a. que fossem condemnados, 
como criminosos vulgares, ü, quatro annos 
1lc pl'isão, com tt·abalho-4, prisão commlltada 
pela honovolencia de D. Pedro H, os bispos 
lJ. VidaL c D. Antonio. 

E são esses os c;1tholicos; si V. Ex. cont11 
eom ellcs para tLC<.tbar com o regimen dí1 se· 
:paração du. igl'eja do Estado, pJ.ra fa~er uma 
Republica catholica, en lhe prognostico que 
1;al H.epublica! fvrmada por esses cn.tholicos, 
n~o lla de ser :.t autocracia secular de Garcia 
Mor.cno, mas sim uma re.mrre1çao mais 
completa do r·ogirrion regalista, em que o 
padre, o bispo, as verdadeira~ dignidades da 
igreja ca·tllolica pa,ss ::trão a SOl' empregadOS 
publicos, estipendtados pelo Orçamento da. 
Hepub;ica., sossolwa.ndo com e.:;sa. attitnde as 
dignidades du. propria. igeoja. do quo V. Ex:. 
«! tão ar.:loro3o defensor. 

Eu fai'Ci a V. Ex. umn, pergunta: qual é a 
. melhor situação, qual i.t melhor época para a 
França-si aqnella, pela, qual nos batemos, 
on si essa em quo siio os conventos arromba-
11os á. carahir.Jaúa da soldadesca, expuls.·s a"l 
eungroga,çõc.-:; de fé cathollcn., situncão que 
do& perta hoje, pelo mundo afóm, compttixão! 
Por certo esse::; catboUcos, assim pet·scgui
·r:~os invejam a nacão que, mantendo a com
pleta separação da igreja do Est;1do, . man-
t,em, como uma irrisão, uma legação junto (t 
1-)a,nta. Sé, _porq uo a sua situação ser la mui to 
melhor do que na Fl'ança: esses, portanto, 
e::;tã.o in vcja.ndo hoje a nossa · situaç·ão .. . 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem.. 
O>o,·adm· d viva·numto felicitado · po1· muitos 
,')'rs, IJeputctclos.) · 

b.,lca a discussão adiada pela hora. 
Pa~sa-so ao expediente. 

O Sr. Alencar Guimarãea 
(/

0 Seaetcwio) procede :i. leHura do seguinte 

EXPEDIENTE 
,OllicLs: 

. QoS1• • .. 1° Secretario <doSeha.dó, do 8 do 
-corrente, communicando que o Senado 

adaptou, e nessa dah enviou (t s1ncç~ão do· 
Sl'. Presidente da Republica, a pmposiçãv
desta Camara, autorizando a abertura do 
Cl'edito .()xtraordina1·io de 1.84<J:806$57l,para·. 
occorrer ao pagament:.> de concertos em na~ 
vios da armada nacionaL-Inteirada. 

Do mesmo senhor, do igual data, enviando 
um dos autogril phos da resolução do Con
g·ras.)o Nacional saccionada peto Sr. Presi· 
dente da Republica, autorizando a abertura· 
dos Cl'cditos de 100:000$, papel, 'o 45:-oOO$,. 
om·o, supplemontar ás rubricas 7a. e 3e. do. 
art. 8° da lei n. 957, de 3J de dezembro 
de 1902.- Inteiratb; archive-se o auto
grapho. 

Convite do Cons:llho Director do Cluh Aca
demico, :pa a <~ sessão e matinée da.ns:tntc
em homenagem a. Santos Dumont, que SD· 
roalizartt no dia 13 do c.:>r1'ento.- Agt'a.,. 
deça-sc. / 

Telegrttmm·\s: 
. Bello I-Iorizonto, 7 do setembro de 1903-

Presidente Camara · Deputados---'--Rio-Minhas
felicitaç~ões a V. Ex. pelo faustoso anoiver
sario da nussa. ellianctpa.ção política.- F1·a11-
cisco Saltes, Presidente do Estado.- Agc:.t
deça-se-. 

Assü, 8 de setemb1~o do 1903~ - Pl'esi-
dento Camal'i1 Doputado3. - Povo reu
nido praça }Jllbliett uelibel'OU telegeaplun· 
V. Ex. pe!.lindo vosso valioso concurso re~li.· 
zação projecto csü•ttcla de fei'l'O, pat•tindo
porto Macáo passe esta cidade düecçã,o 
centro Estado, tet·minando margem S. FrJ.n· 
cisco. Ma.c:to . ê ponto Qquidistantc zona, . 
llttor11l. Convindo alli pa1·tit.la estra.tla qtn 
aproveita. munidpíos .mais agl'icolas, usao
lados secca,. Nosso Estado accrosco necessi
dade t1·aballn pü,t·a graudo multiif~o }lobres. 
acossados t'vme. Povo confia. esp~~ra voSSlt 
prestimosa solut,:ã.o flUO vir<~ salYt\1' nossa. 
u.ngustiosn. situação; al>rigttndo-nos futm·as 
calamidades. A comrnissrí.o : Josd Soares
F'ilgttei1·as 8obi"inho.-Ai'lhÚ1· Macedo.-Joa·· 
quim. Sá LeUao.-Joito Vicente Fonseca.-Be1•-... 
U.ndo Luiz l!Jecleiros.-A' Commissão incum
h:(la do .estudo do projecto este telcgramma. 

At•a.cajú, 8 ue setembl'O de 1903, · ·Exmo. 
P1•esidente Oamara Deputados. - Commu-· 
nico V. Ex. foi hoje installada 211. sessão· 
ordinarla Qa legislatura Asssambléa Estado .•. 

Saudações. 

Josino .lfene.:es, presidente Sergipe. ;.__ In:-· 
teirada. ·· · ·· 

Fortaleza, 7 de setembro <lo 1903.-Exmo •. 
Sr. Presidente Cama.ra. Ueputados~ --aio. 
-+ Acolha. V~ Ex. :1Uirtluiil ':. · ci:mgra~ul~Ç()es. 
grande data commomorativa indepeudencia..-· 
nossa. patria. . - · ·· .. · · · ·· · 
Resp~~tosas saudações. 
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• · Pedro Augttsto Bo1·ges,' presidente do Es- não serií. demasiada ousadia pt·ctender a tote
ta.do. rancia da. Ca.mat'a para as- palavras que vou 

Parahyba, 7 de setembro de 1903-'---Presi- proforie, tantJ mais Cluando ellas importam 
dente Camara. DJputados ....;.Rio - Congri.L- numa defesü. da pt·opriaCttmat':1, contra uma 
tulações legendal'Íi.t dn.ta nossa Patria- censura quo s; lho fe-z ,na impr'ensa, censura 
Cordeaes . saudações-Jose Perirp·ino, Pre- acr.;, embora a polidez d.o censor não l!10 
sidente-Agratieça-se. pcrmittisso us~1.r ele · p:1ltwras . injuPiosas. 

Requerimentos. Tea1.a-sc, Sr. Presidente, do projecto da, 
expul~ão d.e estrangeiro:L 

Do bacharel Amancio Freir·e c outros, pe A respeito deste proj~cto, um homem fb 
dindo o direito de estn.belccoe a navegaçã.o imprens11,a quem não t~mho a honrJ. de conlto
do Alto Pat•aná, a partir do sttlto das Sete COi', mas a quem apracio p()b indepcnden
Quedas inediante os pontos que indica. e as cia, das suas opiniões, peta coragem com que , 
condições que est:.tbelecc.-A' Com111is~ã·J de as manifesta, sem se 1tnportar com o favor 
Obras Publicas c Co1oni~ação. · d.a. m<.LiiJria, publlcou n.) co·n·eio da Manha 

Do Alferes Alf't·edo Romào dos Anjos, p~- um artigo que comct:.t IJelas seguinte.3 ra· 
dindo um anno de licença, com todos os ven- lavra:l: 
cimcntos.-A's Commis~ões de 1\larinlla. c <•Parece iucl'ivcl, parece do todo invero~li-
Guerra e de Petições o Poderes. mil QUJ llUl11i1 C:tmara ue l'Opublicttnos e. 

Do ca.pi&ã.o honorario do exercito I-Icnr·i- portanto, ütço-lhes ost:~. justiça, de espirítu~ 
que Herculano do Rego, peJindo relcvação libcrucs, haja, esta lei p .1ssa.do sem ao meno.;; 
d~ proscrip~~ã.o que diz 1.er incorrido par·a um signal de protesto.» · 
pCl'cepção do soldo a c1ue se julg;1, com di- l\Jai.o; adeantc o Sr. H.ucha Pombo aindtt so 
reito-A' Commis.são de Fazenda o Indus- manifesta nestes tc1·mos: 
tri<~s. « EstJ, q no va.e SOl' uma lei absnrrla, de.3-

Dos empregados civis da Bihliothcca e huméLna c contrap1·oducente.; que seguiu n;t 
Museu da. . Marinha, pedindo a.ngmento elo Carnara, sob um silencio de'conspiração, to
vencimentos-A' _comm ssão d.o ÜI'Ç~ai. nento., dos .Ls l,t•am~~cs .regi~11enl.aes .c qno 8e ac~I<L 

. F' . b . . t ~ r · . . d l'b • no Senado, .Jü. YlCtOl'IO.)a DO SOlO da Commrs-
'" 1ca so 1~ n rnesr.t, ,te u tcrwr 0 1 eia- são resp·3CtiV[L-convlda. que fosse analysa<h 
çao, 0 sogumte nos s0n:i dilfcrcn tod aspect1JS, parll. que delh 

I'RO.TECTO 
t·esr~ltasse quu.nto tem de rcpellente, por in.
digno da nossa c i vilizaç·ão. 

Mas de uma cJus~t í1 Ca.m:.t:·a c:s.:tueccn so c o Congl'CS.-)0 Nacional uecrch: 

Art. l . o Fica. su ppr :rn ido o I Ocia l' 
«pratico elo pharmaciu>> dt\ Ho~p3di~ria 
Ulm das Flores. 

(~conveniente que o Scnad,J se lembro. A 
de n.opubliv:.~ Ar·gentintL tambern ha. mcze.:; Cl'COU 

!ois lln cxeopçfi.o contt'a. cstrangeit'o:->. J\lli, 
da. scmollranto mcdidn. (tom:Jdtt tlc uma hor'iL 

pu.m n. outra) teve, ainda ttssim, por holll'iL 
d isposic,·õc.~ do cspil'i to argentino, o pro tosto do tlom; Sd-

nwlor·es o do úi ver·sos jul'iscommltos. A im
Sala cbs sessões, 9 dJ setembro elo 1003- Pl'Cns:t tamb:m dou combate á rnoostruosi-

. Art. 2." Ficam rnvog .·.tlas as 
em contrario. 

UodJ·igttes Saldanha. ela de forgieadu. om poucas horas o á noute, 
com o num o do lei de 1·esidencia. De sort.o 

O Sr. Galdino IAo••eto (')- SP. · quo n~1. Ro1mblica A1·gontinn. algumi.l. cousa 
PresidBntc, a Cttma"a é t~stomunlHL do quo s:> s~1.lvou. Nós, por omquanto, nem ouvimo:'i 
não sou daquolles quo costumam usu.r da ao 1nonos <L voz do Apostolado Positivista ... >> 

palrwra para. explicações pessoae.:;, explica- 0 Sn.. GAsTÃO DA CUNHA -Esta lei na n.e. 
çõe~ de que tanto ~e tem abus~tdo,sinão neste publica Argentina não foi formul~tdtt com 
ao menos em annos antcl'iores. es::1a ra.pidez fulminante. 

As .poucas e raras vezes que tenho oc~upa. 
do a ·tt•ibunn. a titulo de explicaç~ão pessoal, 
o tenho feito nos termos eJtl'ictos do Regi
mento; desta vez, . porém, confesso que nao 
sei si uso do uma faculdad(l estrictamonte 
regimental; todavia, estando no 1in~A.l da. 
~.~ssào e ·na hora do expediente, não inter-

. .. rompendo e . nem .• embat'n.Qando por . conse
guinte os trabalhos parl::unonta:res, julgo que 

(·) E!!tedi;;ciurso não ftli .raYlsfo pelo orador •. 

E' verdade que o Congresso votou rapi :n.· 
mente es~:t lei, mas umc,J proposta já estava 
em dis~ussão qnantlo o Podei' I~xecutivo, pelo 
ministro Zofl'l'i, propoz o p1•ojccto que i'Jl 
convertido em I oi. 

O SR. GALDINO LoRETO-:-A injustiçadosda 
consura é manilesta, desde que se considere 
c1uo o pr(\jocto e.c~ualmeonte um discussão no 
Senn.do foi apresentado ·a Cu.mara em 1894, 
fez parte da sua ordem do dia. em H:i95, ~:~ot:.. 
freu ·emendas, passou por long-_a. quarentenu. 
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de alguns annos, porque só o a.nno passado 
foi .. al•rancado dos archivos para. a ordem do 
diw. · 

estrangeiro (lue porventura não se mostre 
ordeiro. e, acredito, para esse nós temos lc
gisli1ç.ão commum. Si me não 'éngano, recor
do i aindn. o caso da expulsão de um tal Bol'
lido, reputado perigoso neste paiz; o 1J uo mais 
tat·de, 1 ot· ha~·beas-corpus concedido pelo po
der jnr1iciario, tevede voltar, sem que a.té 
hoje ninguem sentis~e a ol'dem abalada, e 
menos as in::.titui<;ões republicanas. 

Eram essas as poucas pala.vras que tinha 
LL prvfm·il' P<Ll'<t tlemunst.l'ar clara e cabal
monte que o Sr. Rocha Pombo nflo tem rLL
zão na. censul'a que fez i:1 Camara,. (.!lluito 
bem ; muito bem.) 

Aconteceu o seguinte: a Camara tinha pos
to em discussão o projecto sem emendas, e, 
porque eu me recordasse do que este pro
projecto, na sessão de '1895, tmha soffl'ido 
emendas, indo pam a Commissão de Legis
lação e Justiça, onde ficou aguardando pa
recer, reclamei ao presidente de então. c1ne 
era occasionalmente o Sr. Carlos de Nov<Les, 
e S. Ex., sem qUl'l fosse preciso que eu viesse 
a e::;ta trir,tma, tomou po1• si a deliberação 
de aguardar o p:LrQcer daquellu, Commi~são, 
parecer que foi elaborado pelo nosso distin-
cto collega, o Sr. Frederico Borges. O Sr·. Frederico Borges C)-

o SR. FREDERico BnR.GEs _E' exa·cto. Sr. Presidente, sou porta.dor de um roque-
' rimento á Caril ara dos Deputado;:;, firmado 

O SR. GALDJNo. L,9RETO - ~-\pt·cscntado o :por dous dig!}OS comJ2atriotas nogsu~. Não 
rarecLn' ua Comnussao de Justtça e submet- causo, essa. dcclll.raçao, Sl'. Presidente, 
tidu o projecto tL discussão, conforme o Re- ostr<Lnheza á Ca.mn.ra, p:trccenr1o que se 
ginwnto, pe d ;,1, palavra, depois de um bri· tra.ta unicam:mte ele interes::J~ indívtdual. 
lhanto discurso do Sr. Moclet:·os o Albuquer- Não. o requel'imoniio em questão rel'ere-se ·a 
que, a.utot• do projccto, c occupei-mo du. ma- umU: magna que.;;~;ão actLial. qual a que se 
teeia om duas sossões ~lcsta Ca.mar<L. Roem·- pl'ende (~ peoblomu. cconomico, que ê a pre
do-mo de que ao ternuna.r os meus d1scur·.~os uccnp:.tç.lo gm·al c de que Sl" occupa.m os 
decla,roi quo, ao mcoo:.;, ficava um prote;-;to dignos signat.arios do tcquerirnento de quo 
contm a pu.tisagcm desta lei, accrcsce•üan(lo suu portador. 
oS:·. Meduir·os e Albuqucl'llllO-c osso muito Qu;LtHlo na sittuV}iTo CJl.lC ~Ltravo~samos, 
enorgico. St•. Presidente, é interesse dos podere~ 

Nessa occasião ou noguoi o direito dtt ex· publicos JH'ocut•ae rog-ula.t· o commot·cio 
pulsfio Jc estrangeiros em massa., com o fim internLlcioiml, Sitl.isf':tzcntlo a. disposi<;ilo con
d.o pt•umovct· mclhoP s<:dat'io em favor do ~;.itudona.l 11. 5, (lo al't. :.::-i. qu:1mlo e;;:~a 
opel'ario nctci.onal. Figurei a !lypi:>Lhesa de p ·eoccupaç{to tll) Governo :1t.tingc os ospi
um r.stl-ttngcü·o, que se tivesse invttlitl<ulo no t•itos ma.is 'J.d(mnti1dos do Congresso Ni1· 
sil·viço de uma. de nusS<LS f'af.,t•icas, em cunso- clunal, sendo ohject,o de dh·cL·.,;~,s ]Wojoctos 
quencitL 1!e n1n accidrJnto c peeguntavtt oil'orccidus ao estutlo o con..;i<lot•a.ç:flo da. 
então si ct'a, nuiJPC, di)! no c l1uma.uo, quo o::; camara, (\ d: louva1·. St•. PJ.·e:;;itlon te, quo 
potlu1· ·:-; pulJlicos expul13tLsscm um C:'tt·r~n- cidtulãos brã.Zilnil·os dados a e;.;tus estuclos 
gcit·o ne.~~a.:.; eondiçõos, pelo facto de ser venh<Lm tt'iLZGr' o seu con,~ur~o, o seu subsidio 
mendigu. Figurei outca, ltypotllose a.inda., •Jl\t'a n s.1lU(~ão d. o~te magno pl'oblell)a. Um 
81·. Prc.~ident), e ma.nife:;tci-nw nessa .. occa.- t!o:'. signakt.I'ius desta. petição <~ um nm::ilo 
sião, o anno pttssa.du, co1no jti, tinha . feito om cx-colleg:L c1ue fi);, pat·tc <Ü1 Cons!;itnintc ro
a~ no::; tLnteriuros, .de modo intemtmonte rtL- pr·e-.entan .o o Esl;ado .do Paran;l. C.id<.t~ão 
üwd no::; ta rnatcr1a. dado a estudos cconon:ncos, trabalhador ln.-

Toda <L que13t5.o. s·l·. Presidente, me pare- ü.Ltigi~vol c e,mfta.ntc, f'el'voro~w do f'uttu•o 
co, U111a vez que t;, dispo:;ição e•Jnstituciou. 1 do sou paiz tem lhe dado a. Rua cner·gía. o 
quo dii o direitcJ de entrad:;t, ou s<dtida do i;er- vem a. indu. por Qsl'orç.J 1ntriotico u.ssocit1,do 
ritOI'io nacional, independente do ptLSsapurte, eom otüt•o compatriot<~ nosso porlir u.o Con
est:t :mbur-uinad:.t ao principiu drJ (trt. 72, gresso Nacional é~ sua, n.t,tow;ão plll'iL a 
que o::;ta.belecc a igualdade enr.1'ü cidt1,dãus o pl'opo~t·•· que lhe offcl'oC'.e, contida no m
estr .ngeir•tJS l'esi~leote.;; no p:tiz, I.1Jda a qucs- quef'imentu d .t que son I5ortaüor ... 
tão, diziu. eu, me parece con.~isl,ir cn: saber· y Sr· p rf•SLdPn to nã. .. 1os:o nem devo no 
qnctc deve entendeL· pfJr csr,rangC!n·u rest- m;m;en1,o~;lur;' co~~ro !'~zdt· ~lm c~tuuo ·. deta-

de~,;e.r.con .. ···)rluencia..· uma v. oz que · 1 p··.i.·r··m.-. JJmdo. c anu.Iyticq dr1 no .. ti. çflo quo é U.lH'OSen-
• ::;. · ·' · · • J . , . .,, <; · t·1·1 ·1Qlos· ·dl'grno·s· c·t'd"J':los •• Cl'.le]'·1. me re-

ge~r·o é residente nopaiz,, é dürnidliadu, nfi.o .~1 •. l )~ ·:, . · •• "" ·: •. : .l• · .:.: u· · r (t 
YO.JCJ que us poderes publtcô~>J possam c:(Jnslit- I<:L ~',~as c.~ ~yni,,lteso r:tp~d~~ po~so 'lZO . -
tuci!;nalmontc expulsal-o ou·. fazel-o ·sahh• ~d,r,nar.,J,.~J~;? Dr.pt~tad:o~ e '-~!:lS~o~Ul[. qu.o ~ con 
quantlo íst!J lltes aprouver. Do mQsmo modo, curso tr u.wlo pelos votlclonar10s ê pr ec1so, é 
Bt• . . ' 1~L't}sidf:níe, .-não -coinpr~hc-n<lo . O· p·erigo -~· · 
q11r: p<Jssa rcsult;.tr· da oxistencia d.eum unico El:it•J t.Jiscnrso nij.o foi rasi~to JH.Ilo 01·1aor. 
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digno de attenção e consideração da Ca
m<tra. 

Nada mais, na..da menos, Sr. Presidente, a 
proposta contida no requerimento faz desde 

·logo valorizar a producção do })l'incipal ar
tigo do nosso cümmercio-o ca.fé, a cerca ue 
56.000:000$000. 

Es·ta é a vantn.gem immediata para este 
peoducto nacional, pl'incipal ramo da nos:'.la 
riqueza. 

Para o Estado augmcnt<t desde logo as 
Nuas rendas a, importanciade6.lt30:000$como 
consequencia deste valor de 56.000:000$000. 

Com relaçào ás taxas cambiaes não resta 
duvida nenhuma que o processo n,presentado 
e offerecüto pelos digno::; sign·ttarius ·vem 
neces~áriameme influir na alta cambhl, au
xiliando <Lssím poderosamente a inLeWgente 
direcçi'i.o que tem tido a carteira cambiu.l no 
nosso in.-.;tituto de credito-o Banco da Repu
bliea. 

Assim, pois, S1·. P1·e~idente, om vista da. 
syntheBe litrcirá que aca.bo de fa.zce em rela· 
c:.ão n,o ·requerimento quo tenho a honr;~ 
de aprosen l.tn' á consideraçã.o Ui.L Ca.mara, 
em vista, dos da.üos quo de momento posso 
o1l'el'eccl' ao. estudo e <i a.ttençào dos dignvs 

·eollegas qu•l me hom·am com a. sua a.-Gteução, 
c\· d.e suppor que o recluerimcnto agorn, Hpt·e
sentado, enviado :i Commíssão compecente, 
rnereç<L a deYidu. consideeaç:í.o c venha a set' 
nm e·lemento a mais p[~ra a solução da crise 
rpw nos assoberba, que nos opprime. 

Sr. Pl'o~idonte, a.pl'cscntando esl.o reque
rime!l to, com :~ solemnidade q uc me p :l'
mi I. to a qua.l.ídadc de Dcput[tdo, nesta. tl'i
bnr.w, eu peço á. honrada Commissfl.o do Agri
euHul'~t, a que m~turalment.o sel'(L rernettido, 
:p:tra. q li C, Cülll <L p1·omptidão devida, com. a 
m•gencüt inüispensavel a, nogocios deBLu. na
tUl'eZí1, t•mitta. SOU CSC!tLl'CCÍ!.fO jJU.I'eC!H'. 

l~stou cert;o, Sr. Presidente, que será aco
lhido osso requerimento com <t justiç:t, com 
o inter·csse q 11e elle desde logo desperta, pol'
que, si não tem um valor gt•andemento polí
tico, pois a par deste está, como não pocl:ia. 
<leixn.r de e~tu,l', o inter·esse particular, re
vela, cntl'etan·to, o esl'o1·ço do citla.dãos .quo 
a.inda não dnv[da,t•arn do futur·o des!5o p;1,iz, 
da sua gt>andm.:tt, c quo voem trazer um 
contmgonte pam que os dignos ropres<m· 
tantos da, ltiW'ii.u ~e provtLleçanl dessas idéas 
e dccm sol.w,;ü.o ús ditflculda.tl.cs que oppri
mem . o comn1e1'cio o o pa.iz em ger•al, n;t 
c1·íse que <ttr:tvessa.mos. · .. 

Sr. Presidente, torrnínando as considert~· 
cões com qlle julguel·dever precedm· a npre

. ~:entação deste requerimento, não o posso 
fa.zel' de modo moJhor e mais oxp1•essivo do 
que parodiando as palavra,e com qur. os 
dignos s.ignatal'ios fecharam sua petição : 
···-«Só dopende esse ltwgo descurtinio c1ue. alme-

Vol. V 

jam e anllelam pa.ra. o paiz, do acolhimonto 
e da energica decisão com quo o Congresso 
Nacional procura.l' a.dua.r p;wa quebr[l.l' 
os moldes a.bsuletos, a.s cadeias vetustas, a 
rotin;.L cega e fatal, quo empecer::tm a mar
cha. de um_grande im;perio; alimentam hoje a. 
ma1s cruciante agoma de urn povo c travam 
o }Xt.SSO i\. HI<Lior Rcpublica d<t. America » . 

. E' esta a · vorcbdc, Se. Presidente, é pre
ClSO que nos cuiJvencaJ~Ios d.oll:i, e que nos 
entroguonws <tO traba.lllo, a.o esforço, ü ener
güt que de nós pedern e supplicam i:I/J nclle~ 
cidadãos quo ;dnd:~ não desesperar·arn cl:i. 
prosperidade do paiz. 

Tenho dito. (M11ito 0em; muito bem.) 

Vem n. Mcsn, (~ lid<t c enviada. ;ís C'ommi.~
sões de Agriculf,m'<L e Indnstrias Conncxas o 
de Ot·ç·<tmcni.o, i), SGgui n!;e 

Exm. Sl'. Pre:)identc~ e ma.is ~Jembros da 
CanHtra dos Deputados. 

Femautlo Ma.ch:v.lo do Sima.s o :\ümricio 
Sinke. ciJ.a.u.àos br•a:dleiros, naturaos üo Es
ta(lo do Pal'anú, neguciantes,e~bbelocirlos no 
paiz, no intuito de solver a. ctiso ~tngn~Cins[t 
em que se debate <L lêlvout·a. de c:.~ f(\ ba:su de 
todi.L tt riquoz<J. nacional, se propõmn c obl'i
gam: 

l. o A compr•ar o rmgar em moeua corrcn t.C' 
e <L vista, todo o· caf'(~ de product;ão dos Esta
dos de S. P<Lulo, lli•J de .Ja.noito, i\lil!as, Es
p-il'ito Santo e BalriGt. destinado ü. oxpor·í.açiLo, 
lW pl:f'ço lixo de 7$ por :nriJba do 15 kilos, 
typo 7, n ness<L base pa.t'i.t 08 ou li L' OS typos, nos 
porto:-; de ombal'qnc, pl'<!•.:o:; que se obrigam 
a susLont,ar ent1·u vs ca.rnbios de 10 d o 14 d 
o cmq UtLn t.o <Ls stdhJ.s s:.~ 1nanti v orem JJOS Il
nli'&o.~ actuat•;.; e a~ on t1•ogas nf~o oxcech.n·om 
des;o;a. roLaç:Io. · 

2. o A pagal' t,odos o . ., dil'citos de oxpol'1;;_L ... 
ção, actuu.lmentc om vignp. 

3. o Desde quo o cam 1>io baixe de 1 O d ou 
:~e elevo acim<.L de 14 d, os proponen·tcs vu .• 
ga.rã.o os preçus correspundentes [r, ba.~e do 
7$ para o l.ypo 7, sendo do:; 18 d para cima 
facuUn.da. a lív1·e concm·rencia., lJOr·cebcndo 
!)OI'ém os Jll'opouen l,es um;.t commissão dos 
compradores, l.le 5·;~ sobl'O as compras por 
estes efl'ccr.uaLllLS, flosdo que CJ;~se.~ lH'eços 
sejam iguu.e ·, aos preço . ., por que se obrigam 
os proponente::>. 

4." 1'odu. a ver. que os lH'eços subam t~cima 
dos da b~sc, om · logar da. commissã.o de 5o;. 
sobre a compra os proponentes po1·coberão 
uma honil1c;Jção de 50 °/o sobre a differença 
(cnt.re o preQo du, base o o preç:o da, compra), 
paga pelos Cl)mprauores. 

5. 0 Na hypoLhase do cambio almixo de 
10 d ou acima de 18 d, os pt·oponen·&es se 1·o· 

~ 
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servam o direito do entrar ou não no roer;.. 
cado, obriga.ndo-s:; com tudo a sustentar os 
seus preços kgo que a, concurrencia se ro· 
train. · ou abstenl1a. 

6. o Sempre que houver, vor causas natu
raes, intrinsecas ou extrinsccas á lavoura, 
diminuição de safra, e escassez de café, 0:3 
preçoR offerecid.os serão elcvaúos conforme a 
procura e escassez do prod ucto, de accorJo 
com o Governo, c nas mesma.~ condições de 
l'ambio acima cstipubdas. 

-Tratando-se de u:na, empreza que tem 
por fim rcgularisar o commorcio do m::tis 
imporcanto artigo da, agricultura. nacional. 
por meio de uma operação que vn.lorisará 
immodiata.mente a producção, n::t impor1;an
cia de 5G.OOO:OOO.~ result.a,ntc dtt dill'e
rençu, entl'o o pro,~:o actuu.l-5$600 c o de 
7$ o!l'crECi(lo ; os proponentes precisam e ro
quereeom: 

Que o Congro:::so Nacional, baseado nas 
attribuições que lhe são conferi<h~:; 1mlo 
art. 34, § 5·• dn ConstHuição, c no intuito 
ele ovit<tl' a C:'lpecubção mercantil que abate 
os preços da producçã.o c a.ctua. perniciosa
monto contt'<1. o cr·odito do paiz, avilta,ndo
lhc o va.lor ch~ moeda ; c ptu:a garantjr, de 
modo cflicaz, a aci;·ão que se faz miste1• 
oxcrecr por p<u·to dos PJdcres Publicas 
contru, o mon Jpolio do C .. cto que se e.:wrcit:.L 
i;yrannica.mentc cont!'i:t iodos os intcro.iscs 
moraes c rn:ttoriacs dtt N:Lçã.o, contra a suu. 
rirpwz'l publ'c<t o p:trtícular: 

a) aut ,rize o Governo íl, I!Pm:w cootracto 
eom os supplicttntos,sob a-; bases ac.ima oll'n
rccitlas; 

tJ) t1. entrar em n.ccoedo eom os gi>tu.dos 
PI'o.mctores, polo qual csi.es so obriguem a 
não clev11r os dir(!itos de oxporta1}fí.o sobre o 
oa.l'<!, durante o regimen proposto; podendo 
. ontrctaniio diminuil-o::, segundo julgarem 
con ven i eu te aos in t.eres.:~cs dil, respectiva la.
vou.ra· 

c) q;w as duvidas p.:>r acaso susciii11das re· 
la.tivamentc <i. classlticação dos typos sejam 
decididas po1· uma eommíss'ão do corrotor·es 
n?meada periodic ~mente pela,s Cu.nut·as Syn
dtcacs ou Junlius Co:nmcrciaos dos respe
c!;ivos Estados; 

d) qU(~ para avali~çãa da.s safr•;J.s so,ja 
tom:.tdo o termo méll1o d::t p1·oducçft.o nos 
t1'es annos u.ntorlores; 

e) garu,ntia do jm'OS do 6 °/ o ao anti o 
sobre o capital offectivamcnte empr•ogudo na 
compl·a do café, liquidavcl mensalmente. 

Bsta. l'esponsabili(hde só se estende aos 
pot·iodoi:l da liVl'O concunencia figurados nu. 
clausula 58

, ficu.ndo o Governo expressamente 
... oxone1•ado dellu. dut•ante. os peri.odos compro-
llendidos nas clausulas funda.mentaes, isto 

·:~, emqua.nto o .cambio permanecel' en·tre· 10 
:o18 d. 

f) direito de resci :ão para <I, fi bas a.'l partes, 
medütntc indemnízação e denuncia prévia. 
com um· anno de antocedencia; 

.r1) um prazo razoa.vel para cntra1· em 
vigor o contl'acto; 

h) que vigore por 10 annos o regimen re-. 
querido. 

Nada mais requerem os supplicantcs. 
Como se evidencia. dos termos claros e })l'C

cisos das clausulas supra., os l'equr.n·ente.~ não 
rt)cbma.m out1·o onus do Governo sioão uma 
limitada e quiçá p1·oblcma.tica garantia de· 
juros pa1·a o capital e1l'ectivarncmte empre· 
gado na. comp1·a ue café, afim de que o com
mercio de exportação desso art.ig·J seja re
gularizado pelos 1·eq ueren tes ou emp1·eza. 
que organizarem. 

Afim de elucidar, quanto lhes cumpre, as 
vnntagcms do regimcn requm·ido, passam a. 
consider·u.r: : 

Que os p1·i:~cipaes Estados productorJs 
aconselham a dõstruição de 1'0 °/o.llaS s::tfras, 
presnp;~ondo quo essn. medida valorizará o 
producto. 

Os proponentes dispemmil! tão gran:le pre
juízo para a. producção nacional, valori
zando-a desde logo com o preço proposto, 
quo p1·cfaz um nugmento immediato, no 
Vttlo1· annaal dtt safra., elo 56.000:000$, como 
pas3:.tn1 a dcmonsi:l'..tr: 
. Com c1feito, os preços rogula.nJo actual
mente 5$600 po1· 'Ul'l'oba., ca,lcnhtndo a Slf1'3i 
C'm 10 milhões de saccas, ou 40 milhões de 
anobas, teremos. 

5$000 x 40 Iniihuc:S. ... . 224.000:000$000 
Ao p'reço mínimo of'I'erecido: 
i$COO >~ 40 milllõus.. ... . 280.000:000$00D 

V<~l01·ização mlnimu. im-
m<ldia,Lé~ •.•.•••..•••.• 50.000:000$000 

VantarJem rlos R tt~clos - Além da valo
rização d() 51J.OOO:OOO.$ om benelido. da 
Iavou1'a, 1m a. considerar quo os Est:ldo;;; 
cubr<.~nJ.o as suas tax;,~s de exportaç1ão. como 
actualmente, por uma porcentagem sobre o 
JYl'CrN do artigo, a diffel'cnça par..t mais da:; 
taxt~s. f;Obl'c o u.ugmento úe 5G.OOO:OOO$ da. 
valo1•ização, ó equivalente a O .160:000$ an- · 
nuacs ern beneficio do im})Osto de expo1•taf)ão7 

isto é, em favur dos Estados product01•es. 
A fnncç'fio da omprcza. pro,jcctada é do 

simples instrumento rr.gulttdOL' da offorta., 
ctuo vem libertar a lu.vo_ura de c:tfé- e o 
commer•cio respectivo da pressão dos mer
ca.dos oxto1·nos, valo1•izando desde logo G 
estabelecendo preço C)mpensa·Jor para o 
pt•oducto • 

Obrígando.sa a. levantar os ca.pitaca neces
srwios a um tal emprohendimento, "s suppli· 
ca.ntcs estão convictus do prcstat• patriotico 
se1•viço ao paiz o ao Gove1•no, tanto mais 
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quanto se obrigam ainda a fazer á sua custa. 
e sem onus ptl.l',l, o Kst.tdo, tola a. prop:\· 
ganda, elo . <~rtigo nos . merc:~dos europeus o 
asiaticos. 

Valori .zaçtío do cafe em ?"elaçt.ío ás taxas 
cambiaes- Qua.ndo , ;~ tondonciil. d.o cambio é 
para a alt<~. quando v intclligeríto rviminii:i· 
tração da carteim ca.mbi<Ll do B<.tnco dêt 
Republica vae galhaedamonto resistindo à 
especulação o susto:itando o valor de noss:t 
moeda, o preço do ca!é, diminue c tendo a 
diminuir á molida. quo se fi)l' elevando a 
taxa, cambial. 

O café quo :.i ta.xa do U d. está. custançlo 
5$600, noccss:.Lriamento hn. do ir baix<.t,ndo do 
de preço <i propo1•ção quo a, nos ;a mood11 se 
for valorizLJ,ndo. 
Si a. cambio de 12 d. o ettfé v alo 

a.ponas ........................ 5$600 
a ettmbio de 13 valel'á .. _ ........ 4$968 
» )) » 14 )) ........... 48709 
)) » » 15 )) . ······ .... '1$<18J 
» )) » lô )) ····· -······ 4$200 
» » )) 17 » .......... , .. 3$918 
)) )) )) 18 )) ........... 3~0~9 
» » )) 10 » ........... 3$!29 
» » » 20 » . ·········· 3$3ti0 

E' nessa pcrspoc .i\·:.1. ruinosa p:u·a. o futuro 
<la h voura, p:n·<l. as rendas do Esta.do e par;~ 
a situação d<.LS linanç<Vl nacionaes que os 
supplicantcs voem otl'orecor o concm·so de 
seus serviços p:tra conjm•tn• o pol'igo quo nos 
~tmoaça, fixando u p1·oço mínimo de 78000 por· 
arroba, tle caf'é e gara,nt!n<lo·o até que o 
cambio at~inja (L tu::.t de 14 d. por I $000 ! 

l•:ntrettLnt~) cunLru. es::;o lhe to positi vu: con
soquencia. natm·al o logit.imtt do pr·cço <lo 
ouro, ou an tol';, cun:-:cq uoucia, d:.L Vttlurizaçiiu 
d;L nossa moo~ta Ju.pnl. os proponentes obl'i
g·t~m-so a pa,gttr• por 7~00:) o quo a.pona::: 
valerá então 48709 <L cambio do U d. 

Na. sitm~ção firmo em que so acha o cambio 
o diu.ntc da.s recontos opet•ações o!fectuad LS 
pelo Governo na, Europa, não é licito nem 
logico, noru raciul)al, nem possível espol'i.ll' 
uma. baixn. ca.mbia.l; pelo contrario, só po
demos espemr alta. gt•adativu. ·e segura. 

Isto que nos p:Ll'Cco indiseutivol, mnito 
mais ovident~mento so apresenta., de.:;<le quo 
se valoi•ize a producçiio. · 

Ora., o projecto vem elevar de chofre om 
56.000:000$ o va.lor da st~Cra, dar augmento 
de 6.160:00:.!$ ás rondas (los E::1tados ca.feei· 
ros annua.lmente, donde, é, intuitivo, valori· 
zando·se assim o crodi to do paiz polo valor 
<le sua riqueza exportavel, pelo incremento 
de suas rendas, as ta.xa8 cn,mbiaes hão de 
olt3vat•-se forcosamonte, c, só a convonioncia 
do respeitar outt•os interesses não aconselha· 
t•ia uma. rapida altr~, rnas, que ella tem do 
dar-se, é fatal. . 

~ 
Conclusc7o__:_D.'J exposto rcsul ta. quo a valo-~ 

rização effcetiva. com o ca.mbio de 14 !l, ser·<t:f 
A sa.fra calculada om 40 milhões ele arro-·~ 

ba.s a. 4$79J .••..... ,........ l0l.OGO:OOO$í 
A mesm-.. a 7$000. . . . . . . . . 280. 000: 000$~ 

Differença pa.ra. mai;;;-s8.Ü:io:ÕÕõ$l 
O simples expo;;to basta para deixar ver ! 

cla1·amcnte a prospei'idade da. situnçã.o eco
nomica. do paiz ua hypothese em que o no~so 
papel moJcla se . acho valorizado e ao mesmo 
tempo o nosso café ostrja valendo i$000 por 
arroba.. . 

Si o CongrassJ Nacion:ü ti ver algum me i v 
para. elt.war ostav<llnwntc o c~tmbío som va
loriz<"l.r <1. producção, ou t.le mant01· os preços 
do café com .ca.mbio mais alto , oa ainda, 
simplesmente si rlispuzce de algum recurso 
para valorizar o café som un us p :.~ra. o Es
tado, os supplicantcs c.~uorn os eu lugar o 
desistem de SL1<1. pt•etenc;iio, pois ontra. cous~ 
não os induz si nã·J cJncot·ror· pn.t•a E'.:>se tlcsidc· 
ra.tum. · 

Si, po·,·,}m, no fundo de su:.t sinceridn.dc 
não cncontt'<tr soluc;ão par.1, o pt•oblen1í1, os 
supplicctntcs ostiio no dirl•i to t.le ospet'<\ot' o seu. 
m·.üs ca.!oroso a.poio <í. pi·etenqão r1uo ora sul)
mettom á sua a! ta. sabedoria. 

g• poh no contt·a.stc CJ.UC r<'su1G·1. da.s dua.:':l 
situt~çõos-a. do slaiHquo, rp1c nos conduz á 
ruinn. o á. miscria, o ;t do rcgimnn que os 
supplieant.cs se pr·opõom insLituir, condu~ 
cento <i, g-r•andeli1 o pr·ospori(l:.tde nacional; 
r1uno::~ supplic<Lntos so funda,m para ousar 
ospc1·ar deferimento. 

Exms. Senhores- Antes do subscrever, 
cumpt•e a.cre:ccnl;u.r rJtro, sendo-lhe::; dof(n·ida, 
ti. eoncessã.o, os p['op:ment·JS funJt~L'i'í,o, dont.t'o 
do peimciro a.nnJ os complementos noces:-;a
do3 <W rcgulttt• í'unecionamon to dus l'elaçõc::~ 
morci.wtii3 on&t•o o~ dill'.~roncos l~!'.lttLdos du. 
União, ostaiJ:3leccnJo nesb C 1.pital uma ca.sa 
bancaria. nu~tri~, eom umt~ ou mais succur
sn.es om todos os E:tados, que OJJOt'arão SD· 
bt•e cro lito real c commorcia.l, eom secção 
especial nesGn. Capítal e em S. Paulo ou Sa.ll· 
tos p[tl'í.L a. emissão do vxwrants sobro café,. 
modiu.nto as convenções que forem estipu-· 
la.'.la.-; com o Governo e o cu:')ütal fix:a.do lla.ra 
e;;se fim. 

Fa.zendo-::;e s:mtit• '~ necessidade de uma. 
rêde bancaria. que s:.ttist'a.çu. ao mesmo tempo 
aos l'ecla.mos do commcrcio o du. lavoura na· 
cional,os proponentes esper.~m p1•eencher essa. 
lacuna. no appat•elho vegeta.livo <lo pa.iz, dan· 
do amplitude não :só ü.s suas rola.çoo.:; com as 
praças onde se ti.tz o negocio do café, mas 
ainda com os me1•ca.dos do outros productos ; 
independontemente do t\UXilio quo P?derã.o 
pre&ltar uo Govorno e ao commorCio :nos 
principaes mercados monetarios do exter101\• 
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onde serão necessariamente estabelecidas <tS zado pelo decreto n. · 977, de 3 de janeiro de 
1903. suas agencias. 

Firmando o c1uc se pódc chamar o syste
rna circüla,torio do organismo nacional, con
fiam os proponentes poder ínovímentar o 
credito particula.r o activar a. vida connner
cial e agricoln, do paiz. 

Tranquillos o com a mais serena seguran
ça no exito de :ma tent:.ttiva,, pela simplicida
de de seus pr:ocessos e meios de ~wç-.ão, acre
.ditam o:; proponentes ver em breve realizada 
a tran~Jormaç:ão complet:L da, situação pre
mente ern q uc se encontL'i.l. o paiz c ::~,larga
dos outros horisontes ao fllturo o ;:i, gmudeza 
do Brazil. 

I-Ia quatro annos pl'uclama um dos suppli
cant.•;s q11e a, valorização do café, dado ,o 
viciosoregírncn de nossas relações mercantl:3 
inturnaciouaus, é nrn prol>lemtt insoluvcl, só 
companwcl a quadeatm;~ do circulo. 

O tempo tem con11rmwlo-n, questão per
manece à espera rh iucognit.<L 

Pura rosoln:·t-a ú mister' climiniLL' u rido 
do rcg-intcn. 

Rxms. Srs.-AgoJ·a. qtw, ow l'<tpidcL suln
ma, temo~ exposto ]tllJ' (;omploto o nosso 
piJll:S<~JllOn r.o, todo es~c l:tt·go tlc;scurti no sü 
dopcndt~ do vosso :tei)Jhirncnr.o o da, cnm·•.,.ic<L 
tlecisflo f!t.IJll t!ll0 :tctltardÓ:.; par:t q uubra~ os 
moLUt!S n.b.•ületoB, ;ts c·adüiii.S vet,ustas, a 
I'Otimt eoga o C • G;d q uc emJJCCDJ.'í.Llll <t nl:tl'Clla 
de 11111 gl'antle irnpot'iu, ali1110ntam agut';l, u 
mrds Cl'llcianto agonia dt~ um pu,·o e trava·m 
o pa:;sll :'t. 111:1i<H' llepublic:t, da. Amt!L'ie:~.
E. Voli!Pi!lll!llto. 

Riu do .h~n<•iro, ~~ do ~oi.mnbl'o de l0CJ3.
Fcrnand,, J/,!1"/ta'{., r/ •. : Simas. - _lj~'lttido 
Sir~lw. 

V:"to a. impl'imi:· :ts se.~tzintes 

N . 187 A - 1903 

· Redacçaó final c~ JH"ojecío n. 187, deste r.mno 
que. autor{;(~ ~ Presideíltu da Republiw a 
ab~·w ao Mmtsterio dcc~ Relação.~ Extm·io
res o crerlilo especial de 100:000$, ow·o, 
)Jtl.?'a o mesmo fim elo que foi au/.o,·i::;ar.lo 
pelo dectct() n. 977' th! ,g ele jrmeiro r{ e 
190.') ' 

O Congresso Nacionn,l rer;olvc : 

Art. 2. u Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das Commissõcs, 9 de setembro de 
l 903. -DOíi~ingos GuimanTes. - v~: 1'i(!/ o Jlfas
cm·enlws.-!fui"ilU!NCfJildo ch; Jlloraes. 

~. 191 A- I9o:·l 

Rudac~·(ro ji1wl do projeclo n.191, deste anno, 
que aulori.w o l're.~idente da J?qpublica a 
abri1· ao J.11inisle1·io da Guen·c~ o credito 
de 3:?..·;: 000$, supplcmcnlar ri consi_qnq
çrTo 32n.-Trrmsprwte de tr.opos-cla rubrica 
15"-Jloteriol-do art. 16 da lei n.957, de 
30 de d(!:semúi·o de :1902 

O Congt·csso Na.eioHal rusol,·c: 

Art. l.•J Fica, o PresideDte da, Ropnblica au
toriz~LÜO ~t <tbl'il' ao Minitet·io ch Guerra o 
credito do : ::~:3:000$, supplemeu.tar ét con::lignn.
ção :)2:\-Trau~porte de trop<ts- da rubl'.ica 
l5a-2\Iatm·ia,l-üu <Li'!.. 16 d'" lei n. 9õ7,·de 
80 ele dezombl'O de 1902 .. 

/u·t. 2,'J Rovogam-;.;e as dí~posiçt~íl·s em 
eontmrio. 

Sala das Cummi:--::-;iio:-:, 9 de :-:oterahro do 
J9o:1.- /)Oiiiing ·>s O~timal'ties.-\iticltO .l!as
oo·ci!lw~-Jlci"i:· il.'tW!Jihlo r{!) Jfonws. 

:'-J. 19·.: A--- lDO:J 

Reth!c•,'(To thwl do projcl.'lo 11. 19?, deslo amw, 
IJUO autm·izo. w Pl'e8irln1te da Hep11utt:ca a 
!!ln·i1· ao Miltt"slaio rfa Uttcl'l"a o r.'í"Clli/.o da 
.2 .184:(j.']70:::,, .ntpplem,·?ztw· ti ntú,·ica 1011. 
- Etopas:.___· do cwl. f(] ria !â n. 957, da 
,'Jf) de de.:remú;·o de 190.2 

O Congre~so Nacional resolvo : 

Art. 1.° Fien,o Presidente da Ropublica 
autorizado :1 ab1•ir au Mini.sterio da, Guerra 
o credito d.e :~2. 18·1:637$, supplemenr.ar ~i. 
rnhricn, 1 on.- Er.npa.:~ - do a.rii. lEi dn. lei 
n, 957, de 30 de dezembro do 1!102. 

At·t. 2. 0 Revogt~nt-sc as disposições mu 
contrario . 

. , ·. Al't: .1.° Fica.~ Pt•eside!)t~ d~ Repuhlica. 

. ·u.utor1zndo a abrir ao Mtmstel'lO das ReltL
ç9es Exteriores o crodi to especial de J 00:000$, 

. ~.ouro, p~Ll'a o mesmo fim do que foi autori-1 

Sal:L tlu,s Cummlssõcs, !) de satembl'o de 
1903. -Domin[JOS Guimar(Yes.- Vi1·iato Jfo.s
carenlws.-He?·men.egi.l:lo de llfm·aes. 
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Vão a imprimir" o::; sogninrc.;;; 

PRO.JIWTOS 

X. 21G ~ 1003 

Attlori.::;a o Po(Ü:;· EJ:ccutiro a abri;· no Jlinis
terio da Inrlusl;·i!A, Viu~:tTo e Ob;-os l'uUlicas 
o credito exiJ·ao,.,·dinw·io rlc 51-.1: O:U$200, 
pora occo?Ter ús deS/i iJ;;as cOi•J o custe1~0 rla 
Estrada de Fe;-ru S. Frw1cisco Xrwier• ao· 
Com.mercio, incorporodu arlministntlira· 
mente ti Rsl?·ad(é de FeiTO Cenli·u{ elo R;·azil; 
com tlo/o em separuclo riu .\';-. Francisco Sá 

O Podee ExOCltl.ivo nsandu da autoi'izaçã.o 
que lho foi CIJnfel'irla. pelo n. XX.\' do art. 2~ 
da lei n. ~57, do :lO do dezembro do armo 
pa.ssa.do, oncampoll di v ora 1.S conco::;sücs o 
respectivus bens J>el'Lcnccntcs ;i Emp1·.:z 1, 
Iodustl'ial de .Melhoramentos !lO Ht·azil. C0m
pruhendcndo-se nc~~sa cnc . ~mpa.ção a da E:::;
tra,it~.~ do Ferro do S. Francisco Xn. víot· ao 
Cumn.1Cl'Cio, <.~ qw1l, sob o ponto da n.rlminís· 
tração foi incorporada n<~ EsGr:tda de Fcl'l'o 
Centt·al do Bra.zil.. 

Es&a estra.da, porém, n2to dispuo do ro
CUl':-50S pa,t·t~ tr:.Lfcga.t• <.~ nova. sccçfto q uc 
lhe licou pertencendo. o por essc.\ IUOtivo o 
Sl'. Presidente ll<.L Rcpnblic:L S•;llicita, em 
mensagem de 13 de .iullto p:~$.saüo, um cJ•edi to 
de 514:043$·~00 p:u·n es.;e !lm. 

A Commiss[•; do Ot•c,!amonéo.osr.antlu de at> 
col'do na nccossitlallo do ~;ot· rnLLLdu. e . .,l:t. üe::;
pe~.a., ap1·es :nttL ti eon~i;ltJJ•a.ç\ilo da Cnm:~t'<~ o 
:;oguiuto twojecto: 

O Cungt·os~o N:,.eínntil 1·u~olvu: 
Art. Fica n Pud.ci' Exocuth·,.~ it\ÜO!'ÍZttc.lo 

a abrit· ao Minist.of'io tla lndu:;tt·iu, \'iw,::i.(, c 
Obr-as Publicas (J credito oxLt·;wJ·di,lat'ÍlJ 1l1~ 
5l-l:LJ4:j$2 O pn,ra. n:~ con1'ul'lllidado <h t.~L
holla u.nnoxu, occot·roi· (t;;; ut);;;pcz~· .. ~ com o 
cu:-teio dtt EstrudtL do Ft\l'l'O ::; . Ft•:t.nci~co 
Xa.v ic1· u.o Commot·ci .1, ineol'pot•atln adrni
ni::;tl'aiiv;.tmon·tc na Estrad·t, de Fol'l'o Cen
tral do Braz i l. 

Art. Revogam-se <ts tlisposiçõos em 
contrario. 

Sala. das Commis~õcs, 9 de sotcmlH·o do 
190 ~.-Francisco Vei[JCI, pl'esidente .-U1·bano 
Santos, relator.-Pauta Ramos, Yoto pcl.o 
credito sem pronunciat'·me, neste momento, 
scbre a npera<\ã.O da cncampaçã.o.-Lcwrindo 
P-:.tta.-Davicl Oampista.-Uo1'1telio da Fon
seca .-Anizio ele Aú;·e,.t.-Ur.tlrJ~To Cal'vallwl. 
-Prancisco St.i, vencido, con1 voto em sep:t
rado. 

V01'0 IDl SI!!PAP.,\D:) 

Antes ti.o cmHtir o meu voto ~ob!'c o. cre
dito peJido ·pelo Sr. Presidente · di.l. Repu· 

blica p~1ra. custoa1' :t Estl'ada de Ferro tle S:lu 
Ft•anclsco X:wict· ao Commel'Cio, é men 
dovm· verificar as C;t11sas desst' pcrlido, o.;; 
fundamentos com ClllO so elle ju:-:;titica. Si, em 
face dos ceeditos solicitad.us pelo Poder· Exe
CII t,i v o, lietto fosse ao Cong-1'csso Na.cionat 
prescindir dos~;; exame, est:nh limit-vla ;1, 
sua. tarefa. a subscrover, ant.oma.tícamoníc
toda. despeza orden:tda pl~lo G woruo o ;L con. 
sideral-a lega.l, ain1la. q namlo parJ. i.~so llw 
l'a.tl;assc origin:u·-::;c da lei. 

E' cel'to que Ü<t l'Ccm::t ele um credit:J pó(lu 
mnit.a.s Vt~ zcs l'O:mltat· lWt'l.-arbaçáo do :1Cl'
ví<:o indica.do, ou nfi.o sai.L;fa.ç:lo de compro
misso assuml(lo. ~dai; gi'ttYt'S, porém, . do 
'lllG is.--;o Sl~riam tiS con~cquenchs (b l'OIHtncia 
pelo Congt'e :~so ao ;:;en dcvnr con,..titnciouaL üe 
,·cL:ü pela. obsut'V(lncia lh" Leis e du c:xa.mi
ll:tl', usct·uvulosameute, n lcg:tlichdo c a. 
com·c,dellch dH::: despeza ~ or,Jenn.t.hs pelos 
an·ontc~J d.o Pod.m· ExccutiYO. 
"vindo ao oncontL·o tlc~sa legi tinl<t o indis~ 

punsa,,·ei. indng : t.ç-t'~o, o l 1ovol'Lto, ao svlicitat• 
o et·ot.!iLo sobre que l)l'il Lu mos de nos pro
nunci;n·, declal'a <t ra.züo do seu pedido. 
Assim se enuncia, n~t exposiçüo ele motivos 
quo u.cumpanlJ<m t.L mcns~.gem tlc l:l de ,jnllto 
do col'J'I~nt,o :wnu, o Sl'. Miui::;tL•u da, I11Llns
Ll'ia: «Tcntlo rnssa.do ao dominiu da. Uni5.o, 
)JO[' ollbito da. uncamp;Lç:'i~ de divorsascon~ 
ces ·:i)os d:L E•II}JJ'BZa. IndustrHtl do MciiiOl'a
lllUfll,o:-< no Ht·i.~Zil, aur.o1·izn.da. pelo n. XXV 
.io ad. 2;~ da \·igentu lei de Ol't}:~mont.o, a. 
Estt'itti:J t.k l•'ut'l'll S. F1·nnci::;co X<.wiei' ao 
C'Otlllll!li'CÍO, f(J[ C.'kt :trfmilli~tL'<ÜÍ\'<.tlllODGO 
ÍIICOl'[>ut'arh t't E~u·:ulr~ tlc l~cl'l'u CcntP,d do 
BL':tz.il." 

As si In. o cl'u<li l.o (• con~l!l[ none:i:t üa. enc:un
pat; 'l o; lli.t :1 Plll'OV•l~·ão dcllo \'ao •t da. opm·a
ç::'itJ do ·i.j 110 resull.cm; nfro sn pôde j11lgn.P do 
cil'oi I,,J som untl'<t · 11:,, apt·oci:u3itJ <.h causa.. 

B;~~ea.ndcJ a :tcqui:-<içii.'J 'tb cstra.d;t e a. oc
cc:-isid:t<lc do cu:::tn:tL·a e111 u n. XX V do 
:ut. 2·~ ll<t y,ge11t.e l1!i. dt) or<::il.mcul.o, a, men· 
su.gcrn du SL'. Prosicionl;c 1.b ltepnb!ica n.s.~en
t:l. om um oq11il·uco. Sn. tlispusiçãn citada. 
uãu lm uma sú pu.lttn::t om tJ uo se contenha 
tt u.utoriza.ção invucada .• De tJUtt·.t llmnonsti:a
çfi.o nãn pt·eeisll, oste a;.;stwto, n.lérn. d<~ l'Cr>C~ 
Uç5.u lil;er·al du texto logisltd.i\ro. Eis o quo 
cllo diz: 

«E' u Pud.m• E:\ccuti\'0 ;wtol'izado: 

.•• XX V, a l'üaliz ~n· n.s obra.~ noccs
:-::H·i;LS :w mcllwt•;t,nwnto dos portos da, 
Repnhlictt, poüendu para usse tln1, cmit
tir titulus, em ptLpeL uu em OUl'u, quu 
currespunuam pot· /'ieu .~ .itn·os c n,mortiza
ção, à·,; ro:Sponsa.hiliLl:•.dus qun lltl.r'a C<tdu. 
port;o poss11m ser pt·ov.idas ucl.as bxu/'3 
que ahi SOl'à;> cobrada-;, csta.bulecidas 
m~s leis e C·Jncessões em ·vigor: ·· 
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a) aq obras .. poderão se e executadas 
por administração ou l)Ol' · cootracto, 
modifiMdos c,u não, os respectivos pla
nos c orçamentos e podendo-se accrescen 
ta.rlh :saexocução de obras fórn.tlos caea, 
mais necessarias para f<1cilitar o teafego 
das mercadorias pn,l';J. os mesmos cttcs; e 
<L cxptoraç~ão dclln.s scrü c3tabelecida. se
gundo o r;~gim_m q ne nnis con Y1ml1n a 
cada p.Jrto; 

b) pa.r.1. o fim ::t rpn se refere a dispo· 
sição C)nsl;~l.nto d·J pt· .. ~s;:mte numer0, 
l)Oderá. o Qjvornu ontr:11' em accordo 
cGm ns ompeezas concossionari•lS do me
lhot·amcutos do pm·to üo Ri•J de .Ja.neiL·o, 
cujos contmctos cs~njam em pleno ·vigor, 
}Jorlendo f<~zor todas as despeza.s indis
pensa.veis })ara a effectividu.dc dos n.c
·COrdos que forem celcbr<.tdos; 

c) })ara. <~os dcs ~;czas de que trahL a 
precetlente aline :L c llara todas as que 
fol'em neccssa.ria.s á. execução dos mo
lllol'amentos d .1 portos a que se J'efere a 
presente autorizaoào, fic1m tambom a.u
toeizn.das as precisas opeL·aç~õesdc credito; 

d) sol> o rcgimcn desta loi poderão 
ser realiza.das as obra..s de pot'to:> ainda. 
nft o dol1nitivamentc cont:·a.ctadas; 

Tão certo é isso que no decrJto do Poder 
Executivo, rcsol vendo so'bm as encampações 
ncccssarias para a execução cia,s obras do 
1~ 01·to do Rio de Janeiro, se não inclue a 
acquisição da estrada de que se trata. 
AqneU•j decreto ó o do n. 4.860, tlc 8 de 
junho do corrent~ anno. Expeiiu-o o Sr. Pre
sidente da 'Republica, segundo nas suas pri
meiras hnhàs se lê. «lL:mndo da autori
zação conferida ao Govm·no pelo art. 22, 
n. XXV ila lei n. 957, de 30 de dezembro de 
J902.» 

«Ahi se resolve que scjun cncamp3.da.s: 
•a) a concessão feita <t Empr'0Ztt Industrial 

de Melhoramen to3 no l3t'azil, a que se refe
rem os decretos ns. 849, de 11 de outubro de 
18:)0, D60 de :30 de julho de 1892, 3.323 de 
27 de junho de 189hl, 3.568 de 23 de janeiro 
del900, 3.749de 23 de agostú de 1900 c 
4. 228 do 6 do no_vcm,lil'J de 1901 , e todasas 
obras c t1•aballlo!:! já._executados.» 

Em nenhum dos decretos referidos se inclue 
a cstrJ.cla de ferro de S. Francisco Xavier ao 
Commercio. 

Portanto, da operação de que resulta o 
credito-ora submettLdo ao estudo da Commis
são de 01•ç:1mento, não coJitara. o Poder Le
gishl.tivo, quando tra.tou das emca.mpa.ções c 
obl', tS reclamadas pelo mc~horn.mento do 
pol'to dos ta cidade. 

Na autorizaçü.o invo.:;a.d::L não so apoia clla, 
aincb quando SJ jllstifique pchs vantagens 
ele outl'a. ordem que possa determinar. 

Mas css:~s vantagens mesmo fora difficil 
o Tudo quanto lJ..Ili so :wl.ul'iZ'- ó só o quo U.omonstr~tl'. 
Henlm pot• llm «roaliza.t• tLH olmts necossttt'ias A o.stt•ada, do MelhoeLtmentos no Brazil, 

c) o Jll'üdncto tl n~ taxas espcciaes 
Cl'ead:J..s na lei tl:t receita, que fbrcm 
cobl'adas nos pol'tos uot;ulus cum vel'ba. 
·especial nrt Pl'oscn te fui, }wdcmL ::;c r ap
plicacll) t~o dosonvu!vitnontv 1lo SOl'Vh:odu 
mel!tuL'<J.rneuto rci!p::;cLi v o.,, 

'ao melhormllenf;·J dos p~t·to:-; <la Ropublica.» pola sua. situaç.lo actual, pol' su~1s condicões 
i~ só pa~··~ os~e_llm. «pa.t•a o 11m a que sere- tochnicas, pelo e::lllu.úo em que se acha, não 
.~f,Jro o dt:lpuSIÇ::tiJ consi.unl.o do presente nu· poderia, sm• um~ auxili:.tr utll, nem uma.con
·:nJor•o é c1un pudel't"t o C:ove1·no entrar em cut•t•onle de temee-se da Estrada de Ferro 
accot'Llo cum as mnrn·czíl.s concessionarias Central do Brazil. 
J.e lnellloramentos d.J purto do Rio de Ja· P"l'," .... ttl"D!ll.l' ao l)l'"I.I11et'r•o firn evt"c l"r.' n eh·o » "" LU ..... _ ~ • "" ti é1 
. • 1 recon::;truçoes, obras novas e ligações cujo 
; Por ma.ior l;1l'gucza que se queir.t dar a custo não corresponder(L u.o proveito co
essa autol'izaçU.o, não h a como in ser h· nella lhido. 
}:lmt~ csteu.da do fere.J <tue, ligan(lo a Capital 
J,Fodcml tL um ponto interior do Estado do 
:;Rio de .Janeiro, não é dcpendencia do porto, 
;não é nccessaria ao melhoramento deste, 
:,não to:n com clle outra. l'Olac;ão sinã.o o de 
u.hi terminar. Nom pJdcria. considerar-se 
·nma linlut .];L ac;thaua, o om trafego, eomo 
'.uma daq ucllas obms cuja. execuça:o a. lei ci· 
r:ta.da autoriza. e c1ue, embom fóra do caos 

. pejam «nece.,~a,rias para fu.cililar o trafego 
. ~las mercadol'l~l.s p::~.ru. o mesmo caes. » ,, 

~ . f qutru. serú a t~1ijJ!dade visada pela rtcq~i
:~m;ao daquella vw,.ferrea ; mas por mator 
. ;@ mu..is patriotica que ella seja, não póde 
\':, t~siilical'~:e com a disposição legal iuvocad~. 

E, quando a c~~.pacidatle de trafego da 
nossa. principal via-ferraa exij :t uma linha. 
subsidiaria, outro, m<.Li::J officaz o mais eco
nornico SCl'!t o meio do o conseguir, que a 
encarnpação agot•a rc<tliza.lli.t apunas poderá 
om })at•açat'. 

O recaio da concurroncia (l}lquclla. pec1uena 
linl1a não seria bastante fundado pal'a acon
selhar a. sua acquísiçã.o. Essa concurrencia 
só pouoria. se1· cfl'ectiva, si em vez de deixal-a 
retit•a.da. no ponto em que ora termina, se 
lhe permittisse a ligação com outras redes, 
como a da Leopoldina. . 

Essa . ligação, . sim, seria er1'0 gravíssimo, 
sob qualquer fórma que se fizesse. 
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Realizado. cllã, o trafego da Melhora,mentos 
.não ha de de,;envolvcr-se, sinão ;,l custa <la 
·Central. 

Felizmente, }Jorem, o Governo tem nas 
sua.s mãos a. cl1ave daquclla. rede, CJUG é o 
ramal de Podo-Novo. c est(~ apparelhado 
para a defeso., no intcdur, da integridade do 
trafego dn. Estra•la de Fon·o Central do 
Brazil. 

A incorpoi'nçiio agol'a. feita produzirá sobre 
a situação finuncc.ra. 'da grande linlm naciu· 
nal eíl'oito equiVi1lcnto, pela. a.ggr~tvação da 
despezn, ao que traria a concurrcnciD, pela 
dimip.uição da receita. 

Para o custciu de um scmestt·e, pede-se 
agora 514:0"13$200, nn tes de iuiciar as obr·as 
.que tenham por intuito a tmnsforma.çã.o da 
linha em auxiliar. 

Quer isso dizeL' quo o orç~mcnto da Estl'ada 
de ~~erro Cuntral do Br azii vae ser sobrecar
regado com uma. dcspcza annua! super·ior a 
mil contos de réis. E, como dimirmtissimo 
sm·á o concurso trazido á sua renda, será 
sériamentc compromcLtido o regimen ·dos 
sn.ldos em quo tinha reentl·ádo, de IXJucos 
armos a esta parte, aquella via-ferrea. 

Dahi uma conscquencin. bJm propria para 
encher do apprehemõcs os espíritos pl'eoc
cupados com o desenvolvimento da viação 
nacional. Foram os rcsultct'los li.:wnjeiros dos 
ultimas aonos que animaram us poderes pu
lJlicos a l'(:encetar o proloDgamcnr.o da1uella 
e dE outras estradas fcdcracs. Pôdc-so mes
mo depnrar nos saldos verificados um rceurso 
especial para fazer face a esse patriotico em
prehendirncnto. E' esse precioso recm·su 
que vae ser dcsf;.dcado com o defLit de urn 
serviço novo. 

Alêm da::; considerações do Ol'dem güru.l, 
que ahi ficam Qxpostas, ií. Camarl1 o <t Com
mis:;ãu du Orç~amun to intcr•cssar·iu. u. u.n<~IHC 
.Uo credito ern si, em sou merecimento e em 
sous d.aL<~lhcs. 

Para isso, seriam neccssu.rin.~ int'ot·ma.çües 
sobre o movimento financeiro da esLI·u.da, 
qua.ndo sob a atlministraç~ão particul~t·, 
sobre o estado om quo olla ::;e a.clia, o seu 
ma tcn•ial invcn h r lado. 

Essas informações, assim como as que so 
referem ao custo por quo foi ella adquirida 
c o plano a que essa acq u isição possa ter 
obP.dccido, furam por mim p2dida.s a quem 
poderia dai'-lll'tts, a.s;:;irn pê\t·ticuli.trmcntc, 
cumo por intermodio dn. Commissio do Or
çamento, n. quem dirigi l'equcl'imcnto em 
22 de ~tg0sto. Até ago1·a, · não fvl'am olla.s 
pl'ostaà<ts. 

Não scroi Cil quem solrrccarrcgue a com
mis.,ão do que faço parte com a rcsponsa.l.Ji
lidadc do retardar a solnção do assump~o. 

As rnzõcil cxpost:ts valem, cntrcta.nto, 
Cl'CÍO, par•a COll'\'Cmcer elo que i.l. COCOl'l)Ul'i.l.Ç?iO 

da o;trada de f'et'l'v i\IoUwramentos ;L Ccntl'al 
do Bl'azil, a cuj.) cu.:;tcio se des:.imt o croüito 
pc.iido, sobre nã.o se Cunda.t· em aur.o1·izaçào 
legal, não tl'az va.n tagem ao serviço publico. 
E: tanto b:•sta para ,jnstific~tr o men voto con
trario ao credito. 

Rio de .Janeiro, 8 de setcmln·o uo lD03.
Francisco ,)'â. 

EXf'OSJ<;:\o DE MOTlYOS A QU~ ~E lU~FEltE O 

PARECER SUPRA 

St·. Pre.1i<lcntc da Repu1Jlica- Tendo pas
sado ao domlnio d:.t União, pol' <ill'cito da en· 
campaçào do diversas conccs~õos da Em
preza lndustl'ial de Mollruramontos no Bl'il
zil,;:~utul·iz:.tdétpclon. XX.Vd1J art. 22da 
vigente lei de oxçamonto, <~ Estrada. de 
Fmro S. Ft·ancisco Xavier ao Gummorcio, 
foi cstit admini:;tr<.~.tivamcnto incorpol'i.Hht :1 
Estmda do Fcrt·o Cen Ll'al do Bt·azil. 

Não dispondo, pJrúm, o GoYet'no de rd
cnrw.~ ordinéLl'ÍOf:; para. c;rstoal' o . .; serviços 
dcst11 C:lLJ·ada, cn,ja. ronil:.L dcvcn1 cntl'a.r· p<.LL'a 
o Thcsoru•o duranto o 2° semestl'c do cor
rente armo, torna.-sc neccs .. ~al'io c lll'gHntc 
que, de ;.wco1·do com o Ol'<;ilmcnto feito, so· 
liciteis do Congrosso Nu.eíunal o credito ex
t1·aordinario <lo 514:04:3$'200 pal'<l. occon•m• 
ao pa gu.men to dossu.s d.o.-:;pezas. 

Capital Feciel·a.l, 11 de julho de 1903. 
Lauro SeveJ"iano J1litlle r. 

OP.ÇA1\IENTO A Qt:E SE REFElB.E A EXPOSI !.~ ÀO .JUN'l':\ 

8 agentes de 5a. c:la.sse ......•... 
12 cunfm•cntes de 3'~ classe ....•• 

I conductot• do 4a classe .. ,~ •.• 
!J guaJ•da.s-cha. ves ..•..•....••.. 
2 Ll'abn.Jhadores ............... . 
:1 gmvda.- rroios .•••..••••.•.•.• 
I iospector do trafego ......•.. 
1 sub-inspoctor do l.t•afogo .•.••• 

10:800$000 
10:800$000 

0:)()$1100 
5:7U6$000 
I: 10•1$000 
2:120$000 
7:800$000 
4:300$000 
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Gra·WicaçfLO de lO 0
/ o sobro 

vencimentos ..•....•.....•. 2:250$000 

4~ d ivisao 

Pessoa.! : 
machinisb de 

:3n. ctasse .... 
praticante tlc 

2" cbsse .... 
foguist~t do :~ "· 

classe ... · ...• 
graxeiro ...... . 

. trabalhador ... . 
limpador ..•... 

Material: 
Combust ível G l.u

IJI'ificanto.'; ... 
Custeius o mu.te

riaes di v·e t'-

l: R00$000 

1:000$000 

750$000 
!)50$000 
800:::;000 
65o$oo:) 

15: Ol)i)~:JOO 

sos. . . . . . . . . l 00: !)1)0$000 

Rcpa.mçio : 
2 concortadores. 

Administração : 
2 ongeu h c i r os 

rcsid ente ; .. . 
1 ajudo,uto ..... . 
2 armazenistas .. 
4 mostL'es do li-

ntltt ........ . 

Opcrttrios : 
~8 feiiío1·es de con

sorvaç·ào .... 
1 12 trrLimllla.dore~ .. 

idem ...... ,. 
1 O guarda.s ...... . 
2 machini.;t;,~s .. . 
2 fug'LÜSf.éLS ••••• , 
2 f'citf)res de las-

tro ...... , .. 
~:3 0 trabal!Jaúores 

idem ...... . 
2 foi toros de tur 

mas de v<Lilas 
12 traba.llw.dores 

idem ....... . 
3 carpin1,ciros .. . 
.2 peúreirus ... , • 

30 cavouqueiros .. 
l pintor ....... . 

310 sorventO$ ..... . 

;j:t. divisão 

D:GUOSOUO 
:::G00$000 
3:0008000 

G:000$000 

21:806$000 

()l :824$000 
5:060;5000 
1:650$000 
1:472$000 

1:564$000 

11}:560$000 

I :364$000 

6:624$000 
2:760$000 

30:360$000 
7:728$000 

1:12$000 
16:568$000 

5:050$000' 

115:000$000 

1:950$000 

22: 200.SOOO 

l76:(j48$000 

122:000$000 
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Material; 
'rs .OOOdoPmentes •• 
Accossurios p a. l' a 

tl•ilhos ..•... 
:\Ia, teriaes di versos 

45:000$000 

25:000$000 
30:000$000 1 Oü: 000;)000 

Somn1a ................... . 407: 3j\$000 
46:7~5$200 Eventuaes ..................................... . 

Tota,l. .................... . 514 : 04:3$200 

:-l": -2lG - l\J03 j foi elle_ est:1JJel~cido do se~uintu modo : \<0~ 
. _ . opcral'LOS que (1 vm·cm ll1 <Ll:;; íle 20 annos de 

· ;_ ·anccde as ·vaitlagens d(l ~JI'(tl~(ica~:uo ad(h- ,:;: 01·viço conh los e"'tn ·· n·' 1 •. ...,: 0 de·s-~- ·l·· ., . t { 90 o r b . . .. t •- . ' ,,,L o v:S '" a.,,,L ' -;;::> ( ld.S 
cwna __ tc .:... ! o so l'e suas '1:-ennuWH -os dotralmlhotc6iodireitoaum;.L •r1·Pt'''c 7 
n todo· o· ·'""St"'" e ·o·l[··cHl?''t1'"' ct·s · · "' ·" ltLU.ÇcLO 
- · · :s :; " 1· -- '~:; c , . 1 

• - ~-~ . 0 ·' 0 adtllcwn <.LL de 20 ·:~ :::obl'c seu,: voncimen~ 
A.rsenaes de_ Jlannlu: do. Repubhca,_ que tos.» · 
contal·etn 1na~s de 2U_ adl1os, d e s~rv_:ço- Nào compeelwntlou este doc~·cto. quo <leu 
r.~om pw·ucer contJ·w·w ela Commtssuo de regulamento aos a.rscn::ws, a, mcstra.nç~a 
U>·ç(unenlo abrangida pelo do .. ltl-74. O <tviso n. 57, de 24 

(Vide projecto 11 • u~, ele -1901) de no,·embro de 189G, mandou cesSJ.t• a::; gra
tificações á mesr.eançn, poe nàu c.:;tu.r colnpr·o
lJenlida na. cla.-se ·los opet•ario~. Tendo em vista. o PJ'ojccto n. 125, de 22 

·de julho ele 1901, a.pt·esenéado pelos Srs. 
Deputttd•JS Hcre,lia de Sei c Henrique Cag lon, 
.pa.ra, que toJus os mestres c cuntr<~-mes&r'es 
do:-; Arsena.es da. Ma.l'inha goscm das ·van
tagens cfa. gl'a.tificn.ção adclicional do :20 % 
sobre seus vencimentos, 'dcs(le que contem 
ma.is de 20 ann03 üc sel'viço, a. Cummis
sü.o do 01•çamcn to é de pa.1·ecer c<mt;ea.l'io 
ao que netle se esta.tuo. 

O dect'OI.o n. 5.(L2, ue 2 maio dd 1874, n:J 
seu a.l't. t5'J, e~t<tbslecia, : « Os opeea.rios 
que conta.eom mais d3 2U a.nnos do l.Jom e 
efl'cctivo serviço no Arsenal, pcH·cebcll'élo, 
cmq UcLnto servirem, além do ::;eus yenci· 
ment.os, uma·· gt•a.til'ica.:;ão cxtmordi.n:Lt'ÜL, 
jgua.l CL mr~tade de rJspcctivu jol'na.t. E::;tt1 
disposição é extensiva, <'i. me.;tr[L!lr;~a.. >~ 

Ne.'Ste decre&o, pot' uma. bo~L oq LtiJa.ic. se 
concedeu uste favor aos operal'ius do aL'd[.\· 
mtl, vis&o <1ue não tecm nem vencirnent;os, 
pois pet·cebcm apenas .jormtL por dia de ~eL'· 
·viço ; não ganham q_ua.nclo doentes; não 
. gosa,m das ga.ru.O ;;ias de lkenÇ<L, do aposcn· 
ta.doria. crntim e de vitttlicio<l:.tde, e só mente 
:figuram seus numes na.:; c:_Ldernetas do pouto. 

.. como m·am da mesnu natureza a,:; flmcçües 
da mcsl;ranc;a., foi esta comp1~ehendida no 
citado n1•tigu. 

O decreto n. 745, tlc 12 de setembro de 
1890, no tLl't. 362, dispoz c1ue cuntinuu.va em 
·vigo1• o art. 150, do referido doe L" o to tle 2 de 
lllti.ÍO UO 1874, para, a gratifica,t;~ào elos quo já. 
a pal'cebiam. 

Po1•l;:wto, e:J;-vi deste ar•tigo, cossou o favor 
da gi'Miflcaçào, mas no decreto n. 240, do 13 
-outubro de LB94, 3'L ob:l<?L'Y~tt;·ão da. tabolla 3i, 

Vol. V 

O fllo~la.rnento clr.ssc ~wi~o t'~ porque os 
mostres, cuntt'a.-mestrcs c ma..ndcb<lot·e.,; üa.s 
offidnas ftc .Lram c qui p<U<tdos ;w::; funccio
mu·ios civis de Arsonu.cs de M;uínbn .. o como 
tan:~ no 12·oso das rcg;di:ts dos empregados 
publicos. -

UuixaL'[tll1 de sOL' ,iol'n[Llciro .~: e p;r,s::::W<Llll a. 
fttnccionu.r·ios. 

Ne.~t:ts con•liçü.~s, <1 ~qrprov:~(~ã.o do projecto 
n. 12) i mp:JL'ta.l'i<L na accmnu:a.~,:::í.o de ü.t
vore3, quo em l'egcn. gt~1·at n:l.u si·Lo eoncc
didu~ pela.-; no .-: :~:tB lei~, e na. \la.Pinlm esta.be~ 
loco ·ia, umu. excepr,~ã.o, clLt :.l olli:mdoria a OtJUÍ· 
dado, o m<ds aint!a, o peúpf'iu bl'iu dos l'unc
ciona.rios milit:~r·e.:~ si vis~om mais üwo· 
nou,tlo~ pcl ~ lei em :->LHL l'Cptn•tit;ilu u.~ J'unecio
na.r·ios civis. 

S.da du.8 L'omrnis.sucs, 9 de setc;uLI'•J de 
i90::.-s. 1-'I'Wicis,:o Vdga, pt•esid.ontc. -
üw1·indo PíUa, ra!ator.-.l1ti~io de .Mm::u.
h·ancisr:o Sú. -l.Jr.wla Ramos. -UeldtO Uar
valhal.-Urbt!ílO .','antos.-Cotrl.cli.o ela Fo'nseca, 
-David Gam.piâa. 

)I o 1 25-190 1 

O Congt·esso Nacional re·;olvo : 
Art. l·. o Gosa1•ão da:; vantn.gen.:: díL g"i'<~~ 

tiô.Ci.LÇtín tül<liciona.l de 20 ~--~ sobi'C seus ven
ci mon tôs, todos os mcsf.l'es do~ ursamtcs do 
MiJ,l'inlla d:t. Republica; e contra-mestre quo 
con Gat'em 111i1ÍS d.o ~o tmnos de serv1ço. 

Al>t, 2. 0 ltovo;;am·s~ ~~3 di:;posições om 
contL'íWio. 

S:ü:.L rla.s StJs~õe;, 22 de juliJ') de J90l .
fltJI'tJdia de .~'r!. -Hrmi'Íque l:fl!Jrlen,. 
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O Sr. President-e- Mstando a!lc
antu,da. a hora, dosigno para amanltfí. a se
guinte ordem do dia: 

ta parto (até 2 l/2 horas, . ou antes) 
Votação. do projccto n. 132, flUO . nxa a 

força nav::~l, (3' discus>ã.o); . . 
Vo1;açã.o do projocto n. 208, de 1 9CJ:=~ c 05, 

de 1895), c1uc autol'iz:t o Por.lei' .ExocutiYo a 
levantai· na pra<;a do Arsenal de Marinha di~ 
Capital Fode1·al um monumento ao almiran te 
Barroso. comntemurativo da batalha, do 
Ri<Lehuelo (83 diseussão) ; 

Vota~~iio do proj ;}cto n. 163, do 1897, pro
vidoÍlciando sobl'e auxil.ios :.L lavoura, ('2a 
di~cnssão ) ; 

Votação do projecto n. 103, de 1903, ::..uto-
. rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis

tm•io da lndustria, Viação e Ubras Pabli~a.s o 
Cl'edito ox.traordinario de 179:400$ pll' ~l. pa
gamento, no p:resente exercido, da. g-arantia 
ele jm·os ~oneedida i Compc!.rJnie Auxiliaire eles 
Clu:mi ns ele Fei· cw Bresit ()a. discussão) ; 

Votação do peujecton. 205, de 1903, auto· 
l'i:w.ndo o Puder Exccuti v o a conceder ao 
n1eLlico do Hospital S. Scbastiii.o Dr. .José 
Lopes dn. Silva .Junioe um anno de licença, 
~~om ordenado, pat·a i.l· ,~t:tmento do sawlc 
(discussão unica); 

Votaç~ão do projecto n. 206, do 1003, auto
rizando o Poder Excclltivo a conceder ao 
conductor de trem do l" classe da E::;trada 
de Fül'l'O Cootl'a1 do Bt•.:.zit Bento .Jus<~ da Silva. 
um anno de licença, com (Jl'denado, para 
t1·a tamen!;o de sa.ude (di:.;cHssü.o. nnica) ; 

Vota<;fio do pl'ojcclo n. 207. do 1903, es
to,ndcndo aos funccion·u·íos da. Ropal'tiç,;l,o 
Gm·al dos Tclegt·aphus a. disposi<;;"ío constitnte 
do n. !i das observa<;ües goi·tws do decreto 
n. 406, de 17 do maio do 1890, consolidada. 
no n. l das obsct'V<H,ú1c::; geraes do decreto 
n. 2.41i, de 28 de dozomln'<, do 1806 (l 1L dis
l:ns.:;:w) ; . 

Vota(;;w do peo,jccto n. 171, de 1903. anto
l';zn.nrlo o Gove:·no a p:tgar ~ D. Luiza. Duarte 
Say:i,o Loba.to os vencimentos de scn fin '.do 
maeidu Pedro EvangeLista de Negreiro:; SayiTo 
Lobn.to. 2•> oflicial, apJscn b clo , elo Conoio 
Gcr~tl, corro3ponrlento}:l ao pe: t·locto ciocorrülo 
de 14 el o novembt•o de 1894 ::>, 5 (!;:· julho de 
1895_. ro!eva.da. P<:lra isso tt proserip(}tu (3n dis
cuss:w); 

Vohçiio do pro,ieeto n. 103 B. dü 100:3, 
substitutivo a.pprova.do na 211 üiscussào do 
Jll'ojecto n. 72, do 1902, detot•mioando quo o 
cncm·rega.do do Pomha.l Milita.r· ~eja, um ofi
cial do exercito, do quadro actlvo ou refor
mado, escolhido tlentPe os snba.ltr.rnos ou ca.
pit.ü.es. revogado nest.n, pat•te o :l.rt. 4" da 
ici n_. 403, de 24 do ou 1.uln•o de 1806 (3" dis
cussao) ·; 

Votação do pmjocto n. 142 . C, do 100:3,.. 
redacção para.3a discu5são d:t emenda u.p
prova1a na 2a. discussão do pt'(•jecto n~ 142, 
deste: anno, o destacaria em virtude do· 
art. 132" do H.ogimonto interno, detoPmi
nando que os ol!ici:w.~ do Coz·po de llom
beit·os do Dístricto FeJet•aL pm·derão a pa· 
ten~o quando eondemnados, em proCOililO· 
ci.'ime, a o::;sa perM ou a mais de dous unnos 
do pdsão, e pr·o~cdendo <'L votclçào do roque· -
rimento diJ Sr. Paranhos rvrontenogr·o (3'L dis· 
cussã.o) ; 

Votaçito üo projec ';o n. 13'3 R, d e l903. 
redacç:ão p~tra· nont discussão, em vütnde 
do art. 13~ do Regimento Interno, d<.t emenda 
approvada na 3a discussão do . projecto 
n. 13:3 A, deste anno, decla.1•.anllo que gozarão· 
de f1·anquia p Jstal a correspondenda. e a 
Revista do Archivo Publico do Estado de· 
Minas Gcra,:33 (J.rcussão unica) ; 

Votação : do projecto n. J33 T, do 1903 ~ 
redacção ·r-ara nova discussão. em vietuJc
do at't. 132 do Regimento Intm'no, da emendll, 
dcstaca,da na 3a. . discussão do projecto 
n. 13:3 B, deste anno, dech11 ando que gozarão 
de franquia postaL a ~ correspondencia e a. 
Revista. do Glub Militar (discussão unica) ;: 

Votação do projecto n. 133 U 1 de l 90~~. r,1-
dacQão pn.ra nova discussão, em virtude do 
art. 132 do Rcgimenb Interno, da emenda. 
desta.ca.da na ~3 ·~ discussão do pro,jecto 
n. 13:3 B,deste anno, declarando que gozarão 
de f'r·anquia postal a correspondcncia c ~ 
R~J visla do Club Nav::t.l (discussão unica); 

Votação do projccto n. 1:3:3 X, de 1003, re-· 
dacçfi.o paea nova discuss9.o, de accúrdo com 
o art. 182 t'.o Regimento Interno, dt~ emendt~. 
approvada em 3:~ discussão d<J projccto 
n. 13:3 C, cl :·ste anno, d :clarando que gosará 
da franquia po!>tal a Revista Mecl-ica do Sãc~ 
Paulo (discussflo unica.) ; 

Votação do projecto n. 23, deste ann,J, que 
autoriza o Governo a. croa.r c contr·actar o 
serviço stonographico part~ o Supremo Tri
bunal Federal (:}L discu:::são) ; 

ga. discussão do projecto n. 2.~~ 1 A, tlc l 002 (do 
Senado), ma.nd::t.ndo abrir o credito neccssario 
para o Govoruo continuar a, fuzor gratuikt
mente a impl'essü,o dos tin!Uw;; da. Academia 
Nacionttl do Medicinn. na Impl'ensa Nácional;. 

2a. cliscusstio do p~·o.jccto n. 2l2, do 1903, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Minister)o dn. lndustrla, Viação e Obras Pu
blicas o Cl'cdito extraordina.rlo do 1.200:000$ . 
p:wa occonet· a.o pagam.ento das liespezas de· 
custeio da Estra.da de Fel'l'J Oeste de Minas, . 
durnnto o segundo semestre do cor1·ente· 
anno; . 

la Lliscussão do pro,ioci.o n. 8:3 A, de 1903, 
tornando cxtonsiYt\s a todas n.s Caixas Eco
nomict\S autonomas d~~ União, qtw trmh ~\m 
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-fundo de reserva superior a trezentos contos 
de róis, o dcc~'eto n. 9Gl, de 7 de novcrnbt'O 
de.lS9:J (com parecer da. Commissão de Orça.
mento); 
. la discussi\o do pl'Ojecto n. 200, de 190:3, 
prurog<tndo por mais um a.nno o pt'UZJ de 
(1uc tr~ta o al't. 7t:;, ~r~~), dú rcgula.rncnto 
que IJ[LJXOU COlll O dCCi'eto 11. 2. 881. do 18 do 
abril d; l80i), J!lll'c~ os alnmnos (h E::;cola 
Militar do Br<'Zil cpu não pndcrom concluil' 
o re:3pecl.ivo curso no corren te anno l.Gcti\·u ; 
(com sub.$tituti\'o da Commid~ão de Marinhc 
e Guena); 

Con_!;inuaç:'io da 2a discus3ão do projccr.o 
n. lSJ, do l90:J, fixando a. de::>pezado Minis
teeio das Relaçõ3S Exteriores para o exer
cício de 1904; 

2"' discussão do pro}Jcto n. :J ~9, ele l!JOI, 
declarando d<L computenciit pl'i v a ti v a tlt~ 
União decrehr impostos solm~ generos de 
ol'igem estrangeira,, e d·tndo outra.s pi.'OVi
uencias; 

2"' parte (ás 2 l/2 hor~:::, ou tLnto.:;): 
Continuação da, Ia. discu':lsão do pr-ojecto 

· n. 48, A~ de 19J3, suppl'imimlo a logaçào tlo 

nraziljuoto á Sa.ot:'t Sé, com p::trecm· con~ 
teario da. ConunisSã'J de lJiplom 1.cia, e Trata
dos; 

. 3a dbcussfto do projecto n. :J5, de · I 903 (pro
.Jccto n. 2,1 A , de 19UO), determinando que, 
n é~'3 c~m:;a.3 em quo decahir <l Uniã.o Federal 
ou em c1ue tt Fazon h N'LCional for conde
mnacla. a qualqwn· pagamento, incumbo ao 
Procur<Ldor . Seccional da. Rcpublica, seus 
a.1jun~os c ajudantes, rc:;pectivamcnto aos 
f~itos ~m que funccionarcm, e não aos juizes 
de acçao c seus sub.3t.itutos, interpo!' o com
petente rccur~o de appcllação; 

3a discussio <lo pt'Ojeci.o n. :3G, de 1903, 
(n. 61, A, de 19110) que doc!Ma in;;ubstitui
vcl o pt'oc3sso rl<L acçã.o especial do quq tra.
ta, o ad. 13 ch lei n. 221, de 2) de noYcm· 
IJro du l89l,' sej::t pat·a anoullar actos da:' 
a.utorid.t~de:; administt·ativus, seja pa.ra re
clama,r quae;;qucr indemnizaçõos decorren
t·-'!s ües::l )S aetos-. 

Levanta-se a sessão <Ls ·1 hor-a.c; e to minu
tos da, tn.l'd .). 

73u SESSÃO EM lO DS SETEMBRJ DE 1903 

Pn.:sidt; ,;t:·;tl dos Srs. F'mda t;uiilim·aes (Presidr:n/r.JI, OliG,.:in! J•ig~,u:ircdri (1·• V tc.· /';·q
SÍ(lenle) e l'olllu (;Him:mTes (l'resi-lt::~t··) 

Ao meio-dia pt•oceue-so ú. chamada a q11e 
responlC\111 os Srs. Paula. Ciuirnm:ãcs, Alcncat• 
Guimar·ães, Thomaz .Aceiuly, Wanderley cL: 
:Memlonç:t. Joaquim Pire.'3, Eugenio 'l'OIII'i
nllo, Aurelio Amo1•im, Jo .~·j Enzobio, B.odJ•,i· 
gues F'ornandos, Raymnndo Aethul', Virgílio 
Hrigido, Thomaz Cavnlctmti, E·Ju::trdo Stu
dul't, Gonçalo Souto, Tavat·e.::> de Lyrn, Fon· 
8CC::t o Si-va, 'Valfrülo Leal, Ab~lon MUancz, 
Teixeira de Sá, Ermirio Coutinlw, Pm·eir~t 
de Lyra, Mataqui:ts Gonçalves, Angelo Neto, 

. Euzebio do · Anüeade, .Toviuiano de Carvalllo, 
FelislJello Feeire, Domingos Guitn<J,rã.cs, Pa.
ranlíos Monteoog1•o , Hodrigues Saldanha, 
BeenarJo Horta, Moraira Gomes, Corrêa 
Dutm, EPico Coelho, Gal.vã.o . Baptist::t, Silva 
Casteo, Mauricio do Abreu, Carlos Teixeira., 
Bra,ndiio, E::~tovão Lobo, .roão Lu ·z, R1beieo 
:runqucit•a, David Campista., Camcit\) de 
Rozend~. Leonel. Filho, \lonriql\\~ Snllcs. Cal'· 
lo.~ Uttoni, Sa.bino Ba.rl'oso, Manoel Fulgencio, 
Nogueir::~, Olognrio Maeiol, \Vonccsláo Bt·:tz, 
Galeão Cal'valha I, \r Ol'eira Ja Stl v a, . J e·mino 

Cardos'): At•r1olph .1 ele Azendo . Fm·roil':l. 
IJt•a.ga, Eloy Ch:woi;, Canclido Rodrigues, .Joa· 
quirn Teixeil'a Brandão, :\ltuino H.rbcico. 
Cal'los ·Cavalcu.nl,i , Lamonlm Lin~. Paula 
l~amoil, Abdon Ba,pt;ista. Juvcnnl Miller. Do· 
mingos i\Iascal'eulHlS, Vesj)aAano llo Albtt· 
íllteequo c llomem de Ca.rvaUw. 

AlJI·e-so a sessi'í,o. 
E' lidu. o posta em discussão a acta. 

O S1·. Erico Ooelho_:..Sr. Prcsi
denw, vou reclamar contl'a. o SCl' \'iço stcou
gl'aplü..-:u Üi1Cami.tl':1, Yi:StfJ que me attribue 
uma phraso· que não peonunciei ltontem, 
quando IntCl'l.'ulnpi cJn aparte o di::curso do 
digno l'eproscntan ce do Rio Grande do SuL 

Eu não disse que o bi!3po de Olind<t era um. 
pat11•e lly~tcl'icu, 1nas ~Lrn que m·a um ide· · 
1·ico, est<LV~~ vendo tudo arnarollo por ter of; 
us l111rnuros dos oll,os turhu.tlos pelv. hiUs. 

En nfuJ sct·in, capaz de qua.Lilicar de llyste
l'icu, u11 ante:-: de dcmf)ll hcu mn d1;~ prLmr~~ 
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· · ~es da ig1•eja. ca.tho.lica no Brazil, ta.nto mais 
c;quanto tenho ouvido dizer a i.l.lgnas meus 

_ · amigos Ua bancada pernambucana, que S. Ex. 
- o Sr. bispo de Olinda ·tem gn;nho fama de 

santo. · 

anno oprazo de que tr·ata o at•t. 78, § 2o, do 
do regulamento que baixou com o decreto 
n. 2.881, de 18 de abriL de 1898, pam os 
alumnos àu. Escola Milita1• do Bt•azil que não 
pudcr·em concluir o respectivo curso no cor
rente anno lectivo. ·. 0 Sit. ERMIRIO COUTINHO- Santo, não; 

_um sacerdote_ muito digno, inulto correcGo, Ningnem pedindo D. :pala.vra,, é encerr<:~da a 
:muito honrado C cumpridor dos SCUS deve~ dil)CUSSãO C adiacl::t a votação. 
tes. 

O SR. En.1co CoELHO- Não tenho duvida 
em acreditai' na f<:Lma de santo, que S. Ex. 
tem conqu1stado em Pm•nambnco, mesmo 
119rque. diz o p1·overbio- que o diabo clepoi~ 

E' annunc1<trla ~-L contin ~ 1a.ção da :?a discussão 
ilo pr0jecto n. 185. Je 190:3, fix.n.ndo a despez<.t 
do Ministel'io da.s Relações l~ x:terior·a:S, _para o 
ex:ercwio d•3 l 904. 

den;elho, fez-se ermitã._?. . _ O êJ.".·Pt•esiden·te-Tem t:~. palavra 
- c. esta. a reclama(;ao que cu tinha <J, o Sr. Thomaz Cav;1lcanti. · 

fuz&. · I 
O SP •. Pn.ESlD-ENTE- A ).!Ie.)a Hca. intei- , O Sr. Th.~JUa~ Cavalcanti 

:ra,da. lms·~eevou-se na ~lzsL!usssao do · projecto do 
Em seguida é appl'OY<.tda a ada ela. sessão .9rç:;tmento do Exterior tKo sóm_e-nte ~ar::t 

~;::ltec,.~den t 13 • · . J l!
1
sttfh.:<J.l' as su;ts emendas ao mesmo offere· 

. c1 as. 
ORDEM DO DIA yr~s fvl'J,~~:;;;; omenda~ qt:e o.presontou ao 

· · reterrdo proJocto. A prime1r<1 refare-se ao 
O Ss•. Presideute-'-- Não h<tvcndo aproveitami3Ilto dos con~ulo .:; em disponibili

numero legal, para se pro<~oder as votações .a.de nn,::; vagas que SQ furem abrindo. .Com 
das ma terias consta.ntes d.::t ordem elo di<t, este P :ssoat gasli:1-SB annualmeote cerca de 
passa-se <L m:üeria em d iscu~são. 70 eont?s; e, desde que o Guvorno aproveite, 

eonvcnwntemcnte o mesmo, DJ verba, irá, di-

PRIMEIRA P.-\RTE DA ORDEM DO D!A 

E' v.nnunciada a :~)a diseussão do pl'ojecto 
n. 251 A, de t902 (elo Scn<ulo), mandan.w 
a1n•ir o creflito nccossa!'il) parct o Guverno 

, continuar a fa.zer gt'.d;uit<nnan e ct impz·cssào 
dos .4.nn(r.es da Aca.dorni.t.t Nacional de l\Ie· 
dicina. na J mprcnsa ~;~cional. 

-Ningnem podinct.-1 ;L paLavra é cncel'l'u.cla. a 
discussfw c adiada, iL vot~tção. 

São succes:Jivamente sem debate encerl'a· 
~os em 2° discussão os ;~r t s. lo e 2° do peo
.1ecto n. 212, de 1903, autorizando o Poder 
Executivo a. a.brir a Ministorio ela Industt•ia, 
Viação e Obras Publicas o Cl'ediGo cxtraor
dinaril> de l. 200: 000.~ para occori·er ao pa
gamento da.s despezas do custeio da E::itra.Uu, 
d~ Ferro Oeste de Minas, <lul·ante o segundo 
semestre do cJrrente anno, ficanclo adiadtl, a 

- · votação. 
· E' annunciada a P discussão do projecto 
. 83 A, de 1903, tornando extensivas a todas 

as Caixas Economicas autonomas da União, 
que tenham · fLmdo do reserv<1 superior ·a 

, trezentmrcontos do réis, o decreto n. 96[. de 
7, de novembro de l890 (com p wocer da Com· 
missão de 0 /çamento. 
.. -Niiiguem peclindo a pa.lav1•a, é encen•ada a 
cJjscussão e adiada a votação. 

E' :annunciada. a la cliscussão do projecto 
n ~ 200, de 190:1, pl'oroga.ndo por mais um 

minuindo todos os annos. · O nobee Deputado 
l'elator du PL'Oj'3cto, apezar ele seu talento e 
iltus>I·v,ção, quasi que se limitou ct . affir•mar 
que a mêJiJa. cr<t d.c carectel' pm•manente; 
e:st:t ~rguição, poeém, foi prevista pelo 
ora,tlor m" recl<l.cçilo Lla. emencla quando cle
cl<Ll'OI! que a sua appticaç[l:J serüt <<na vi-
genciu. de)fa lei». . 

Não comprehen,le a. ob,jecÇ"ito do eooliança 
n:ste::- f'un~cional'ios levant0d<L t~t.mhem pelo 
tllgno relator. E::~tcs funccwn:n·1os o::;tavc.tm 
bem - sc1•vindo e n se a,;; postos e :::ó por .sup~ 
pressã.u desr.es fot'<.tm elles dispenstttlos. Não 
~.?:omprcllonde, repete, este ea-;o dJ coofia:uça. 

· Ouviu o Ol'a:uoe alguees ctue a medida 
propJsta noJ SUét. emenda. n\1o era coave
nient;e pur-q ue o Governo pl'etcndia, chamar 
para: os novos logaees pes3oal novo, em vir_
tllde de compromissos tomados. Dispensa-se 
de commentar esta arguição porque ainda 
pensa que a pilavr<1 de qua.lquer funccio-· 
n~rio pubtico, ·ai nela. mesmo de um ministro, 
nao de.v~ sobrepor-se aos ínteres3es ·:nacio·· 
1li1eS. . 

. E' o q_ue tem a. dizer soln~e estn.sua emenda; 
s1 por<~m o nobre rebtor trouxee á di:5cussão 
a.lgum m~gumento novo, calar-se-1m si fur 
convencido; si não, .voltarü, á tl'ibnna ·para 
lembrar á Camara que deve -tra<.tuzir o 
seu -pt•oposito . de economia dos dinheiro.:! pu
bt•icos pormei.> de actos c não por palavras 
sómente; · 
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A outl'a emend;~ que offcrcceu ao projccto 
determin<:Lva a suppressiio da. ·vel'ba p(·dida 
pel.a Com missão p:1e[l, oito log<1res de ~0" ~e
cretarios de lega,ção. 

Deix.ttrCL de ap:oclal' a neces:;~dadc dosta 
creação, porque hontem já o fez com gi';~ndP 
hrill1o o i !lustre Dcpnt.a,do Sr·. H:~rbusa 
Lima. 

Lembra, a}}cna;), que em 1895. época om 
que se refol'LUuu o corpo diplorn.ttico. f'om.m 
creadtts diversa.s legações e suppt'irnidas Oll· 

tras, isto é, fez-se llll1a revbã.o cumpleta. 1La. 
noss<t representação no cxt•"r·ior: e ahi .-;e 
consignn,vam este:l cargos para. u.;; qnae1. se
gun(lo o illustre rohtor dtlclarou p ~J.'ant<! a 
Commis~ão, se restabeleeta. ::!implw:1mentc· a 
dotacão. 

Pede permissão par<t uma 1m~n: consi;lc· 
ração: si os&es .log<Hes foram CJ'l.lado::. em 
1895, i::;tu é, em um mom.ento crn q uc: I) paiz 
vinha. de um movimento rovoltteiona .·io; em 
uma. época em que o nosso pr~stigil) pt·eci 
sa.va. ser a.mparn,clo, por qu-o não t'oi o.-;t ~ 1lu· 
i;ação rocla.mada, e só ag•n'<.~. que ôo:>fPil· 
tamos de n,bsolllt<l. tranquillLd<t.üe iuh!t·nu. 
se a exigo ~ 

Acredita que a~ nossas qnest(•(·'"5 r.:orn tL 
Bolivia.· ta.mbem não <1. impõem. 

Passa.r<i agora {t 3'' emenda q1tt: pütk n 
suppt'e!:lsão .da nossa legação ju11 t(• á :-i:Ln l,•t 
Sê. Tendo o p:tt'eeer do digno reLi-I1\I' :;o li· 
mitado a dizer que o pensa.1nento da G:lm:u·a, 
varias vezes affirmauo pelo seu voto, <H';,, 
infonso á medida, passa o O!'itdor a JtL..;Lífical· 
as d1ms prop•)Siçõe::; eonsign;l,tla:~ na ~11:1 
emenda., isto é, que esta lcgaçfio, :d.··rn dn 
contraria. a Constituição, ú uma inut ili1Lu.lt· 
U.ispendiosa. 

O illustre 1·epresentante do Hio Ut·rtnlk do 
Sul, na sua. bellissinm ora.ção hontC>IIl Jll'u{i_l· 
rido, a prop .sito (le':lte a;sumpt:J, ~Itnsi o di~
ponsa de &ratar do seu a.specCe> e.J!lSI.itueiu
na.l ; e.n.1 toclo caso, dir{L algumas p ~la n•:t!-' 
para _ju!ltificar :.t Suét omont!a.. 

· Em p:im,~il'O l•lgnr, estuda.J•tí u situaçi'í.n do 
Papa no pontLl de vt~ta do dil•cito intenw.clo
nal, depois dos precnitos constituciotlaes~ o 
por ul&imo da. utilidade de tal. kg:~ção. 

Tudos os 8:-:;tallistêl..s de dil'eit!) intoJ•naeio
. nal, de nome. sal.vo Paschoal Fiori, susten
tam qu.e, comq_uanto o Papado não se,ja nma 
pes.~oa jn1·idk:~ intorna.cional, <1 situação du 
Papa é esp .:cialis:5im<t l)Cl'ante este dit•t:ito, 
pois tem. umu. soberania sui ,qen ! ~··i:;. 

Qne.m tem a quu,lülaJ.e de pessoa do di
reito publico inter·nacional é a entidaLle 
Estado e não o seu represenbnt~L O che
fe . de um governo é apenas o qelegado 
dessa. personalidade. Dá-so com. o Papa. jus
tamence o contt'al'io: por ser elle chofo da. 
!greja .Catholica~ é que fiel!. nest:.t posição o~· 

pecial,perantc o direito internrteiouat,dc sct 
um suberano, pot·ém e;~pü·itwtl. 

Pi.Ll:a jus~i!1c~r ;l,S ~nas proposições poú.õ 
pm•m1ssao <t Camaea. pam citar alg-uns do'! 
:wtor·es deste ramo do direito. 

George [~ry, proü~ssor na, Universidade de 
Aix·Mac~eillc, deão da faculdade do üireito, 
om seu úirelto interna.cíon1.tl publico, úi:t. que 
os ~~~t\.l<los tSi:to as pessoas juriclic<..t.s e 08 stt· 
joito · ~ 1111mcdi<.Ltns do dil•cito intoma.cion:.tl, o 
que os so !,c ·a.nos seus rcprcscn t<.~n tus toem 
.tit·<•tl:!J r:: que a.~ leis irJtermtcionaes gantntem 
o protPgem, n1.as ni'í.o podem preteihtee SGl.' 
umrt. Yet·dadoil'<.\ :peesonatitla.dc interna.cion:ü. 

FJ'antz Despa.gnot, proft•ssor na Faculdu.d& 
de D1reito d~1. UnivotsiJ.ade de Bor,lett,ax, 
Int~mbro dn Instituto de Direi tn In tem<.tciona.It 
rnn SC-\U CUJ'SO de tlir-Olto iOtGl'll\tCÍoLml pn
hfic:o, proclam:t que as untca~ pes.,oas <lo di· 
r·oi1;o intoPoa.cional sil.o us E::~tados ontre o~ 
qnaes t·eltwõcs lle:~ta, nat11rez:L p01lom unica.
lllOrltu se formar, e que os sobci'c.tno~ n:\.o são 
siuóo represontn,nte~ dos Est<~llos ; olles nV:o 
figut'am "i não como in termediarios na.s rela
~:üe." Í/l!;tn·n.tcionaes o não como sujciw di
l'ecto do direito int~rnacional. 

Brunt~chli, üo quem mula (·:. preci::;o tlize;_' 
pw ::;er bast~~nu~ conhecido. não só (1il:-; pt~S-· 
suas quo se dedicam a.os a.ssump :.os intut·na
c.nones. como de q mtsi toLla. a Cama1•a, pelas 
eonstantei; citações q Lw de ti<~ :-~e nue:m, no 
dil'eito int;omaeiona.l codi:leado, depvls th~ U.e
Hnir a pel'sooalldadc ju ülicn, int.ernacionat 
iln b:staJo, cliz que o;:; :o::obcH·::uH~ não .:->ào peS· 
i:i 1as intornacionaes siuiio no sentid\) dl:lrt~ 
nL1Io nét qmtltda·lc de orgã.o:s 0 Ltc repre.~c-n
tanl;e.-; tlos l~::>tctuos. 

O conselheíi'O LaJa.yet.te 1 sobc~j 1.mentc. 
eu·1hnci.do pur tl.ltlos nós. por sua üi•uàit,;ã.v il
lllstrada no dir· . .! i&o, no' principíos de dit'l:litG 
illl,el'fia. ·iomt-1, depoh de da.r os princip :.tes 
''ill'ltetcdst.cus externos quo tte faet .) f .zem 
do l.Hn<.t naçb.o nmit pc:-:sn~ du direi év ilw;,p4 

ILtciuna,l, a (fi t'mr~ q uu o' cltefus c.tc1 ~~st<lth u::io 
siw pc:s,oas jul'lilicas in terna-c.Jona.es ;_ elle~ 
t~~em ca.t·actel' mee;.Lmente repr-esent;ttl ''t}, e 
exercem !'uncçõe.s pubHca~ ern n ,me üo ;;tas 
1u.ç:De:.; o obrigam nJ.1j a sí. indiviÜitalmentc•, 
mas aos csta.dvs que l'.:l1l'ü~onta.m. · 

Em v;stí.L pois do expusto, Sr. Presidente • 
volta o ura.'lol' su~L <tttençã:) lJ<tl'<.L ;;, cle!ini<;ito 
de estado e pass;t t1 vm'i licat· si o p 1 pu.du pr~
cncho <.t.s conthcõns caractel'isticas otlllX.Pll~ 
c<1tívas de ta.ldetlniçã.o. . ·· 

EsGado 6 uma. as:;ociaçào politica, in(lopen.
dente, corn:pusta de um conjunto .. e fa
milias e estabelecida de um motio pce 11<1-

nente sobre umtcrritorio fixo e determinado, 
com um go-verno autunomo, encarregaolo do 
uirLgll- :. para um fiiu commum a todos o.~t 
seus membros. 
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A~>~AES DA ·CA:\IARA 

Esta. <lcfinÃ(;ão dá '1.111la idea. clara <los ca- atlop tam, c dos outros paizes onde não do
l'<J,cteristicus de um e3tado c das condições min<t a. raligião catholica, porque, em geral, 
necessarias á sua existoncia. os chcft'S desses Estí1dos são tambem chefes 

1 . o . E' preciso uma a~soCia.ção polilica de rcligmes . 
. independente, composta (~C um conjunto de O Imperador da llussia, si nã.o é chefe da 
familias, isto ê, uma. sociedade oncn.rregad<.~ religião gccg::l. orthodoxa, como o papa o .é 
da garantia do direito, . com vida prop1·ia c t.lo cD.tliolicismo, em todo o cctso é um pl'otc
autonoma perante entidndos cl:t mesn1;1 na.- ctor tcmpJral. .. 
tureza, composta de indiviUtios ligados polo O me~mo so <b com o anglicanismo na In
sangue, pelo parentesco e pelas ;_tH'l~kõo;:;, glatcrl'a e o lu l.hccanismo n<.L "\.llomanha.. 
donde L'csulta, toda unidade socia!, de'.ri'n'ii· Si estes chefes deEstacloteem lcgaçõesjunto 

··nada pelo phenomeno natuml da coopel'ac}io ~L S;1nta S:\. t~ porque ollcs são tarnbem chc"' 
diJS esforços collectivos de téwi3 elementos. f'os espirituacs ou protectorcs tcmporaos das 

2. o Esta associaç:ão deve ser esLa.belccítl<L religiões nos seus Estados. 
do um modo permanente sJJre um tcrritorio Dos quat1·o pa.izos leigvs que existem no 
:fixo o determinado. De tD.l modo não se mundo civiliza.do-·os Est1dos Unidos, Suissa, 
póde dar o nome do Estado üs borclns sol~ Mcxico o Beazit-o unico quo tem legação ê 
vagens cuja vida n·Jmada é incomprdivel o no :so, justamente aquelle em que as reta
com a estabilidade do lmbilação cxigiua pa.ra, çõcs entre o E;~tado c a Igreja C2tl1o!ica. ou 
constLluição de um Estétdo. fl'l'~L}uc.r outp<t ~:ão expressamente prohibi-

Do mesmo modo não constituem um E.;- üa,s pcln. Consfituiç-ã.o. Paroco incrível, p:)
tado os judeus, os ciganos, os a.t•menios, n:l.o ron.1 6 facto . . 
obtante fatiarem a mesma. lingua, tcn-cm Aioua. hontcm o nobre Deputado Se. Rtr-
03 mesmos costumes e a mesm:::. religião, bosa. Lima Lm a, emenda apresentada á 
pois lhes fu.ltam dua.s das condições essonciaos, Constituição AmeTicamt, profundamente dif
o territorio fixo e determinado e um governo fercnto do preceito constitnciona.l bl'ttzileiro. 
amooomo pa,ra. protegei-os e dirigH-os para Diz a. cre.end11 - unica. disposição \1 respeito 
nm fimeommum, i~to é, para '1 unificaç·ão do assumpto: 
d.1 Vünhde coltectiva. <~O Congresso não pode'râ fazer nenhuma 

3. o O E3t:tdo deve ter um governo auto- lei concernente n,o estabelecimento ou pro
no mo encarregado de dil•igir a sociedade hibinJo o exercício ele qualClllCl' religião, re
p:wa um 11m commum a todos os scus

1
stt'ingindo a.lih:wJade da pa.lt\Yl'a, etc.» _ 

membros. · No omta.nto, a. Constituição Brazilcira, esta-
Este :fim, diz Bry, é a satisf;.tç1o elos in- 1 h3Iecc ~üo art. 72 § 7·' que nenhum culto ou 

.· teresscs moraes o m<.1tel·iaes de um povo, a igecj:t gosat•;í. de subvenção offic;a.l, nem ter(t. 
·' . protecçã.o da. liberdade c, em get·al, dd todos relações de ct'!pondencia ou alliança com o 

.os direito.:; inhel'cntc.~ à sua natureza c ne- Goveeno da. Uniã.o ou o (l:JS Esta,d:Js. 
cessarios á sua felicida.dc. A prohibição dct nossa Constituição nào se 

Em ·vista do quo acaba de oxpo/, as limita ao Congeesso: ostenllc··So a todos 
Igro.ja.s nã) são pessoas ,jlll'idicas interna.c::o. os poderes publicas, federacs ou loc<:tes., 
naes c os privilogios que, porvcntu·:a, lhes . V<to consiclcl'ar os diversos paragl'ttphos 
possam ser· conc2didos dependem do dil·eito do <tlludido artigo ptlra demonstrar que o 
con.~titucional do Cítd<.L paiz. Governo do Bt'azil mLda. tom que \•er com 

Portanto, a Igreja catholica não sendo nn~ os assurnptos qnQ interessam am ditlurentes 
Estado, o papado não é uma pessoa de di- cultog c religiões. · 
l'eito internacional no se:Jtido já indicado, O § :3o do art. 72 da Constitutção esta
porque não é, por seus roprt.:?cntantes, a. ga· belec.; que tJI~os os indivíduos e conftssões 
rantia de tal dil'cito. l'üligios~ts ::_J~dom cxcrccl' puhlica. e liyrc-

. Toda. via devemos confess::t.r, diz o Ol':.tdol', me.1te o seu culto, associando-se parn. este 
qne, por cxcepção, o p11pa go.~a de dil·eito tlm e adquirindo bons, observadas as dispo· 

• activo e pas:livo de legaç_-ào, não · ct1mo ro- siçõcs de direito publico. 
presentante de urna pessoa. juf'idica int:.Jl'n;J." Estabelecendo a Constitui\·ão o modo pelo 
ciona1, mas como chefe Jo uma Igreju, qua qual os individues e associações de qua.lquer 
por muito tempo excecou o poder tempJral n'tture.za. podom adquirir bens, pt1.rece logico 
conjun tamen to com o espiritual. que o Go v-eeno niio pracisa cn tendee~se com: : 

Portanto, como dizem os t1·atadi::itn.s, a a Curia. Romana, no toc:J.l1te á orgíl.nização c 
·qualidade Sflberana attribuida ao papa é ex" vida. das associações religiosti.s. · · 
clusi.vamente relativa ao pode1' espiritual, c O § 4° ueter.mina. que a J;tcpublica sô 
é nestas condições que lho tem sido cansa- reconhece o cas1mento civil, cuja celebração 
grado odireito delegação · activo e pa.ssivo sorá gratuita. · .. 
pelo~ paizes catholicos, pela obediencia que ·rambem quanto a este respeito, nada 
he e devida em vir u:ie da religião que tem que ver a Curia. Romana. A'fa.~ili~ 
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bJ.'asileira constitue-se, de a.ccordo com as Miramla, Iodlo do Bra,zil, Urbano Santos, Luiz 
1•cgras do nosso direi1.o civil. Domingues, Cl1ristiuo Cruz. Anizio de .ltbr-cu, 

o § 5o estn.tue que os comiterio> serão, do Bezerr.l Fontonelle, Fr;~ncisco Sá, Fmdorico 
cu.racter secubr e administrados por auto- BorgilS, S S

1
ergio Saboya, Eloy de Souza., 

,·d d . · · fi d 1. , t d .. Pault1 é i va., Celso de Souza., Jo~é l\Ia.reel-
11 a e:s m~~Lctpaes, can. 0 lVI e a 0 0 :" os lino Bricio Fillw João Vieira E~mm .. ld' 
~~lltoa reli~I?;;o~ a pra.t~caN do~ rcspccti~os Bandeira, Corn'elio da. Fomcca', .:\rtÍl(~r ~~~ 
.11tos _em relaçao aos seu~ .. c~entes, d.esdc lando Arroxel!as Galvão Rodricrues Dor· a 
·que nao offenda.m a moral publtca c <.tlCl. Oliveha. Valladfto, Tusta.: Felix (~aspar, da.~ 

E' <ünda uma clispo:sição constitucional que ltyro Dii1S, /'..ugusto üe Freitas, Tolcmino do:; 
üispcnsa n. intervenção do Vatic<tno em ma,- Santos, :Mareollino ~loura, .JI)Sé ~Ionj,mlim. 
ter-h~ de enterramento de catholicos bl'a.- Galdino L0reto, S<~ Freire, Amol'ieo ue Allm
zilciros. querque, Laurindo Pltt<:L, u~ :nri ·piC Borges, 

O § 6° dispõe que Eet'<L leigo o ensino mi
nistl-ado nos estabolecimen tos l)ltblicos. 

Ainda C;)lU rd-:-~ç~ão a rste n.ssumpto, é 
nulla a intervenção da Cu ria. Romnna .. 

A Commis'~ão impeJ.iu sa.bia.mentc, nos e:f 
tabelocimentos otfic~iaes de instrucçKo pu
blica, as cogitações religiosas. 

Na marcha hist01·ica da. humanidade, as 
.relações ent ·.·e a Igt•eja c o E;:;tado porlem ser 
·.divididas em quatl'o épocas ou sys tcmas. 

A. primeira. époeh~L é n. do regimen tlwo
craticJ em que a Igrojé1 predomina, depen
demb os actos do polce tempora.l da, s:.tn•.:çã.o 
do chefe· da Igreja.. 

Rcbellando-se a socied ; ~de contra a <mto
ridadc da Igreja, tivemos o regimen rega
li::;t·,\--scgunda época-c-que ll)ng·e do trazer a 
.harmonia, a p.1.z , n:t Europa tevo como 
conscquonci<.t a.s guerras conünuas. 

Vencou, então, o poder civil, ficando ~~ 
:igl'c"ja. subJl'dinada ao E::;~ado. E' o que se d<i, 
hoje na. Fea1r;a,e em antros paizes ondo todos 
os acto:; da igreja. dependem da sancção do 
chefe ·do ~sta.Jo. 

Foi osse o regimen que até 188D prevaleceu 
no Brazil onde dous bispos f'o1•a.m condem
nados á. prisão com tr-aballws. por terem 
<mmprido rigorosJ dever catholico. 

O facto t~ recente e bem conhecido do 
toJos. 

A Constituição da Republica estahelecenJ.o 
absoluta separação de poderes, irnpe(lirá a 
reproducção de factos semelhantes. 

A tere:aira época é a das concorclatas, (} a 
tlas convcnçõe.':l entre. o:3 ·Estados c a Cnria 
Romana, em quo se p1•ocüra.va evitat• os 
attrlto3, estabelecendo-se a cordialidade e 
harmonia entre os dous poder~s. 

O SR. PRESIDENTE:.:_Havendonínnero, peço 
a..o nobre Deputado parn. interromper o . seu 
.dircurso. 

Cqmparecem . mais os Srs. Enéas Martin .~. 
:Pa.sS·;)S Mira.n:la, Carlos de Novaes, Rogeeio ·de 

Cruvello Cavalcanti, · Oliveira Figueiredo, 
Francisco Veiga, Gasbo da Cunha, Fra.neisco 
Bernardino, Antllero Botelho, Bueno de 
Paiva, Joào Luiz .Alves. Lamuunicr Godo· 
feedo, Calogoras, Va.lois da tastl'o, Hcbouças 
de Carva.lllu, Alvaru de Carvallu, Het·menc
gil(lo de Moraes Filllo, Lindolpho Scrrt~, 
Francisco Tolcntino, Soi·t~od dos samos, Ger
mano HtL:~slocllel' , Diugo Fortuna e Campos 
Cal'tior. 

DcixnJm de compiLl'ec•.:.r eo111 c;-.n::::l, p(l.rLici
lXtda o~ Srs. .J alio de tvlollo, Sá Peb;oto, 
Ri!.ymundo Ncry, Antonio l):LSl.O~, Gnodn
Lhn. Mom•fto, Dias Vioirn., .João G:~yoso ; Pu
roil'<t l~ei s , Trindade, Svarcs Noiva., · l\Ioroira 
1\lves, E..:.:b.eio Coimbra., Pcdt·o Pm'n (~mbuco, 
Elpidio l•iguoiredo, R<\,Y1llli11Cio uc MiNada, 
Looviglldo FH~-;·noir<1:-:, l\Wton, Vergue de 
Abreu, Pi11to S;tutos, Bozam;lt, Lot~rcnço 
~ltpti ;:;ta, Pereir<L Lün:t, Pnulino do Souza, 
Ponido Filho, Antonio Z ~Ci1.rins, Ari.hur Tor
rus, Li!l'.loJpho C<wt~no, Edu:);r\lo PiJneHteL, 
R.odolpho P;dxiin, Dorni11:~ncs ele Cn::-tro, 
F!'ancisco Ron1üÜ'O, Azevedo 1fn.r·qucs, Ro
dolpho Mir·<t,lld<L, Bcrn;mJo A ni.on io, Co . .;;tn. 
Nelito, C.,, udit.lo rJe Abreu, Barbps;L Li nt;L, Xa
vioe tlo Vn.lle. Viclio:l'ino Monteiro, Cil~~h11o 
do N:Lscintcnio o A'!freuo Varul.l.a, 

E ::;ew ea,us,1. O:' Sl':' . Hosit.nncLll de Oliveira,, 
AfliJnso Costa., Ep:t,nünond:Ls Griteindo,Neiva. 
Flulcàu Vhnna., HoJ.dg11es Lüna, Ednartlo 
Ramo~, Heredin, tlc Sá, Mello Mnti.us, · Au
gusto üc Va,sconcellos, Fidcl.is Alves, . Jofío 
l3cl,p1,isttt,, .1 ul i o S;1ntos, Bernardo Mon Wi1·o, 
José Bonif;_~cio, Astolpho · Du1il'il,, Ad;üboeiii> 
Fcrt><LZ, Bcrn;~,rdos ·de F~trla, Ca.millo Soa.re::
Filho, Carvalho Bri1.to,P;tclua Rezende. Costa . . 
Junior, Fel'nando Freitns, Anm1·al Cosar. 
Jos6 Lobo, Leite de Souza. Panliuo Cru·lo:-:. 
Fl'dncisco MaU;;L, Bcncctict,o do Souza, Ma:rçn:l 

·E~cobir, :\ngclo Pinheiro e Jnmos Darcy. 

. O Sr. Presidente- Havanoo nu
mero legal, vae-se proceder n s -vot:l.çces das 
materlas constantes da ordem do dia e das 
que se acham sobre a. mesa. 
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ANNAES DA. CAMARA 

E' lido, julgado objecto- de deliberação e 
enviado v, Commissão de Orçamento o se
gujnte 

§ l. o Dos o fficiaes do corpo da a emadtt e 
das classes annexas constantes dos respecti-
vos q ua.dros ; · . 

§ 2. o De 90, no maximo, aspirantes a. 
PRO.JECTO guardas·marinha ; 

N. 217_ - l 903 § 3. o De 4; 000 praças do corpo de ma ri· 
nheiros nacíonaes, inclusive 118 para a com

Supp}·irne o lorJco· de 1Jl'atico de pha1'í1Wcia da panhia do Matto Grosso ; 
Hospedm·ia da ltlw das Floi·es § 4. o De 900 fogu1stc\S contractados; 

O Congrosso Nacional decreta: § 5. 0 De-1.500 apeendizes marinheiros; 
Art. I. o Fica suppri.mido 0 lagar de pra- § 6.o De 500 praças do corpo de infaut1.1ria 

tico de pharmacia <la Hospedaria da Ilha. de márinha. 
das Flores. Art. 2. 0 Em tempo de guerr<t a forçá n<.t· 

Ari;. 2.o Ficam ·revog-adas as disposições · val se compor{t do pessoal que for ·· neces-
em con trar·io. sario. 

d Art. 3. 0 As praças e ex-praças que se rc-
SnJa. lias sessões, lO de setembro e 1903. engajarem por tres annos. pelo menus, terão 

· -Rodrig~tes Saldanha· direito {L importancia em dinheiro Jas peças· 
São successivamonte sem d.eb ~tte a.ppro- U.e fardamento, gratuHa.rnente discribuida.s 

vad::ts as rcdacções finaes elos projectus · aos recruta$. 
ns. 1:33 Q, 1:n S, l33.V, l8i.:l A, 187 A, 191 A Art. 4. 0 / Revogam-se as disposições ·em 
e 19.2 A, de 1903, para serem enviada,s ao contrario •.• 
Senado. E' o projecto enviado à Oomm.issão de Re-

E' .annuuciad<:t a yotação do projecto n. 132, dacç~Lo. 
que fixa a fol'(·anaval, en._13o. discus;:;ão. 

E' annunciada a votação dtL .. seg'uinte 0 Sr. CarJcs . Cavalcanti· 
emenda, sob n. 1, do Sr. Thomaz Cavai- (pela orclem) requei· e obtem dispensa de 
C}mti : impressão, pa1'a que seja votada immerliata· 

Accrescel1te.se in fine do §4·)do art. lo- monte a redacção final du projecto n. 132~ 
engajados ou sorteados· ' do H){)3, fixando a fvrça naval pa.ra o exer--

o §~:"'. Tliotn:c'lz Cavalcanti cicio ele 1904 e que se acha sobre a Mesa.. 
(pela ordent) - Sr·. P1·esidente. tinha a.pre- Em seguida é sem debate 11pprovadn, a 
sentado <lsta emenda com o intuito de fací- seguinte 
litar ao Governo a acquisição do PBSSüal, 
consigna.clo na \;ct'ba -- de_ fugtti:s.tas. 

Desde qun, porém, seguridu as informações 
que me foram r~>r·necidas pelo :illust,t•e re
lator da. Commis::;ão de Marinha e Ouert·a, o 
Governu pódo adqui r·] r este pessual lJOr 
outros meios, retiro a minha emenda. 

Peço a V. Ex. que consul .o á CilSét si 
consente na. retimda da, mini ta. emend.<L. 
r'.i Consnl1;;1da í.t Camara, é concedida a reti· 
l'ada. pcclida .. 

O !!h•. PJ•esident.e ......; Não submetto 
il votação <~ emenda n. 2 porque. como· de
clarei hontem. tra·Gando-se de medida de ca
racter perma.nentJ ser<t apresentada como 
projecto em sepa.r <.~do, pela Cu1U111hsão de 
Marinha e ·Guena, de:Stacacla. da proposti do 

: Governo . . 
E' em seguida àpprovado em 3a discussão o 

seguinte ·· ·· .,. 

. I>ROJECTO 

N; 132- 1903 
O Congr·esso NaciqnaJdecreta: 
Art. 1. o A força nava,l, no exercício (le 

1904, constm'(\·i 

REDACç·7\.o 

N. 182 C- 1003 

Redacçtto final do projeclo n.13.9, deste aniw, 
que fixa a forr:a nwvr(l para o ectJarcicio rlt: 
190/t . 

O Cong1'esso Nacional decPet·b: . · 
Art. 1. 0 A forç·<t n:vra.l, no . exercício de 

l 904, constará: 
§ 1.0 .Dos officiaes üo corpo da a1•mada e 

U.as cla.sses anuexas conshntes tlos respectj · 
vos quadros; _ 

§ 2. 0 De 90, no maximo, aspirantes ;:~; 
guard~ts-marinha ; 

§ :~. 0 De 4.000 prn.ças do corpo de znari·· 
nheiros na.ciunae~. inclu:.;ive 118 para a com-
pau h ia de l\1atto Grosso ; . 

§ 4. 0 De 900 foguistas contractados; 
§ 5. o De · 1.500 aprendizes marinheiros; 
§ 6. o De 500 praças do corpo de infantarh,, 

do marinha.. 
Art. 2.0 Em -tempo de guena :1 força 

naval se comporá · do pessoal que foruec~i ... -
sario. 
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Art. 3.0 As praças e ox-praç:1s que sere
engajarem por trcs annos, pelu menos, terão 
direito <'i. importancia em dinheiro elas peças 
de fa.l'damunto, gratuitamente di:>tl'ibnidas 
aos recl'utas. 

Art. 4. 0 Revogam-se as cllspo:;dções em 
cant.ra.rio. 

Sala das Commlssõcs, lO tle setembro de 
1p0:1. -Do;;~iHfJOS Guima1·0.:es .-Hermcnegilclo 
ele JJloracs. 

E' o l)i·Qjecto enviado ao Senado. 
E' annuneiu.cla a vohçãodo prujecto n. 208, 

de 190\ (J3 65, do 1895), quo autorlza o Podor 
Executivo a. levantar na 1•raça do Arsenal de 
Marinha da Capítal Federal um monumento 
ao almirJ.nte Banoso, comJnemJriltivo da. 
b<:~talha do Riachuelo (3a J.iscu:-:;são) : 

O Sr. 
l11el'<J. 

Vno-sc proceder {t chamct~la. 

Procetlendo-se <i ch•>tn:ladcL 'tel'lfica.-se te 4 

rom-·SO <:m:~entad.o os Srs. : · Enê<u :Martfn.:;, 
Virgi tio Brigiclo, Francisc,) Sà, Ed.uardó 
Stuilart, c;o;~ça1o SuULo, \\{aifri .o Lea.I,. 
Co!~o dé-Souza, José ThlarceHino, Poroira d.e 
Lyl'a, "tt.Iahqlli:ls Gonçalves. Arthm Orlando, 
.Arroxell.as Galvã.o, Tu.;ta, Tulrntino dus San· 
to:1, Rodr'gues Saldanha, S;_t F1·eiro. Laurin· 
do Pitta, · Cruvello Cavale:lnti, Kstevão Lobo .. 
Gastão ela. Cnnha. .:\.lv:cH'o:;. do Carvalho " 
Abdon Ba.p1,ista. · · 

O Sr~. Pr"esidente -Responderam 
ú chamada a. penas 99 Sr.s. Depntados. 

E' posta a votos o apppováda, a seguinte Nfto l1<1 numGl'O par:1. S(: prosogui:·· Da:~ Y1r 

emenda do Se. Felix Gas p::w: tuções. 
No art. 1 °-onde se lê-Fie<.\. u GoYOI'no 

autorizado a levn.utar na Jll'<1ç,a. do Arsena:l 
de Marinha, etc.-diga-se : Fica o Governo 
autorizu,do a levantar ~1n umas das peaç:as 
de:;tc~ Capital, otc. ,-sondo o mais como no 
projecto. 

São consideradas prejucl.icttda;' <tS emendt~s 
offerecidas pelos ::;rs. Gastão da Cun1ta e He
redü de Stt <w mesmo pl'Jj"ecto. 

·Assim emendado, (• appru-vado em 3a dis· 
ouss;io e enviado ü Commis~ão de l'educç-fw 
o projecto n. 208. do ls:l03. 

E' annunciada a vota.ção do projceto n.lGS, 
de 1897, provideneian(lo sobt'C auxílios á hL· 
YOUt'<L (2a discussfiu). 

O Sr. Pres:iden·te- A este pl'o
jecto foi apresenti1Llo o seguinte l'Cquel'i
mento, cpw vou submettor, em prlmeieo lo
gar, á vota,ção da. Cttsa: 

«Roqueiro que o pl'oject.o 108, ele 189i, pl'O 
vidcncia.nLlo sobro auxilio..; ú lavouJ'a, vá (Ls 
Corrunis.:lÕ s do 01:1;amonto c rlo Agricu!tuPa 
pa1·;, quo intorpunlla.m p<Lrccor. toma.ndo em 
consiuel'at,:iío todos o> l)rujectos simlla.res 
apresen tadus em lcgislt~tm·as P<tS~uchs. 

S. R. 4 do ;:~gosto do 1903.- Burúosu 
Lima.» 

Em seguida é posto a votfJ::l e rejrütado 
o referiuo l'equerimcnto · do Sr. Ba.rbosa. 
Lima.. 

O Sr. Bt"icio Filll.o (pela ardem)
Pn,rece-mo que o rec1uerimeoto fol appl'O· 
-vado, tanto que p )ÇO a V. Ex., Sr. Pr·e8i
deato. · cgw mande· proceder {1, verificação da 
-votação. 

Procedendo-so ú. verificação, reconhece-se 
terom YOi,ado a. favol' 3r3 Srs. Deputa.dos e 
pontra 47, total 80. 

Vol. V 

Passa-se <~ rnateria em. discu:;;s5.o. 

Comp;trecom, ainda us Srs. .Joãu Lopc~, 
Castl'u Rehcll.o, Bdt'::!ario üe Souza, Vlriu.to 
l\Tasr·arcnhus, I3crnn.rtk dr: C:m:.pos c: myseu 
Guilhorrne. 

O Sr. Pres;iden.-Le - Cunt.inür~ ;:r. 
2l\ ÜisCUS::lliO LlO projGC 1,(} rt. lE6, ÜG WO:~. fi.. 
xa.ndo a rlcspeza do J\Hnistor-!.o das Relaçi5G8 
Extorioeos paPa (J exGl'Licio de l9u4. 

Coutinúa com n palavru, •' Se. Tht)n::•,'l 
Cavalcanti. 

O §r. 'I~honH'•Z (;:n.-:llcaut.i 
( c.mlintuo1rlo)~Quando itlt\.;l'l'ompeu o sou 
tliswt'S•J, 011 :~ntcs, :t ,;u:~. oxpu:-~i<;iío em d~~
fosa d~t emonda, r11H.• apf'c-~ JI1ÜJU a.o Orça
monto rlo J~:xtct'iot•, tinl1a r~c:tbild'l rL~ fi1.zor· o 
resumo ü:~s [.t·os pl'i1nr:ll"'a;~ i':puca;; .f!!IO re
prosonr.a.Y<ll11 ;L systun:·;t!:.;:~c;: ... 1.t:1" t'ül:l

çõus nntre a l:Jl"Oja. f· o J·:stadl). 

Assirn ,· .. tJllf~ tinlt~t üir1; qtri• ~~~Lllüll:u~ tOl;.t
çÕDS Cl.'illll, na pt·inwil·a, rh dopt·nd.1:ncia do 
Esl;ad•l para t'Oill i:l 1gl'úji.L. nn t'ügtnw.n l,hec•· 
ct'[~tico, 1:-;tu (_i., no t'Pgiiili~U u;n qw:: ~~ l:;r·(ljl.t 
pr-ed•JJnin:tY:J, ern torlos o .... nügoei..:::: inter·nos 
ou c·:dm·nos do:; pttizes; nu. sogundu,, . i\ du 
t•egimon l'ügrtlista, tttluello OJD q_tlü i.\ Igt·ej&~ 
se ;t,chant sulwrdin:~da ito E.Jtallo, o om ter· 
coiro loga.r, o regimcn cnncordu.tario, aquel
le 01n tlUC não só a Igroju. como o gstado 
se faziam conc:ossÕL\5 mutaas c prncuc;t,vam 
viYer em nmu, cet't:.~; lw.r-moni<"lr, ombora. a.p
parentü. 

Assim, pois,· só lhe fa1t~~. eonf!iderar o. 
qua.rta pha::le dessas relaçõo:-~. Comq~anto 
não se,j;J O'lta uma relação entre a IgroJu. e o 
~stado, em todo o caso D.s~.'iim elle •~ con
sidorou para . pod0r dosen •TotvC'r· r\ ~.;v.Oo. ex~ 
posição •• 
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'''170 '···· ÁNNAEs · DA ·cAMARA 

Refere"SO {tquoU<i situação em que o Esta
do, . pela sua. ·Constituição, m•a um Estado 
·üeutro, um Estado · leigo, ·isto é, em que 
não existia cntl'a . a IgeejC1 c o Estado relação 
algum.., do dependencia ou ~~\liança, ; rela
çõus de · ·dependencía segundo os dons casos 
pl'imeil•os que citou, em que a Igr·eja, diri
gia. o Estado ou era subordinada a C :i te, c de 
allianças ou cJncessões mutuas, ligétçl.o ou 
união, ::tquclla em que n.quillo que p1•edo-

como hoje o é, dos diV81':30S Estados, a. · Sepa.~ 
ração üão seria real e reservar-se-hia a.pe· 
nas no que russe rehl.ttvo a serviços federaes . 
-á eliminação dos · capallii.es ·no exercito e 
ni armada · c ·á . prohibiçã.o do · exercício da 
'religião .nos .· edificios public;)g ft~tleraes -
fican .·.o por consequenci::t toda a massa dos 
nossos concidadãos- porque cl!a pertence 
aos · EstC1dOS-'-na me:nna si tu ação c·m que se 
acluwa anteriormente ; e, nestes casos, os 
esforços da Republica., procurando estn.belo· 
ce1• · total SCl)::tração, seriam completamente 
a.nnullatlos si css::1. enHmdu. vingasse. 

. minav.:t Cl'c1 regimon c:mcordat::trio. 
·· Et>l os ta a situaçãodo Brazil quaodu foi 

}ll'oclama(la a Hl'publica; nenhum a.cto da 
·Guria Romana pxlia ser execut·1do cntr~ 
11ós sem que tivesse o b:meplacito imperial, 
e quando alguma autoridade ecclo.;iastica, 
:uo cumpriménto de seu devei>, deixava do 
corrqsponder a carto.':l intuitos da.qucllcs que 
estavam no governo elo p1iz, era. · processa.
da, como suc ~edeu aos hispos de O linda, c do 
-Pará. 

· •.. Ainda mais: para que os bispos en kttsscm 
: '• ~no exercício de stms funcçõcs occlcsiMticas et':;'.. 

·prociso que houvesse commurn acco1•üo entee 
· a Curiu. Roma.ntt c o imperador, dandJ lhes 

este a investidcm de funccionario brazileil'o. 
· .· . Foi esta a. sitna.çã.o que a Ropublica encon· 

· trou . e éGm a qual o Pacto F'undJmen'tal de 
~4 ·de fJvereiro qniz a.cabitt• . . 

A Qa.mal'a dove rocoedU:r-soclc que por oc
.. casião dv, discuss?Io do projecto da Constí tuiçã.o 
os artigos relativos :L separaç:ã.o da Ig1•cj[L do 
Estado foram largamente dlsclltidos, diver
sas omen :las foram-lhes ofl'ceecidu.s, uJnn. pu· 
gnamlo pJlo rcgalismo, outea.s pelo regimen 
concorda. La rio.- Comqua.nto no Braz i I, se-

.. gunuo i1S investign.çüDs que fez, nã.u existisse 
· positivamente esto regimen, em todo o caso, 
.as rela.ç·t:>es ib Estado c d11 Jgrej:1., no tempo 
'dolmpel'io, muito se assemnliHtvam eom c.sr.e 
~:r.;;tcma .. 

S:Jm querer rcf'er-ir-se t'OE diversos para· 
gl'n.plws c íWtigos que tr.:ttn.m do u.ssllmpto 
que vein discutinri .. J, e á·r om.enda.s n.}n'dScn• 
tauas aos mesmos mtquclln. opp(n·tuoidade, o 

.ora.(lor Hmitar-se·ha a. lembrar ó. Ca.mara o 
· <tUe se passou relativamento ·ao § 7" do ar-

tigJ i2. . . 
". · • l~m primeira discu:;sã.o foram-lhe apresen· 

tada.s ·as seguin tos emondas: 
_, _, Uma. do Sr. I..J.t1nounicr (.}o(lol'rerJo, que, em 

·.:.·· lDo_go o bem elaborado disclH'so, mostrou a 
,,:::. -convenicncia rosuttantc da. separação, mas 
· · .. aclw.ad.J quo estn. se devia rcfer'ir s6men~e ::~ 
.:.:: 'l:Jniãu e não aos J~sta,tl.os. . .. .· . · 
:.;· •. ·~Ap3Zal' . do h3m traçado diW!Ul'W dÓ sett 
.::· .iJ,lustro call.ogtL, achou qüe· S. gx, . fazia uma 
;: 'distincçflo que ·o orí.l.dor. não p·;dia compre· 

hcnder: a. FNleração Braz i leirn compõe· se 
'·· ·dos gstados .o;desde que . osJ~stados pudessem 

·1-Jubvoncion·a.r .· ítma; · .. ig're.j::t, , de~~e qup essa 
; igrcjr:~ nã1J fosse sapara(ia completamente, 

Outra emenda., tambcm apresentada. ao 
§ 7°, f.Ji a. do Se .. Ampl!ilophio,concebida nos 
seg-uintes 1;crmos: «Os poderes da União não 
podm·i0 es&ab3lecer ou subvenciona!' cultos. 
nem impcdie que os Estado.) c.3tabelcçam 01.1 
subvencionem)~~ 

Chama a a.ttenção da casa pa ··a a redacçZí,o 
da emcnd<\: GHa se referia súmentc n, cultos 
e não falla,va, como actuahnente falla ·o 
§ 7° do a,rt,. 72, Í(f1'13jas; n,lém disso mandn, vt~ 
ClllC . f"oú~ ((!CUltaclo aos Estados o direito d.o 
subvencioni.trcm ou niJ.o a- religiãa que hem 
entendessem. · 

Nessa mesma discussão o Sr. Tosta.., que, 
dosde a pl'imóirn. vez em que se. tocO LI em_ tal 
n,ssumpto .at(l a sun.·ulttma phas.>., sampee se. 
'pronunciou em favor da religião do E::;tado, 
apre.~cntou, acomp:tnltn.do de algnns · collo" 
ga-:;, e monda . no sentido de fazer consignJ.r 
naConstituiç~ão a situação quo S. Ex. tanto 
alLUOjU.VIL. 

Ei~ tt omonda do SL'. Deputado pela Baltitt: 
'«Nonluun culto ou igr(Jja sor1t subvencionado 
pela lJnii'í,o. flr.:wdo, pol'óm; g . .tl'anti~.lu. aos 
actuac;;; scrventuul'ios da, lgr•c,ia Uu.tholicn, 
u. congrua, on snstrmlia(;:ft.o qllo por l.:i Jllcs 
cn.bht, c o.~ Estad.os livros do su!Jvoncion:.u·cm 
esiie ou aquelle culto»; 

F'olizrnenl;e a Constituinte, anin1a.dn., como 
ost:Lva, r-·m dota.t• o pa.iz do uma Cunstit.níç:'~o 
verJ.a.deieamonte. liboml,. n5.o accoitou ne
nllnma dcs.~as emendas. g vem ao caso· per
guntar si a. prohi.biçã,o do relações de depen
dencia e alliança, acl;ualmcnte consignaua no 
§ 7o do n.rt. 7.2, si clht ' (! ounão o que nús, 
os l'cpubli.ct~no.,,julgamos quo<J, u, ctue vin1H1 
então os illust·:·es catholicos.d:1 Constituin,to ,. ;· 
t'tizm•cm tanta questã.opela sua. elímüiaçfí,o ·t :;~ 

Pot· que é que SS. E!Ex. íàzíam questão ca .. · 
pita! d.c quo ostn.; plla,vras_,-l'elu.ções do d~· c:.. 
pendcnciu. cntt·o ·rL lgrc,ja e o I~st·.tdo-:--fosse;11 , , 
eliminadas d~ Constituição? .. .·. . . . .. 

Si ora.tn itioll'ensi vos para quo . pediam,: trio : 
instu.n·te·mente. sua. eliminação ~ . .. . .. ,. 

E' quo, naquelle tempo, J'allava o sentV 
mento da vardado; olles roconhe~iarri CJ.Ue· .: 
u,queUas palavras sig.aifictívam isto; quo , u" 
igt•eja, ficava· ~ompletamente separada, .de/ 
l~stado. · · · · 
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Respondendo . a. . um apa.rtn do . Sr. Celso de 
Souza., diz o or . ~do1• que pretende mostra.r a 

O Sr•. Presideniie-Ten1 <t .pn.iavr:1 
o Sr. Thomaz Ct~valcanti. 

~inutilidade dispendiosa da lcga.ç~ão junto da, 
cul'ia romana.,e nessa occasiã.o dará ns t•a.
zõcs por que assim pensa. J>or ora está no his
torico do que se p~~ssou na Constituinte. 

O pensa.mento d'1. phalaogo catholica na 
Constituinte não ·só foi consa,grado em, emen
das a.prescntadas ao peojecto da ConstHui
ciio, como t:.tmbcm se encontra em t()[los os 
discur.~os proferidos nessa úpoc:.t, em que se 
affiemava a mesma. doutt•ln<t quo hoje. pt•é
gada. paios defensores da necessidade da, le
gação. E instantcmcnte podi:.trm que fossem 
climina.das a.quellas pttlavras ... 

I-la uma autoritlade, (illC os seus colbgas 
catho!icos licvcm acatar, o lJispo do P~~rtt, 
depois ·arcebispo da Bahíi1, D. Antonio de 
Macedo Co::~ta. S. Ex. Revmu,., en1 uma rc
l)reson1;aç~fi.o que mandou ao Congeesso Con
stituinte, frizo.v:.t bem csGa q_ucstlío. 

Cita oste elemcnto .historico, não com o in
tuito Ll.e o tornar conhecido, pois s~~bD c1ue os 
seus colle.~as o conhecem pci·teitamente: que e 
aponas l'clemhrar oss:1 passagem no hist'JricJ 
(1lte vem desenvol.vonclo. 

O Sr. Presi<lente---"Pl'Cdno a'J no
bre Deputado quo está find;t a · pl'imcil'a 
par te da, oedem dJ di a. · 

O Su. THó~IAZ CA.VALCANTI - S1•. Pi'csi
dontc, obe:lc~Gndo u.o aviso da, :Mesa c 1:ií,o 
:po1cndo resumir as nünh:~'3 con$ídol'ações 
no quarto de hol'i1 que a Mesa me póJc con· 
ceder, i1'2Ccito o o!l'erocimonb do rnrm illu.:l
tl'o collegu,, Dcputa,do pelo P.wan:t, <lc mo 
ccunr mntL J1i1t'tc d3 r-na hora na sogunJa 
J1il.rto, ]Htt'a tot·mínar o meu disc.Ln·.,o. 

Fica a díscus.;ã,o a.dimla, pela. ltot•;t. 

Pas;;:t-se (L 

S~GUNDA PARTi~ DA ORDJ·~M OU DL\ 

E' annunch:b, a, eonttnuaç1o dn. ta. dis
cu ;são do pt•ojo ~to n. 48 A, de l9í)3, suppl'i· 
mindo a lcga.ç~tío do Bt·a~il .j11nta tt Su,nt,:1 Sé. 
com parecer contrario da. Comrnis.;ão de Di
plomacia c Trat:Ldos. 

t.l Sr .. Pt•c$ídente-Tem a pa.lavra. 
ú Sr. Lamenha. Lins. 

0 Sr . . r.l-,ll.onH\Z Cnvnlcanti 
(continuando}-~ Na scs::>ã.o <lc 15 dü .hneiro de 
1891, cllw.ndo se di:;cutiram osp::wagt'aphos 
do rwt. 72, o Sr . . Cocl110 0 C~~mp~l3 pt>onun
cüwa-se contr:t a redn.cçiio do § 7" c pedia 
ao Cungee.s.so Consr.ituinte quo o rernode· 
!asse })ela mesma, llisposiçilJ consigo •.da. na 
Constituição dos E.-;t~llio .:; unido.:~ d<t Americ<'· 
do Norte. 

A Ca:)a onviu a, lülht'a. des;3a. disposição. 
~\inda m ;is: o íllnstro peol<~do, cujo nomu 

lw. poncJ ciG:)u, diss; o seguinte om sua rc
pt·es~nl;ação: «.\. sJpat•aç~ilo .Yiolcnta, abi!o
luta,, r:tdic:.d, impossível, como se csUL tra
bndo de csta.botecCl·, não t.ligJ só em l'claçio 
à ig1·e.i<~ o o Esl11do como ta.rnhem cnü·e o 
Estildo hh u. ig1·c.ií1, pcrdm·b.1 ge:.Lv.c
ln.cntc a conscicncia da Nação o prouu~ll'á os 
m~Lis fltl1c3tos c!roHos, mesmo na ol'dcm das 
cous:•.s pJilttc:t.s c civis. Uma nação sopa-
1'.1.rla ollicia.lmcnte de DJns tTt·na.-se ongo
vo:t·noxcl c l'ul.ttl'<L por um fatal docli\rc de 
deca,clcnci~t, até a.o ahy.-;1110 em que a. devo
l'al'ão os a,bnttes da. ana.l'~hLl .. . » Na, stu p:ts· 
to1·.1l coHcdiva., S, Ex. Rvdm.'fazia a mesmq, 
condcmnaçã.o ao.3 J·l·ecaHos e-::ta.bcJccidos em 
noss[t ConsW;uiç~o, dizJntlo que nã.o existia 
em i;·yfo o unl\·ol'dO. C)ns!iituição como a, 

IIOSSD,. . 
Como se vê, 11áo :~ã.o os po~;if,ivistas, não silo 

osrepnblic.:anos do qn,tlquor ord.cm que l'l.tt.ctn 
c .-;.:;;~ afiinm~ção solcmnc : foi o pl'imaz d11 
igL·cja, bi·a,ziLoim, ~:v~ :~e,.lJtn tlc gt•antlcs vil·
!,udC:l o 1,1Llen LD:3 '1 ucm foz. essa a.flil·m:.~çi1o. 

N;'í,o cwa, um at•tigo do jm·nrd, sim um 
do!..'umento oflicíal, ap1'csentt~do [LO Congre:-:;;;u 
Constituinte O d J qual foi pJrl.a.dOl'llll1 di:-:
i.incliu D;~putado, p:tt1·icio do S. Ex.ltovd.ma. 

Pergunta n, que fie·, :l'cd.uzi(lii a argiJillllll
ta,c;.Ti.o do:3 il.luxi.t'e.~ deJ'~Jnsor•c•s ([;,, lc'~:tçü'í,o 
,junt.o á Sant;t Sú, si sfL'J u;;; lH'Opl'ias sum!ni
(1-,tde·:; ccdusi<.tsticas a doclat·D,l' que pelo 
rcgimcn consLitucional c~tabc.lcciuo no pru
jcct;o nfí,o póJc cxisr.it• vchu;ão a.lgurm~ on1it'C' 
o Esl;ado o a Ig-t•e.j•t ealilwlica '?. _ Som qnct•er 
cnt,ral' no intimo da, con~eicnci:1 de f'Ou;; eol
Iegu.s . e ar·rtLn'~-u· do hí. tL ,·o;·dade, erê. 
pelo flllC ouviu, que a mzã.o ú oatt·a. 

O Ss:• .. Ltnnenha Llns:-Dese,ja,ndo 
que meu · Hlustrc collnga, DoputtLdo pelo 
Cea:··ú. possa. cJntinua.t• na serio <las eonsi· 
del'ações quo tão brllhanterne·nte ia fa~cn.do, 
eu cedo a ptüavra, quo mo cabia agora, · por 
~et• o pl'imeil•oinsm•ipto . soln•e oprojccto em 
uebate. p:.~,ra. que S. Ex.. IJOSsu. concluir o sett 
d-iscurso, _rcsot·va.ndo-mo, · onti·otanto, . pa1·a. 
:rJ.lla.r depois do'S .. Ex. · ~' · · 

SS. ggx. c:o;tão convonr;ido~ do que u. Con
stituiçi1o se oppõu a. quo ha.j'.L rcluç,\o ontl'l' 
a. Igl'C,ja o _o · ~);Ltdot o r.~.,u, maniCcstaçTt.o 
~;c voriftcu,, rclt'Ltiv~Lmcnt() ;i, Jgrej!t ca·nwlicn. 
na logaçií)u ,junto á SantaS(~. . 

A um • apnte do Sr . . Ccl:o;o de Souza. 
respondo quo <J nnt·oelw.l Floriano cJ•a c .ttho~ 
Jico, mas naquella úpo,!:t <!o completa dilll~ 
euldade pa1·a :L Patria, o.::;tcvu .· sitia.do por· 
uma ph_a.lango, .de. indiv,ltlqos qno pens_:~nun . 
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dó n:iesrnd - modo que o nobre Deputado 
. defendendo a. legação · junto á Santl\ Sé . ... ·. · 

O o~ador entra na ulüma paí·te de sua ex
posição, . ac1uella em que . tratará de · demons
trar afa.lta deutilidacle da legação junto á 
Santa Sé, notando que Ii1esino muitos dos 
seus illustPados collegas, defensores de sua 
e:;tabilida<le; teem duvidas a tal respeito. 

A duYida, nasce dos preceitos . con.~titucio
naes. D fun,ccionario junto ao Vatic ~nonão 
tem funcção alguma, vístó ter a Constituição 
da Republica BraziLeira acahado com todas 

. as relações de dependencia e allianc;a éWtiga
mente existentes . . · Este funccionario é · nnia 
simples decoração, não p_óde fazer concordata, 
e esta i;hese ·foi · sutnciontemcmte demons
tradr.t hontem peto seu iUustPado coHega 
Deputado pelo Rio Gramle do Sul, o Sr. Bar
boza Lima; o não pôde puruue a conco1·clata. 
é um i.ra ttülo o:~pecia.l, -m:• s, om ttído caso, 
um trata.do, e a Constitu.ição ela Republicá 
tliz C!UC todos os tratados-e convenções serão 
feitas pelo Poder· Executivo ad ~·efe.rendum 
do Congresso. · · · 

membê, · ha.via dito .. da Republica pala~l~â.s 
bem desagrada v eis ; e ainda me~mo em re
lação ás associações . religiosas, não; porque 
estas;em virtude do a.rt. 72 da Constituição, 
podem se organiza.r de accordo com· as leis
vigentes do paiz . . Por consequencia.; insiste 
em dizer, sustentando a emenda. que <Lpre
sentou ao orçamento do Exterior, que a 
legação jcmto á Sa:-nta, Sé é uma ioutilidll.cle 
dispendiosa. 

Vae terminar a.fim de que os seus illustre::; 
collegas possam ouvir n, palavra fiuente e 
convincente do nobre Deputado pelo Pa
raná. 

Pade licBnça para. declarar q ne, com as
sento · nesta · Ca.ma.ra, tem todos os annos 
man.ládo emenda.s ao o!'ç:amento do l~xterior 
suppl'imindo a legação junto á. .Santa Sé, 
con vencitlo de que esté't üe accordo com o 
preceito constitucional e de que prejta.rá ser~ 
viço iJ.M pl'eceitos que determinaram a pro· 
ela. mação da Republica. ( 1\.fttito bem ; 1nuito 
bem .. ·-o ·· o1-culo1· é comJ?i·ií'nentado. ) · 

Nã.o ha quüm do hoa fü possa . . dizer que a . . O Sr. Lamenba Lin!lii-Sr. P1·e-· 
Guria Romana seja paiz estrn.nr{eiro, de modo si dente, não · sou do • numero dé1quclles que 
flllC tt•;J,ta.doson convenções f'eitps · com elbt ponsn.m que a foi.'tuna sempre fil.VOl;BO<f aos 
csc:.tpal'l;~m ácompetencia doCongr.Jsso, não audazes, e a n1inha ousadia, occupando a 
podendo, pot' con:<cquencia., existir~ tribuna, illustrada nesta questão; p :los mais 

:'i.umaparto, ·responde quo o seu. collcga cmin:mtes _._ dos nossos cullegas, _sel'ia por 
não ouviu :í.s citac;ões feita e por . isso con- certo digna. de· merecido desastre si ou aqui· 
vida.~o a lêt• Bcanfils, Calvo e tu.ut,JS outt•os, nã.o viesse impollülo pelo sentimorHo dQo 
para. vot'i/ic!n' a :blfil'roaçã,Ç> positiva (leque o dever, afim do justificai' minh 1, a.ssignatura 
PtLpa nlio , ú pessoa. jurídica, intcrn:w:ionu.l, la.nç:tda no pt~rccer da Com missão de Diplo
como não o são tambem' o~ rois. · .. _. ·. · ma~ü~ e Tratados, quel'opelliu o pr.jA to do 

As pe.;~oa.~ jm•.idiCtlsintoi·nacionaes são os muiro digno Deputado pelu Rio Granúo elo 
EstadoH, IJ os antor·esquo citou o demonstram Snl' St•. 0Cl'ITiiU10 Ha!:bluchoe, supprimindo 
exuborant1nuonte; vm·Ltica.·so, poi:::, que o noss~ts l'clac;õos cliplom:Ltictts com o VttH-
Papildl) n5.o i'J um E::~~adu. ca.n .J, 

Os tt•aktdislas tlizom quo o Pa}"ln. G um 80· Não vej·;t, poi·li il.nto, n. Cn.mil.l'il., nos meus 
1Jemuo c:~p · Jcbl, pot·quo o!lc ê quem tlàa, intuitos, o deso,judo eonquisktt' al.h11ias opi
ftteul.dudo do fliPoiw passivo e actívu de lo- niõe:::, e ne1n mc;mo siquor· o tLh·or·oc;J de· 
gaçiiu ; nos outros ca.sus, quom dü os te di· affir1mtr minlw..s pl'OJWias con vicçõos, o sim 
reiiio ~ o Estado, ú n. p(~ssod de direito a attUiudo :-~ubmissa e hisonh:1 do um ca.louro. 
JHlblico· i.nteent~ciunal. · dos tempos iJos, "cha.mado (~· sl~bha.tina, por 

Not;1 <] ue só o ·Bra.zi.l, não tendo 1'e!igião de :ii.zudo e rlgol'O:;o rne.-;tr·e~ 
Estado, Conscr\'n. .loga.çã.o junto r~ Santa. Sé, Pol' gr·ande ••SfLH'ço de memoria quo nzessu 
IJOl' uma toimosüt q11e iw. <le custar cat•o aos uão set•-mc-hia possivol. reGot' todas u.~ opi• 
proprius cathul.icos, e assim diz p:Jrque não niões emitti ttts conk.t o pa.rdcel' da, Commis
~e e:st:L longe de vor quo so pretendo regn- ::;ão, pa.t'cellttdameute, pelos illnstPes pt•eopi· 

· la,I'iZ<n' a. situa:çã.o <la. Igreja no Brazil. nan l.e.'i!. · · 
Voltando a.o assump1io, o em vi~tâ da l~nl consequenciu., ~en:i a preoccnpação de · 

.situação de todos os., cüia.uã.osl.ll'<LZUeil•o::;.·cu,- responder a qualquel' dellus, . e nem mesmO·· 
}iholiçus . e acathol:ioos,_ re:sultante doíl pro· a tu<los, pr·etonuo dividir o meu discurso··da 

.. . ceit:Jr~ C!Jnstituci()LH.tes quo ·os coU0c .m em mesma fr)l'mt\ pur que o fez o il:ustr>e oolleg[l. 
coudiÇQ_es indnpendente::;, pe~·gunta quaL o que· acabtt.deJ'all::w. · . . ·. · ' .·· .• . 
papel., qua.l a compotencia, o quo ntt1•ibu1çã.o E1n pr•imHiro iugat• iurlagarei da ·personali-

'"·,· ·" tem o . flwccionm•1o · publicojuuto ·ao V a- . dado jurid icainternacional,do · Pom.ifice e sut\. 
i;icano? .·. · .. · .. . ·.•· · .····.· •.·.• .· .· cap!lcid~~de P'1rao e:x0l'cicio do dü,eito n.ctivo 

·· ·. Si fosso u.'.dc oscolltm• bispos, .. do certo Lião o passiyo de -legaç~o ;, em seguidt~. da. ·incon· 
· -iria par·.~ O linda <.1 sa.<::ordo1;e Ji uo lá . est6., o stitucionalidade .· da . _.légaÇão, questão ·. preli· · 
· r1 uc dl.~ts ~:i\Htos, ._no; cotcl~ro jol'n(~da . d1; Tt•o- ~inó.t•, o~copção: peromptoi'itt e qno: assenta, 
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como bcm,o disse óillnstre representante do PortugaJ, e pol' esto meio sn.Ivat• á_ Em•opa. 
Rio Grande do Sul, Sr.. BarbosrL Li na, no meridLma.l da. invasão dos Arabes, graças 

. nosso dit•eito publico intorno ; e; finalmente, á celebre ba.ta.lha de las .1.Yawcs de -'l'oloscr; 
como um ,corollarío, coq.sequencia natut'.4l- .Não coube ao Imperador; mas . a Gre(J'orio 
mente secunda.rüt, tt•atarei da. ntilid.ade e VII, o papel preponderante no dl'ama de 
conveniencii'· daquella estação dip1omar.ica,. Ca.uossa;; não · foi como principe.-; seculares 

Antes do ÍIIÍCÜW a série ele minhas consi- qne Nicolá.o V, Alexa.ndt1 0 vr c CLemente vn ·· 
LleraçõJs, devo ftLzer urna. declara.cão pTévia, puJeram rcpa.rtir nu mundo, mares c con
que julg-> da maxima importancüL. Ao <.tssi tinentes, emte <tS coro<ts de Po1·tuga! c He;-;
gnar aquelle parcc;;r, .nenhuma pr·coccupa· panhr.~.; não foi com as fra:~as t'o ças de seus· · 
ção de espieito. religioso movett-me, . (l,S,(im Estados qu.c Pio V conseguiu :S a.lvn.1• a gu. 
como tambem cedo que nenhuma. preoc- I'op;1 occ,dental, ninho da civilizc.t(,:it.o chl'istã., 
.cupa<)ão dl~ . cspil'i~_o_ religioso ou secta.l'io do jngo dus TltPco~. na mcmoravel bntt.~.llm do 
a.nima os illustre;3 collega.s qlle pl'ucura;m Lcpanto ; não foi finaln:i.ente, como senhor 
-conseguir a supprossão desse seeviço.•(Jluito do poder t empol'tll que o Pap~l, Julio II pôdo 
bom.) decrctae a ordem o c~ttcgorb dos soberanos 

A importancüt Gapital que, desde 1870 e seus ro.:;pectivos reprosentn.ntos nas (lifle
pó\.ra. cá, assumiu nu direito pnhlico intm•na- rente::; cortes christã~. 
cional a poesona.lidade do pontifice, pela Desta mnua. vm•ificamos que :.L ;.l..ntoeida.dc 
especialidade da suo, nova p.Jsição, c t<un- espiritual do · Pontiíl.cc roma.no, mesmo de
bem .a intsepretil.çU.o que se deve dar á cUs- pois de enfl'aquocid<.L p:;la scisüo do protes
posição do §7° do art.. 72 d<~ Constitutçào, tantismo, e ticpois rla pctz de . \Vcstpha.lia, 
·são questõ.es ioteress<tntissim:.l,S, capazes de foi sempre ~nuito mil.is consideeavel o prc
dtvidh· a.s opiniões e.jndllzit• a. conclusões ponclerant.e do que tt sua qu:.~liüade do pl'ln
uiv:eraas, independentemente do ospirüo .de cipo temporal, qmttiLladc lllCL'i.tmen te accos
seita. (AtJO·iaclo ~~.) soria, odunda, ele urna doaçfw de tcrr::~.s, ClllO 

Si alguma manifm~ta()io de e;;.;pil'ito r.cll- &anto podia ter sido feita, ao Pa.pa, como a 
gioso T.l'<1nsud:.w do meu discue~o, . podem um c..>n ven l.o ou a qualquer ou.t1·a iostitui
Cl'er que será .incons:.:ionto, porque p1·ucm·ei ção, e . de . i!nportn.ncia..-tninirna. sob o ponto 
estudar euitladosa.montc a quc~J/í.o, segtindo .c vi~t't !la influencia. mateeiaL quo poclerüt 
os autot·e::; c mc:3tt'c:; do dü•ei to internaciona.l, ter na. ba,la.nça íntct·naciona.l. 
o foram ollo;; _que mo !entram tL soluç~~o que E tanto ::t.;_;Bim é, me~mo nos tempos mo-
a.cceiiici. uernos, que . a.s naçõc . .;; d.n. Europa., tf'ium-

Si Cl)n:lidct•armos o papel proemin mte que phando em 1815 de NapoloãP 131Jtmptt :·tc" o 
<> chofo J.u, Igro.ia Catholica. oxeeceu sobre o colosso do socnlu, c eennida~, no Cungrcs~o 
i!Ontinen t,e ouropca ao úestl,lnn· do Imperío de Víenna, a.tteibuiram u.os legados, U.O$ nun
Roma.no, quando o par·colbmento eflhctua.tlo cios, emfini, aos ministros <iJ Papa, um io
:p8lo.;; b ~l·ba.t·o::~ levou a. ~ut>üpa., dt.H·ante todo ga1· prcponúm'ante c procminentP entroo os 
iJ periudo da .idude médüt, ao cstádo do roprescntantc.s dellas pt•opria.::, lwnt% que 
guoi'ra pot·m:wonto, vct•omos, desde Logo, I foi t.1mbem confil'mndtt pelo Congr·cssu da~ 
C!UO a p::n'Sl.>OU.liJ.u.dc uo Pontitice foi sempre cinco g1'<tnde.; potcnciu.s, ronoid.o pu~ t;orior-
~mincntcmcnte intm·oaciona.l. (A1Ja1·te.c: .) mente em Aix ht·Cilapcllc. 

O podel' temporal. não rcmontu. :.L origem FeHas csta.s ligcil·a::; conshlcrat;õos, indi . ..;-
do Pú.pado, nasceu da.~ doações de Pepino, o pcnsavois entf'etttnto p:u·u, bom :.Lpl·eciu.L·mo..; 
Bt•cvc, c Cu.L'l.os Ma,gno. o vordadeir.J· pu.pol uos Pon tifices, ex:D.mi

Antes cltsso, já os Papas exm·ciam papel nemos a pet·ür~ do poder temporal c n. siw:L-
·:proeminente. . · . ção 'do Papa postel'iormcnto u.csl;e facto. 

Não possuíam cllcs terras. nem soldados Qnando o cl1ol'o dtlo IgrcJu. Catholicu. H.o-
pal,a, como S. Leão, impo.lu•, (~s p()rtas do man:.t reunia. o pocler temporal ao poll.crcs
Roin<L, de ci'ucifixo mn pllnho, u. entrada de plritual, a questão, opl'oblema, nuuca Unhu. 
Attila; f'r•aco po.ler teriam ollcs quando im- u.ppat'Jchlo nüidamcnte aos escriptore.; tlo 
pqzm·u.m ·u.os be!licosos costumes medieva.os direito int;eraacional ; . as duas soberanias 
a. tregua do oous; nã.v et'<t.m os reddttos nem conf'undiam~so o, umtt vez que o Pa.pi:t OJ.'a, 
as poucas J'orça;s m:.~têl'laos dos fou<los c1uo príncipe temporiü o ospil'itual, não bttv.iu. a. 
lhe31'or•am do:idos que podiam dar· lhos i in- m<1nor· distiacç~ão, não existia situação algti
menso>prestig-io pat'D,lovat• a. efl'eito <.ts em- mt\ pa.ri,iculal' pat•ao Pontifll~:3 ou o::~ .. seus r~e-
Zi.tda.~, e:<pe:Jições em q~w . tomaram parte _pt•eseqtanl;es. _.· .... ·.·... . ··. ·.. .. . -
1'(3is .ó soberanos poderostssimos .e:n relaçã.o · .. Depois dà posso de Roma, o gove1•no.itu.
aos pouco.::~ teres quJ possuía. o Potlfrifice; lin.no cJmpt'ohendeu quü tinha. .toda; a. colt
não foi Çomo pequeno principJ .itaLiauo que ventench~ om tranquillíza.ras naçucs c:ltho
Jnnocencío _- IH ·- conseguiureunir _os _ esror~:os : Jicas _u. respait•) .- do Uvt>oexcrciclo ··do pouet~ 
tlos l'Cis do Ctts~ella, Aeagãó; Navm·ra e ~sptrltuai,Ao - PfJntifico, . o as:o;eguroti~Jhc ; pol.a. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:05- Página 10 de 24 

:· .\NNAES .DA CAMARA 

~hamada leLdi.t) , -g~e.1ntin.s .úma sHtÍ~çao BlUntschili, Hetrter c Hol&zendorf. A (Jamn,ra 
·que é i na verdaüe, par·ticulRr e unica, -como vez:á daqJ.!.L ln .. pouco a linguagem _que _ elles 
tambem -par:.icular e .unica· é a missão. do empregam. . : . .· . ; . . 
Sobet•ano Pontilice. · .. . .. · Vim á salJbatinn., c, afim de não augmcn
. Por _esta lei . o· Papa gosa. do -direito de · tar exageradamente· o nu :nero de . volumes 
ex•t.erritorialidadc, d.c · todas as honras de que trouxe. para testemunhar que procurei 
Soberano dcntrJ do teeeitorio italiano, do estudar a questão, nos limites de minhas for
direito de legação, <b ü·anquia postalc te- ças, copiei as-opiniões da.quelles que podiR 
legraphica, .. da exterritorialidil~o _sohl'e _o resumir em breves termos. 
Paracio ._ do Vati_can_o, sobre ee_rta$ basi- ·Vam Js comeÇar . pJr e3te:?. Dcsp3.gnet
licas, em fim, tem tolas as honras ·e peero- Cours de Dróit I nlernational Pubtic, n. 154-, 
gati v as de um soberano, oxt!epto a. posse do pag.:L 1<16 e147, diz : 
territorio. · · · · · · 

Comprebem~e-SE que ostn. situaçã•J p' ri vi- -«0 P<.tpi é considerado corr.oum soberano; 
- em su~ relações, para com elle, os chefes 

legiatla c ·unicadevia. chamar a. at-.;:ençào dos de Estados ca. t holicos reconhecem·lhe, como 
interna.eionn,listas, afim di ·._ e~tuual-a e re· um direito, a proeminencia que se manifesta 
solvcl·a, ·segúndo os peiocipio3 de direito pn · por' hom'i~s especiaes. Os E:~tauo3 nào · c:ttho
bhco intermtciolltd. E a solução :Jui oxaeta !ico<; lh'u. attribiwm geralmente pol' defe,_ 
mcntJ esta : qnc a s:;beraniadp Papa, meio rc~lChL » (Hl~ d·iversós ap(wtes .) 
grl\do a perJa daquelle podcç1 temporal, :Ei::; 0 fu.cto. · ,-
eonsiderivlu com·:) um ac~essorio, contl- ·~Os que teem 1~eligião de E-stado d~~o-lhe a 
nuava tão grtwüe e pro;tigiosa, como dan• ·r t 1 tes, que 0 seu direito a.ctivÓ 0 - pMs ivo de preeminencia; que semam es a por' 10nras. 
legação não podi:l. ser negado nem tolhido, e especiaes, e os que nfi.o teem o fazem· tam-

. d bet'u por deferencia. · · · quQ~ sra sua ant.ori ttde, por um ladp, 1.inha . . 
cnfr'a.quecido com a poeda do dominio tem· F1•ederic d~ --)\!Iartons,'o illustrado professor 
poral, po1• outro -lado havia se 1·obustec1do daUniversidadn dé S. Petel'dburgo, · aquelle 
t~om ·· a prochuriação dtt inf'aHibilid:tde pelo que aindahontemcitei,_om aparte,comoten
concilio do Vuticano. do sido e:;colbiJo para arbitro na, quostã.o en· 

Pa.ra qüeVV. EEx . não sup-. po_ nl_l_a_m····_que_· tre Venezuela. e . a Goyana Ingleza9 assim 
ma.nifesta.•se, em t•eferenci:L áLei.de Gara·n

~stou failando sol> o J?OI1t? do yista religwso tias no sou--<rraitd de DJ·oit Jnternational 
ou que pt·etcndo dar as ,_m111]1us p:da.vras va- vol ' 1o p·trr·. 4~i : · - · · · ·. · ·· · ' 
lol' que absolut:unente nao podem ter na.1 · . ' . 'o · 

sciencía. do · dit·ei to interna.cional, ondo, a I . « Tod11s est'1s restricqõ::~! essoncia3s dos 
não s~rem os t.r~t.ta:dos o.u ~1,~ convenções, que diro!tos tel'ri'.oriaes do ~..>verno .Italiano_ s~o 
const.ttuem o cdlretr.o po:-nttvo, sórnente as motlvadas, bem entendu!o, pela unportu.ncw. 
opiniões dos grandes me3tre; pouem cvnsti· internacional,· i!Heirament':l pa.rticular, que 
tuir a. doutrina, [LJJU:Htt·oi da. p:lci1meia da n·l.o SQ pódc cont~sta.e il.':> Pontifi.ce Supre
Ct~mara lendo t~ t·e~~hos dos me!ll1orcs atitoros, mo da Igreja Catholica Romana.» 
coi·~?l~ot'ttndo ~ (louLri?~ q.u~ a?qbo do con- Elle en1praga sempre a dosignaç~ão de 
densu.r emmutto ,Pouca:; p . ~!ttvN.s. · ·rgr·eja catlwtíca Roman~L- porque ó or-

OSa. GEH.:\IANO HÁssr.octmil-Dous, siio só thodoxo. . . 
d.ous: Fioro e Bluntschili, o este considerá Ainda na; mesma obra, If vol., p:tg. 160 § 30 
sómentc o direito gc rQpl•o.,ontação. · lê·so: 

o St~. Tt!Ol\IA% C:\Y A LCANTI __.__Todos consi- << Circumst::tncias h isto ricas collocaram a 
deram 0 Papa. cJmo teuuo solJoranla, mas só Ig1•ejtL C~tt,!wlica. Rom:tna em uma. situaç:ão 
'espil'itual. · .. . · . 'interua.cionttl inteiramente t't parte em com

paração das outras Egrejas cht•_istfis. » 
•.. o.sn.. LA:\!ENIIA Lr:xs' ~· Tamhem . oú •. não Na pagina immediata, rererinllO·SC êl obrJ. 

pos:o rebHllu.r-me cvnti\ L of<tcto consunima.do do Concilio do Vaticano, accrescenta. : · · 
nem aiiirmm· qtw· o Papa;,..tcnlia poder· tem- «A par~it· ·desta d:.tta., toda .ordem ema· 
póral. ·. . - .. _ . .. : . , __ ·.- > · __ . __ ·_ ·_ , nu.du. do Pontifico Romano tornou-se · lei 'sem 

O nobt•(3 DJputado pelo Rio Gl'anúe . do .Sul a.ppclla~;ão p1~r·a todo· o mundo catholico. 
fl .mnto_u to IH·~zilo. ir·u . pl:'la . cu ltm·a, como eu- (( Si não pot·der· se . d.e v lsta quo, sómonte a. 
sou ~tam!Je.m. g1•ando npl·eciítdot• da sóioncia. Eut•opa. cont:_1. mais de 140 .. milhões ·.·_ de ~a.tho· 
allemã. Procuro ler · todas as, obras · all<l• 1icos ()SpalhaU.us :cm vario:.,; Estados, compro· 

·_ inãs_ que mé 0ahe1:n ·n:~s . mãos; em ~tmd ucção, hcndôr-so-ha.pól•lcitameoto . a immensa .. i m
... ~nm entendido, pjrqueJnl'elíztncntJ da )in- por·tancia da. 1gl'<1.j.L Romana, no ponto ... · de 
.,, g~a. -gcr1na.nica nqm a:; lettr.a~ ~Oll}I>gehendo·, vista __ intol~n<Lclona,I. o .. J>odet• _dos. I~_a.pa~ _ . rç-

,., Bmm,n,~er•ia d(3dire,itoJnt:Jrna,cionn.l, :hana. prosenta,úma· fOJ'Çl __ · cotn ·. a .qun.l _ os .·.· ~óvar· 
.AllcJl1U,nlw. , tr:c~ . obras~ ~.l.Pi_t·.t~s _7e_ s.fio a.s· d~ n,p:J são , o,IJ.I'ig,adps ·à contt~r. » · · · · · · · 
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' 5ÊSSÃÓ . EM, .J o DE' SET~:\:IllHO DE :1903 
. __ . -- :-_ -- ::_: __ -.--,. -·- . :' . .. - - - -: : -- - -~-

0 Sl{., GEl'l.r.iAN'J HASSLOCHTm-Isto é mna 
douthna; é um ponto de yistti. doutrinado 
eril que eUe s0 CJUoca; riós nos -c.;Jllocamos 
em um ponto de vista difforen&o. 

.. >o SR. LA.MENnA LlN::í- Holtz·mdol'ff, que 
ainda lw, p:mc·J citoi, · c, que é . o autor da. 
melhor obra do dlreít-J puhticu intermtcional; 
publicada na ALlemanha.... -

O SR. GER:\IMW Ii.-\.SSLOCHER d:t um 
ap3.rte. 

O su; LAMENilA LINS -V. Ex. sabe que 
eu sou membro da GJmmissão. de Diplom<:teia 
e Tratad·JS. OnJ.o qne~· V. Ex. que a Com
·tnissf~o do Diplomacia c Teatados vá busc~1r 
inspimções slnão nos escriptores de direito 
·intern:wionD.l '? 

O SR. GERMANO I-L\.SSLocrrr.:n.-:\1ns V. Ex. 
desloca inteiram!:!ote <~ qunst:'í.o; si a nós 
competisse estat• faz .mdo dil'eitu prc.:>cnte
.monte1 em que tiveisem:.>s, porventura. de 
-firma.r. a pessoa do P.<.tpa, p:;,rf'uitamcnte; 
m'1s isso já está. decidido. E' si o l:\eazil pôde 
ou não ter uma legac,ào naS mti.1 Sé; cst.n. é 
:i questão. O direi1jo internaci-.Jnal sô exisle 
·om projecto; · não existe eodigo. 

mestro, Dr.· Bar·lJosa. Lima, citou, '" rcs~ · 
peito d~ls concorJatas, ·a opinião de Hem'i 
Bo9-tils Jlamtel de Di·. Ir~,t. Pub., eJição. do 
18\J4, como urna opini<lo autqrizada. De facto 
ü.ssim o é e si maior r..;nome; f'óea das fron
t :iras d<J. Fl'ança,não tem ainda, o autor • c:1sa. 
cil'cumstancia é. do vida üO fu.cto da sua 'obra 
sct· muitoreconto p11;a. quo seja. gera.lmeDle 
conhecíln .. · · .·· . · · · 

Na. pagina 191, secção L tr\ltn.ndo da. nc
cossiJ.ade da in!lopcndencia do Pap3., assim 
se expr~m J: .. . 

« Si o Papa fo.:;se apenas bispo do Ronia, & 

qnest::~o s2.ria, simples, clara, fa.cilmonto re
soLuvcl; não scn·ia delicada nem dEculiidéL.. 
Bispo italiano, o Papa seria subdito do Reino 
de ltalia, submcttidu á policia e jul'isdicção 
do Estado italiano. O die:;it.o ítuJiano, Pl'i
vado, pablico, cJnstitucional ot1penaJ sm·-· 
lhe-hia a.pplicavel. 

O Papa não tci·iae nem pouel'ia. ter um~ 
slttução iiHernaciona.l cspeciitl. Mas o P;tpa 
não é unica.mente b1spo úa ciúu,do de Roma .. 
E' chefe di1 fgl'~ja. l~;c ·~ dignidade de chefe 
da Ig1·cja não estnocalizu.da; não é italiana., 
ü uni versa!. E' reconlwcida o venm·aua por 
todas a,s IgeJja:::; Cê'!-Lltolicas do munclo inteiro • 

. O sR.. LAMENHA · LINS- En r,ão,, como não Tum e.;;sencialmente um caJ·(ccter irbLarnx- . 
. ternos GJdig··.:.> de Diro.ito Civil, ségue-sc que cio1wl. >) 

não temos direito civiL 
Voz,~s-Muito bom. 

· OSa. G.ER:\IANO HASSLOCIIÉRtht um apat'te. 
o 'Sn.. LAl\IENJIA LINS- Dit: esse escriptor o SR. GEI1?lfA.NO lL\ssr..oc!IEH.~ Opinião de 

naRevuc deDJ·~fntern.,t. Vlll, 187Ci,pag. 2:3: um cathiJlico. -
«A posição do Páp<r. proclamado ínf'alivol, O Sn.. LA:m~NirA LrNs~ E:jS_L obr·a, honl;om 
não é exclusivamente uma CjUClstão eccle· citada pelo Sr. Barbosa Lim:t, corroboro•J os 
siastica, · apenas concernente i.ta3 ca .holico.s, saus argumentos; hoje eitu.da por mim, deve 
nem .mesmo uma questão de lngh:lação fazer o mesrnu eJrui to c ter o mesmo valot·. 
constitucíunal italiana ; · ma:-i é princip:tl- ('1'1·owm·:;e ·v·ü·ios apal'les entre os Srs. 'l'oslct 
mente uma. q uestu.o de direito í11 t;ernacíonu.l e Gen11Jmo Ilasslor:lwl'.) 
de lottt pre,nieJ· OJ'di'C,>> u~r Sn. DEPUTADO -Escutemos o o1·udol', 

O SR. Tuol\IAZ CAVALÓAN'I'I-Ma.s V· Ex. que está pronunciando um bcllis.;imo dis~ 
acceita. doutl'ina · do que a infa.llibilidade curso. · 
influo nos indivilluos que não sã:.~ catho-
licos 1 · O SR. LA:\IE~tiA. Lr~s-V. Ex. eompL•c-

0 Sa. LAMENIIA LINS -Nã.o chegai'ei até hendc que son membr-o da. -Gomm;s$ã.o de 
lt't; e:~tou apenas estudandoapcs::;oa do Papa Diplomada e Tratados ha uito a.nnos; si nã.o 
poranto 0 direito lntern:teionaL F. GiJ~a.ucl, mostrasse conhecer a. opinião do autores. 
n::t sua . obra, l!:lu.ts etSouvf:ra·in::, t:Jm. l", sobre uma questão importante de diJ·eito. . 

. _pag. 2.29, assim se exprime : «A pt'irneira, intern~cional, poJ.eL'·Se·l~ia, dizor• que nad:J, 
questão que se apr·:1senta o:.u·a sabct' si 0 i.in!w. aprendido com os meus illu~tros eeom· 
:Papa dovc gozG~tr pes:-;oalmente das immuni· patentes collcgu.s. 

!· :dades do juri31ícção territorial. a,tl;dlmidas u~[ Sa. Dl~PU'l'ADO- Scmpr·c modesto· 
.,a.os :soboran()s, c~ a de saber :;c clle devo ser (Apoiados.) 

·_ considc•·ndo como soborano. · ·· ·· t c1 O SR~ LAMI~NHA LINS- Uma opinião· im~ 
A -iàto _rospondo"cso geraimen o o uma por·tu.nto,-como muito bem assignalou o_ i l· 

-maneiraaíilrmativa;» I.ustrc [.I.Utor _do pl'oJcctJ, ê . a de Pasquale 
O Sa; 11

1!0MAZ OA.vAr~cAN'lT- Sim, alü Flor<~, pot•. sor• um . autor da . clu.~ma,dtL 
:i cstlE? todos do accot•do. · . . . escola, italiana. o por consoqucncia gt•apdn 

_ () Sn .. LA?~U~NIL\. LlNF:I -Ainda hontmn o partido.riodo pt•inciplo da nnidt~(ie n:tcional. 
nosso . Hlustro Collega-,,0 ·. meu · afl.'liOCIItQ , UO.J.>oninS!Iln. . -
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- Cumpl'e notar, mesmo para demonstrar a de ·I3C1e mai~ dê 187J~ •· l·~c~l1lleÇeri _ s_iil1ples· 
· Jealclade com que d.iscuto este assumpto, que mento .um estado de · cous~s do qual, não de..: 
:-~sperson , e · cai•pazza .. Amari ; internttcionális.~ , pende sómonte -dqgoverno ~·--· itQ.liano < suppri· 
·,tas 'italianos.: ccmtestam :1o.Pa.;pa a persona~ mil• a,s cons lquenciu.s. Espersori enganou-se, 
·Jida;de juridica inter11acion~l; dizc"rido que a pois, · qü.anto á explic:tção .que dá á lei de 
le~ .de gaeantt.as11ão passa deúma .ci.>nce:'l· 187L _ ._ .· . .. . __ · 
são graCiosa. . e rev-ogavêl do Governo Ih li- Esta · .. lei ·· não foi · acto · puramente gra.,;, 
ano~ Deltes por~m tltvJ;rgem, entre outros, o cioso da pu.rte do Governo italiano, mas sim 

,:·illustro P<tsqt~ale Fiorc, que assim illustra a umaconsequencia do caracter o.:;pecial que, 
·mater.i.a no seu(NoHr-e(tttDr ~ Tnt. P~tb.)vol. no dir áto internaciona.l europeu; ·C. mesmo 
l? pag. 460 : · ._. _ . .. . . · an :;es da.suppr~s .:;ã.ú do podet~ tenJ.poral dos 
> <<Todo o mun-lo concot•da em reconhecer Papas, d1stiogma estes, . mesmo sob o ponto 

·: c1ueo Chcfe .da. Igrnj<1, tem nec.ossi<l::tdc de in-. de vista; puramente · ·diplum::ttico, ·. de ,to,tosos 
' dependencia. e segm'l'tnça para exorcer livre· outros soberu.nos. Com effeito,< rnesmo no 

mentescuministet•io e.::piritua,l, e que é pt'e- tempo em que o Papa era princip3 tem
-úiso assogi.lr.tr .. llH3 uma completa. inçiol.abi- pol'<Ü; os eaviad<Js .· ppntificios tinham uma 

"'Jid:a.de pessoaJ. _ missão ma.is ecclesiastica c1ue política e rq· 
E' por isto C!LIO algumas pe.ssoas pensavam presentavt~m. antes Je tudo, o Soberano Pon

·que o poder tempot'a.l et•a, inclispens:.tvel. titlce .cqmo chefe . da Igreja Catholica Ro·. 
Qmwdo o. Pa:p ~ foi despojad.o de SLms posses- mana. J O poder tempo1•aL não .. era. mais que 

-. sõés territorbes, todoó mundo const ~tou a, um· ac.~cssorio • . A impoetancüt e categor·ia 
.súprema ncc.:ssida.dc rlc _dar ao mundo ea.- dosrepresentantes elo Pél.pa são, pois, fnde-· 

.tholico ga.mntías u.s m:.ti::;eom.plehs, atirn de pendentes da rna.nutençã.o deste poder. » _. 
··.;que, não ·obsta.nCc> <1 pe1•da 4-o. domínio ·. tem~ . BluntseluH r1ne, segundo o autor ·_ do -pro
--.• poral; pudrJsso o ·.:J1{3 da.EgreJa c,~.nfiinqéJ:l' a jecto, é o seu autpr :preiilecto, porquanto 
, .-exercer. com tou,.~. u,_<líb~rdade s~u poder ~s~ S. EX'. serviu-se cl.clle na definição ~de Estado 
:_: : piútual. » . _. . . . .. . _. _· _ c creio ·q uc na .c:JncJpção da o_rganiza.ção do 
, .. _ Depois (ltYenumel~arvarios a~·tigos ela lei coi'po soc~al, diz • ern sua obra Droit l1~t; 
~:' '-::üe 1:3 J.e maio de 1871, prosJgue cllo,- n::t Uo(li(lrJ, p. 137: _· _·•- ·-· .··· .. · ·-·--.··. . · . . - · 
: . :r)ag~Aô2 4.lo mei:)mo volume: _ .·· . . • . .· . • ·. _ «O.s loga·~os aü1te1·e ou de ·late1·e {ú o · 
- ~ _ <<Convémiioti.tr que a extát. t(3l'I·itorial.irlade tt,ulo dos cadeaes) ou :_ os "nuocios (aquellcs 
:.;._(la. qtw.l. füJtJJmos não. d.ci:p .. . de .. ter Jmpor- Çtue não . sãu . cal'ileaes) que ·o ·· Pa_pa .· envia, 
:·_-ta.ncia nv, -pr•;ttic~J, pJrquo o -Papa não é ürn teem- miiá:rnissão rua.is· ecclcsiastica q11a. po-
. ::Jn•incipr: 1]ecahido, g1.1sap.do de ·honras sobe~ litic;~ c representam de pi•of'er(3ncb o Paria 

r·anas. ·_ .· _ ·· . como chefe d<t Ig~·oJa Q;ttlioliçtt. Romana. 
Um priucipe d üposto, nft.ó possuindo <.tu· Depois -<lo . des:Lppu.L"ecirncnto do Estado da. 

toJ•id~tde poLítie1. nem tr;t•eitorio, niio tcJPi::L [gre,jr1 (1870) ullo~ Pl3l'<lcra,minteiranwnteo 
_meio atgu n de prcjudic:te, c si em con· c . tr't~ctm• de enví:idos, no sentido . stricto; · 

.L" Eoquoncia. de considera.ç'üas _ pes:;oaos ·. se ·lhe por·qmtntrruão são mai::f rem·esentitntes . de 
}'tconeedosscm honras s;;bel'n,m~'3, este ··f·Lcto um 1~$tv.do . ; si, entretanto, outorga-se-lhes 

,.: .' .uenhuma int1uonda, ex,m•ccria nas relações a.ind11 os ]_)ri vilegios <los cnvia,dos, is~o pro· 
- intet>nacionac~, :w passo quo o Papa tcJn um vém uo respeHo <L urn uso <.~n tJgtLmente ~sta· ; 
:pode1• supedot· • a.o de um goneraJ, lle urn belccHlo· o ú. 'iJ.lkt. digaid:~de tlistorica, corno 
sobct•ano, e casoquizesse pre,judlca,L' teria os tambem á. innucncia cecle:~itt~JGíca do Papado 
.:meios de Jazel·O. I> - .·. .·· . . . ·. . .. ~~Jbre a::; rclaçõ3s d~Jg<•cj~L Jlomana com os 

· ·:-_Ainda, coml)D,ten.do a; · clonf.r·ína de gspor· estados s.Jbcr;anos, relações quo sào-a;na.logas 
aon e \<Ju.l'oa.zza. .. Arn;n'i sobL'C' OS cura.cteres ás in.ternacíona.Js .. ,, · · · 

"' · ua. Jeí, das g:u~an tias . que elles. consi1ieram . · ··· __ ._·. · · - · - · . ·.· . . . . . . . .. ., . . ~ 
. u.~:enas nina,olei de diréito publico HalhLno, l o.,.,sa .. ?ER:'IIANI) 1-IAS:SL~CHER::-Esse e o 

:;: · - n:~.,as . que consiúcN .c()rl}o uma. ve1·daduiL'a coc~lo~•. mas no do3onv~lvunento dos ,seus 
r·: :;ga·rU.n1;i;~ .·in ternr.tciom~o! ~ embora • prontulgada: . P~'l neunos eU e 11 .ela.~· o •. En i.rott~nto . oU~ In- . 
·; .:.soh.á, f<íl'tha de . uma, lei 01•cttnu.r·ia; temos·n g1~~a.va um. PI10J~cto p.u•a ~mun'b eur·o_pcu < 
;
1
: c·pJ?íni~q 4e p1~adiç ,~-"·Bq,de,ré;·: . q[l~ 4.0_ autot' com SIUl%ton<lonaJ!tllU.·!~l.PLOIS. _ ._. __ · .. _• .. __ .·· .. __ · -. 

-<lo . .ti•atãd~--!ll~_is · voltu~qs? : c.cJrJ:1ple~.9 - Lité " O~n •. _ LAi\ImNrU. · [-.~JNS ~ NllcrMti ·~ a.lgunf _ 
.'!i;.: .. : ~ i,~~-]lO,J~ _:·. :_~p ~~ -~1tc~t~_o_- - - ~ ~o ?~-;'a :.-.d .. ~r_QL-t·o_ - : __ lntoPt_,ta·_~-~o 11al ~:- : ~u~_gt·~s ::(~ , accL•otfC9ll trt -:ll __ Q l~O_lll pto l~I __ AJnrlQtÇt _:-J-,_: ~;-~_--. : __ 

v.<· ~;::;;-· .· DJ~· · e.tte,, h O,_ ~· st1a. ',oht·tt.-_Qou:·r d.q ., r.lJ_:o_írcli· < ~<." ~~J~p,p,ot·~ancia ·_ () . u, . -~:~ttf)g_í)~'h~ .. -~(UI ··· l'QPl'lF.·. 
j1.i_._:_.I __ .s·_·_ .. · .. r )_z_ ? ·_ í)_ .. . ~_ a._ t_ "'_· gw:, __ ·t .. ,o_m_ o __ :1_

0

._ I __ )_ a __ -- g. __ ,_,1 ._9-.·-? __ r __ o: .-·_ ·• ·. · -- _ •• -_ - -·_ s __ . _ '~_ . _n __ t __ .a_n·t __ J.s. __ -~_o __ ._·_.·. r_)_·_. é1 .... P ___ a s __ ~. o •. ·-.·. po .. _·_ 's·;'l_n·d_Q .. .. P_ .a ..... ll. 4 ... Q.n .... tQ ... ~.-~ .. · .. ·· •·_-.• .. ·.•. ~?-~ <·.>,« A dout~·1na ·.• (:l?s -· ~utore., 1tallanos : · r\3• J?I·tn_~lt~nça(J : d~ · · .po_u9r · to~~povaJ . (JQ ·-·· P;U.pll!;• ~ 
:~;;f::J.:p~us~ s~~re uma l~éa . Inex:a.ctu.~· .. . ·. . . .. ·· •. . . --~· _ •. Ao"17~fJOI'tan .cz0 e a .·cczteun'•'t.t . (tl•a,du~Q~ 1'9ntr c· 
íi;.~::::Y·:~.~~e~o,rl_l}_~r:~.n.do : ª'J,:·Pap.:,t .. :· ttl11~--- ·.~L t.lla.r;;,_~~rJ. !f/ : 7 ·p.o~ pp,tog.or~ll' ·masJlã.o · conlt~~!i}._.·-om··np~~~~i·~ 
~~~:: ..-. te~·~a.cio.pal · ~ zndepen.~eotement; e. : do ·tct~rJ.t.o .. , lmgua._·'v.ala.yra.. true· ell.\fol va.,senr;ido tno<qom!.(·· 
~~[0·;,·.~? dá ' :.tn_t~~,? .. • r~$-~ado~~- i·~ nja b i?~~~~· ;:IeJ ;f~a~ia.ll :~\ -~ te~e;~ C,O.!iliJ e~ ta,) .·· a 'Íi.il:ii,~i:~a}1ÇÍ.fffé · . . a·· çâtr:{/(JI!Ílk:)~ 

W·::JC"'; •' ; ,. ·: ' , ' :, •,. - ,, '"'' ' ;;; - .~;:--~;, .,. . ,_.: •' ; ' ' .-. ,_, <,_,',·: .; <' 
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'·itos ·?·Bpresenlantes doPapa 'silo, poii•, · i n deycn~ 
dentes · ~o pode?·temí~oral do ítZe§mo. .. . . . 

O:SR. GERl\IA~o I1Asi:;LOÇIIER dâ.mnr.q)[~orto . 

6 SR. LAUEKIIA -Lr:--;s-Heft\er· · que,eJmo 
V. Ex. não ignoht, é àut.:>r classico na Alte
ma~ha .em mat ·!'ia. de direito ·publico ·. intêr
nacwnal, a.pez:tr de ser peotesta.n te,cousidel'a 
do seguinte modo a situação do Papa e as ré
_laçõJs · que .as potenci[l.S podem, no osta.do 
actual, ma.nter com olle. Diz elle na, sua obra 
Le Di'oít In!oJ·natio j ~az d,~ l' Eu;·op::. , pag. VG, 
§ 4? : <<.is 1·elações dos E~twlos . com, o pod!Jr 
esp~r-;t~wl exten10 c. $Obrctuclo, co t l'l. o chcp: dà 
IgreJa Catholim Ronw1w, ::.:T'J d :: ~·1s:ht1'D :t1 
tDda eJpec·ial. }> 

Na pa.g. 07, depois ~:o oukn~ cJnsLú.era.
ções, ctuo não vêm a peoposito cthr, dLz elle: 
.<<LVo tjl!·t3 concei' .":: . r.w caraclc;· das dtt(f..·' po· 
tencius temp1;·d e espiritu.al, ~-zcnT .. :ro;.; :~ ob1.' · 
rano que governa _ suúdifo .~ calholicoc: ptídc i 'C

cHsar-se a 1'C.CDíil!qcc.l· 1íO l'onlificc _1'0':'MHiO o 
reprcscillcu1tc d r.t. ? !ii-illad:~ ccn trrl { (.ht. I !:m .ja 
Cat'hol-ica, ao t]!! e-:l clla se lifW po1· lo. r; o:;· h!d i.-:· 
solwveis. » · 

O Sa. GER'MA::\0 HA&SLOCHEn. ...-Esse G ·a 
nosso caso. 

OSR. THOl\fAi: CAYALCAI\TI dú, Lm1. o,p;.nte. 

9 SR. LAMEKí!A LII\s...:...Ainüt1 rü"i.o . cheguei 
l(v; e$támos :-trat:.tndo da pcrsonr.~.l[du.deinter~ 
na.cional do Papa, que foi contest;1d.u .. 

O·SR. THOMAZ CAYALCA:\'Tr-Como ·~' 

conhecee Clssa: àutoi·ida<ie '? l N~io erii\' irhule 
da. Constituição. ·· · · · · · · ' 

.. , .·. . . 

. ,O .~R. LA._MENII.A l,.INS ~ ... E' <L questã() de 
dLrolto publico qúo .estudaremos depois~· _._· · ·. 

Continuemos a; ouviP Hc1l'tor: · 
«8·i . _o a11lagonis'rno . vieJ• a ?·ebenlar i312!J'i. 

ellcs, ~ômente a viada tnw.sac~~tlo ·Jidde ·· te 1~; ' I 
?íW/al-'o.» ___ . . _ , . . . r: 

Na mesma obra., pag. D9 §•1t.le-se: 
«Dl!i'iWle seculos, os Papas possuil·am ,.r 

gove~·naí·~m . um terl"itorio rpte, sob o nome de 
pntnm·omo de S. l'ecl!-o, constituia, com 
iíWita:: 011lra .; lcmponil-:dade$, o beneficio d 1t 
Sanlt! Se. 

Elf.e.~: ahi e .-~:ei · cimn lodos o .-: direitos d e! 
StjZ1CI'(UiÍa e tomavwn parte, n usta quulidwle , 
Ho.~ net;ocio:; poliUcosdo mundo. 

Dasprdado de:; te acccs:;orio, du iilais allt: 
clif.Jiúclwle ecclesir.!sl:iw, o 8ubenuw l'ontífic~ 
coHI·i·;íHm'd, entretanto, u gosr.cr de loclas M 
ho;~;·a s e direitos ·ustuws. inlwrentes a es(v, 
po.c:içii'O JJI'Íiic·ipcrt, em. reluçt!o aos 8olJm·anos 
e E~taclos secutw:es, qU!) por .~Clt lado . poderdtJ 
pretender a conlmtwçcro de suas relaçü_cs esl<:!
{;elecída.> com c1 S'ede ~1onU(icio. >> 

O SR • . GJ~R:'IIANo l-L~ssrJociu~r-t--Ou estamos 
fazendo um<.t viulencia, ou não ; si esta.mo:: , 
temos de reconhecer u. autoridaélc e -va.rnos 
reforma.r a Constituiçfí,o .· 

0 SR. TIIül\IAZ CAVALCA:'\TI - E' O que 
digo : si a Cunstitniçfw nfLo ostri. de accordo 
com e~to sentimento, vamos rcf'ol·mal-a. 

O S r · ·L v r· - 0 Sr:.. LAMENI!/\. LliSS -Chego agoru, a 
· . R. · -'AME:-! Il.\. INS-~~<1 ~~ l~CUSRi.\0 fitlü t · t d tem .havülo. nmpon.o Intoressanc, que é o · tL a.pl'e-

ciução soht·e o c:wa.cl;ep internacional ou nü.o 
O SR. THOMAZ C,\. YALC.\XTI.-Nãc~ i sL V. Ex. da lei .elas garantlas, afim de concluir a:; 

me ti v esse ouvido. nào di r• ia isso. observações que tenho tL fazer sobm a pnr-
-0 Sn .. GF.m.:vrANO [·L\.SSr.ociiER d<.t um aparte. :~~~i:Jallc internuclooal do PonGiflce Ro-

0 .Srt. 1'Horr.:.\z C.\YAr~CAl'iTI-- Eu (U;se que 0 Sr... Gl·:ai\IANO IIA:-;sr.ocHEr:. _ Ha um 
o.direito de logaçfto }Wovinha. dolle. nu to r iti1Üttno que defino assim e:;tLL lo i : é o 

O ·sn.. LAMl~NlL\ · LlNS . (lAJndu) - <<0UI!J'C1' e:-5tatuto esp()eii1l do papu.do, dccrct:tdo pol~~ 
ercclttiJ· sua · aHlt;;·-idade se1·ir.1. ('a:;e?· v.fole;wia ltalüt. . · · · · ·· -.. · 
aossubdUos catholicos. .. · ·· ' 0 s L ·· · · L . ·. ·N·'· "' ' t j . . · • 

l)a .-;ua pa;·t~·. (t.J'tm:ja z~mnrwuJ.. n(To deve . R • .. ;\l'rm~HA 1 NS- u.o e . ·anlio ass1LU, 
qttel'e>· igno;'tJ.':' 'n l)(•:{·:tú,cút do fi:sto.do (J, ;.; ,_~H.~ co~o .Y· ~~,x. vae V(3l' •• _· . .. .·. _· . . -:- · ... • 
di1·eitos de ?iW'tlt~w-.~e e de::en.·volvrJJ'·su Um·e . En J.a disse qno '"- l~lnha pala..vra. ~Jao. L:: 

1n~n:te. Nenh~ftt d~;: _rlou_.~ pod,m·o.s [Hidc dar a.tcl_to(fJ,dadc n:..t materm,. 1~1as cttare1 aut')· · 
• tet ao o~tt1·o •.. kll~· ·:stltJ ~nte~ra e reclpl'ocameiíte 1 rl a es. . · . . . 

iru;lependrmtfJs. O Bstar.lo .: , 1.rmuJ.. pa.1·te d(J. O Sa. GgRl\IANo HASSLOC!Ilm- V; Ex. esüi 
o1:r.Zani divina (ht;l ('otmt.'i ; ri f,l)r~ja, em surJ.:i ro:rcla.r1do muito . es.tudo ; unicamente, ~t 
rela(.:ü(J::; temtiOI'Ct.t.'s, ·. il(7o· / .· ;;;wú ·in.fa.f.li-t: ~~~ IJ.IUJ nossa~ dívergencia persista. 
o g~tculo. ». s · · · · · ·· 1 O 'n.. l,AMf~NIIA I.rNs- Sim, mas so )l'e 

o .·Stt •. QERMANQ1{ASSI,Uúlllm~Ve,j[t,. v> Ex . . oütro ponto 'dc .visttt, sobr·.e-tt .dis.posiçãà COil· 
·. como ·u,hi sc1 _ dizot:u•amentc que jJ m Esia(lo stitucion;:~l,qnc , ~será. .. posteriorl!lour;e - ~ :s- ~ . 
. ·CJ.thoHoo JJti,o p6d(l d.eixu~· do reconltecér cntitla .. Por. emqi.io,úto, <áindtt ' e;;tú.rúos Htli 

· · colno .ch~Cc C! Pr~ptL o qno não t•ocónhncer prLmeirn. ]l1.rte. ,< · , · __ · ·. . . ... < · 

QS~Ilt ~~Jt91.'i4l:t.clo :'~~1·ia 1'~r.o~~ vio.loncitL_ o.osson·· Eu· . ..ití _ ·. 11 issequc .· r1ão cstqu pr . .~Jú·iamcn~c, , 
·. ·· l,tmeotoM :d()~: . mbílitos. · Nhs. nl1.3 pollenioF! t'O· l'Ospondcndo . em PM'tieülq,r •. n. i C:t. t~t : trm tlos 

:.> " ,- . . · · y~J).:v •. · ;: . . . . ·.· ,.. . . ·· ~~ 
' - ~- ~-::, , - . " " :' - .-, ..:_;:-:--'--· 
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'} .!;\disHl1rso~,qüe .r()rall1aqtii prórçrido~ · · _soh1·a•···•a <t·;.~~ó ··stibôi;d ínadó - ~ n. •• u1ri·-· ~stado. : Si ;~ ··suc
~·>mü.ter'Ia; cstoun.penas .justificandô -3, iriinha., _cessor: ~,: 4os : :Grcgo1·ios , e :~. lu.nocencios . não .. ü 
~::·~~sig~atur•ã . no J?~r·c'cer · ,da Gomrhis~ão .dd pi- illâis_ lwjn- ó , monarcha: ,âos. monarchas, o ., 
, :P!gifiiq,ia e .Teatsdo$, .cf'1c, éorn· m4ità pez·1.t' dou.dol" :tte co1'oas, o distl·ilmidor d(3 conti~-, 
::;meli-,: ·opinou ·pela. - re.j~jçfio d:.> pr_üj~0tq · ·_quc nentes. ooceanos:· olle -personifica s-cnipl\~ u. · 

v. Ex. ·a,prcse1ltoü; · · .. . · ·· . . . · · · · ·.· .· · · ·· JÚ'i.moil·a-força. moral do muudo.>> · · < · 
0.SR.Tub1lrAz CA-..·.-\.LCAXTr--:-Nuito hnm.: . . Pô_.Jc-se_ mo.)mo sust~ntar::om l:~zão ·o~-

::·com . ~ui to pêzar. < E' _JJom .qtte fi11uc regi s-I ~~fi ê~~a;~~1~1Ó~~1~~~~ti1,djg;oi:t~~ 1g1~~t~ã~ . 
,trado • : · . . . . ..· ... · ·._ ... · .-... · •· •·i é I11~is .urn pc[]:ucno p:·in·~ip.) dn; Ita.lia. . _ ... · · 
···• o sn .. Tv~TA .~. lVfuito-pc :t.u' po:·quca dou-· .. · E1n ·ma. teria - ecclcsia~tic ~t,- _todos oscatho
.:trinà. está. acima· das co o _:c.s::o!lrlcnci·.s pcs- licos lhe estão submettidos, o t\ pl'Cciso que 
~~oaes. · . · . · pJs.3n.m communi~ar-sc livremente com ~l~e. 

osa. Tno~rA~ CA\'ALC.~i'\Tr:-E' pcz'l.e ÔOil· Ca.tho.ticos, protestantes ou orthodoxos, · os 
trioario. Estados devom cst·.u• llahilibdos a negociae 

o SR; LA!ItENHA LINS~- Antes. de pa-ssar directamente com a cnria I'omn.na.. 
·• 1n·opriamentc a . outro · p~mt.o,não_ dovo es- . 6 Sa.TnoÚAz CAVALCANTI~ Isso quando 
·nuecel·-me de .citar · um aut:Jr c111.c tom, sua o,-direito i11terno não prohib:t. 
· .impQrtancia. n_J caso, porqu~ é su~::;so. como ·.o Sr:{ LAMENIIA LINS-- V. Ex. compre

_··• YV .. BEx. sabem, n.Sms~a _ nn.<;> tQm ·represetl· hendo .. que os·_ autores _de dil•aitu ... interna-,. _ 
.· tarrtes'dí11ll)lliatiC'-OS,juntO -áS,anta Sé, como cional· escrevem em geralo não pódem; 
. não t.em aqui,· c crçio q 1P .1.18J)GI?Sa. me~ mo con[1eqer nosso . diraito . intm•no, --pt•incipal
~- -. _ utna;· "verdu.tlcie~ /:oW~:QIZrçao _J1 IPl91~1atw;t . . 1nento ~endo escriptores euwpeus, .·que .qu;1$i .. -
. ··o .- s~ à~Rli!ANo)iÂsst',pci~ER~ . A_S-~1is-s~ .tl desconhecem toralme,nte tt- legisbção. destes 
·- uin pai~ qm1.~Lto-~lp :catl~9lico ;_,{.4pur.t_es:) ;,; -" ·. paizes americanos: . 

. . ., - . . , I -

o su .. LAMENITA LINS-=- Quanto â. St~issa, é 1 O SR. Tno~IAZ GAYALCANTI..;_Mas Bonl!,ls, 
um p ü1. que pMc chocll.I'·nos, clcb~\1xo de q_ue V. Ex: clta, decl.,~·a 9-u~. ossas l'elaçoes 

~\IJ;l~i .tos·-aspectos_. As~im, poe exemplo:. a. or- sa~ ·subord1na.das . . ao . , dt_re~to -·lnterno _ ªe, · _cada · ' 
··-'g.àniz<H;ã.o - ~i , ;lo_pa.tlca . ~ cou _~.a .que ti~. a_m.d:.t pa1z. ·> ·:· 
· :não está f()ita; .!ht\nd .tndo -ella,qua.nd_o multo _ --; jj s~. LA~rE~ü il-Ll~s~sr~·- Presidorite,é . 
,,>bem • entenile, üm có·nsul,: ,eom attribuiç~õas ,u,rri: pqnta muito .intoressarite ·. o ·do sabe~· si a·: 
-·n1aislatas, .·para aquoUes. p::tizes;I~ais prpz loi:do ga.~antias,polo Jacto de tm• s.idopro~ · 
, xiinos .;··· .• não _terl1 tambom , e_xer_clto_ P~l'1~a. ... mulga.da pelo Govornq · · it~liano;eml;>oranão 
-nente c t . ~mhem ~outras :, anóma~ta.s .. q.~t~ :c-~ao, sando -u.cceita. ... · pclo. Pa.p:r, cpnstitu~ apimas 

>entreta11to, porfoitamontc exphcaveis, dada uma. lei interna, revo.;i.tvel pelos mesmos i)O· 
a: sua situa. :ão, que <I,lft.o ê .ldentica_ á. n_osd:.t. deres quo a cre.1ram, ou si reveste·se dp 

<Por exomplo: a Suiss~ <j -~1 1?- p:ti~ neut_t:il.· cunho de uma verdt~.deira gaea.ntiu..intema~ 
·]izado ; além de sua neutr<tlt~ade, : ella 11ao ·cí<mal. _ . . ·. . . 

---tem· q-ll.estões de frOJltcii'~rt a l'esolv~f·; as -- _Esperspn·:. ,J Ga.1·nazz:t·Am~ri . pJnsa.m de 
sua~ _di visas 'cs •,ão · p<n·J~lt!L~ente ~d.,~lunlt:L· .<Lccôrdo. ~om n, pdm li1·a. soluç~to, isto ...• é, quo., ri das • . Além. _da ._. garantia de .. ordem mq_l~al! qG-oycrnoitúl~ano, · q,uap~() muito bem quizer 

~' - dl:t.cta<peias _ poi;encias, te!n .·. éll:t. ~~ma exqcl-: IJ ·~~·n.•,encler;polc l'avogat.a-lei: das garantias_, 
Aerit9 g hru.ntía.de qrdenl ·.mai;erial, . quo ·< e<l pelo séú JjJ.rln.mento, quO. à ·· decretou, e. ,o 

::, g~aud~ t~.it~cheit'J. .. <lq~ ·~Alpost que a envolv:~ Papa. qLte l'OgulO ': ~ . ~uti,situaç5.o, Mnfornie tt 

' :!:~~~0fif~&~c~rarii~J~~ug,tt~·6- ;~e~h~m6erc~0[~ft nova -posiçã? que:lh~ _fu.rc.reada ......... · . . ·· .. ·.·.·• ······• .-.· .. ; .•• 
·· ·radores. . . . . . · .·_ .. _ .. · , _ • .. . ·.·····•·· _ .·.. O S1L To3TA""-As ·conúqu~n~ia~ ó que nÚÍ~ í· : 
.. ·;:· .. Al~m ·disto, -. nãotempo1•l,o -do •. · mal' nom gum~ts:.thlquac3SC!riam. (Tróqa,ii~;wallm·!te~.y.:1 
··.póde têr colonlas nem ,commovciom,u.rii;imo. . o árt. LAMJi:NHA LINS - Id~o · é quanto á.; 
:.?;·" Citt>c, -onl; ,·ol;anl,o_~ J1~V.iot• :_J>.q~~Sluo · ,~ 9Jwtor questão de dil·oito o nfLo quanl,o aos actos de -
;\.: df3 uma pbra ,mni_l!.q ·l'o.c~ni;e;· J.o_IS~H :(~ - . . b r\,)rça, p:n·qu·a tt lt·lpublicl do T j·answa:ü ora· 
Y·.:'.}· ~r,tne:·-pe~ it~J)tott ~es _pens:, - ~·. 1 -- .' . P~: t:o,· . 1i~O . .- .. independonte, todos os paizes assim a. reco-

~~~;~1Nt~)~~~~~~$i~&,fJ~~~t~~t~~§~f~~[~, i\~~~~~. r in~~~;0~1~:;r:l~on20i•t:da; }~~~· , 
,;' !la~/istc)ic é, i~dos,: g,OllS, c,qtl~ll~t)S ::· app?OXlfJ}ad~-; - ~ ;·:N:'lP.·· Ci: e_~da _a . qu_olt~O- Rl~.e .~l,S~tut.B:; .- ;e~tpll,X, , 
''~';roept,ti' (l~--ii(j4a.> ,a .. ·cln·is,li~Jl .d,l1~,~-< • i~gg:oçc9~~, ;di,scqtwdosg9, . 9 ·.·PQPt9 ·<ie /vi~t~· do.._ . · <~lretto 7 ·· 

:,~~~~~~·~~~llit~~~ç~(~~1r~~ ·j~i;fg~~t.t~~;~~i~~1~!t~§t1v~;:~ .~~~~;~Jl~is&t~t~l~~?J~r~1~•-~~~~-~~~~~~ri1~~ªr~~~~H{ 
,-;;,que ; nio;.t:se.~.·+:p,Me:rJa ''.': ~o.n ~1b~1·· · ::CJliÇ : .. ?91 .. tw _ ll. ~<!!PR 9} ! ;,~JPR9r.a .gH~U.<!t\1< ~,91) ... ~~g~ 11::~; .•.. f.óem~ -~.;:;_ 

.-·.: /._: . -~·: ·; ~('·_:; ,:: '~ .. ~ :~-, ~~:- _; : : __ :..;·\\.~~ --:;,~L~--' ->;~- - · ... ' -'~-. -·, __ :' ,_ ... ---.:: ·::. · .• ,.; :·;~ _· --;~i ---~~-.:-.:~.~-'_:'. . -· -,::<: i;.~; ·~:;_i_~---~ . _.: ~,_._. ~~· ::~: . : -}_~·~:·:~~--~-: .. ·. k::~, -_- - - ~~:;·~:: (;_~-: · , , . J~_; _._._;.<. ~ ·_/ . ··~.. . . . . -.--_ -_ -:.: ·. ·..... ... --_-- -:-;· -,::~-~:-~:.-_-}7{ .. .. '{+>::': .;:: ,~ :· -~-<~ ·. -- --- -~ 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:05- Página 15 de 24 

' ' ·' .. . ' .. -. ·, . ; ' .'~ .... - ~ ·: .. <.~. ,;' "- < .: .·::·- --' . 

O 'SR. TIIo:'ltAz CAVALCANTI-:-:- E~ lei in~ su(tsdeci$PC§ _são reconheci.fas por outi•os 
tei·rra. . . ·'·· · · · · • .·. · ' interessado,3, ou acceit:~.s s3m ' protestos c 

o sri:LA\mNIÜ"' LiNS ··__:_Jt-porito·interes- . consagraúas-pelouso. • : .é 

santissimp do _· direito : intBl'Oa~ional, parao . ·•• 0 princip(),l antecedente desta, . catecrol;IlLÓ 
qual chamo a attenção --. de:VV; ·Et!:x . .. ·... -~ a. lei · italima de garani;ia, .· .. dc• · 13 -do n~aio de 
· Bluntl.lschili, ·,_ na sua, rnonunnnta.l _ int_ro- 1871, leiregUlan~o. não . só as rclàçõe:l _·do 

Llucçã.oá obra q_ue já citei. na pagina 5a., as- rei da Italia com unr ·príncipe ou!;e'oi·a 80~ 
:'}ignala, estabelece de modo--geeal o caso <le _cular, e üe:;de então deposto, mas tamiJe:n 
um·_ Estado, pela promulgação de uma lei indire~tamentó as1•elações do Chefe dlt Igr·cja. 
intérna,infl.uir,servir de assento a um prin~ Cathollca. com -outeaspotenci<:~.s. Ncsteacto 
ci-pio de direito intern:.tcion:.d. lcgL.,la.tivo nã.o so~t.ratava- de um · asmmpto 

Assim, <liz clle: ... _ -. ·. . -.. . ... · . .. . submet~iJo á .livro disposição da ·rtalia, · m<.ts 
~<Pódeacontecer .. c1ue um .Fstado . fvrmule de uma garantia internacional assumida.· peta. 

-certo.s pt•incipios ·de direit'J -internaciom\l e I ta lia, sob a fórmn; de lei ·in terna., garantia. 
os revista por isso da autoridade necessaria; q no pe1•mittia a con l;inua(:ão das reLações 
elle assmi1e de3ta maneira ' uma parte impor· .tradicionaes das • potencia.s . com a San.ta, · Sé, 
tante no dessnvol vimento deste dil•ei.to. A do moclo a. assogurar a independoncia das re
autoridade directa de um E-:;ta.do não excede, lat:,:ões diplomatica,s. O regimcn do papttdo 
é verdade, as fi•onteiras; . mas a. sua influen- repousa hoje, abskahindo seu protesto de 
cia. nioraL póde cs~ender-se - muito além, si prineipio, sobre. a_ "connexidade das fontes 
elle conseguir-formular ll. . con ,.icção do . mun:. ·produzidas. pola legislação .- interna c o reco- . 
<lo civilizadO;» . nhe~imento de paizes não italianos. Em con-

Çort'oborando, o p1·incipio hafa.ctos de ;na-; sequencia, o caract~r internacional .. dos te 
:tti reza di veraa~ e c1 U(} po,sso citar. _. _ reg irnen _ resultaria do facto de não. poder 

·Por exemplo, oBrazil, por unu..lcUtlterna,~ ser.:elle arbitraria.tuenten:iodifica.do po1• acto::; 
·si não me. engano,- de 1867, t'.b ::j u á n_a yE}gação legisl~tivos uliieriores ~te · ~ Jrtos paizes: » :- ·· 
-de toda.s .as potenci~s .-· amigas ·0 · cnrso do Creio·, St'. Presidente:· havcrdemonsteado, 
Amazonas~ E~ tas p)tencias cr,earam relações nfi:O com as minhas •_··· pa-lavras . . riâo· com as 
·va.Uosits e pQde!•6sas naquella-l·egião; usaram minhas . opiniões, 1nas com as_ autorizadas 

.· -deste -direito dut'ailte .lu.rg-o PerlodQ;. pergu_n- sen. tenç. ::ts_ .dos_o.mes_ tl;es ._do -.di_r·eito .intei_'n_ aci.o" : 
ta-se: pódo hOje ·.· o Governo do Brazil, :sem 1 - · - - -
audiencia _.·· _e.conhecimentó dessas poteQcJ~s, na ,qu~ aCommissao do Diplomacia e Tra• 
rech __ â_ r ; e~.:._~_ a_· _ nave_ .;_ração?. t:tdos ·não .porlüt_de:sconhecor o-earactet•; em~ 

bora ~odo espe.cia.l, .da pei·sonalid<idc ,juriqica 
OSa . . TnoMAZ CAVALCKNTI dú.-um a.parte; da _ S~nta S.é, · para . cxet·cm' . o direito .de 
o ·sR. LA.~IENIIA . LINs---v. Ex. não pel'-. ~~~~~r . e _recebei' repl'csehtiintcs dipfomn) 

ceheu · bGm à questão· - .· _SióS o1ltl'OS cl19fes do· n:ições riã.0 te em < 
O Sa. TnoMAZ CAVALCANTI-,-- Desde _que pel'sonalidade 1nternaciomtl sinão om vir-

não haja tratado;· não ha ·comprvmisso. tude do caractor de chefes de-Estado ·o_ como 
0 SR.: LAM:ENHA LJ:N's.:_rnrclízrnente não se tis I~epreserítintes, ó Pontifico Rdfuan.ó; 

··.····· f' ·.--·-· - ··· ·· t .d , -·-· vv·· El~ · d ·.-- . ---_ · .mesmo _semregerEstatloalgum,constitue 
possoazer a ·von a o a. · ... •·• ~x:.' e acom;. uma. excépç~,<), porque tem uma personali-
panhal-os ll03tas digl'essões através de yal'ios dado jul'idica pl'opria em direito interna~ 
pontos rle direito . intcrnaclona.l; pclsjá fui ciónu;t. : - _ .. · ... _·_· . · _ _ _ . . _ .· . _ _. _ · 
advertid? doque 'a hora, está_1bda. •- . -_-·-·. ••· · ~ão «~, p·oi.•ta11to, sórp.eõt3 a: pra~ica;, nem -

Mas o f~Cto . que .venho-·• dc .··assignMa.t' 'ê d~ a-tolerancia dq goverJlo. italiano que· asse-
ordem matel'ial, e o. f<~cto qU(~ assignala gura~ aóPàpJ. o direito do"Jogação. - -· · · 
BluntschilLê .genol'ico. :- :_·. :' ·. . Ad~ut;ina. dos1nestres, que tão longameQ
C:>~?{~~r tt~~~~i~-I~t1~01~~~{Jj,Yt~.~lu~?fonso~: te citc.i, .~ousa,gra ouso. oprocl~ma a theoria. · 
d1·oit,.des yê_ns, ·pag. 1J8, .. onde · ... nã.o tl.eixa. Sr . . Pre:1idente, ost:lndo .tm:Íninadaa, ··· hora 
duvidas ·a ·1·espeito. -Tt•a tand·o das. fontes de e não ~ ~ondo. possi véL .- conclllil' j10j<3 minhas _ 

. diroito.:iotet•uacional cme eqe ··· denomina con- · cori:lid!3t'ações, . · .- aguardo,~me-.· . pa.ril. .. conóluil~as · 
DE)X:âs;diz: <-.. ·: .··_.· .. •··· .··-·.,,_·.·-.• ·::; ' >::·· -'., . .......... •.· .·-_.··.: . ·_.· · n~t .discussão4o. ol•çame(lto. ~lv · Mini;tet'io·das• 

__ •.·.··- <<E:mfi.m, po.dem.se crmtt• regrM d~dir~Lto , Rcla:Çõe~ Eit~_rióro.3,p~t··\~· Cfut_tli ; si ~~o • m;) 
··· ··-.dàsgpnte:3···.·-de · ü'm_ · ~Ié~~êe;;~~r~~r .p_eltl :i: mã.~: . oqgaqo~- ;~!)~&Pil~-- Jriscripto ·~ ~ · (11fujtp qel,i; .myi_·

~.eira. segtlil1.t~ :: A . • ·.· Iegislaçã.C) ··· in.tei~ior: -. de' to ~1en~ •. • P:: ' O~et(lqr · d _ 1l,Í ~.litr.rsopipc.imántri.do. )· ···. 
·· ... ce~rtos ··· pai~es ··regulo. ... . as .. ~elaçp,OS .. : inte]:'AªCio~.- - y~lngtu3.mnÚis. pad\_n(io -''a : p·a,_fâyl'~i. ( ': é · •. ·. el1- · 
· • n a~s:; d e.s.t~s,; cpaizes COrll .-9 S~U tl[lleDt<r que ·c ... · .. e .... ·.·· ... ·. l·_.'r_. __ .a_ .... ··.d:··.· .·.··_·.J.. -.-.·· .. ·-.·n. •... ·.·.·-.. ···.d_ · .. i.s··. · .. c··.· ... ··· U·.· ... s __ .. _s_ .. a_-.•. ·-...• o ..... ·_.: .. _O_·_,· .. ·.···· .·<t·· -.'.·.i·· .. l·· .. -...•. a_ .. ·. · ,·'.~. ~-- -·a··.a· . • .---· .. v .. _.·_.o· .. · .... ··.t.n._··.·.·º·'.ã.-,9 ·.·._,····.·.·.-_ .. _._·_•-- ·.-_--,-•-_ ••.-.·.· .. clla.- uffecta.pqr ·csto;.'1ado~ : a~;:J1}Qsmo• t.empo·,( .· -· . -· .·.·. '· . . • --·· · -- · ,_.-·---- " · ,,_.,, 
· - ~ó ~·eii~mgqx~rn : _ _,,vig·ol'.C. 9nl. }o.tí~rQ.s palze~, st. •· i-;:P~ts~sa.~so :tt.xitor\1. (l_~s Ün :t:ia â~.::i~jp_Çdiê9~e -~:; 

-; '. fl ," .:'. ';~i':(: .. ·· .:c- : :·;;._;·_:~ ., .. .. , ~ -~- , - -, ... -:·.:,\:< ~<··· ···:· - ~~-r.: ·.\ · · 
' .·• ' . ~;:.:,':; 
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··.· .. ·.· , ...... .. ... : .. 

:ÂN'NA:"Es ])X :-é.NK1A:-R..K · ·· 

';;:::\Ó:si-·. ~'~le#c~.; -5~uim~ r~ã_és (:l0 - do seryiço < a~th;o · n~qne.lla··· oceâ:sião; ·aclü~li
. Sec?·eto.r_io) pr-ocede áleit.uradó seguinte . _- ·· do-s~ licencíadp_,-: não .· poderia ·· ser . átti}Jgido 

iJol' essa disposição da Jei deamnistia. / _ · 
EXPEDTENTE · - De~o desde jâ,observtwa · V. i Ex~ que,em 

Officios: · 

Do ·_ Minist~rio da Justiça é Negocias In
. teriores, de 9 do corrente, enYianclo a se
. guinte: 

MENSAGE:.\1 

Srs. Membl'Os. do Congresso Na.cionn.l--:
Tendo-em ·consideraçãooc1ue pondel'OuÕ 'Mi
nistro da Justiça e Nogocios Interiores, na 
exposição .junta, sobre a nece~sidade . de .soli-" 
citar-S<} cl.o. Congresso Nacional ·-a concessão 
~o credito supplementa.rde lOO:OOOO,á .verba 
n. 14 do_ art. · ·2o da lei de- orQamento do 
exercicio -_de 1903, pa.t'a a rubrica--:-P.iligen
cias . Puliciu.es~ cn,be•me --- a honra ·de .sub· 
metter o assumpto á vossa . ttpr·eciação afirú 

· ·:::de_-:quev?s·digneis- -resolver .conlo for __ acer- · 
. -ta.do.. , . c . __ _ ·_ . _· ___ .-·.-. _ ..• .•. _· .- ._.···-·-·• < .:: - __ .. 

Cl)ndições iden tica_s, .. ás_ daq-uel:e · __ mili t:l.r, c h~ 
tambsm tres conterraneos meus que faziam 
parte da Assembléa~ estadual, em Santa Ca.-
tharina. _. _ .. _-· ._·· _.·. -. _ . _ · . - .• . . . . _ · 

Assim, • solicito· a v~ Ex. ·que este -. velho 
projecto seja dado para a ordem do dia dos 
nossos trabalhos, sem preterição · das mate
rias importantes, que nella figuram. 

r:>re_t~nd6 · apenas que possamos estud·ar• 
este assumpto de maneira que a . Camar::~. 
faça a justiça que merecerem este.5 meus 
con tP-rraneos. 

() Sl'": iPresiden-te·-" A Mesa atten ... 
cierá ao pedido do nobre Oeputado; .opportn. 
namente'i · 

Vão .. ~ .. inipi'iníir os seguintes 

·PROJECTOS . 

. :N. ·133 • p..; 1903 -.. __ · __ ..•. · -Rio de .Janeil'9, ü de 'Setembi'Q de 1903.
• ::~P,·_a11cisco . d'e · Pqúla _ RóClrigues • Alves. · ~ A' · 

·c?mmissKo de Qeçamonto; > · - .Re_cTdêç{{o pç1_1~a 2a. dúc~;sào do -aa'riiNvo of(e-
·ilepreséntação: . ___ ._ ··....... _-·. __ _ .. _yccido <qo' p1·ojecto n. - 132; 'deste ·anno, · · 

· · r.mtm·izaJtdo o J?oder Ifxecutivo a i;eorgani-
Da Intendeucia Mt.lnicipal lte Jvi.c)s.;;orü, de .zm· as .Escolas de Ap1·er~rtizes ~lfal"inheiros 

24 do- mezultimo,· apresentando · como ·um e Pratica cze_:_J,'or-JJedos _ .. _e' os co1-pos _de ?nco·-:-
.. dos meios de .. de.?ellar às . seccas _ periodícas · nheiros 11aciôhaes e ·de _ inferiores 'clÇc _- ar
. do Norte o projecto de , lig~1· : õ pó'rto de ·rv!os; · maclct e a:~crea1: e .?·egttlamentar as Escolt~s 

soró P?r meio de uma, Estrada d,c Ferro _ ao P?·aHcatie Artitharict, de Foguis'as e ele Ti· 
·c· rio S. · Francisco, no · centro dó ,Estado da -- -nwneiros; Sondado1·es , e Si[tnt.cZ.eil·os c damlo·. 

Bahia.-A' Commissão iucumbida elo o:~tudo outras rwovidencias · 
do projecto .n ~ 203~ desto .. D,nno. 

~ · · Requerime~to: .. · · · • · -__ . . __ o Gongr~S$() Nacional resolve: 
· :· ·I)e-Jos( Mv.rl'a ' Fernéii1d~s t:a1'1~eira, ·reti- Art.T.o Fica 0 Governo autot·iz<tdo: 

I'll.tldoo· seu p_edido feito ·ao Congr~sso F..o-
4eral, em . oumbro. de lGOl~ e relatiY() 'a um §1.0 A reduzir as esco~as de apl'ondizeg . 

. ' projecto de valpr-ização,do cO:fé.'7'JU1:úado a9s ,t!uiriúhcil•os _ a. cinco, .· de~Sen volvend() o en
-.----.:. ~e~uerimen tos a que:· .all~'de o ·_._ petición_ario, . sino -. Cletnentar eprôfissiônal~ de : 'modo que· 

__ \ ):leja enviado ~á-Ggmmissão .: de -. Ot•çan4ento. . e!J.as:_ posSalYl."' abastecer · .. âs .companhias de: 
'>: C()· ••s~- .-: .. : -Eliseti. G.unbêriile~~J .. : ~fgri~~~~.idttt~~~ . ·(lO···corP.o :de _-_· marinheiros --na·· . 

· R1;esidcnte,y. Ex. hade, me permittlr que, ·. § 2.o A.reveros regulaimentos do corpo de· 
;._ ~ se1n. pt'eFenuer ._})réterir. osimporttm·í;·es as~ t:P.ai.•inheiros üactonªes,_ das escolaS' de apren--

;,:·,o -· SU!nptos,que tenws ~- tr~tar, «3U .. v.enha l'O· ·_._d_._iz __ es_·-" __ 111 ___ a ___ l'_l_ ._n_.,_ .fi_(Ü_.,i_·_o __ ._;:;_·.: __ -- -_-_e ____ ·_-__ .d __ o ___ co_ r_p __ .. _._o _________ •· __ d __ -_e __ inferi01_ ·e~_·_ .c:c :·'}!ÍiÓi'eraóY. J~x~ que sq _di#ne d(j · irieluir· nél, · d · -- ·· 
-- ,.o ___ r __ ._d __ ._er_l_._ido_ .... __ d ___ J_· __ a;:-_d _____ o __ snos~o_· __ s ____ .:t ___ ._r __ n.bal_lio_ s_-,_·_--:_u ___ m_ · :vc_.·lho_ ·· a arrua . a. ' ·; •:i .- . · .' .. · .. _ - -.··•-· •- ·-·.·. -. _.·-... ·· -· .. _ · ·. ·· .· ··· -· d · · - d · 1 · · · ._.. § .·s.o ·A erà,àr··e l'egulameu tar as ·se,guintes-

.· I>l'OJe~to . a·~. C911t1Jll~sao , ___ ,~Mü~'1 IJ 1a9 ·que.l'ril, c~colas profissionaes,-·correndo_·_adespeza .por 

~~·!~~~fi~i~e~~~~f~g!~!~~~~%~;~J!~tÉ~~ :~;Z~L,~~~~tn~~~.";"s ~;v~rba;; . qr~~~.G;~~" 
·.ci\rSanta · ('éttlüü·ip(\';-. :_ô[tpitão ·:.M,~noel 'Joaq iÍinT ·; •. :·Lo ·)~sçólt\:~:pkat.icl1 .• d0 ~rtilli'ada, pa1'11 ··· os 
·::, . .:',.J:r M~J1ha~.o; : 9+iq.;j~llgª'n.4q·,_s9 . - preJ\}diG~tlo .· .. · pelt~· -•-~o~ · .. tonen tes .. q,úo j(t·-tenha,m •- conclui~9 :oyte1npo· 
._;;:;.;:,;;J.~~.'~tc •-•-~mmstJ~VCJPS~lecl"~t.q,\l'"'q~~- l1cruoiJç,~-mt.7· ·:g~.f.·~~~~r~~'CJ.pa~;_::,p o:pltl'it•••-• . - .a~. --pt•aça;s_•.-qn~.;:.rstix.º~ 
.·;-.}.\ .. ;-JI~a.I~9s; ,q~J,~ :tt,!lllt~.111{tom~dD · p~t'~t}- .:mv·J·.~:v:oJ~f!il • ~vonl;--1111btlt~~di.L~ ·- Lt .ma~rlqula •• ··· . •. : -.. .•. __ · (• :-•···_ .. _ .. ·_ 
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, ... -~l; <i Esco ia, de tÍlnoneiros; soridadóre s ·e . 'J... : Coinnilssão cóntlnúa .. a .:pens~r -qúe esta ·_ 
csigrialéiros.. --_---- .• •. : - _: .· _-· .··-- -.-· -· . · : ' emenda de":e se_r <:tPPl'()Vada, .. •-- _ ' 
: -_ :- . 4~.o A rever o.regulamepto da, . Escola P1;a- O intuito do pi•ojecto riã.o ê revel' .· ou alo. 
-fica de Torpedos, tol'nando"a obríg~toria. terar o Codigo vigente, ou' estabelecer un.1 
:para os 2°5 tenentes quej<t tivercmsatis- :novo systemana qualifica.çãodos-crimes-po- · 
teito o requisito do emb:wqueó . .· ··•.· ····• ... •-·.·. ·...• liticos e ~na, penalidade; rilasa.penas supprir 

_Al't • . 2 . ~ ··Os direetor<3s e professores. d::-!S uinalacuna, dtt ctual póde resulta. r a impuni
escolas ,de arr.ilharia, de foguistas e do ta dade . de criminosos, estando, a.litís. o seu 
moneiros, sondadores e · signale.iros, terão delicto definido expressamente em unido sous 
ven~imeutosiguaes a.ns dos funGcionat'iosde artigos. . . . . · ·_ . · 
categorias correspondentes da Escoh P1·a- O referido Codigo, que é ele dat:t antE~rior 
tica. de TOl'PCflus. . á ConsGituiçiio, estabeleceu no art. 107 a 

Art. 3. 0 O tempo de serviço para a. re- penaJle hanizuento para o> i:a,beças, isto é, 
forma dos : officiaes ini'erlJres da , anna.da os que tiverem deliberado, excitado ou di
serà computado de conformidade · com os rigido . os. movimentus (-art. l08,-_2a. parto) 

. princípios gHl'a ,g da legbl.ação militar em para dil•octamente c por f'a.ctos mudar, por 
-vigor, ncando del'Ogados a segunda. parto e meios violentos, . ::1. Constituição Polltica da 
o final do 11et. 67 do reguL:Lmento que Republica; oa fórma .degoverno estabele
·baixou com o . decreto n. :-L33J, de 17. ·de ci·l·a, pen:.~ muito gt'i1Ve, país impol'tn.va na 
março -do 1899, e§ 5o do :n't; 33 quo bai~ou prlvaç'Kó dos direitos de ci<lí.tdi:í.o bra.zileiro e 
como den; 3.417; de 29 de maio de 1902. na prolübiç'Ko deh<tbitar oterrítol'io nacio" 

Art. · 4. o Os marlnheü~os na.cionaes que nal, devendo ser• condemna<lo.o que volta~se 
contarem mais de tres annos de serviço,com ao paiz, {~ reclusão até :-30 annos · · 
exemplar comportamento, . terão direito · '-L ' A Cunstítuição, poré111, -peomulga.da pos
U+l1a gPatifieação a.ddícional correspondente teriot•rnente, no at't. 72, § ·~o. aboliu a pena 
á metade -do. soldo, cnnsidcr~l1d()-sc dm·o· judicial de banimento, e, não se tendo trata.
gado o ai·t.Jo,:•_ n~ 5, do · decreto n. 478-, de do :dnfa,zcr a. nccess -.l'ia -substituição, fica.- . 
0 de dez.embro del897. .. . . . .· .···· - -- rã'o sem 'penalida(Íe- algum à aqucllüs criini~ 

Ar I;. 5. 0 • Re'yognm-se as· disposiçõe-3 · em nosos . . -._·· ... ·._._ .. _ •. · •. ·.· .... . , .· .•.. . _. ... . _· 
~ontr<J.rio; OScna.do proctiruu, 'muito .crÜerL_isan1cn:--

Sa.la. -_ da_ s . G_.o.Imni_ssões_ , ~-10 de seteml.>r_o __ -L_le te; com 0 prujecto ·que enviou á. Camara, 
-0') ·u c C supprimü·-esta lacuna., lirnLandbse a. .i.s.:;o, 

lV. :J.-:SocJ._res Ne(va, presl ente.- w·los 'a- pJ __ I_' não __ :iCr conve_nicnto esne .. rae lJOr t_uua 
~;akanti.;..:.,.Som·es dos 8cmtos ;---'-Oli~Jeira Yccl· . .1:' 

. !cuhio. r·evisão . ou l'ef(ll'llla .tota.l do·Coúigo, y_uc s~~n:L _ 

N. 164 B - l 008 

Pco·cce1' sob·l:e-,JiilChdas offc1·ecidM na ;Ja. ·a-:·s: 
cHssr.!o do J1tojedo n. ,'J!.Jl,(ltJ 1902,do Semulo, 
(!Ue estabelece a penalidade pal'.:t <J.<: .. cdmes 
de f)_He l·i'atc! o cwt. Jú7 do Codt'go Penal 

·( _Vídeprorecton. W4, de 1\)08) 

A GommissãO de ConsLifil1içã<.i Legislação 
e Justiça, depois de estuda1; as emendas • ofl'e· 
recidas ao prujecto n. W4 A, doSena.tlo, pas~a 
a. dar o SOll pa1:eeer. · . .· · · - _ 

' p 

EMENDA 

duvida . seria. ·demo1;ada; o que rota.J·daria., ··
com g.rave prejuízo . par::i. a ·., manuten~·ão da 
ordem publica, a pl'oviclencia:, · qHc é da 
ffi3.ÍOl' ur•gencht 1 pois . 0 [),Sf3Urrl pto já tom sido 
a \rentado nu~ tl'i tiunaes ; · 

A pona . . estabelecida. no peojecto não póde 
ser me11or . • TL•.tta~.'le de substituir uma pentt 
ua. m;LitJr gra. vida~le, que pútle • importar -em 
reclusão a. tê 30 · .. :w nus, · pelo •· quo . não se pó<le 
considol'ai· oxeossiv::uL de 10 a 20 annos, t~lli 
consignada. .. .. . . . ... ·. . ~ .. · .. · .· .• .. . · . 

Acc_r·esce, que é preciso guarqa1• a_.-indis
pcnsavel pi'opul'cionu.licbde cla8 penas, com
p :Lrando-~~e com a ques_e twha commina.<la, 
em·outros artigos, . que trata1nde· crimes da. 
mesma. n·a.tu·roza·, · .. ··· · .... · ._ · · · - -

_ .. :A comn:1issãtJ de Cqn.stitt1iç:rt~), . Legisl~gão 
· :.Justiça-o{,feeece ·aseguinte emenda:·· •. 

· PLmh' com· a · mesma _ .. pena· . crimes, 1íu:J 
mais g1·aves que outros, é üm absu;·do, _que 
nã.odeye figurar em legislação alguma. -. 

e A approvttÇilo, _pois, _ da·emendaimpõe-se, . 
para .. que .· ·sQja · restabelecido. o :J?FOjoctq· .do . 

·. <: : RestabeleçéL·swo art; _1 o do projecton. ·- 164, 

- tlo_ Senad~~ ~ : .. · ·: --.• _.--. / - ' __ ·---_,_,·-•-·-·--•---·· ·. __ ,_-_· ··•-----·-··--··--. ·:, . 2 •.. 
. : ... ·· saia c1as·· sessÕ~s,_:3 de· _ ~etembro -_de --rg·o3 : ' 

- S~n~<lo. >· 

... ; , . ;Pa_rar~hosJliont,f3negro,pr:eside.nte,i--F1·ederi?o · , __ ._ EMlÚ{DA. . 
. ·c··,I!.or.ges·.-c-Es-tevain Lo_qo.-:FI·anci_sco 1'o.lentino.i ---- - -- - . ---- . - -. - -- --

r. l:\7L·ui'::: J)ominl}'ues. +!f osánnal~ dÇ 0U1J~_ina. _ •-i .. -~ No art .• 1~, ·onde ··-- /813 diz .·2 Nbs Úim~s ·de : 
- .: .. -;!1-:evedo .Jfarq.,ús: ~ ~Ange&qPiHlteil:o. · -· ' -. (_q~e· trata oart·~ -·-107 do Codígo_ -.{>enai,_> ~;ro-

.. , y;;.; 
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~-t.-.:i_· __ •-~_ •. /_:"l~--2_,:_-_-;_'._;· __ : . . ,: ___ ,~---~--·.·_: __ ;_ •. -_ ·: _:,.:,.,?~_;i,·,;~ '-- .. . ~ ''" 5:~N~~~ê 'DÀ·-~ cA:i\1:Ã:R:A:;~; .. ~/ ·_: 
- ~ '-,~·,: __ .-_._~~.- :;. '~·-?' >;;:·:·.: -,: •i .:: : ; .. . -- . . ... -.-;.,.-

f:; 1lh:ága~àpê1()- docret.ô n.:s47;de Ú do outubro mentós~ •éque _ por · isso: çlé\rem · soif~er-~úna. 
J?d.e :.1890, ,serâ.ti.pplicâ:dé), ·é),bS cál?eças i1 :J)er] a _do pen:.t nia~or; ;cmboru. . todo~ s~j<lll1 q uaJ~fipa(lcs~ 
~,::~:reólusão' -·~tWE10af. _20 -abnos~ digà:-ào: •• Nos 'corno ·autoreseú:r vista do dispost9no <1rt'. 18 
: <CL~ii_lle~_de;· ,q_ne tr:1}a o· ~rt .• -_-.107 do .-Codigo do Codigo, q1,1e cqmo t<ws.considera não só __ os. 
· · :Petial;·: prOml}lgado 'pelo decreto_ ·._ n. 847, de -que .resOlvem e . mandam commetter· e rimes. 
(• lhdeoutubro ,de:J890•, sm~á àpplicadaa.})ena comq_gsque ___ execnhm .os:-queforampoi• ou·-
·- de ~,recltisãO" pol' . lO 'u.20 annos. -· trem •deliberados. ·-_ · 

·-·.· ·.-No art. 2ó, onde se diz-:-:-Na. segunda pa1•tc A passar a emenda,v~rãoa soffrer _Q. mesma 
,Y~:·:do _ art._ l07 do referido ·codigo, .gncic se diz._: pen:1 uns e outros. .- _ .-_ _ _·_ _ 
_c co::réoS~di_ga,.;se: . co~a.utore~r-::..diga~se: Ficam p codigo de .. 1830, em'algunseasosal)enas 

sli'ppril11idas da 2a. parte do · art .1 07 do Co- punia os primeiros. _ 
(hgo Penal as palav1•as-,- do banimento aos O principio adoptado pela emend::t, .aea-· 

._ · c.tbeças ; o-aosco-réos- a de reclusão por bando com aquella dist.incção, seria talvez·: 
'~- cinco tt 10 annos.. · D.cceitavel, si se · tratasse de organizar. um 

._ _ Accrescente-sc : _ novo codigo, ou estabelecer um .. outrosys-

_-,- _, :'Art. 3. 0 .Fic::únigua1mcntcsup]_)rimidas as , tc~~:ia, _.- · asst~mpto pai•a lo~ga . meditação c 
pa.l.:tvras constantes _ da. nltirna. _ pa1•te_ do 1 - r - - t' ·· 
a_r_t_.•- 1_08_ u_o. GJd_ i ao_ Pe_ .n_ al_.• : << R. eput ___ t_\.m-s_ e. ca-__ arga uscussao, que nao compor a .. o pro-

~ ,iecto, que trata. apenas de supprir uma. 
.,_ bcças-os que tiv.crcm deliberado, : excitado lacuna. ·:: 

QU dirjgido_o movlnu~nto~>> Accresc6; c1ue . a penalidade é. inuito áu.,., 
Caiúa.rn. -dos Deputados, 2 ele ~?etcmbro - flc gmentada:; _não só pa1•a o~ autores secunda

~1_90~.-Bernardo . de Campos. rios, isto _é, os .que _-apenas exQcutam o· 

.- -.-.·-·$: Coclhli~·são. nfio . pôdo . ácceit~~' --~··eme_n~lLt. ~~~~riá~~Hg~~:ros . resolvi_do, _· co~o - ~a~~:.os 
A dist~~cção: en_tro '--Cabeças__, ou princi~ 'Aquelles,pelo ~rt._)07; sómeht'o ~ão p:tssi-

, , :-· ·I~(\eSi1J .~Qr·es . d·o.~ çprJps ·crimespolit,icos, - e .os v eis ._ da_.·. pena de ·-.- cinco _aJO .. a.nnos_ -de , re
~ ·-, · q_mf:sq,p~·ást~in ~ a.companhp,l:_oscfà executar cJusão, .ac> ... passo qliQ, _-_ a,qoptada -a emendá, 
·._ .• -·os p!a,no~ oufno~Imentos __ por .. oJles . __ rE!s'olyi.;._ que_ O!{eq~lipara m.s. _- cabeças ou chefas, .pas-: 
,:<X~6s; : ~·i:lcÇ3ltttv'ei, . ~ · nãQ é, umr~innovação.ê.en- sa1·~os u. sq1frer adeJO a 20 annos . . _ __ · __ · __ . 
· -· xcrtn.d:i .ilo ·Código vigente ; _-_- •-,- - - -·.· · bs seus ':·cmrip)ices teem tambem a 'pé'na 
. -_··· -'<EHa cs_t.a.va. firrnp.d.atambem l)Q '_do :l830, m_uiton.ggravada.. : , . · .• _ ··_-·····--· . .. . < _- _ . 

>. • ·cn1-dive1'scs artigos. -_ - . _· · ·: · -.. ... · A alteração de um systema pchal1íão póde· 
· _ .. __ .' E!fectiyamentc, .. · como mui to bm11 . disse serJ'eita. .por . pn.1•tes1 o a ultim:.t h_o1•a, em 
· . 'd<~ . tribrióa- o Hlusti'n.do · i'litltor• da omenda; nrri projocto que tra.ta de_)lossnmpto ct.iveeso. 

·Quáriclo · algüns· jndividúos se -rouncm, se Pensa, pois. a Oonirilissão que a .emenda, 
:i.jilsta.m, pár·a ·a 'pratica· de um- dol~cto; for- deve set•_-rcjeitada; 
)Uando.o quo, ·em · diréito criminal, ._ se deno-

y .. m In~ soei elas c_r,;i?.ninis, o -P<!PP.L .C! ue -cabe a 
·(ms não é o mesn1o qu:r cabe a outros; Um ou 

. ·:.dguns .pqc1em .i·a~ólvei' o dolicto; . delibePal~o, · suns.riTU'I'lVA 
•. ,•-- :Ll'Chitecta:J."o, ,p1'ovocarout1•us a· executal-:o, - - -
·:i; J>or.meio de promessas, ·de da;divas, -de ,_· man- _; ·o _ pl·~Jecton. 39X> de _Iü0.2, vindo do. Se
- ··.·dát();•de ameaças,·. otc; .. -.. Outros ppdcm, .antes nado, ·.fique _·. as.ümrcdigido: -
'; ·()durante o· deUcto, ··prestar .-. auxilio-tal;de ···A· ·· t ' 1- ·· ·N· · · -· .. ' .-· ·d ···_-.-.... ·· t t -··.· · ·· T · >: -:t.almolltn;, _qUo,. sem .ossa :•.auxUio; "0 Ct>ime -. t . .. ;o . . os crlme~ -.·· e que __ L'a o; o al' Lgo- . 

- i~ · -:Jlão~ s-oriu.~:.-comnletti<{o . . Finalmente, outro~ 107 do Corligq·,. Penal •• :P.romulgado pei_o de- . 
-- ('"··Podem, ._ •• arit~s, · duranto ··<0 -·. a]_)ús _ 0 -delicto, croto n .• . ?47, -_dell do outubro d~1890, será, 
· -·. ,presta1•CL e~ecuçiiodom.esqio um · a.uxmc> - _t~o~ ~~~b~c~~o;~~-~ft~~~~ ;cfeedgusd~ ~~Psc~l)~;,9~ 
::.c.~:: çup4ª'rio .--·fot~necendo instr•uccões. apagando .· _Al·h 2;o- Na s~gund.a·:· par·te -do - mosmo: 
i~~ :~·:-s9 :.·.restigios do crime; facu,ltando ,Instl•umen _a_. __ r_ t . . ·_·_··.lO_-__ 7 .. _ . ___ do __ . __ ·:_·•·-refi_.er_•i_ d ___ 0 çod __ .i_ go, .. o_n_ 4_ .. o. so d_ i_z ____ : ;;;: :',tos -. criminosos; _. facilitandod.\. f'uga .dos dolin- d ' · · · -· t · t · ---·-· -· ·. · · -· ··· -· -· · .·. · .... ·· · · · ·· · .. co!l'êo; iga:se: . co-a~tore~. . . . ; _ . 
j·~~~;;(~-~§.i .-0~ifr/eú•ó ' Ól!.Mú_. ~~,b{.~~t~ré~:-.tliº:~~i4s• ; _•·•· ··•-Art; __ ·:_-•-·3-•. o,· _· Revogall1·f3e ·_.as ..• -.-disposlçoes · .. em: 

'\i.'.:J,1;9t ~~gun4y~<~!l.t~l'~S< Illat,e{;l~~~ - L/~.o ~ed•celro ' . _cJ. ·_ov.$_n_-,._'A·_a_t{_·.·•_a_a_. __ • __ :·-_.:_-.u_iT_-~e-_'J_l_··_~c-_· .·_.(e_ ••• :_:s _____ -__ s. ___ -_-,o_-.• _-.-:••_e_ .• _-•:.--s _• .-. '_._ •. -_·_:a _· __ · ___ -.• _. __ ~_•._d_ •. ~ __ ._._-_e __ -.•_-.:_i_.,s_ ••.. _·_:_e_,_:: __ -_Ie ____ -•. :.m_, •• _ ..• _--·:_---_-_h __ -_-_._:_r _. _-_._-_-_-_-_·o_· ___ ·_) _-_:_d _-._·_-_-_ e_-__ ._-__ -_ ; .-·. __ -_._1 ::_.g,-.•_: ____ :_._·-_6._:_$_·_( _, _ •... _ .•• _._, __ --·•. 

~j~~m~~f~~.~~~~,~~~~!t~~~~~it~t\9~:~ ... .. . . 
+--::;~'' :(~-~-~,- ppls,-.··•.nos __ cr,iJilesp()liticos,:· ;q no··_·.· são: ~e ~ - ·: ~: (l~nifuJ~são . rtãoacc~f~·a ; J;~h·b~tFtctÚ~bi. ~ 
,, ::·~ ,;-n4tt:~re~a , ._:. l}lt1i.toL ., éspecial, '.,, · i~div;iduos"_; .• que , --.:.A: .• Q~'lJ .epil~, .-ql1e ... . pásS9U : 1Ja ..... ·2~ .. __ ._<U.sq_lls~~a,~, _ 

'Omam)Üj}}'li,~ par,fê':mais-âcti va, COiiSisten te rlá Oq \lÍ p(iraya, ~ ~ penà imposta · aoS .Ca~eÇaS (L:-<40S'. 
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·•·'"~ - -~~.:.....;_...;.;::.;.;~.;._;_;;,~+;;;;.;__....,;..:;_:;.;;;;_;..;.;...;.......:__..;...__~'""-'-'.......;_------~~- ~- ~- _ ...... __ • ..,.._ - ----- .:-"'". ---_;..~ 
. - . - - - . -' - ~ . : - - ' . . . " 

--';<lfstincção - cnti~<Y- uns , ~-- ~~tros, o _(taeera, · tentàm. não dostruktotla. aCJnstituiÇão,mas ·. 
:· j1elonienos, uma iO'Congruencia. · · . · algurü de imüs a~·tigos, terao á mesma pena; . , 

: · Osubstitütiyo agora diminac tllmbcm a os que :J,pciws se concertaram para. a. pratka; 
penacommin[tdi1 aos segundos • . _ _- _ .. ___ · daquc!lo crime, não se tendo eomeç~ado a l'C· 

Tem ain4w applicação o ·que ji expoz -a duz1r a acto o seu pt•opoüto, te ,·ão a me~m~ 
Commissão ac2rca da inconvcnicncia de se que ,os que cxecut<trcm os planos dos qu:Y 
átteraí• ·as · penalida~lcs, trtttando-sc _. do um pretenderem dostruie a, Constituição c (1. · 
·crime de c.crt!l. cspecie, sem se fazee altera~ t'óema de governo! · ·· · · ·· 
ção acerca dos outros, modi.fi.cando-so o sys- Pelos motivos cxposto.3 é n. Commisf~uo 
tema estabelecido, dando loga,1· a. nào ser de I'arccei' que S('j~ approvad~t a pl'lmeit·<\ 
respeitada tt proporcion:llidadc da.-: pcrJas. erncnda, rejeitada a segunda o o subst i tu-

As nações tccm o direito de defend<'l'·SC e tivo. 
d~ pu_ni~ .~s qu~; ,p:·ocur~m. destruk a sua 1 Stda das Comrnissões, U do setemb1'0 dú 
constttUlÇdO c form~ de 00v~rno. . . _ 1003 .~I>ai'lmhos Mrmlcncrp·o, pl'Csidente.

pesdc que se ad1mtt_e o crime polltl~o. n_ao 1 ~ ,, , l ~Li .. . ,.., -F Tutentino -Frede7·icr.' 
11üde ha:vce outl'b ma.wr do ·que o meneio~ 1 .. Gvec 0 • w guo.; • . . • · • . . . 
nl" d .. ·· t. -- ~- 0- 7 1· ·_ · -·-

0
- d' ·-· lJorr;cs.-Lw:. DvnnruJ~tes.-l[osa;rn r.~h de Olt· ·- a o no al' • ·- _ ( o nosso._ c Igt. - -. · _ · · · ·· 

Tont:1r destruir . dírcctamcnto, pol' racto3 c 'WI-I'(I , 

p::>r mr.oiosviolcn~os, [LCon.;;tituiçho c afl>r· 0 Sn. EsTEVAiii Lono-D~ n;ccordo. segundo 
ma do g..iverno est:~.bclecicla, pcrtlll'bando a. porém tt dout ·in:.t que p~Lsso a. _ enunciar: 
ordem pu1Jlic:1, _- ca.usa.ncto gru,ndcs ma1cs :w 
p:tiz c aos pa1·tieularcs, destruindo a forLuna I; Dcn t1·c todos os dclictos-o mo.is digne 

·publica e i1 individual,.conscqucncia. hcccs- de a.lt~nção, no pcns~lr de Littré, o · c1·in1e 
sarji1 das revoltas,.é um crime sem a me no e polith:o , nã.o IHt, _todavia, - recebido ainda a. 

i· ; d11vid~ rgqracedor de uma 1 unição scver:\. su:L conccituaçtL•:> definiLi,r:.t. 
. . • A~tali.a pune con~ -~otençü~ --- por 12 a · 24 Dcsconheccndo,Jlwba.so juridica. o exclue -

anncs. > -·- . . ·· .• '' - . - .··· - - . c· rr" r·' d·1 ' tiOI11Cl1Clatura ·'o"' delicto~ - fun ' · :' _ ~ '- J\.' França ·comdoportação cm._1·c~into forti~ 'tt ·- ,l '" · l .- .- . · __ _ - ' t · 
1 

. .. u ,) .• 1·111
· e·: .• -o'r· ·· 

--ficado, a · Be'gici1 . com _.- dcten('a:J __ pcrpetutt,l dvac.dzoo"eroulq)C~ll1e1. ·c·l~_) o,rançl~ovoli'edpo ~~~a.ndo ép,t~\ir ' ~ 
__ . Portl,lgat com p:~is } o .. maior· colJ.ulal' por 6 . · , .,, cr • "' :' ,., : • b 0 v,"r·r·a• · C'Oil~·i· . 

annos ,e··.,üíth d ·· 1 O do dc•)'l'edo · 't HunO'L'ia.Ja.ctus do aenm uso uup~llso ' ) ·~ . ' ~ - _ -.· .. 
' ' -· . · ~0-. 0 5-. "' · d , ~· od · - • 1··' , ' . :·_ 0 l-l del'avelmentc, a sua. lndole, pO!'!J uanto, llJ 
~Ol}ll ai )t,pn(; .C ~~~a, 0 , uiça, a Ho . deconcr do tcmp:J, asi1léas lwntom reput:t
l.andacomprl;jao ttteJDannos, a Allcmanha ·u·., -;· . ... -,- .· . -. -- 1--_ · mnol)·0 ,t0 (!Om detenção p:;epctua.,~ a I-Icspa.nha com a. 18 cu_t:UL~o;_:.ts ~o tal n,un, lOJC, .. - -_- J..-: -

~11qr.tc aos auto~cs pPi.ncipl(S (c:~bcças), a Su- de~~01cl~~;;~~~o. lh 111._ prla escola _ classie:~. 
1ssa com.rcei~IStl:O _ a.tp ~·- anno::;, n t;euguay 0~~riptoJc~ t{~ n~t:t 1.~cusam apoio ,~ opíniã.~"J 
com pomtcncml'mtüe2:.... :mnos, o Chile com r( C· r",, _ t· : b·; -. . s ·L •nt· l· -.1101. F'rwl.r•l 
ÍO}W.lJilit.açãO abSJlUta para Càl'gOS político~ C ·O 'l.lUlil., t.Llll .,lll tiS G clll1 · · · . 

reclusão até 20 annos, o no;;:so Godigo de 1830 ° Luc,ts. 
co1n. ·prisão cum tmbalho por 5 a 15 annos, o Quanto ao. movel. do ct•ime, n.d\'Cetn Pe;;:,· 
p~()j~:.ctoapresentudo i est;t Camara. em 1893 sina--Cüi'Lttmento não se póde üesco'?_.IWcer . 
por· uma com missão de novo membros, no- que o dcUcto pJI itico ro~ulte da, acçao -- c!!:> 
meada p[Ll'a · rqvm· o _ Codigo Penal, com . de- homens purcs; ca~osJn, })Orérn; orn q~c um · · 
tenc;ã.o· por 10 a 25 ~Lnnos, o. peojecto n.qni r.tP' ('a()to, p:!Ltts condições historicus do u~u deter-- . : 
pro.vado ein:J808, c que· csttí. no Senado, no znin<!'do povo; ~e incluo entre o~ cL·nnos, ao 
f.J.UaLnão· predominou a. sever-ida.Ll.e . nos . -cri~ p:tsso ·que o· gl'ando _ lWincipio : da luta - pelo 
mes puliticos, tanto quo nã.o figut'i1 coino <::l'i~ Dil'eito impõ:~ o seu·cumpt'Íl11cnto ;· h_twn~J.o 
mo aconspirac;üo, co1n a do -prbão co111 tra~ ornergcnciasíneluctavcis na historitt do. ciVI~ 
palho por 5 a 15 annos, etc. · lizu,ção qüc obrigam a tomar-se ar·1nas contr·u. ·- -. 

' •' • 1.'01' ,c . .:inscguinte, a pena G3f.abclocida no O poder i'iOCÍU.l que trahe tl. SUÚ: missão, JH'OCO· 
> pr.ojoclo não ó - sevor<~, pelo qu(} não deve dondo dahi a le(,itimidn.do da rovol ução: ncrn, 

,, : s~r 'di.riliouida ~ :• ... . . ' . ' ' . - . . ··.. .·.... . por isso. ontrofmto, se sanócionc ·a doutrina._ 
0: : ' (; ~nca1'ad.o . pot• : outro lado, ;o substitutivo combat:da--pol'que, desse. rnodo, dcspr.ovi,~J~ 

não. deve .ser ,- ac.ceiJó(porqtto .cstabeleco --_ a o.delicto.r>olitico do .-. base. ju1~idi9a, att,IngtF· ·: : 
•· _ P!);ltt _-_.-• ig_ua.l _ paJ;a.: ct~hno:~ <f o .. g1·a vidado di~. se~hiW âglorHici:ição -_- da ttoar•:híít, . det:iva.u:to .• : 

___ ·xf3rsa: .. _ ... , _, ... __ .· . . ____ ._. . .. · , __ · _ . ____ . , it .nn.tureza. ·ct•iniinaL das acçõos pogtica.s n.~o.· .. 
· · .Por .tçn~a~'Qn:l'd~~trt~ir pot• . n:iei,o~ violentos: sómento. ,do puro:·-intorosse ·· .cio ._ potler ··s_qctll,:-__ -

·· .. .... __ . ilirectame~to • e pox• factos . a ·Cqnstituição ·o -a om /conservar-se, sinf\,o ttünbcm . d.as ·cxlg~~p· · · 
'" fórina do governá r ·poder~o. ; alguns cx•irn,i· éias do Dii,cito. < . . .. ·• ·• • . •.... --·_ .. ___ _ -- ... __ . _---·· ---_·_· ,· 
?. n()~()~ ':~er:_(P\J.Qi~o~ · coiUa ipena .Ode dous -_ a seis- O segundo motivo . contest~r·()· · nrus!L:; ,~,ln. :- ,o 

.(. -,~ílgos:·:z(p()lo ./stil>~tit~t~iV:O)'~.u.o - ,~par:;so que, fi .. v~rütbílidado· da 'fórmQ. ~ nãgé _ r~quJ§Ito -, do"'i: 
··• . •·.•; ;<~~•49.". ~I»: ; ;)'ÍS'~( .~~···· '!-;~;·{!os ;e /11 .~ ': o,;::~;,, nen,l!~~âJ~~~~. ao ··dJ"'é ::;· n • i gtons ~n~i~· d? •·· 

( ~: . ·,,, :·.".J· 
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ANNAES DA CAMAHA 

dellcto · commum é talvez menor que a. do 
pollticoe, nem por isso, menos certa. 

AesJ;as razões, Puglia, a seu turno,acm:es
centa: 

«Si o Estado não é sinão a. . proprüt so
•ciedade oeganizada e garantida., em seu des
envolvimento, sob a autoridade de um ]Joder 
superior, obvio se torna que, no interesse 
dos cidadãos, esse poder não deve ser offen
dido-, ·convindo tutelai-o effi.cazmento conti·a 
os ataques dos ·perversos; de outra sorte, 
-com a dissolução da ordem social, impossi .. 
vel seria a defesa integra dos direitos iiHli-
-viduaes. · 

Oha.uveau e Hélio r:~:flexionam: 
O h( mem que tr<~.he a patria, seja entl'e

gando ao inimigo arsenaes e fortalezu.s, sej<l, 
tentando submettcl-a ao jugo de uma. nação 
·e.stl'angcira, o que, i'óra do cas' de uma re
'i:lbtencw. legitima t't oppressão, ateia D, gttel'l'U. 
civil e apresta-se pa.ra fazer correi' ondtts de 
sangue nJim do s::tcjar paixões a.mbiciosa$, 
BSSos homens não são menos culp:vlus do que 
~lS quo, dominados pelo ciumc. odio ou vin
gançn. denmnam o sttngue humano c se ftt
zem ineendi:wius .. E:, pois, um:t opinião ltti.litu 
ti:bsoluta. a dOs escl'iptores qUe. impt·o~siona· 
dos pcln.eriminnli1blln variava! c, dc1 :1lgnma 
fórma, condicional do:; factos politieos, affir
mr.tm que elle:-~ lnnxi.,tem. 

11. Acccn .mt-se, ]JOÍ'f}IIl, divcrgencia entre 
os escl'ipLo:·cs rJtHtnt:J <L cxact;t dut:·Jl'minação 
do ct·inw político, isto é, na indagaçfLo dos 
soguint .. s pontos: 

'-') QUtLl o l'i1l'adm· mortü üus delict:Js polí
ticos? 

b) Sfio nllos rove~tido:-; do mesmo gl'~i_o '.lc 
Jl('l'vor.-sid.adu q no o.; comrnuns ·? 

~~) Devem sm· sulJmcttirlos <Ls me.-;1nas (~•;n
diçõcs do l'epl'essno '? 

O cnunci:ulo ef'iminali .. ttt Brusi.L ebs~_,p-,-f1 
Cllle, do fhcto, lia cc1•to u.ehikio no qu dit1cai' 
o rlel.ictl) JJOiíticJ; que, ainda. hoj'-:J,·csse de· 
licto esttbolcce um er·r\Jfleo criterlo na. me
~.ida üus ttctos prcpr.tmtorios e da tenl;ativa, 
jntrodut.indo 1;itrill)Oil1 inconvc~nientt)S .privi·· 
legius na p1~na. a inílingir-se ; fal::;eitt a. llOI)ão 
do extt•adicção, o, por fim, dá. origem ao :::ys
tema tle sopara.ção entre o crime político e 
ocummum,como ·si naqnelle se não veT'ifique 
reali.nfracção da ol'dcm jul'idka, qual sue
cede no comrnurn. 

Chauvcau. e • Hélio, segundo já • Yimos, não 
desconhecem a na tu ·•ez~t criminosa, dos factos 
politicos.; mas adaptando o pal'CCCl' de):iui· 
zot (lJ,~. la peine de mort cn 11-w.tMi'O poliUque) 

_ afflrrnam. f[Ue a. ·• iminol'alidade dos cri"nies 
·· .···· epnfrnuns ê absoluta o a •• dos poli ti co~. rela

:tavu. : aquelles, em toda a parte, são crimes, 
:po1· s~r . ar su~ immor•rtlidade. ·proclamada 

· :PI3.~.a;cünscie~cl.a~univ~rsa.I Ieste.Sí·• •• porém, 
orJg:mª'm-se:.da vontade .. dos .homens; .. sendo 

essencialmente variavel a. constituição de 
umanação, a sua. i'órma social, suscüptivel 
de m,)(lifi.cações rapidas, em virtude das ne
cessidades do tempo e dos· costumes. 

Demais, uma ·segunda caus·~ desta diffe
rença reside na incerteza que· acomp ·nha o 
dolicto poli·fiico : em materia ordinaria, o 
c:rime é corto, a jnstiçn. não tem :sínão que 
encontrar o culpado ; em matet'ia politica, 
ella deve encontl'ar o culpado e o proprio 
delicto. 

Na yerdade, o mesmo facto perde ore
adquire successivamento sua criminalidade, 
seguotlO a'3 circumsGancias que o cercam e o 
tempo em que se pl'odnz : é mais irnmoral 
si os direitos do poder são mai;:; legítimos; 
mais perigoso, si o corpo político é mais 
t'raco ; -considerações essas que, além de 
Guizot, sã,0 tambem extcrm1dos por Ortolan. 

Entendê Ganaud que os. crt111es contra a 
seguranç~ do.Esta.do toem um caracte1• com
mum: são inft•;wções que atacam diercta e 
immedin.tamente a naçft,o ou o seu governo, 
procumndo eompromettc:·-lhe a existencia 
ou modificar-lho a. fónna cons&itucionf.l.l. Os 
muvcis, t1.que o ;vrel1te obedece, são, muitas 
vezes, dcsintcres.:mdos e lonvavois. 

Cullocar-se. pois, afi•n de ::qj1·cr:br <~ gra
vüla.dc dcsGas infmcções, no ponto de vista 
sub.jocti vo da, moralidade do agente, 1ica-se 
ob ·ig<luo n. dar-lhes um gr<Lo inf'cJrior na e;:;
c:tla do::; cr•imes ; sob o ponto de v sLa obje
etivo, ao (:OUGl'é.tl'iu, consHerando-se os resul
tcLdos, vtwiflc 1,-so que nada mais perigoso 
pat·u. o E~t ;do e, port<tnto, cnreccdol' de 
l'OPt'c->Silfio prom?ttt o cneJ•gica-do qne esse 
delicto. 

O prohlenta, em logi:Ütl.ç~:Io eonsistü, por
tanto, OHI iit:.endor aos Citl'actercs. <lc.· eerto 
mudo, corrr.ralietoríos dos ct·imes do l~stado 
-cumprin1lo assignar-lhes uma classe á 
pn.1·to, não pa.r:t ma.is sevora.mcote pnnil-os 
e slm para. lhes dar penil. divol'su. ·daiofligida 
aos cr·imcs contra • os pari;ieulares. Dei
xan(io-se duminar por um ou outl'o dos pon
tus · ele vista: subjectivo ou· objeetiYo, a;:, 
legi~hú)Ões antigas exagerar<.~.m a repres.'!ão 
d<.1S crimes. contra o Est:1clo, compromet
lendo-::~'a. dos modernos. No cspirit\J do di
reito conternpor.:meo occorre um certo d~- · 
clinio do sentimenl;o dos crimes do Estado 
pol' virtude d.o desmol'alizaçfio política 1'!3SUl~ .. 
tu.nte dos successos u.lterna1;ivos das révo...; 
ltH;ões populares c dos attentados ao poder; 

Nu. me .. ;;rnu. ordem dn ·. idêas. enuncia-se 
Pessin:t t\o a8Signaltu• u.s leis fundamentao§ 
que dcrvom p_rosidie á definiçã,o legtü do 
delicto político. ·• · · ... •• ··.··-·.· . · 

O conceito·. do m•ime pDliticO, ensina--;. 
Frn,nz.yonListz,~ciepende.do•••cuncoit<l do·-Es 
·tadoem uma época•ct.ada·~ Astransformaç.õ~s · 
pplíticc~s reftectem-só ---.nas · cortnninações pe-
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§Q~sAÜ .hKlió DE SETEMBHO DE 1909 

Daés;::- pelas quaCs a ' ·~oiumu"Ilhão politica ·,ceZ<1 não violou a Iôi ·. da; ine1·efã, •·. tl;ansfun
:Pr<?.cura pro~eger-se_. A ?lonarchia _ absolu~a dindo~_se toda _na. alma n;tci?Ili:Ll, creando c 
e a:. monar~h1a. constltuc~onal, a arrstocracut orgamzando a nlade napoleonwa ; deixou de 
e a Republlca democrat.ICa, armam-se para ser, em conseqnencia., um cr·imo ; mas, ~i 
_dar combat3,com a mesma inflexibidade, aos se legitima a revolução 1 1li1 .tle se innocenta1·. 
adversarios de sua soberania. desclassificando os do crimes, limitos dos 

Assim justifica~se a posição especial om episodios · sanguina.rios . que devastaram • a, 
que écollocu.do o crime politico,nã.o sô na le- França em 1792 c 1793 ~ 
.gislação n;v~ion :d, como na assist:mcia ju- Impõe-se, consegllintemento, à; intege~v.·ão 
ridica intnmacional, sobretudo no tocante <.L da doutrina. de Lomhroso e La.selíi. Complo
·extra.dicção. O mesmJ facto explica este phe~ tam-na, de facto, · a de GarJfalo e Pighu1e: o 
nomeno ·que em toda a paete se observa: só dclicto pJlil.ico, sondo a violação da ordem 
lentamente e depois ue repetidas murlanç~as politica e const;it.ucionat, querida o nmntid.a 
de opinião, a legislação e a sciencia choga.m peL.~ maiorü~, infelnge, pol' igual. os :;onti
<rt uma discriminação firme o jlll'idica. das mentos 1ncdios do piedade e 1n·oúi.Uad_,;_ ; . Cll
iliversas especies de crimes políticos. gasta-se, dess':u·te, <.i categol'ia dos ctelictos 

lU. Não lla como desconhecer a inanídade nat1_çro.cs de Garofalo. 
do methodo da escola classica neste as- O crime politieo póde sor um homicidi:),-
sumpto. e eis ahi viularlo o :·wntimcnto <lo piedade; 

Expor as opiníõe::;, qual o fizemos, é lhes pôde soe UllliL acção violont.a.-c ci::; a,!Ji \'Í<J

•~ssign:tlar a imper·fejção dos seus proce::lsos latlo o sentimeo.Lo ele probiclaLle. 
scientifi.l!OS. Fót'a das !.Lua-; classes ba.sil<.tl'O:'-!, índero Gil.· 

Dahi a p1·efereneia que no::; solititi1 a cha- rolàlo os rlelielos convencioncu;s 1 sob cujo 
:rímda. escola pm~itiva,. sem cmlmrgo da . p1)- aspecto . t<tmbem :->c ma.nif'c3t-l o. crime poli
·1·enne cuntL'oversia que os sou.s pos&uLtdos &h~o, depl'imindo-se, por pttlaVl'as 011 po1· 
suscitam. e~ceip~u. a <.tntOl'LLhue,- o eis n.l1i o dolictl) 

Depois de unia profunda motinaçilo do or- politictJ simihu· ao de dilf;_tmu<;':-io e injuri<:t 
demp:-;ychulogica,social ~ pulitica.,indo pron- contl'n ,,, hunt'l.L individil[Ll. 
Jer a. origem· mais remota, do dolicto polifiíco De onde se v6, om tór·mos explicitas, dc
•3ru a lei de ine;·cia, Lombroso o Laschi eln- duzhtü, <L figtll'rt do clclicto político, prtr-a.!lelo 
gama J.otlnir assim osso cl'imn: loda !estio om su·t cxtol'im·Lw.çã<J ao commum: em-
1Jiulunla do dí1·eilo cor1stituido do 'lnt.ti{))·it:r 1! -CJUiLnflu wm este por ol(joetivo o indi.vilhlo, 
fMutlcnt,:a e t.W reSJitJilo da Oi'fJW~i~a(~rJo ,wUtict.l. elle pPO;~tH'a a.L:wu.r n integt·idu.do rlo E~
' odu.t e txono;;,.ictt, instituitit.t c qtHn-ida yol' tn.do. 
essa ;;wim·t:a. Ca.IJe 1·e~pnn<lm• itq ui :i. tono.z o bjecc;i\.o q uc 

Basea.ü:1 sobl'e a l'!Jt'ça. oh.indi\·:L rlo dil'eito - at·rlonto ceielllll~L pt•otlt11. no C.L.Lmpo 'Jflp.;sl;o: 
o11'endido, re.;ol v e es~adufiniç~ão mu1 t,a,:-; qun . ..:- o . dolicto politico di vô1•ge d.o eornmum o 
tõüS <LVCntaduS peluS jiH'ÍSttLH CltSSÍt~OS, OS l'ut•h·SC !L qn:t.l<VWI' tlo!lnítÍV<L C tl'H,CtOl'ÍZUÇÜ.U 
qu<Lüs busca.m sompl'e rli visa.t• no rLlllcLo po- pot sm• ('-l'Oít':ã.'J <Lrbitrariu. rlos . gi)VCI'ULlS, 
li ti co o <tUO 1.onlm e~ .'i ll u.-!p·:ci:Ll o:~copo : ume1•gith~•J dt~ cphumel'as ncee.~ $ida1los d.r} 
o ide:ü politit!O. OPa,, a. n~rd.u.de 6 q1w a, JlO!ttit:<L. 
inda:;.!-açã.o do fim scn•á um guiu. afim do eles- Mm•o eqni v oco esse das thoori<~s clomi
cohrit' a. objecl;ívidadc do dit'<lito orrendLlo, nantüs. Cel'to, tem ollo,- IJ CI'Í!UO polüico, 
m:Ls nãu basta para con~tituir o crime. 1'eit;.ão poculw.l' quo, não r:l.ro, o to1·na. mais 

Em delictos eommuns incluo o seu auliOl' sym;~:ti;ltíco em conl'L·onto ao comrnum ; con
,_HLl fim polit.ico (homicídio sec&ario); quando, sideral-o, porém, em bloco, s.nn dütermina.da 
porérn, so nã.J oJr(mJe <~ organização política, di~crimimwã 1, é incororer· om visi.vel ú11ga.no. 
subsiste sómento o cdme commum ; nesse Do facto, ao lftdo do criminoso pulitico, d.o
c.aso, a pa.ixão :politic~~. servit·ü. d.e meJidu. minado pOl' . :üt!'llista paixão, rccebcmdo 
1la p()naiid~1de, em confronto com os ueliclios •~s 41rn, . os sull'r•agí.os da adn:riL·ação o grn.
cle ígnubH intuito, nãüo elevando, por•ém, á. ticlão puhlica.s, encuntram·se t:.t.mbom os que 
categoria de político, ao cuntt•a.río, um de· se cara.ct.et•izu.m por uma. in:.,tincti vr.L per
lü~to, do f:.tcto,poLítico, qual se;ja a . enl;t•ega vet>dã.•J mural-:--- e licito se1•á cnvolvl)l-os, 
do pl:10os . mllita1'es ao . inimigo, póde tet• todos, na mesma. bencmm~ítn. ímmunüJade '? 

. nnica.nionte como . alvo nrn . dei;errninado Por uma desa.t•rtLzoada int;uiçfio d. .s cous11s 
lucro ; .. nem J?OI' isso, cess:t do ser político, se di:)peMadt, na. hisl;orí.a., a 1nm.ana, pa.lma 
<tfl'ectantlo a. seg1.1r;ança e a. íntegL'idade do de . ·lt~m·os imma.rcessivois, e na sclencit~ <.:1'1-
Estado . . .. · .·· .. ·· . . . .. .· .... · .. minu.l se atlidbuirít, da. mesma. · sorte, igual 
· ·sighel.o :wh!.t incompleta a,·· noc;ão, com o l'esponsa.bllida.de- tanto :t obseurn e depois, 

fll}e, mais tarde, concordou o proprio Lom glorificadit Mauamc Logros, a quem-·Micllelet 
·broso : - a essencia do delicto não repousa dú. a. iuidaliiva d<L. destruição da Hu.stilha, a. 

_,;?ómente,na}eidq- inÍ:m~ia: ai•evoluçãoú•an-•M~.d<"J,me Roln.ml. · á ·· Lucile DP-smoulins, :t 
.· , · Vt1l. -V 
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, Cl.trlota Corday ,- ~ como ~tquellas .. :furias ter
ri \leis que em VersaiHcs convida.vam 
Luiz XVI a cobrü<se com o b _\rreto phrygio, 

. e áquelb outra. que, nos a.çont~cimento3 de 
agosto; tr<.:tzilt fincada em comprida haste a 
cabeça do ·_um dos cçmvcncionucs? 
IV- A respeito ,~da pena applicavel aos 

. delicto3 polit.icos, Borciani, em sua mono
graphia Del Reato _ PolWco, .insorb J?.O Tral
tato de Di-l"ilto P enal e de Pie .ro Coglwlo, ütz 
~sta ob _ervação: 

« Scauondo il nuovu metllodo scienti
fico cl~e c::tpavolge a vocchia dottrine, 
in definitiva por se giungc egualmcnt 
o per una via mC·no h·ta di dillicolth., e 
JH'D.tícam~nto · piú sicuea al medesimo 
scopo. » 

Em .todas as niodalidades do crimes oifon
~ivos d;t organização política, jurídica ou 
oconomica do uma nação · cncontru.m•sc as 
c::tto.~·orias de criminoso; quo EnricoFcrri 

. distingue no rlnlicto eommum: a) o dclin
quen !;e instincti,·o, para o qual a poli~ica é 
apenu.-3 a. \rostn sob quo sn occull,a a · mtL 
perVersão rnorül-c ois Mn.ra,t; lJ) ·· o dclin
qucnt.) -louco, _ para o qual o dolicto não é 

. si11ã.o a _ consoquencia. do seu mol'blls,-o eis 
Ravaillac, Clemcnt. Saudoto ; c) o delin
quen te d::~ occttsião c · o pa :~:;iorml'io, arrttsta
dos ambo::; pJr um sen tirnonto, :h; vozes 
nouro c CJ uo, não l'[ll'u, ttW ng-o o cirno do he-
roismo. _ .. . ··· . 

Attend,;ntlo a o:;sas divcr.sas cspecios llo 
criminusos, a c :~tltt umdnlles propõem Lorn-· 
ht•oso c Ltt!:!cili o rosp 1eél v o syst.om:~ puni
tivo, attt•ibuinúo a, cadt1 cst:ocio do _llolin
IJ.Uunto umtL dotot•minada p~na. , consotLnto ú 
suu. indolu o ac·tivhludo mttlf . .~.w,ju. _ 

A relatividade ueina.dapLaç·ão dos dclin-
. rtucntcs poiHicos-nota. Sighelo,-deve sm• o 
supremo criltJrium, tloruinado1' da pena, ma
ximé si o crime fo1• cornmcttitlo, scgunio 
occonc nas revoltas, nos mol;in$ populares, 

·não por um sú lntlivjJuo, mas poL' impoto 
.. da multidão; quando o numet'o mesmo, . com 

:1 sua força, poderosa Ul'r'Obttta os incáutos . o 
·a palavra i'asciuadoL'a da um demagogo 

. suggerc tt pr11tica de graves excessos. 
v-gm vistu. dos príncipioJ com que pro

curo motivar este vuto,nào se me u.l1guram 
admissíveis as emondtts pr·opostas ao _ !Jro
;jccto n. 104, que, vindo do Sonudo, tornou 
seu a Commissúo ele Lcgi::;laclã.O e .Justiça. 

Aprimeil•a, .do .Sr. Bernà1•uo Campos, in
Sel'e, om um to pico, a ·me~ ma id6a do enun

.: cin.do . p1~jecto; o, óm . out1~o ponto, propõo a 
.·suppressa.o -•·du. _- • palavra~ca~eçc~s,--cxarada 
no art.107, a qual não vê, enti'eLanto; deft

- nida. em os n.rts. 10, 17, JS e 19 do codigo, 
onde· se cstatuem normas D. '~espolto . d.a /au-
torül.: collecti v a. · · · · · 

Pronunciou-sJ o parecer a pro ~1osito dessa, 
in novação; admittiodo-a cú1 dfrcito. a con
stituir-se, -mu.s repudia.ndo-a, agorD., por mo
tivos de opportunidade legislativa . 

Parece-me, porém, data v.:nia, que a 
emenda·, mesmo em direito ideal, não ·mc-
rece-approyaçio. . _ 

Sem Ir de cncJntro n.o quo se dtspoo nos 
vai·ios · n.rtigcs _ cJncerne.ntes á. a~tori<t - c.ol
lcctiva (aliás, para. mUij;os _ autorizados 111-

terprotes contendo figura.s jurídicas, exe.m
plificativa e não taxativamente), o Cod1go 
Penal, como que paút acudir a essas rcser~as 
doutrinarias, claramente define em o ~rt1g:o· 
108 o que sejam «cabeças», nestes ter~os: 
. <<Reputam-se.,.... cabeç~as- os que tiverem. 
deliberado, excitado ou dit•igido . o movi-· 
meoto .» 

Assim se entendia., solJ :1 vigencia do Co
~igo de 18:30. Embora nü.o viesse neste a. 
noeão de «cabceas», tornou claro osso 
conceito o aviso (Jc 15 do julho de 1842, 
quando dizia, em rclaçi:to ao art. 110: 

«A palttvru.-cabeç·as-de que usa este· 
artigo, .quer diz•Jr o me~mo que· a pa
laVl'a - autores - apJlllC;;tda a outros: 
crimes, entendida. THll'.l.Jnaneim por que, 
sondo licito (Lar tt pala.vt•n. - cabóças
unm intclligencü\ vava., indefinida c ar
l.litml'ia, ~sem duvida muito bsm ca
bida aquolht que, na ntesma lei, so achu. 
CJns :~gradn. c de'finida. » 

Nem se dirit sc1• nenhuma novidade d.o 
Cocligo dd 180J o incluil•, na p~rto csp<:cia.l, 
unt:.t f'úl'rna. do autoria. collcct1 v a quo pr·o
" ia1 non to mio defl niu em n. Jlitl'tc gpral. 

Do vtu•ios al'tigos do Codigo Fmncez, no
tadarnonto, o.; de ns. 92, 08, 0'1, 95, 90, 97, 
tH, 90 c 100. cons ta iLmcsma rofcrcncüt aos 
chef'es ou cabe~as. De iguul maneil•a sopro
nuncia o Codigo Italiano, art. 131. 

Tambem irnprococ.lo a emenda do. Sr. Neivn .. 
Só me refi1•o it primeira pot•qu 'mto não 

passa a segunda. de repetição de igual dispo
si ti v o do pl'Oject·J da Commissão. -

A sua iniciativa üe entendar o ·projecto 
teve, cntl'etanto, o merito do chamar a u.t
toncã.o da Camara para esta assumpto, occa· 
sionancloanimado c erudito ·dobate. 

Não. hit razão de incriminaNm u. pena quo 
o-'pl'Ojecto da Com missão · estabelece. Flliado 
por corto ao.volho liberalit~mo, o S1•. Noiva 
quiz, acaso traduzil•, em n.a omenlla.s. qua of
J'ol'ocou, a objocção, tantas vozes • suscltada, 
do ~r,n _ altruista collim~llo llol~a dolinquentos · 
poht1coa e que, de -ordmar1o,. mduz·a muitos 
a denog11r ao crime b_:tsc jut•ldica.. _- _ ' 
. A essa. argl}icão, por~m, respondo Boi·· 

cianl vantajosa.mente: em primciL•o loga.r, 
em uma; grande ·parto elos delictos políticos, 
tal botl, intep.ção · lf ·excluída mesmo. dofact() 
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que se ihe attribue ; om segundo logar, a 
bondade . real do fim ultimo idvojado pelo 
crimino~ o, semelhantemente ao delicto com
rnum, nã.óJ exclue a responsabilidade pelo 
meio adaptado ; ao dolo basta a conscioncia 
c a vontade de fner coma Jcsivn, ao direito 
prohibido por lei ; o fim ultimo do ajuBtc, 
pôde calcuhu-sc para attenuar ou augmentar 
a cnlp:t.biHdade, jamais para excluil-a. 

Si a ordem constituciona.l convêm radicar
sa em bases indestr·ucti v eis, se rio q uM:i lici
tas as acções que tentam eliminai-a ·? O Es
tado--super-organismo--não terá, poeventura, 
o rudimentar direito de defesa '? Por ser il'rc
ductivel o fó1;tc a fôrma de governo insti
tuída, o clelicl;l) isolado que se exige con 1.ra 
ella é, por is·:;o mesmo, menos grave '? 

Considerada em face da, e~c.vla, classica, 
tem todo fundamento a pemt que o pro
jec to da Com missão estabelece. O ptn•ecer 
nesse sentido cabalmente o demonsf;rou com 
o valiOso subsidio üo legislação comparada 
que expõe. . 

VI-No donüu.io da doutrina, tt que me in
clino, comminar•sc·llitt a pena sob a fórma. 
qun, ligeiramente, ficou esboçadu.. 

Di·scrirninàdas as varias cla:·scs de crimi
nosos, recobei'itt cada um mpecial puniç~ã.o .. 
segundo :1 sua. eonsti tniç~tLO an 1,hropolo~ico
criminal : de accurdo, assim, com o funda· 
mental criterioda escola. 

P11rn. a th(}oria, posHiva, não lm crimos ; 
ha criminosas ; não ha c reações ontologica.s, 

, entes abstractos dtL ru.zU.o; ha criminosos. Sob 
' varlas rnod.ahl<v.lcs dlo~c;; se manif~stum. sub

traduum i nol ucta. vcl q uc a.s ·leis de heL'ü(li
tariedudc. ·da. vsyclwlogia indi.vidua.l, os 
factos sociaes, o meio ambiento o tt inlluon
cia, omfim, dos ra.ctot•es oxtel'nos o in tornos, 

. compõem o accontuu.m om typosdivorgentes. 
Não se inspirando em esses priri"c~i pioíi o 

Codigo Penal, nem se ontreal>r·indo olle, com 
facilidado, á .acceHação de tn.os idúas, adopto, 
integralmente, o projccto, cuja modida, em 
meu prLrticulal' mod.o de ver, ú a que mais so 
ap.pr·oxirna da realidade das cousas. 

o defeito capital que lhe descubro é o ue 
distribuir ponas om bloco, quor s:J trate} 
de \tma, quer· de outra e:~pecie de dolinquonto 
polltico- vicio orgunico, aliás, a eiva.r todo 
o systema. criminal vlgerlto. 
· Dissl) não cuidou a emenda Noiva.. Reduz 

súmento u. pena. Mas, si se tt·aliar do crimi· 
nosos-verdadelramonto cu.rn.ctm•izados como 
tlo tnstincti vo. pervotsão mo1•ul '? 

. Dir-so.;.ha:. a peno. do projccLo. será, cntt•o· 
tanto, excessiva {!UU.IldO tivot• pm• fim cu.stl
gttr um delinquon to politico do · tam.ibi/id(..(de 
menor. · , 
.. Arepulsadaopinitio •. publica, .· nessa .· cmet·~ 
gciloia, é decisiva. Os ct•imos políticos, neese 

caso, acalJam sempre em fulgurant!1 apo~· 
theose. · 

Demais. a ·aspiL'a.ç:ã.o da e~cola positNa •. 
si nfi,o encontra acolhimento nós cod.igo;';, vao 
sendo a que, commummente, se pratica. 

Em verdade. accusa iJ, estatistica singular 
phonomeno: emquanto avultam, em larga. 
e:3ctda, os delictos p.;liticos, insignificante (\ 
o numero do processo ~ politicos em todos os. 
paizes civilizados. 

«Será porque - intcl'roga Bjl'ciani -
porque os raros pl'ocessos potiticos <tcaba:m, 
por uma a.bsolviçfto que o povo acclama? 

« .E:-::c ;1odalos judiciarioS>> -gr-itam algtm~. 
« Refo1·ma. üa;3 leis pcn:1.es ! » - pedem 

outros. 
Exaggcra.ções, umas e outeas : a vol'dade 

ê q no, na maio r parte dc,:;ses caso.:;. se c'O
nhoce a cumplicidade da. cons ~ i !3 ncilt publica. 
no facto que a. sociodario mesmo, por meio 
do magistrado, reclama t~ repressão, e <L 
justiça, não mús administrada em nome o 
interesse d:~. tbeocracia o despotismo, ti
tnbêa, inquirindo de que lado está. o rnaiol'· 
eulpad9. Qual o roJnedio ~ 

«O romodio, fornocu-o f.L escola. positiva, 
convidando legisladores o criminalht:'s a 
dirigirem suas yistas af~m dos rcsu·ict.o .~ 
limite.~ do Cudigo'Pon<:d, tlo modo qn~·; afas
tada a doce illusão de podol' salvar o mundo 
peh mui tiplicaç:ã.o dtLS ca.u:.:as do delinquon
cia política, a.p01·feiço:tndo o engenho do no~ 
vns fóernulaswientificas ejnf'idicu.s, cogitem 
de truuuzir• em octo os nwliwi'iUncntus do 
o1•dum social o poli l.iett cru e curros poudam 
ás roac.•;:; necos~iu:.ulcs llit cumiHuuhã.o 
civil.>, 

«Nn. YOJ'dado, obser-va, Licbür, o desenvol
vimento ltistot·ico da liberdade (:ontt':I.J.Õe-so 
ao elos cttimos politicos e sua. r,·oqtloncia . 

Annnll:l,(los por ofllettzes medidas logii3· 
!ativas todos os factot·cs physieo~, snciu.o.':l o· 
poli tieos, do ondo ·pl'ocodom as causas gc
rad,ora!:l do delicto; estudn.dos, CJliL soli
citude, todos os L'urrnida,vcis probLemas qu.e 
ainda agitam o mundo pensante c :~olvül.os 
eHes sob o ponto do vista que a soci~logh 
indigita, firmados em bases duradout·as os 
substitutivos perwes com . quo Fc1·ri julg::t. se 
pouer remodch~r a estructm·a da actividade 
malfazC'ja do!:! delinquonto.::,-:;;ó então se não 
ouvirá mai.s a ínoroncoria phraso de Car
rn.ra. 

«Qua,ndo lt\ polHica entra pela. porta nel.. 
su.ntua.1•io dolLa giustizia, qucsta se ne f'uggo· 
impo. url ta.s dallu.1lnestra.. >> 

O Sr. ptreMldente -Não havondo. 
nu.do. mais u. tratat·, designo paru. ·· amanhã.. 
a soguinte ordem do dia.: 

Primeira pru•te (t~i~ ás 2 ·Jj2 hoPu.s · Oll . 
antes}: 
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Continuação da votação do projrJcton. 168, Votação do projecto n. 133 R, de 1903, l'e-
de 1897, providenciando sob1•e auxilias ct la· dacção · para nova discussão, em virtude do 
-voura, em 2a discussão, e precedendo avo- art. 132 do Regimento Interno, da. emenda 
tacão do requerimento do S1·. Ba·/bosa Lima; approvada na 3a. discussão do projecto 

Votação do projecto n. 193, de 1903, a.utu~ n. 133 A, deste anno, declarando que go
~.'izando o Po(ler Executivo a abrir ao l\'Iinis- sarão da fra.nquia postala correspundcncia e 
terio d:t Jndu~tria., Viação o Obras Publicas a Revista do Archivo Publico do Estu.do de 
•) Cl'cclito extraordinn.rio de l i9:400$ para l\Iinas Geraes (discussão unic:t) ; 
JJagamento, rw r>resente exercicio, da ga- Votaç;'io do projeceo n. 133 T, de. 1903, re
l'an.tia ele~ _jueo concedida ;i, Compa!fnie .tltw;>- dn.cção pn.ra. nova discussão, em vü·tllde do 
liainJ dcs ChaHins d,; _ h.T q11. Bdsil (3~ dis- art. 132 {lO Regimento Interno, da. emeüda 
0u.:;são) ; destacada na :Ja discussão d,J projecto 

Vot11ção da projecto n. ~ü5, de 1003, n.uto- n. 133 13, deste a.nno, declaeando que gosa.rão 
~-izando o Poàcr Executivo a. couceder ao de f'r•anquia postal n. correspoudencia e a 
::-ncdico do HuspitaJ S. Seba.sti5.o Dr .· José Revista do Clnb ~dilitar (discuss?í.o unica) ; 
Lopes da SiLva Ju-oíol' um a.Iino de licença, Votaçào d.o project.o n. 133 U, de 1903, re
e::om ordenaria, p<.W<~ tl'<ttamcnto ele saud.e daeç:ão para nova di:.J cus:'lfto, em virtude do 
(discus:5ã.o noicn.) ; art. 132 do Regimento Interno, da emenda 

Votação do projecto n. 20ti, üe lü0:3, anto- dest;J.caua 1H1J 3a discussão (io projecto 
:dz<u111o o Poder Executivo :.L cnnceder ao n. V)3 B, desteanno, declarando quo gosarão 
c-oncluctor de trem de l n. da.sse da Estead:1 (1e à e r1·<.~nq uia. postal a. currespondlmcia o a 
Ferro Ccntt·al d:..: Brazil Bento José da Silva. Re1fisto, do Club Ntwal (discussão unica.) ; 
Tll.m anno de Iicen·.:·c.t, com or.lcnado, pa.ra 
tl•rtti),mento de Si1ude (discussãu uniea) ; Votação do pro,jecto n. 133 X, élc 1903, re-

d ,cç<-1.0 pat'<L nova discus:Sào, de accordo com 
Voütqã.o do projcctl)n. 207, de 1903, e:::;- 0 art. l:32do Reg-imerlfio Interno, da emenda. 

~.0nüeodo <1.08 :'uncciona.l'los da RcparLição a,pprovu.dn. na.·~ :3a. discüssão do projecto 
Geral dcH Tclogl'aphos a disposiçào con tan te n. un c, cl.este anno, d·~ctc1,rando que gosará 
(!o n .. ô das ,.bsm·vv,çõcs gcraes du duceoto da ú·anquia. posttLl a il!Jvista Jledica de S<lo 
.n. 40d, de l7 ;Ir:~ maio de U<90, cJnso!iàada Paulo (discussã.u uuica.) ; 
no n. l íh:: ol:Jseevac:,õcs, gcl'<WS do decroto Vuh·:·.:lo elo peojccr.o n. 2:3, doste a.nno, que 
n. :2.4li, dü :28 dr:c!o::zomltro de 1890 (l:' di.s- a.utoriz<t o Gover·no <L ceea.r e conti'acta.r o 
c:ussi'i.i) ; serviçostenogl'<Lphico para. o Supremo Tri-

Vo1;:~·:~~. ! d·-' pr·:.dec,;:j 11. li l. do 190:3, au- buna.l F(•d9l'<tl ( 3u. di~eus~ã.o) ; 
"Lvriza.ndo r. ' Govcrn:J a pa.gn.t' a O. Luiza ( 

1 Duarte iSL~yKu Loba1,o u~. vencimentos de !'eu Vutaqão do prujecto n. 251 "\: de 190~ (o 
-rlnado m:!,l'ido Pedro Eva.ngclistn, do Ne- Senado ), ma..ndn.ndo ubde o ct•edlto necess:~
,r.;roi1·o~·. S;Jy5,o lh1PI.o, :~·} utficüü ;~pu:'ioni" 1,rto, rio pa.l'D, o GovcL'no cominua.r a fazer gratui
Ilo G.;t•t·ui~.~ n~~r.d, eul'l'e.-;pundeni;e:': ao pc- r.<.tnwntc a impressão dos _.l,Wt:!es da Acade
l'ir:d•J decoJI'l'Íllo c.l.c :-1 de 11 ovembe<J de l~L'"l mia. N;~eiona.l do l\Iudicina, n:t Impl'onsa Na-

. ~ d ' l 1 rv-- . . • cion:.d ( sn. discussão l; 
ít ;) o .JIIl 1> <e lh\J;J, t·elev:r,d:l, pa.I·a ISf:O n. Vut<.u:;lt) do l1r.;jecto n. 212, de' 1903, auto-
Jrre~r:r.ip~,:ão (zr. ili.:.:cu:->·J.u) ; rizundo o Podel' Executivo a alJrie ao Minis-

Voi,:tç~Ilo úu pl'<.~joc·. to n. 103 B, de 190:1, cerio lLa. Indu.-;tda, Vtaçfi.o o Ubra,s Publicn.s o 
'ubsl.itniiívo appL·-Jva.du lU, Qa di::;cussão du credit•J cxtra.ordin:~ ·io de. l.200:00U$ pa.ra 
Ilrojcct.o n. 72, do 1~)0~. tle1;c,•miua,ndo que uccor-ree <J.o pagamento da.s dcspezas de cus
o onna.r1•eg:v1u dr.1 f'ornlxd Miliktr· :';Ojl.t um t.lio da. Estr;1LLa de Ferro Oeste etc l\ünas, du
ol11cbtl du exlH'tHo, do qua,dro :wtivo ou re- rant.e 0 segundo :-;orncsü'e LLO c.ori·ente mmo 
:form<~do; e~:~colh1do dontl'e ossub,1,li;crno~ ou · ( 2u. dh·cus::;ãó) ; 
c.a.pitãe~, revog;t.do no:;: l.tL P<,,l'te o ari;. 4° da Vot:Lt)i.o dop1·ojer.ton. 8~ 1 ..:\, d.e 1903, tor· 
lei n. 40:3, d.e ::::>1 de r_,ui.ubro de 1890 (3a dis- nando oxtellStV~t,'::l <.L toda.s :t,s C:tixn.s Economi
·eussão) ; c<.LS autonom~LS de~ União, que tenhmn fundo 

Vot:lç:ã.o do pro,jeci.u n. 142 C, de 190:3, de reserva superior a ti·ezentos contos de 
~re(ia.c<;~ão pa..r·a. 3(;. di~:cu.-::::ão da. emenda. a.ppro- réis. o dccr>etu n. 061, de 7 de novembro de 
-vadn •. U(l, 2a di:::cu~sáo do pro,ject.o n. 142, 1890 o a discussão) ; 
ileHte anno,. e desta.cn.da, em virtwie do art. Votaç[~o do projecto n.- 200 A, de 1903, pro-
13~ ·. do Regimento Internu, deteemimwdo rogando po1· ma.is um anDo o p1•azo . de que 
que m; omciaes .do Corpo do Bombeü•os do trata o a.rt. 78, § .2°. do regulamento que 
Districto Federn.J perder·t'~o a pa.tente qua.ndu baixou com o decreto n. 2.881. de 18 de a.bril 
condemm~dos, em processo crime, tt essa . de 1898, pa.t•a os alumnos da Escola Militar 
peJJa, ou a mtl.i~ de dous <Wnos de prisã.o~ e do Brazil que não puderem cuncluit> ores
yrocedendo a voiii\çU.o do_ requerimento do pectivo curso no corrente anno lectivo (la. 
.81'. f-Jn.ranh?~ Moni.enegro (~~a discussão) discussão ) ; 
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Votaç;\o uo peojcdo n. 79 R, de l ~iC•3, que 
autodz11 o Governo a, í ~cn t:n· de direítos dB 
importação o material que as camaras mu
nicipacs do Coadt preci:;arcm import:tr para 
abasteclmento do agn::\ em seus munic; pios 
(::>n. discussão); 

Vutação do projecto n. 48 A, de· 1903, 
supprimindo a la~·aç[o do Bt·;v.:il j unto à 
Sama Sé, com l'arecül' contrario tla Com
mi .;s[o de Dil'lomaci::~. c Trabdo<:: (P dis
cussão); 

Di scu~.:;ão uniea do pt•oj tic to n . 409 , do 
19:J2, autorizando o Po:Jct· Executi,-o a c o n~ 
ceder ao amanuense da E~cola -P;JI vtechoica 
da Capital Federal, Innoc:•ncio Di'ummond 
Junior, SPis mezcs ele licenç·a, cillu ol'dena.do, 
pn.r·a tr·a1ar d:; ::;ua saud0; 

2a cl.i ;;cus~ão ·/.lo proj:}Ct!.l n. 2! :~. tk · }!:JQ: :. 

autoriz:mdo o PoJc1· E:xe.;uCivo a abPil' ao 
Mioisterio d<t Industl'ia., Viitç~ãu e Obeas Pu
blie<Ls o ceec!Lto de 49:9128530. supploment:u 
;i rubelca - Geatificação ac.l.diciunu\ :t car·
teiros-da. Yerba 3°·- Correios-do art. 21 d r. 
lei n. 957, do 30 ae dezembro de 1902 ; 

Con tirm<:tção da 2:~ discussão tlo l)l'O,jccto· 
n. 185, de 1903, fixando r~ c.l.espez:t do I\'lmb
tel·io das Relar.~õe::- Exteriu1·es, pn.r·a o exct'
cicio de 1904 ; 

~ u. t..iscussão dtJ projccto n. 3.29, tle 1001, 
decl;trando da competonela pri\·;,tiya Ja 
União clucrcta.r impostos su brc gcneros do 
Ol'igem estrangoir·a. o dando t:Jtl tl'as pr·oY i
dencia.s ; 

2"· parte (:.ts 2 l j2 horJ. :~ . ü !' :•.m es·; : 

3• . dL;cussão do project ·) n. :35, de- I ~ ~ o;:--., 
(pru.JCe1o n. 2-1 A, de lf:! U0). ddernrinanri..:o 
quo, nas causa s em quo docai til·J a Unirro Fe
deral ou em q11e a. Fazenda K ac ttt !1a l to :· 
con{Jemna.da a qua.lqw:.·!' pag. ~.mento, in
cu.mbe ao Pl'ocuL·a.clot· Sc-ccion;ll üa Rep :•. 
blle:t., seu~ adjunto~ ,_. ;ljtrdantf:s, rP~peeü
v~mente ~o~ f'eitos ern qne fLuYciona,r·om, <..: 

11tl..- > tlüS .IUIZ C~S dü ac;·iiO {.' SGUS 2iebSt.i t lltO:-o. 
in t~n)uL' o compt•'f·nto ~·l·C J:l'')') de appe ~ 
laçao ; 

3:~ discussilo rlu p1·ojcct:0 :2. :~ '~· . de l~·· ·::: 
(n. Gl /\.,de lDO ~ Il. qm· dec< ar:.~ iusul;.stlt.u:
vel O processo dcl aCt .. ·Ci o OSV:dl'olllC; rme tra t ::. 
o n.rt. 1~1 d ; ~ lei n. :2~l, de ~ü de r1uYemJ..ro 
de 18D4, soj-.1. pal'ét <tnnnll.~q .. ue:tos d ;\S iw loti 
dadcs adminis l,rati ,-a:::. ~ c:\t pal': i l.'ec: lam:L·· 
qua.csquer inllernniz:~çõt~s d c·t·c.~~·,:ont c-:3 <l\::-::3::" 
<.~eto::;; 

2a. discussao do lH'o.i ecto n. :?i f.. de tD03. 
autol'iz<.mdo o Poc.I.C>r · Execnt-:.;-o :1 a br ir a·:· 
Mioister]o da Industria, \ -ind\.o e O!Jras Pu
blicas o credieoextraordinnr i. Ô de5l4:043S20f'. 
pa.m occorrcr c.is ücspeza::; ·.·om o custuio da . 
Estrada. de Fet·ro de S. F.t'<'ncisco Xa.viel' ::'t ü 
Commercio, incotporad i). aclJr.:.intstr at tv;.<
mcnte ;t 1~ :-;trada do Ft' lTO Centl'al do BP:tzi L 
eom vuto em sop<U'<Vt t' ,J,:r f:: L' . F:':mci:-:co S:: .• 

L,.;v;\nta-se a ses<'i· ·, :;,, ~~ : ._,:' s ("X) rn:nu.·· 
to::; d< ~ tal'dL~. 

----------

son ZESSÃO EM ll DE SETEMBRO DE 1303 

PnJsidei !C·!r.! dos S;·,.;, L'twln r;u ·iu iW' rtl} .' ( l'?'cs-ir.lunla). f){ivui ;·r r li:.· 1 . .. ·.:·./I ( : ·: ·.:.:• :' 1' '• : 

d c11 lc) e /'ad a Oui;,/W'r7es (l'I'Csi~lei!h' ) 

Ao meio dia procede-se ,·L chamada, a que Sa.Idanha, B ~!rnardo Hor t:t, ~ru::etr·a, Gum.eB, 
rcsponllem os Srs. Paula. Guima.l'ães, Oli- Augusto de VasconceU us, ;\mc·rico à0 Albu· 
veíC'a Fjgueiredu, Alencar Guimarães, Tlw- quertllle, GaJvã.o Baptista. Sii> ; ~ Ca:-:ko, Hcn
maz Accjoly, "\Vandel'ley de Mendonça , riquo Burge:::. l\IauricL> de Ab1'eu. P'ranci ~c ,; 
.Joa,quim Pires . Eugenio Toul'inho , Anthet'O Veiga, João Luiz, Da.,·Jd Cumpis !;a, Carneirü 
Botelho, Enúas Martins, Ant•elio Amol'Ím, de Rezencie, Bueno ele Paiv:.l. Lt.:~oncl F'ilho. 
Rodrigues Fernandes, Chl'istino Cmz, Sergio Carlos Ottoni, 1\íu.nocl Fulgencio, Nog ueira, 
Sítb.1ya, Gonçtdo Souto, Tavare3 do Lyra, \Venco.;láo Br·az, Rodolplu Pnix?ío. Galeüo 
Eloy de Souza. Fonseca n Silva .. Vfa.lf'ecdo Cn.rvalhctl, Moreira da Silva ... Jesuino Cc\1'-· 
Lea:l. Teixnira de SiLBt·nürio Coutinho. Ccl~o doso, . Valois de Castro, RobÓ1tças do Car 
dc3 Souza,, 1vln.laquias Gonçal\·o:.;, Angelo Neto, v;d!lo, Arnólplw AzcYedo, Ferreit•a r~ l'aga, 
Ari'JXellas Galvão, Roth·igues Dol'ia . .Jovi- Efuy Cha.vos, CandiLio Rod!'iguos. Hormenc
niano ue Cül'\';dho, F'elisbello Freit•o, Do· gildo do lVJorao;-; Filh:), Bn·nard.o Antonio,. 
mlngos Guimal'ães, Satyro Db~. Tülcntino Aquino H.ibe iro, C:n·l os Ca>:llc.:wtr·. U!,nlí.'nl:a 
dos Santos, Pn.r.t.nho:•L~tontenegl'O . Rodrigues Lins, Pa.Hhl. .Hamo:;, .\l~;,\ ~\1! f5!l p ~ !sh .. :u n~naL 
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190 ANNAES DA CAl\IARA 

Miller, Germano Hasslocher, Jn.mes Darcy, 
Domingos "N[ascarenhai3, Vespa.sia.no do Albu
q_ueeque, Diogo Fortunu., Campos Cartior e 
Homom de Carvalho. 

Abre-se a sessão. 
E' lida' o posb, em discussão a acta,. 

O S1•.Par.anbos :1\.J:onteneg·•·o 
-Sr. Presidente, na ãus~:ncia do illustre 
Deputado, o Sr. Estevi1m Lobo, venho fazer 
urn;t l'Cclamação: S. E:c não se acha v a étU
sentc quando se fJz a segunda chamada, 
aehav<.t-se em tl'abalhos no seio da Com
nlissão de que digni1mente faz parte e im
mecli.a,tamente compareceu, conseevando-se 
no rccinbo. 

Peço a V. Ex. que mande f<tzor a devida 
rectifi.caqão. 

Ex., porque tenho solidos argumentos p:.Lra 
isto e que julgo inopportuno externar agora, 
que os motivos que determinaram essJ acto 
do governo ele então em nada desttbonam 
S. Ex., sendo corto que esse illustre brazi
leil'<J continúa a morec3r todo o conceito, 
pl'incipalmento no E,tado de Minas, onde 
exer·ce um a.Ho cargo na magistratura, lwn
rando a sua tog-a. (Muito bem.) 

A reputaç[o do Dr. Badarô, quer como 
ora ior nesta Camar<1, quer como diplomu,ti1, 
quer como jurisconsulto, cst(~ solidamente • 
firmada. ( .4poiados.) 

Era o que ITI:) e.umpria diz;er para que o 
aparte do illustee ropresen~a.nte do Distrletu 
FeJ.eral não :ficas~e consignado nos Annaes da 
Camaga sem e.:lse prote.sto, que faço em 
abonó da verdade e da justiç11. ( 1lfuito bem.) 

O SR. RovOLPIIÓ PArxXo-V. Ex. é acom-0 Sr. Presidente-O nobee Depu-
ta,do sel'á attendído. panhado · · . 

O S•-. .l\-Ia11oel Fulgencio
Sr. P resiclente. não tendo presenciado a ul
tima p:.trte Llo discurso proferido ante-hon
tern paio illu:-Jtrado Deput:.ulo pelo Rio 
GrL~nde 1lo SuL o Sr. Barbosa Lima,, só
monte llo,j:;, lendo-o, depa.rei com um 
a.p:u·Ge do nuS.3) distincto o illustra.do col
lega,, Deputado _pelo Districto Fcdor<tl, o 
S:. Mello Mttttos, aparte a. respeito do qual 
nã.u m · é li c i b de tolo silenciar. · 

Allu linrlu o iHust:e ropresentu.nto do Rio 
Gri.Lndo do 811l <lOS motivos quo determina
l't~m sm• a(i.tstatl.o o bispo D. José de sua sédc 
eph;copi1l, c invocando o testemunho _elo 
Se. De. Baclarc), o nos~o distincto colloga, o 
Sr. Mello i\Iatr.os,prafel'iu o :seguinte aparto: 
CoiilnulUo essa testemnnh(t de sas;Jeila e in
Cet)hl~. O 81·. Badw·rl, despeitado com c1. Santa. 
SJ e com o nos:w Gor;eJ·,w, po1· set (lo,Ui J•eti
J•ado poi· motil)OS muito melinr.li·o:ws, que a 
imp1·e;1sa divul,r;ou e a dapttlaç(To mhwii·a co
nhece, n(io pôde deio;r;o· ele se1· conside1·a.do 
suspeito e pw·ciu.l. 

O SR. Rooor.Pno PAixÃo - Não sei de 
cousa u.lguma, apezar de ser representante 
de Minas. 

0 S1~. MANOEL FULG!~NCIO -Sr. Pl'esi
dente, a banc::tda mmeit·a sa.l)e, assim como 
wdo o p:tiz, que o Dr. Badaró, no desempe
nho da alta. mi:;são que lho foi confi.,~da p<llo 
Governo junto á Santa Sé, honrou alli seu 
nume o o ct•edlto do p::ti.z, mcm~cendo sempre 
:plena. confiu,nçu. do Govm•no do mu.rechalino
riano Peixoto, peLos relevantes serviços alli 
presG .dos. (Apoiados.) 

Si é cel'to que esse digno diplomata foi 
·dalli retirado durante o geverno do Sr. Dr. 
Prudente de i\Iot'aes, posso asseJtU'ar a V. 

0 SR. BUEi'\0 DE PAIYA-Por todos OS col
Jega.s da, bancada .• (Apoiados da bancada mí
rteiJ·a.) 

Em seguida é approvad~ a u.cta da sessão 
antecadente. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havcndu 
numero leg.tl p:1.ra se proccdm· ás votações 
das matcrias constu.ntes da ordem do di"<t, 
passa-se á mateeia em discussiio. 

l'Rf~IElRA PARTE DA ORDEM DO IlL\ 

E' annunciada a discussão unicu. do pru
jecto n. 40:1, de 1902, autoi'izando o Poder 
Executivo a conceder <W amanuense da Es· 
cola Polytechnic.:t da Capital Federal Inno
cencio Drummond .Tuniot' se'is mezes de li· 
eenc;n, (>.Gm orde11aüo, para tratn,1· de sua 
saude. 

Ninguem pedirido a palav1'a, é encerra·h 
a diseussã.o c ad.iatltt a votaçft.o. 

São succ3ssívamentc sem deínte encer
rados, em 2a discussão, os arts. 1 o e 2° do 
projecto n. 213, ele 1903,autorizanclo o Poder 
Executivo a abrir ao :Ministerio da Industl·ia, 
Viação e Obras Publica.s o ceedito de 
49:91~$530, supplementar à ruhrica-Grati
ftcaçlio addicional a carteiro.:;-~ta verb.1 3a. 
-Coneios-do arl;. 21 da lei n. 957, de 30 
de dezembro ele 1902, ficando a~Uatla a vo
tação. 

E' annunciarJa, .:t eontintutção <la. 2a. tlis
~~ussão do pro,jocto n. 185, d~ 1903, fixa.ndo a. 
despe.:Ja do Ministerio das Relaçõe.~ Ex. te·· 
riores para o excrcicw de 190 t. 
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SESSÃO 1!:\l 11 DE ~ETE:\lBHO DE H)03 HH 

O Sr. Presiclen.te-Tcm a p1lavra de modo tão . ~cguro, quo po;:;;-;êLillOs c:>Labc· 
·O S;.·. Lamcnl1a. Lins. lece~ regra::: lit'mcs;,;, e;:; te ;·cspoito. 

Nau(\ de adutit·at·, por(;a.nto. qu~. tracan-
0 S1 .... Ln.rnenba f_.ins- Sr. Pi'd· ll<J-l'e de intet•pt•etar o§ 7° do al't. i:2 da. 

·:,idcni;e, a. suppru~sã::J d::t \~\.\l'b:t p:m:t tl'Jss t Constituição, quo di~ : « nonhnm cult J ou 
lcga,çfíd junia a.·) Va,ticanoJ, pl\>p:Js!i::t em igrej L gosar<l de :mhvençã.o om.~ial, n::lm tc1·<L 
nmcnd:-;, a·.) O;.'<,'anwn li·J cb ExiiJl'i·Jt', f·Jl'ne- rda.çõs~ de dependencb. un allia.n~.,·a. com o 
t~J-ino cns:Jj:J p.tl\1. Pl'•J:<~guit· h·.Jj; nas c·.Jnsi- Governo da U niã.o ou do.~ F.':ita.·ius>.>, nos;-;a 
tün·açõe .~ que h·.JlltCnl fui obl'iga lo a intm:- opinião discorcle a resp~i .o d:.t btitucle, lia. 
r,Jmper, quanJJ U.i~CLltia. u pl·uj,~c',·J de loi_ cxtcn~ão a uat'·:->C aos tcl'l1101) precbos o1u 
l'nhtl.ív,) á suppl'nK~ã·J d1 ~ nv.:lsi~s 1·eV.tçÕe8 que cst:i rJdigiclo es.:~e paragrnph>. 
dipbmaticas c·JJH a Sant:.t 813, Reconheço que a intcrp1·etaçã.o nem ;-;orn-

O ~Js~rvando o pl\Jgra.utJna. que tl·Moi, o~· pro devo ~··r tcx',ual e pl'en lel' se ás dispo· 
eup>.r-m8·hei ag·.H',L d<1 quustã·J ~:~gun(l-J os siçõcs cun&ida.s om um ~ú artigo ; é precísu 
pl·incipii):-> do n·JSS·J dit·oilioJ publiw int,Dt'n·J, ;l') vezes um ostuJ.o c JllllJ~tt·at.ivJ ele V<~rias 
do n·JSS·J di1·cito C·Jnstitucional. diSi10Siçõe.s, a.fitn de q uc possam.:.>s a.ppcc-

D:wo, e 1tmbnb, drlcla:t'<11' que S·Jb esi,;t hendGr o vorcla·loit·o espil'ito d:.t lei. 
fa.co da. questão o meu cspiritu acha-~e em E:;ta tarafa é, po:ém, superior :.is mi11lta.s 
um meio semelhante á1uetht selva escura. t'vrças (ntío apoiados); aio pod:Jrill. a.compa.
de que nos fa.lltL Da.nt::J, C·Jm '~ difl'et·cqç;~ nlnr o vôo da agnia que a.ltoou-sJ unto· 
que, em vez d L !egan1h ü1t:ü que 01·na. iLS hontem nedto recinto c ctuc ou fignra.l'ei no 
p·Jrtas d·J Inful'il·> -Pe1· m3 si vá ·nella dtà nnguifico discul',;;o em que o eminente re
dolente-·ou vcj-J uma. outt't"t muito pl\JS<Lic.~. presenta.nte do Rio Grande üo Sul, o Sr. B:.t.l'· 
mas que a. s<.tb.:dol'ill .. U.os pJvos hn muitos bosa Lima, la.pidou, um t verJ<ttbit•;t joia 
secul·JS lig,m <t td(:,,, do b-.Jnt sJoso- ne .~i.tf.or que devemos guaeda.r cuidadosamente em 
11.ltra crepiclum: nã.·> p:1ssc o ~J.p.1.t:~il'·J all~Ill uossos archivos. . 
d·J sapa,t·J. Pur mui&u re.speitô, p.Jrt \m, que me me-

Devo decln.ra.e com to:ln, ::1. lealdade qn3, a reça a op~niio do iUustec pt'dupinantc, <t sua. 
rJspeito d·1 no:-s::\ Constitniçã.o, nã/l s.Ji mais int::~rprct<LÇil.J é itHli vlduJ.L c ]JJr eonso
do que todo c qualquer cidaJã~ que s:tibJ. ler quencia pódo n5.o sw ger·a.Lmenlic acceita,, 
(nt.i'o apoiados.) Nunca. tive ensejo de compa- como nã.o o l~, pJr mim, guar,ta.d:.ts, entl'c
I'al-a com os codigos fundamcntaos de ou· t~11ÜJ, <t3 J.istancias que s3p::t.t•:.un o re~pc
tt•o.3 paizes, como a, Amcrica. do Norte, a. ctivo V<.l.lur inteUectnal entro mim e S. Ex. 
Suís.sa ou a Repubtica Argentina., nem de Cumpt'e ob.secvar, de pa.ss1gcm, quJ, si 
a.preciar os conceitos uos cJmmenta.dot•es qnizc.:;semos enca.t•at• a questão IHtic~L o ex
desses codigo.:~. Entretanto, Sr. Presidente, clu.:;iva.mentc pelo a~sento que etla. du,·e tcl' 
confesso que nã.o m:J envergonho muit•') U.:.t nm D<Jsso direito publico constiGucionaL, a 
minha. ignorancia., p:H'tllianto \rejo ne.~ta, Casa Cummi::;são de Diplomu.~ia. OL'a corHra indi
os collega.s mais compotoob.s, que toem feito ca.d~ p:.~.t'<l. ornit·.ie p~v:c~cr· que puclt).; . .,e 
clesta. e;pJcialiuatlc objoctJ U.3 cstucto apro- orient:tr o juizo da. Canut·a.. 
í'un:Ja•lo, divcrgir,Jm ra.:Jic::tlmcntc na apre- · 
da/'ãJ 0 interprctu.cã.o de seus arti!!os. O Sn.. GELt:'IL\:Xo HAssr.ocHErt [ oci'tws sns. 

v • ~· DEPU'l'ADO;::;-Pel'f'!3ita.monte. 
Ve,j'J,ITI1S, por exompio, o al't. 6•, da. Con-

stituição, artig·o q no me p:1t'ecc, alhLs, redi
gid.J cl.ar~mcnte ; cntrota,nto muita gente 
q1wr até rJgulamental··O,o que significa f<tzor 
um pQqueno app::m1ke ü. CJnstituição. 

Mcsm J no al't. 72 temos um p.1t'agrapllo 
quo mo parece redigido com toda a cl:waza
o exercício das pt•ofissões libel'aes (apoiados) ; 
entretanto, as opiniões divergem a re:-:;psito, 
dizendo uns que este exel'cicio não deve s ·r 
amp!o, que a ConstitLl!ção nã.'l o asscgurvu 
assim, c:Jmo SJ lê,que é pt•eci~o um diplonn. 
que o cxorcjcio dos&as profi8sõe3 deve es~a.r 
suborJina.do a certas regras. 

Outr·a questão icnpJrta.nl;i~8ima.- n. di.-;
crimina,çã.o das renLht~ entre a. União e O:'-> 
Estados, matoria. quo, dia.ria. c c.mtinua.· 
mente, deve Pl'uvoca.t• a nossa. a.1;tençã.o o, 
.entret::t.uto, ainda nfí.o teve uma. cons11.gl'a.ção 
p:·atica, nãJ tendo sido ainda int ~n>pt•etada 

O SR. LDrt~Nl!A LINs-~:"i.o vao nisso a ia
tent~ão de u.mosqutnltétt' a. c:r,pacida.do intelle-· 
ctual de meus illu3tre.-; c.Jlle;.{as. F'a.Ho qua.nto 
:~ mim, porque o co:lVi vio entt'J as idéu.s U.os 
meus autot·es pl'cdilecto.3 me thz ua.tul'al
mente cncar~~r a. questão sob um ponto 1le 
vista p:l.l'ticutar, que talvez nã.o seja. o mais 
CIJO venien to p<H'a a r e sol v o r mos no ponto de 
vista dJ U.ircito constitucionaL 

Diz o rafet•ido § 7°>> que nenhum culto ou 
igreja gosa.rá. de ~ubvonçc1>> ·:Jliicial, nem tet·á 
l'dta.çües d,} depenrlencia. ou u.lliança com o 
G·:J,·erno da. Uniü,o ou dos Estalos.» 

Nilo é de pres~wlit>, 81'. Presidorite, que o 
legisla.dvL' empregue term1s ou palavras su
perfluas '.JU inutcis (Í exp:·e;;:;;ii.o chra do pcn
sament·J que tem Llo f.Hmular, o, f:i esta. re
gra de\'13 :-;~1· obscl'va.Ja em todas as lois,com 
maiül'i;t de razfí..:J d0\'0 ell<L prC\'L\lacer no co-
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digo fundllmental da Republka, na. Cunsti- do art. 72, § 7°, üa. Constituiçflo, ela depe ii d en 
tuiçã.o, (gte ( a. lei das leis , a lei pur excül4 cia ou dtL altiança, conv(~m precisar qual::\, 
loncia. extensão üo direito de lcga~~~ão, e quaes a ·, 

Si o n :>s .~ ·) lcgi~lallol' cunstituinte quizc::-se fnncções que competem aos mini:-:tros acre
excluir t ·:)ll::t a c:-pecic de r-o!:.t.çõ::;-; C'Jnt U111a0 ditados junto ás diversa~ potoochs . 
igreja qualqner, n~to preei:-:ari:t, dizer mais O esca.helecimentu de um;~ 1egaçã.o, o fact· j 
que : « .\fenhum culliJ o:.J ll igrej ;~ g·.;sani do de se envi;~r a outt·o paiz 11111 reprcsenGantc 
::;uhveiH};:'-<J :.Jflicial, nem terá t·ol<v·õc" C·Jm u diplorna.tico não sigoifica mais do que 
Guverno da. rni;Yu ou d·.JS 1·::-: íad u:-' _>> desejo <.lc mantel' relações !le boa lmrmonüt. 

Este scri<~ u :-cntid·J gener.icu da oxpt·es.-.:iiu, de leal. a,mizadu, r.Ie rela.ç~õe::; de conliali<.lade 
mas o emprego du:': d·JUS \-oca bnlu.---· d,_,pcn- ent.·e os govel'nos dos respectivos paizes. 
tlencia c· c:{(i ,cwa impurtlt em um:1 dupla re
,-:;tricçfi/J-

O SR. GERi\L\:\'0 1-L\~:-'r.ocm~ n.- \-. Es. me 
pct·nüJ,tr uma, ub:':et>ntçT1o ? O que .~e CJnclue 
tbtext:.~ c :m :,titqciun<~.l t\ que '-' legi . ..:lador üe 
cnt~'o c~ .. mftlnd:in t -:Jdas rcligiõ t~~. é'>lluc:;u-n. ::; 
em pé <.le igt.ulldtulo,equipn.r·.HH~:-:. excluindo, 
}hWt;Lnt::> , qualqLter cuncepçÜ ·:> tht Igreja Ca
tlwlicw c .1mv E:-:;ta,d.u o: JU p ·J tencia iutcrna.c.io
nal. Dis:-:e-nonbum cult·J un igreja:t:Jg·) , on · 
ca.ron a :::: implc:-:;mentc cumJ cul t ; e mais 
nad<t. 

O SrL LA:.'IIE:-if!A LI:\S- Si o GvYcrnu da. 
U nHio ou d;Js Esi,ados não pódom to r relações 
de dcpendcncia ou de allian ç<.~, cunYem pre
ci::iar os termos. afim de saher :;i a mannten
ç~ão de i.tlna estação diplomatica. junto [L 
Santa $é i ncide ou não na pruhibi.:fto que 
a.Ucgam :.;s nubl'e:-: De putados. 

Depe,ifle;;C'ia signifiea suj:}içã : _~, subordina
ç·Ü•J; alt:w: r;a signific<~ uu iã·:J1 ligaç·ãn. 

Sob o punto do vist<~ dJ direit o jnterna· 
ci.ona.l, a alllança. l'CpresenkL tl. ligação, a 
união de dnas ou mui:- potencio s })Lll'<t um 
fim politic:; commum. 

O Sr:. t ~ ~ :r-DIA:\'0 llAS:>LO<:rn:n---PeJ·dãu, meu 
co !lega: a dependoncia t'· ex: tctamente essa. 
em qu r· CLt tercm collocat· o Estado, alloga.ndu· 
se a. r.oclo momenGu que a rna.iorin, dos brazi
leit•o::; (> catholica c que, JWrt:~llto. devo estar 
.-:;ubut•dmadn. a isto a acção pulitiea ela. Xaç?lo. 

O S:t _ LBII~ :'\I!A LI :-;s --..,Sito fiz e::s ta consi
dm·açã.o . 

O SR. G l :: r.~rA:\0 HAssJ;"cHr:n-Logo, é col
locar a l~epublica. nn, dependencia tle uma, 
maior•! a ca~ltolica,; (; uma religião que pre
tcnJs unp ::.•rar sobre as outras, imperar sobre 
o i•: :; t;adu; tanto q ne se conclue das p:.davras 
do ::;cu eollega, rela,tor, que temos uma lecra
ç::i.o junt0 á cla.n ta ~é , pela, conveniencia (í'ne 
lta de termos os b1spos do accurdo com os 
nossos ílosejos, p:wa evitaT o mal que ella 
n~s po.:;sa fazer. Logo estamo" na dependen
Cli.l: da Santa St'·; temo·:; nma. loo-ar,ã.o por 
c<.tus ~t ela depenclencia. " ' 

O SR . LA ::~It-::\nA LL\S -Para, -<r-orifica.rmos 
::;i a. ma nu tonc;?io dcstn posto d iplomatico po
tlorli. impor tar na. incit.lenciíl ctn; prohibição 

O SR. GI·:I:c-IA:\o I-IAsSu•cru~H.-E fie<~ tain-· 
bem a. pos::;iiJilidado de entrarmos em cc• n
vcnções e tratados com esses pclizes ere: 
qualquer momento. 

O Sn.. LA!\IENIL\. Lr~s- A indcpend.ent~ia 
é u_ma. condição ct~ra.ctel"istica. . essencial 
pará que um Estauo possa ter soberania. 1: 
estr~· ó indispsnsavel para que o direito de 
leg:tção seja exeecido, pttra. que o Es tad'j 
possa enviar c receber representantes diplo
m.:'l.ticos. 

0 SR. Ü.ERi\:IÚ\0 HASSLOCIIER-E ' possihW
dade de tratar com estas potencias. 

0 SR. LAMENHA LI NS_;_A allhnça, l1ÜO SG 
pôde presumir nem inferir do exercicio 
<leste dü·eito, porquanto ~ó pôde ser consa
g,·ada poi• accor<.los solernoes, e po1• tratados. 
e o:~Lipulações minuciosas e n:\o pe lo simples
facto da, manutenção do um agente diplo
matico. 

Si a, exclusiva missão de um agente diplo
matico ;-;e limita.s:;e a, negocia.r, desneces-· 
sarü~s seria,m as embaixadas e legaçõe::; per
manentes, que os Riche!iéus e Mazarino~ 
intt•oduziram no direito publico europeu . 
Quando f:Rtrgissc a. necessidade de fa.zer-se 
um accordo :->eguiriam para o p:üz inclicadu. 
os homens mais competentes, na opinião 
naciomLl,pa.ra celebrar esse aceor<.lu ou ajuste_ 

Mtts, e é neste ponto que me parece quo 
S. Ex. está equivoca<.lo ... 

0 SR.. GERMANO 1-L\.SSLOCIIEr:.-Nós SÓ te-· 
mos embaixadas nos paizes em quD temo:'i 
pelo menos convenções. 

O Sn.. LAMENIJA LINS- ••• não é a missão 
de negociar a unica. funcçã.o cL.> diplomata. 

Si V . Ex. consultt~r os amores de direito 
pubHco internacional, verá que a, funcçã.o 
de ministro tliplomatico ··divide se logo em 
duas series: t.:., manter a.s relações pPopria
mente oiliciaes; 2a, entreter relações offi
ciogas, que nf~o são limitadas nem po
dem sol-o, por tratados ou convenções, c 
dependem exclusivamente da habilidade do 
ministro , do seu savoü·-fai1·e, da inter
-vençã.o indirecta quo elle possa. ter naquelle 
paiz, naquella sociedade, naquelle meio onde 
vive, em beneficio dos interesses geraes 
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de seu paiz, uu uos intot·usscs de St·n:-: na.- U:-.1 SR. Dr:I·t-TADO- Püt•fdümonte ~ <"· 

cionacs, que: lmlJitem ou tenh<mt valm·e~ unic:-tm011to rC>pl'C"-Ciltantc de'· pc .... :-:·n. n n·, (I 
eumprulllett.iclos u;tquclb rcgiii·J. ua Na<,·io. 

Eis <dli a: JH'imeil·a u L;tincc:ãu: tlc rela<.~õcs 
ofliciae . ..; c de rclar.~ões oflLdosas. f-Ias, (jllilUto o St~. L.\~IE:\IL\' Li:\.':'-- nc"llii1Íi1i)() t•sl,;l,'-: 

mesmo {ts rola<:õos oificiacs, <-L 1'1tncçilo do '' 011 -'idPra<,~õe .... , veriíi.ea- .... o q;u~ a mi . ..,:--::111 1\n 
mini::;tro :.tpl'o:'ent<t-nos t.res faces que cla.ssi· Ili<'nipot:mciario é multipl;t o póde prudttzi 1· 
fie<Lrei as:,;im : obsel·va.i·, nc,r;ol'i·n· i' •'l'Jii'tJ- etl't~itos aindi.t qun e."rc não inil'io IlCill CUIL~lu:~ 
.~enl(W. uma :-;ó con vcn ção. 

E' )Iara. o!J.:cn:ar quo forcun pl'incip:tlnH.'ttte Qmmdo 0 minist.i'O " 0 ~pro.'cnt:L janLu ao 
l · · t · dwfu da. ~:t1;:'to ondo :·· acrediLL lo, a::. cre-

c~'Célc os o:-:_ 1111\HS r.os pel'Jll<UlOilte..: .Jllll t! ;~s 1 ., • •• ~. , •• , . • , . • , ., , .••• -

dJver::;as L'urtcs, afim do qn \ pc!u ,·r.Jnn no ttUlt J.ll~.,., u.;-n,m · 011::PlC .<1 1~8 o chc1u d,t N.tr,ao 
corn as chsses diPigontes dn~sDs paiw~ nsti- ct.tH·. u env~· 1•. dr:..;O}t ~11 • 1 11Lcr o :lllg~nonr.ar, 
Yessom mais habilli;a~los do Cfl:c ,,..: r,·cr·rn- ;-;~ l,o~ P"0:'~ 1 :-~~.l, ~~ :u~11 -''.vl 11 c lllll'l110llicL .ontre 
chogad os a bem sm·v n'om. 0 · r e. p,._dny;-; P0

' o.· ' . I O ob.JCCtt';o, pOI>, d:t !egaç<lo ,; o . ..;to: 
O Sn. .. Gr:n.l\IA:\"0 IIAs.·::~r.ociii~r;--0 !'ltlllla· m~nt.t\r :.1. p:tz., ~t lla.rm·o.ni:.l (\a am.iza!lu ontrt' 

monl.onilo foi esse; o ftmdamcnt.o ,·. ftlli.\ a::; a.., naçõo.~. ' 
na<:Õ:)S hoje esti'io lig::vlad por co•1 \'<'ll•·lio.; i !I- Nii" jnlg·tH·m Y\ .. EEx. q11c um ministro 
torn.acío!_lae~. como St\1a.m: cotl~'<llkii.'l post.al, 1 (~ll'.'• pot· stli~ .·"agac[d~~clo, pc~t' r~:-;s;~ ill'to illllu. 
eon.~en. ,·a,o ~olog'l':l})illca, cotl1g-o do n:tvu- .

1

1unvcl de ,n·ttLlt' ctLt,rJ~us. tmpcilc~ q1H.~ .. e.-.,.;a:) 
i-!·aç·ao, etc... rolaç~õc-,.; e .... tl'G:IW\;ttm, nalii.l, tenha l'eitu. 

O _SR. LDll·::-;:r_IA L_E\'S-Os c~ll'<ieat?..: ~.J,• lU" I K:·~? ú sú p:.H' t·.~nyGn,:õos u1t tl'a.tados I[ IH' :1. 
clielien o .i\Tn:cuuw Hnngm'<ll'il.ln na I·.lii'· •}J:L IJabiiHllLdc du lllll1t;,JI,t'O se I'tWOI:t. Si t•li<' 
o systemn.~e lo.:..:·a(:ões o t•rnb<~ixa•litS pr:t'llt:t- tivct' <L boa fori.un:~ d1• i1[ng~n· todos us l'.tS
nentcs o nao me eonsta quo nes~<l ~~poe:t l'i!- t.illws quo pos:-;a,m ac.ccndm· desinl.ulliQ"nn.·i:t.~ 
mota llou,·c.;;sr1 vordaJeil'o systom' pustal 1•, ou J.osportal' descontian,·:o,s e rocuio~. p!'(.':'· 

muito menos, C<mronc~:ào teL~gt·<tphic:L. ta,l'á tão bons ou moll.lül't'S ,.;m·vicNs tlo quu 
o SR. c;ER~L\.i'\O I-IASSUICIIEn- 1 [uje !ta a.qtu?ll? quo logT<~l' ~unüuzir ;t bom termo 

instituiçõ:'s J.o creaçãu muir.o all tu1·i•;J' 'u q 110 co~pl1ca.1! iS :1 ogucr\n.ç:t;cs.~.. .- ·. . . . 
se mantcom por n).otivo dinH'"''' d:~t 1 w•llt'S S!• ... P01 _ oxo 1 ~1 ~Jl-=. •1,?~:-t. P~!Hl?~~l·L co.I.l.l :L 
que in tiniram para. sua cro<trfí.u. Buli\ 1a nao fosse ·.~OCitJ.cLI.. e .:ol Ju.:se po:-;:sl vt.l 

• iW nossJ ;~gen t.e d1plornatrco om l.it I Jaz CYt-
0 SR. LA:.IE:\'IIA LI:\S-- Dc,.:d,• IJI!I' 0 mi .. t n· tocl:.toJ essas poctuenas tl.Jsintelligcndas 

nistro tem a. missão do ohscn:u·. !1'111 ;~ 1'1.· quo se avolumararn ih ponLo de loval' .. -IIU~ au 
cnldado elo ncgoci<:u·, c :.dnd:t u iilllWI'I:L!Ho ultinwluiil·, o..;so :l.genlG diploma1.ieu túo !n
llcvor tle rcprcsenL;w, (• pr·dciso qnc tl·Jk•mus I'ia pl'o~t.n.lu ;;oevi<~:o igu;.d uu nwllto1· do qtw 
particul:.LI'Inonte esta ultinn !'IILWI:;\o, qtttl, :Lquolles que nos Vili) pro.~tn,t· }1lunipol.<mcia
cm virtude do au.2·montl> o da (:IIIII.inttidadu l'io;,; encal'eogaLlos du dieirnil· o pleito no t'S
das l'olaçõos intoen:.~cion:ws (··, c·o111ü d i.~se, ta.do agmlo ( 
impol'tantissima.. , 

Este estado do harmoni;J, de :lCdJI'ilO o ot Sr .... 1uü.HAZ CAV.\ I.C.\:\Tl - Xinguem 
mutuo 1·cspoito entre as divet·.-.;:1:; p1>lOIICÍit.S CO!Iuesta I~to. . 
quo se nnnifesta pela. tt•uca tle cu1·tuziu.~ e O SrL L.BIE:'\IL\. Lr:\~- Yú-se, puis, flUO 
se denomina coíii'Íla.·: gantiuu1 tem acliptit·itlo tenho razüo em diZiH' quo a aL·ti\'idade de um 
impol;tanci.L'L t<.tl quo varias ombaixaLla:o; mini::-:tl'u pó~lc mn.nitestar-su mesmo sem 
uliús 1·opresontadas por pessoas dêL Jrtu.i; ussignatur:~s de cunvonç:ões, tt·at::~.dos o con-
alta hierttrcllirL social são enviada~ 1111iett· cOl'lii.~tas. (!lpatla;; .) · 
mente om vista deste objoctivo. Ro.~t<t-mo, ainda, enc.,~rae a qucst·i·,o p:!lu 

Assim, tivemos, ln pouco, Olltl'C l1l.IS u. la.do dos bons omcios. 
presenr;a do general Cunha, ilUO atllti veiu O que eham<'Lmos nós, em mai.el'ia do di-
unicamente para Uin fim honor-ifico, qual o reito int::Jrn<wional-bons ofli.eius '? 
de representar Portugal nas f0stttS do cen- Ni1o (~ um uireitu, no sentido st ·icto ci<L 
tena1'io do descobrimento do Brazil. Por pi.'Llavra, porqno ninguorn tem o direito de 
occas1ão da su biJ.n. ao tln·ono e coroação Li os pedir um ftt vor; (~ o uso do certas concos.::õo;:; 
mon11rchas europeu:-; é commum on rütrom as e proro.:nttivas goralmepto dofel'i las, uso 
outras côrtes até p~·incipes dJ sangtte pal'<.L que pôde ser bem ou mal aprovoita,.1o. bem 
ropl'esental-a.s ou o.s mais i.tltos dignata.- ou mal utilizado, cJnformo a c~paciclatlc e 
rios, como succeclcu 1wr ex:.empio no jubilou babilidado do diplomat:~.. 
de Leão XIII. E' cxactamontc sob csto <.1.!-'f!Ccto quo css ~ 

Todas esta::: ombaixa1Jas vb;a.m arlOn:~s um capacidn.do pôde rovclt!.r-se, poeq11c lwjo ~m 
fim honorifico, clfram·sc na l'üprewntn.ção. di::~., rnra negociar um tl'~Ltarlo 011 con vCir:<;af•, 

Vol. \' 
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os ministros acreJ.itados ,iunto aos paizes' fracas luz.cs. não de.scolH·i uo § 7° do art. 72 
interc~3a.dos não pas.:;am dc:J portadores de uma. disposição cbra que pl\Jhibissn a, m::wn
notas e tc!egeJ.mmas trocados entre as tenção <la le~ação. 
chancel!a~i:tS ~·~spect~Y?S, C!UO f'~~lllíJ,l:? rr~t~ 0 SR. TIIO:\L\.Z CAVALCANTI-Jla.s, si Opa~ 
as menore~ pat tt?ular1dade::s .0. ~~tlLlhe:s.,,L~ ra.grapho não tem essa applica.ção, a que 
ças á. rapl!lcz d.1s com~nuntcaç .. ,cs actl ae. · vem elle fio·m'<11Hlo na ConsLimição ·? 

Quanto aos bons c:·ffic10~. porem, o mesmo c ' 

não se _dá. Para que um diplomakL con~iga, O 8R. L.nrENIL\ LINs-O para,grapho dis-
para o srm p:.Ü7. .c nwessõe5 qu~ ~ão sejam põ:3 qtto-naa háverá 1·eluçi'ies d e dependencia 
!3trictame :te llcnlas p1·.:.:c!s:1 1 nsaHITr-se, ou o.!UançCI; si o legislador constituinte qui
arrradar; rwccs:Sit:1 convcncnr ou p3I'Sll<Ldir o zesse prohibi.· t'Jdas as rel<.1çõcs dirLt- mio 
ahi t~ que semanifc.::;hm toda~ as qualid:.tdes haverá ;·elaç:ões. 
ueralmcnt:\ exigidas par.:;. o cwgo. Para que, poi:::, o vocabulo- dependencia, 
c De.::~de qu~ pó .lo h:tvm· _ont:as . funcç·~cs paea que <t pi.Lla Vl'<t-cdliança? 
no oxm·ciciu dJ um c ~u' ;.?,'O tlit1lomn.ttco, alunt Si as rela.çõJ:; diplomn,tic .ts não implicmn 
<la. de nc.r~oci(.lr, no sen t,iJo p:·oprb tb p:t- em reconhecimento de dopondencia ou al· 
lavra. nã.u vejo ra.zfto pela qual nã.o possa- lia.nça, é claro que a disposiç:ão não póJo ser 
mos, rm virttidc <leste § 7", art. i2 da lhvocada como prolühição dessas relações. 
Constitukão, mantcl' um~L lcg.:v;fto junb (t Quando fosse· cxacta a interpretação que 
Sanr,a. Sé. · tlti o nobre D,;putarlo, é preciso que ella 

NflO me p troce que este facto implirp1c firme-~3 c seja acceita para que a Commlssão 
nenlHI!tl t f'ulaçiio tle dnj)elldencin., nun)mma. d.e Diplom<tcia, baseada ni~to, diga então que 
relaçã.~> J.o alliaoça (apoiados). scgunu:) a a esta:~ão diplomatica n<lo se funda em nosso 
definic;ã.o que já d.oi d.Js vocabnlos. dieeito constituciom1l. 

O SR. T!IO:\IAZ CAVALGANri (lú. um aparto. Emq_uanto isso não se der, lu.vemos de 
O Srt. LAw::NIL\. LI:'\s-~fl~S. si nf~o ha interpretar, ue accOl·do com a actualida,de, 

cs~as rela<;i'lOS do dependencia e allianç·a, porque a tl·adicção é bastante pa.1·a apoiar 
- minha. doutrina, o que não se dá com a do 

por e :~ r. · ~ facr.o a p~·~hilJição nii~ existe. E' nob1·e Deputado quo a pretende modificar. 
p0ssivel que pela. mterprntaç:ao desse ar-
tio-o, c"mbin:Ldo com outros, pos:':a doprc- O SR. Tno~u.z CAVALC.~NTI-0 texto da. 
hen..i.m•-sc o que a. Constituição i,cvc em Constituição<~ claro. 
mira. m :ts rHt frdtn, de um<.1 peohibição ela.- s 
ramcnt:; fot'lllUlada, a Commissão de Diplo· 0 R. LAMENIIA LrNs-Essa clareza é que 

não descubro no tcxG:). 
macia e Tr .. ta.dos não podia abolir· um ::;ct·· 
viço oxisLentc ha. longos annos, allegando O SR. TIIo:-.rAz CAVALCANTI-Ih clarez::t, 
uma. pruhi!Ji:_:ão <tue não ost(L provada.. (.Apoi- nã.o só no espirlto da Constituição, como no 
ados.) · elemento historico. 

0 SR. TtiOM.\Z CAYALCAi'\1'1- Est(t. prova
diSSÍll1•J: bast ~ quo V. Ex. rcmonl.c ao flUO 
se pa.ss bva. ontl·<l o Lmporio o Roma .... 

O Srt. LA:-.mNIIA L IN s-Ei:::: ahi o c:~so ()a" 
interprehvã.o p Dssoal.. V. Ex. pensa dll u.na 
maneir·a e eu penso üo mé.lnoü·a. divm·s ~t. 

0 SR.. Tl!ü:\L\Z CAVALCANTI-V. Ex. veri
ficará. que a.tü o a.1·cobispo dtl, Bahh D. l'l1a
cello Cnsti1 pc :in. a rcvogaç:fí.o. 

O SR. LAl\IENIL\. LINS-~ão remontarei a.o 
Sr. O. Macedo Costa, mas dccla,l'arci a 
V. Ex:. que o governo con::;titucional, que 
deveria <tppl iCW todos esses gi.'andos prin
cipius da. ' ~oJJsCituição,nio os entendeu, como 
V. Ex., portlliC nu.\ntuvc a lega.ção. 

O SR. Tno~uz CAVM,CANTI-0 Congresso 
supprimitl. 

O SR. CgLso DE SouzA-~Ias dr.pois resta
beleceu. (lia outJ-os opa1·les.) 

O SR. LA:'.IENHA LINS- Como já. disso c 
procurei demonstrar, conformü a:-; minhas 

O SR. LAl\IENIIA LINs-Mas V. Ex. não vê 
qu~ a Constituição americana, om vigor ha 
mais de um seculo, diL aint.l.a hoje loga1• [~ 
grantles questões d.e interpretação, sobre as 
quaes estü. a deddü• todos os di<tS a Suprema 
Côrte dos Estados Unidos? 

E como quer· V. Ex. que,. tmtando-se de 
questão desta orJem, tão complexa, apre
sent:J.ndo tantas faces, possa a commissão 
de Diplomacia deciclJr por sua propria auto· 
ridadc quo do § 7° se pócie concluir que a 
estação diptomatica não deve ::;er mantida?. 

Si V. Ei. a.presemar, já. não direi mna 
sentença., nns um peonuncimnento formal a 
favo1• da interpeetação da Constituição neste 
sentido, a Cominissão de Diplomacia não 
hesitará, basea.da nisso, em opinar pela ma-
n~ira que V. Ex:. deseja. , · 

0 SR. PRESIDENTE-A Mesa está. informa
da d~ que ha numero na C~sa. Assim, peço 
a? digno Deputado que Interrompa seu 
discurso para Be proceder <ts votações. 

0 SR. LAMENIIA LI:'\S-Perfeitamente. 
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O Sa. TIIO:\!AZ CAYALCAi'\TI- Tudo isso só 
teve e1Ioct.ividaLle depois do <Lppro,-ado na. 
Constituição. 

Sr. P l'esiclente, creio .lá ter domons trado 
,quo a acti vidade, a per.:;pica.cia de um agente 
diplomatico pôde tol' vasto eampo para o seu 
excrcicio, mesmo quando não se manifeste 
por documentos escriptos,por actos concretos, 
.como sejam as convenções ou os tratados. 

Tcrmin1.ndo, p.Jis. ::t séeic de considera<:~õcs 
que cumpria-mo f<tzce sobre a segunda das 
par&es, em que subdi vid1 meu discurso~ pas
sarei a tt·at'ar agora U.a terccit·a pa,rte, pl'o
cm·ando demonstra1• a utiliJ.ado, a conve
·niencia. da manutenção da. nossa Legação 
;junto ao Vaticano. 

O Sa. LAME:'\IJA LJ:'\S- Ouvi VV. El!:x. 
com tocta a attenção, VV. El~x. apre.;;cnkL
ra.m todos o~ al'gumcntos que quizer:w1 cx
pol', :;ó dei um ap·~t·to pJ.t'a 1'c~.vm•:•.c:cl', e, 
ontretantv, nrí.IJ posso continn·Lt' a scric dos 
meus a1·gumentos pol<).s cJnstant·3-· intcr
l'upçõcs. 

Ur.1 Sn.. DEPUTADO -- ~J.o tl<u-..~i nnis 
ap:n·t·}S. 

O SR. LA~rENIL\. Lu..;s- Promulgou-se a. 
V. Ex. bem c.:mheco e os coliegas não Constituição tÜt R'~public:.t, ~~ dovo fJZOl' jus-

ignoram que ao Presidente d~1. Republica, tiçaaos legi::iladores con:-;tituin1;es, ;:dlil'mando 
-eomo chefe da Na.ç8.o, incumbe representar que ellos suavizaram, amenizn.ram as rola
a Republica no estea,ngeiro c dirigir n,s ne· ç:õcs estahalecittas ontee a Igeoja o o Estttdo 

· ,gociações intcrna,cionaes. E' só mente depois pelo Governo Provborio, pot·q 110 a Con:3titui.
dos ajustes concluídos e acabados que o Con- ção a.b:}Liu a p1·ohibição, l~xistonte nu peojedo 
.grosso intervem para. sanccional-os ou não, do Governo Provisorio, pwa a enwa,c.La, t.Lt~ 
sem ter entretanto o direito do moditlcal-o3 Companhia de Je.ms, partL o estabci,'cimt~nLo 
ou alterai-os. de ordens m'Jnastkas, o in~tituiu, p::wbnto, 

Deste facto conclue-se que toda a cones- ~.m rogimen mais benigno qw_: o ~Lnte-
pondencia .. todo o serviço qu?tidiano.' minu- uo;: rr· T , .. • • • _ 

·-cioso, contmuo, dos agentes diploma.ttcos fica r romul::za.da ella, 0 G~v ~~no. '·'.m~tl tuc1<? 
arch·v·tdo na Secretaria de E?tado das Rola- nal, que tmha 0 devee mtlludtvn.l de ~ppll
~-es ~ ~toriore.s sem que nó~ outros profa- c~r _d.<~.sde logo to?a~ as suas~ tlt;-;postçoes, 
n~s ex estranhbs (quelles arca nos, pbs::;amos n~w JU~g_sm quo, em vtytudt~ de~::;~~ mesmas 
-apreciar com justiça a correcção, a a.ctivi- diSP<?S 1ç?~s, houvo~~e .~c,ompn.ti~Ili~aU.c em 

., a de e., forço o tr·ü alho darl uelles nossos contumal em .as I ~~la~,oes ~rplü1J1attcê1s CJ. ne 
~ pr~s ~ t~~te" ' ' J ~ I :~~é cnt'w havmn~ stdo mantidas c.~om o Va.-
10 · e :s. ue·mo, e a leg . .tçao ficou. 

O Sa. THOl\IAZ CAVALCANTI-Não 11poiado. Fin<l.lmente, o ma.rechal Flotiano Pci-
Para o Congresso não ha segeedo. xoto, que poderia. ter espírito religioso, mas 

O 8 L . . L ~ -S · . , • ~ t - · que certamente teri'!' subordinado esse senti-
. n. · . Al\IENII~ .. r~s 1.:~ 1 epr e .. e.;\ ~:a.~ mento, como snbordmou todos os outros, ao 

drp~~ ... matwa .d.o B~tl.Zl~ .Ju~t?. a .san;a s~.:?111?~~l seu amor á Patria e ü. Republica, roi all'·m 
fica~:se ~penas ~s:sa mutthdad~ tetO ar.,.;_~ tda, dessa, tolerancia, porque, tenüo siuo suppri
·er~ mm~o natmal que 0 .~~v?r 11? da l~epu- mida pelo Congresso é~ ver·ba para. a legação 
bl~ca, ,empenhado .em ~lh~ 1~ 1 ?.::; ~o~re:-s. pu junto ao Vaticano, o marechal, lncitlinüo em 
bllcos ele -~espez~s super !lucLS, P~ 11~ctr:;L1.1~1011 ~~ m•ime de responsa.bilüla.do, mandou abri e o 
daqu.ella~ fertasem ouro, no e~~ra.11;:. 0no, J~~ cl'edito do 160 contos (ouro) o rostt~bcleccu 
.se tt_yes~e lembrado üe suppumu ar1uel1,1 a.quella leo·a~ão. 
estaçao. o , 

Entretanto, é o inverso que se tem oh:;cr- Os SRs. Tnol\IAZ CAVALCA:\'TI, GASÚI.ll DA 
-vado, como passo a (lcmonstrar. CuNIIA. E ouTRos SRs. DEPUTADOS dã.o apu.r

O Gov('rno Provisorio, que realizou quanta,s 
r~formas idealizou neste paiz e que ainda 
mesmo outras poderia ter feito sem protesto 
.algum, que separou a Igreja do Estado, pro
hibiu a fundação de o1·dens religiosas no pu.iz, 
secularizou os cemiterios, instituiu o casa
mento civil e mandou considerar crime pas
.sivel de severa pena a celebração do casa
mento 1•aligioso antes do civil, não selem
brou, entretanto, de que fosse conveniente 
.supprimil• a legação junto á Santa Sl~. 

De onde se infere que não ora corolla.rio, 
que não er<1. consequencia forçada da. sepa
ração d::~ Igreja, do Estado, a extJncção d:.t 
legação. 

tcs. 

O SR. LAl\IENIIA LINS-Pois, si o n1a.rochal 
Floriano, ael·ostando o crimu de l'esp.msabi
liJ.ade, restabeleceu o serviço, ~~ porque este 
estava de accordo com as noees3idadcs pu
blicas. 

0 SR. THOUAZ CAVALCANTI-Mas a Cí.l.llli11'<1 
ordinaria, composta dos mesmos membros 
da Constituinte, achou que, para completar 
aquella idéa, devia supprimil-o, e suppri
miu-o. 

O Sa. LAliiENIIA LIN)-E o Vice-Prcsiuontc 
da Republica achou r1uo não podi<L alJolil-o r, 
continuou a mantcl-o. Eis o facto (.·lp:trlr~s.) 
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Notem VV. EE:-:. que o m:·.roclHü Floriano, 
quando assim procedeu, uio osta.va sob a 
pressão cl<:~. rovolr.n., porque o fa.cto deu-se em 
189.2 e a revolta rebentou em sotembro <le 
1893. Foi, port<:~.ntu, um <:~.ct,o pcns<:~.do e re
flecti<lo du Govemo <laq nelie gra.ntlo pa, trio ta. 
(J.poiaclos.) 

A lei üe 1895, lei permnnen b , qun - org<mi
zou o serviço üiplornatico o não deveria ser 
modificada , annualmente, pelo on,:amenlo, 
manteve <-t legaç5.o junto <i. ~antas, · .. o com 
uma circnm:->ti.lllcia d'igna üc nota, pois, t<~n(lo 
e.~tabeledclo urna. tabetla fixaudo osvonc_illlen
to~ de rcprcsontaç:;;to c ;-:Q11do e:"'3a tabolla di
vidida em tros cu.te.!iOI'iil.', a lcgaç~i.o junto á 
S:.1.uta. S( figura na 2" cla:;;so. O l!lini:-:tt·o 
junto ao Vaticano tem lO: CHtO;~ de ordenadt) c 
gratHicação e lj: OU()$ ptu·a repre;;:en t.açã.o. 
qua.ndo os minist i·os Jla Rns::- ia., Peeú, Bolivia 

. c onr;ros pa.izcs teern a.peua:.; 10:000~ de re
lH'esen tn.ção. 

Por conseqncnci<:~., o legisl~clor do 1895, 
inspii'ado sem duvida nas idt'>as tlo Governo, 
(1Ue ora ontüo repeesentaclo na,-:; Relações Ex
teriores pelo Sr. Di'. Ctu·!os ele 0arvalho, 
entendeu que nossi1 rcprescntar}Lo junto i."L 
Santa Sü devia. ter at,·· mais lustre, mais 
bi·illto do _que a. de algumas outt•as n<tt:ões. 
(Trocw;t- ::e upul·lu .c: cnlru o:; S ; · .~ . Guslr7o du 
f!Hn ha t; Ge1·-n-wno Ht.( s:;!nclte r. ) Scnhut•es, alei 
do 1899, tambum pci·m~tneni.e.rnodificou a rc
presenü1 .5.o do B1·azil em cof'tos paizcs, esta
belecendo cnearr·cg:;,útos ele nogoclos perma
nentes em vez rle ministro.~, na Veneznola, 
no Japf:w o na C.Jlurnbia c•. Equa.doP ; n1as 
não modificou a.b-solutanHm.te a. disposição 
a.ntol'iül' quttoto ;.\ logaç·ão junto ;'L S<tnta. s(:•. 

Finalmonl.o, para. n~LO a.bu:; .r Ja attenção 
elo:-) meus illust1·c.~ colloga~ (1iii!Í/os nao 
t!f)(liculos), seja-mo pcemi1.1.ido aUt•gar a.intla. 
em fl~vot' <lo meu 1wn to uc\ vi::;ta a -rotu.çito 
solcruno que a.c;ü,a. de ter logn.r, o vcin ,jus
tificar, cunlil'<t a rninlla. e~pt·ct~.diiYa, a dou
tri ntL p0r mim dcfcndicla. 

Não tcrmina.1·oi, Si'. Pt·esidento, sem 
a.:pontat· ai.nda. a. moppor·tnnidacle, n, incon· 
veniencia du momento escolhi1lo pa.r·:_t propol'
so tt snppressão d.us::;e :-:et·vit:u. 

O Sn.. Ea1co CoELliO - Ahi estou du ae
corào. 

O Su. LAl\1El'\IL\ LINS- Tmta-;;e uc um 
Pontifico novo, cuj<t politica ni'i.o sn.bemos si 
wrá. i ,entica á. do pontificado quo se extin
guiu ou si obodcccrú a outm l1 irccÇ'êi.O. 

O Sn.. GE~MANO HASSLGCllER- Hoje, um 
telegr<:~mma a.nnuncb, cttte cllo segno [~ polí
tica ele Leão XIII. 

O Sr: .• Tuoi\L\Z CAYALC,\:STI- E quo tomos 
com isso tudo ? 

O S:::.. LA?>lEi\'If.\ L:;:.:;s -Não se conhe
cem, l<t fü1·a, css LS distincções, essas inter
protaçGes a. que pôde se:r· submettido o nosso 
diPeito pubiico na. ma.teria e o f;tcto serh 
C@sid.erado, até pelo propt>io Pontifico, corno 
uma manife:::tação de de:5a.grado, destoando 
do curo de applausos c de Iwmenaguns que 
tom recebido de torJo o mundo. (.lfuitos 
apoiados. ) 

0 SR. GERMAi\'0 H ASSLOCIIER- Eis um 
incon-reniente de man t;ormos a. legaçào ! 

0 SR. LAMENllA LINS-O momento-per~ 
mittn.-me o nobre Deputado-fui mal e;o;co
ll~ido. S. Ex:. aprosontOtl o prujr:.cto na ago
ma d.e um Pttp"~· •. 

0 SLL GERMANO I L\.S .~ J:O C IIER ·-- Niio me· 
lcmlJrei disto, não conheço o Paptt. 

O Sn.. LAl\1ENHA LINS- .. • e, si o projecto 
fosse upprovado,sel-o-hia <gw.ndo o solio pon
tifica,l 'é occupad.o 1:or um principe cujas 
idéa.s «-:nua desconhecemos. (1'1·ocam-so t!}JtW
le. : entre os 81·s. Valois de Castro e Gerí!WilO 
B assloclwr. O Sr. Presiclen/') 1·eclama al
I en '.~ao. ) 

Sr _ Pres.iclento, não era só no exterior que 
osso <teto pudia actutümente nos prejuJical': 
<.tlJlii mesmo, no interior, seria m;~l intcwpre
tadó. no sentido que indiquei. 

Estou couvenddo de quo o illnstl'e a.utoe 
<lo 1wojecto c seus defen:'3or-c.s não estão abso
lu tamente collocauos no tcJTeno religioso; 
mas, essa. falsi.~ supposição podia, dar se. 

Devo d.cclamr' a. V. Ex. que sou daquelle~\ 
quo toem ft'~ a1'11ente, inextingnivol e inu.
bala.vcl n:.~ victori:.~ d.a Republic<:~. subl'e todos
os obs !,aculos e todos os tl'opeços (Jllü op
ponha.m-lhc seus inimigos. ( .1/lli/o fJcn1.) 

~Ias. as~im como a bravura ~-~ ct vlrtu<le do 
soldado, a pl'Ulltmci:.t (\ a virtude do com~ 
m<J.nLl.:wte. (Jfaito be1;1.) 

O Sn.. Eruco Cm:LIIO- O cPiterio da op
portultitl.ade deve estar com. o homem de 
Esta.du. 

0 Sn.. LAl\lENIL\. LINS- Si o momento Cor 
de combate, combatamos; si o nãu fo1·, n;·LO 
o provoqnemos! (J.lfgilo l;cm.) 

Tod.os a.quellcs quo toem a r-csponsabili
dallc tlo Govor·no, todos aquelles· que com
ma.nd.a.m, devem evita.r as batallms inutPis c 
as lncttts estereis. 

Nós coTnrnand.umos, temos uma enorme 
responsabilidade no Governo do pa.iz, nos des
tinos da llepuhlica e, portt~n l.o, emendo que 
o Congl'csso devo tor sempre presente tl.quellu 
gmnde conceito do maiol' c~pico luzita.no, quo 
,julgaYa iuuigno de inlluigoncla. e üo e~cusa. 
o- ca};itrTn fJI'C cl-:'r;a-? i!To cl!idci. Tenho con
clnido. (Muito fJCiJ/. ; i;;r rif.o bem. O orw/(Ji' ô 
·d V ili tiC ii~é! /iJ{ir:-::twlr.~ .) 
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Comparecem mais os St·s. Julio de ~Iello, 
Sá Peixoto, Passo::; :Miranda, Rogerio de i\'li
rancla., Indio do Brazil, Antonio Bastos, José 
Euzebio, Urbano Santos. Luiz Domingucs, 
Raymuuuo Artlmr, Anisio de Abreu, Bczer
ril Fontenellc, Virgílio Brigido, Thornaz Ca
v;_Llea.nti, Fl·;wci:-ico S;í., Fl'<..!derico Rorge.,:, 

· João Lopes, h~dun.rdo Studart, Pa.ula e Silva, 
José Mat·ccllino, Bricio Filho, Por<'iri1 de 
Ly1·a, .Toílo Vicietl., Esmor<~ldino Ba.nclcira, 
Cornelio d;J. Fonseca., Artltm· Orla.ncto, Eu
zebio de Andt•ade, Olivoil'a Valladã.o, Ca.s
tt·o Rebello, ~Ji v a, Tosta, Bu.lcã.o Vianna., 

E' annuncia.<la. a vota<,::·,_o do segu.inGe re
querimento, o!l'crecido pelo Sr. Bllt'bosa 
Lim<J,, Ilêt SCSS~LU tlO -1 do COI'l'Cntc, :1,0 p ;·ojncto 
n. lGS,üc 1897, pt'ovidr \nciando suhre ;~uxílio;:; 
à lavoura: 

«Reqtléiro quü o peo.hctn n. 1G8. dn 1807, 
provirlencbndu ~:oln•c auxtlios ;L l:tvonra,, 
vá üs Commhsõ:).~ de Qrçamonto c de Agl'i
<'Hltnr:t p:n·a quo intOL·ponltam parecer. i;,J
mando em considor:tçüo todo::; os prujectos 
;:;imilat·e~ ::tpt·e~OIJ t,:;.<io::; orn lcg;sllüqt•:ts P<tS
s:.vlas.» 

Felix Gasp<11', Augusto de Freitas, .losl~ Mon- O S••. Ba rl>os:"t Lhna. (ne/(t, or~ 
ja.rdim, Cot·roia. Dut1·<~, :Yfello M<1ttos, St.L tlc,;I)-St·. Prc~itlento. o üm q IH~ o·,i vi .c;av<.t 
Fer>ire, ~rico Coelho, La.urindo PlLh., !'l'n· com esto rerttlet·imciÜO, u~l;rJit in!'ni'Itl :ulo. foi 
·vello C:L\'aJcanti, Carlos Tcixcira ·Br·u.nrlã.o, :.Ll.cani:ado pot· rlulibol'aç:-u1 cspont;:uw~L d:t. 
Viriai.o Masc<1r·enhas, Estev·5.<J Lobo, Gasr.ã.o CoJnmiss:·w rie Ot\',unento. 
da Cunha., Ribeiro .Junqueit·a, Francisco Btw- N~i.o tem ma.is r:.t.ôo deSCI', pul'l:.tnLn. u 
nardino, João Lniz A l.vc:s, L:.tmounicr Godo- requorimunto, e pO<) O a V. Ex. q1u~ con,;ultn <L 
fred.o, J-Ienriquo Sa.lles. Cal.r>g-C'ras. S:tbinu C:r.su. si consente na. su<1 l'uLi.nt.d:r .. 
Barr·oso, Olegwni ;vraciol, P<.vlua ReZPJHlc,l I 'Jn:mlt:vla, rt. Cama.t'a. é eoncerlid:1. :~reli· 
Bernardo de C<Lmpos, .Jost~ Lobo, .Jo:.Hruim l'::td<t pc:l irla. 
Tob::cil'a Br~ndã.·2· Bc_neJi~to de_Souza; Lin-1 E' í.Llli1UllCÜtd:t:r.voi; IJ::I1) rlo rrojncl;o n. lti8, 
~~ulpho' S~t'l'<~,. 1'.~ .mct .co ~olenl.l!l,o, ~·.J!s~~ üe 1897, Pl'uvidtmçi:.t.ntlo SrJIJl'(~ :.t'nxi!ii>S iL la.-

L._T~Ilahor mu, :) . .>ate~ dos S.:tni.os e J3,H IJoslt. vour<1 (.2·'· disCil~!':"to'). 
trrl . 

Deixam de comparocCl' com <'D,II)il pn..l't.i
cipacltt os Ses. : R:tymundo :\"el'y, Al'Lllt.\1.' 
Lemos, C<1l'lo.':i de Nov:w.::;, r;ueclelln 'i\Iulrt·fír>, 
Di:1.s Vieira, .João Gayuso, Peeeira. ll·is, Tl'ín
o:la.llc, Suares Nei nt., Mot'Obt AI vcs, Estlwl,; 
Coimbr<t, Podeo Pcl'rmrnllllco, Elpidio Fi
gueil'.)do, Raymumlo 1lc Miranda, l•:paminon
üas Gt':tcinJo, LuodgílrloJ Filgndt'<tS, i\Till.ntl. 
Vel'gnc do A~l'ou, Pinto Un.ni,as, ~l:t.l'GuliniJ 
.\-!om·<L, B~lisaríu do Su:'~""·· l,tJitt•onçcJ Hil.
utisl;-t,, Boz<tm:J.i;, Pc t•uit•a. Li mn. Pa.u I i.110 do 
Souza, Bem:mlo .\[unteil'o, P<Jilid1J Fillto, 
:\.da.lbel'Lu Fcn·n.z, .\ltGllflio .Z tclt t.l'ia~, C:t
mUlo Soa.ro.•j F'illlo, Arl;lna• Tol'l'CS, Erltlitt•du 
Pimentel, Liudolplto Ca,c .:t.nri, DomiitgtwB de 
Casi,ro, Fr·ancist:o Ronwit'o, Alv<~t'u de 0:.~1'
va.lho, AzcvuJo ?\[;u• !IWS, Rod Lpho Mit·and<L, 
Co:;ta. Nott;iJ, Ca.ndi1lo do Aht·ou, X.a.vict• do 
Va.llo, Vicf;or·ino .Monteiro, C<11'3Siano d.o N:.~s
cimr.;nto o :\ll'rodo Varella. 

E sem causa os St·s. Hosannah d:J 0\i
voil'a, Abclon ~\[i]:.~nez, All'~lltso Co~ta, Ro
drigues Litua., Edua.t·d 1 Ra.mos. Ga.l.<.lino Lo· 
reto, Hm•orliu, do S:.í,, F'itl.oli.s Alvos, João U<1· 
ptista, .Juli ,J Sa.ntu:-;, .Tosé' Buniflwio, Astolpho 
Dutra., B<n·oar·d.es de Ft~l·ia, Carvalho Br.lto. 
Costa Juniot•, Fernando P!'estes, Amaml 

,fCes[tr, Leite üo Suuz<.t, Panlino Cal'los, li'l'lill
cisco MaLta,, Ma,t>t;~aL Escobar c Angolo Pi
n!Ioit•o. 

("..) Sr. P.l .. e!!Jiclente - H:tvondo OlL· 
mm•o Logal, vac se tn•oceder• ;is vota.çõcs das 
.matcl'i:to:; eons&antos dtt ordem do dia. 

Em ~eguid:t s;"ío s!lcees .'3h':Lmnntepo.~tu.,; :L 
voto:-; o :J.ppt'O\' :.tdo~ um '2•t cliscus:-J:-to 0:3 s ·~ 
gnint;n . .; ;n·t.igo-: do 

!' !: ''.II~CTII 

~. l(itl- 1807 

1) CllllgL·e..;so ~a.cion;t.l r·u~ulvo: 

Al't. 1.·• Jl:u·;.t. auxil :tL' :t~ inrltt~&,·i:t.s a.-.!·l'Í.
col:t o pít~l.rq•i l ll:1Vtli':L em e:ul:.t l•:st-J,do cl:t. 
lJniü.o o! no I ihÜI'ÍCVi Fudm•<tl 11111 "LllCO dü 
cr·erlito l'o:tl. l'ttnll.t.rkl fJ(IIJI'tJ u plano dos lle
CI'Id.ns ll:L Jlj!) :\. O :370, ilrl I\) di~ j:~nni l'O O 
2 de m:.tio d.o 1890. 

As opet•a.ç~õus di) ha.nroo osf,:thoL,~cidu no Dis
tl'ie •. o Fn1lor:t~L sn e:-3t.ondu1·ii.o t.a.lllbelll :'L!'; ill· 
illllu::d;l'i:l.s eonnex:ts <:m f,odo o tl\L'I'iLot•io tl:L 
RepulJiictt.. . 

Art. :z.c• ~· fixado nm ~n.ooo 000$ o eapt
tal mu.xi 11u p:n·a. u, base d<~ Cllt.ssfio ütts J.ojr 
tr·as 1Iypothee:.u·i<Ls, assim distriJ,uid.l): 

Pu.t'tt · o ba.nco do Distrieliu FodtH'I.Ü 
t::i. uoo: 0008000; 

Par· a cada. um • 'os E:S lit~dos do ivli. na:~ o 
S. Paulo, 7.0U0:000$000; 

Para cad.a. um dos Esl;:t.üos do Pot·naml1uco, 
B<Lhia e lUo do ,J:meiro, 5.000:ü0tl~OOO; 

P~t·a. o E::;ttL<Io 1l0 lUt) Gtandc do Sul, 
4.000:000$000; 

Parc:r. Ci.tdu. um dos Esl;ados do P:tt•ü, jvf.:tra.· 
nhã.o, Coara e E~pit•il;o S:.tnl;o, 3.000:000$000; 

PtLra. cada um dosi~Ht:tdo."i d<J l 'iiwhy, Al<L
goas, Sot•gipe, AnmziJm~s. JUo Ol'n,ndo do 
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Norte, Parahyõa, Paraná, Santa. Ca.tlw,rina, 
Goyaz e Matto Grosso, 2.000:000$000. 

Art. 3. o O Governo Federal é responsa;vel 
pelo pagamento <los juro~. até 6 %, das 
lottras hypotheca,rias e pelo seu resgate,uma 
vez que os Estados tomem igual responsabi
lidade quanto ás lettras omittid<ls em vir
tude dos empr e:;timos realizados nos respe
ctivos territorios e se sujeitem :is disposi
ções da presente lei, ~alvo que1nto ao banco 
do Districto Federal, quo terá a, garantia 
directa e 1.10ic::t do GoYcrno da União. 

Art. 4. o Si di!ll l.ro do tlor,s aonos da da. ta 
do regulamento expedido pur·a ·r~, execução 
dosta lei, n:1o fur posüvel contracCal' com 
algum banco, em qualquer dos Estados, não 
ob::;üt,nte a l'O~pon:~ abilitlaclc assumid::t. por 
este~. o soeviço cori•ospondente será feito 
pelo banco un, Cttpital Fcdol'al,ampliada pa1•a, 
elle u quota do capital que. na di::i :ribuição, 
l)ertenc(·r aos Estados auxiliados, mediante 
contracto com o Governo do respectivo Es· 
tado, fundando p::t.ra esse fim a::: ncces::;Mias 
succm·sa.es com e::t.rteieas inteiramente sopJ.
l'n.das da, Central. 

A1•t. 5. o 1~· igualmente facnlta,Jo ao banco 
do D.istl'ictu Fedem!, mantida a obrigaç-ão lle 
fundar Sltccm·saes com cn.rtei1·a~in tcil'amonte 
;:;cparadu.s, i ncorpor:.tl' a i>i um ou mais 
l)ancos e:::t:tduars. mediante accordo da.s 
respectiva_;; as .5embléas grrac . ..;, do..-idamento 
Jwmologado pelos GoYemos (b l'n !ãu e do 
E~ütdo uo tlo tivet' ::.éde o banco incorpo
mudo. 
· Art.. ,; . . , Os lianeu~ de que tr.1ta esb Lei 
snr:·(o, nr~ Capital Fedc~·~d. aquclle com o 
_qunl o Gorcrno cl:.t União contt·;t,ctar, c, om 
~~ada Estado, o que cunt ;·ad<ll' cnm ú ro· 
spocth·o c;,wcrno, sn.tis!'oitos vs requi::'iito::l 
legues. , 

§ 1. 0 O pl'~tzo dos contracto.s com os bancos 
SOl't'L llOif'Ol'll101110UtO de 80 anno::;. 

§ :? ,o As O})Cra.ções elfectun.das no rcgimon 
o na. Yigenciu dcssüs coutJ•a.ctos formarão 
umtt ca,rteil'<t cspeci:.\1 sob o titulo- Cm·te1:1'a 
Ga.r1mt.ida ; tl'dos o;, contra.ctos do omprcs
timcs assim colobrados dtwm·ão contar esta 
tleclara~~ão, bem como tollas as Ior-tt·as ln·po-
theearia.s da l'espect.i'm em is~fLo. · 

Art. 7. o .Tunto it directol'i::t. de ca.Lltt banco 
o Gover•no da Uniào te1•t't um se1·Yiço de 
flsculizaçno com as utt.ribuiÇ'õos d€?finitlas 
om regulamento, corrondo u~ dcspezns ro
spocti ,·as 11or conta. dos estabelecimentos 
lJanc :~rios. 

Art. 8. '1 Os l>ancos terão suas :;êdes nas 
ca,pitu.es c• as succursacs ou agencias quo o 
govcmo do Esta.dojulgar nocossai•ias nos mais 
importantes contras agrícolas o pasto1•is. 

Art. !) • o Os bancos poderão omittir lottras 
11ypothecarii.\s o.tt~ o quintuplo do rofot•ido ctl· 

pital, a juros até 6 °Ío, pagos s ::nucstral
mente. 

Art. lO. Cada banco rêcolberiL ao Thesouro· 
Federal, em apolices dé~- di\'icl<1 publicu na
cional, lO 0/~ do valot' da emissão das lettl·as 
hypothecarias, que l'Calizar, até o li:nHe que
lhe é permitLido. 

Taes apolicos serã.o conservadas em depo·
sito como garantia accrescida <.ts roferente.s · 
a lettra hypothecaria. 

§ 1. 0 O prazo dos omprestimos hypotheca
r ios não · excederá de 20 annos, a juros não 
superiores a 8 °/·J ao anno, além da commis· . 
são de l 0/o de administração, tambem an
oual. 

Esse pruzo S3rà regula<lo de moJo que· 
touos os emp1.·estimos estejam liquidados ao 
tempD d<t terminação dos contractos dos 
t•espectivos b:tncos. 

\:; 2. o A commi:;são de admioistraçã.o sor~ 
c.omputacl:.t annui.tlmento sobro q s~tldo de- · 
vcdor. 

Art . 11. O valJr dos emprestimos nunca, 
excederá á metade do valor dos immovcis 
rm·a.Gs c dou~:~ terços dos urbanos. 

Art. 12. Este mn.ximo será elevado o, 
60 °/ 0 , qu::t.ndo se tratar de immovois inscri
ptos no registro Torrens. O banco contra
ctante poderá promovet', do a.ccordo com cs 
mutnarios, a ios~Pipção dos immoveis qne 
senil'cm do garanti<t aos cmprcstimos que 
ti vot• ren.lizado, cll'ccGua,ndo todos os u·aba
lhos ncccssarios pol' pessoal do sua confianç::t. 
e debitando ao mutuario pela ímpo1·ttu1cía. 
das dcspczas, que sel'á addicionada. :L !3Utt 
di\·ida. ~~~~ potllcc~tl'ia. 

Al't. I :l. Os omprestimns so otTcctua.I·ã·) 
taml.Jcm subro ponhol' agricol 1., p0dcndo os 
ro::;pcctivo.~ contract.os ~m· feito,:; pot• escripto 
pu.rticulal'. 

O p1•azo dcllo.;;, porén.l, não exceder(~ di· 
tPes annos, nom os juros se clcwarfí.o a. mais 
de9°/o. 

A1•t. 14. As cmissõe.~ de lcitra.s hypoi.he
theca.t•im; se oll'cctuí\ l'ão pur sél'ics, mediante 
a.utot•izaÇ'ão uo Governo Estadual c a.pprova-
ç·ão tlo GoYel'l1o Federal. . 

Art. 15. Até ondo permittirom os fundos 
destinados a, auxiliar a lavour;,t, o Thesouro 
Federal roalizai'(L emprestimos u cada. bancc· 
sou caução das Iettrtt:S hypothecari . ~s porellc.-:, 
cmittidas no l'egimen desta lei. 

Esses emprcstimos terão pOI' base a somma. 
correspondente ás sêries cujrl emissão fô1• 
autorizada, guardi\da. ent"e estas a mesma 
proporção. 

Art. lG. Nos omprestimos a. quo so rofere 
o artigo ttntcc l!don te as lettrns sorão recebidas 
ao par ; os jlll'OS serão de 3 ° j ~.. pn,gos por se
mestres vPncidos ; sendo de 20 annos o prazo 
do durac;t\o dos mesmos emprostimo.s, 
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. Art. I i. Para occorrc1· a est<2s empres .. , Art. :?2. No fim do pr::tzo dos contracto~ 
tl!nos o Governo lançará mão: oiTectuados com us bancos hypothccari us 

. ~) da ver1nt que para o 1im especial do au-~ para exccuç·ã.o da }H' e:-;cnte ll'i. o uma vrz 
xl.IIar a.l<l;voura fõr_ votada pelo C.ongress_o: re.sf5atadas t.ocb:-> a~ lethas. emi tT;id_as . no ~ e:r 

b) da lnllJJrtanCla tutal das pl'estaçoes rcg1mcn. elas a.pol1ccs qt1 o eo nst.ltlurem v~ 
pagas pcl~ Banco da. RcpulJ!ica dn Drazil p;u·a t'nndos de g:nanr,ia. rc\·ct·tcrCI. 1)ara o Tlle
amorttzaç-ao do seu debito, o das q11otas com souro numero corresponden te ;(. ~omma (\;1 '-; 

que entrar o mesmo Banco para o Thcsouro, d dfcl'onças de juros que o The::;u uro houvct· 
po1· con ~a d0s juros e ~tmortização dos em- dcixa.do de receber rluran'.o a vigcncia Lb 
prestimos eifectuados pela ex ·incta cartcita contracto, computado u Ya.lor da, apulicc ::t·• 
do borws ; par, c as restantes pcrtenccr·i'io ao banco 

c) cl cl metade do prcclndo liquido dos im- contractantc em plena pt·opl'icdarle. 
postos SCJ bee renda, quo forem vo1ados no P:tra.!.!Tapho uni co. As apolicc:; do fundu de 
orçamento_. _qu~ ~crü. applicada. cspecia.lmen- garantia quo rever terem ao Thcsouro ~c!'ãn. 
to ern auxlltos a l:1voura de ccrcacs o ;í. in- :1 .iu iz·) do Govci'no, annullatlas ou rcctn it
dust1'ia pastoril, 110 Distl'icto Fodc r·al c nos tid a ~. sondo ncs1.0 ultimo caso a sua impo t·
Estado-; em quo fôr arrecadado. 1 elo mesmu 1a nch applicada. n.o re-.:gaw do p:tp.:l-muccl:i.. 
pt•oces;;:o cstab ;: lecUo ncskt loi p:n~t us au- .:\rt. -~ 3. As lm.tras emittidas Lle acc o;· ~ ~ u 
xilios gera.o~ <\, laYout·a. com cst~L lei scrã·; admittidas em tudos "'i 

Art. 18. Na iosufficiencia desses rccur:;os c;t:<os c' c fianç-a on c fl.n<;-ãll, em c1ue a logiAb · 
para occorr•et· a t;~es ernp1·e~timos . a juizo c: ã.o exige garantia constiwi..t<~ em titulo ~ d ~ 
do Governo, f1ett o me:::mo antol'izado: dhida pnblic: a. 

a) a effcctuar quae.3quer orCI·aç:Cícs ,:lo cec- Art. 2-1. Os banco.;; constact-.ntr:-; don:rã.u 
dito no interior e no exterior atê o nnximo promovor a crcaç:i.o do caixas rurae:; dr em
de cem mil contos de réis ; prostimos o Jas sceicüa.dos cooparatlvas de• 

b) n. admittir as lottras ll~,·p othccari~s que tr<l, t~~ o art ._.25 desta. lei nos principaes 
eruittidas pelos bancos no regimen da. pl'e- r:ent t·os pt'oducf.Õl·e:-: das respectivas círcun:
sente 1 d, como gru·a.ntin. de cmprestimos no:; scl'iiJÇÕ L'S, ele <.lccor!lu com us guvcrnos esr r~
tormos d<L lei n. 2.565, •.'.o 2J (ic maio de dua.c•, obl'igundo-sc a cmpreg;.ll' , do seus p:'(J
l~i5, quo vigot'ar<t c~cvn.·. ~O ao triplo o seu p :· ius r ocmsos, a somma cot'l'ospondcmc :i 
maximo actun.l p<ll'i.l. o fim exclusivo d:t pro- qn.ilil:1 parto d:L imporr.anci'J. tulal dos c~m
sente lei c nas eondiçõ :~s nclli..L pre::;crjp ;as; p;·c·:-:1,i mos, que •.. btiverom do Tltesuut·o Na -

c) a empt'0gar os s:ddus em dinheiro das cional. em <tttxilic.~s diroctus dl' cap;tal par:.1, 
;:;pguintes o ·í~ens: rL f'Llndaç~;'lo d<vpwlla:-; toopGrat\vas, que se 

Emprostimui' dos cofres do orpliãos ; destinarem ao fim pspccial tle Lmcntai· e 
Bens do defuntos, an:'cntrs o do e\·ento. p!·utc•!!C'l' :.L pc(li.H.lll:l !avuut·a. 
Art. l!J. Os jueo.-; da :• Jc1t1n.~ ltyp :; tllcea- En-i rcl:l.•/to ao lpncu do lJisi,rieto Fedr;ral. 

ri sem caução no Thcsouro :-:crõo pot· c ;tc csttL obri:aç:-í.o limita-se ao tnrl'.torio d;; 
recebidos do b~nco miHU<ll'io. c de sua irn- me~mo I>istt·icto c do ESLLdo cl1; Rio do.f<~IWÍ !' tJ. 
pol'la.nd~L <lcc.luzidos os juros ~· cvid•iS p(!lus A I' L. ~5. E' permi ttid :J a eonstiLui1;[io d1; 
emprest.imos rcn.lizadus; o resTante scr·à con- Foc:ieJadcs coopepativa:-; soh a. r~~rrn~l a.nouym:.1. 
vertido immeclhtamcntc em apoliccs da. de cnpH<d lirnita(lo on illimiLado, cum l'O· 
divida. publica, que scl'lí.o aYci·badas em r-p ,nsabi!idu.tlo solidaria limitada ou illimi
nomo do mesmo banco, com a clausula. do tudu, dos acciooistns ou mutnar'ios, median tü 
inn.lienavei~. pa.m constituir::·i.o do um runJo as nondi(;ücs que ::e seguem o a que as nH~S· 
de garanti~ de suas ppoprias letti·ns cmHtidas mas licam subordinu.du-3 : 
no regi mcn dm:ta lei. c() a estas sociedades sfw applic:wois a:-; d is-

Art. 20. Os ju1·os das apolices do fL ndo de pusiçü2s do U(!ct·oto n. 4:34, de 4 do julho dr 
garantia ::lerão tambcm C (•DYortida~ em apo 1891. que não forem incumpativeis com. ;_~ _ 
!ices para a.ugmento do mesmo fundo. índole das rne~mas c cem as ro.;;tricçõcs du 

Art. 21. Os bancos contractante.:; entrarü.o. :nt. 46 do citado dccr-etiJ; 
semestralmente para o Thesouro com a im- ú) si a sociedade for de capital illimitatlo, 
portancia das Jett1·as sorteadas para resgate>, dcvortí. a administração communica.l' o n~m:u 
sendo-lhes cro.titnd a a importancia. em coma. do novo accionbta c o nugment!J do c~p1tal, 
de amot•tização, tica.nrlo-lhes, porém. sal v o· o vara. ser archivaclo na Junta Commc_re1al; 
direito ue amo1•tiza.r em todo ou om r·artc o c) a~3 acções destas sociedades se.rao nomi-
~eu debito qu :wdo lhes convier. nativas c não serfto de valor ~uperwr a com 

A import(Lncia destas umortizaç·ões semes- mil réis (lOC'$000); 
traes, assim como a dos ,iuros pagui:l, e quues· d) cada accionista terá sórnl!nto urn Yoto 
quer quautia.s, que forem entregues no Thc· pam deliberar nas assombléas gcraes ; _ 
souro por antecipação, s0rão applicadas ao e) o accionista que Yeodor suas acço 2s 
reggate do papel-moeda. será responsavel ató que as contas do anno 
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sejam a.pprova.d<tS em assemblth ger;tl or~i
nal'ia; 

f) a a.dmissão d.e novo accioni::>b se eife
ctuará pela a.presen tação de tres ou mais 
a.ccionist:1s, que so responsabilizem pot• stn 
honura.bilila.de : 

g) o a~cionista podorá. ser excluído da. so
ciodadn e as suas acçõns transferidas <1 outro 
accionista, ou n:lo, por deliberação da. :~sscm
bléa geral ; 

h) ost.~s sociedades poderão üzer cmpres
timos sobre propriedades já C"<ploJ·~tdas ; 

1°, por primeira hyp~thec<L do immo
veis; 

:2°, por p;mhor a.gl'icob, fnito p~Jr eSCl'ipto 
particula.l', senuJ, porém, ncc, ssaria a, in· 
serip<;ào no regi.-;tro d:t conHt'CiJ,, 1nru. que 
possa va.lcl' contra. tm·ceü·os ; 

:ol'\ pot· lcttras a.grieolas. á onlem. cn1 ClllO 
::;o detel'minu pr;tzo fixo Lievcncimmlto, nunca, 
ma.ior de 12 mezos, logn.l' ü qua.ntldall.o do 
;!CllOl'O::i <L cnt1·cg:Lr, com a dcsiQ·naçã.u <lo sua 
~u~didaüe, uu v so•t 7;Lb:.· eÍÍ1 mootln. cot·
rento. 

O mutun.1•io quL~ aecl:ita.r Iettt\tS 1ln valor 
,_;xcodento :í,s Slla,; colhni;,a:s, incol'I'Cl'Ll n~ts 
}JOnas do é.tl't. >l88 do Coc.ll~.w Cl'imin:d ; 

4°, por coni. ; ~ ·~orrJntc gai·antid:t, pot· hy-. 
}"•OtJteC<L, }1tJllll01' O lntr.ra.S :L.:::·deohs; 

5'\ j!ül' c:wç;ú) dtl Li·tnl OS ÜG di VitLa, g:tl'i111· 
tidos peli) Gu\'ernu dtL União uu dos Estados e 
1.C(li'i'UYJ[S. 

i) csta.s su:~i,~rl ; ~<lcs potlerã.u t·ec:ohr.t• em de
posito tlinhelJ•o :L jur·os tJ oh,im~tos de '.r<dol'. 

A 1'1., 21. Todus os aeGus u etJntl'<.wtos m~L
]jzadw; no J'f'{.{imen d;t pt·n::;;Jn Lo l~Jl fk:1. m 
snjd· S :i, 1•.'\•.:liiSÍ\-:.L COli1fWL011Ci:l. da, j!lt'i·tli
êÇi~LO cottllrwr·cial e Bll:t exet~uç:·io.iudieial ser·<i. 
:-;umln:wr:-.::iÍilJ;t, den!llilu p:1.JO.l is.·hJ u.; 1~.-;r ,ado::i 
aiopt:w pr•t':\·ia.Jtlr~nle n:;.!l ::-:1us logi-:l:t.riies ;t,:-; 
modifit.:<t,;Des nc · es~a.t'i<.~ ... 

;\t•l,, 27. Os c:ontr·acto:-: cnm rsLaiJolcci
mcntos tle ct·erlito real, dr~\'id unen~;c auto
rizn.dos, podüt·:í,o ser c;\l(•bJ".Ldo~, q ualqnPl' 
quo Hfljrt o ::;ou Yalor, poi.' rlucurncntos oa Li
!jtt[os p:r.··tieulu,;·cs. 

§ 1." E~t.o.:; documentos on ti l;ulos srwü,u 
nscriptos pelo ~ecl'ct:t,J'io do nst:tbelocirnento 
!le Cl't:dif;•r l'Oal, OU )ll)l' ulll,t'O ofHch! f[UC piHí.t 
isso ti vot· sido de~igna.rlo pel:~ :ulminisLI'<Lçü.o, 
o qua.l sr:J'<1 sernpl'D o ]lt'imnit•o i.t i.lSsigrmt·. 
Os d izcros c condições gr:r:MH rle.-;ses ti.~ulos 
ou rloeumcnt,o...;, (:onsoantu :1 disposiçfi.u C8t:t· 
tutaria, dos c.:;tu.b:\lccimt:ntos r!n ceetlii;o l'(nl, 
JlOdcl'fi.o xer impresso:~ ou li1.hogr<qJh ~ t.dos. 
Ail assi.;n, GIHW:> dus que intePderem no con
tracto, isto r•, dos ctml;r;.t.lwntcs, 'J'L p:~ss,J<LS 
a. :.;ou rogo, fttw:ado niio souberem ou não pu
llorom assignu.1.·, dos seus p1·ocnr·a.dores c r·c
prosentn,nt<.'S lcgn.c:-::, o tcstomnnha,s, come
!)<t.l'ã.o na linlw. i lll.l'llCdi:.ttu. :.tquella. em qn!; 

findarem os dizeres, o s01·ão reconhecidos pu r 
t:tbellião. 

A resalnt da.s emend:.ts. entJ'elinhas 011 ra.
sul'a.s que occorrcrem tle,·er<:t SOl' feit.a no 
fim do docnmento ou titulo por extenso c 
a.n tes das assignaturas. --

~ .2. 0 Os títulos on tlocumcntos serão, pei.u 
menos, em triplica.ta,. Dous dos exemplares 
ficarão no esta.boloc:imento, o um sera en
tregue a,o mutmu·io. Podcr:l ser ma.ior o nu
ffifH'O dos cxompla1·es conf'ot•mc o numero 
dos. outuPgFLntes. Um dos exemplares desti
nados ao estabelecimento será sellatlo o ~er
virtí. para. r~ inscripçã.o, tl';mscripÇ"to ou a ver~ 
ba.çã.o no R.egis!.ro flypJtheca.t'io. Nus outros 
exemplaees se fará a. decl[traçã.o do p tg<t-
mento do !'ello. · 

Art. 28. Os títulos do::; con tPacéos [l.Ssim 
ce!Phril.dos serão, p<~·r·a. toJos os ell'eitos. con· 
sider<.•.d.os com:J oscriptnrn.s publicas, devendo 
cuntei· os roqu1sit•1S c:-:;.':lenci<:te.-; destas, como 
d:t t<t o log:Le da. celobr·aç:io do cuntra.cto, a:-!si
g-na,tnea. rias pa.rtos e elas t~·st.emunl1a.s, 
m ~11(10 1lus procur·at;õos (quando houver) e 
clcch~t\tçã.o de con"i.o o contnwto !'ui lido pe
ra.n U.l as p:.tl'tPS o · tos .omnnlt:ts u pot' tudos 
reconl1ecido eonr,n·me \:.lü osGipul;Mlo. 

.Al't. ~:.1. No L't!gnlamonto quo o Guvurno 
Fe:loral expedit· para. exocuçi\o Lles:;:t lei, 
8orão detenutna.dos: o moJ.,J 110 to1·nar· r.fi'e
cGiY[L :.L rospon:mbil.itl:.tLle dos E::;t·~tlo.; o o ch 
littni•laL;::i.o c[os b:tneos que so tot•n:u-em insol
V[I.reis : o JH'·Jeos.-:;o da, :lv:tlinç·.üo üos immu
v•~is.rla. l'ü:diz,Lr}ftu e ontrog:t do; emp1·ostimos, 
bnm.·om,J 1lu sen nfl'<3Cti\-o ompl'c::w :H> dc::;rm
vulvlmnnt.u das pr·upt•icrla!lo;-:; llyputlwea.Jas ; 
o llllll]l: drl 1[[-;p.H' d:t.S j)l'll[JJ'Ít~l[iLdi!S adjll<ii
eu.tla,c; ; typ0 o OIIlis.::·L·J da •. ~ lut.1·as h,-.·putiLL.:c:r,
l'i tS; :~ ••s,;l'ipt.LIL't'.9:tO <lus l<wt·a.•l.rres ou mais 
f!IWile(~:> :.-: :t,l'lo f'•Jl' p:u•.t o lJJm rle~UIIl!JI~n!w u 
pPOVt}if.o d:t. J1l'(l'l011tt! lei. 0 UoVOI'I10 r~l,aiJO
lc.lt::l~l'á in:;tt'llCÇÜC.; Jlfll':L OS fiS(~il\lS O t:t,fll uem 
J'üF',I'<~S pill'u. Cund:u/LO das eaixas l'UP:LOs ou 
eoupCt'iLti V<LS. <LttolldOIIÜO ÚS medi·liLS I~<HIVC
ninni.CS p:tl':. ~ o ·fomento dn, pcrpwna. ltwour:t. o 
consolirLtr:L :t,s disposi~.:iiu3 vi:;niHe.~ e qtL\ 
t'.Jl'Oill :tpplíc:.wcis ao ct•eillto l1:a.l muvel, po
rlondn dccr;•.t;tu: mnlt:L:~ :tté dez l'Ontos de l'éls 
(to: ooo.snoul. 

Al't. :w. fhn·og:tdas as dispo~içl'•es mn con
l.ri.l.l'io. 

Pu.~tu <L \·or;ol'!. ú :t.ppL'OVJ.tlo um :-}:L dit:cussã.u· 
o on vi:~ lil á CO!tlltlis..:fLu de Rwlacçft.o o ~e
gutntc / 

I'IW.Il~Cl'O 

~. 103--l!J03 

O CongL'os;o :\l'ae.ional resolve: 
Arl;. 1.° Fica, o Potlcr gxccutivo autoriza.

(lo :.t ttl.ll'ÍL' a.o "\Iinistorio da. lntlustrla, Yiaçft.o 
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.:. Obras Pttblicas o Cl'edito extraol'dinal'io dn 
179:400.-';; p::~.1·a. attenuel' ao pagamento, no 
;rrcsenLe exercício, da. ga.rantia iie juro con
cetiiu~t á Compagnie Aucálioire des Clwmins 
'le Fe1· r:w Brésil pelo uccreto n. 3 .18-!, de 31 
de dezernbt'o Lle 1898. 

Posto a votos/'. approvado em 3a discussão 
e enviado <i Ct)mmi.;;são de' · Reda.c,·ão o se-
guinte ' 

Art. 2. 0 RcYogam-se :.ts tli~posi(:,õcs em 
eon tr<.trio. 

Posto a votos t~ o,pprova,clo em Lliscussão 
anica c enviado ;l Cumnüssão de R.od.acçã.o o 
S"guinte 

l'H.O.JECTO 

:\. 205-190:) 

O Congt'esso Nacional resolve 
.-\.rtigo unico. Fica o Poder ~xecuti \·o ~m

toriza, cO a conceder a.o 1nedico <lo Hospil;a.l 
;:.;, Seoa.stião, Dt· . .José Lopes d.a. Silva .Juniol', 
mn a.nno de licença, curn tn•duo:.tdv, P cLl'<t tr· :.
t;tmonto de ~;ua. :-:;au(lO 011tle lhe convkr; 
r•;,·ogad.:.\s as disposições em comrario. 

Posto a. vutos, 6 <:tpprova,do em discu;;sã.o 
uuic:~ c cn \TL•.clo ;i, Cummissfi.o riu Rcda.cd'i.IJ 

1..1 ~uguinto · 

l'l.W.mCTO 

N. ~Oü--10.13 

t) Cun~t't!::l."lO :\aciomd rc3oh·o: 

Al'ti!.!·o unit.:n. Fictt o Pudel' Executivo o.u
toriZiLtlo iL t:IJIIcedcl' <tu condll(:f;ut· de r.rem d1.: 
i" cl:Lfho da 1·::-if;t·:ul:t rln Fcl'l'o Contr·a.t du 
Hr~~zil fhrHo .José dn. Silv;L 11rn annu de fi. 
r·OW}'L, t:um Ul'Ut!lliJ,diJ, p:U';~ t,l'ii,L:H• d.o Sllí1 
saudo ontle llLn convier ; rnY,tg:trlas as d íspo
:.:içüos em t.:ontr;~l'lo. 

· Pusi;o i.L voto~,t~ :.tpprovado errt Ja díse;ussft•j 
iJ scg1rínl.o 

l'JW,JECTO 

N. 207 ...:..._ 1()03 

O Congres~o Nadon:~l resol v r: 
A.rt. l.'' Fi. cu. ex tens i v o aos funcci.ona.rius 

<~a Repi.tl'Lição Geral Jos Telegru.phos u. dís
posiqi1u eonstante do n. li das ob.~enaçoes 
gCJ'ê.teS tlo ducroto n. ·106, de 17 de maio d.rJ 
~ 890, cunsolidu.da no n. 1 das ob:;crvnçõe' 
getac::; üo decreto n. :~Ali~ ele:~~ de U('Zem· 
bro de l~f~6, tJUO mandou ubser\'Ul' naEs&raua 
de Ferro Ccnia•;tl rio Bra.zil o regulu.monto 
modificado pel:t loi. n. 4~9, de 10 de dc
zem bro de 18r16. 

Art. 2.'' Jtcvo~am-so u.s ,fi.~posições c~m 
eontrario. ' 

Vol. v 

I'I~O .JECTO 

~- 17l- 1903 

O Congeesso Nacional 1\'SOl YO: 

..-'ut. 1. ·J Fi...:a o Governo a.uto1·izadu ;t 
pa,gal', relf!va.rla. pal'a. iSSI) a. prescrip(ã.o, a 
lJ. Lniza. Duarte S<~y;-Lo Lolx1.r.o, os venci
mentus de $Cll fln 1do mal'ido Pedro Evangc
li::;t,t de .Negreiro Sayiio Lobato, :2" oflieia.l 
aposent~~.tio, diJ Con·eio Gorai, cotTespon
duut!l."l ao pt~,·iodo decorr-iJo de 14 dt~ novr.nt
bJ·o de 189·1, d;Úa. da, ;1,po,..;ontadod:L, a 5 ao 
julho de l.-,\6, rlat;1 do fa.ilccimonLo <lo eofc
rido officiat. 

A e:.. :~."' P<~l'<L uccoerm· :L import.anch 
dt~sse pag<tmonw a.beü·á o Govorno u noers
Si.l.l'iu Cl'eüito. 

:\l't. :3. 0 Revng<tm-St! a.s dispo::;i<.~iies em 
contr:.u·ío. 

E' ;tnnunciwl<t a. ,·ota.,:iio do Jll'ojoctcl 
n. tO :~ r:. 1le 1903, snb .;tit.ui.ivu appt·ovado na 
~"· discuss:To tio p1·ojocto n. 72, do 190.2, dotor
min:J,nrlu que o (!flCU.Pl'Og'ttdo do Pornh:d i\ü· 
lit,;,L' sqja. um ollicial do exm·eito, d11 lJII<tdro 
activo ou 1\!l'urmado, escolllido dnntL'O us 
sub:dtcrnu.~ u1.1 (!itpitão:~,rerogadu nc;..;f;ll pu.rte 
o ;;,t·~. 4·) rh lei n . . fo::, de :!·'t de oul;uhr·o de 
l8Dii (3a. discussão) ; 

() Sa·. P1·e~identc!l-Vou ...:ubrnol.tot• 
<L vuto...; 'J prtJjueto n. 10:: H, rle l\JO:{, ~mlt,.;f;i
i.Jl!.ivo ;Lpfll'uV;;.' iu na. ~a disctJ . .;:;;;w do projeel.u 
n. 7:!.-, de l~liJ~. 

Ao prujeei,IJ t'l}i :tpi'Oson t:vla. 11111:r. OllHlfH};I, 

polu~ S1·.-:;. lfnJ•edia do Si.Í. e .Joa.r1uim Pi :!s, 
nus st•g11i11tes QJ'fi11JS:·-Au :~r·f;. 1'': l•:m vu;.: <l'J 
cnen.rt'ogatLo-rliga.-so-dii'CdOP. 

O SL'. Oliveira, ,r:.llla.dão (J1dr( 
o;·(lem) St·. Prcsiileol;o, preci.~o ma.n Lur <J. 
minlw. ''uhet·enei:.L. A CiJ.liHLI'I~ s:.d1c t[llf3 
1.i v e Ol:eal:liau de mani t'es1ia.r-mo eon l,ra, est;~ 
ernnnd.a .. 

Os illusíil'es cullega.s d:.t ComJni.ssiLu entcn· 
<lem (JIIO o Purnh:tl MilitílJ' lica m<!lhut' com 
urn direr:1itH' do que CtJrn um onca.ri'egado. 

A Cu.ma,l':.1 csliá. no sou direito de pcns;u· 
com a maiot'ia. rl<~ Cornmissi:to ; orrtt•ol;a.nto, 
continúo a m:.tntol' :.t ndnllu. opinülo eou t.ra. 
a. cmend.a. 

O S•·.rrhomaz; Cavalca.11ti (pef.a 
otdem)- Sr. PI·esidorJie, os1;ou do plonu t.W· 
cor tio com o illm;tm collega, mnm bro <lf!. 
Commiii~ão .de Mu.rinha e Guet·ri1, (Jue me 
pr,:eedon r1:1, tribunn,, ).fcu :.Lcêordo com 

'~íj 
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S. Ex. provém do modo pelo qual me pro
-nunciei relativamente a essa emenda. Vou 
rrcordal-o á Cu.mn r a parn. mostrar quo ha 
grande inconveniente em ser elln. approvada. 

cussi'í.o da emenda approva.da na 2a. discussão 
do projecto n. 142, deste anno, c destacad~ 
em virtude do art.l32 do Regimento Internor 
determinando que os ofliciaes do corpo de· 
bombeiros do Districto Federal porderão a 
patente quamlo condemnado;-{, om proce:;:oso 
crime, a c.:;sapena. ou a mais do doas annos 
de prisflo, c precedendo a votaçào do roque
rirnento do Sr. Pa.ranlws Montonegro (3a dis- _ 
cussão). 

A Ca.mat·a devo upproV<lr o pl'ojecto da 
Commis8ã.o, o nã.o a emenda. Os diversos 
empregados subordinados do ministerio da 
guer,·a, quando dirigem SCI'Viços sã.o chama
dos encarregados. Assim ü que temos n<.l. In· 
tondencia enen.l'regado8 de deposito, no Arse
nal d~ q-uerra e~c t.cregn.dos do deposito, 
nos (hstrwtos mllitMos enc~~rrog-advs <lo O§r. Presiden-te-A este projecto 
omba1·quo, encarr-3ga.dos d,l) dohlllc, cl;c. foi o fforechlo pelo Sr. Para.nhos Montenegro· 
E' esta a norma c"'magrarla. em todas as o seguinte requorilnen1;o: 
repartições dl) Ministm·io--d·t Guerra, c, !".Cn- «Requeiro que sobre o projecto n. 142 C. 
do assim, n:'io vejo razão para. se que- de 1903, srh ouvida a. CommissKo de Con
hrae o::~tu. no1·m~t parn. o cncn.rrooauo do stituíçio, Lcghllaçà'.o o Justiç.n.. 
Pom1m.l Milihi'. Só rce r;bcm o nomfJ ~lc diL·e- Em $Cguid<t ú posto a votos e approvado o 
cto1·, no Ministcrio lla Ouel'l'a,, o director ua ro!ePirlo requcrimcni;·.> do Sr. Para11hos Mon· 
Sec~·ctaria e os do e~tabeleeim~ntos indepcn- tcoeg:::o. 
dentes, que :-;ão officiaos suporiorcs; mas o Pusto a votos, é :1pprova.do em discussão · 
P.umh:ti l\filit:n ó unu l'epartição tlopondente unic:t 0 enviado ü Commissão de H.cdacção 0 
clirocl,;tmonto do l·:st:tdo-:\·Iaior do Exercito, e, seguinte 
por isto, quando se conC·cdon .m e~se rogu
la.mooto, o Governo cnl.en ton que se tt·abva 
!lo um enc:.trrogn.do e não de um d ir.:Jctor. 
Pa:ra. que, poi~, queb1·ar a harmonia quo 
oxrHte em to~la.s as ropal'f,içõc.-:; do _Mini.sterio 
da. Gn··rru.? 

Peço íL V. l;::c qua ucccitc eclGn. decluruçã.o 
comu encn.minharnr:nto . d::t votação, afim de 
que ít Camaea não approve <~emenda. 

Dcvo_fazCL' :Lindn um : ~ outra. decLaração: ú 
que o~ Illustt·es memb1·os dil. Cummissfi.o do 
~a~inha. c Guerra n':lo ützcm qncstão da rJ-
• JOH}ao da. rmontla. 

I~e(;o, pu~s, cp.w clla l:íC,j;t rojciliarla. 
b~t ~og111da e posl.a a voto:s e rojcHa.clu. a 

~cgututo orncnda, do Sr. 1-Icrcdia. do S;i, o ou
u·o, consti..l.nto uo ilnpt'O.~so n. 103 B, do 
1003: 

Ao ~rt. 1°-ClU -rc1. üo cncai·regado, di(f:~-
so :--d1 t•octor. >> b 

Pos~o ::t votos,é approva.do em 3a discussn.o 
u o.nVliulo (L Commiss:\!> de RcüttcPão o se· 
gumto s 

l'IW.JI~O'I'O 

N. 1():3 A-!903 

O Congresso Nacional ducratr.t.: 

;Aytígo u~ico. O opca1•rcg<tuo do Pombal 
M1htu.r.smu nm ofileml do cxm\~ito, elo qua.~ 
dro actn·o ou rcíiJI·mado, e:!coltlido nnt1·o os 
snbalternos ou cnpitílcs, ficando uost.:t parte 
T'CVOg'(ldO O a.t•l; 4° tl!l lei n. 403 de ~4 do 
outubro do 1896. ' 

E' annunclada. a votaçfío do projocto nu~ 
Jncro 142 C. de l!J0:3. l'edttccão oar·a 3o. dis· 

l'ROJECTO 

N. l~l3 R- io:;;; 

O Congresso Naeiunal. resolve: 

·Art. !. 0 Gozar%) de l'l·anquia postal a cor
rcspondencin. c ·~ Revista do Arrhho Publico 
do Estttüo de Minas Gur.wH. 

Art. 2. 0 Rovuga.m-se as disposições em 
contr:.~;l'io . 

E' <tnnllnciada. tt votu.çii'> do in'~"joct() 
n. 1:;:: T, de I!JO:;, rcdacçfw pa.l'a novt~ dis
cu;;.;;Iiu, em vil'tr.tcle ün al't. W2 do Rogimcn t.fJ 

Intol'no, da emenda llc::.;l;aclula na :3'-~ dis
eussãu dfJ J)t'0jocb n. J:l:{ B. dcsl.o ann.;, dc
elal·andu que goz,_trão do f'1•anquí:.\ posl;,,,t (L. 
curresp:JmlencitL e a, ltnvi:-::t :,~, dú Club MilHa1~· 
(di::eus~ão unka). 

O Sr. Pr•e&l<lente - A reda.cçiin· 
do~to pl'oJodo devo sur al tcrada, á vlsb da 
recla.rrmçáu f c ih pelo Sr. Tlwmu:r. Ctwal.-· 
can l;i, o aflm do SOL' posta, do aecm•do com tt, 
omend:1, apr•esontada, p·Jl' S. Ex. 

Assim, ondo diz-H .. wisb do Gl.uiJ MiiHa.t•,.. 
diga-se- im]iJ·e.~.~os dt> Club Militar, otc. 

O Sr. Ge.rmuno I-InMsloche•·· 
(Jwla o1·dem)-Sr. P1•csidonto, antos uc votar· 
o p1•ojocto n. 1:·1:1 'L', do:;o,jarirt que n. Com· 
mis~ã.o rolipcctira, mo })l'cstasso um pequeno 
osclat·ectmcmt,o,a.tlm de poder orientaL' o meu 
voto. 

A Camat•a tem, stlccossiva.monte, concedidO" 
ft•anquias postam; })ara cort·espondencio.r' do 
varias n.ssucíacõos narticularos. 
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Nem de outra fôrma póJe SOl' cJnsiuerado 
o· Club Naval, corno não pôde ser com;i,lcrado 
de outra fõerna. o Club Militar, associaçõe.3 
que. no fundo, sã') como as associações 
communs, do caracter c i vil. 

Fui inforJUi\do por pe:;soa competente o 
conhecedora. do nosso movimento po;;ta:~ que 
sü este anno as franc1uias que toem sido cun
cedida.s produzir<tm uma diminui~·ão na renda 
dos Correios ta. I vez de 40: 000.~, accrescendo 
que muitas vezes estas franquias dão logat' a 
verdaueirus abusos ; porquanto a sombra 
tlellas muita. corrospondench particulal' t~ 
transmittida. 

Não particularizo nenhuma associaçã.o 
capaz de commcttor semelhante falta, ma:; é 
lwm pjssivel que, no meio de ta.ntas quo 
estão conseguindo esta prerogativ11, se deem 
alm~os. 

Não criticarei o caso d[~ concessão flütt~ á 
Revista. üo Archivo Publico üo R;tado do 
Mina~. visto tratar-se de umét repaetição de 
cw11cter offici11l dentro de um Est::tdo ; mas, 
tra,tanr!o-se das conce.;;sõcs iLO Clul> Na,v11l, iLO 

Club Militar, á Ac~dernia Bmziloir11 o a. 1.11na 
infinidade de outrJ,s associações, é indiS·· 
ci.i1ivolmentc a.la.rgttr muito estas conco.:;
sõcs. 

Am11nhã, a Jnosma. r11zão quo hoje é invo
cada em favor de::;::Hl:S, doverú. prevalecer 
}mra o Club dos Diurios, para o Club uos 
Girondlnos, i1BSociaç~õcs todas, no funtlo, re· 
Ct'e:.tti vil.s, sem objcctivo do natureza it com
pt·ohond.er Í11tcresso gm·al, da culleetividado 
nacional. 

Por istoueso,jíwaumi1 pequena. informação, 
porque, n11 qmLli<.l~tdo do Dcputsuclo, que tem 
do zelar 110las rondas d.o l~sta.(lo, niio acom
panharoi osta líbet•aliua.ue do Con~r·csso, si 
a. Commissão mo inf'urmu.r que, elo facto, o 
desfalque das J.'endas é considor11vol. 

E. si clla nã.IJ pude·l' dar urna inform<tçfio, 
pl'efi.ro adiar o assnmpto, votando contl'a 
este projecto, para que, no anno proximo, se 
poss.1, dar umu. informaç·ã.'J sobro tt insigni
·Hc!1ncía d11 renda diminuiui1. Então, verei si 
dero collaborar para. diminuir 11 ronda J.e 
um sot•viço do Est11do, quo nccessit<t jndis
cutivolmonto de renuu. pa.ra u.uxiliar a sua 
mn.nut.cnção. (Muito bem ; muito bem). 

O Sr. Thoanaz Ca,valeanti 

O Sa. T11o~rAz CAVALCANTI- Pedir cs
cla.recimen tos 'l'ta.ndo ~c tntta d.e votar o~. 
dous ultimos pt·oje.~tus ~~. pelo monos, uma. 
i njustiç<L .. 

O Sa. GmniANO HA.SSLOCJIER clá nm apa.rte. 
0 SR.TIIOMA~ CAVALCANTI- ••. é um~~ falt~~ 

de eq uidade. 

Estaria, de accordo com S. Ex. , repito, 
em revog11r todas as i:-::enc;ões ; nã.o posso 
concordar, porém, que se fa.çn. exccpção dos 
rlous uniciJs pl'Ojccto:J que estfio clcp .; ndcntc:) 
do vot11ção. 

E' preciso notr.w que furam appt'GVüdo.-; 
pela Ci1mâ.ra, nesta seS~i-1 .o, Yill Lc e t. ttnto~ 
projcc tos consigna.ndo cunccs;-;:õc:' hlen tica.s. 

O SR. Cn.CYELLO CA.VALCA?\Tl- Fui um 
maL. 

O Sa. TwnrAz CA\' ALCANTI- Nilo con
testo isto; mas este mal elevo sm• l'cpamdo. 
de uma voz por todas, c nã.o assim, p :n·que 
se c .mnnetteria, uma injust:ça. e nnm üLI r.:t do 
equidu.dc. 

E:r<tm estas; S1•. Presidonl.c, a~; consiuera
ções que ou tinlli1 (L fazer, p~tra. do a.l:zm_n 
modo attonnar o ofl'oito quo podin. prouuzn' 
a palavra do nobre l>eputndo. 

Estou do a eco r do com S . Ex . , mas e n terlLlo 
que devemos :·mpprlmiJ· todas tV:l f'1•aoqui<LS · 
postaes. 

Os projectos <t, qu~~ S. gx, so refcl'in consi
gnam just.amenr.e a isen~~ão de fru.nr1uias pos
taos p11r11 o Clnb Naval e para o Club Milit··ll'. 

Ol'a, si clhv:l fül'arn coneeuidttS para. tt~nta,.,: 
out.rus ass:Jcia.çõcs p:u·ticulti,['CS, sel'i:t uma. 
iniquidado e um<~ J'a.Lta de ,justiç<L nãu as 
coucoucr tarnbem aos uo.us clu bs, <:umo acon
tecerá si prcvalocer a. opinião rlo illu~tr<.! 
Deputado pelo Rio Gramle do Sul. (illttilu 
bem.) 

gm scguidi1 é pos l.o tt Yoto.3 e n.pp1·ovado · 
em discu~são unica e enviado c.'t Commissão 
de H.etlacção o seguinte 

PROJECTO 

(peta ordrnn)- Sr•. Prosidnnte, estaria. de N. 133 T - 190:.-1 
accot•do com a argumcnta.c.~ã.o apPosontada 
].lolo meu illustro colloga., Deputado }Joio 
Rio Gt•n.ndo cl(J Sul, r;l S. g"· a. th·osso pro· O Congresso Na.cional rosolvo: 
duzido qu,~nd'J lot•am vottLdos toclo~:~ os uutt•os 
:proJoctos quo passartLm ne~l;a. Casm, orn nu- At•t. 1." Oosu.1·ão do fL·anquil1 posl,a.l u. eol'· 
moro de 28. t•ospondonoia. e lmpJ•ossos do Cll1b Militar. 

O Sn.. OJiJJtMA.NO JL\HSI100JIIU\- PI.W hi$P J\J'~, 2, 0 JtoVO!-riLJn-IU as dl~posl'.~üo.-; om 
declarei quo sô u.goro.. tlnha &Ido lutiJt•rnr•tlo, oonta•u.t•lp, 
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•20.1: A~NAES DA . CA:r..í.ARA 

Posto a votos, é <1pprnvado em discussão si fo:· <1pprovado o substituthco, estar<i appro
unica. c enviado (L Commissfío de Red.acção va.do o pro.jecto ·! 
o segninte 

PI\.O.JECTO , 

N. 13:) U - 1903 

· O Congresso Nacional l'C~olve: 

A1·t. 1. 0 Go:>i1riio de fei1nquia, postal a. 
currcspondencia c Revista do CllllJ ~{ttv<.Ll. 

_\rt. 2. 0 Revog:l,ll1 .. S:; a.s ttÍSposições em 
cuntrario. 

Posl.o a. vol.o.s, 6 ~lpprovallo em discussão 
nnica. e enYiado á Con1nü~são de Red.acção o 
seguinGo 

l'RO.IECTO 

N. l:l3 X - 1903 

O Congresso N;:~clon<.ü rr-sulvu: 
Art. 1. o Gosad da l't•:mrluia pus tal a 

l?~t:isla Mcrlit·,! t1C S. P:J,nlo. 
Ar·t. ~.o lV~vo,;,:am-se <t.S_ •_Usposiçõcs em 

tontra.ri.o. 

E' annnnciada <:~ vota.çú.o do p1·o,jecto u. 2:), 
,leste armo, que v.t~turizct o Govoruo a croa.r 
~.o: conr;t·a.dttr o sel'viç~o stenug:l'<.Lphico pam o 
Supramo Tri.bnnal Federal ()« discm:isào.) 

O St·. l~•resi_rLLente -- Ao projccto 
n. 2:~, <.h CommissÕ.·J de Con::;&Huir;ilo, Logis
laçü.u O .JnstiÇéJ,, foi ttpresunG:MIC:~ ClllCndtL ::;uiJ
'tltnti "'~ pelo St· .. fusG Euz ~bio, cmeruht que 
tovo P<~l·ece1· i'aVtH'itYcl llêL t)ommi::>são de 
t)rçalllOIILo, a. cpll.tl, CIHr·ct;~ . ~ to, ~tpro::;entou 
sub emenda, ao nt't. :)'1 • 

Víi.e SlJ votat· om pr·imcil'O log .tr o sub)ti
tuti r o, sal v.J <L .. ~ ub-ementl::L, 

o s~. ..t\..ug·u.!!i.LO de Freit.as 
(pela o;·dem)--Sr. Prüsi<lentc, V. gx, u.nnun
~·iou qtw vac ser votado om primeiro lugar 
u sub31,ituti vo. 

O Sa. Pn.ESIDKN 'I.'I~- Si.1n, o sub~titutivo 
do SJ: • .Jo ,!1 Euzehio, <1 que a. Cornrnissão 
de Orçamento deu pu.recdr fa.vol'a.vul. 

0 SR. AUGUSTO DE l<'REITAS-(1 ::mb::>tit~IILÍVO 
destin<.l, par:;~, esse scrvi1:'o tt qnant,ír~ l.lo 150 
contus. 

0 SR. PRESIDEN'I.'E - 1ta.s a Com missão de 
Orçamento aprescnton sub-emenda., mandt~n
do que «onde so diz-150 contos, digu.-se-60 
contus.>:> Vae·.·~e votar o substitu&ivo, sttlvo 
·~ · :;ub-emenda. 

0 Sn.. PRESIDENTE - Si fot' approva,do o 
substitutivo, fic;:tr,·L prqjudica.do o projecto 
primittvo. 

0 SR. ~\UGDSTO DE FREITAS-Assim, quem 
entenclcr que não deve ser approvado o pt·o
jectu, te~·<i dr votar contra o substitutivo 1 

U Su-. PRI::SIDE~TE -Ou üe vota,r contra. 
a.mbos, si julgar conveniente. 

O SR. _·\l:Gt>>To DE Fm~ITAs-Deseja.va este 
osclat>ecimento, l'epito, p::tra S<tber como devu 
votar. 

Em· seguida é posto a voto::; e rojeita·l~ o 
substi .uti\-o oJferccülo pelo Sr. José Euz.elno, 
firrttndo pt•e,judic:tda.s as sub-ernend<1s da Com
níhsão do Ot•çnmnnto. 
·.E' igua.lmente posto a votos e rejeitado em 

3" discns:'ão o projccto n. 23, dcstu armo, 
que a.ut.ot'iz::t o f1ovcr·no :1 cre:.tl' o contract;n• 
o serviço ;)tcnogeaphico pn.rn, o Supremo 
Tl'ilmnal Fede.ea.l. 

Posto ~t votos, é appro'v<tdo em 3a di!:;cus,;:\o 
c etl \'iad1:; :i saneção, o snguintc 

PJW.IEC1'0 

N 25L A - 1~)02 

(DCl Sen:1.do) 

u Con:;t·us<o Xi.tciomtl resolve: 
\l'ti!.!'O UlllCO. Ü (;OVCl'llO ttbl'Íl'i.·~ O Cl'iHJil,O 

ne~~e:-:st{l'i'J p:tl'ti.. continmH' n. i'a.zer grai;uita
meni,;~, ti. irn1Jl'C:5~iw dos ~mna.cs da. Aca,_.ernia. 
Nu.ciuna.l do Medicina. na lmprens<L Naeiunttl. 

S;\.o snccc.~::dvameni.o postos :1. votos c 
u,ppL'ova.do.-: crn .'!.:' cli::;cu;;;são, os scgnintcs al'-
tigos do · 

l'H.O.IEC'l'O 

N. 212- 100:: 

O Co:Jgrm.::~o Na.cional resoívo: 

Al'l,, !." Fica o PodeJ' Execut.ivo autol'i
zarlo a aht·it• ao Ministol'io d<~ Indu::;iirht, 
Vu.td'í,o n OIH•:1.s PulJiicas o croditu extl'aordi
nari'o de mil o ,.uzonto~ contos de rc;is 
( l. ~00: OOU~) l1!U'l~ UCCO!'L'(H' n.o rmgamcnto das 
<.lespezas de cutJtoio da. Esl t•aün. 1lo Fm•t•o 
Oe::;to de Minas. tlllPa.nto o so)..ftJOllu !'lomcs&l'e 
do corrente exorcicio. 

Art. 2.'1 ltovogll.Jn·S~ ns tti.sptl~ .i(;i)os nm 
contra.ri.o. 

O Srt. AtJ0USTo DE Fr:EJ'rAs- Pol'gunto a O Sr. Paula llaanoM (J11Jl11 m·dum) 
V. Ex., para saber como dirigir meu voto : re•Jtter o obtem dispom·a de intorsticio p(t,ra. 
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que o pl'ojcdo que aca.ha, de sc1· yot~lLlü ontre 
na proxima ordem do dia. 

O Sr. Ferreh"a·-Br.aga. (1 ,clo 
o;·dmn) rcqnet• o obtem dii:'p~'nsa d.c intOl';e:
tlcio p:u'i1 qtto o projecto 11. 20i, de IDO::, 
entre na proxima. sc;;:s;'io. 

Posto a. voto:::, l: approvado em 1 a tlisenssilo 
o scguintu 

PRO.ft·:CTO 

N. 03- 1903 

O Congres,:;o 1\acion;d deeret:t.: 
Art. l. o E' cxtensl \'O ~~ tncla::; n,,; Caixa;, 

Economicas a.ntonoutas da União,qac tenham 
fundo de t·e:;m·v;t supct'ioi· a tl'ezr.nto::: conh:; 
de t'éis, o decreto n. ~. H)l, do I d1 ) novembro 
de 1890. 

Ar·t. 2. o Revogam-so as J.ispo.,;içõe.'S nm 
co n t t•ario. 

E' annunciad:.~. a Yotaç-ã.o do pl'oject.o 
n. 7013, de l90:.:l, qul' atti .. oriza o f;o\·or•nu a 
isentae tlc direitos üe iwpoet.a.ção u material 
que a,; ca.maras munieip ~Lc.s du Ceat':.L preci · 
:-Jarern lmport:u' lLIL'il abastecil!lcntu de agna 
em :;ou:;; munici pios (::~ ' d iscuss\u). 

O §r•. Pa"e~iden te cleebt'.l. lillO ;t 

o::;to pt•ujoci.o í'oi apt·o~nLacla uma l~Jw:nda 
p :~los Srs. Viriatu Masc:tt'enlras e utrt.rus c 
que a Cummis~ilo do < Jt•çatnerüo. étn su;L 
maioria. opina. p :~l<1. l'üj:!it}í.o da. mesma 
Oll1t)IH.b .. 

C') Sr. "{•/lia-ia tro ~~a~c:u·euh:l s 
( Jl(l,i'(( CiiC(!uiÍtl!tUJ' rt l'li[W'(;U) ~ St·. Pl'('SÍ

d m t.u, a min li:~ !H'•'SDiiÇ<L na. Ll'ibuna, I em put· 
fim rcquor•e t' a. V. Ex. <Jllt.' cun:sttliP it Ca:::::t .. .;i. 
cun~1mLc na retit·ada l[;~ mi ttha. e!nc>n I:L. 

:\lli.c~, put'l~lll, du s:·t· c\; L~J t•uqum•imulll.:) 
.subtrwitidu ;,i cun~idct·ru·fí .u tla, Ca::;a. julg··) d•.> 
meu úuvut· <lar <~s l'aZÕ'.'.-:> qu ~ me luva.t·am ~" 
a.prcscntar c .~s;!, emenda.. P<Ll'a. quo,a.sú!ll, n~i1.1 
sej·t, i.ax;tolu de ba.Ldu ll n ul'icnti _t~~ãu, quanlh 

O Sr. ...'Juvenal 1\'liller (pda tive uc ~asiU.u de a. l'urmul:~t·. 
mdem) J.'cgucr e obtem. Llispensa. do inter- A minhapt·eoccnp:tç:'to,au ful'lllUii.ll' a umun· 
í'ticio p<.Lr<~ que o peojt~cto que acab ~ ele ser da., foi p1•uvue<~t· a opiniã.:J da CumJn.ssfi.u d.t• 
votado entre. l1éL pruxutta. or~iell1 d<l dia.. Orç;mwu1;u n. l'U.c\}Xlilu d :J a:;surnpi.u. 

I~' <tnnuocw.d<~ :t votaçao do pPO,JCCt,o · A Jei da Cunsulidndi. :J d<L::; All'andecra.;,; de·· 
n. :200 A, de 190:1; prol'ogu.ntlo PO!' m.a~s ttru termina. qttc nfw se êunc1·rl<.L iscnç;i :J \te irn
anno o p1•u.zo do que t,P~Ltn o ttl't. t8, §:~o, do p:J:>Lu aus rna1í~'t'iaes qwJ tunhatn similarv:.: 
regulamento quu ba1xou cu1n .. o decreto I nu p:t.iz. de Jllutiu qrw, quandu u p:dz pruLlll· 
n. ~!.881, <lel8 do al!r.íl. clr\ 11'\fJS; ]Jal'cL _os zi 1· u m;üur·ial nucus a,t·iu par·;L qn<.Liilllut· st·l'
alumnus .dcL Esc~ltL rv1Jltbr <~- o B. raztl que nao 

1 

vi1;:1J du utilidadu pulllica, nf.tu su eorwud.orü 
pu !OI'íJm concll~u· o.rCS!?CCtlV_? f:ll!' :::r > no coe- ra.vut• au c.;t:-a.ugdt·u. 
rontc auuo lecttvo (ta dtsCit~stw). \ o q1w 1: cot·t;u,o nem o t: :.J tHL'uri•J mr eunsi,:t 

-, _ • • g • • . _ • . _ • • i.ut· si J'oHu ai.!'! ltuju, (! C[llt' Laus llLVul't;s 1111!1· 
O ~··· P1·e~Hl·ente dt:eitLl';L IJILO fot ca. furam concudidus, hi1Vuntlu u.Lt-.. e<\r;,u l'i

ofl'o :ecido ~1,oste pl'u,ieetn, pel~~ C~m1nis~üo rll: g:;t· na J\ll';~ntleg;t n:.L ubsut·vaJtcia üa r·ugra 
Mannlw. o Gll 'lt'!: '·· um_ ::>ulJst,II.II.I:tYO tJIIC St~t·a c;;l.ah:~lecitl•L pol;.t lugi:-:>la~~5.u dl.ada, <li! rnudu 
t~mado om et:n~LtleJ'iV,~ ~-~:o, n<.t ful'tni.L du lte- quu ~6 su 1;er\11l c:.lllf'uJido i:-llmc,:üus do i ;npus
guncn1,o, na. ~a d1scus:mu. Lus ·a,Juanuit·,J:,-; p<.l.l'c~ maLu1·iae:s quu 111; paiz 

E1n scguit.ltL (! posi,·J a voto:; o appr·o\·;u.lo não Si~ rmJd.uz · . . _ . 
em ~a UÍ !~Cll~Sã.fj 0 ~;U"l!Ín!.o (1J •I,jcro do . _Ü!'i.~, us1;~J!do d:~ -kllUP,U~ tLt~:.;la par·l;u pi!L'-

"' o furl;amcnLo tlluntacla a wdusl.l'HL cc;t·:t,lrltt: •t:rn 
PRo.JJ~CTO alguns Esr.u.tlus lb l~. upnblica,pt•.,tluzin tu ma

l.ul'i:tos, sinã.u ··• IIJ.lOt·iut·o:;, mas iguao~ <L,:-,; si
mil:.u·us usteangoir•us, nuu S1"i' quu.n L-' ;t qua
·Udarlc, mas la!llbunt q uantu tLS van L<Lgons de 
nwdicidu,,Ju clu pt·nçu de cust,o,nãtJ é Jm;Lu, nã1J 

N. 200-1903 

O Congees.~u Nacion;d rcs.Jh·c 
Artigo unico. Fica, prut•ogadu por tn:.ds um 

anno o prazo ele que tea.h o art. 7N, § 211
, 

do rogula.mcnto quo baixou com u decr·eto 
n. 2.l~Sl, di~ 18 do a.bi'il de 1808, paea os 
Edumnos J11 l~scoltt Milit·.tr do Bruzil que por 
q•.tu.lquet• motivo niiu pudocem concluir o 
l'C:::pectlvo curso no corr-Qnto anuo loctivo. 

O Sr•. !§á 1'>eixoto (pd(! M'clelli) 
l'uqucr o obtem dispC'Il:->a. do intevsticio p~H'a 
quo u pt't),jocto qne aeaba. do sm· vo1);.Ldo en· 
tJ•o na.Jn•oxmut orLlom do dil\. 

<3 patl'iolieu qnu su cuncoü<Llll isow,i.io,:; lJcLl'~L 
os pro~uctus ns1;t•angdeus, a mnnos f!Utl 81 ~ 
queil'i.t, üxLing·ltil' e:-;~n. industria ,j:l tüu d'"·'· 
cnvulvida. 

Nessas cundições. ,julgo que o douto p:Lr·ccor· 
d.o Sr. rola. tu r ·d;~ Commis.-;U.o de ON~itl.'HJil to 
usLt'L pel'feita.montc do accordo com o m m 
modo de vm·, não qu:111to :1, suu. conclu::;Ko, 
mu.s cg1unto ás linhas got·a.os com que o fttn
du.mentou. 

E' verdade qno S. Ex., entre outras lei~ 
quo citun om :.~bono de :,.ua. :.LJ'gumentaç·ão: 
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cst{~ a do 1872, que isentou do impostos 09 
materiaes importados pela Gomara Munici· 
pal de Tatuhy, em S. Paulo, para canali
zação do agua potavel e esgotos. 

Ora, como neste ultimo serviço é que so 
empeegam os materias d.e barro1 como na
qnelles os motallicos, parece a S. Ex. que a 
-regra geral tem soffrido excepções, quando me 
parece que, ao contra.l'io de sua opinião, tal 
disp::>sitivo vem ,justamente confirmal-a. 

Em 1872 a. industria ceramica, ainda._em 
·começo, não se aclmva. apparelhada pa1'a 
sati8fazer · a.s ncccssidados do paiz; mas hoje, 
que cUa. tem att~ingido ao seu elevado grão 
de prosperidade, tal não sa tem cla.do, como 
mo pa.rece so evidenciar na.s diyersas leis de 
isenções que S. Ex. cita, as quaes, em regra, 
só se l'eferem a ma teriaes metallicos. 

material que as cámaras municipaes do··. Es· 
tado do Ceare~ precisarem im portar• pa1•a 
~bastecimento de agua em seus municipios. 
bem como· catavon to.:l e todos os seus accesso
l'ios, bombas, encanamentos. etc. 

Art. 2. 0 Revogam-se as· disposições em 
contrario. 

E' aunnnciada a votação do projecto n.48 A. 
de 1903, supprimindo a legação do Brazil 
junto á Santa Sé, com parecer contrario da 
Commissi:Lo de Diplomacia e Tratados (la dis
cussão.) 

O Sr. Germano Hassloeher 
(pela ordem) requer votação nominal. 

Posto a votos, é approvado o requerimento 
de votação nominal. 

Estou de accordo, pois, com S. Ex. quando 0 Sr. Presidente_ os senhores 
a<~rii:ma. ~r~ seu pa.re~~_r q,~e no_ c~so ,de C~ará. que approvarem o projecto responderão sim 
S_! se trata do matv1me.~ metaJhc~::;, po1que e 08 CIUO rejeitarem dirão na: 
sao esse..; os que em regra se appllcam para. / 0

' 

-ct~nalização de agua,de onde se infere que os Procedendo-se á votação nominal, respon-
de ba.1'ru só se empregam ta.mhem em regra 'wdem não, i:sto é, não approvam o projecto 
para. exgotto,servlço de que não cogita o pro- n. 48 A, de 1903, supprimindo a legação 
jecto. - junto á Santa. Sê os·: Srs. Sá Peixoto, Enéas 

Ol'a, como no paiz não se produz material Martins, Aurelio Amorim, Passos Mii•anda, 
meta.lico, o unico applica.vel no ca,:;o ver- Indio do Brazil, Luiz Domingues, Raymundo 
-tente, é, pois, de justiça que se conceda isen- Al•thur, Anisio de Abreu, Tlwmaz Aecioly, 
çãu de impostos para o materütl estrangeiro, Virgilio Brigido, Fr~ncisco Sú., João Lopes, 
consignado no projocto. Eduardo Studart, Gonç:Llo Souto, Seigio 

Assim, estando de accorJo com o honrado Saboya, Paula e Silva, "Valfredo Lettl, Er
robt.ur do orçamento, peç:o a V. Ex., Sl'. miro CouLinho, Celso de Souza, José Mar
PI·o::;idonte, que consulto á c~unara si con- cellino, Julio de Mello, Cornelio da Fonseca, 
sente na l'Jtirada da minha. emenda. Wa.nderley de Mendonça, Euzebio de Ao-

Tenho cuneluido. (Muito bem.) dmde, Arroxellas G-.·.lvão, Rodrigues Do1•ia, 
Jo-vinia.no de Carv!llho, Felisbellv Froil'e, Oli
veira Valla.dão, Domingos Guimarães, Castro 
Rebello, Tosta, BulcãoVianna, Felix Gaspar, 
Euzebio Tourinho, Saty1•o Dias, Augusto de 
Freitas, Tolentino dos Santos, Bernardo 
Horta, Mo1•eir.a Gomes, José Monjardim, 
Correia Dutra, Mello Mattos, Augusto do 
Vasconcelio::l: S<.L Freire, -Silva Castro, Lau
rindo Pitta, Henrique Borges, Oliveira Fi
gueiredo, Francisco ·veiga, Viria to· Mas
carenhas, Estevão Lobo, João Lqiz, Ga:~tão 
da Cunha, Ribeiro Junqueira, David Cam
pista,Francisco Bernardino, Anthero Botelho, 
Carneiro de Rezende, Bueno de P<tiva, 

O Sr. Paula-Ramos (pela m·dem) 
-Sr. Presidente, o honrado Deputado de 
:Mina~. declarou que retil•a.va a sua omenda. 
Concordo na retieada, não pelos fundamentos 
que S. Ex. apresentou e que não estão no 
me1t 11arecor; tenho dive1·gencia completa 
quanto ás opiniões que S. Ex. emíttíu a 
respeito ela prote:lçiio á industria nacional. 

Tomo o compromisso com S. Ex. de mos· 
tr<.tr que as leis po1• mim citadas não patro·. 
cionn.m a opiniiio do nobre Deputado. 

Consultn,da, a Camara, . é concedida a l'eti· 

Em seguida é posto a votos 0 approvado João Luiz Alves, Leonel Filho, Lamounier 
em 3L discussU.o e em·jado tL Commissão de Godofredo, Henrique Sallés, Carlos Ottoni, 
H.o.lacçfLo, 0 seguinte Sabino Bar1•oso, Manoel Fulgoncio, Nogueira, 

Tada pellida. 

Olegario Maciel, 'Vonce~láo Braz, Rodolpho 

PROJECTO. 

N. 79 A- 1903 

O Cong1•esso Nacional resolve: 

Paixão, Padua Rezende, Jesuíno Cardoso, 
Bernardo de Campos, Valois de Castro, 
Rebouças de Carvalho, Arnolpho Azevedo, 
Eloy Chaves, José Lobo, Candido Rodrigues, 
Hermenegildo de M01•aos Filho, Joaquim 
Teixeira BPandão, Bernardo Antonio, Aquino 

A1•t. 1. o Fica desde jü, o Gove1•no autori- Ribeü•o, Carlos Cavalca.nti, Alenca1· Guima
_:zadCl a isentar de direitos do importação o rães, Lamenha. Lins, Paula Ramos, Ahdon 
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Baptista, ELyseu Guilherme e Vc-spasiano de Con~inúa a 2a di:)cussão do projecto n. 183, 
Albuquerque (90). de 1903, fixando a despez·~ do Ministerio da:; 

H.espJndem si·m, isto é, approvam o refe· Relações Extedores, para o exercício de l90L 
rido prfjecto, os Srs .. José Enzebio, Urbano Fica a discuss:lo a.dia,Lri pela, hol'a. 
'Santos, Rodrigues Fernandes. Christino Cruz, Pa.ssa.-se à 
Thom<.LZ Cavalcanti, João Vieira, Malaquias 
Gonçalves, Esmeraldino Bandeira, Art,hur 
-orlando, Paranhos .Montenegro, Rodrigues 
Saldanlut, Erico Coclh•), Galvão Baptista, 
Mauricio de A breu, c~wlos Teixeira Brandão, 
-Galeão Carvalllal, Moreira da Silva, Fer.,... 
l·cira Braga, Benedicto de Souza, Juvenal 
Millor, B:.n·bo.)a Lima, Germano Ha~slochcr, 
Jamcs Darcy, DomingJs ·Mascarenhas, Diogo 
Fortuna, Campos Ca.rLier c Homem de Car
Yalho (2i). 

O Sr. Presidente- Responderam 
ncío 90 Srs. Deputados e sim 27. O projecto 
que supprime a legação do Brazil junto á. 
Sanh Sê foi rejeitado em la discussão por 
·go contra 27 votos. 

Posto a voto.3, é approvado em discus:3ão 
. unic::t e envllv:lo Ct Conunissão ele Reda.cção, 
o seguinto 

PROJECTO 

N . .40J-l902 

O Congresso Naciúí1a! l'esolve: 
.Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a concedee ao amanuense da Escola 
Polytechnica, desta C;tpital Innocencio de 
Drummond Juniur seis mezes do licença, 
com direito ao ordenado, para tratar do sua 
saude onue lha convim·; revogadas as uispo
sições em contra1•io. 

São successivamente postos a votos e ap
.-provados em 2a discussão, os seguintes ar

tigos do 

PROJECTO 

N. 213-1903 

O Congres;o Nacional decret:L: 

Art. Lo Fica o Poder Executivo autorizado 
-a abrir ao Ministerio da Industria, Viação o 
Obras Publicas o credito de 49:912$530, 

· ·suppll?mentar (t rubrica-Gt•a.tificação a~di
-cional a cat•tgü·os-d:t voeba 3a-corrcios 
do art. 21 da lei n. 957, de 30 de dozembro 
·de 1902. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

o Sr .. Presidente-Estão findas as 
.. votações. 

SEGUNDA PARTE D.\. ORDE~I DO DIA 

E' annunch~da a, 3a. lliscus~ã.o do projccto 
n. ::l5, ~e 19:_13, (pl'ojecto n. ~·1 A, de Í90D), 
d~termu~ando que, nas cau.sas em cuw deca
h.u· ~ Untão Federal ou em 11ue a. Fa,zenda, 
Na.cwna_l for condomnad.:L a r1ualquer paga· 
monto. Incumbe a·) pt•ocuradot• seccional ua 
R?public:L, seus <1'~~juntos e <tjudantes, re~pe. 
ctt~am~nt~ _aos feitos ~m que Junccionarem. 
~ nao n.os Jlllzes de acçao o seus substitutos. 
wt~rpor o competont3 recurso ele appel
laçao. 

O St·. Pat"'anbos l\lontene
~t"'o -:- Sr. Presidente, o assumpto, orn, em 
dlscussao, tem por origem um peojedo a,pre
scntado a esta Casa, em 1900, por um dos 
mais intelligent!:ls, illustrados e · operosos 
Deputados. 

Refiro-me ao ,$r. Esmeraldino Bandeira. 
S. Ex., occupando. com muita distincçã.o o 
cargo de Procurador da Republica, teve oc
casião de verificar que os diri.Jitos da Fazenda 
Nacional, que representam não o interesse pri
va(lo, mas os dtt eommunhão, não estavam 
pe:feita.mente garantidos, c que eram ne
ccssarias providencias no sentido do não 
Si3rem executadas as sentenças de primeira 
instancia contra a Fazenda Nacional. sem 
que o tribunal superior as examinassó e a.s 
confirmasse. 

S. Ex., no sou projuc~.o, estab3tecou qno, 
desde que fosse proferida alguma sentença 
em primeira instanci;1 conl;ra a Fazend<.~ Na
cional, os Procul'adores da. Rcpublica dnvb.m 
obrigatoriamente appe!lar para o Supremo 
Tribunal Fedcr'al. 

A Commissão de Consl;ituição, Legislação e 
Justiça, á qual foi, na fô1·m~t do nosso Regi
·mento, submettitlo o projecto, accrescen
tou que, no ca~o do Procurador da Repui.Jlica. 
não _wr cu!Dprido o seu dever, a parto con
tru.ria podta 1·eqnerer gno os :mtos subissem 
ao Tribunal ad quem, pa.ra tomar conlloci
mcnto da.. sentença, contirmand.o-::t ou ret'or
mando-a, e com esse addib.mento fui o re
ferido pr~jecto approvado na 2a. discussão. 

O projecto dispunha tambem que o Pro
curador da RepubUca poLUa deixar de a.ppeJ
lar, si nesse sentido recebesse ordem do 
Governo. 

Esta parte foi tambem approvada, apezar 
do pa1•ecer contrario da Commissão • 
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Sr. Presidente, discordo de alguns pontos 
sccnndarios do projecto. 

No p1·incipal, isto é, na nGcessidall.e de con
firmaç·iio pelo Tribun:tl Superior das senten
ças proferidas contr<.t a. Fazenda Nacional, 
estou ue completo accordo. Não ú opinião 
minha. nos te momento. Sn:3tento-a de h:.t 
mui:o. 

No anno passado, por occasiiio de se dis
cutir o Orçamento do Ministerio do Interior 
e da Ju:-;tiça,entro outros assumptos occupei
me deste.·· 

Aprecia.ndo as decisõ:~s divergenTes do Su
premo Tribunrü F0der;~l a proposito das ap
pellaçõc.~ ex .. officio, e f.~zcndo YtH' os inconve
nientes dessa. diversidade, dependente de 
maiorias occasionao~, trazendo em mais de 
um ponto do nosso diroitu a dt.l\-Ida o <.~in
ecrteza,. emanadas do deci:'õe:-:' contradicto-
rias, que serepcllem, c11 dis.-:e: . 

«Não h<1 a menor duvida üc que na:-: c:.tu
sas, em que é condemuacla. ''· Fazenda Na
ciunal. ou em fJUC é cloclaracla. uma lei in
constitucional, deveria a decisão ele primeira 
insüwci:~, pa.t'ét vroduzir oJieito, ser confir
mada 'pelo Supremo Tribunal, dando-se 
a_appella.çã.o ex-officio, mas a reaLidade é que 
tmo temos, no nosso reghmen, lei que i:::;so 
prescreva. Sm·ú, e effectivamen te é, uma 
lu.cnna, mas só <to Poder Leglsla.t.ivo e não 
ao Judi.ciario compete s:.~nal-a.. O que tudo 
isso prova é que temos necossidaclo do l'ui"Ct' 
a legisUtc.:ão relativa ao ass.nmpto, flUO é 
defciiiuus~, mas do\-e ser obsormd~t, ern
quanto mw for ;dt ·1'<tda. » 

1\.s opiniõr:-s a.ccrcn. da admi.s.~il:dlidade das 
appclli.~ções ex-officio, · um face da le•ri.sl:i,ção 
vigente, divergem pl'ol'untlamcnte. 

0

:'\0 an
tigo l'ogirncn as lols as p1·e~cre \-lam oxprcs
·sl~mente, não ha.Yii.t <.Lu vida, mas no i.WtUttT 
nã.o ~u?cede o mesmo. Un~ :-;ustionütm que 
ollas awcln, teem cabimento, outros não. Sou 
d?s (lU~ pensam qnc tl. no.ssa legislação em 
v1go~· e manca. neste ponto, e quo precisa 
por Isso ser revi:;t<t. 

No. S_~p1·emo Tribunal Fo:let•al diYergem 
as O)Hmoes ; os sens membrJs ach14m-se di
vididos quasi em partes irrua.es ele modo 
que, co_ní'~rme a pre~onça de r:~Um certo gl'UJ)O 
em mawr1a, prevalece a opinião desce, mas 
succodc que ent outra occLtsião. dada, a falta 
de ~u~'l c a pres~nç:.t de outros, é proferida 
doc1sao contraria ! E' o que se dá tambem 
com as questões sobro marcas de fabrica 
quttndo se tr·ata d(L competencitL, o untL'i.tS. ' 

Nã.o quero en tmr a gora nos t~L q uos Lã.o. 
Trato dessa divergencia apenas partt 

rnostrar a conveniencia de legislarmos sobre 
o a~s~mpto, e c?mo elle ~. irnpol'tante, e das 
decJsoes se verifica quo ca ... a. opinião tern 
em seu favor argunwntos valiosos. ton<.l.o 
CU <.Lq Ui dous accordâos Clll SC!l tido CODtl'tll'lO, 

que nio l8io para não rÓubar tempo . {l Cas:1.. 
para o!ncidaç:ão do assumpto, peço permis
são pnrn. tl'anscre\-el·os em 1neu diwurso: 

Eis os accordãos a que me refiro: 
«N. 414-Vistos, expostos e discutidos cste3 

autos de appellaç:ão civol, em que são : 
l 0 appollante, e;;.:-offic~·o, o Jui:w FedcréLl de' 

Estado do Minas Goraes, e 2° i.bppollante, o 
Procurador secdooal da. Repuhltca, e appel
ladrs, N,colü.o T;~ranto & Comp., estabe
lecidos com . fabl'ica de cervejrt c üistilla.ção 
n;tquellr~ Es r.ado. 

Proposta c vencid,1, ;•, preliminar de
se conhecer da i.tppellaçã.o, ex officio, dl, 
juiz prolator da sentença, por isBo que, 
•~ssenta.:lo, como so a.cha., que o art. 35 do 
regulamento n. 9.885, de 29 de fovcroire 
de 1888, qu .) nada mcds fez do que applicar 
aos executivos fi.sctt3S o preceito do genc1·ico 
<trt. 13, da lei n. 242, de 20 de novembro 
cio 1841, não foi revog<:tdo, nem oxplicita, 
óem implicitamente pelo llccreto n. 848, de 
1~1 de outubro de 1890, não ha. absolutamente 
razão para que se deixe de observar o dito 
preceito em todas u.s outras causas do n<.ttu
reza fiscal, tanto mais quando: 

a) da acçào oxecutivapa.eaacobl·anç;tdadi
tiivida activa federal tratou especificamente· 
o decreto n. 848, de 1890, ao passo que guar
dou o mais completo s'ilencio, quanto <t outra~. 
caui:ias tis r:aes ; 

v) os privilegias e fa.vo1·es concedidos <.i. 
Fazenda Nacional pelas leis elo antigo t'e
gimen, al6m de expressamente reconhecidas 
pelo êl.J't. í7 elo (lecl'oto n. l. 030, de 14 de; 
novembro de 1890, emanado do pl'oprio poder 
que expet~iu n de n. 8-18, desse mosmo anno. 
nào são de mo!io t1lgum CiJn Lral'ios ~w syst.ema 
do Govornu,firmadu peJa Constituição elo 2,1 de 
fove. eiro e aos pl'incipios nclla consagrt~dos. 
in>:ltituUos, como for·am poL' aquoLla.s lois, 
por eonsidertl.~·ues <.Le in toresse publico ; 
c)' finn.lmento, a vigoncla das dispo:siçõos rc
gulr.t.l'O:~ Jos processos especiaes não cumpl'O
hendidas no reg·ulamento n. 737, elo 2\:1 ele 
novembeo do U:!50, o, porta.nto, das rehti vas 
ás · causas fLwaos, nílo pó de sor pos 1,a em 
duvida em race da lei n. 221, de 20 de no
vembro do 1894, (tu·t. 13, §§ 15 e 44) a qtw.l 
aM acabou cnm a. <tlçada nas causas da Fa.
zenda Nt~cional c osta,tuia que m~quellas em 
que fos::;e a mesma fazenda o;:; prazo~ eré 
dilações concetlidos ao procuradO!' utt Repu
blicu. serittm o tt'iplo das ctetormi:1adas ou 
lei, o que con::::titue novos fuvores: 

Accot·dam dal' provimento a tbmbas as ap
pellações piu•n. o e:treito de, reformando a 
sentença appeUada., ,julgarem irnpl·ocouontc 
a acção, pol' quanto, conforme ,jtL t:!m sido 
decidido po1• este tr'ibunal em di versos· 
accordãos, entrJ os quaes o do n. :Jôl, ele 15 
dn outuln•o de 1898, o dcereto n. 2.~5:3, 
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de 6 de abril de 1896, nã.o incor1~e nos 
viclos que lhe attrilme a mesma sentença. 
E assim julg~wdo, condemnam o.3 appellados 
nas cus&as. 

Supremo Tribunal Federal, 2 de maio de 
I90J.- Aquirzo e Castro, presidente. - ..Toao 
Ped1·o.-P.iza e Almeida, vencido na prelimi
nar .-P.indahiba de .Mattos .-G. de Cm·vat!w. 
- Pe1·eü·a liranco, veucido.-ilfaceclo Som·es. 
vencido na p1·eliminar.- Manoel Jlfurtinho, 
vencido de mer·ilis.-.:1mel'ico Lobo, ven
cido na preliminar. -li. do Espi1·ito 8anlo.
Be1·naí'Clino Fe1Tei1:a. - Joao Bm·lJalho, ven
cido quanto ·,L prellmi.nae pelt~S r~zões e~pen
didas no voto (venCidu) qne um ~obra ld~n
tica quostão na appellação n. 227 (a.cc. de 
27 de nnrço de l8V7 - .Turispr. do Sup. 
Trib. 1897, p:tg. 175). Vencido ainda quanto 
<1 quesGão pl'incipiil, vbto que o regula
mento contl'a cuja execuçã.o,na parte quelh~s 
prejudica, reclama.m os app,lllados. é mu,m
festamentc illegal e exorbitante da, f'a.cnl
dade que o art. 48, § l'\ dn. Co~stii.uíção co~
fere ao P re::!idente da RepuhltcL.J., (lo cxpcd1r 
regulamen éos )Ja1'a t! fiel e:J;ecuçcVo. dc!s teis ; 
no caso o Governo converteu em Imposto de 
indust!'ia e proli::;são a taxa de cousumo es
tabt1lecidn. peta lei n. :359, art. 1°. n. 42, e 
isto foi reconhecido pelo propl'io parla
mento quo visto 7wwr o Gcvunw alterado (1, 

?U!ltwe;a do imposto c1·eado, cvnsiderando 
insubsiscentc DLlSsa parte o regula.rn·mto 
n. 2.~5i3,, determinou que foss~ 1'ofor·mado 
como consta do documento de 1h;. l4 v. dos 
.:mtos.-l•'UL presente, Ribeiro de 1llnwidct. 

N. 551-·0 i..l'ibunal, vistos estes anto:-:> 
de appellaçã.o neces:;aria. que, n<L fúrma 
do a.rt. :~ü <lo ro6ulamento n. 9.885, de 
29 de rovoreiiro de 188H, cojrt genorica 
obseL•vancia sn acha determinada. no 
art. 1~1 do uocreto n. 173 b, do 10 doso
tembrv do l8U:3, o jui,z seccional da Bu.
hia. intet•põo da sentenca de n. 37, on~o 
elle propriu julga ~rnprocedcnt_o a acçao 
executiva quo tt, b1zonda. Nacwnal, I'e
presentada pelo rospeci;ivo Pro~ura1lol' 
da Republiea, movell . a AntonLo GoJ?.· 
çalvcs B.dchior, pa,ra havet• a quantw, 
de 6:045$800, '" qual, por virtude d.a l!e
ci.são do inspector d11 Alfttodcga ue 
S. Salvador, rôra a,hatida. no c:.tleulo .de 
üil•eitos de consmno dt~s morca.dor1u.s 
constantes <lo despacho de Hs. 60, e 
reconhecidas avariadas mediante pt•óvia 
visGoria, 11::1sim como outro t11nto de 
muHa imposta, mais de dous annos de
pois, pot• ~eci:-)ão de outro inspector de 
mesma alhtndega: 

Considerando qno o Poder Judicial'i.o, 
cujo dever e appJicar o direito . .n?;~ cttsos 
o.~pociaes debar.idos entre os litigantes, 
Vol, V 

pervert3ria a su~~ missão, si, substituindo 
a sua inici::ttiva otncial lt acçft.o uu ao 
recm•so voluutario Ja par•te, on si 
subrogando-se de qnalqum· modo nos di
J:eitos ou nas obrigaç~ões dolla, se fizesse 
p<ute principal o cfficionto nos litigios 
ou questões que suscitasse por sr;u mero 
arbitriQ, e si, supprímida :.1 e~pecie, 
coroUario da suppressão das pa,rtos, se 
arrugas::;o ;~ exorbiGante pl'eeogativ.~ llc 
Ia, \'l'étt· sentenças ou decretos gemes, 
confunüindu·::lG assim t;1o tumulúnria
montg com o Legislativo e o Exocuiivo; 

Coosidet>ando que, semelhante inver
são dostr•u iria, desde os f'u n cl<tmen 1.0s 
todo o c.dilicio constitucional dos Es
tados Unidos do Br'azll, a cujo Podei' 
.Juclicial'io, composto do n:wmbros vi
t:.tlicius, \!umpoto annullltr decretos le
gislativos, quando contrarios (L Consti
tuiçã.o c regulamentos o actos admi
nistrativos. r1uando inconstitnciOIJaO~ ou 
iUcgae~ ; -momentosa 1c/tribuiçrio de c1~jo 
alntso J'Csullw·ia iHfillU·ve!mente a incon· 
cUcional s~tprem~tcia de Uiii solJrc os O!!l1'0S 

pocle1·es potiticos da R~pHú(ica; 
Cooside1•a.nllo. que a appcllaçã.o e.,~. 

officio, l)i'e\o·lstt~·no regulamento 1lo 1888, 
sondo rocur .. w ovülentemcnte contrario 
ao systenut de governo firmado pola. 
Constituiç:fí,o o aos principio.:; nol111 con
sagJ•ados, esttL ~~bolida. desde ;24 do í'eve· 
N.ltro de 18~Jl, como é oxpl'eSso no al'tigo 
38 dt~ lei SU[H'Cilli1; 

Considol'ilntlo qno o decrei.o organioc 
tla Jllsl.ica, r~'o.lel'al, dat:Ldu, sim, sub 
n. 848, dl! ll de outulm.> de l8U9, ma;;; 
contompomnoo, nos seus cfl'oitos, da 
promulgaç~ã.u (lo in~tT'UitlOnto cunsl.itu
ciumd (aL'ti. 2~:J do doci·ol.o n. 1.030, de 
1:1 de novembro) dispõe ass1ls cor·rec~a.
mente, no a.1•1i. :3(), que na. gu<wda, o ap
plicação ch Consi;if;uíçfío c leis na.ciun:.ws, 
a magistmtm•a i'udtn·at í:HJ jn ter virá em 
ospccio c por provocaçü.o da pa1·tc; 

Con,.:;idel'[Ll1do que o vocabnlu-p,·ovocc!
çao-·l,anto compr"ohenJc a. proposi LUl'<~ e 
o l)Cgnüneni;o Ll:~ acr;f1.o qutwi.o a intm:po~ 
~içtLO do l'CCUl'SO (Cod. L. VIl, 'i'. LX.IV 
-quando lJI'ovocw·e non ast necesse); 

Considoru,ndo quo a Constituiçüo Cl'oou, 
no art. 58, n. ;z, o ca.L·go' de PL'ocur<t.dor 
GrJl'al 1..h~ ltopublic:t, o, porta,nto, os cu.r
gos .dl.l pt',)Clll'adoros :o.wcciona.es, . tLli1ls 
ostu.bí.llacidus pJlo arl.. .'2:l do dem•eto 
organico ; 

ConsidOl'ltndo que, nos tm•tnos do tn:
tigo 29 du. lei c:JmplomonhiH' da org1101· 
za~\ãO ,judlci.u.l'iu. da. H.opublic:t (n. 2~1, 
de 20 elo novornbN de H:H..I·'1). compotç_ u. 
CSSCH pl'üCUrLtdo:·o.5 pr'OIUOVOL' a~ tlC(>IOCS 

~7 
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fiscaes e .recorrer das respectivas S(ln
tenças ; 

Considerando · quo, an tcs de exercer 
a jurisdicção que lln é conferida pelo 
art. 5<J, n. 2. da !oi suprom1., cumpre 
~\o Supremo Tl'ibunaJ exu.min:u• si ha, nos 
autos termo do t'2Clll'W ou de app:~l!a.ção 
voiuntari:\ in terpJst'l. oppoduna.mcntc 
pela p:trtc ou por seu lcg~timo rcpre
Hentante, e si v juiz a quo a rJcebeu o 
em q_ue cffcito~ c si ordc:10:1 ao mesmo 
tempo a exp2dição dos autos pa.1·a serem 
apresentados 11 :1. super\ot' ins~ancia den
t:·o d'J pra.z.J de sei.:) mozcs (decr·eto m·-

. ganico. i.trts. 3'38. :140, 34:~ o 34-J, da. lei 
~ompiemcnta.r, arts. 57 c 50) ; 

Consiuorundo que, nem a.o menos se 
vê nos a.utos termo algum de appella.çào 
assi(J'nado pelo pl'ocur.tdot' da Rcpubl.ica., 
nen1 ainda pelo juiz que, aliás, não po· 
deria l'eccber a proprüt appcllaçã.o : 

Considerando, outro sim, que a.. sem
tença de f1s . 37, expurgada. do u.tlmioiculo 
da appellação nocessa1•ia, coincide per
feitamente com a lcttt\t do arL 63 d<L 
Oon,tituição por ser pura, clat',l, posi· 
tiva, irretrí11,;wei o capaz de produzir·. 
e1l'ei.tos(D3cr. 0rg. arts. l79e 180; Ord. 
L. 3o, Tit. 66, § 61) e Tit. 77 pl'inc.), mas, 
onxortado o appendice, perde todos esses 
caraeteristicos legacs c olfeudc o refe
rido artigo constituc:uoa.l, que impõe 
aos juizo.~ de socção procossar, entre ou· 
tras, as acções fiscaes, e julga-las deli
n i ti va.men te. 

Comnderando que tal ndminiculo ninda. 
ó ínconeiliavol com os ar•ts. 55 o 59, 
n. 2, dtL ConsUiiuição, p01·que conf'undo 
em uma Só dun.s instancías inteiramente 
distinchs ont1•c si, c couvc1·te o .juiz 
succional, do delegado responsavcl que 
é, da. Nação Brazilcira, em sirnp!es com· 
missal'io, quo pl'üCCld.e clu.r·J. e dil·eota
montn ad ,·ef'el·cncltmL e sub a J•espousa
bilidadc do Supremo Tt•ibünu.l ; - nem 
se compl'ehende eomo possam a.rr<t~ .J :11' 
do novo a~ pal'tcs em u.ppellaçõos no· 
ces.:!arhs (L. n. 201, de ;~ de dezembJ·o 
do 1841, m·t. 7D, n. 1, o Reg. n. 120, 
do 3l de,hnoil·ode lt~4 ·?, a.t•li. 4:;1); 

Considm·ando, ftnulmento, qnc ossa. 
hybrirla cspecio tio recurso, tendo sido 
p31o . § 5., do AI vará . de D elo agosto do 
1859, primitivamente crcaua em sus
peiçü.o do . i\dso~5 cNdores o a ttó hm·· 

· deit•os tlngicloR . do l!oranQas vagas ou 
jacentes, c.;1~<l. hoj~J em diamctt•ttl oppo
siçílu com o urt. ül do instrumento con· 
ati&uclon:.tJ, ondo só so f!Ol'mitto rc
cut•so voluntal'lo lla.s deci$õos J>L'oí'oritla15 
em espolio~ de estt·angelt•os (Lo! complc-

mental', u•tg. 32, n. 1, e 35, ns. 1 e :2 .) . 
Isto posto : . . · · . 
Considerando que no art. 14 do de

cl'eto n. 173 B, de lO de setembt•o de· 
1893, longe <.le manda.r o1Jservar-sa • ô 
di-posto no a,rt. 36 do l'Jgubmento de 
!888, j'l a.bolido tacíta e cxprassamento 
pqla C9nstituiçã:J c pelo dect·eto orga
ni~o. a.pena.s pre.::lct•evou a pratica. .da. 
part!l sã o aind:t vigente do rcfl)ridci 
regnlamento. conforme se mustra .da. . 
ptn·asc l\~5ttictivn.- em. tudo gtte nt.rq_ 
esti'IJJI' revogado pelo dec1·eto n. 848. . 

Pv~· este::; funL.la.mcnto ~ não conhece 
da appcllaçfLo nec2ssaria, interposb. pelo 
,juiz da secção da fi:.thia no final d1. sua 
propria sentença. de fls. 37 c visto que 
e·so acto tem por si alguns pt~ecedentes, 
condemna nas custas a Fazenda. Na. 
cional. 
Suprc:no Tribunal Federal, 15 de d~

zembro do 1900.- Aqnino e Castro, pre· 
siden te. - A nwrico Lobo. - Pi.:a e . At~ 
1neidct. - Luci o de 111rJndonça, por al- · 
guns fun(hmentos do accordão. - Jof1o 
Ped1·o. vencido pelos funJamentos do 
accordã.o n. 414, de 2 de maio dcsto 
anno. -· Macedo Soares, pola cot')clusão! 
- Be1·mo·r.lino Fen·eii·a, vencido.- Pin~ 
rlahiba (le Maltós, vencido. - Perei1·a 
Ji1·anco. - .Joii.o IJm·batho. - Fu.i pre-
sente, Ri/Jei,·o d·J Almeida. . 

Ainda an t;e .fwntem 9 de setemlJL•o o Supt1a. 
mo Tribunal, resolvendo sobro a especie, 
PL'oferi u uma decisão, nf1.o tomttndo conheci~ 
mento t.lo uma appellação ex·o{ficio po1• seis 
votos contra. cinco. 

Toma1•am parto no julgamento ll juizes, 
de sorte que, si na. sessão sogulnto compa.z·c
recerom os dons, que faltat•am,e estes estive
rem de accordo com os cinco vencido3,havenl 
u1na. decisão cont1·aria por sete votos contl'a 
seis, o que tambem so póde dtLr, mos mo sem 
o tribunal completo ou pleno, vcr·lllcada a 
ausencitt ot1 impedimento de alguns quo 
ont'io f'oraJ.n voncodores. (') 

l:.;so não póde coutinm1l'. g~ absoluta
mente necossaria a interven1,!ão do Podor 
L~glslati v o para pôr termo u. osso osta.do do 
C0 1JSUS. . 

Ha opiniõus do qno no t•cgimen da justiça 
federal nã'J pódo 1H1VOl' appellaçõ.~s ew· 
ofticio. , . · 

Nfto penso assim. Não posso Jescobrir: · a 
razão dessa incomp;~tíbilídado. 1~' tão . subtil 
que, confmt~o, cscn.pa (~o minha.comprehonsão. 

Nào entro no ass1.11npto, mas par<~ evitar 
o~ cserupulcs dos que assirn pensam o res• 

(. ) I~ ui o l)llll clell n:\ S<!S!Iito do 23 ue Solo:nhro I ~.n 
IJilll lfiJnOil O J'1•iJmnuJ 1)0\l!Je<!ll!lt!lltO Ull dUII!'I np(wJI!l~,'íos 
fJ.t~·o//lcío. · · • · 
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peitae a opinião de algnn.S doutos, ~os quaes appellação tom de s~:.w recouida. necessaria.
.rapugna aquelle recurso, eu,, no substitutivo · mont.e em ambos os e1feitos. 
que vou ter a honea de apresentar, procm•o Par~ce-me tudo isso um<.L inutilidade, ou 
conciliar essas opiniões com a necessidade pelo menos um<t obscr'vancia de formalidades 
da confh·mação da sentença de la. inst ·:mcia que nada adeantam, ·pe1·feitamentc J:Hspcn
condemnai;oria da Fazenda Nacion <.\l. savcis, c quo tu .to se . consegue chega.ndo-sc 

Eis os pr.imeiros artigos do substitutivo: ao fim quo se tem om vista, com a prvviden
«Art. 1. 0 As sentenças prof't~r·idas eín !R cia. determinada no substitul.ivo, isto é, a. 

instancia contra a FaMn·ia Nacional ou a remessa dos autos ao tl'ibunal superio1· para. 
União, seja qual for a natureza. da cau5a ou que este tome dos me~mos conltec1mento. E' 

~o seu valol', não serão exequiveis, omquanto uma disp:lsiçào nova., contra a qual não se 
.nã.o forem confirmad:~Js pelo Supremo Tri- pôde oppot· o que actualmentc existe e :;e 
bunal Federal, a cuja s3crat 1ría. o escriYão tem em vista modificar. 
remetterá os autos dentro de S:Jis mezes 

P<trageapho unico. Compeehendem-se nes · 
tas . disposições as justificaçue~ e luibilitações, 
dequetrata.mosarts.l49 c 150da parte 5a.do 
decreto n. :}.084, de 5 de novembro de 1898. 

Art. 2.~> Tambem nã.o produzirão effeito 
algum, sem aquella confirmação, as senten
ças proferidas nas causasquesefundarem em 
convenções ou ü•atados internacionae::l, ouan-
do contra a sua valídade. » ' -

Ó SR. OLIVEIRA. FIGUEIREDO - ·Nã.o salva 
. a. alçad,a. ? 

0 Srt. PARA.NIIOS MONTENEGRO __;_ Não. 
Actualmente, pela lei n. 221, de 20 do no
vembro de 1894, art. 13, § 15, não ha mais 
alç1da nas questões em que (\ inte1·essada a 
Fazenda Naci.onal ou a União, e, quando hou
vesse duviJ.a a respeito, não se devia fazer 
essa re.:~tricçi.'Lo, que ha.via nas leis do antigo 
rcgimen, porque, soja. quaL for o valor da. 
condernnação, é de toda a convonieocb. a 
intervenção do Tribunal Superior. 

Etl a.té sou de opinião que a alçada devrL 
extinguir·se, mesmo n<1s c1uestões entre par
ticLilares .• Desde c1ue ha duas insta.ncias, Iião 
a<'ho razã.o plausível p:.~.r·a se retirar da 
segunda o couhccimonto do todas as questões. 

No paragt·apha unico do sulJstitLltivo fu.ço 
extensivas as .mesmas !lisposições ás habilita.· 
c,~õea e justificações mencionadas nos a;·tigos 
l49 e 150 da 5u. pat•te do decreto n. ~.084, 
do 5 de novembro de 1898. 

0 SH .. ESMERALDINO BANDEiltA.-Realmentc 
estou de accorclo, ücsdo que V. l~x. Cl\'!tt cs:3a. 
remes~a obriga,tori<L Quando não havia cssu 
obrigatoriedade, roi que c reei no projecto a 
obriga.torio.lade d<~ appellaçU.o por. pa.rte Lio 
procurador da. Republica. 

0 SR. PARANHOS MONTENEGH.0-:--0 CjUC ÜO· 
termina o substi tnti v o é o que se f:tzia. q uu.n
do ha v in. appellação c;r;-officio. Não · q uiz. 
empregar es:3c~ termo::;, usando, porém, do 
outros, cujo rosultad.:> é ·o mesmo, p:trn. ros
pci&ar os escrupulos d.os que entendem que 
n to s1o mttis a'lmissivei::; essas appollaçõcr-; 
no a.ctua.t regimon, no qu3, repito, não lhes 
acho razão, parecerido-me, aliás, quo podiét 
isso ser determinado sem inconvoniente al
gmn em lei, som estra.nheza; porque em mais 
de um decreto de dn.t:\ posterior á procl<mlll 
çfi.o da Republic:t se t1•ata. <los ;as appellu.<;õos. 

O SR. l~S~IEttALDINO B .\:\'DEIH.A-l.Lt um 
unieo decrêl;J ~oiJJ 'C justificações, qu:> ú uma 
u.bel'l'ação. 

0 SR. PARANflOS l\lo~TEl'H:GRO-POS:~O ci
tal' o decr0to n. :;.084, de 1898, que consoli
dou as teis l'cf'erenlios t'L justi<:i1 fcde1·al, · c1n 
vista da a.utoriza<;ho contid<L no :wt. 87 da. 
Lei n. 221, de 189,1, decreto que em t1·us lo
garos trata de <tiJpollações ev;·otficio .•• 

O Slt. Esl\mRALDI:\'0 BANEDIRA-Em .ju:-:ti
ficações. 

0 Srt. PARANIIOS MON'l'ENEGRO-:- ... OITI quu:-:
Tratam ossos artigos das ha.bilHaçõos j u- tões em q uc tí intet•es:::ada a Fazenda Nu.cio· 

diciacs dos herdeil·o~ e cessionarios dos cre· naL. 
<!ores da Fazenda Na,cional, o dos het•deh·os 0 SR. EsMERALT>I.NO BANDElrtA-Appolli.L- · 
dos ausentes, par•a havet•em o que · foi at•re- ção ex-officio em loi? 
cadado e que deve pertencer á mesrna 1"11-
.zenda, caso nã,o haja, parnntos u.té o 10° O Sn.. PARANIIOS Mo:"TBNJWn.o..,..-Ern um 
gt·áo, ou conjugo. dec1·eto expedido eu1 virtude cb <Lt.d;orizitção 
· Fel ta . tit· rcrr.ess:t dos autos, si na primei1·a expre::;:Ja de loi. 

-insta.ncia nã.o tiverom arrazoado os inte1•cs- Além deste decl'cto ha a lei do 24 de ja-
sa.dos, poderão fazol·o na segunda do accordo neiro dc-1890. 
com o dis_posto no a.rt. :l40 do uo.creto n. 84H o SR. E~MimALIHNO BANIJimtA - SolJre 
o do_ H.egunento llO SupL·emo Trtbunal, art· quó? 

U2b~p~jecto 'tlispõe · quo oProeurador <l~~~ · OS~t. · PA~t~;-.;no~ MoN'I'ENJWltO- So~~·e_o 
ltopul>lica obrigatol' iamonte · appello, e es ta. c:~o~a.mento ctvtl, 101 IJUO nJ art. 87 dt-"poo 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:06- Página 28 de 75 

212 ANN'AES DA CAl\IARA 

flue no caso <le divorcio por mutuo consen- a appellação não deYe seguir, desde que o 
timento, o juiz appellará e:•;-offi:cio da sen- Go"\'erno assim o entenda, conformando_-sn 
tença que julgar o accordo. - com a, sentença, - dando nesse-- sentido or-

O sn:. Esl\IEitALDINO BANDEIRA-Trata-se dem ao Procurador da Republicn,. 
de justiça local, cuja organização é inteira- O SR. EsMERALDINO BANDEIRA-Isso não é-
mente diversa. da federal. novo; é do decreto n. 8-18, que diz que o 

0 SR. PARANHOS Jv!ONTENEGRO- Não sei 
em que, nem porque. A justiça deve ser 
11dministrada. <lo mesmo modo, observando
se .os preceitos gclraes do direito processual. 

O que é admissivel n·.~ federal ou na local, 
eleve tambem sel-o nn, outr·a. 

?vl::ts, Sr. Presidente, o substitutivo não 
falla em appellação ex otficio, dispõe que o 
escrivão faça remessa dos :.tntos ao Supremo 
Tribunal. 

Procurador da Rep11bliea cumprirà as ordens
do Governo, e a 1·azão jii dei. 

0 SR. PARANIIOS 1'10NTENEGRO - · Bssa 
disposiç'ão é m:uito generica, nem o substi-" 
tutivo a revoga. AcCl'osce que 11ão se pócle
argumentar com o dispositivo de nma lei; 
quando se trata de alterai-a on nlO(lifical-a. 
em algum ponto. 

Disse S. Ex. que pôde muit::ts vezes sm" 
ma.s conveniente um. ilccordo, do qual se 

o SR. ÜLlYEIRA FIGUEIREDO -A remessa é poderii obter concessões do credor, do que o 
seguimento do recm•so corn augrnento de

feita iodepenJcnte de determinação do jniz? custas, demora e talvez uma condemnação. 
0 SR. PARAN!WS MONTENEGRO- E' feita em quamia mais avultada. 

pelo .escri\rão. Pf.!,nso, Sr. Presidente, quo, desde que o-
0 SR. ÜLIYBIRA FIGUEIREDo-E'. tumulto. 
0 SR. PARANIIOS MONTJ~NJ~GRO-Si O escri

vão remet.te os autos· em virtude do dbposi
ção lega,), unue está o tumulto? 

0 SR. ÜLIVEIR'A FIGUEIREDO- 0 QSCl'ÍVtio, 
dispondo do p1·ocosso sem autoriza~~ão do juiz, 
pôde dispor mal. 

0 SR.PARANHOS MONTENEGRO-Mas dispõe 
em eumprimcnto tlo que a lei pre-screvo. 

O Sn.. ÜI,IYEIRA FIGlli~IRimo -Ta.mhem a 
lei manda _quo se dê vi~ta üs partes, mas 
não se dú, vb:1ta sem ordem do juiz, que é 
quom orden:.t o proco~w. 

0 Sn .. PARANIIOS MON'rENI·Xato-Si O C'-llffi· 
primcnto do quo se dispõe em lei traz tu
mulw, não sei que signiftcaç'ii,o tem eslil pa
lavra. 

O Sn. 0LrvEm.A Fü;GI~IREDo- E' tumulto 
nos to sentido, porque se ·tira ao juiz a, fiscali· 
za9'ã_9 do processo para conflal·a a.o es
el'lvao. 

0 SR. PAltANl!OS MONTENIWJW-A romes
~a. tlos autos ú ins'lianciu. superior, smn que 
haja :.Lppelht(,\ão interposta, pelo Pr·ocur.:tdor 
da Republica, nf(o é uma, novidade do sub
stitutivo, esi;tL ntJ projecl;o, qutwüo detormi
na que, 1_10 _caso -do Procnt•a.dor nilO cnmprll· 
o seu deve-t• :iniiel'pondo a appellaçã,o, a pu.rte 
contrai'Ia poderi'L _ l'Oqum•ot• que o;; antos 
subam tw i.ribnna.l ml qttem para tomar co· 
11hecimento . d.a. sentenç11, contit'mando-a ou 
l'eformn,ndo-a, som. o que olla não pasHará 
omjulgado.. ... ·. , ._ 

Ia me csqucecnüo, Sr. Presidente, de tra· 
tardcum_.pontodorn•ojccto, ·r1nc não me 
parece convenionto, ú o cpte dotar-mina qnc 

Governo, sem duvida por motivos muito pro
cedentes, ou mesmo por lhe parecor duvi~
doso o direito da pa1•te, nega-llle o paga- . 
mento, o que a~ obr~ga a l'ecoi·rer ao Poder
Judlciario, não póae ma.i:;; transigir em~. 
quanto este Poder não proftlrir a ultima pa-
lavra. 

Emquanto o assumpto estiver no domínio· 
do adm;nistrativo o i.tceo1•do póde ser admit
tido, lll[tS, quamlo é sujeito ao Poder Judi
ciario, o Governo, que não é dono tlo oraria 
pnblico e apenas o administra, não devo 
mais entr•a1• em transacções. 

O acco1•do só póde ter por base a sentençtlí 
da 1 a instanc:ia, mas esGa póde sm· refOI'· 
mada pelo tribunal su_periol', como já tem 
succedldo, e, portanto, pagar·se o que ab.':)o
lutamento não era devido. Desde que ha 
pussibHiiladc de uma decisão favoravel,. 
deve-se aguardai-a. ~ 

A Commissão, a c1ne fui submettido em: 
1900 o pro,jecto, assim se expt·imiu: ~Em
quanto se não esgotam os recursos contra a 
sentença, parece cL Commíssão que nem. 
mesmo ao Govor·no deve ser permitr.ido en
trar em composição com a par•te contt•a.rifl, 
por. isso que bem póde dar-se que aftna,l ossa 
parte venha a, sct• convencida. de ü1ltu,r-lhe 
todo o direito contra a União. A possibilidade 
da reforma da sentença· ,justifica bem o dis
pcndio de custas com a intePpostção do 
recur•so. » 

Sala das Commb;ões, 6 de julhodeJ900.
J. J. _ 8eabra, pro;~ir.lente.-Luiz Domingues, 
rela,tor.-Teiwei1'a de SrL-Al[redo Pinto.
JihJrlel'ir.:o 1Jo1·gcs. -Ato vedo Mcwques. -lU VI.!· 
davia Con·Ga. 

A Ca,mara., é certo, - nü.o adoptou nestr1 
parte o parecer. approvando o projccto som. 
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annd.ifi cação peopostu,, In.a'S ainda. é tempop .·em o Tribunal, proferido na. acção · ordina
de se estudar melhor o assumpto. ria proposta no Juizo Federal do Pa.ranú 

O SR. EsÚERALDINO BANDEIRA- AFa.· pel? coronel D~mingos A. da Cqnha., dis
,;enda Nacional {o equiparada <i, parte quando cutida a materHt, accorda,n1 ·receber o:> em
discute sobro interesse::; materiaes ; ora, a bargos para 0 fim de reformar o aecordã.o 
pa1•te tem o direito de desistir de sua acção ombargad?, attrndondo a. quo conseguiu a 
-e o Governo não a tem? E neste caso quando cmbal'gante demonstrar o pl'ovar, com do-
o Governo póde liquidar por uma quantia cumentus obtidos dupois do accordã.o, que 
minima um pleito dispendioso, não póde fôra esse funuado em f<.dsa pro v<.~ c f<.dsa 
fazer, emquanto o tribunal não se pronun- cJ,usa.; e assim, considerc.wdo que rúnda na:o -

se podia dize1· concluida (( cxeruçcío, emqHan[.o 
ciar ? Peço a pahvra. não fosse Jlela C:i;ecutarla satisfeita l( respe-

0 SR. PARANHOS MoNTENEGRO- A est<.1,s ctivct, importancia e, portanto, ínor!Jlortunos, 
jnterrogações do V. Ex. parece-me que já na:o se 1Jodia diser os cmúw·uos; considerando 
l'espondi. Nã.o sou infl"nso a qwtlquer que os documcntof:l em que se f11ndou o 
accordo antes de estar o neg!Jcio a.ffect:J ao accot•dão embal'g-ado foram d1~ todo infir. 
PoderJutliciu.rio. Depois disso deve-se aguat·· mados pelos documentos de folhas 81 a fa
dar a decisão final. Os acco1·dos, que se teem lhas :St:l, compctcntomentc corrobor<1dos 
feito, teem provado mal. pelos depoirnentos , LC folhas lGl ;t, fu lhas 165 
. Passo .agora a outro assumpto- ás ex- e o de fullms l!J3 e, portanto: Conside-

ecuções contra a Fazenda Naci1Jnal. !'ando que, contestada a for<;~a pt'l)Vanto dos 
Vivemos actualmente em um verda.doiro documentos em quo se t'undou a <LC<,:ã.o, lles-

--cahos. apparecou ?L jus :.a causa de pedir, recebem 
Entendem uns quo, desde que os bens da os eiltba,·go.~, ''efonYwndo a accm·lhío emfJar

Ji';1zenda Nacional não esr.ão sujeitos á pe- r;wloe jul9mn ilnwoccr.lenle a acçr7o que. con
nhora, nilo é possível promover-se contrt~ a. tnt a embm·gnnte, cstcwa senclo ea;ec:utr.ula. 
mesma oxecução - ~tlguma, c que, obtida. a C11stus pelo embat•g:tdo. Sur.remo Tl'ilmnal, 
somenç 1 _ na acção, independente desta se· Federal; 30 de outubt·o de 1901. - .1qHino e 
,gunda phasu do pl'ocosso, tom a paete vicr.o- ('astro, P. - II. elo E:;pidto Santo. - .Joao 
riosa o dil·eito do receber do Thesouro a Pedro. - Be;·Jutrdino · Fe1·1·eú·ct,. - Pinda
importancia. d;.L contlorrm.tç>ão, indepondcnto l!ilJa de Jllatlos .- Jlan-;el Murtínho .-'-- Atúel'l'J 
de m•1is fJr·ma,lidalle alguma. 1'o1Tes, vcnc1do: dosprezu,va os embargos : 

Ernbat'gu~ ua, exocuçuo. dizem, Eó são como de I'OStitniç'í,o, nos tm·mos do art. :-W2, 
admissíveis nos sois dias seguintes :'L í.Lccus<.t· lcttJ'tL h, P"illleiL';L p;n·l;e, do decmto n. 848, 
(;ão da. penhor·a; Ol'a, não se póde fa.zo1· de 11 de outul,ro de 180:1, po1·.não cunsirlerm· 
ponhora. em bens dn. Fazend<L Nacional, logo compativeL co11t o c~u·u.etor 'h pm·son:tlilLa.de 
não tem ost;tt [t opporLunínado de oJferecet' j1Iridica. dtt Uuirl'o, no c:;tttdo twt.uuJ da, llVOLn
·OmuaPI-{OS. ç:ã.o jul'iuicu, c soiJ o rcgirnen libera,\ da. 

OutPos ponsa.m qnc, cmquanto não se roa,· ConsGituição e d:1-; h.ds d<~ Hepnblica, osso 
liza,r o pagamento, indcvcndcntc deqmLlqucr alJsolu .. o privilegio de L~st;a,do; u ttinrl<L como 
proces~o pam execução lle sentença, pMe a taes, ou como infriDgonte~. oppo.··,tos pelo 
tc,du ten1po, in<lefinidamonte, t~ Fazondu, Na- executado, «olferecenúo ducurncoli(J:) . ohtülos 
-clonu.l o1l'et·eeer embttrgos. após a sentença», nos te1·mos da segunda 

O que uaJu tem resultu,do t~ um<.t vordn.· pa,rte da dL:;posiçao citada, por in liPrpo.-Jtos 
deira. IJalburdia.. Os victuriosos, extrahiUa a ('rjra do prazo legal.. P;1~StLndo em julgarlo a. 
ca1•ta de suntença, e ás vezes com umu, sim· sentença. cundernnatol'iu, c <L que julgou os 
pies cm•tJdão, dirigem-se ao Thesouro e eil'e· artigos de liq11idaçü.o, foi o procul'adur sec
-ctua.m o recebimenLo,e, quando não ha verba,, cional intim,lfliJ c ' léi,Dçn.do do p ·aw para. 
é esta pediJu. por uma mensagem; c o Con· oppor .embaT'gos á. precatorlt~ de pagu,mon~o 
grosso, at.tendendo ao pedido, va,e concedendo dir.gida á.s t•cpartiç\Ões competentes. Nao 
ppredito, som ma.iot• inda.gaf,·ão, e assim tem havendo pon!JOI'<~ contr•u. a Fa.zen<lu .. parece· 
:pago o gstado muitas importancias. som C!UC me quo esse er~t. o Leemo propl'iu pa,ra os 
estejam esgotados todos os recursos, do tl!')O embat•gos manda(los udmíttir pelo art. 302 
dus q uaes lhe poderia· resultar a absolvição. llo decreto n. 848. - ,tm.el'ico Lobo. Os 

gm outros casos, demorado o pa:!·amo1Jto, arts. :300, 302 h c 803 do docroto n. 848, rlo 
teem sido admittidos embargos u.nnos depoh! 11 de outubro de 1890, con<~ernentes 11 ex· 
do julgada a. acção, e o Supremo 1't'Lbunal os ecuç5,o de sentenças profcrJ<las om acçõos 
ternadmtttido.Tonho aqui um accordãoneste pessoaes. hão de ser· entendidos o pr'atica.dos 
·sentido. . · . nos t~rmos do art. 387, do harrnuniu. com a 

· « N. 674- Accordão. Vistos o relatados ordena.çfio L. terceiro T. 87-princ., em 
,os .. autos de embargos op:postos pulu. Fazond<t constante observaucia no fóro (Moraos, De 
.N~tcional á. execução do accordão deste Su- E:;r;ec~tt. L. 6, cap. 9, n;;. g c LO), cujo toxto 
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· pe1·mitte aos e:J;ecttlarlos o(ferecerern d execuçc"to ra, e antos da assignatur-a. da cárta de arl'c-
fiJra do p~·azo de seiS dias, · embar_qo.-; infrin- matação~ ou de adjudicação. , , 
gentes, con'endo mate~·ia conhecida de novo. A execução é uma instancia'de defesa. Si 
Ora, consta ~os n.utos terem sido obtidos assim é para tJdos o3 litigantes, tambem . 

• depois do lançamento de fls. 71 os documen- deve sel-o par<.t a Fa.zenda N;:wiona.I, quaodo 
~os Jundamontaes dos embargos do fls. 75. litiga.. Si todos na. execução ainda, teem 
A acção da embargada, quando foi pro- dua.s êpoctts p:n·a se defender, n?io sei por- _ 
llJsta, "nem erD. ainda nascida, no conceito que se ha de ncga.r á. Ft1,zenda Nacional 
.dos jurisCdnsultos modernos (Savigny,. Droit esse direito. . . . 
Romain, vol. 5. pag. 205) porque~ na ·ratta Allega.se que, não sendo susceptivcis · de 
de reclamação administrativa do embargado penhora os bens nacionaes, não pódom ter a 
que fosse susc lptivel do ser p1•ocos.:nda, na ella applicação csscs:•principios. 
fôrma do decreto n. 857, do 12 (~e novembro A penhor;.~ ou segurançcL dojuizo tem por 
\le .1851, o Governo nã.o tinha siquer sido ou- fim garantir o cxequente eontra quaesquel' 
vido quanto ao pedido da acção c, portanto, alienações e assegurar no final da execução 
.estivera na absoluta impossibilidade de a existench de bens onde possa a mesm& 
attender ou de violar o pz>etendido direito recahir. Com a. Fazenda Nacional não ha 
do crnbnrgado. E, poi:::, julgo provados os absolutamente esse risco; 0.3 exequentes 
embargos de fls. 75 segundo a ultima parte esf.ii.o sempre garanticlos. 
do citado artig.) 302 h. 1"bi <<pelo exccuta.úo, UM Su. DEPCTAno-Nas mcccuçõós c:mtra. 
offorcccndo documentos obtidos dopai.;; da. 05 tpar. ticularos, .os exe. quentes se ga.ran.tem 
scn l.ença». Não appUco, em summa, a prl- - d 1 · d 
moira parte do dito artigo ro!atívo ao bone· pc;~ melo e pen tor•a contra a Fazcn a: Na.· 
flcio extl'ao~inario U.e r~·stituiç~ã.o que n.;sso cional, não? . . · 
direito puhlieo e civil recusam á Fazenda O .SR. PARANrros MoNTENEGRo-Os :quo 
Publíca.-P.íw e Almeia, venJido.-.Macado obteom sentença. contra<~ Fazenda N:.wional 
8oaras, vcncjdo.-Pc'1'eira· hYmco, vencido. estão sempre em melhores condições do que 
- Joao Darbalho, venchlo.- Fui pt·escnt.o, os quo a obteem contra particulares, não 
L11cio de Mendonça. obstante a falta de penhot•a. 

Ff)i voto ·vencedor o S1•. minbtro And1·i 0 .~ particulares podem, ou não, tot• bens, 
Ca1·alcanti de Alln!qttel'fJtte. . ou sulHcicntos, para nos mesmos l'eca.hil• a. 

Supremo TrjiJun .d Fc.teral, 4 de dezembro oxoeuç·ãof de modo qi"le é pos~ivel qu~ o et1e
flo l !JOJ. --- O secretario, Jo(io · Pl]lb·ch·a do dor firtuc com t\ sentença o no desembolso, ao 
Co~tlln FcJ'I'<.!.::>~. passo que com a F<~zendu Nucionn.l não so dll 

Pa.ra evitar cst\.1, confusão, ftrmat' o dít•eHo isso, o recebimento é certo, dosdo que asco
ua.s pal'tes c garantíl' a F'a.z:mda Nacional,<!. tença não ponda mais <lJ recurso algum. · 
p1·eeisoque se rogulom as oxec11~·õos contr·a .a. A execu~·iio cont1•:1 a. F•~zendtL Nacional, 
mesma, o ú o que faço no meu substitutivo. podendo o Procurador da Ropublíca o1forecm• 
modificando o proeo~so commum, na pa.t•te embargos, mesmo independente üc penhot'a, 
l'Oiativa, ü, penhora. o rw quo da mesma .de- não é uma novidado; ,já o tlocroto n. 3.08t.1 
cort•o, o marcando pl'azos dentro dos quaes ·8. eonsígoou no art. 4t da 5& parte. 
pôdo a Fazend1.1. Nacional olforocor omb:u·gos. A necessidade desse processo . para so ga,. 

o ·mou fim é collocal' a Fazenda Nacional rnntir o m•ario publico contra. qualquer• de· 
:no mesmo pê do igualdade que os pat•tieu- cisão monos justa proferidlll nas acções, fu.· 
hú'es. cbt·-lhe o:i mesmos dil•eitos, assegu- cultando ao seu l'cpresentante o direito de 
ra.t•·lhe as mesmas garantias e os mesmos re· otrer13cee na execução · ernba.rgos pa.ra obter 
c~n·sos, ma1·can<lo·Ilto, porém, prazos ·para· o a sua reforma ou modifieaf,1ilo como tem 
.uso dos mosrhos recursos. qualquo1• particular, já tem sido reconhecida 
, ·.Não pretendo' cEear em seu favor prlvilo- pelo Supremo Tribunal e pelo Congt·csso em 
_gw algum; mas nao qnet•o que ao lhe negue ambos os seus ramos. · 
cYquo é pormittido a c1uatquer litigante. O Senado, em .. um bom ol.aborado parecer; 
(Jne1· · pela legislação antiga, quOI' pela assim se exprime : 

.Qoss~~. ltl),!{ulainento n·. 737, de25 do novem- 4 A rcquisitoria do Juizo Seccional foi ex:·· 
lJro de 1850, art. 575; ll.ecreto u. 848,de 11 do pedida antes de tempo. logo após a sentcnea . 
'outub1•o tto 1890. a1•t. 302;· dPcreto n. 3.084, condem.nato1·ia ·na li<)u~dação. . ' 
'd_o: 5 de n~vemht'O de l890,pa.rtc 3a, n.rt. 002, A liquidaçi.ioé pt•ellruioar; depoil:l <le feita., 
os executadoa toem duas 6pooas para ·oft'o· segue-se o processo da execução, abt·indo-se 
recer embargos aftm ·de obterem u, reforma a iostancia pela. . c1taçrto do executado ou 
ddque :foi decidido no pleito, ou a. diminui· condemnado, pa.ra pagu.r ou dcfender•se por 
.~f.io. u~· }mportancia_do, condemJla.pã.o,a saber: embargos, qt~e t~nha · a opp~r, de nullidado 
no lfilCIO da exccuçao, ouquas.L no seu,termo do procosso,tnft•tngentes do)lll.gado, oLt mo--
1lna1. isto <1, nos Seis diUS seguintes á penhó· dificatiVOS contra OS OXC3SSOS,'O só'.tl,ftnaJ, não 
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havendo mais opposição, nem ;:·ccurso, pódo ter execu(:~ão, • in Limado po~· elle o Pro· 
- ser expedida a r<.>qui.-;itoria. curador dos Feitos. si nã.o tiver rJ,uvidas. 

Assim, porém, não consta so tenha pro- as;im o dcctararü,, para. quo possa . . o 
cedido. juiz expod ir precataria ao Thesuur·o ou 

Que a União tom neces.)idade Lle defender· Thc:-sout·arias P<W<I. Plrectna.t·-sc o paga-
se parece claro. mcnt>. c no caso üo tcl· ' â.lguma. duvit.h. 

Que a sentença e accol'lli"to. manda.ndo li- ent<Jndcndo dever oppor-sc ü.. cx.ecuçtw, 
quidar um pedido de quantia certa, não púdc o fará pelos meios legacs.» _ 
ter o effeito de autorizar· a condcmna~~ão do Esta...; instrucqõcs do art. 14 fun-
réo t!lt1·a petita, p:ua favorecer o feliz a.utor , da.m-sc na lei, nà prdona.·;ão do livro :3·'. 
parece tambem cla rv, de direito o não eon- cujo pl'Ccoito é o :;eguintc : 
trariar a lei. «Nenhuma sentença.dcfinitiva pc:tssada 

Que nostc caso especial se fieme a juris· em julgado pó.Jc ter execução sem quu 
prudencia, é umtt g1•a.ndo neccssdado para soja a.prosentadn, ao ,iulgador· parit _lli <Jfl· 
evitar as consoqucncias do um meio novo de d:l.l' executa1· o podet• ser ret1uer1do o 

. aggravm• a situação dos l'éo~. constituindo contlonmado ~t pagar·. » . . 
um caso do oxccpc;·i'i,o, em que, posta de parte Si isto não Insta, si i ~:d o é uma. an :,t-
a rogrc:t, que é tL lei, podem afinal os réc.s S!'l' qualha., ú uma. antiq11n.lha que so acha . 
condemnados-ultra petita, 110 anoclw uo consoliüu.da. pelo Dr. Jost! llygino, minb· 
uma exccuçãco. l.r·o do Supl'Cmo Tl'ibunal. 

Deve-se aguardar n. ultima pa.la.vt':J. do:'! Lá ní1 Consulida(:ií•> das Leis :;;o a.c\n 
illu~trados m<~gistra.dos para insti'tlf~ (:iio o olb ua pttl'l.e quir~ta do ,~d. 41 qu·J 
regr:1. · dtz: 

Sala das Commi,.~ões, 7 de a.go . ..;to de 190:1. << Sendo a Fazend~t condemnmla, por 
-Felic~·ano }Jer.na, pt·o;:;itlento.-1 . .Jnortuim :-;entcn<~u, :.1 :.\lglllll prtganH·nto, est:ío li· 
cle Sott:rc, relator.-Benerlicto L~Jile.- :\lvaro ,· 1·cs ~.:a. pcnhori.L os bens naciunaes, os 
J.lfachado.-./usto C!tc,·moHt.-.O..,' i(lí:mtwultJ Uon· q ua~Js nã. J po\lem sct· :~licn:~J.os sinão 
ço.lves. » pot• ítcl;o le.~islativo . 

. O illu:>trado l'Ola1.ot• doss<~ pa.r·eccw. sus~on· A ":'Ontonr;:t sel'il. oxecut tda. ücpois d~ 
ta.ndo-o, em l'OSpost·.l. ;L impu;.;mwão qu 1 lhe lw.vet· pass~ulo om Julgado c do t or sitb~ 
foi foi ta., assim so c:qJ!'imc: illti11mdo t> pt·ocur·adm· lia. l'azcn La, :;t 

« Tru.ta-so da~ oxocru;õos Je sonton~Hts os1,o n:lo llw oll'Ol'Ot!Ol' cmhal'gos, cxpo·· 
· cont·~·a. iL FazorHlu. N:tciunitl. dindo o jniz PL':!Cíl.tm·ia ao Thcsouro p:tr·a 

Creio quo V. Ex. conho..!n o ~ra.nn:d dtJ oJl'ectuat··sJ 11 p~~ ~anwntu.>> 
Pl'O .':.\Il'· .~dot• do.; l~cif.os, do St•. Pcl'lli::(ro Aqllello p:H'Il"~Ol' foi iLppt•uvatlu pol' gt·arl-lo 
~rfitlhoit•os, oh1•a do i llt:untB~la ru! mot•i to. 111aiut.•ia, tlcu.ndu, po t•t:Lrl to, n.lli est.a. belecit!o ~ 

Ui~ 11 paginu. I li • § 28 ·?: '!IW, 0111 qrmnl,o n:lo I'L'l' 1nstaum<.lo o pl'O
« Pa r·a oxm•tH,:no- istu t\ exoew:ão do co~:;o da, !!XOCIIc;ão 0 esgota.dos todos os ro

sentcn(;as lH'oforidas conr.t•a n. Fazomla. erll'~w·;. nho so tl:w:í. ct•ctlitu p :~L'~L 0 ·pa~a-
Nncional-uuvo o Pro1ut·o.dol' do.~ l<'oitos mon~u. 
see t'e(li!Ct'ido; o não tc!lldo duvii.Ja·.; nx· 
pudo·SO pl'~c:ttor·itL dil·igída ü l'elJai•tição Es~a. delil1:3r'açilo do Scnadu não irnpol'i;a, 
competente para. o p:tg~t : Jtonto.» . corno aucante rnosGl'arei, desrespeito LLO Pi)· 
O~ 2R3 diz: dot· .Judíciat•io, o ainúa monos o intuito tlc 
« !'3i tivot• duvidas, pôd.e cmhar·garo plos pt'P,jrF.licttl' tL q11om obtiver :-;ontcliÇt\ contra, a. 

-moi os l.ogacs, scrn quo s~,j L o bt•igatlo a L•'azond.tt Nacional, uw.s a.ponas o, propo:-;i to 
scgut•ar o juizo o scmprJ com suspcn· louvavel d.:~ a.rnp:.tr•at• o cr·a.rio publico co11t.l'iL 

. ~ão.» pt·etonçõcs quo ainda. pÓllCHl sor julga1l:r~ 
J•;m UffitJJ nota, ui.z o seguinte: irnproeedontos polo Poder .Judidi.Ll.'ÍO, dC.-I!l!.• 
«E' p1·u.xo na Cút•to (aqui na Capital íliiO ullo pol'(sa, usa1· do:-; 1'01!-lll':':iO~ conccditlo.-> 

Felet'itl) depois de rcquet•ido o Pt•ocur·a.· a, todos os q uc litigant. 
do1· da Fazonda, a.~slgnn.rom· )~O·Ihe om Esta Cu,nuu•u. talltbem.iú. adoptou a l'egr.~. 
audiencia os dias da .lei parn so oppor·, a.ppro\'ll.Dd.o um pa.t•ocr•, do q 110 não :u 
o só dOJ)Ois do lanç-amento CXf>Clrlir.:;o o liovo concmlor crollito pa.t':1 p:Lga.mcnto uo 
pro~atorlo.)> 'lua.lqum• qua.ntia 0111 vit•t.udo de eondom-

gu cito u.s instr·uccões da. Diroct;oria. nação Jn.licial, 1-~ó pola. sontenf;,a. obtiúi.L 
Gorai do Contencioso, do 10 do abril do rn ac';~ã.o, soJa a. sentença liquid~, ~o.ja. 
1851, artigol4, . que diz o I)Oguinto: '] illiq_uida, me:~rno llopoi~ de f(!ita. . a.ltqurdt~· 

«Sendo a, sontonça. Cl·H·npr.·.ida···pel·o· juiz <,~ã .. o. sem . s.'!l p.rom.o .. vm.· .pgir.no·. it.·a.mon.to .· a 
competonto, o do:; Feitos da, Fazenda, oxccnção .e du.t• Logí1r u. qt~o o procuradot· tlo. 
(isto 1.1, posto nelJao -:-cumpra-so), .pr..t.t\\ Ropnhlíco. oJTcreça enthu.t•go~. 
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· · Destejuridico parecer, que \rem ímblicado 
no Dia'Y'·io. dei Cong1·esso de 27 de agosto ul
timo, transcrevo alguns to picos: 

« Cumpre â Commissão salientai' que 
o alferes Pinto Machado não promoveu 
a execüção da sua sentença de accordô 
com o Pl'eceituado pelo art. 41 da V 
pal'te do decreto n. 3. 084, de 5 de no
vembro de 1898, o qual diz : 

Sendo a Fazenda cundemnada por sen
tença n. algum pagamento, estão livres 
de penhora os bens nacionnes, os quaes 
não podem ser alienados s1não por acto 
legislativo. A sentenca sera exocntttda, 
depois de have1• passado em ju gado e 
de ter sido intimado· o procur·ador da 
Fazenda si este niío tlw off'etecer eml!al'
gos, expedindo o jui? pr•eeatoria ao The
souro para, elfoctuar-se o pagamento. 

Este acto do prncesso fol de todo 
omittido ; o al('eres Pinto }.fachada 
não levou suacarttL úe sentença ao juiz 
·dtt cxeeuç·ão, não requereu a eitu.<)io do 
proctn•udOI' seccional para apri.•senta.ç~ão 
dos embargos qu3 tives~e a. oppor, nem 
as den1uis dil igencia:-; leg:~e:::. . 

Ora, si houvesse feito. ccrtn.rncnte 
osto p ·ocuPadol' du. . Fazenda Nucionnl 
toria embargo . .;; a oll'rJt•ecct• <i dil.a ex
eeuoã.o no intuito do a.nnitllar a ~o·ntença, 
o inftr"nHlJ' o julgado. . 

I\n•tt 1;u.ntu basf,tt considorn.t• quo ~obt•o 
o ultjocto dtt CiWSU nãu r;em sido llnil'or·
JllO a.jrll'iHprudencitt do Supl'CHro Tt•ibll
ual [~bdc,·a,l. 

Com etroii,o, oste vcnm•;1.nüo Tl'ihunal 
tom julga.du <livel-.~anHmto o objecto 
orn litígio; umas vezes tom llc!cidido, 
como no prosonl.o accor-dão o no fle 
n. 186, l.ie 3 do otüubro üc IRUô (.Jut·is· 
pr·ud.onei:~, pag ~11), que o Poüm.• Ex
OclHtVO, l'Cl'ol'mn.ndo a. seu arbítrio os 
ofliciu.es drL hrigada policial, inf'dngc o 
art. 27 I do decreto n . 1. 2ti3 A , do ló de 
fevereiro de 181.13, scguJJdo o q nal essu. 
roi'ot•Jna deve set' regulada. peh leg·i~lú.
çh.o do oxm·c.ito. Ora, só permittindo 
osta. lo: . .d:slação quo se opm•e a reforma 
de um ulllcial nos precisos tm·mos da 
loi n. O 18, de J 8 (lf.l agu:::b do 1852, 
art. 9°, §§ 1° o 2'\ c do deCJ•eto n. 193 A, 
üo 30 do ju.ucir•o de 1890, .ti IJc:m de ver 
que o Governo Cttl'Occ do al'bit."L·iu Ptt'l'tl. u. 
pruticn desse nclio. Oul;rasvezclS, porc~m, 
como nos (tcCOl'dfíos n. 45R, de 2 do se· 
tembro, o ·1:36, do 4do novon1b1•o (lo 1899 
(Jur·ispl"udcncit~, pugs. 244 e 283), tem 
julgado gue, nem ttConstituição, nem lei 
alguma deu o dil·eito de vitaliciedttde a,us 
ditos ofl1ciacs o, pois, não pudia o citndo 
decreto n. 1.36:3 A conforil-a, ·a pretexto 
do regulamentar a loi 11. 76, de 16 de 

agosto de 1892. Ora, si ao Governo é 
permi ttido demittir ad nutum es::;es otn
ciaes, com maioria de razão os póde 
reformar, quando julgar conveniente. 

Portanto, perante esta diversidade de 
julgados, é bem de ver, como foi affir
ma.do, que, si o alferes Pinto Machado 
houvesse tentado a execução da- sentença 
prvnuncia.da em seu favor, o procurador 
seccional não teria faltn,do ao s.~u dever 
de offereccr embargos (tmesmn. oxocução. 
-Francisco Veiga, P .- U1·bo.nq 8antog, 
relator,- Da1.1ill Campista.- Cornelio da 
Fonseca.- Ani~io de Aúretc.- Ji1·ancisco 
Sà.-LaUi'Ú1do Pitta.;_GaleCio Carvalhal.» 

Está assim firmado por· ambos os l'amós do 
Congresso quo, antes de se intentar a exe
cução, não se concederá m<Lis cret.lito para 
pagam~nto de qu:üqueP impOl'tancia., unica
mente .em vista de sentenç~L proferida na 
acção. w 

Nãu é isso um desrespeito ao Poder ,Judi~ 
cüu·io. 

Au eontrario é um preito que se lhe rende, 
desde quo ainda se lho pr•oporcíuna, occasião 
par:.L intervit· com a sua. ~wtorid:.~de afim ele 
resolver definitiva e soberanameni;o a 
questão. 

A possibilidarlo de, em vista de novas alle
ga.çues c novas provas, poJ.erem os tribuna.es 
ref'or·mar as liliU.S docisões anteriores é uma 
consoquencil~ nccossu.ria dos recurs•,s. sem 
quo isso impur·tB contl'[Ldtcçfw ou incoho· 
roncia. e se>jtL motivo de censuras. 

No meu substitutivo, procuro regularizar o 
que está um pouco desordenado pelo enL~On· 
iiro rlc oplniõe!';, c ellc ú até uma. g-u·a.ntia., 
q tiO procm·o dn.r· tu.mi.Jom [~Oi:\ particu.l:~res, 
quo ubtiY!~rem senteJJ<~~u. coniira u. Fazenda 
Nacitmal, o~ qrtacs ficam :':dontcl') do qno do~ 
vem razm', }JartL que poss ,,m ser pagos, e 'flxu. 
pru,zos :t executa,cla. par;~ pndor utl'cr :em• 
mnbargos, prazos, quo ttté a.gom, como se 
vô do a.ccordão que citei sào fndetl.nitlos (lê). 

(<Art. 3.0 Send0 a Fazendt~ Nacional ou 
~L União condcmm~rla. deônitiva.rnouto a 
a1gum pagamento ou a ontt•egar cousn. 
corta, extl'tthida u. ctH·ta . d'c sentença, 
dal'·SO·lho·lltl. oxccuq.ii.ó, obsor•va.oclo-:m 
a.::\ regms quo rugem as exocnçõo8 om 
geral. monos UN relt1ti v as tt ponhom, ou 
~ngm•ança do juizo para oppur.:iç~ão do 
emb1~rgo:::. 

Al't. 4. 11 Intimado o l)rocm•a.da.I' di1 
Republica., pode1•á clle dentro do 15 <lias, 
a contai' ela accusu.çã.o da cita(;ão, ofi'e
l'ecet• os seguintes embargos : 

a) de nnllidttde da .. sentenQa ou do 
processo com prova constante dos autos 
ou oll'erecidu. incontinenti ; 
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b) de nnllid<.Lde ou excesso da execução; 
c) de compensação ; 
tl) de pagamento,de novação de trans

acção, de prescripção supervenientes 
depoh; d~ sentença., ou não allegados e 
decididos na causa princlptü ; . 

e) infringentes do julgado com prova 
constante dos autos ou obtida depois da 
sentonça. 

Art. 5. 0 Despresados os emba.rgos, ou 
nio os offerecendo o procurador da Re
publica no prazo marcado no artigo 
antecedente. c julgaJ.o po1> sentença o 
Lanç<unento, expcdil'-sa-ha precatoria ao 
Thesour·o para o respectivo pitgaroen to. 

Art. 6. 0 Dentro do prazo de tres 
mezes, a conta1• do recebimento da pre
catorüt, nito se . tendo aind<t cll'ectuado o 
pagamento, pode6i.o ainda sor oppostos 
os seguintes embargos: 

a) de nullidn.de e excesso da execução; 
b) de pagamento, de compensação, de 

novação, de tl'~\nsacção, de prescripção 
:supervenientes depois do inicio da. ex
-ecução; 

c) do restituiçãv ~ 
Art. 7. o Os embargos de flUe tratam 

os arts. 4° e .no serãv julga,dus pelo Su
pt·emo Tribunal ~'edera.l. 

A1·t. 8. o In<.leponue11te de embu,rgos e 
em qualquer tempo antes do p.Lgamentu 
podm•á a, Fa.zentl.a Nacional requm·e1l nos 
summarios termos do al'G. 306 :lo decr•eto 
n~ 8-18, de ll do outubro do 1890, omendtt 
do GL'l'o da conta ou custas.>> 

0 Sn.. ÜLIYI~IRA FIGUEIREDO-Assim regu
Jtl.riza,-Se tiesdo !ugu .. o~t<.L q ue:;t[o. 

O SR. PARANllOS ~IONTI!:NEGRu-Nft.o devo 
occultar ;i, Castt quo, ante.~ do orgn.niza.e 
defini..i vamente o sub~titutivo, IH'ocu ·oi ou
vir alguns coUega~. especiatmor1te os meus 
companheiros üe Commissão, tuiHio encon
'tl•a.(lo da pa.·te de alg un~ uma certa relu
taociu. ou t.livergeucia, ospecüdrnente sobre a 
segunda ép .. ica para. apresentaçilo dus em:
bargos, dusde que, não httVendo penhora, 
não pôde haver u.rrematn.ç:lo on adjudicação 
do bens. 

A' primoim vhittt pa.roco ter .Procedencia. a 
obsm·v<M;!Ko,mas clla. não ctdou em mett e.~pi
rito. 

ConUnúo a ponsM•, 'lllO a. Fazenda. Na
cloni1l dovo tel' os mosmos dil•(Jito~ (tuo o.~ 
lJU.rticula.t•cs. 

Dl!sdo rtuo e:;tos nu. oxucuçilo tem duas 
époaa.s }ltu•a. (ten~ouor··sc, a. Fazontlu. .Nacional 
tttmbum tlove .tol·as. 

O que é preciso, dosde qu~ nito pódo luwer 
penhora,d qlte :-;e modifitillO a legislação nesto 
.p()]lto, ;e é isso que fa.z o substitutivo no 
art •. 4°. 

Vol. V 

Não existindo a. penhora e, por conse
guinte, não se podendo .conta,r o prazo pal'~t 
apresént<tção dos embargos da sua. accusa.ção 
em audiencia, estabeleço · o prazo a. contar 
da accusação da citação par<.t <.L execução. 

Não . )uwentlo penh01·a c, portLtnto, arre 
mataçi'i.o ou adjudicação do bens, <L modifi
cação de segunda época para os emb:,trgos 
tambem deve ser feita., substituindo-su neste 
ponto a legi:~li:tçào existente como faz. o sub
stituti~o nu _art. (io. E' uma conscque.ncia. 
necessa.eüL 

Pela legislação existente, mesrno depois uc 
desprcsàdus dcfinitiva.monte os ctnba.t·gos 
oppostos uo inicio da execução, põde ainda. 
qualquet' particula.r ter recursus lle uetos<.L 
por meio de embargos para livt·ar-so da. 
eondemnatiio por motivo~ ou causas HU1)(3r
venicntos. 

Si pJdem os particulares, porque não ga
rantir tambem esse c:.lieei to ü. Fazencltl. Na
cion 1? Não é ella um litigante como outro 
qualqum·? Por·que ontão so lhe negar o qttc 
é conce ic:.lo a tu dos·? 

Assim cu1no, di:-;pensada tt penhora, se 
marcou. no 1nicio dtt execução, um 11razo ~LO 
ProcuraduJ' da Republica, p:.tra o11'ereeer 
embu.rgo,;, no fim d<.L execuçào,llosdc que nüu 
ha ar1•ern<.\ .a,;à.o nem adjuLiicação, marque-se
lhe outr'o prazo p~u>a o uso uo dlr·liitu que 
com todos. A dispu;;iç.:í,o .. do al't. Go é uma 
cous,lqUtJncia tWc<~Ss<tria · da do art ~)0 oncln 
se nw.nda oh:serv:Lt' as rogras qnc regem as 
ox \etH;ÕI!S om g01':.tl, mnnos as relativJ.S a. 
pcnllot•a., c os tm·tJios quo delta. dima,na.m. 

Si u. pt·ee<LI.o ·ia. ou roquisítol'ia dirigida a.o 
TllosullL'u t~~tiVOl' Ol'l'í.U.ltt, Si llonver• Ct!Ui \'OCO 
na cunta,gem tlo ,jut•os uu custas, ou uui.ro 
qualqtJOI' vido, du qn•Ll re:,:uluo um. excc~so 
de oxect.u;:lo, q11~tl o mnio, senão o do em· 
bargus pal'<L reparar o orro ~ Bastu. a. pot:lsi· 
·bllilitLdo <.lesse CL'l'O, paL'a so .i ustilic H' o uso 
de emlmr:.;os, m~smo dopuis d.e oxpodida 
aqnella prec<dioria. 

Os emlmr·go:-;; ctuc menciona o ar L {)o são 
copiados, matalis-mulamlís, <.to que existe Oêi. 
legislação vigeute. 

· Sào os mesmos tlUC voem. mencionados no 
art. 605 da parte s~~ uo d.:creto n. 3 .084, 
que consuli·WtL as leis ref'ereo·~es [L jus1,iça 
fcJ.cr·al, eom a in dispensa vel modificação do 
em vez do dizer-se- superveniente:; á pe
nlloi•a- superveniente;-) a.o inicio qi1 exe
cução. 

Os cmhu.l'gos nã.o súo os mosrnos do que 
trnta, o a.Pt. 4°, uma vez rtuchu. u. l.i.mLta.ç:\0 
ou rostr·icc;fio quo ac:11Jo de moncionar. 

A niio se prutondol' eolloca.l' a F'<~zcnda. Nu.
clomLl 0111 curHliçõo.i inferiores r.Los pal'ti· 
cu lar os, ntí.o vo.io moLh·o pu.I·t~ n l'OJ)llguan" 
ciu. :.~ ess:L sogu1ala, phaso úo proco:~so da oxa-
cuçã.o~~ · 
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Tanto não fui meu intuito croar difficulda-
des ou adiar indefinidamente o paga.mento
qüe ·estabeleÇo a obrigação do Thesouro de 
pagar, rncsmo ·na pendencia. destes · segundos 
embargos, desde que o cxec1uente preste 
fiança idonea. . 

A fiança é indispensavcl par:t gal'<'' ntir o 
Thesouro no ca&o úe serem julgados proce
dentes os embargos . 

. :o SR. ESMlmA.LDINO BANDEIRA- Em (li-
nheiro ~ · 

· O SR. OLIVEIRA Fwmmmoo - Segui1•á a 
regr:.1. geral das fianças. 
. . O Sn ... ESl\IERALDii\'0 BANDEIRA -E' outro 
ponto quo eu cntendoquc V. Ex. devia es
pecificar no seu substitutivo. 

0 SR. PARAN!IOS MONTENEGRO--=- Eu digo 
.;;.;__ fiança· idonca - ; fica, ao crlterio do Go· 
VCi'no jttlg~n· dess2. idoneidade. Q11e quer 
mais o nubrc D~putado? 

. O SR. ESl\IJmALDINO BANDEIRA-Não quero 
· ili1da. De:::QjO quo entro as diversas .especies 
·<lo fiança., que a noss~1. legisiação estabelece, 
V. Ex. pr·escreva uma. dcllas. 

0 SR. PARANIIOS 1-fONTgNEGRO- 0 substi
t ttivo prescreve fianç:.t idonca. Essa idonei
dade devo obodrc~r aos p!'incipios geraes re
fercn ~es ao assui11pto, ficando ao Goym·no o 
ct·itcrio de aprccin.l-n. 

81•. Presidente, ultimmi1onto, a proposito 
do pal'ecm•· cbL Commi~são de Finanças do 
Senado, a. quo h:.t pouco mo referi, tem so 
Ievimtn.(lo UJna. grande cctmma, até na im
PI'cnstt, accusando-se aqu :·lia douta corpora
ção do ice da~rcspeitado uma docisã.o do Po
der .Judiciario e procurado cot'rigil-a. 

ria, autorizou a Camara. :i'ahertura do respe~ 
ctivo credito. O Senado, além de notar inci
dentemente que a condemnação era ultm 
petita, o que é um absurdo, entendeu quG 
ainda não era chegada a occasião da conces
são do credito, porque a requisitaria foi expe
dida an '.cs do tempo, logo após a sentença 
condeinnatoria na liquidação, que 1} apenas 
uma prelimina.r, pois a clla. devo seguir-se a 
execução, onde a parte C<?ndemnada tem ·O 
direito do oft'ere~er embargos que, no caso 
vertente,pwece que não podemdeix.:tr ·dc set• 
j11lgados procedentes, attcnto, quando m<1is 
não soja, ao excesso da. sentença de Jiqui-
qa.ção. . 
· Nada mais razoavel, nada mais justo. 
Não houve desrespeit) a uma decisão d() 

Poder Judiciario, mas apenas um adiamento, 
para quo esto so pronuncia~se de modo. de
fioitivo, esgotados todvs os recursos . 

Eis' como a. proposíto de~se · parecei', que 
foi v'rvamenl.e impugnado, di~so o seu dis
tincto relato1·: 

«O S1·. Joaquim de So~t;a-Si viesse ao 
Congrc3so un1a sentença, depois tle pas.
sada por todo., os tramites, .depúi:S de 
cn'lbargo,;, ntda tendo o p~·ocurador: da 
fazenda de fazaL' o do oppor, nós nn.'o tc
riaruos mt~is do quccruzat' os braços. · 

Si a. scn :ença fosse injusta o1•a lamen
tavel, pol'quo sentença injusta não é 
sentençt\ nulla; sentença nulla é aquella 
que é profel'i.la contra a lei e não produz 
cm~ito contra o dit·eito . da. ptLrto. 

Uma sentença. eontl'tt a Fazenda o quo 
tenha esgotado to . ~os o:,; recut•sos; tolids 
os tm·mos, nós, repito, não temos mais 
dO que Cl'ÜZU.l' OS l.Jraço:; e dei.xar que O 

dinheiro da Fazenda seja. abocanhado in
justamente pelo feliz vencedor.» · 

Não 6 exacto, nem htt razüo pMa tal co· 
leu ma. O parecer da. Commissfi.o do Finanças. 
a.pprowtdo pelo Senado, firmou a verdadeira São, poí~, po1• demais injusJas o desat'ra~ 
doutrina, nem se pódc concluir r1ne elle pro· zoadas · as censuras que se teem feito ao se~ 
·teodc::;se corrigit• uma se:rtença. · nem CI'e<.u· nado, c que d_enota o . habito· de se accu·sar 
embaraços aos qtw toem de l'Occher qualquer sem se cónh Jcer o a.ssumpto ou de ~mti v a. · 
impurtancio. do ThéSOUl'O, . Quando o Poder Judiciario proferir a ui-

E' proci.~o (lUC se attend.a li. hypotltcsL>, que tima palavra, o creditf) será conced_ido. Por 
se deu, e ·quo não S3 façam accusações, a o1'a não d chegada a occasião para. tal con~ 
.esmo;·semperteitoconhecimento do assumpto. cessão. 
· Algucm propoz um:l. acção á. Fazenda Na- O Procurador da Repu),llica á.inda pôde, 
.clonal, pedindo o pagamento do cm•ta quan- na cxecuç~ão, ofl'erecer embargos, os quaes 
tia. Obteve sentonçJ, fa.voravel, reconb.e- podem ser julgados procedentes, no todo ou 
condo o seu díroito .i.l importanciu,·que se li- em parto, alliviando a Fazenda Nacional do 
f1Uidasse. . . · pagamento pedido. 

·P1•ocedou a. liquidação,resultundodcsta ficar O substitutivo portanto, longo do procnrar 
· a. Fazenda Naciona.l responsavol por qu._tntia crear embaraços a.os (lue litigam com a Fa· 
· superior á que foi pedid[\. . · . 

1 

zenda Nacional, tem por thí:t reb ultu•iza.r o 
· Em vez de dar inicio á execução peh~ quan. processo das execuções e acabar com a.con

tia liquidada, de accordo com o disposto no fusão, duvidas, ·cgg; actun.lmente surgem a 
a ___ r_t_; _·-507. , P_ art._e_ 3~~._. _do ·d-ecre.·t·o. _ n._ 3.084 __ ;. ob_ te. ve.l to. d-_o o Jl·1.o.· m __ e_ nto, ii11pedir _<_1 pr~e- cipita. ção_. __ n __ os a. requisi'toria para o pagamento da. impor- pedidos de pagamentos -e. na concessão dos 
tancialiquidada, e, · baseada· neRS:l. requisito- creditos • .... - .. --- . · -· 
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·· ~d) c meu intuito ó cvitm· que a Fa.zencla. Na
cional fiqueem condições inferiores a qual-

·quer pnrticular e acabar com o cabos, que 
p~esentemente ha no assumpto, em que 
-quasi ninguem se entende, o do qual tom. 
resultado graves prejuizos ao era.rio publico. 

Passo, agora. Sr. Presidente, <:t'tra,ta.r da 
ultima parte do :mbstitutivJ : 

« Art. 11. A decisão contra.eia <i con
~titueionalidado da.; leis da União e dos 
Estados, ou a Yalidadc das conv,mções 
o tratados inteenacionaes só podee<i. soe 
tomada em tribunal pleno pela. maioria 
de seus· membro.;. 

Art. 12. Revogam-se as disposi,;~ões 
em contra1'io. >> 

Não contesto ao Poder .Judiciario a facul
dade de julgar da constitucionalida,dc das 
lei3; mas é procis::> I'econhecee, que se trata 
de uma at;tribuiçào da maior imp:>rtancia. 
E', um PudCl' que, se soueepõe aos outros 
e annulla seus actos. 

Trata-se. como· muito bem se disse. em 
um clJs accordãos do $llpremo Tdbunal, a 
que a principio me rrferi, de uma;· momen
·tosa C!tlrilntiçtío de cujo ab~tso Tes~tltaJ"ia infal· 
li-velmente a incom:liciont:~l súpremacitt de um 
sobro os out1·os- poderes políticos da Ur~pu_úlica. 

_ Ha, portanto, toda a conveniencia em pPo
scren~r regras tcnJ.en !,es a 1·eguhu' o exerci
cio dessa. important.issima attribuição, de 
modo a ser ell<t usada com totla n. soguranç<~ 
enio esta1• sujeita a ser resolvida por um 
:pequeno numoru de juizos, fic:1.ndo dopo oriente 
de maiorias occasiomws e dando lugu.r ê1 de
cisões sobro ma teria d() tanta role v :,ncia om 
sentido inteiramente oppust;o. 

O illustt·ado Deputado Sr. EJ.ua.rdo Ramos, 
quando em 1899 apresentou um projecto, 
que constituo hoje a lei n. 93N, do 29 de Jo
zembro de 1902, determinando, que em certas 
qllestões as decisões deviam sm• profer•Idas 
com o concurso de dez pcto meno,:; de seus 
membros desimpedidos, na hrilh:m te exposi
ção que o pl'ecedeu, depois d3 enumeear 
as importanti3simas attribuições do Supremo 
Tribunal Federal, assim se exprimiu: 

« Considerando que este thesouro de 
funcções, ctuasi soberantts, exige toda a 
ordom de precauções no. interesse da 
lei da justiç:a e da liberdade, quer quanto 
.r· idoneidade c numero dos membros do 
cenaculo a quo a Constituição o confiou, 
quer nos processos de indagação em que 
so toem da. apurai' suas uocisões ; 

Que, a não ser assim, o ~ystoma. do 
f1•eios c contrapesos, sem o qual uma 
nação não pôde vi ver . segura nas suas 
ga1•antias mais essenciaes, falharia com
pletamente por parte dos orgãos da su-

prema administração da justiça. visto 
que a situação destes, do posse do pri
vilegio de pronunciar decisões rcvoga
torias dos actos emanados do todos os 
domais podere;;; da União, c:om um nu- . 
mero restrícto de seus membros, com 
peocossos acanhados lb ínvostigação. 
faria um contra<;te chrJcante corn os. 
meios de a.cção dos outros orgãos con-

- stitucionaes dos pJderes politicos; com o· 
Lcgisl<~tivo, contraba.lnnçado ·pela mul
tiplicidade de discus:,ões e poLt coopera
ção das duas Camaras, c pelo veto do, 
Chefe do E:3tado; com o Executivo. 
pela influonJüt das leis do Congresso no, 
govcl'no da NG,ção e pela rosponsabili
dado politic<.t ; um c ou Ll'o sujei tos á 
rcnov;_tçã.o poriodica,, com r~ f'aculdude de 
revogar suas proprias dolibm·açõcs e· 
decretos ; emquanto as decisões do Su
lH'cmo Tribunal, p1•onunciada:3 po1· juizos 
inamovíveis o pcrputuo:~, silo irr-ocor
rivcis, são irectrat:1vei8 noR casos jul· 
gados, enl;ram na vid<.t ·do paiz com um 
l:aracter de sobm;:;~.nia, excepcional, rHulca. 
sendo por derntLis ;B precauçt-íes tomadas. 
para que se approximú do ülca.l do lli· 
reito a justiço. ;:-;upt'cma. que C3tá em 
suas m?tos distribuir.» 

No erudito parecer olahot>;tdo p:;ln, Com
rnissã.o de Constituição U!gi.slaç:"lo c Justiça, 
leem-se os seguinte . .;; tl'ochos : 

«A decisU.o de tão ge<:tvo.:; litigios nfio. 
pôde ficar á meeeê ele um númet·o uo 
,juiz~s que muitas vezes resume-se aym 
tel'qo ou menos a,inrht u .\ votos actJvos
dos ministros, quer compuem o Tt·ilmnal. 
Esta. u.nm·m;tlitlaüo c.':it<L bem dotallmlla 
na exposição ,justit1ca.tiva, que pt•eco,Jc o 
p1·ojecto sujeito ao c:mmo da Commissão 
de Constituição. Logishç·Ko c .Jw;tiça. 

As providencias contidas no pt•ujecto 
nã,o constituem urna novirlado ; as leis 
de outros pu,ize.:; civilisados,. submettidos 
ao Governo Fedcr•ati v o as te em consa
grado como uma g,uantia absoluh pn,ra 
o bom desempenho das altas :.~tt1·ibuíções 
conferidas aos tribunaes supremos. :E" 
asslm quo, TI<L Republica Argentina, d@ 
accordo com a lei de 16 do outubro de 
1802 art. 8°- «ern caso ele discordia- í~ 
ben de impedimento, ó do oscusacion 
,justificadas de ·uno o mâs miembi·os de la 
Côl'te Sup1·e?na, seni integtado. por C(bO· 
gados pa!·ticulco·e~, que ella nonbrará y 
cuyo honorario sorú de cuenta del tesoro 
publico». 

Pm• o:~ta disposkão 6 ovülontc que o 
numero dl)s membros (la C'ôt•to Suprcmu.. 
dove estar completo ; a lei autoriza a 
nomca(}ão do supplcntes, pois uutr•a. deg. 
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ignação não · podem te1' os ad'logad~s Supponha se que se tratava d13 uma ques
quc sã.o cl1amados .para integrar o tr1- tão de cons1,itucionalidade de leis. O Supre
bunal. Mttís uni subsidio encont:·amos mo Tribunal não julga de modo- abstracto, 
em oufiras disposições organizadas para deixa de applicar nos casos _occorrentes as 
serem cumpridas opportunamente. O leis, quando inconstitucionaes, e sua.s deci
art. 10 do projecto confeccionado por sõcs' só obrigam no caso · concreto, quo faz 
uma. commissão de jurisconsulto,; no- o~jecto da discussão ; por tanto, pó.le a 
meados em 1894 em virtude do -decreto questão sm· aventada em outro caso inteira
de 6 dejunho do mesmo ano o, diz o se- mente ülentico, mas em feito diverso, que 
guinte: «La Côrteno 21odrâ oxperlír sen- tenha de ser julgado posteriormente, · o até 
tencía definitiva sin el nu1nero ~nle[fi'O na sessão seguin1.e. 
de stts ministro:-;. Las demas j·esol~tciones Figure-se a hypothese, muito possivel, tto 
podr·~ún ditar-se com asístencia d·i la compareci me o to dos dous juizes que não. to-
1nayoria absoluta.» maram pa T"te na decisão anterior, e que 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . estCls so inclinam ao parece e J.os vencidos, 

Thomaz cooley, na su<t obr<.t -a Trea- teremos a questão decidida de modo dive,·so 
tise on the Constitucional Limitations, a por sete vot JS contra seis, ist•l P, uma lei 
pags. 19.2 e seg-uintes nos expliM . as c~t·- ser~)u!gada iocJ~.stituciona~~uu n~o, em u.ma 
cu,n:3taucias sob as quaes um acto leg1s- sess~o, e em out1a,. que ~ode ate ser a liD
lttLt v o póde ser declar<.tdo incon::>ti&u- med, .. ·1t~t, de modo drverso · ! 
cion·:tl Não pó de lw. ver maior inconveniente. 

' ·. . . . ' E' preciso evital-o.Questõés de tão alta tra.ns• 
. ~ep01s de ter assentado_ var10s .prm- cendencía não pódem estar sujeitas a essa 

· clpw.~. conclue quo · a pratica adoptada di versidade·de de,cisões. 
por algumn,s côr~es,' .quand~ clecide_m q~re E' preéiso l:}ue ellas sejam resolvidas pela 
um decreto legtslatn'o é rnconstrtuc10- mn.ioria de todos os membros do Tribunal, 
n<:tl, l'eponsa; não; em um_!, ~na~oria de para que fique firmada ·de módo in(:ontes-
'it'o.n:m, n:as, om uma. mo~Ol'lU. mtegt•al til.Vel a opinião da.::>to. _ 
de Jll~03, 1st? é, pa.ra o .JUlg~mento d.e A simples maioria dos peesentes nao pre
questoe~ mclmdrosas!.. como. SCJ••m _<~s que valece qtm:Jdo ba um attricto ontl'e dous 
ar.a!·reta.m ::Lde(!iaraçr~o da. 1nconsr.r~uc~o- poueres, e que a decisão de um deve pre· 
nalrdaJe de actos legislativo:,, é wd1s- valecer sobre a do outl'O. · 
pen:)<tvelquc o tl'ibun LI funccione com No cas) de não sa.ncção. de um projo(}to de 
u nurn~'l'O. completo .de .seus memb1•os loi, para que pt·evaleça. c.t opinião dos Le
( a -nw;Jonf.!J ofall). A_ssun pr~cedendo, gislativv sobre a do Executivo, é precj:;o que 
obsol'vam uma pr~cauc;ao. pr•opl'Ia e p~u- a.mlnts as Casas du Congresso se mu.nifestem 
d~nto. s~mp1·c que .~e c~g1ta.r do ttue,toe:; por dous !.orçus. ·. 
t~o delrca.das c tao 1mpor•r.u.ntcs. As A rnatorin, de dons í.erços ainda é exigida. 
~o1•t.cs pud~rn declarar em alg11as cn.sps tn.mlie 111 pela ConsLituiç:ão no::l cu.sos do jul-

. wc_onstttucwnaes o . nullos u~ a~t~s lcgL:-;- gamnn to pelo Sena.du do Pr·e~í,tente d~.~ Re
lalílV~~. ~ exeycern esta. attrrh}uçao. que publica c <los MinisCt·os . 
.lhes e coJnfol'ld~ pela ler, e nao pot·que A presençi1 ~c todos os membrl)sdo Senaclo 
se J?DS:;am consHlerar ~on~o nm puder su- 0 da Cama1•a.,quc não teom substitutos, seda 
per1_or. ~r:1 grá~ ~. ~Igm~J.ade .. ao . Po~e.r ünpossivel, trat~ndo-se · de - corporações nu
Legi~latno,,_ Xavw; da ·~'tlvePa Jwnoi, me[•osas, o que nao succed . com o Supremo 
pres1dcntc.-:- Joao G_aletco Ua1 ~val!w.Z, ry- Tl'íl'unal, em que é muito po;;sivel aquella 
lator; - Luu Do?ntngues. - R~vadavut presença, ou, no caso de impedlm~~pto, 
Con·ea.-Leonel F'tlho. )> · pódem seus membeos ser legalmente substi-

.·.. Eu não podecei tão convincentemente sus- tuidos. . _ . . 
/ 'tentar a necessidade do tribunal pleno para ~r. Prestdente, ~ou. concluir. O meu lU
o julaamento das questões de in0onstituclona- tmto, ·com .o subst1tutrv:o que apre.:lento, é 
1idade das leis, · - gal'antir tanto quanto possivel o erario pu-

. · ·· ·· blic() contl'a pretonções desarrazoadas, regu-
. , · Alei actua.l, quo exige a presença de dez la.rizar as execuções cont-ra a Fazenda Na-

,juiz;;sdesimpedidos, não remedeia os ·males cional,assumpto quo presentemente é objecto 
· p:J:ov-enhmte . .., das maiorias occasionaes. de muhas dnvidas, no qual reina uma. certa 

.. . . Ainda ultimamente, eomo .disse no prin- con!'usã.o, si não uma verdatleira 1ntlbtu'dia, 
·< >:qipio ·de meu discurso, quaudo tratei das e prescrever pr·eceitos no so·ntido de que as 
· • :appellações ea;-offiéio, houve · um · julgamento relevantes questões sobre inconstituciona.

no qual tomaram parte . 11 . juizes, seis ·.pro- lidado das leis seja1r1 resolvid<:t.s com toda a 
nunciaram~se · de i.uil · modo e cinco de cautela, .· segm1ança. e estabilidadG. 

·Oiitro. · Eis o meu substittitivo: 
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O Congresso Nc.wiona.l resolve: 
Art. l. o As sentenças peofer.idas om l n 

instancia contra <t Fazenda, Nacl')nal ou 
~t Un1ão, . seja q tH~l for a n<ttureza da 
causa ou o seu vMor, não serão cxequi
yois müqnanto não forem confirmadas 
pelo Supremo Tl'ibunal Federal, :t cuja 
secretaria .o escrjvão remetterà os autos 
dentro de seis mezcs. 

Pàragràpho unico. Compreilendem-se 
nostas disposições as justificações e habí
litaçõe.:; uc que tratam os arts. 149 o 
150 da parf.e 5n do decreto n. 3.084, do 5 
de novembro do 1898. 

Art. 2. 0 Tambem não produzirão cf
feito algum S('m aquelli.L confirmação 
as sentenças proferidas nas causas que 
se fundarum em convunçõos outra tad.os 
íntornaciona.os quando contra a sul.~ va
lidade. 

Art. 3.0 Sendo a Fazenda Nacional ou 
a. União condemnada. defi.uitivament~J a 
ttlgum pagamento ou a entregar . cousa 
certa, extrahicla a CL"t.rtu, de . ~entença, 
dar-se-lhe-hu. execuçi'io, observando-se as 
regras que re.~·em as execuções em_geral, 
menos <ts rebtivas :i penhora, ou segu
~·n.nça do juizo pal'<l opposiçiio de em· 
bargos. . . . 

Art. 4. 0 Intimado o procm•adur da Re
publicn., l)Oderá clle dentro du 15 dias, [\ 
contu.r da accus<tção da citação, o1Terec.er 
os segujntes embargos: 

a) dtl nul!idado da r::entenc;a ou do peo
cesso com prova constante dos autos ·ou 
o:fferectda, mcontinenti ·; 

b) de nultidaüe ou exces3o da execução; 
c) de competiS<.tção ; 
d) de pagamento, de novação,de trans

acçào, de prescripçã.o supervenientes de
pois da ::;entença, ou não :.tHegados e de
cididos na. causa principal ; 

e) infdngentos do julgado com prova 
con::;t·al~to dos autos ou obtida depois dn, 
sentenç:.t. 

A1•t. 5. 0 Despresados os embargos, ou 
não os offe1·ccendo o procuradot· da Rc
publica ·no prazo marca.do no a.l'tigo 
antecedente, e~ julgado por sentença o 
lançamento, exped.ir-se-lla pret.:atoria 
ao The:souro ·para o respectivo paga
mento. 

Art. 6. 0 Dentro do prazo de tees me
zes a contal' di.> reeebimento da precato
ria, niio se tendo ainda olfectuado opa
ga,mento, potloL•i1o ainda ser opp,J::;t.os os 
seguintes embargo:<:: · 

a) de nullidn.LlP e excesso da execução ; 
íJ) ue pagmnento, . de compensa.ção, do 

~ novação, <lo 1;r::tnsacção, de prescripção 

221.. 

supervenientcsdepoi~ do inicio <.la exe
ccução; 

c) de l'Cstitnição. 
Art. 7. 0 Os embargos <.lo que tratam 

os arts. 4° o Ü0 sor:í.o julg:o~Llos pelo Su-
premo Tribunal Fc(leraJ. 

At t. 8. 0 Irulepondente de embargo:; P 
em qualquer tempo antes do pag-,ttncnto 
pcdert't a Fazenda Nacional roquurer nos 
summarlos teL"mos do ~~1·t. 3 •6 do decre
to n. 84-:::, de lI de outubro U.c 1890, 
omenda, de erro ua conte~ ou custas. 

Al't. 9." :\inda, depuis de cll'cci;wtdu ô 
pagamento, potlcrá pol' meio de acçilo 
re:>cisoria se1· annulladé~ n. sentença,. 

"\.rt. 10. Não obstante <t por:idcncia 
dos embargos de que trat<~ o art. 6", u 
Governo pu.ga.rá. a. impor·t•tncia da con
demnaçi'i.o, prestando o exec1uente fians:i~ 
idoDC[t. 

Al't. ll. A U.ecisão contraria ;t consti
tuciuualidaélo ·das leis dn. Unlão e dos 
E::;tados, ou ~t validade das -convenções e 
tr.:-otado3 inte:fnaciunae.~. Eó pododb :-;[}1' 

· tomada em tribuna.! pleno pela maioria 
de seus membros . 

· Art. · 1.2. Revogam-se as disposições 
GJU cnn trario. 

Sala das sessões, setembro do 1903. 
- Ponmho8 Monle1?C!Jl"O. ( Jlitito bem ; 
muito bem. O oi·culo?· á comprinúmtado.) 

Vem (L l\Ie~a, (~lido, :tpoiado c lJOsto cor.
junctctmeJJtc em cliscus:·;;\o o se;.ruin1e 

Ao p1·n}cclo n • .'Jt), d,: JOO:J 

O Congt'esso Nacional resolve: 
Al't. 1° _ As sentenr;::ts pro ferinas em la 

instancict contr·a a Fazenda Nacional · OIL a 
União, seja qual for a natut'cz:·~ di1 c::tUSi.L on 
o sen ·valor, não scr."1o exequiveis, cmclunnto 
nã.o forem conih•m:1Jas pelo Supl'e,uo Tri, 
bunal Federal, a c11ja secmtal'ia o escrivão 
remetter{L os autos dentt·o do seis mezcs. 

P<.tragrapho unico. Comprehendem-~o nes
tas disposições t\S justificações c habilitações, 
de que tratam os arts. !40 e 150 da. parte 5:1. 
elo decreto n. 3.084, de 5 de novembro do 
1898; 

Art. 2. 0 Tambom não produz1rã.o cffeii.o. 
a:lgum, sem aqueHa confiemação, as senten
ças profet'ida.s . nas causas, quo se fundttrem 
em convcnçÕe$ ou tratados internaciona.es, 
quando comra a sua validar.le. 

.'\i't. 3. 0 Sendo a Fazenda Na,cional on a 
Uni:'i.o condemnn.dn. do!initivamcnte : a algum; 
pa.g"amcnto ou a cn tt•ognr cous:.~ certa., extra
Jüda a c:~rtn. de scntcnç:~, dar-se-lho-lm ex
ecuç·ii.o, observnn·ro-sc as l'ogras quo regem 
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ANNAES DA ·CA}.IARA 

.as execuçõ2s em ·gerai, men-os as relativas á O Sr. Esmeraldino Ban
penhora, ou segurançú· do juizo para oppo- deira-Sr. Presidente, a hora OBtâ. adeu.n
üção de embargos. tada, c eu rogaria a V. Ex. que, adiando a. 

Art . . 4.o Intimado 0 proctieador da Repu- discussão do projecto para. amanhã, me con
'blica, poierá elle dentro de 15 días, a contar ser,~asse a palavra em primeiro logar. 
da accusação da citação, offerecer os se- . O SR. PREiliDENTE-0 nobre Deputido será 
·guintes embargos; . · .a ttendido. · 

a) de nullülade da sentença ou do pro
cesso com pwva constante dos autos ou offe-
recicia incontinenti ; . 

b) de nullida.de ou excesso da. execução; 

Fica a discussão adiaia pela hora. 

Passa-se á hora destidada ao expedi
ente. 

c) de conípensaçn,o ; · 
d) de pagamento, de novc.ção de t[·ans O Sr .. Alencar Guhnai'"'àes 

:acção, de prescripção supervenientes depois (to Secretm·io) . procede ..--~ leitura do se"
da sentença, ou não allegados e decididos na guirri.e 
·causa. principal ; 

e) infring&-nte.3 do julgado . como prova 
constante dos autos ou obtida depois da sen
tença. 

Art. 5. o Desprezados os embargos, ou não 
os offero~endo o pl'ocurador da Repu blica no 
prazo marcado no artigo antecedente, e 
julgado por sentença o lançamento, expedir
se-ha precatori~t ao Thesouro pa1~u. o respe-
ctivo pagamento. -

Art. 6. 0 Dentro do prazo de tres mezes a 
contar do recebimento da precataria, não se 
tendo aindct e1fectuado . o pagamento, po
derão ainda ser oppostos os seguintes em
bargos: 

a) de nullidade eex:cesso àtL execução ; 
b) do p~tgamento, de compensação de no

vação, do tmnsrwção, de prescl'ipção super
venientes depois do inicio da. execw;"ão ; 

c) de re:~tttuiçJo. · 
Art. i . 0 Os embaPgos de q~w teata,m os 

m•ts. 4° e Qo se1;ão jLlfgados pelo Supremo 
Tribunal Fcdm·al. 

Art. 8. 0 Independente de cmh:.1orgos c em 
qualquel' tempo antes do pagamento, pmlerá 
a Fazénda, Nacional requerer nos suuunarios 
termo~ do art. 306 do dec ·e to n. 848,. de ll 
de outubt'O de 1890, emenda de e1•ro da conta 
ou custas. 

Art. 9. o Ainda dep:)is de cffecéuado o pa.
g~~mcnto, poderá por meio de acção rescisoria 
ser annuUada a. sentença. 

Art. 10. Nã.o obstante a pendencia dos 
embargos de que trata o art. 6°, o Governo 
pagaráa importancia qa condemnação, pre
stando o exequentc fianç·a idonea. 

Art; 11. A decisão contraria á. constii.u
cionalidadc das leis da União e dos Estados, 
ou a. v<tlidade das convençõos e tl·atados in
ternacionaes só poderá. ser tomada; em tri
huü<Ll pleno pela maioria de seu:'> membl'os. 

'A1•t. 12. Revogam-se as dispo3ições em 
cont:eario. 

SilJa das sessões, - dQ setembro de 1903. 
-Paranhos · Montenegro. 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do; S:. I o Secretario do Senado, de 10 do 

corr~nte, transmittindo um dos autographos 
do d.-'Jcreto do Congresso Nacional, já san
cclonado pelo Sr. Presidente da. · Republimt, 
fixando as forças de terra, para ·o exercício 
de 1904. - Inteil'ada; archive-se o auto-
ya~w. - · 

Do mesmo senhor, de igual data, tl·ansmit
tindo um dos autog1•aphos, de cada uma das 
l'esoluçõcs do Congresso Nacional já sanccio
nadas pelo Sr. Presidente da Republica, 
abrindo os ct·e~litos extraordinarios :-uma. 
de.5:053$7G:i, p.:tra pagamento de ordenados 
ao mestre da olficina aposentado do extincto 
Ari5enn.l de Gú<wra de Pm•nambaco Thomaz 
Antonio Francisco Bar.reto e outl'n. de 28:000$ 
parn. pagamento de 2.000 exemplares do Co
digo Intornacional de Signaes, appl'OVU.llo o 
mandado executat• pelo decreto n. 4.:397 de 
30 !le abriL de 1902.-lnteirada ; n.rchivom-se 
os autog1•aphos. 

Do Ministorio da Fazenda, de 9 do cor
l'ente, satisfazendo a re(1uislç.ão desta Ca.
mara no officio n. 228, üe 29 do agosto 
ultimo.-A quem fez a. requisiç~ão (A' Com-
missàq de Orçamento). · 

Fjcn. sobre a Mesa, até ultel'ior delibe
ração, o seguiute : 

PRO.JECTO 

O Congresso Nacionn.l decreta : 

Art. 1. o Ficam equ.iparLtdos os venci
mentos dos directores geraes dos Telegraphos 
e dos Correios, e do inspector geral das Ob1•as 
Publicas da Capital Federal aos dos sub-di
rectores da Estr~tda de Fcrr·o Central do 
Brazil. 

A1•t. 2. o Fica o Poder Executivo autori
zado a abr·ir o credito necessario pn.l'i1 oc
correr ás dCSJ)ezas proveniontes da execuçlo 
desta lei. 
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SESSÃO E.M 11 DE 

Art, 3.° Ficam revogadas as disposição~ 
em contl'a,rio. 

Sala das sessões, ll de setembro de 1903. 
-:-:-Rod1·igues Satdanha.-Fe1'1'cira Braya . ..;. 
Americo de Albuquerque .-A .. ugHsto Va~con
ceUos.-Con·eia Dutnc.-.4..ttff~<stG de Freitas. 
-Tavm·es deLyra.-Eloy ele 8ouzu.- 1l'nH
derley de Mendo11ça.- Sá Fr~ive.- Jlel/11 
Mct.WH. 

O Sr. Neiva diz r1ue os bancos da, 
Bahia c ns socicdados anonymas com súdo 
na cidadP- l'.c S. Salvador, por seus directorcs 
c por intermedio do orad,)r, enviam ao Con
gresso Nacional uma repre.3entação dovida
mente s 1llada c p·_tra. a. qtul pele o estudo da 
illusteada Com missão de Orçamento. 

E' a lWimeira vez que ess:ts socieda(los, 
convictas do direito que lhes assbte, se 
dirigem ao Congresso Nacional pa.ea recla
mar contra uma medida quJ ropuuam 
dosigual, vex1torla e até mesmo u.ttenta.t ria. 
da nossa Magna Car·ta. Refer.:;m-so aoom
posto sobre os dividenJos das companhias ou 
sociedades anonymas. 

Desde 1800 at·.J 1894, os Ol'çamcntos da 
Republica uã.o cogitaram dê~ c :eaçã.o iJe.~to 
impo.st:J. Em 1895, o operoso Deputado pulo 
Distl'icto Federal Sr. Jos:) Ca1•los do Ca,t·· 
valho fundamentou uüia emcndtt creanth) o 
irri.posto de 2 1/2 °./o sobre os divldcn.lo:; () 
tHu1os da.s sociedados ;J,oonymas ; uossa 
occasião, outro distincto Deputado p~llu 
Districto Federal tambem ap1·osentou uma 
emenda e.3tcndendo essa medidc;t a.os bancos 
estrangeiros aqui e nos .E~tados, sendo cst.·t 
approvada e aq_ uella rejei ta.da. 

Foi uma surpresa quando s0 viu na ru
dacção para 3'' dis,!Llssilo dJ Ot't,·a.mcuto tla 
Re;ei.ta 1lgurar em um dos <1rtigos a emenda, 
do illusti·e Deputa.Q.o e peezado amigo St'. AI· 
ciodo Guanabara, p:>rém nella incluilla.~ tLS 
palavras -nos Estados-do quo não cDgitara, 
absolutamente sutt emenda ; então o iHustro 
Depu~ado pela Rthia Sr. Arthur Rtos pro· 
testou co:Jt;r~~ es3a surpresa. qu~. cxpliea.dtt 
pelo relc~tor do Or;;:amento, fui corrjgitÜL por 
lmvcr a Cama.ra. se esquivallo a acc8it.<tl' ess~t 
inclusão cJmo emenda d.a Commissão. 

Felizmonf;e, p::>r cauf;·3la o s3u mnigo c 
dedicado collcga SL·. Coelho Cin.tra hu via 
fundamentadv um requerimento para. ser 
destacado esse ímp:Jsto do Orçamento. figa· 
ra,ndo em projocto scpara.do, si <.t Commi;;;;-;ão 
tle Constituição, que seria. ou vicia, julgasse a 
medida const.ituciona l ; desde q ne a 
t:ul'presa. não vingara, ob~evo a rotil'ada c ~t 
iJéa não v:ingou nesse anno, mas nosc
guinte sur·giu, sob o pt•etexto de ovita.r· 
desigualrlade, tluando ella m ·.ior vinha. 
crcar. 

O Ol'<tdor combateu-a o reproduz stn opi · 
uião ; a,inda clessil. vez, não pa:;sou u imposío, 
que (l I'ep['od:uzido em l89i, novamente com· 
b:.tti,lo p:Jlo o:aJor, q~tc ê derrotado por 
2 votos. 

Dá a l'éLZi"to por que n1:) insí.-otiu om out ·os 
annos, t.lC~sdc que as companhias a1fcctaram a 
c:ws:.t. <~os tribunaes, rclembrandu a victoria 
alc:tnçada, com a brílhante scnt3nça, úo juiz 
~cccional do sou I.<:stado, o Dr. Fontes, o quo 
rez inscdt• no Diw·io do CmlfJrcsso, só vol
ta.ndo <t tratar do assumpto no a.nno nltimo, 
CJU:tndu j{t o (it11ding tính:t pa~saclo e lnvh 
feito o proposito de respeital·IJ,nã.o cogitando 
de euus·.ts que imp:.H'ta.s.:;cm em diminuição da, 
rt.!cei h un accre.3címo do dospJsa, e om que 
teve o Yalioso auxilio de ::>eu il.Lust.ec colloga, 
o Dcpnta.do poe Minas Viriato Mascarenlt<tS. 

Releml.>t•a 03 nomes de divet'S03 ot>adores 
que comlntcram essa medida c cita, cntPe 
outl:os, os Srs. Ca.ssiano do Na,scirnentt), Fre
tlOt'ico BorgGs, Alfredo Pi11to, Paul<.t Ramos, 
Pi~i,;.:i,o, Filguei['as, Ampllilupllio, Augusto 
Ft' .nç:t, de alguns dos quaes lê as opi
niões. 

Estuda a controver . .;;in, que, do longa dn.ta, 
1111 subrc •~ cla,::;sificaçi'Lo dos impostos, a. que 
veiu deu· t.cemu o novo regimc:i do 15 de 
núvombr·o. , 

1•:::-tnd:1 a. origem desses imp::>stos c ::.. razã.u 
de lw.rm· passad:) o de industrias e projissôes 
pura us E:itados, o baseia-se n::t opinião dos 
cminont.os judsconsultos Dr. Figueiredo Ja
niul', ox-mini..;t!·o do Supremo Tribunal, 
ox-~linistro da Justiça Amaro CavalcanU, o 
o illustrc ma.gi~tr-ado Viveiros de Castro e 
Dr. Veig:~, Filho. 

~fo:;t.ra, com a.s leis cgiC cita.que o impo.>b 
::IJbr·o <lividonrlos dos titnlos existia aqui desde 
1807, com a denominação de indusll'ias e 
Jll"liji.~srles. 

Demonstra que ni1'J ê só o S3U qum·ido 
E:stallo que incLue em seus Ol\amentos esw 
impos!;o com os.3a. donominaçào, e cita, as Leis 
tlos l~stados do Ccar:.t, S:tnta, Catharina., São 
Paulc, Piauhy c Maranhão. 

Si probn :ler cingil'-Si) i L opiniã.o do pro:prio 
Govm•no, citar<.\. :.wisos do cmincntó Dr. Ro
tlrigues Alvos. 

Emhom incipiente em taes a:3Sumptos 
transcendentes, sabe pala leitura d.os parc
cere.3 quo na França., Italia, AUcmanlm, 
Russia, Att:ltei:1, Portug.:i.l, Succi;.~, Holland:~ 
e Bclgictt o imposto sobre beneficios ou di
videndos das socicd::\,(les anonyma.s fi.~Z pa,rGe 
do uma das cedulc{s do imposto gol'al sobee a, 
renda; sem í~dlar nos E:;tados Unidos, cujl) 
pt•ofundo estudo sobre o a:lsumpto ac~ta-so 
elucidado complctumentc no gr.tndiuso tl'ttba
lho do pl'Oficientc Dr. Amphilophio, tralxtllw 
cuja. insct·\ão solicita. da, Mesa, em sogui~a ao 
sem di::;cm'...;o, pal'a que melhor se av~l10 da 
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,justeza da causa que p1•opugna. ha t~ntos 
annos, conclue essa pal'te de seu discurso 
cit .ndo as paiavr<ts da lei suissa, ·onde não 
se admitte que o cidadão sotrea dous im
postos sobre o mesmo objec o. 

Refere-se á desigualdaúe que esse disp:)si
tivo vem implantar- pois ·emquanto os 
bancos e companhias daqui pagam 2 1/2, os 
do seu Estado pagam 6 °(0 , ser1cto 2 1(.2 es
taduaos, 1 o 1 o municipal e 2 1/2 faderaes. 

- lsso é que é de;:;iguaidade ! 
Além do parecer elo Dr. Ampllilophio, cita 

trechos de notavoi:l jurisconsultos,. como 
La,fayette, Ouro Pre~o. Ferreira. V_iu.~rt~, 
Sà. Vianna, Cava,lcantt e de seus dJstmtt~Sl
mos conterraneos Pires Brandão e .Joaquim 
Pires. e conclue com o teecho do eminente 
Frederico Iviarinho de Araujo. 

Espet·a que os competentes, que tantos siio 
no Parlamento, usem da, palavra,, quando 
opportunamento se ventilat' e:;sa questão, 
certamente qu:.mdo for apresentada emenda 
ao urçamemo extinguindo de vez c:;sa me-
·dida vexat()ria, inconstitucional, dc~igu11l, 
que va.i torna,r mai:3 afllicLiva a vida dos 
bancos e companhias do ~eu Estallo, acossa
dos poe crise tão funesta. 

. Dá . mais uma vez, como por Yezos h a 
feito, o gt'ito de illarmo, em grandes e mo· 
Il1Crr 1,o~asquestões; rompe o debate: descerra 
às cortinas dos porticos da di~;cussão, pêtra 
que nclla fuljam os que sabem, os compe
?;entcs, os que fallan1 ex -calhedra. Estú ini
ciada a discussão ; usem da paJavra os mes
tres : a causa é justa, é patriotica, é de di
l'Gito constitucional. Cumpriu o ;·ieu. derer 
ma1s uma vez : · agúa1•da as sábias licções e à 
justa decisão. (Jlf'uito bem, ; 'lilu.ilo bem. O tll"a

dm· e C01i7[ll'·imentado . ) 

O Sr. Presidente-O nubl'e Depu
tado :~erá satisfeito na inserção que solicita; 
quanto ~i, representação, vai se1• enviada á 
Commis::;ão de Orçanl.ento. 

Documento a que se refere o Sr. Neiva 

Ao Venerando Supremo Tribunal Federal 
« L'esistenza di una duplice 

finanza, diversamente e libera
mente ordínata, e la condizione 
essen'l.iale della independenza del 
governo . centrale e dei governi 
!ocn:li. :. · 

(F, FI~ORA, «Le Finunce degli 
Stati Composti) cap. 2, pag. 26). 

Cem . aunos são decorridos, precisamente 
um seculo, meritissimos juize~, depois do 
primeiro e rucmoravel jnlgado, da Côrte su
prem<t dos Estados - Uoidos, q~c declarou 

.~2: - nuHo, pelo vicio do inconstitucionalidade, 
~§L um dispositivo de lei votada e mandada, 

executar pelos poderes da União, para is:so 
competente~. 

0 caso MARBURY v iVfADISOl\"", em que a 
inolvidavel decisão foi pronunciada, nenhum 
titulo apresentavn,, entretanto, para poder 
ser considerado uma causa celebre ou digna, 
siq uer de menção o:>p~cit~.l pela relevancia 
jurídica do seu objecto; e as relações .de 
direito e circnm:gtancias de facto interes
::;a.das no litigio eram, como o·seu olJ,jecto, de 
simplicidade extrema,, qun.si excepcional, 
para um pleito ínichldo c sustentado perante 
o mais elevado tribunal juuiciarío do paiz. 

Marbury, o litigante autor, outro direito 
não pleiteava, outra consa não pedia sinão 
a entrega do seu titulo de juiz do p:1.z no
meado para o districto da Columbia, e o meio 
compulsorio, por elle indicado, par11 a effe
ctividade do diPeito pretendido, consistia 
a.pena!3 na. deceetação de um w1·it of mcmda
mus,,;iwto da competeocia indiscutível o ja
mais, contestada. dos juízes do Ein!J's Bench,. 
segundo o direito 'inglez, que continuara a 
:-;er o direito commum das ex-colonias, ainda 
depois de constituidas em Estados feJerados. 

A pa,rte di::;positiva do julgado, finalmente, 
reduz ta-se a uma:- singela declaração de in
con,pctencia do juizo, 1·atione matel'ice. 

A ninguem, pois, era dado pr·evel', ante& 
de sentenciada esta causa, a extraordidaria e 
salutarissirna influencia, . que o se ti julga
monto devia exercer sobre as nascentes insti
tuições a,merica : .as ; instituições admiraveis,. 
que vão pm·pewantlo pelos CJntinent3s, como· 
o typo mais purfeito dos govel'DOS compostos, 
essa grandio:sa concopçfto -do Estado F e-· 
cle>·a!, devida ao genio e saber· dos Consti
tuintes de Philadelpllia. 

Comu se explica, pois, a celebridade, real 
e rnereciJ.a, desse cu,::;o judícial'io, e a reper
cussão enorme do seu julgamento, invuca.do 
pelos doutores e aponta..1o nos livros do di
reil.o publico americano corno ponto e:-~~en
cial de doutrina definitivamente resolvido e 
universalmente acceito, não 'obstante o bilen
cio dos texto::; consl.itucionaes sobre ·a compe· 
tencia do Poder .Judiciario para cert·.•. attrl
buição só então exercida, p·Jta . primeira vez, 
e do que só os (Jrecedentes coloniaes, raros e· 
confu:sos, podoriam dar noticia~ . · 

E,.circumstancia notavel, este grande acon
tecimento da vida constitucional (lo povo· 
americano não agitou a opinião (i ~s massas;. 
sob um regimcn politico de unidade col
lectiva, que mal acabava , de constituir-se, 
substituindo e pondo fim :para sempre ás so
beranias locaes da precedente Confederal)ãd' 
de Estados; não excitou paixões, não pl'O
vocou protestos; mai produziu eil'dtos que 
hão de durar sempre, indissoluvelmente H
gados ao instrumento da lei constitucional. 
do paiz o identifica.dos com os textos desse-
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~--------------------------------~----------~------------------------
instrumento. como o espírito r1ne o tem vivi-1 servadores do govorno, pelo aniquilamento 
ficado na successão dos tempos, supprintlo-lho do principio fundamental sobre que repousa 
a maiot· das lacunas e impriminuo-lhe o mn.is toda a thcoria. do Estado Federal, segundo o 
scientifico e brillunte dos seus c:~.ractcres t.ypo amoric,~,no, o typo prefer·ído pela Con· 
eS})ecificos;- êlO pa.s3o r1uc outro.:; julgados, stituição Brazileira. de 2! de tevereiro. 
muitos outros, de Mção o e1feito~ mais in- Ta,l o exemplo glorioso, sublime do saber, 
t·.msos sobec a ordem politica, alguns dos de sonso juridicJe patrioti~mo. quo nos oíl'o
quaes, como o pruferido sobre o D1·edc Scott reccm. no juLgado a que temos a.Uuuiclo, os 
case, chega,ra a ab •lar, ClTl seus proprios prirneiros juizes d<-t Cór·te Snpeema dos Es_
alicerces, a. vida nacional e sochtl daquolle tados Unidos, aqLicllos q_u ·l uell.u. serviram ;i. 
povo, do si não doixarnm, todos elle8, nem justiça o á patt•ia. na phase inicial do actnal 
beneficios reaes â educação jurilica do 11aí~, regimen politico, quando se faziam tünda as 
nem um pa~so de mais, siqncr, na evolução primeiras applicn.çõos da primeir[~ lei dn. 
naturat do sou belli~símo dirc~to ]mhlíco in- Ol'ganização judiciaria federal, em execução 
terno! do plano esboçado na lei fundamental da 

Mas tudo so esclarece o tndo se explica, Ropublica. 
pelo só motivo ou razão de dcciclil• do mo- Os inspil'ados jurisconsultos da Roma dos 
desta julga.do. . aureos tempos não nos legaram muitos pro-

A Côrto Supruma dos EstrLdos Unidos souho duetos, de igual va.tia, do setl gcuio creador, 
elevat·-se, naquella conjunctura, i"t altura da quando tol'ID<tvam e completavam o direito, 
sua grande missão constit.ucional, nã0 só rc- parocondo só interpretai-o nos textos esca.ssos 
cusando-se a. a]1plicar, mêls declar<tndo irrito lia lei escriptt\ ; o nenlmm del.les teria. dito 
e nullo, para todos os lin~ de direito, certo melhor, em justificação do julgado amori
arpgo da lei ordinaria., em que se fnndava. a cano, do quo di&so o immol'tal chíef'justh:e 
prete~:ção ele Marbury, apezar de see CS;)J. J. Mal'.3halt, a voz viva da. Cunstitui~ão d1t· 
lei o Judiciary Act de 1789; e assim o fez, rante os 35 n.nnos da sua ioolvidavel magis· 
porque tal lei violava, na, parte em qJlestiio, tratura pL·esülcncial p)l esta. admit·avct o 
dispositivos e::tp1.·essos da Constituição Fe- iree~pondivel al'gumentação: 
deral, attribuindo áquclle trlbunal poder e « It is a P•1oposition t ·)o plain to 
com})etencia originat'ÜI. p::~.ra uma diligencia b3 contested, t.hat cither tho Uon:)tiLLl-
não contemplada pela Constituição entre os tion _contrnls any logblati v e t~ •:.:t repug-
actos lla jurisélicçã.o originaria do mesmo nant to it, or that thc iegishture may 
tribunal. a.ltorthe ConstHuUon by an ordinal'y ac:t 

Ent1•e a appUcação da !oi . invocada por « Betwecn these two altertw.tivcs 
Marhury, que só da Constituição pocterb therc is no middle ground. The Consti-
hauril• o poder de oln•igar, e a Constituiç,ã.o, tution is either a, superior pa.ramount 
expressão a mais authentica c immedüttt\ da wlaw, uncbangeabl~ by ordina.ry means, 
von1.ade nacional e lai suprema do paiz- or it is ou a leve! with ordinary legis-
the sup1·eme Z.aw o( thc lm·vt, o eminente trí- lative n.cts, <~nd, like o1,her acts, is at-
bunal americano fez, pois, o que constituiu. tJra.ble wbcn the logistature is pten::-:ecl. 
pa~a si, em tal emergencia, o prJmeiro e o to alter it. 
maior dos seus devcrea . profissionaes: p1•e- « I f thc forme r part O f i,hn (l,ltCL'-
ferlU a certeza de nullidade, atfirma.da pelos nativo bc tPuo, tl.10n a logislati r o act 
textos da. Constituição da Republica, tL pre- contPary to thc Cooxtitution is not la.\\·; . 
sumpção de validade que militava em favor it' thc lattcr pu,rt be teuo, tl1en WL'iGteo 
da. lei ordinaria. Não usurpou funcç'i'í.o 1Pgis - Constitutions a.re absuru attempts on · 
lativ.a, nem collocou-sc superiôe ao Con- tlle part of the people to limit a, bO\\"Cl·, 
gres~o ; mas, simplesmente recusou executar in its own naturc illimit:.tble.» 
como acto da f'ttncçfw · legisl::-.,tiva. do Con- Esta lucida, <trgumentu.ção dominou os 
gress:) o que não passava de um abuso rnani- espil'itos, attralüodo a adhesão geral, como 
resto des::la funcção, -fugindo assim á respon- era de pl'Over ; e, desde tntão, ninguom 
sabilidade e cumplicída.lle de um tat <.\ouso de mais deixou de ver no grande principio, as
poder ; e si este abuso vie:lse a .consum(tr-se, sim sustentado pela mascul<t aialoctica 
medtante a acquiescencia do Poder Jndi- uo Marshall, um<~ condição essencial, intrin
cial·io, o desvirtuamento do systemu. seria a seca e fundamental da fôrma, de governo 
primeira J.a~ desgr"~ças a lamentar, pr·ovale- est;ttuid~ m,, Constituiç-ão ('). Mil ban~·ãos, 
cendt> a omnipotencia do Poú.er Legislattvo pois, :t memorü1. de tã.o grandes ;juize~. 
contra o regimen das attribuições limitad·. ~s 

· e. coordenadas dos tres ra,mos do Podo r Pu· 
blico Nacional. · 

Seria, em sumrna, o dasiquilib:·io profundo 
das forcas que constituem os elementos con

Vol. V 

( ·) This po,ver thus set forth h~~s neve e 
been soriously questioned slnce. 'Vn,r.ou
GHDY, 1'he 811p. Cou1·t of lhe Unitcd Stdcs, 
chap. V. pu.g. ' 40, 1890): 
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E <'L verdade se fez inteir;~ ; e todos sen
tiram, e .conheceram praticamente, qmtnto 
fõra ahsur·do prescindie de.~s<.t elficaci:ssima 
prerogativa, judiciaria~ o elemento ponde
rador da acção dos outros poden~s em - em 
um governo de attribuições limitada:; podo
·res cuord nttdõs c rostrictn.mente subul'fli
nados aos dispusitivos de uma Con . .:tituição 
escript<.t ; c quanto fôra impossível garan
tir os Estados particulares contra as inv;~
sões c abusos dos poderes cent1·aes, sem um 
Judiciario e um Tl'tbunal Sup1•emo investi
dos do st;melhantc prerogativa. ; c quanto 
extravagante, por fim pre~ender um go
vernl) de Constituiç~(o dgirla c poderes enu
merados, em ÜLCO de um Legislativo . omni· 
potente c um .Judici;1,rio a ellc submisso, 
pode11do o primeii'O vlola,r impunemt:.ntc os 
preceitos da Constituição, com a prévia se
gurança. dtL cumplicide passiva do segundo ; 
e a victorh fui completa: e tLS exul'essões 
(ede. alisiJW e le.c;olidacle passu.ram ;~ ser sy· 
nonyma.s, na theoria do system<L. 

« From the notion t~1at na,tional 
unity C<tn be reconcilE>.d with shte in
depenrlcncc l)y a. division oi' powers un· 
der a common constitntion betwcen the 
natiun on the one haod n.nd the indi vi
dual Stat.e.s · on the othoe, ílow these 
learling cltaracteristics oj' federalism-thc 
supr·ernn.cy of the Contiiiution - thc dis
kihution among bodies witll lim.itt~d 
a.nd coordina.te ~tu t.hority o f thc diffc
rent pow11rs of governement- t.hc ou· 
thm·i/.y o(' lhe Coul'ls lo act as intei')JI'olcrs 
o{ the O(jnslil,tlio/1. (pag~. l3G-l:17) ..•..•. 

É~~~~~:· '(eg:i~Í,~Ü·\;~ · · ~L:~~~;1;i,iy · 'd;i~tÍ~g 
under <t federal Const;itui.ion is merdy 
a subm·t:Unate law-mahin!J body, 1ohnse 
latt.lS CWC of lhe nal!tl'e o( bye-lmos, vulid 
tchitst 1cithin lhe autlwril y con(e1·red 
upon it úy the Constitution, bul invaUr.l OI' 

w~constítutivno.f. . if tlt y ,r;o úeyond tne ti
m~ts o( such attlho1·ity (pa~S; 141-14~) ... 

······································ 
Pede1·alism., laÚly, m.erms legalism.-lhe 
p~edo.minance o(' the .fwUciary in lhe Uon
st~tutwn-the p1·evalence of a spi1·it o( le
galil!J among the people (pag. lGü). 

(DICEY, ]Hlt. to the study o{ the Lmo o(' 
the Const., London, l~\l7) . . 

,As appel~n.das - socieda.des anonymas com 
~éde m~ c1~ade do Salvador, capital do I~s
t~do .da Balm1, Pt;dem a. indulgcnci<~ dos egre
glos .Julg<tdorcs por haverem iniciauo os tas 
alle~ações com as refercncias, que acabam 
de faz!:! r, a uma der.isão das mais conhecidas 
e estudadas da jurisprudencia dos Estados 
Unidos, 'lUlndo dirig.;m-sc :1 juizes p1'ovcctos 

O que tanto conhecem do direito <LillCricano, 
como o demonstram seus doutos julgados. 

São victimas, 9nt1'otanto, de um confisco, 
;mr.oriz:tdo por leis do Congresso manifesta
mente inconstitucionae.'l, tendo por base os 
dividendos distribuídos aos ::;cus aceionistas, 
a pal'tir de 1898, divi1lendos quo represen
t::.Lm os .juros e riscos do capital s 'cial-pr·o
pricrlade collecti V<.L-dos acci·Jnistas -c a re
muneração dos serviços explora.los poJas 
appeHadas na iodustrüt bancaria, na de se
guros maritimos c teerestres c outr<LS ; e, 
nesta, situação de desa.lento profundo, foi-lhes 
cvnfot·to e esperança rememorar, no prece
dente judiciario estrangeü·u, quanto vale, 
em face do regimcn constit;uciont~l commum 
aos dous paizes, o tl'ilmnal brazileiro que, se 
pulo poder de suas n.ttdbuiçõcs legaes si 
idéntilica. com aquellc que teve a gloria de 
set' presidido por Ma.rslmll, nu,d;,~ lhe ô some
nos tambem nas gn.rantias mor·aes que o:ffe
rccrl ao direito eonculct~do. mnsmv quando o 
dirG-Jto (~ conculcado por leis emanadas do 
Congresso Nacional. 

Essa.':{ leis de confisco conÜ':L as appolla.das 
e a.s dernais sociedades anonymas com sêde 
nos Estados du, Repuhlica não podem, certa
men: e, significar nem er·ro ou ignora.ncü~ 
dos legisladores qtw as votaram, c muno:; 
ainda o l.'ondemnavcl intuito, poe par·te dos 
mesmos, de tl'a.nsgeedn>, sem causa grave, 
textos os mais cbros e positivos dv .instru
mento da Constituir;ão Federal; e só ellCon
ti•am explicação, como ninguom ignora, na 
sif;uação angustios<.L Ü<.t União, situação de 
mor<L1;oria. o suspensão de pagamento a mui
tus de seus credoL·os, na época em que e-sta 
violencia t::~vo o sou inicio parlamen t:Lr ( ·). 

Explicações taes. totlavia, si são hunr·osa.s 
paPa. as con v icç~õos quo :~u sacl'ifi.ca.m pelo 
pa.t1·iotismo, nem por bso tcem o poder de 
converter om dit'cito o que <.L Constituição 
pt•ohibc; c nada é poP esb mais form:ümento 
l'Ccu~aüo á União do ctue poder e Cdrnpe
tcncia }D.l'<~ decretar impostos sobl'ü int!us
tl'ias c profi.~sões, impostos que são da com
petoneia privativa dos E::;ütdos federados. 

O caso não (l para sophismas, que <L sua 
propPia simplicidu.do não admittiria; c nin
guem dirá, em sã consciencia, que a.s <Lppel
lu.d;ts nã.o estão scn(lo tributadas vor um ve
racissimo imposto sobl'C as industrias que 
exploram, l'Cpresentadas estas · industrias 

( ·) Quem escl'eve ostn,s linhas o e a então 
Deputttdo Federal, testemunha oculae, por
tanto, dos factos a que ora alludo; e o sel!l 
protesto, perpetuado nos Annaes, contra a 
inconstitucionalidade deste imposto federal, 
constitue agora, o melhor testemunho da sin
cet•idado da. sua convicção c da lealdade do 
suas pala.vras neste trabalho. 
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·:pela rend~~ tributada, que t\ o producto du I como o segundo insteumento da, produeçiio, e 
cap1tal. c trabal-ho empl'ugados em taes in- taes tambcm os_ cl cmentos do _ordcrn jnl'idicn, 
dustrias, me.dani;e as vantagens que otrerc- quejustificam o dit•ciLo do acciomstLt üs Yc'ln
cem as associa,ções orga:1izallas pda. fôrma tagcns inttercntes <w divi.icndo. 
anonyma. 1-· t ·'>t 1 . ·1· 1 . --. 1 
Impv~tu sob1'0 ronda, sem duvida., mas so- « ~ \? .. cre r~ u . c ,lpt_.~t. s.c/o':IP~S,c .~ ~ 

bre renda que só pruvém d . .~.s industrias ex- !l0l_IX.e . c.!:~-? 11 t:-s ln~n !~l::;td.nct~- lc ptem~er. 
pioradas palas Appelladas; e kwt o basta péu·a. q~L I _ep~ -~~e~~:~o ll, pllX n.tLu r c: r~tt l o.:y er 
a exclnsão cL.t compctcnch fotlcl·al. ~~~~ sc.1plt.tiiX._ !c ~ccond (que, l on. _c.on-

Assim exposta a quustão em scus tel'mos lol:_d quel~ tuu l~l.s <~vc~. 1~ pe~ll:~· q_t_l~ n~: 
os mais gcra.cs, as Appellauas om~:.tm a.gora !!res.cnGc .1~ l ~J.uu_n _e t a.t~~n-. les ~ .l~qt~o~ 
lnvocctt' ~~ a.tt eJ n9iio J.os illustee,;; jul ad..Jrc::: :Ü~ 1 u_s. J?·.L_l ~e e<lprl.:.d .P~ : te. · ·• r~ .. :) Pt?-
para a llemonstl'açãu, om qlle vão entt':Lt',das üts. p,Ll tt ~.~ pc!,I,G; 'L la. f~~~ : y.a.r,, lcn;,, n.t 
proposic~õt's que ac:_tbam de omittir. tulO, de: lmLetd _et. de;-:, _ ;:; o~üu u~. N e~ de 

, l'cmplul du capttal tlliS cn ~euvi'O pat· 
() DIVIDE:'\DO NA SO('[EDADE ANU:\YillA l'eotl'üpl'ül1Cili',Íb l'• '}ll't!snnt.on :, 011 p itl'tic 

l'inté t•et da ca.pihl ülnpl,,ye, on p;.u·tie 
lo sala,il'O de l\~11 tt'CIH'CilHUl'. qui pt·cnd 
lo n ... m ílc Mnéíicc. (VLGNES, l'rai.t dcs 
lmput.-:, tom. ~. pag. 115, 117, Pal'is, 
1880). 

«ES:'>O (o dividendo), infar. Ci, rapJH'csentcL, 
·diz Vida.r1, quolla. pa rto di profliti che i >. !.a, 
retribuzionc ordinal'i<L donlt<1 ad og-ni socio, 
consirle1·ato q ~talc imp 1 ·enr.lüo1·~. pe1· il cup-~
tule ela l~.ti impie!Jato nell'inrlustria soch!lr.·; 
e r·apresenta l'imcress :-~ , ciué la. rct.Pibuúune 
ordinarüt dov_ntrt ad ogn i socio, consüleruto 

·come cr.lzlitali sl(t.·, fW1' il cap-itale ela ~:sso con
jó ·ito in societci: » ( Co1' so fL-i ]) :r. Com., V I) i .. 2° 
pag: 219, Milano, l88D). 

E::;t.e é, na. vcl'd :t.dt', o conceito cconomic;) 
do di\·idcn•lo, c poe clle se .iust,ificam, Cluantu 
üs socicJarlcs anunyma s, unicas ern que,tã.o , 
j(t os fin -; lucrativos dc~sto instituto jttl'idico, 
já o di ·cito dl's accionistas. e us llHHi v\Js de 
ütl direito, t"t p r.tr·tc d<t t·cn la Liquida soci;t.l 
qun, polu di vid~ndo, p:tssa a ser incorpOL' i ~tla 

.a.o dominio indiv :d.Jml de cada tl!n dolles. (·) 
Dividun1lo, pol'tanto, significa, na 0;)]10cio 

-.im·o ou intePo . .;se, pr>eç~u de a!ugncl do c;t
:pital fomecido pelo <tcciunista; - rl31lllllle
l'aÇliio pelos r·iscu:; d it:iSO capil;til:-quot<t du 
:luct'O littuido pt•uduzhlu pclu tt'itballw ind IIS· 
trü1l a que o mesm:J capil;:ll vciu junt:t:i'·sn, 

( ·) lmpe1·ochrj se nclle :-:;ocietit in nome C.)l
-ln&ívo orl in accumanditu. semplice !:.1. d.tvi
siono dei pl'<Jfri ·.i puú esscre st:tltilitu. con 
quelle norrnc cito ai socit f'ussc piaciuco noglio 
·di pre<lcturminn.ro (N. G'J:l c seA·g. ); nello 
sociott't auunime od in accumanditii.L poL' 
.ttZÍODÍ, quella misura, invece Si l't~ÜUC(l uivi
dondJ (Dt qui il nome di vidcndo-al. pl'o!itto 
-cho si dtst;:-lbuisco ai singoli socii) la, ::;omJmL 
·complessi v a dcl gu:uiagr1o netlo risultan ti:} 
dal IJilancio pe1• il numero dclLo quote e dollo 
azioni sociitli. .• Int.Lrato si no ti ehe il. di vi
·dondo. o pr·ufitto netto, il sempt•e constituito 
da tHH\ summu. di d1 n;u·o, qua.lllntlllC sia la 
·cosa o il va.lo1•o con ler i t() da cia.scun socio in 
·corrispett,i vo doll't~ZíiJno o dello aúon i. ricc
vute. Poi, si avvor•ta, che p;Lr·ecchi cl.ementi 
concoi'l'ono a cos~ituir·o code;;Lo pl\Jtltto o 
dividendo. (Cit. VIDATU, pag,, 218, 210). 

~!i-

«'i'lw gross pe0ftf. :; fcom capita.l, Utc 
.!!ains ·rctut•noLl to tllo.-;e wlt~> .supp:y tlto 
fumls for pt·otluctiun,rnust.sutJlee l'o1' t.heso 
tflt·ec pru·poses. Thoy mu.-;1; afl'or·.t :r, snffi· 
cient oqui valent rur abstirH~ ncc, in!lom
nli.y fot· ri~k. and t•crnnnet'<tt;iun t.lw la
bonl' and skil l'O f[llit·od ror supm·lnLün
denco. The::;o· dill'tn·cnt compens · ,,tiun ~ 
may bo cühcr p:ürl to the samo, o r t;o d iC:
ltm~nt p ~ l'.~ün.s. Tho t:[tpit;tl;tn· I'omo p:.LL'i; 
or iG, tn;ty iJtJ l.HJl'l'OWutl: ma.y IJelong to 
some one \dto d.otl . ., nut undopt:dto lhe 
l'isks 'JL' t.l'w !,:,Jrll;lc of' brtsin('SS. In Glt<Lf. 
ca.:m,tlltl lcudot•, ül' 0 '.\" llCl', i:-; tlw pm·:wn 
wltop:·:.t.CI;iscs J;ltn a,hsl.inencc;:.tnd is l'r ~ rntt· 
IICL'<LI;otl l'úl' it. IJy t;lw intorust; p:d1ltu him, 
\\"h i l.o t.lte rldliwenec ld;woell Llte intoi'O~t 
a.nd tllo gt'OSS jll'Pfit l'Oillllrlül'tLliüS i,lte 
('Xül'f,ÍOI1ii and l'Í ~:b uf' tho lllltlet'&akOt'. 
,\'ometimcs ll,fJ(til1 , thr; cn,lilal, 111' 1t Jlttl'l 
o( it,is S!tiJ)Ilit:tl I'!J Jt:/t rtt is ,·alfa,( 1t sl,.'t:p
i"(/ ]7t.trlrttn','tt'h9 sluwr:.~ thn 'l'ishs ri( /.he 
cmptoy;t~tm[, úal nollhc ii'OliiJLc, anrl tllho 
i n conside,·,tlion n( /Jwsr~ 1'Í.~ks, '1'11i.~eive 
11ot a mt:l'tJ i11tc ,·esf, lmt a sti)ntlat.wl slwl'~! 
or /.he f/l'oss pro(i.t. Smnctimes & & ... lltd. 
tmrler lli'IV OI' olt o(' lhesc arranr;enwnls, 
lhe si.ww th1·etJ thing .~ 1'equi1·e tlwir 1'emn
nei·ation, rtn :l 'llHtst o(Jtain it ('rMn lht: 
_ql·os.o; zn·o(U: alist.irtence, ds/t., tJ;J:I31'lion. 
;tnrl thu lhree parls into whicl~ }JI'Ojit rn11y 
lH~ considcJ·ed r.t.s rcso/, ·l)ill,g itsel(, mr.t.y !Je 
descl'iber.l as inte1·est, insw·ance anrl 1oages 
(){' supednten~enG!l. (.\'lua,·l Jl!ill; I 'l'incip. 
o('Pot. Hcon., vol. l'', pago. 4\JG-<197, 
L0ot.lon, l~G5.) 

Por ost;~s cítaç~G ;13 se vi} flUe o acciiJnistn 
(: um vcrd!l.ucir•.J eiJ ·Pl'·Jduc1.ot.·, cn.pit dísb1 c 
emproza1·io ao mesrno tompo, dcs ~a. dupla. 
qualiJado oeigincLndo·SIJ u so:1 di.t•eHo ;ts 
v:wtt1gons quo o (lividondo l'lJproscat;;t, as 
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quaos são, como ficou dito, o juro ou in teres- pa.rtilhaveis entre os sacias e destinados, em 
se do capital com que elle entra para a ex- parte, a -construir dividendos. . 
plora.ção da industria quo é ohjecto da so- E, si tudo isto é lncontestavel, a.. conscqu~n-
clela.de, a compcnsLLç-ão dos riscos a que esse cia ultima a tirar é que o dividentlo,j<"L distri
capitctl fica exposto e a quota nos lucros do buido ou pago, não é, como poderia parece F· 
niesmo capital nas op:n'açõos sociacs; e por- a um exame meno3 ponderado dtt m<~teria. 
que o ca.so concreto sô entende com a riqUeza. o objecto da incidencia do imposto em .. ques
movel, producto de capital e tr<-tbalho, bem tCio, mas simplesrnente um regulador da su:J,. 
se póde dizer que, dos tres elementos ilUO quota, de a.ccordo com~ taxa declarada na 
caractel'izam 0:3ta especie de riqueza-in- lei ; e as pal:wrns· de Rossi, que vamos 
teresses.lucJ·os e sdco·ios. só o su.lal'io do ope- transcrever, melhoe do que as nos:;as dirãf}· 
rario nã.o cntr::t na conformação do did- sobre o caso, polo modo como consideram. 
dendo. ' o imposto, om geral, com relação ao phe-

Mas, si assim é, ninguern comprohendo I nomeno oconornieo da. rcpartiÇ'â.O da pro-
como um imposto soln·e div1dendos da so- ducção: 
~iedaJ.o ano~y1~~~ d~ixe. d.? ~er ao mes.m~ I «L' Etat. intel'vicnt an partage com me· 
ter~:tpo: n?cess3;11tt e u~pltClt.am;nt~, um~~~_ coparta.geant ; il y intervient, non. 
po::;to sob1e a. mdus~r!lt. que pr_oduz ~s dt\l connne possessem· exclusil' d' une ma-
dend~:-;, _esta_ md~1s.t.r1a, send~ assnu t~tbu~a~la chino privilé.~iée, uinsi que le fait le· 
na suct_rencl.-1, o o I:nposto 1:1~nclo, ne;:;.te c -1~0 • })f011riútaire de tol'rc, ma.is comme pro-
tant~ t~pos.to,s0.bto . a renda.,. como nn.rw~to ducteur indiroct ; il y intervient, nous 
s~br,_. tnc.l.u::;tttas, n.J. techmca. ~o dlrotto . 1' avons déjfL dit, comme le gardion cl' uu. 

- fi.::;cul. _ . . . . I maaasin comrnt: lc paysan qui snr-
:al;';.m~o ~cr: .ass1r,n, ~r' 1' 1a P.L'e~tso que 0 m~- vcilla ce~taincs récoltes ~11osécs (L étre· 

po;-;tv ..,o lfl:CtLl1sse sob1~ 0 d.tvldondo de~Ols volées pendant ht nuH, comme 1' hommc 
de c?n.fnn~td~ ~ste com a m~ss~ .do~ bcn/\~0 qui a fait une haio pour em1)êcher k 
uo~11?1o, 1~~1v~dua.l d~ acclo?tst~, l!0r1 °• Mt.aíl de venir. ra.vagor une pra.ir~o· 
ne~~e cas~, J:t nao 11,~v~nL~O ~~dtt t!c co~mu~n intcrviennent au pt~rcage du produü 
entre o d\vl~eo_clo ~ ~t. :-;o~tc:l~~l?·~obrc esta.~ qu' ils ont crncouru á fu.ire; Il n' a. con-
como sob 1 c .t rndlbtru t.espevtrv,t, só PC:1 couru qu' indircctornent il cst vrai ·L 
via d~ phen~mcno econo~~coda, r~petcus~ao Ia. IH'ociuction, mais u' y n. cor1cou;t~,. 
se hr!~ o Impost•J sentn om suas con~e- ct ltt prcuve ~st que, sans !ui, lo pro· 
quencw.s: ;- , .. " . _ cluit n'cxistcwait pas. Supposez 111 forco 

Mas c.,tn. nao e, ,.,b~olutamentc,. a llypo publique :Lnéantio ·les tJ•ibunaux ;;.;up-
thcse ~o caso ~o_nc~eto, <~uo sn. tltscute, ~o JH'imés, la poli co :létrnite, tout L' ol'dl'O· 
qu~\l o 1mp~sto s~.lllcr.tl~ •.. :m.rcal~d~Ll~, sobre social enfin n' oxist;:tnt pus, e r. puis do-
a.:m~.rJ.a. .soc~al ~~·() ut~l1z~ua. no~ ulv.Hlc?~os mandoz vous quo scrait, l:L pt•oúuction 
d11)~,t Ibu1uo~, se L' tnd~ ~~to:-1 a.pcn.Ls uc ;.as~ lle I' industl'ic ua.tiona.lc ••. (Rossi, Coul'.'i 
pai a. o calculo ~o f!_xa.çao <la. quota. do 1111 d' Ja'Nm lJuf. IJ·vr 698 Bl'nxollc;~ 
posto, em comblna.Ç'u.o com 11 tu.xa uccla.Patla · 8_ •· • . ' 'o· ' · ~ 
na. lei; no qual, om summa., o imposto é pago 1 L>l.) 
uirect:tmente pola. soci'3dade c com dinheiro A cxpt•cs.~iio-i. mposto sobl'e dividendos-é, 
do pa.tl'imonio social, só a. sociedade senuo pois, provu.da.mentc incorrccta. l'li, upplicrv-!n, 
I'e.spon.:Ja.\'Cl pelo nfi.o pttga.rncn&o e só olla., u.o imposto :.t que a::; Appolladas veem alln· 
pessoa juddica, devendo l'lOl' compüllida. no dind-o, pm• ella. so pt•ol.emlo quo esse impo:::to 
p<lgamento, poliJs meios de dil·eitu. tem por· objecto o (li viucndo j;l distribuído e 

Em circurnstn.ncias tt~e~, u facto capital, dcslíg·ado do pa~rimonio social, quando a 
on aqu~llo qtte dominu. a (tuestãl>, ê simples· verdade, comprovada. polo facto c pelo sys· 
mente o desvio de parte da. rendt~ produzida. tema e dispo~itivos das leis fedoraes imptt
pela inclustritt social, a.flm do ser, mediante gnaU.as, é que tal imposto, semelhantemente 
Ol'ltc dosftLlqnc, realizado, pela. socíeda<lo, o ao (Uvidenúo, é directumonto t.irado dae. 
pa.garnen to do imposl;o; iLUllosto pago, con- rendas soches, objecto exclusivo da sua in~ 
soguintemente, em prejuízo do desenvolvi- cidencia. 
vimcnto dt\ índu::stria. socir~ol o seus rosul- E, tanto a.ssim é, que, ainda na bypothose· 
til.dOii. de faltarem dividendos~ o imposto é sempre1 

Rcflicta·so sobre 0. caso, c ver-so-ha, fi-:- devido, ohedeMnd.o a outL·o criterio fiscal ou. 
nalmente, que nu. rea.lldade o impostu não _a criterio di.verso do ministrado pelo valor 
é deduzido do divitlendo clistribuido, posto pocnnüu•lo dos tliviúendos distribuídos, se
seja causa de rcducçã.o . no vu.lor de~te, como gundo ~e evidencia das .duas diSJlOHições, que: 
osã.o toda.li as outr<LS despozas da producçãu, u.s Appelladas passam a roproiluzir, do re· 
todar; tiradas dos lucros brutos, em detri- ~ula.1nento ·de 22 de fovo1•ciro do 1888, que se 
monl;o dos lucros Jiquidos,-qno são os unicos Jnsct•eve- Revu~amento para ,m·ecadaçao do. 
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·imposto àe Jndttstrias c PJ·oflss<ies - , invo
·cado de preferencia, por sct· a.quellc que 
regia a materia quando se operou a mu
dança nas instituições políticas U.o paiz. 
Eil-as: 

«As companhias co1onyrrws sao sujdlas ao 
imposto de f 1/ 2 °/0 sobre os dividendos r.lis
tl'ibuidos aos uccionistas no anno anterio1· ao 
me~ em que se effeclHa1' o .lançamento.» 
(Art. 2•1, § 1°.) 

«Pagam as ta.xas desta tabella as socie
dades a.nonyma:~ lLlW não estão sujeit:1s ao 
imposto sobre dividenclos.» (Tabella A.., 23 

a.dvet•tencia.) 
Demon.:~trado e evidenciado, portanto, que 

0 imposto a quo as Appelladas se estfio 
referindo não incitle, na realidade. sobre os 
div.iflendos distt•ibuidos, destes haurindo só
mente a condiçilo do valor sobre o qua.l é 
arbitra.do o imposto, de o.ccordo com n. sua 
:taxa legal. 

Si o imposto.fcdoral pudesse recabil•, pelo 
contrario, sobre os dividendos ainda não dis
·trilnidos, ninguem então comprehcnderia 
-como pudesse tee sido intenção dos legis-
1a.dol'es constitninte.s dn. Republien. limitar a 
f:ompotenci.a. privativa., outo1•gada aos Esta
dos para a decret.açào do imposto sobreindus
tl'ia.s, ao imposto que sú rocahisse ou sobec o 
capital das sociedalc.3 anonymas, ou s:.Jbre os 
fundos de suas reservas, que . tamb !lll sã.o 
ca,Jilr.d, e constituem a segunda applica.ç:ão 
do suas l'endas liquidas. 

O imposto sobre o ca.pital, elles bom o 
su.lJiam, é idéa. condomnada pelos progressos 
da seiencia,como simplcsmonto uma tymnniu. 
o quo incodisso sobre as l'cnervas sociaos ; 
um e outro, alóm di:-;so, dcspropo.~:itoB quali
ficados em um 1niz, fjue está apenas en

:S t,ia.ndo os primeiros passos da phaso indus
tria.l de :ma vida oconornica, o onde :ts poucas 
indnstrias j<.L orga.nizadas só se mantccm á 
.custa de ta.l'i las a.dua.noiras do mais accen
tuado protecciunismo. 

Sor•ia uma irrisão; c tanto m:Lis surjn'e
homlcnte quanto ficando, nessB caso, p wa. ít 
eompetencia pi'i·~at.iva dos Estatlos federados 
aquelh limitada esphern. tle incidencia tri· 
butaria., o imposto sobre a renda poderia, 
entl'etanta, sor lanç~a.rlo sobro os não di~tri
lmidos dividendos, pelos Estados e União, 
.cwnulaUvam.ente, no uso da faculdade con
cedida. polo art. 1.2 da. Constituição. E, 
~ntiio ... nem mais industrias no paiz. nem 
mais sociedallos anonyma.s p:~.ra cxploeal·as .. 

Dito isto, pat•ece à~ Appclladas que nada 
mais lhes resta dizer sob1•e o a.ssumpto desta 
pat•te de suas allegac:ões. Doverã.o dofinil• a. 
;palavra-indust~·ia 1 Seria certu.monte desce· 
rem da. altura quo a gravidade <leste traba
J ho lhos impõe; pois ninguom desconhece que 
.tão imlw;triads são as socie~l;\dos anonymas 

q~e, como as App:llladas, " exploram a indus
tria bancaria. e a de segurus mnltimos o 
terrestros,industrias mercantis umn. o on1.ra., 
quanto as que explol'::tl'em qualquer <las 
demais fórmas, innumoras e va.ria.dissimas, 
da }Woducção industrial. 

Em todo caso, a.hi vao reproduzida. um<L 
das mais <tutoriza.da~ dofinic;~üos, que le:::dco
gra.phos o tratadistas possam ofl'creécr, em 
homenagem sómentc á. tra.nsccndcncia.da fun
cçio qne este vcncran :lo tnbumtl vac exer
citar, na. cspccie sujeita.- a sublime runcç-iio 
do verificar :t consti tucionalirlado d<tS leis 
ordinarins : 

« Aussi, rlans lt: lunge,r;t: m·aili t• 'ilt dco
nomiquc , 1' inuustric c·est lo travail 
huma.in. sans dist.inction d'espücus ; te 
tl'n.vail considét'é da.ns la. v:t.ridé infinie 
de ses applications. Le mot :-;eeait mêmc 
entiérement synonymo (te Ü'êtVu.i\, :-;'il 
ne fallait pi.Ls I ui r~'cotmaitro :.·L quetq11cs 
égards uno significa.tion plus haute. 
Mais, tandis qu·on ne peut gui!l'e cntcn
dre suus le nom d.c travail quo l"cxcr
cico pur er. simple des forces phydiqucs 
ou d.es faculL~s intellcctuollc~ de:l'llumme, 
on doit comp1•end re sous lc nom <l' indus
tl'ic t 1. misc en muvre de ces me mos 
forces, a~;cc toutes lcs combinaisons so
dcdos r; ui en Wt[Jílwnlent la )itlissunce cl 
te cm1cow·s du tons lcs OfJCnts physiqacs 
rpti en fittlOrisunt l' action.» ( Coqtw{i,-t e/. 
Gu.illamnin, Dict. de/.' Econ. Púl., i.om. 
I p<tg'. L 012, Bt'uxelle:-:;, 185:3.) 

\( Toute.) lcs ruis IJIIO los enlrCJ!l"Í.~tJ S 
1n·onncnt lles peopoetions consiM~r·ablcs, 
l.o môme homrne nn pcut pt11~ l'out•nil' :1. 
lui scnl dos c:t.pit.n.ux on rliHtnLitr! sflf· 
tisanto et pt'opot•tionúo au numbre rles 
trava.illours. . 

Alors un nomb1·oplns 011 moinsgl'a.nd lle 
ca.pitttlistcs S::l l'úunissont poue l'dlll'llÍI: 
los ClLlJÍfittUX . Ot~COSSU.Ü'CS, et l'entr•epl'Í~e 
se i.rouve constiLuéc ~nus la. fol'mc dit.e 
de soddte po.r w:tions, formo nou vcllo qui 
se multiplie extraor·dinttit'cmont de nos 
,jours, du moins dans le commerca et l'in· 
dustrle. La sociét1j pal' actioos prr~scHHO 
en c1fot de gra.ndes l"acilit.tls, pl'éci'3emcnt 
pae co qu'el.te ost exclu~ivcmont uno as: 
socii.Ltion do ca.pitanx. Or, dos trois ins· 
truments de production, le tra.vo il, la 
terre et lo capital, cc dm·nio·l· est cclui 
qui se préte Je mioux it l'associ;11iion :•, 
raison üo certains caraeti'.I'03 qui lui 
sont propros, et que lcd deux auLl'Ofo: 
sont Ioin de préscntor au ntômc de;.rt·é. 
sa divisibilite, sa moUílitd, .. .Et, suiv:mt 
quo les capitalistes prêfórcnt nn rcv(m''· 
fixo ou 1:1e plai~ont. ;i, tcntor lit 1iJr·t;une. 
le.; suciêtés unonyme::; Je11r o/I'J•ont S1Jit, 
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des obligations, qui sont des créances 
donnant droit de toucher un revcnu fixe, 
soit dos act;ons, qui sunt dos parts de 
._çopropriétê donnant üroit ;.t une part 
pruportionolle dans l C;'; l'isq ues et les pro
fits de l'entl'eprise. » (C. Gide, l'rinc. 
cl'Econ. Pal.,_p.~gs.lS~~-184, Paris, l8t~6.) 

OS AR\I'S. 9, ll. 4, 1 () O 12 DA CONSTITUIÇ'ÃO 
Fi~~ DEllAL 

As Appclladas acabam de demonstrar c do 
deixar' evideneiado t;unbum,como presumem, 
que o imposto fed.or·al, cum que tenm sido 
tributadas, a. partir íle I898, n<1da ê menos 
do q 110 um i111p ~ sto sobt·e os dividendos tlls
tl'ibui,los a. setl::> a.ccionista.s. 

Tu.e::; divi<let ido::;, cumpre nfio osquoccr, s6 
tomn scevido de clcmen tu para o arbitra
mento do valoe pucuniario dtts quotas de 
impo::;to pagas ; c, si ê pel'lllittido applicar 
ao CH so uma. fünnu ht Llc operação c.tr·ithme
tictt, das m<.Lis elementares o mais praticadas 
no commemio, as Appell:tda.:'l dtrào que •·sses 
dividendos ~ó repl'usonbm, na. especie, o 
pa.p::l daqncllo f'ac .or de cuj:L mnlr.iplicaçfio 
polu tempo c pola taxa CtJnhecid .. t 1·osulta, 
como proüuctu ll:t opCl·açãu Ul'Hlnuotiea., o 
.jtn'u 'lll 'l se tinha em vista conhecer, juro D, 
q llC Cvl'l'U:i}>un,iem, no cnsrJ em q uestã0, as 
qnuta:-:; tl'lliut<tt'Üt,::; p Lgas pelas Appelladas. 

I•: ha.sfi:L let· com :.tfg,, 1na att.unçã.u ê:~i'l lei:'l 
qn:•. df'sse itn )HJt>to so tuon1 occupa.uo, dc,úe 
aqnolla quo o CL'POU (lui n. 4.5J7, de ·2n de 
scl.ombt·u do !t-)67) o iJ seu pr'imciro l'cgnh
mcnt'J . (t:n,•l:<:to n. 4.3-Hi. de 2>l do mar·ço 
ele lR!iUJ, p:.Lt.'tL ter ::;t • a. hnmediu.üL vnrtcz:L 
de qun Ollti'O ltfi.o ú r) sonti !:; dessas leis, 
q uanüo mn Sl\guidt1 :.L doelar:tr,!fLo d.a l;u.xa. d'J 
impus1.0. allsi1n :'lü llllllllt'Íall1 .•. rlu s /Hmefic:ios 
fj 1'C disf.l·iuui;•t:m wm11a! o•Ctllc r.ws acciúttistrt.~ 
(c i t. l(~ i rl () 1 H07) ; ••• dos UI.' i/(' flciiJS di .<: lri
lntérlo,<; oos acr.:iow ::l t. u: (cil;. reg. du If3GD); •.. 
UOi~ diDirlt~ · rlos r.lL1i'1:úuit/o .: ur,s acdonistr,u: 
(rc.~· . de~ t5 d •.,juli!IJ d.o 1874i: . . . rlosdi'I.?Ít./cn
rlo::; lligll'iln.o.dos ao:: nr:ciOJii;:/as (l'eg. do ·a 
do fovet·eír•,; 'm lH:-18): .•. sJI)l'(\ us dividen
dos (lei do 31J d.e <l i lZr.~nÍ.hl'u do 1891) ; ... Sil· 

b1·e O$ divirlon:Jus (lni de '!l dP novernbt·u üe 
18D2) : subt•u os di Ytr.lun,Jus (\oi::; do 181:1:: 
a 1897). · 

Ma.s, st :ts~im ú, c si irnp ..... to sobre i11· 
dn:~tt · ias é prcci::;a,montc :tquolle c1r1 q11C sfío 
colJectu.Jus individuus ou associaç:ões, pelo 
moi;ivo ou em cunsid t.\I'tl<,~àu da indwm·ia 
oxercida polo contribuinte, '·" logic:t o o 
senso c.Jnunum amrm:un que outro nã.o l\ 
COJU e1fc~ito, o impusto federal, quu a::; Appol
Ja.dttS toem pago, desde 189-<, pelo mo
tivo ou em considor<~<;ão da:s íntlustrh~s 
qnc cxplora.m, . rnedtJttnte quotas de paga
mcuj,() calculadas, de :.tceorúo eom as taxit~ 

leg3,es, sobre o valor dos ·-dividendos que,. 
dentro desse la.pso de tempo, teem sido . por 
ellas distribuiclos tt seus accionista.s. Nada . 
mais incontestavel. 

Ora, a Constituição da Repu blica prescr·eves . 
em termos expressos, os mais posir.i vos c ter- · 
minantes (art. go n. 4), que deceetar im
postus sobre inrlustrias P profi:::;sões constitue · 
ohjecto de attribuição p1·iuaUua dos EstaJos 
fecterados ; como prescreve ainda, redunda.n
tcmenl;e a.liú.s, qut~ da competencia cumula
tiva du. União e E~;tu.dos. r;m mu.toria fiscal, 
sejam excluüius qua,osi1uer impo:;tos ou 
foutos de renda que se cumpr(•ltendercm nas 
con,potencias ,privativas, segundo l)l'Cce
dentes tijspo:,;ições (a.rt. 12). 

Logo, sã.o manifest[tmente infringentes 
dess.Gs dispositivos constituc1unaes as u.i
ver~as leis da. União. qne vão tl'ibutc.Lndo as 
Appella.lias, companhias ou sociedades ano
nrma.s com séde em um !lo.; Estados da Ro· 
publica, por meio do imposto, contra o qual 
ellas reclamam ; imposto lançado sobee as 
inJ.ustl'Lts a que applicam sua act.iyirlaue 
merL-anttl e 'lue consi;ituem mudo uc aul'erir 
ret1d<.t do capitaL collec~ívo que ta,es in
dnst.rüLs repl'e:scntam. 

Nãu ::;e coutest~1 o facto do sel'em as Ap· 
pellívlas compa~tbias indu:-;triaes ; nã.o SC! 
con t.est<t, tão puuL:o, o dn serem ella.s estabe
lecida.~ em um tlos J.<;,.;t:1dos l'ederarlos, onde, 
cumpr·o not.ar. j:i p,rgam esse mesmo im
po~tio, em execução das lei::; locaes, que c 
co1Hempli1m cnt;eo as !untes da. r·enda Jl:\l'· 
Licul:l.r du l'efel'ido b:stado ; que fu.lr;a, pois, 
para, cae:tctol'iz:d-u cotno :t tl'il)lll,ação quo a 
Cunsl.ituiç:io d:.t ltot1nhlíca, no art . !Jo, 11. 4, de 
selt iustt'IHnonJ.O, ütwbm dtL compotcnda. 
priva&Í\':L du:-; goVllt'ltos cstadu:.ws ? 

Dons s:·w <.Lpo11 :t." us ciH'étc~ero:-3 consti· 
tucion;w~ do i111 post'> em <~U<~:-;ti"Lu, no ponto 
<lo \'ÍSI.a fh compur;oncitt parzt do ·mutl-u: 
nm cxp1·e~su na Uonsl.ituh;~Lu, irnpl ictto u 
01tLro. O expr·es.:;o eOIISi:sl.c em ter ellc J)Ol' 
objncto um<.t in.l ;:-:; ,. l'ia, ; o itnplic; to, em ~o r· 
C::il.a. inuust;ria explonul:t no Est:.tLlo enjtts Lcb 
~t tl'ib:1tam.· 

N:lo contesta.d;ll'), pois, nem it eoncli ,í'io do 
esta.hel.oeimcn liu tüts App!!Llatlas om um dos 
l~sta.dos !'edtli'U.rlos, nem a tla. :-:;u<L n:tttn·oz:J. dt~ 
ernprezas intlustr·üLt!S, tllli: rest.:.~ <Linda dc
mon:strar p<~.l':.t a c :t'teza da anLinoltiHl, ent1·e 
o impust~> e os di..;pu~itivos cunsW;uciolmes ! 

Denr.r·e os diversos critol'ius p:wa. <L ca.
L'actot•izaçã.o<losLc o <LJ::i uumu,is imposto:~. q llC 
o art. 91) da. Constitrú~~ilo decla,r:.t da. eumpe
teDI!ÍU. pr·i v a ti vrt dos l~sr.:.tdos f'utlet·a.dos o:-: 
ConstiLuintcs da H.opub!ic<t sa.biamuncc JH'CÍC· 
l'Ü';trn aqueUe quo nwlhut' consulta as exi
goncias do systom:t ue discrimi.na.çilo ru,uical, 
que elle3 ·&inharn em visttt estttbelecol', pal'a, 
a compo1;encia dos dous govel'nos que con-
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stituem a unida.de collectiva do Estado Fe
deral -o criterio do objccto ou incidencia 
tlo imposto, criterio facil, seguro o iosophis
mavel ; e este critel'io. uma vez prcCerido, 
seja qual furo hnpostt> polu Cl'itel'io th Slt:.t 
natnrez::t, pelo de sou:-; etl'oítos o m::tis re
lações no direito fiscal, ou p~lo de outros 
motivos que lho tenham determinado ::1. de
nominação. o imposto que incidir sobr-e in
dustr"i ·s scrtL sempre da, competoncia priva
tiva, dos t•:stados t'odel·arlos, no systenu a.du
ptado e poe fá1'ma inc:qaivoca, inanifestn,du 
nos tllxt.os da .. Cun::;tituiçãu Fccleral. 

Esti1 aeg-umentn,ção, p1·ecln.ros .Tnizcs, ,·. tias 
'lue ::;e irnpõe -11, oã' pelo csplcnd,>l' da lin
guagem ou ontr. s mcPir.us pessoaes do qtn1n 
as produz, m:~s, sirnple::>montn, pela cvidenci;L 
da vcl'd ~~e sust:m t;·,d:~. e peta. sincm·a. 1Joa ré 
com quo esta é : ~xpo-;t.a.. Tlldo o que n:Tu for 
isto, sor·tí. t;m•givot·.-;:t,çio o llt_\ ·:,;tifie;,~çlll)da vcl'
(bde con::;Litucional, por m:tis t·e -:peita;vei-; q uu 
})ossa,m ser o.-:l mo ti v.;:~ o <L: into11çue>.s d•J 1:-0!t· 
tradictul'. Lex SU.fler OíilnÍr!. 

Não se prntenda. qne o disposi tiYo consti
tucionu.l, <Lssirn intot'lWC(;acio, a.ttl'ibuc ao:; 
Estaclo:,; r.ocl:l. a. taxac;fi.o :-;obre a riqnoza in
i1ustrial do p:dz, exelniU.a. :1, Uniã.o ,le haul'ir· 
tl<l.S Orrt[H'i1Z1lS illt'lUSI.I'Í;LClS, êl,ÍllthL a.S 111:tis ÍI11-
})0l'G~LiltO:-; n J!l'tHpora~, C!lmlrpwr :-,;ubsid iu P<H'a 
as sun.s 1·oecir.:L~. 

A Uni:-íu 10m o incontesl;a.vel Jit·uit•J c.ln 
tl'ibu&HI' :t pi·udtiCt~~ii.o indw;rri:~l. :t,s.-;im a du 
ll:tiz etJrno a. irn;IIJt'tadê!, do esLr:Lngcii'O, j i 
poe m··iu d,> impo~l.u 1le consnmr> solJl'd us 
pl'o:luet d dê.t indu:-;t;1·ia nar:iu11a.L, j:t piJT' moio 
do imp•JSI.O de impot't:u;['to, ::w~uido o1t n:·,o do 
de cuns111l11J, snl•ro o.-; prutl.uct.o' tio pl'oec
<londê.L ('::iLI'allg'UÍL'/1, . 

Mais a. i ,,,LL. A.' Un íii.o, oxclu-;iv:tm(.~llte. 
dovi:t e J!tljWt.iL· o diL·ui r.,J do tribui.at' 11::> 
_prudut.:Lo.~ indlt:'3f;r·i tcs do:-;i;inu.dos :i expOI'· 
taçií.o, tlo..:,le 'JIIO n, olla., oxclusiv:unonl;e, 
eompet;e tt·ilmt:u as impor·b.(;õu.-;. o ningu.:m 
1m qw~ n:i.•1 saih<L quu, nas L'elar,:õe:.;_ do cum· 
ll10J'cio in i,ot·nactonu,l, tt 1}:-,:por·L:~(:ã() (: o 
I.Tr.dilo Cl)lll llllll S : ~ ]la_!:; . ~ U ,fcf,í[,, l'f\pi'C:-iC~n
taclo p!'.la illlj)IH'L:tl;::'i.u. 

Um e Olll;l'O da.qu:t:r~:-: Ílttp:Jsto.;;, pl.>r't)rn. 
pertencem ;i, clas.-w do.-;; i!11Ur,:ctu.~. como i,lf]i
,.,.ecto t! v que inehlc~ :..:oiH'o as oxport.aç:õns, 
nenhu1n ddJe.-; inddrn,lo din;damenle quer 
sobre o ca,pital, quer· sóbt·o a, r-on.la das in
tliistdu..;; ao pass' cuw, sogun·Ju o dispositivo 
consti tuelon:.d em q rw:-lt;ão, :t com pctnn ~ia 
pri va.tí.va. do:-; ~~~ta.tlu:o; :-;6 so 1m~nife:~ta. c s<~ 
oxorco pot• um irnposto (tiJ·ecto, que t.lu\'e 
iucidir, necossa.l'i::t o imrnodiata,monte, sobre 
a p·ropria inrlusl 'rio., 1·ep1'1JS1JHlada eslt( yJela 
sua renda. 

A isso, pois, se limita. ~~ competcnci:J priva· 
tivu. dos Estados~ nosL:\ mateda.. 

Não dissemo:-; cou.;;~t quo nã.o 03tej:t na 
consciencia. de toda <L gente quanllo a.ll11dimus 
;ís va.n ·.agens do eritceio flltO os logishulores 
consü~uintos tl<.t Rop11blic:l prcferir<LITI, para 
a. affirma()Io da compctencht pL·i vat[,·<.t do.o: 
I!:s~a.dos federados. na, g!'a v o nu1 ~el'ia do~ 
impostus: - o critoL'it) do olljecttJ ou inci
dencüt (la. tl'ilmt<.tçã.o. 

Apreciada, port)m. de um pontu tle vi:-:;ta 
m:ds goL'<tl e, sobr!'twlo , mats sciunt.iflco, <I 

onurnoraçio con::; t.itnciun;d dt) ta.us ilup"stos. 
e comp;_tt·ados elles cum os a.tt,rilmidus Ct 
competeneüt, pl'i v;ttiva tla Uniiio, <t obt·a 
daquell<~s tcgislatlorcs em non!tu1.n:L o11tra 
parte rle SCJII::> dispusitiVIJS t~. mais cl't~dut'l~ de 
apphLuso, pur•!Ul' 11:ustl'êl, nesta. que. l'dSal
vaLla::; cxc<~P~.~I'Jc::> qun :ts cit'emn,.;ktnt·i.a~ poli
ti~~as <lo rnumeuto exigiam Cl!lll u cat·"cter 
d.e f . t'<tnsac<,~Õt:!-'3 irnpot·io:-:as, o plano cunsl;itu
cional da tliscrimina1;~o 1la:-; L'CntbS olmtluce 
a, um llo:,; puucos pr·ineipios j;t i neoncu,sus 1111 

tln:_LJJÇ'l. O<t~d~u tu dos !!:s 1.ados l'edl\f':~ti vos pelo 
typu do noss .l. 

Ni!St•l pont •,j11stit::L (: ,_.,ml'us..;n.l-o. nen:mma 
ths :tctaans eon:-;ti tui<)1os Ccdcr:.Ul-:i m:d::; se 
r·cconunCitd<L pelo 'espi.t·ito dL~ progTC::iSO 
scienl,ific.,,, nem peta :1,nt·!l·id:ulc pral;it::L dos 
!'aer.o :~. 

QtiGt'<:mos (';Lll:tr do gTandf~. p!'incipio, de 
'FW j:i. 1tu:-; oecupü.nus ~~~~ pat·ecm· n1niGti.Io 
sobl'C 1\Sh 11lüSJII:.~ l.[lll)~f.::tu, dt~ pc;·tonc(!:om 
~LOS 1~:-;t : tdtJ'l pa.l'i.ÍCitfaL·e-; 011 t't!d()l'(.l.ll•tS OS Lffi· 
posW . .; dit't!Ct.os, eo ,,o ose1·iarn tud~~s 11s unn
lllOI.'i1·ltJS no at'i .. !-J-, d:1. Cun-tit;llit,::·lo, ~i entre 
tll.l·s, inl'lllizrnento. n;i,ll :-: ~ acl,:ts::>l! 1) qUt! in
cill: sulw• exp.,r·l,;u,: lin::>, l'ü . .;l'I'Y"d 1s p H':L •t 
compt!t.enci 1. p1·i v:1.1.i \'n, th !~111:\. 1 t):) iíll pu.-; tu<:: 
illdit·t~CI,us, 'l!lat!:-} :-::·tu o.-; lll,;neiun<~do:\ no 
:u·t.. 7" do ius ,t'llmenttJ <;,_,nsliiLiteiotl -d :

p.-ineipi , l'ltlllhlltnn t,;tl Jl:t l;linul'h d_'·' ;-;y.~t.llll1a 
C ~:tg'J'êtJu jl(dêi.S Ít;i)o-; 1b. t~Xpt\I'IOII•'I:t 1] :; ,-; 

tt·os l·:st.atlo~ l'c lt~J·:w) c m.;:itlrll';_l-fos us l,ypu ' 
m.d:-; p r ~t·f'nil•;s d:L ll:O:Jll~~it): -- J-:~t.·1·li!.; l'ní.Jos 
Suissa, e Allemanlta. ( ·) 

(·) Tln in,Uvi·lll :l.l ~l;:.i;u;s l1 : 1V(~ :1,IW~ .\';; 
d.m•ivuJ tllC!ÍL' [H'illl: :p :t,l I'CWOlllW f't'Oill di
l'tlet'. an1l tllt) I\\ he:d g·ovet'lllll<•nl; l'l'llrn 
t;ltJ:-ie wlli.cll ;u·n indiPnet; lntl, l.l!i:.; lms 
lncn rm~Lt.m· , ,(' solor;t.ion :~nd puliey 
lri<Wlly, ul;1: ... >• (Co 11.1':\', .I J'J'I;, drJ,! tlw /,rW1 

u(' 'J'u:t;l.!lÍol', lXI,g-. ·1, Cltingo, IHKLi). 
:\ux Et:J,ts-LTnis, en111m 1 llll1 S11i.-;s::, lth t'I .J· 

cet.tos du lwdg JL f'e.J(:I'<LI sonli :~li n1en t.é1~s pa.r 
lü!:l collti·ibuitwns indí1·ect.o;: dollitlld; W5 
rníl!i.Jns, dl'.Jit r.l'acrlis·~ l~U millinns :;•n· un 
budgot; üo :~:3) i.L :!50 milli .. JII:'i. (\'v~-:..;_ ÜU).'t~r, 
J!Im1J6t surta Br.mGrur, pag. Hf2, PtLI'JS IHH t ). 

Jl fon .larnen t;o dnllit tina.nz:.L di C!III J S~ií (S l;:üi 
l''etict·ali.) ~~ cuSI.il,uito, invece, dello unpuHt~ 
indil'l:1tte sui oonsnmi, lo sole accolte rloglt 
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E~ta. sf!,bia. partilha do poder de tributar, 
ónti·e a, União e seus membt•os. funda se na 
propria natureza. dos impostos, que são assim 
discriminados e classificados, S3gundo o cri
terio dos caracteres commulls a. eadu. mn dos 
grupos da. divisão ; e sl os attribuidos ao go
:verno central sáo cs que mais lheem1veem, 
pelo gr~mlc poder· da. proJuctivid •.elo, gt·a,ndc 
elasticidade c unifm•miJvAe n'Js tn.ri!'<ts, som 
attenção áscircumstancias de pes:::>o:l, meio 
o logar, os directos, pelo cJntrario, ttd::r';ri
ctos ;.i, regra. da. proporcionalida':lo e doter.lli
.nados por p:·csump~:õed, considci'<tções c mo· 
ti vos de caracter e.1sencialmcnte local o pe.:;
soal, são por ta3s qualida.dos os natura,lmonh 
indicados á comp3tencia dos go vemos re 
gi.onaes. 

A Empresa Industrial, por exemplo, que, 
om certa locali<l<.t.<le do p:tiz, pôde, sem dm
equilibi'io nos seus or(p.mcntos du r0ccita c 
llespesa, ou sem o sacrificiu de suas ros~rvas, 
so1l'rer uma taxaç~?io dil'Ccta, em propor<;fio 
com os ~cus rocur·sos e lucro:; liquüio::;, PJ· 
deria ter sido, ont.t•ctanto, um.:t empresa 
precarla e incapa.z do hxação d~t mos ma es
pecie, si collocada em localidade difl'erente, 
onde seus productos não f'o~sem ol~ccto de 
igual procura. 

Ainda quando, p(JÍS, o [tl't. 12 du, Consti
tuiç~ão não ofl'eccce3~e ao poder da tdbutaçfio 
concurrente o limHe da.s compntenciu.s pri
vativas alli oxpress:\s, em todo caso estaria 
tal pode1· ~u,jeito scmpL·c ao limiLe concreLi
zadu nos irnpo::;tos indit·ectus, QLta.ndo exOL'
cido este poder· ·pelos Esi;aüos, e nos dir·ect.os, 
:t cuja cla.~s::\ pertence o impo.:;to quo incide 
solH'G inüust:L'ias, qnantlu oxel'cido pela Unii1o 
semellt:tntn podm•. L:rn duplo motivo, con
sogltln tf..lmün to, para, a incun:;titucionttlidade 
do ímpusto federal que csl;:i inc:idindo solJru 
as indus1.ritts exploradas pelas ~tppella.das. 

E não so at•gumente co:n o imp:.l::~to- ex
cdpçtlo- mencionado no n. 1 elo aPt. 0° do 
inst.rumonto constitucional, o imposto sob1·e 
as exp~1rtaçües ; porrtuc ninguem ignora que 
acompetencia pm•rt cs~e imposto constitue 
poder transitorio <lo;; Estados f'e<lcra.clos, em 
!:!ubstitniçào tcmporaria. uo imposto t'Jrr·ito
rial, quo é imposto diPecto. 

Pelo projecto de Constituiçii.o, organiza.do 
pelo Governo PI'ovisot·io (art. 8Q, § 2'), 

aqu3lle imp.).:;to tm·ia de cussa1• em 1898, on 
antes. si assim delibeL'.tsse o Congresso. o si 
esta clausula restrictiva não fui repL'oduzida 
no instmrnento da Constituiç~::io, nem por 
isso semelhante imposto deixuu .de SCL' nella 
enumel'ado com:> uma renda. d} duração 
ephomoea pal'<t os governos locaes, como ·r,,z 
certo o relatoL'io du, Commi:3são üos Vinte o 
um l\lombros do Congrosso Cons!;ituiote, a que 
f"oi commottido o e.3tudo do projecto governa- · 
mental. 

\~os impe>stos de exportu.ção, diz <Lquelle 
rclat•Jrio, incidindo sobre a producção dos 
Esta.dos que os dJct•cbm, atrectam diL·ecta e 
immcdiat:1mento os int.er.:sses economieos 
do::) mesmos Estados, o, part:tnto, aos respe
etivJs governos locans é qne dev(} ser d~ixa.
do o cuidado u~ p:mpae a~ CoL'ças prodilcto
ras em seus tcrritorios, minorando ou sup· 
primi.r.'ldo e~scs impostos, conforme exigi
rem .~l.s ci~·cumstancias peculiares a cada 
um. 

E~.sa, li b2.rd<.vic de acção, pL'oseguc o rola
torio, lhes ú la.n~o mais nece:;saria, quanto é 
ccr·to que, delJenclo o im.p .1sto de e:r.:partaçtio 
ser subslituido pelo lel'ritori<.!l, e dependendo 
es~e de um cada1tro, cuj:J. execução demanda 
tempo e considoraveis despeztts, não se púclo 
a p1·ioJ'i p:·ecisar a época en1 qne cada Estldo 
se achar·á hahilit:tdo a operar essa substi
tuição.» (:lnnaes dG 1890, vol. lo, paginas 
79-80). . 

A oxcepção, pois, confirma, pelos seus mo
ti vos, a regra constitucional de perl;encerom 
exclusivamente aos g:-;l;ttdos as. tl'ibutações 
de c<tracter directJ, sú pertcncenuo á União 
as I}C CU.!'aClt:>f' indirecto; regra, que Ü assim 
brilltantcmonte jusWicad<t po1• F. li'lora : 

cJcll.a nat.ur·a dello Stato fedm•ttlo, incal•ica
to do vrovvedcre a, ~copi CJmuni rlai cittadlni 
di tuHi g!i Stati, cl:lli<L irnpor·t;tnza c;·escente 
di questi l.Jisogni Cl)tnuni st.essi, corno üalla 
necessWt di adottat·e un tributo unico per 
tu tt.i i governi p:trtieolu.ri - qu;tli si siano 

Stati UniU, ncí quali rnu.ncuno lo imposto 
fedorali misto o nomínaJi cd i coutl'ilm1;i ma,· 
tricula.rí di cui offt•uno osompio insiomu a 
quo!Jo gli a.ll;l'i SJ;ati composti. Sotto quosto 
rcguardo, la, ftna.nza dogli Sta.ti Uniti, p:.lr 
la sua autonomia, por la simpliciti.l,, ü il nw
dello mogJiore di ciiJ che deve cs~ero la fi
nanza degli St~U membri, Ia piú vm·i1L o 
complicatu. cho se possa imngina.ro, sehbenc 

basata generalmenle su imposto diretto 8ul 
patrimonb :~pplicate p3rb con i criteri pill 
di~fot•mo e S:>vcnte inlq ui. S·JBri!endo gli 82 
millioni <li ta.s~e po::>talí da,lle ent1•atc tota.li 
di ·í50 milio·.1i di dollari per H 1807, lo im
poste inJirette sni consumi p1•odus:113ro da 
sole 324 milioni sopra 384, amonl;aro uel
l'enti'ttt<t complcssiva .... 

L'ontra.ta. pl•incipa,ie (na 8uis.~a) di questa 
c p;)i Cl>l':ltituit:L, cume in tutti gli Sta.ti Fn· 
dm·ali, d.a.llo imposto indir•Htto, o cíoe, clai 
dazl ostomi sulli ímportazioni. el esporta
zioni, la cui u,ll,tt, pr·oduttivitú., superiore ai 
quattt•o quinti doU:t ontrattt totttlo, o dovuttt 
non solo :t!la, elt~':lticitit moravigliosa. di si
mili tt•ilJuti, etc ••• 
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Jc forme di l'icclwzza in essi p1·cvalenti, lo 
tt'n.dizioui, icostumi, il gra.J.o de civilii.i~ di 
richie(lono quindi imposGe. diverso- ne de· 
riva che le imposte federali devono posse
dJr.~ i re,luisiti della. geneeJlitit, dulla. pt'O· 
clutti vit.iL e della elastici tiL e la. ma.ggiore 
identit~t nello forme di peecezione. 

Or<t, a simili esigcnze soduisfa.no perfettn.
meme lo imposte indirettc, spcchlmcnte 
sui consumi ui prodoti,i indigeni o stranieri. 
Le imposts indirettc. infatti; re<:tljzza.no il 
principio ginridico d.ella universaliUL o ge
neralittl dell'imposta, meJi.ante la ta.ssa
:ziono duna lnlrce di prim:1 neces..,Wt clli 
rientra. nel con:;umo di tui.te le cconomie, il 
cite non pnú dit·si dei tt•ibnti dit·etti eor
risposti da. tal une clas~i sol tanto dcllo St:.tto 
e precünmeote dai posscssori di ricclwzza 
irnmobillare o mobilia.re, cho reppeoson ta no 
uno r1uota. mínima dclla popohtziono com-
plessiv:.t ....... , .....•..................... 
Como, infatti, prenllondo a considerar.:~ gli 
Sta.i.i Unlt.i d.'America c la. Svizzm·a, appli
caro lc stesso imp:Jste nel i\Iaino mon tuoso 
e nelle ampie e l'icclte pianul'a dull~L CtLl'o
Una c dell<~ Vit•ginia, nci ca,ntoni industrLali 
di Zunigo e di Basilea e noi cJ,nl.oni agricoli 

I../.t f,mte princip:tlc (na .lfl,;nwnlw) dulle 
entra.te il pe•·ü costiLuit':t. ualle impu:-;t) inlli
ret',e sui consnmi e sugli affari, lcqua.li com· 
plcssivarnentc dieJcro nol 1897-18\JS nn gct
tito di 653 milioni, supcf'i,Jrc a.!h mctiL 
dall'intef'iL ontt'<tt't, (F. FwnA, Le Hnrm:.e 
der;li Sluli Cn;11posti, eap. :2-0

, pag:;, 51, C\2 
o L\9, Torino, WOO). 

La ConCéilér·<Ltiun s'o.:;t cantonn1~0 <htn~ le 
üomidne dos impôts in•Hrcets, q11'un gran.J 
tenii;qir·o ot do p11issants rnoyens d'a~:t.ion 
lui put·mettent do t'cllltlJ•e plus pt•oducUf' quo 
lcs cantons. La souverttinoté do cc.s d.m·nicrs 
cn matiet·c <l'impôts llireclil:i e.')t jU':lt]u'iL JH'é
scn ~ restéc intacto ..• 

do Sciatfusa ü dol Vallcsc '? L'imposi~ioHtJ 
direita. ha. un cara1;i,erc csscnzia.lmcn t,e lo
cale, cppero non convicne punto allo Stato 
Composto, clw ab!Jisogn<l. di un~t impos1.a 
unica per l'intel'O torritorio f~dcwalc. 1\1 
governo fodor<.tlc q uindi dcvono as::;ognarsi 
lo irnposte indil'ctte ; ai governl l):n'ticola.l'i 
lo imposte direi. te.» (Le Ji'inw1::.t; dc!Jti Stol7: 
Coinposti. Cap. 2, pag:-<. 36-37, Torinu, 1890). 

Do exposto so vê, p.Jrtanto, que n. incon
stitncionalidadn do impJsto í'e<let•a.t infligido 
ú.s appcltadas se· acha, iererea.gavclmente (10-
mou~tmd.a: 

a) por SOL' esw imposto um da.quclles ltltC 
a Constituiçãu d:xdara. da cilmpetoncil~ pi'i
vativa do:' ~::;t.a·lus l'etlct'i.tdos. (Cun::;t., al't. ~J'> 
n .. J); 

b) poi' SOl' o mo;:;mo irnpo~to um da.quelle:-:; 
que a Constitui<itu exclue d<1 competencin. 
concurr-eni/J da t;nii'i,o c Esta.1los. (Con:-;t.; 
u.rt. 12) ; 

c) por ::irr semclhant.o imposl.o, fin:lolmcnte, 
um dos impostos dil'cctos que, pcl<L q .taliua,te 
de dircctos, í.t Cunsti t.uiçfto dedttl':t, d<t com
peGcncia. pl'i vakm do.s Estados c c~c:lni .o <ht 
cumpctonch conemTOIHC rh~ Unii1o c Estadus. 
(Con:-:;t., :u·tr;. D0 c l2). 

As :tppcll·t,das, quõ só u, Constituiqilo in
vocn.m como t(tulo o fund;tmcuio do seu d.i
t'oil,uconc:ulc:l,<lo, que só i.t Qxccut:ü.o dus 
p1·ocoitos constil.uciunaos podem o t·cchmant, 
na obra. dü J'ep:t,raç~ã.o que lhes ~~ devidu., não 
qum·cm, cort:~mcntc, cxcluit· da, sua. <11'gLt
ll1t!ll t,tt<;ão. fundw1a. IJU, maiot• bua. l't'!, o pro
':oi!,o cunsLitucion·'.l quo, em nui hot·a, pm·
rnil.timlo :~ rluplt~ ~:tx.~.t.~;·,o,vciu pcrttn·lmr t.od.a. 
it. logica, c lt:tl'monia, sei ·ntific:t. 1lu IJollo sy:-:(· 
fíom:L tio disr~I'ÍII1Í n:.tç~.lo cl:Ls l'Clld<tS, esboçado 
n<Ml prer;o:Jcn~<H di . ..;po.;ir;•jc,, da, gra,nclc lei. 

H.nmar.lU·Jns, cn p.tssnnt, qu'il ost pou do 
·doma.ines do <h·oit public oil cct.r.o sou vorui
<net(l (dus Crm!lies) soit plus jusl;ifWe que dans 
colui qui fu.it l'objt do notre (ltude. r~es lois 
d~impôt sont, cn rolu.tion intimo avo1~ lo génío 
nu.tionul ot le Ul~Voloppemcnt dos penples qui 
les unt promulguúos. Lcur <:ttt& social, lour 
ricllesse, lom's t1•aU.itions, lcul'.; JU<J.mrs, lou1· 
inuépenclancc do ca.ractilre, leuL' commerce, 
lcur I~DU;:i'l'Rm. son autant do fctctem·s dont 
lu. loi doit teni1· c<Jmpte .•• Si la, Suis:~o pos· 
sedo une colloction do lois tlscalcs si diff,í
l'entcs, ollo lo t.loit nn granuo piwtio u.u ra.it 
~J.llO les l•]tata c,mt·~~Jórús ont pu choil'IÍL' libr·<~· 
JnOnt lOS SyS~iHnOS {!IIÍ }'I:J.l'U,l.if:IU.lont Ctl.lli'Ol' 
Jo mícux nvcc lo~ circonfJtu.ncos locu.lct~ ot.l os 
som·ccs (lO revcnw:1 diJnt 11 ~:~'u,gl~:~~ul t do dtl· 
tour·nm· une ptu•tio au p1•otJt do n;r,ali. 

DeploJ'itm u:;to m·ro fal,;tl, porta iLberl;;t á. 
chieana. logi~la.t;iva, pt'ct.exl.o Jl:l.l'1.L os ma.i
ot·es a.LusJs e inva~õe.~ rle um govm·no na 
itutunorni<t e indnpendond;t du uut1•o o mo
tivo de explora.ç1ão :·;empt·o f'íi.Cil p~.r'.J, n :tg. 
gravação do:; I. ri lmtos, em um regunen po. 

C'est cc qui expliqun qu't.n1 Suis:;e le~ pro· 
motcur:; úu pnisstLnt mouvemcnt ccntr:üisa· 
tclll', qui t:~e ma.nil'este a.ctuellcrnent, n'n.icn1i 
pas jusqu'it. pt'<~::lcnt i nscri ~ sm· lcUL' pro· 
gramme l'unifica.tion du dr•oit fiscal, ú, côt(! 
do c Jlc du droit civil ot du droit pénal. 
(CJ~ltgNVIÜ,r~, Les [ui.JH)ts én SuissrJ, p<1gS. 17, 
18, 38 c :u, La.usa.nno, l1'al'is, JHüf). 

l~st:t mesma. rngett, ftnuJmcnte, no sysLcrnn. 
!lsca,l da Fcd.cH•u,c;ho do Canadil,, morlittnte ~sta 
{'ór•mula.: "!JiJ't!IJl ttt.,:utirm witltitl. tlw JII'OVPIC!J 
in Ol'llrJ/' lo th.e /'(IÍ.'Iirut o( 1t l'f31JUIIIW fill' p1·o· 

nÍ1/dli/JiiO'JHWJ.~,>• (~ÍUNJtO, 1.'/w (:onstitutio,t 
of cw,mül, pu.g. ~'lú, Cl~ml!ri1lgc, H~89). 

30 
\'o\. V 
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litico onde a popular;ão é simultaneamente 
on1~ra.d;1 com impostos fecleri:tes, esta.du:tes e 
municipaes. 

E tanto mais o deploram, quanto veem c 
consideram que, eliminad<t ess11 incoo::)e . 
quench do pla,no iniciado pela Cons t.ituiç1o 
de 24 de fevereiro, esta tet·ia sido apnnt •. da,. 
entre suas congcoeres, como a Constituição 
federal, que JI).elhor e mais scicntific;uneme 
houvera dado solução ao diffici l problmn:t da 
discriminu,çã.o d:ts rendas no l~shdo P'e leral. 
a. ma,is e~c .• brosa, questi'i.11 e a mais ilnperiosél 
necessidade dos governos organisado:~ lJOl' 
csti1 fóJ.•ma fe.lerativa,. 

E q u;LI1to tudo quizemos i1prender na ex
pericoeiu. do 1·egimcn pelo gl'ande povo que 
o creou, só e.-;cgzecemo.s ou só d1~spresamos 
o modo corno por lt\, so entende e pra&ica. 
em ITI<Ltcria de impostos, o::;to facto rlc um 
só .povo c um ~ó territorio pormanentnrnento 
suj,ütos <'L acção de d.uus goveeous dbtinct;· ,s, 
autonomo.:; e cntl·c si independcn te~, mas 
com poder,,s co-extensivo:~ e cuot·donadus 
pelo pai2 inteiro. De 1:\. no::; teria vindu esti.t 
edifictwte llção : 

«It is a. fundamen bl m:txim in ta
xat.ion tha;t tlic t~ame propl~rt.y sh:tll 
nut hc subject. to a, donble t.a.x.· pa.ya 
ble by i;l1c Sé.Lm ~· pi.wty. cHI!er dil'ectl,}
ur indit·ect!y ; and wh ··I'ü it i:; once 
J.euidotl t1w,t :tny kind ot• cli.l.::;~ of pt•o
pel't.y L:) liab!e to IJo i;ax.od undor one 
pr·o1·lsiun of tho starntes, it h;ts l1eLm 
hctJ 1,0 fulluw, as n. leg-al conclusion, 
that tlw lcgisi:J.ttu•e t:Ould 110t ll:.tVC 
in t,on<led tlla,t thn s:.Lmc pr·op•·t·ty 
slwul.l tw :-:>lll>jed to a.nothe1· t ·.x. !,hun.!!h 
l.hct·c m<~y bo ~cncra.l wot·d~ in lhtl 
l:wt w!Jir·lt wo1dd soom t ;.l imply that it 
may bt! l.a.xod <t soeontl time.» CooLY, 
A 'l'l·eul un lltc, /,atr· of 'l'u:··at ·ion. Ch. fi , 
p:Lg. '!'!.7, Chicn.g-o, lt'tHi.) 

. i\Ias nfio hast:t.vrL isf;o; m·;.t ta,mhcm pre
ClS" , pa,m quo o OI'l'o ru;ti s csca, t~d:Llis<t~ c 
pelu. Sll<L ot·i.-dnal uoitlado. que u exelltplu da 
Suiss:.L l'usse, po1• cgu:d, düspt•ezado. cuti! .J in 
digno d:L n ssa imit'l.c,!fi.o,. da. Sita:"$•, quo ê u 
ber·ço •lo f'oJ.m· ;,Ji;mo no sen cone·~ i to mo
(lorno, quo por <:llc se rege <lesüc o :;ec·.ulo 
XIII, e c11ja ConstiHtic;fio diz assim: 

<< L:~ lt~gh;Jat:ion fc~dé1·ale statueri1 los 
« dispositions nt}cessai t•o.-; ponl' emp6-
« cllot· qn'un cilioyon soili imyJst it uou
« hln >), (Art. 40, :-!cl. al.) 

As appellad l.S submoi;tom-se, poeém, ao 
dispositivo duro, iníquo c <.tn ;trchico du. Con
stituiçi'io do sou pu.iz, c n1.ts r.un ·ddot· r.çües, 
quo vilu agora. prududr, i,or:lo sctnpl'e em 
mento, como llws cumpro, c ~~sou devm• de 
lcaldacle, u malsinada disposir):·r,o do art. 1 :-? 
do ins~rumento federal. 

Existente, muito emlJort~., este preceito 
constituciona.l, é preciso, entretanto, que 
elle seja interpret:td.o de modo a nãu produ
zie-se tl ana.l'chht , an:wchia pulitica. e fina.n
ceir ;., que serüt inovitavel no C<LSO rlc lhe 
da.t· sentido extensivo, cuntett a.t·egl'a de her
rneneutic:.L, que manda applical' o processo 
da intcUigencia r~stl'icti v a ú:~ leis o disposi
çõu::l de excepção o caracter odioso, qual (•. 
esta disposü,~ão. jà pJr ser ~eo ohjecto ma
t<-..ritt fiscal e. portanto. stricti jttris, .i<L por 
ser nmu. aberração elos princj pios da sciencia 
economiea o s,vstema da. tributa,ç<'Lu repetida, 
que ella, enuncia. e permitte. 

A finança do Esta,do Federal ,ma,is n.inda do 
que tt do Estado simples ou unita.rio, deve 
estar sujeita 1:ts t•egras e rnodaJidades de nm 
syst;emi1 scienr.ifico, que assegure as forças 
productura.s do p:tb a cxpan:-;ão e as garan
tias nocessarias a.o de::;envol vimnnto da ri
queza n:,~;cioó.a.l ; e mú::l no E<r.a,clo F'edoral. 
justu.me.hte pelas geétiJ ~os difficttl<la.dos pl'a
ticas, qu ,J resulliam de funcciona.n10nto si
mult;weo uo duplo apparclho ::·ovot·namen
tal, quo lhe ê in lwrcntc; clifficuLlarlos que; 
desptcsadi.tS, cLlSÜ'uitia,m a prupria. cullesão 
1losta. fórma c..lo Estudo Composto. 

Todo.; sabem, aldm diBSo, qu Ltli.o () deli
cada e geavo a, In<Lí.OI'i tL da incirlc11cia rlo im
po . .;:to, (llliLnc1u ~ ·ncaradu. pelo p ·isrna do phc· 
n· >rnenu economico donomina.do-l·cpercussri'c 
tlo iíJI.JIDslo, is1;o é, clus offeüo .~ c cunsoquon
cia.s doste sobr·e pn-:snas on cousas CJUC nã.o 
renham sido o objccto r.lt.t ·ineideJ eía directa 
J.a r.ribu t,a,ç~ã.o ; c Psta l'a.ee ll<t q un.-;ii~ o, e lia 
'101' si só. :;nria ba..tanto ptLt·a j11sti~c w o o::;
Ct'llpnlo e prec;uu:ões úlllll qtt í\ devo ~el' pl·a
ticada ~1, l'Ogra du ünposlo duplu nos I'Cgi
tn qns fi;:;c;ws qtu: o tolct':l,m. 

I~' rc.:.n·a f'untla.me.ntill, lltL jtu•i::;prudencia 
am··rican•1, q no os tex1.0.5 d: ~ Consti l;uiçã.u de· 
vnm S\H' lni·,m·pr•,•ta~lus pelo trtodo u tmLis ;~p
pt•opriado o conducon te iL J.'mliza( :o dvs fins 
do instrnme1tto, seus intuir.us, f'ttndado~ no 
bem g-m·;_~l. c o pc~osa.monto que 'dom n:.t i.odo 
u sy;)tema,, t.lD n.CC01'1lo com it n;üut\'/i.L e o!'! 
pt·t'nci pios l.lilSicos da f<.'n•rna. de go vm·nu 
adupta,d:t. 1 1~', cu r no :-;e v(>, urn:L appl ieaq:To, 
ao clir·uitu puiJiieo amrlt'it:a.nu. daqul'll ;t espo· 
cio rlo intoJ•p,·ot:~c.~:·,u qrw Savigny dnnutnina 
.-;y~tonrat.ica .. p111' f'tlll1la t• S1l tia, cnn~i . Lnt•:u;ii•J 
rlo que as din.rt•,..;;t~ in,Lil.ttii;Cio :~ o t'O;.{I':~:-:; d(. 
dil·oito ÜOVOIII l'J!H' ÍJ1tÍJllll.IIWlllt>.Jiga.•I:LS t'lliil'C' 
;;i, corno IJ!LI;l'us ta.nliui'l ult'IIII'Jttu.'l ,.,lltl['"!l Uil" 
tos do umtt vu.:.;ttL 11 n ida.lle I· 1. 

(·) It is a ca:rdina.l r.•tt!o in r.ll\•. inl,ot•pt• ,: ia· 
tion of l;lw ConstHution th<H lilte .ustr'tllnnnr 
rnu"t be so cun.)tt'ltoll ttH to givo ot!'out tu J,lw 
irHontion ot' tl10 people, who adoJ'tod i'· >-l. 
(BLACK, llandúooh of t.lw A.?~t. Const. Lcw.~ .. 
pa.g-. G8, 1897). 
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Por virtuüe desse elemento esseoc:ln.1 ao 
processo do intel'pretaçã/l das leis, as re
ceicas dos Estauos fedcL·ados devem :-:er im
mune4 da tributação concut·ronto da União, 
não só qua.nto Ct:' cousa~ que só pelos Estado.~ 
podem ser tl'ibut:ulas.j:t tributadas on n:-to pc
los Estados.ma:s t<1mbern quanl,o ;\:--;rendas que 
provierem de taes cousas ; c enteud i:~ pot· esta 
fôrma. cumo cumpre 1ue seja, ;t cxpre::-siiu 
-rendas, escl'ipt:t no art. lO da Cou:::tituiçãu. 
nesta expre.5::-í1o se compf'elwndmn toLlas as 
v•~rbas d;ts roceicas esta,duacs, jêt as proce-

·dente.:> do dominto privadJ dos Eshdos. j;i I 
as procedentes de cousas que só p6los Estauo!-3 
IJossc.~m ser tributadas. Si as ron1las pl·ovo
nien tos do co usas só snscopth·oi:-; de ta.xaçãu 
local. tmúos-om sH tribut;},das pela Uniãu, 
importari<~ isto, para o poder 1lns Estados, a 
inconcebível rcsLricção ele !1car este po.ter 
linüu:ldo ttos ngeni;es llC pr·otluc(:fto, quo ti
Ye:~sem cr·oct~lu taes J'onda~ ; o CillO ;-:;t;ria, a 
negação J.o tudo o sy::;tem:1 de dl;:;cl'imi nur;ãu 
de rendas entre a Uui;To e os E;:;tadus, :~h~m 
do absurdo no tül'l'i'DO t:os pl'lnr·irJio:; cco
nomicus. 

A lição do direito :tl)Wt'iC<L 10 é c.~tn, : 

« Tho t'cdomt govcrnmcnt is nlso '\Yj
Llwu~ po>,vcr 1;o tnx tlw eorrc:;pon 1in,!:!· 
mtmns 01· · <.lg'•\Dcius ui' tltu skLI,c·:-::,ur· tlw 
:·mli1l'ies uf sta.l.e uffieol's: Ll!o :jL11IO iu tlw 
oxorelee uf iL:-; runetions boing ontit!Hl 

to tllo s 1Tno immunity l't'ülrl COI!g'I'e~siu
nal ÍI.Ii~el'ICl'•IIICC l,l!a[ tllC Jl<.tti()O !!':i !'rum 
tll:LGOI' St;t;t,o,,. (CüCLI·:Y, (Jin·. f'ÍI .. pi.t

gs. 85 .. 8G). 

Do nxp.J.:>to putlnJII :ls :tppoll.:tda:::. pul.'::, (:Orl .. 
cluil' qu \ u i11Jpo.~Lo por· ellit~ i1npugnado (' 
ta mlwm urn:t kn,nsg,•e,..;:;ãu do :u·t. [r, da 
Constituic.:ã.u dn, ltopub!i.)l1 
E~tn lii1Jill~f;o. <ts 'i.ppl'!iadas u í.een1 rlt>rnons

Ü'<ttlo ;L S<.tciedado, ~~ o lJI'upeio o idL'I1 I. leu 

i~po:-:;t_o enumeeado no al't. D", n. 4, da Con
~1;1tm9ao da Repuhlica.. o impostu al1i ox
presst ,·arneutc denumiuado - « solm: úl
dH.-;tricrs u jn·ofiss'ic.,·,,, e que, l.endo n:~ leg-is
lação fiscal da, Fra.nç;~ denomíuaç~ã.o d tll'c
l'ente, <~ a:::sim rlescript.o c expltea.lo l)Ot' um;L 
ths maio1·os ailtorLlil.cle~ no assump{o: 

«La conkibur.iou de::; patentos se com
pose, su.uf quclquos r·:.Lt·es excopüou:::. 
d"un !Ü'oit fixe ct (l'nn drull, pL'OlHJl'i,ion
ncl. Lo druit fixe :.L g<~núralement poul' 
ba-;o I c clti !l'rtl tlc li1 popula.tiun l\t la. 
natm·e d.e l"in lttSGI'l(\; le drvit vroJ,Ol'
tionod cst t!C'!.I,li eu l'Lti<JO!l de 1;~, v;dcm 
locativo eles bat.fmcnrs af!'l.)ctl~s <L l'IJ<thl
J;ation pe1·sun nell1! <~I. ;, roxet·cice üP La 
prorossiou. Lo d1·ui!. lixe, :-:am lu druit 
pt·.~pnl'GiunltCL l'l'app<n' dt do la mi'me 
ütxe tou:-: l:•.s uatur.lt:Ll!lns tfnne môrno 
cht:-;so, llllO l'i'tt. Ttt SIJnmw do lem·s lli•ni'
tlccs. Lc dL·oiiJ pl'upnl'Lionnul, :-;;ul-= lo 
d1·oit fixo, ;un·;Lii; de:; n:·snli.;L(~,.; nun moin:-: 
injustes, c<u· eles ptol'essions i.l·(:s lucl·<•
tivcs ponvuni; s'exm·ct·t· dan:-: un lo:·al 
pou GLl~tHlu, tcwlii:-; quo cl'atLt1·es, qui 
ne ]H'ucm·o1d; quo U.o minces p1·ufit::;, 
oxigon r. de v ·,::;tes locn,ux.. l~'t com
bin:1isull do dcux ril'oil.'i dabliL, <lllL<Wt 
1[1!0 pus..;ildo, l'él-('alité cntl·o l1J.':l divet·iJ 
p:tt,tmtablL·::i>-•. ( \'w:-;-1::s, Gil. l'niil. r[,;s 

[lirJí,;ls, Yül. l", p.Lg. !15.) 

O illl)líht,o impttg-naJo pc~bs appe!l;trlas, 
(•, lhL't,;urto, u1n :tr.&elltado donwn::;t,t'<Ldo, 
llilnl' Ciil'ltl'i11J ar•i,, ~1". 11. -1, C[IIOl' COIIf;e;:t U 
•tn. lU, qww cnnlil'<t u :trt. 1'.! dct Cons1.itni· 
r/tü da !(l'lHtb, ic:L. 

o L\li'OSTO s JHI~I:: .\ 1:1-::'\ IJ;\ (') 1·: l) IH) Si·: 1.1.• I 

Teln-.;u pl'ULI!nclitl• •, t\ :t.-.;:->iiJl ;Ll'g'llllli'III.ou
;:;u llíJ t:íill.~'l't~S~Il, ljll'l I) Íllljl<J~iol) illl[lll!.!'fli.ttlO 

iJ!lla=' :q.>;,clli.~Uii.S llito Íllcidu soln·c '':; i!lff,ls
trius qu: \ e!l:t.; u:qJ[ul'alll, :::[ni-Lil :wlu·o r1. n·nr/o 
de t•tC)S Í IÜU~tl'i •S, CüiL~I,Íf.IIÍIIUO, t:O~·tanto, 
lltn i 11posr.o sul!,.,. '' re,do. 1iêL eolllptll.oneia 
CUI1Cill'I'Oilf,o O t·•lurlt/tli!:ljfl d.:~ !;nlãu C l~;:;l~ii(IO~ 
lh1S I;Ql'lnUS gOt'.L<J:S tlo :!,l'L. I'.!, 1l;t COIIS1;i I ui :5.u, 
:to errruz du impllsr.o sobt'<i indu8iTin.s t} pi·u
(i;-;;:;i5cs. d<L e dnpr•f,LJI\cia Jii'ÍI.'I.(Iit;a dos Esliit·lO', 
nus toi'Hl0.s :!.'estl'ictus do al't. \:1'1, n. 4, 1.b 
mosrna h·í. 

Tho Cunstitutiutl is \\·lwb, IL i.~ nut '' hc~ 
nmde an are 1:1. ['ui:' jur·i-rtie ltair·-:;;plil.t.ing .111 
evet·y doubtL'ul. case, tlw p.Jint ul' VIOW CI•om 
whielr t<) a~cert:tin LIJe tnw illil:IJI; oi' tlie 
f'l'<Lltlül'.~ uí.' 1;11:..~ CunsLiGitr.ion lllu:-:L bt~ tlll\ ,!.;0-

w~ra! end \\'lli.ch th \ J.ll'ovi-iun W<.LS inten
LlHd i;) ~et-ve. .Judg·u::; a:4 wull a~ l;tw .. gi vc•t'.' 
must rceog:wize r.ile a.IJsolnte impo::-sibll ity 
of' any conllcict bJJtwoen Lhe 1lí1J'm·ent })1'0 .. 
sions oi' tllo 0onsLitoilliÍOI1·, (vox I fo::>T, 1'/iu 
CousL La·w, lhrJ U. S. o[ Am. pa.g. 55. 
Chicago, !887). 

t·:n ln, l'él<1mcnt ::.:.rstém<ttiqno <t pom· 
ubjut; lo lion inl;irne qni m'lili le:~ ins1ii!;ntions 
llt l1·s t•t!:.;los (lu dl'uit a.u snirt d'une vaste 
unitt!, Llll<~g-isla.toul: avaii; dovaniiles youx 
oot. onsomblo, o te.... (:SAVW:\Y, 'l'l'a·:t. do 
Droit Uoowil1. tl•n:llli', do Gunno1oc \'ui. 11), 
cap. IV, pag. ~117, Paris, 1855). 

(') O inq) 1sb sobt•o a r·dnd.a, como íonl,e 
de rec~it,a dtt Uniil J, f'oi üccl:n·ado incunsti
tucional pol<t Cú t•t;o Supl'etnn., nos Esta,dos 
Untdns, on io lei:> Codce;t.es ll:t,\'ia.m t•ocol·rldo 
a osto imposto, J;i, no periorlo da guor·t·a. do 
secessão, n padir· de t81il, já po1· ocen .i:úJ da 
r·ocento g'IWl'L'tt eom a Hospn.11!m, qnantlo o 
cnso 1bi ol1i"'cto d.o dcci~:'io daqunllo tJ•ihu
nn.l. 
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E assim, illustreH juizes, a. grave questão 
converteu-se em pura. logomachia, no re
cinto augustG dos legisladores da Republica, 
mas com estas desastro~as consequ meias 
p::~.ra os contribuintes obrigados pelo impos
to sobre industrbs e profissões c mais pelo 
pretendido imposto sobre a renda das ioJus-

- trias já. tributadas: 
a) obrigação pelo imposto solmJ a indus

h-ia eo;ercida, como obrigação pelo imposto 
assim denomina.1o pela Constituiçã-o, imposto 
da compctencia 1wl v a ti v a do.3 Estados ; c 
·mais 

b) obrigação pelo imposto federal sobre a 
?'enda da indust 1·ia exe1·c·ida, e }á tJ·ibutacla 

o_11elo go·1,erno loc(ll, como obrigaçã0 por um 
impn:::;to da competencia da União, por vir
.tudo ,Ja competencia cumulativa permittida 
pelo a e L. 12 da Constituição ; e m:tis 

c) ,,briga,}ão pelo imposto local sob1·e a 
- ~·. ~rui r la irvhtslTia exercida e ja tl'ibtttada 
JJ :lo !iOVr~rno local, como obl'igação pol' um 
':imp1' ;to da compJtencia. dos Estados, por 
virt11do d:1 comp;tencia cumula.tiva permit
ti~la pd) art. 12 da Constituição. 

'l.i:sl. r:s consequencias bastariam p:.tra a con
den\lli.ll;ão 11eremptorht, da extravagante con
·cep~.flv de uma dnalidadc de imposto.s n:L 
esp«:f;,io, com affeonta á verdade do facto e 
á ~~~' dade dos princípios, accordes uma. e 
out;r·a. em procla.mat• a. unidade da tributa

·ção. 
0.:; que assim sustentararn a incomtitu

cional tributaç:ão (e outra d~fcsa não teve 
ella) não só esquccel'am o elemento historico 
n:t interpretação da. Constituição e os pro
.prios prcceclentes da.s legislaturas ordinarbs 
da. Republica., como as appclladas mostr;l
rão em outra. pa.l'to dest:l.s allegações, ma.s 

. incorr0ram tambPm em erro tão extraordina
rio o surprehendente, em face dos princípios 
da scioncia ocouomic:1, que as appelladas 
hem quereriam, em homenagem ao Poder 
que legisla em nome dJ, Nação, não ter ne-J 
cessidade de rebater semelhante coarctada, 
o mais tr.1n lp·.trentc dos parologismos ima
.ginaveis. 

O imposto sobre industrias (ou p1•ofissües) 
ó um imposto ominonLemento directo, como 
as appelladas o teom amrmado e ninguem 

-contestar<L ; · -

«Taxes are cither dieect or indil•ect. 
A diL•oct tax i~ one which is· demandccl 
ft·om the very persons who, it is inton · 
ded or desidered, should pay it. Indirect 
tl.xes are those which are demanded 
from one person in the expoctation and 
intention that he shall indemnify him
self at the expense ofano:thor>>. (STUART 
MILL, Obr. cit., vol. 2, book V, Chap 
IH, pag. 415.) 

« Les impôts directs portent nomina
tivemcnt sur les porsonnes; ils sônt eta
hlis d'apres les revonus fonciJrs, d'une 
prtrt, et, d'autre pal't, d'aprcs certaines 
bases considêl'ées comme signes dJ facul
tés ; mais, cumme ces s,:gnes sont insulfi
sants pow· donne1· la me.~w·e exc!cte des 
revenus mobilie1·.~, Gn a p1·e(dnJ ne fmpper 
ces derniers que t1·es moclé1·r!ment pw- l'im
pi)t direct, et 1·ecouri1· á d'autJ·es rnoyens 
pr.mr les alteindre. Ceux-ci constituent le 
systemo des impôts in drects, lesquels se 
pel'Çoivent, non plus d'aprés une pl'ésom
ption gênérale des facultés- de cha,cun, 
mai.:; iL l'oc~ 1sion d'un fait, d'une acte, 
d'un éch:1nge, signes d'ai . .;a.nce ou de for
tl,lne. On les appello indirects p:~.rce 
qu'ils.n'atteignent les porsonncs qu'indi
recteh1ent ». (VIGNES, Obr. cit., vol. I, 
Cha.r... prél., pu.g. 5.) 

Ora., todo o imposto directo incitle necessa
I'ia.mente sobre uma renda, sempre que não 
ínc~de sobre uma dcspeza ou sobre o capital; 
seja renda proveniente du. terra, dos lucros 
da riqueza. movel ou de salarios só mente ; ou 
seja. rendét global, con::;tituida pelo conjuncto 
destes clementes da riqueza geral: 

« Direct ta:Y:es co•.J eilhe1· on income, 01· 
on e{/:penditw·e. Most t:l.xes on oxpendi
turo aee indit•ect, but some at'e direct, 
being imposed not on the producer or 
seller o f an article, but immediately on 
thc consumee .. A llouae- hx:, for exn.mple, 
is a dircct tax on cxpenditnre, if levied, 
a.t it usually is, on the occupior of the 
house. If leviJdun the builder or owner, 
it would h() n.n indiroct tax ... 'l'ha :ww·
ce:; oj'income a1·e 1·ent, p1'oflts, and wages . 
'l'his includes evel'!J so1·t ot income, e{/:cept 
!Jift or plunclel'. Tu.xes may be laid on any 
one o( the thl'ee hind.~ o( ·:·ncome, OI' an 
unif'orm ta,i; on all of' them. (S'J'C ART MILL, 
Ob1·. cit. loc. cit.) 

«L'impôt est, en pl'lncipe, c~ssis, sw· le 
revenu. Dans l'opplicatin, cette régle n'est 
'tn·aie que. pow· les cont1·ibutions dü·ectes, 
ca.r Ie.;; impôts indil'ccts et les droits 
d'enregistremen ts ft•appen t dos objets que 
f'unt indi:Stinctement partio du 1•evenu ou 
du capital de chaquc citoyen. · 

« On a aussi attaquú lo systemc do l'im
pôt sue I e l'e\-·enu, a.u:1uel on aurait voulu 
substituer celui l'impôt sur le capital. 
QuJlque spécieusos qu'aient pu être les 
1•aisons invoquêes dans ce but, olles 
n'ont p:1s pl'éva.lu contre la difficulté de 
constituer l'impôt sous une fol'mc unique, 
qui serait s::t. forme nécessaire, s'il fra:.p
pait le capital, et contro l'injustice d'un 
prélüvement sur un capital improductif. 
VJONES, obr. cit. vol. I. p:.~.gs. 3 o 4.) 
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« O ·~1nposto geral do renda c o imposto 
sofn·e rendimentos. Não são uma c a. 
me.smu. cousa, como as palaveas- renda 
c ?"tmdimentos - part~ccm indicar. 

« O impo:-to pólo gravar n, totalhlade 
ela, renda, 11Ydividual Cíl~ globo, mcdianto 
declarações ou syndicancias glubaes. Ou, 
ao contrario, :pôde, mcdia.nto proces.~os 
c.speciacs, ser applica.do separadaílleJlle a. 
c ~\Út\ fonte do rendimentos o constituir 
uma divi:::ão ou cla.-:se distinctn. do im
postos. (A. CAVALCANTI, E!em. de. Fin., 
pag. 197 ».) 

Em todos estes systemas entl'am as in
d~stri~s como unidade tl'ibutavol, p:1.ra. a. in
Cldoncla de um Imposto dire..:to, qm; () regu
Lado pela renda industl'ial, confundindo-se 
as:~im o imposto sob1·o :::nas rcnlbs ; um sú 
imposto, portanto. 

A cedula D. Lb. income.ta:•:, por exemplo, 
cornprehonde. segundo a tri.Lducç·,o de Mar
tinet ( Les D-i( FuJ ;·,n. de I' !lllpti t sw· /e He-
1;emt, Pari~. ,lt;SS) : «Les proF s ct lt:s .f!ui;u: 
de l'induslrie, d~~ COilllllerce, enlrr~priscs p;·i
'l)(}cs, chemins de (er, canaua;, 'IH·ine.~, ga:;, 
me/.iers de fotlle Hature, J)rO{USSÍOns {iúéi·!Jles. 
w·tistirjues et aul1·es » ( ·) 

Logo, o imposto sobre a renda de uma enr Do systoma :tclopktdo em PoL't11gal e alli 
preza industi'ial não é imposto clitrcrcu te do regulado pela citada lei do 21 do julho do 
lançado sobre esta ompreZI.L, com <.1. donomi- 181:1~~ e uuLra:), eis o qnc se h! no Tratado dos 
nação de im~osto sobre iodustrias, no ~1:10 d.o J;, 1poslos, pelo Dr. Vi vei1·os do Castro : << .<\.. 
po~~r confe ·Hlo J?elo art. go, n. 4, da_const1- contribuição industriLtL é regida. pela lei dí~ 
tmç·;:to d_a Repu~llCI.L, ~pezn.r de CJI1Slderad~l. 21 d.e julho üc lB9:3, 1·ewkinclo sohre todus r1 s 
esta umdado ,,_nbutarl~ por clous aspec~o:; 91- Jiessous que exel·cciíl uma intlus tri~t. , commcr
v_ersos :- all1, c~mo ~mposto que nao l~-~ cio em emprego retriúuidu pelo Estado, ou pot 
c Ide s~bro ,? c:.tpl ta_l ~ta, OlllPl'CZa ; - ~qn.J, quolquer udministr.w~r7o. Tal. contt·~bn. içti o, 
c?mo u~po.,to q_uc Incide sobre uma das mel.· quanto aos negucmntos o mdustr1aes, ;:;() 
mfestaçoes da r1queza movel. cumpõo: 

Os que sustentaram sor este um imposto 
:-;obre a mnda, só tivm·am em vista., como é 
!le jui:ltiça. pen.;~~r. a remia. proYonicnte do ca.
})ital e t1•alHlho empregados na~ indnstdas 
tributadtts, e é isto, precis<Lmontc, o rtue 
constitue o objecto lia .inc.idencia. no imposto 
que o ar1. 9>, n. 4, da. Const.ituição Federal 
enumem entre os da com1.etencia pl'iYn.tiva 
dos Estudns Fodera.üos. 

Esta vm•da.dc, procla.macl:.t. peles prinetpws 
da scienci;1 ecooomica, ó praticLLmcntc con
firmada pelos diversos systernas a.té <Lgura 
eonhecülos, pari1 a trllmta.!;ão di.L renda. ; jü. 
pelo systema <l<L inconw-tax, na. Inglaterl'a ; 
jtt pelo da. [(lassensteto· Hnd l(liJ.ssefi ;ierte 
Einh.ommensteur, nu. Allemanha ; j;L pelo do 

· -i·mposta sui 1·edtliri delta l"icclwz-:.v. mobile, 
11<1 ltu.lia ; já pelo do-impút sar lu retJenH dcs 
'Wleurs mobiridl-es, na Franç'1 ; j<L, finalmen
te, pelo da contribuição industrial, segundo 
a. lei do 21 de jullw de 1893, om Portugal ( ·) 

(·)Vide ANTONY MARTINET, Las ]JiffiJI·enles 
Fonnes rle l'impt)t su1· le RevenH. Paris, 1888; 
E. VIGNES, Traité de.;; Impljt,:; cn Fnmce,Paris, 
1880 ; LEROY-BEAULIEU, '-fntild du la Science 
des Firwnces, Pu.ris, 18~2; YVES GCYOT, 
L' Impôt sttr le Revenu, Paris, 1887 ; ÜIDE, 
Pl"incipes d'Economie Politique, l89G ; KER
GALL, L'Impôt Démocratique sw· te Rcvem~, 
Pari~, 1896; AMAIW CAVALCANTI, Elenumtos 
de Finanças, Rio de J;.~neiro, 1896 ; VIVEIROS 
DE CASTRO, Tratado dos Impostos, Rio de .Ja
neiro, 1901 ; VEIGA Frr.uo, Manur.!l ela Scien
cia das Pimu,çr.ts, S. Pn,ulo, 1898, 

1. 0-0o um direi to fix.1_. osta.ll::Jlccido con
fu1·mc a. importancia rolàti va uc cada profis
são, varinnLlo a ta:-.:a, p:.t.r~~ aLguma~, sogundo 
a população da, circurnscr·ipçã.o administea. .. 
tiva em flUO forem exorcidas. 

~.·)-E tlo um dil'eito pl·opol'cion<d ~tu vulol' 
locativo dos CLiiticios occup~tdos poL' urna cer
têL eatogoria do ~~ ontt'ibuintcs>), (Oin-. cit., 
pl1,!.!". 127 o) 

Veja-se ngortL o qucrliz o mesmo livro (pag. 
1';5) a rosvcito üo imposto I[UO a Const.itui
çilo do Brazil donornioou-impos/.n sobre in
dustri·.(s e profissDes, ttue com osLa donomin;t
çã.o foi sempre conhecido e ümpregado pelos 

( ·) No liv.ro de Yves Guyot, 1/Jmpót .w~· te 
Revenu, cncon tra-se, formu.nuo u a.nncxo sob 
n. 5, uma. tr:tJucção f'eancoztL do Acto de 28 
do jnuiLO ue 185:3, - «pO!!í' w.:conleJ- â Sa ]l[a
,r;esle (o H.ei da Ingla.torra) te (lroit d"etabli;· 
des impúts sw· les ]Jl'Ojits f]Ue l'on peut ,.e/1;
rer de la propl'idté, des projiJssion.'-~, dt.l, cO~tl
·nwl·ce et ele:~ emplois-; sonuo as.~irn escript;L 
a. codultL D do instPurnonto : - «'l'ous las 
pl·ufits annw:ls ()lt r;ains oútenus prq• lottlrJ 71er
somw nJsid(tnt dlms le l~oyaunw -Uni d'wu: 
j'on11e de JWop;·i<Jlé q~wlconque, silude dans 
lo Royateme -Uni ott pal'lout <tillew·s ; tous 
les JWOjits annttels ott gaiH:s oútenus par túutc 
pe1'sonne 1·esidant dans !e Uoywmw Uni au 
moyen d'une profession, d'uue con:nnel'ec. 
d'uu emploi ou d'un méticr cxer·cé soit dans 
le Royaume-Uni, soit JWrtout oiltew·s ; lcs 
dits JJro(its ou gains d CI)I"Oil t 8tí·e im;wsdc 
pour 20 sh. de leur íilOntant wwuet ... (Oúr. 
c:it, pag. 3i'3). 
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"w\·crnos da 1\fonarchía c que com a mesma citoyen que exerce une profcssion lucrativo 
denominn.ção tem sido, no rogimen repuhli- quelcooque, lc bénéfice du commerç:ant, con
cano, lanç<tdo pelos Estados c pela propria stituent une rcvenu irnposabie au même ti
Vnião, mpresentaudo o Districto Federal : trc que ce quo l<L lr..ngue courante entend 

.. d~ssc imposto é dividido, no Districto Fo- plus ~pécialcment par revenu, c'ost-à-dirc 
deral. por todos os que, iodivUua.lmente ou p oduü dcs . capit<wx. ou eles pt·opriété.':l.» 
em companhia ou soc iedade anonynu~ ot~ (KERGALL L'Impôt. D1hn. snit lc Rcv. : pag. 
<.:ommm·cid, e,')]crcerem, ind~tstl·ia ou pn1jl,sstfo, 6 9; Paris 1896.) 
arte ou oíllcio, cxceptuados o:> a.deante men- Este, poi ~ , o aspecto economico da quos
ciona..Los ; e se compõe de taxa.s fixa.::; e pro- t<lo: l'·nirlade da t?·ilmt.tçlro ; chame-se esta. 
porciomws, tendo a.s primeiras por base '-'· imposto sobre industrias ou ünpo.~to sobre a. 
ntd;nrez1. e cla.sse das i ndu~trin.s e peofissôcs. ren1ia, 1le industria.s. 
e a impoeta.·1cia dos si tios ou logares em que Poe este aspecto economico ( ~. quü a qucs
forem ex ·rcidas, c quanto a.os estalJeleci- ti'i • lla. de ser resolvilia no ~en elemento ju
mentos industiria.es. o numero dos oper<trius, riclico, rela.tivamento á competencia, para. G, 
<LS machilu~s. utensilíos c uutros meios de decrct<Lçã.o do ünpo:;to ; c como a regr;_t da 
producção; e as se;.rundas o vaJor loca.th'o do tributa.ção n<lo priva,tiva, cumulativa ou não 
predio ou local onde se exercita EL indnstrit~ e::;tâ subo1'dim~üa, 1ogica e juridicn.mentc, 
ou profis~ão». . l' il.CÍOII~l e Httora.lmen Le, <.i. rcgr•.:t d.<ts compo-

ConcelJc-se, illust1·ado;:; juizes, identidade t ·ncia,;; privi.ltivas, pelo criterio do objccto 
mais pel'fcit" ? E eis po1•que. não tendo o di- da tri·C-utétc;ão, a~ consequencin.s de taes pro
reito de u:5ar da cxprc:;:'ão-sophisma, quando mi!'Sa.::;. ;o:;ão forço~amentc es tas: 
se ref'eeern ao Congr·esso Legislath-o da Re- a) incompetonci 1. da União p:.tra lançar o 
publica., as appr''l•ths p ~·cferieam chamar irnpnst•J impugn :tdo pelas appellad<~s; 
de jJaraloqi:.:m o <L ;tr'!.!Umentação que u1·a. 1·0- b) inconstitucic,nu.lidade Ü'I'Ccusavel ctc 
ftrtam ! • ~ , ::;emelha.nte i1uposto. 
"ParaloB·ismo, sil}l, porque, o~0luitl<~ ~l, m;.i, f ·. l•~inu.ln~cn~e, m.eriti.:>silltos juizes, si o e.rí
te, só IM tgnorancta do qu0 SOJa o Imposto r. ~e1o <la, lllt.:Jrlenr·J<.~ subre a coUHt üeve ex
sobre a. renrli1 se achartí. uma ra.z:\o que ex- cluit· o da tnctdencia sobt•e a renda, relati
piique a proei;QIJÇão ele const.itni! .. o eousa di- vamente :i. competencw, privativa dos 
ver.:m do impostu sobre inLlustrül:-:; e p1•ofi:3- lEstt~d.os p:wa, a J,ribntu.ç:ft.o tias industrias, 
:;ões, quantlo do;,;ta.spr·ovicr a renda tl'ibutaJa. este novo critm·io deve tarnbcm so1· appli-

«LéL mcillcure preu,-c. di~ 1\.ergall, que ca.do <tos immoveis, outPn Jontc da receita. 
nous sommes tous paPtisans de l'in1pô1. sur lll pt>irn.tiv;~ dos Estt~dos fedcrn.dus, sc~undo o 
ro,·cnu, c'ust que 11JUS la. p;i.yOIB depuis un ;u•t.. n, n .. ~. da. Constit.ui~;ão; e f;CJ'·Su-ha, 
sii~cle, s:ws que porsonne protc~te contl.'e 1c ne.3tc c;~o;o, o a.h.surdo qun as a.ppclta.d.u.s não 
príncipe. preei::;a.rn qualiti.etLt', de Fl.i podePo1n o::l Es-

De cela nou plus, oo no se J.outcr·ait gu\•re, tiulus tl'ibut:n· pr·ivativ,tlllcnt \ o;:; immovci~ 
en cntcnda.nt le3 échos pal'lcn- d"éta.blir rim- que nenhuma. remiu. pt•oduzirmn, aquollos, 
pót sm· lc revenu, com me s'll s'ugis.:;aH de\ port,mtu, que, segcLndo o.3 princípios e sc
fílil'O ele nou.vcau. L'impót foncicr n'est paul'- gumlo a equidauo, :1, mmhnrn'~ tl'ibnta.ç:ão 
tant pas aatre chose, en }Jl'incipc commc en dovom estar sujeito!s. 
fait, qu'un impôG sp~cial sw· le reverw dn h Poderia ter sido est.o o pensa.mento dos 
terl'e uu dos rnaisom;. L3::! patente.:~ ne sonG /ogisla!lo:ees eonstituíní;o: tb RepubUcu. ?
pourtanL p::~.s autre chose qu'nn impôt spécial Seda t~~o pn>tilltl.l' a.s Contes de receita. dos 
.. mr le re,(enu pt'<lsnmé du commerce oi. de tlous governos, danüo·sc a.•Js l~stu.ú.os meios 
l'indust,ric. L'impôt sur le revenu rle~ Ya- sufllcientn~ p~nn. os oncu.rgos da, sua eco
leur.; rnobiliim~s a lo même c:<,ra.ci.i\t'e par nomi.a e vi.d:L a ur.o11orrw.? · 
(lcfinition múme ..• Q110 faut-il cntenth•c par Um imposto geral ::;obre as renda;;, atGiu
l'eYL'llU?.,. Pour lc ]H'njet Duumer lui-mêmo, gindo toúas a,,j suu.;; t'on ~os c compt•e!lon
t'enmu vcut clire reco/.le, brJndfi.ce OtL mêrno dendo todos os bcnefieios prouuzidos ptllos 
~impJ.osment pJ·oduít. Co })l'oduit. ou rn•ofit, ag-enf;os cconomicos d;:~ riqueza, como se 
peut vro,renit·, soi·t dos r·ontes do cn.pitu.nx acha c~tu.belecido na lng-lat~H'l'/1 de.:~de 1842, 
plaeés, soit do propt•iétés i~ffet•LUt'!OS. M;üs com t:.txu.s rnodlcas o i-:>On(·ãà para a.srendí.LS 
aussi de l'exercíco d'un comm:n·cc ou d'uno do exíguo Y<.\lor, segundo o systmaa. a.lli Yi· 
profossion, ou bien d'un travail rémunúré gente,-cis o que :,e póJe, cci·r,aJJHmtc, con
quelconquo. Sitlol'at' O l11UÍS por!'citu uo.; tribUfíOS, por ·ser 

C'cst, üu 'L'CSte, de la même façon quo proon- ;~rp1elln q11e pt.Lt'o:~ . l rnclltor retl.l1zar a. con
nont le mot et la chose tous los E'ta1;s uit fun- dki'í.o d:1 ig'lli1ldttdo n<L tt•ibuta.çi'io ; cot'l'~gin· 
dionnc l'impôt snr lc l'O\·cnu. P<Jill' tout lo do ·B'J pela. acQão deste impostu diltoct.o, ap· 
monde, .. lJ s:.daire de l'o11 ,·cicr, I c tr•aitement plicado a todas aB l'Ontla.s, t~s injustiÇ~u.s 
'lo l'cmployé ot du fvnctionn:üt•c, lo gai.n d11 re•.mlt.tLnte~ dos impostos indiroctos, qno sào 
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os que mais oneram as classes pobres obri- dos reformadores; aqui, o m!tis gt•o::;seiro 
gando-u.s, pelas altas taxas sobre o consumo, empiri~mo: --novos iinpostns, cOíit ·vinloç,To 
a, sa.cl'ific1u8 de que nào partidpn.m as elas- da lei fitndarn,~;1tGt. dn R'~jil!blica, c sinndta
ses opulentas. faneamente CíUll'illl! (I(![.Jl'(ll'aÇ([O ilr(S la.~as ,fli 

A estos i o GuitCJs se deve, com efl'ei to, o con.~umo! 
l'OStabeleci. !!CU to de ta.l imposto na, Iogla.- Estes os in tu i tos, q l\C consticuem a ')'(( :; ,7() 

torra.(·), pela iníchüiva. do granllo esGadista polilf,ca du lmpu~w in1pugnaüo pela-.: ~Lpprl
Sir Hohert l 'eel , o inol vida,V.!l l'undador uo ladus. 

/systema fis ,_:a l de ~goaldatlo e justiça,, que :\:-5 eoosidot'at~ii es do ordem nconomica. nãu 
veiu alli ~ubstituü·, mediu.ntc a úzcam.IJ·tax 
') as celcbt·es cm·n !mo$, o Oliios,; regimcn de merecem menot• ,,,ttcn<;ãu · 
:;_)rotecciontsmo o monopolio, de •}ue gosav<tm Todos os econornis&a.~ ensiuam que JW.da, ~~ 
até 184~ cet·tas cl<tsses do palz, em detl'i- mais tlHT:ici I, na m<ttCt'iil, ft~cal, do qtlc pro
meu to da~ demais c. :Subrdudo, uas ma,is I porciona.t· · ;t t.axaçhu ao vnlo .· ex;tel;o lb.s 
:pobreB, quo eram pr·ccisttmeu r.e u.s ma,is r·on(L1s provenilmtl~.s das inLinstl'ias. nas suas 
onera,das peLos exagcr:1,dos imposto;.; do con- di vcrs:.ts mauií'cbt 1çõos :Sociac!·. ~~~s . ts rcnci<.t:-:, 
sumo. incel't3,s c: aleatol'ia::: sã.o, m:.1.is llo que q wte::;-

Mas ll::tvia na rogla.t.crra, n<tquell:t t:•poca, quer uutr,~s, :'.u,jeit.as ~w i.mpl'cvisto dcLS ciL·
classes rica:-; c prospera.~. cuj<t riquoz L e curnsl,ancütR, o seu ntlot· sü pód.e set· clotet·
bem estar se mant111!1a .. ~ eu::;ta das dcsi- minaJo. mais on mt~nos appt·ox1nnda.mcntt•, 
;.tu<tldad.:s de klhuta(?io que n. iilcu"te- por iodic.ius, presnmpçõcs c con.ject.nl'aS sern
l a;; -reü1 corrigü· ( · · ), au passo quo pl'e fttlll vci~ ; thdli l'C::mlLa,ndo, accJ'CSCC II t<~m 
no Br,·zil, o1.ttra o bom di\·cl·:.:n, Cl'a :.~ si- us me.:>tre;:;, quo st~molll<~ntc O:';pocic rl.ü ta,
tuaç'ii.o góral do paiz, sHuaçào de desceeditu xaç.5.o ::;(J é eriteriOS<tmcnto Pl'.ttieii.VOl nos 
a bane ~l'rota, pcu·a o Govorno, elo miseri:.t l'egimons tlo tl'ibntação geral dt.~ tvLla;.; a~ 
para muitos e de priva,çõc.~ crm:ia,nt1~s paea n~nda.s, dedn,pp~~t·ccondo ;t~sim l'~'TiL o eapi LaJ 
-r.odos, em 1897, qw111do o .. ~co!'l'en c.tos teg-is- o inceotL\"O d•.} üiiGf'<ts :.tPl?lic;u;.0es. mót'ml'tltc 
Jadores da, Repablic<1 :wgnwntar as l'Cntlas ·.do impreBtimo :L jut'uS' ct~r·Los c coinpensa
fedOl'<le.~ cum es::>o tribtüo s J!JI'C ;L renda. da.s dures, em dnteirnonto ci::L~ ind.Hsi,ri;Ls. 
:-:;ociodadc;;; :1nonym~ts C.-)ta.bolct:ida,s TIO:'i Es
ta.dus, o m;tiot' í~ttcn Gi.ülo e :.L m:1,j .-; violc11ta. 
r..xto1•.-sãu cuntL'a. osto::;; sem s:) LembL'lll't~ll1, 
üntrcta.IJto, do quo sitll<1t;õc .~ como <trtuella 
n5o:.;o :-: ;tlva,m á Ctt:-il.tt <lo imp:J::>tu:::, mas á I 
custa de ocunumbs n uc ang111onto na. pr·o
dm·çfi.u. I<:, p<Ll'<L nmis <tcc<~ntu : l,t' o coiÜI'l.t.s-te 

,-mtro ilS d!laS sit!I«ÇÕP~, ahi l~St.Ct o !:.teto u;t 
grande diminuiçào IHLS ta.xa.:-i de ,•onsu1nu, 
na Ingl.tct'r<t, como tim e pensa.ment,o di.L 
J'el'ormu. o 1~4~ :dlí, cru oppt,S[ç;í.o ao !'<.~.ct .~ > 
da. ?Xt.raor'li~utt•ia. aggr"aVttçiío, qui) aintla 

1

. 
snhststc, J.os unposto;g Jo consumo onti'O nós. 
Alll, um systellla, tc~temunho da su,bodoria 

( ·) Este imposto j<i tinha. siLlo em peegado 
na Ingla.tm·r·a em 1703, com o uome de land
tuo;, redcmplion Act ; e em 1 so:;:, com o nome 
tle 1'1-o)Jt.wly-tax. 

( · ·) A's cla,sses assim rící.~S c Ü1VOI'ccid<LS 
{JBlaS desíguai:JaLlCS da trib1~tn.ção é que ;d· 
mclia Sir Roller·t Pool. du, tl'tbuna p:Lrla,mcn
tm-, . com estas pal:tvra,s, vortida.s p~ra. o 
J'l•a.ncez pelo mais illustrc dos seu;:; bwgf'u.
pho::;:-<<Pcnst~z-y hien ; ceei n'ost pas une 
1litllculté accid.entollo: il y a, dr.ms tes <tulnJs 
c:lasses de la Hociétú, dos fJl"(.(mls JII'Ogl·és de 
jHisst.mce et 11e IJien-êtn~, de prospé1·itd et de 
j·íche.%0' 1.at militJH de ceR p1·og1·ô.~ un n1.11l 

!Jmve. etc. (GmzoT,SJit RommT P1~EL, N' t11~1c 
tl'/[iNtoire Contempomine, pag. 90, Paris! 
1859.) 

<< L'11n0 dt~s plu .~ gi·andc·; diHlcultt~: .:; 
'lui. s:--, pl'é.~or~tonl. tlans l'él.:tblis::;urnnnL 
crun hon sys1,i•.mc d'i 111pôt-.:. c·<~st l;~ ta
:mr.iun ,~qnitaiJiu cl; pt·opm·i;ionnnlle do~ 
"lJGntilkus liHlllSil'ÍülS, C!Jlnll11\l'CÍílUX >> OI; 

de ~~eux dt3::l }Hufis:siuns tib(~ t·a.lt•s. On pcul. 
:·t L~ ríguenl' ::c t•cntlt·o compl,o d11 revonu 
no1. uu· do l[~ \':tlom' vúnalc 1l'un~ tcn·e; 
•Jil pout f'r'a.ppot· d'uno t<txc lcsvaleul'~ 
tlitcs Inuhilii•t•e:-:,c'PSl,·i.L-dirn l.es dtll'''·L't~lil;~ 
r,itl'ilS ,·~mis pat• lc~ gl'<Ltlllcs sociét,~s sum: 
1;1 ft;t·rno ti'aet;ions, ci"olJLgu.tiiJnS, r1o IJuns, 
de uf'[(•glt.l.ions ou :LIItt·cs. GeLtc sorte 
d' impôt, n'est. pas ~~ws gmn!ls ineonvé· 
niont.;; mais lc L(Jgi.':il.u.l.cur qui a tJt'•. cirlt~ 
d'y recom·H' et l.'admini!')t.L'ttttlUl' qui a, 
clta.rge do l'í~ppli(tuee nc renconfírzJ pas 
pour .l'assicUu et le recouvrcmont de la. 
taxe betwcuup d'obstacles. Il cn ost dil'
f,Jremment pour la pluparl, <lc;; M
néftec.-> düs com111crç~ants, << dcs indu~
tríel::~ » ot eles hommos a.donnü~ MIX 

prolission!'; lib:}ea,les: ccs IJénétices sont 
tr· i~s val'iables et difriciles á constater 
sans uno inquisi ti.on des plns dt'lplai· 
santes. 

,z Aussi est-on obligó tle rccum•ie ~~ des 
pl•ésumptions ou à di\S índices (til i. ont l.e 
gr·a.nd tOt·t <h n·~·~t,rc qu'appC'oxim:d,ive
mcnt oxac&s en g(môt'íd ot de se trouv,:r· 
fréquommcm~ l'a,utif.-; dí.uJs In.-; cn<:: p:u•tJ
Cidícrfl. 
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«Une question ·peélimina.ir•c dcm<tnde à. mudança na denominação do imposto auto~ 
être résohw. E:-;r.-il juste, est-il utile de · rizado pela Con~tituição; e, assim sendo, a. 
mettre une taxe spéciale sul' la pt~âtique que fica reduzido. o systema, constitucional 
ou sm· les gains de l'industrle, du com- da divisão das rendas entt•e a União e E:'-:
me"L·co et des professions libl~rales ~ tildos, a que reduzidas itS garantias quo este 

Ce cera, justo, en cffet, si l'on étahlit systema assegura ao desen-volvimento dafl 
un impôt sur tons ics revonus s::tns ex- industrias pelo~ diversos Estados da Re-
ception. publica? 

Dans les pays oú exisGe l'Income-tr.w;, Fóra. da associaçã.o anonyma., a maior· 
. il-est éviderit que lc~ rovenus indu's- ala. v anca do peogresso industrial nas ~ocíe
tríels, coJnmcrciaux, profcs.:;ionels n'unt da·les Jnodern:l.s, não se comprehend.e como
pas drolt ft uno compléto oxomption. industrias de cerh importJ.ncia. possam ser 
lls ne pou1Taiunt tn·étemln~ qtt'â ttne cer- exploradas; o o imposto impugnado nã.o ó 
tu.ine ?·ridttction du tauJ; habiluel de Pin- sómente um attentado contra a Constituição 
come·l(!X,pm·cc que les béneficcs pro(ission- -maritissimos juiz~s, mas tambem, corno 
nets, industt··:·cls, co,11.men:imrx sonl essen- se está vonuo, o lnai .r attentado contra a 
tiellement viagers, qn'ils sont en oHt1·e expansão o progresso das sociedade~ indus· 
aleatoi1·es, ct r;u'ú ctl douúle titre its md- triae::; por clle attiogidas ! 
1·itent plu:: ele bienveillance ut ele 11uJna- A Pl'imeit'a lei orçamont tria. da receita d1i 
yementsq1w les ?'evenaspdrpetudsetfi.xes, Repub.Fca dizia a'.lsim: «--· l l/2°/o sobre 
p1·ovenu.nt simplemcnt de l'iatérêt ele.-; c:a- os dividontos !los b:1ncos, compn.nhias e socio-

. 11itwrx. tlados anonymas». (Loi n. 2.5, de 30 de de-
Dans lc~ pay:::, comme la F1·ancc, oü zemb1•o de l!:l9l), dando a esta contribuição o 

la généralité de::: revonus n'est as:mjetie nome de imposto de sello, 
i\ aucunc taxe dirocte sp~~cialc, it est Esta fui a pl'imeiea tentat,iva, meticulosa 
incontestllúle r]'/un impi;t particalíer sw· embora, como ora, natural, do grande abuso 
les bénéfí.cus áes inclustde!~, des comm.er- e usurpação de podet•, que a lei de 15 àe do
çr.mts ~~tele ceux quiseivenl/es pro{e8.::ions z.embrJ de 1897 devia lcva.r a elfeito e as sub
/.ibüdes n'a aucunc raison d'êtrc et no sequentes sanccionar, solidarias· todas no 
petrt s'expliqum· que par Le bcutal in· enorme attentallo contm o systema constitu
térê~ <lu fhc:,. D~tn . .:.; ces conditlon::\, cional. 
un impõe ~PI.}c:al ~lll' le::; Mnéfieos com- O Congr.:lsso Con::;titninte rcpt•csentava, 
mcrciaux, i!l'i ustriel.-; ou profcssíonoels entretanto, um passado recon to, o bom viva 
conduit iL cotte siugulH.lL'O anonu.~lic que era ainda. na. momoria dos logisladoros a im
los ca.pit,<.tli:-;te:-: t~ctit;;; et entl'eprcuan ts prcs.dto dos longos e calorosos dcb:ttcs a IH 
sont l'ub.jct d.J la recllorcho particulii~re suscHados pela quo3tão da discriminu.ç~ão das 
dn fisc, tu.ndis que les ca.pitalistes pas· rontlas entre i1 UniãJ e E~tados; c por isso 
sif'~. ou du moin:-; une gr.:~ndo par•tio (le na..La admira. o mallogro completo dessa.. 
ceux-ci, notamment ceux qui prêtcnt PL'irneira. tentativa contr[~ o systema da. Con
lenr al'gont sur hypothequc ou en obli- sLir.uição e a. autonomia. fioa.nccira que este 
gacions autres quo calle:-; que l'on com- systcm<~ assegu:a. 11os governos locaes. 
preod parmi los va!ours mubiliercs, se Essa l&i não teve execução, no tocante à~. 
tl'uuvcnt índcrnmos: il y a donc une industrlas locaes, e as que [L ella. se seguiram 
sorte de prh·i!i~ge au PL'o1it de l'oisivíté. immodlat ·Lmcnto, as do 21 uo novembro de 
(LEitOY-HJ~AOLIEU, 'l.'niit. de la Science 1892, 30 elo setembro de 1893 c 24 de cle
rles Finunce.;, vol. 1o, pa.g. ~~93- 395, Z(nnbrv de 1894, nenhum tributo lançaram 
Pari:::, 189~)>> sobre taes industl'las,assím dispondo a ultima. 

doss:~.s !.eis - dm posto de setl();. de acCJrdo 
Depois desta, lmnino:-a lição do eminente com as taxas osta.bJlocid.as pela. loi de 80 do 

econumisr;a fraucez, corno não condciJlna.t• dezombro de 1801. elevado a. 600 réis o sello 
es;,as leis mconstitucionaes que viora.1n das pt•ocuraçõe3 do propdo punho, que1• as 
entre nó.-::, tributar nnicarnonte a sociod.ad~ escriptas 0 as;ignadas, quer as sómcnte assi
anonynm, deixando inco!ume o capital appli- gnadas; elcvL~du a 1~ 0 sello de cada despacho 
ca.~o u. ou·tiros fins, isenta do impostu a p:L'O· de im.portaçã.o; excluído o sollo sobre bilhetes 
pr1a cornmandita. por u.cçõcs, o por esta do loterias o sobt•o dividendos de b:mcus,com-
fóJ•m;1 :;ú onot·ando c:nn u. nova tribut:t.eã.o · d <1 
indus&.rias .J·<l &riiJuLadas não só pelos E~ .. 'tact" os panhia:o:~ e socje tt es anooyma.s com séde nos 

l!};ta.do:5» (art. 1°). 
conlJ até polos Município~'? Anarchizar não Nom devia ser por outra fó 1·ma. . . o cri te· 
é lcgüdar· ! . rio da di.scrimina.ção fiscal entra os dous go-

._ O procos:-;o ao sc~·vit;,:o ele:- to gr•awlc alm:;;o ver nos, no systcma da. Consfituição,consistcr 
nao podta. sor JIHlli'i HimploH, nern da, rna.í::; como as Appeltad<~s jrt o demonsLraram, no 
facíl C'tccuç:ii ,, dosllo que CIJD:si~tiu otn mét'l~ oiJjocto <lo imposto, na. cousa sobt•o que esto 
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~:incide directarnente, soja. qual for essa cousn., E:ssn. emen(h foi :tppron.dn. sem disenssão; 
seja q_unl for a denominação dadn. ao impo::;to; rn;~s. l'Ol' virtude da. sna <1!'l)rovaçi\o, deixou 
e, poiB, não ha.veria como jLI-~tificar-se. pela de St-.r <Lppruva,d:.t, OlJtr,t,, con:;idm·aLLa pr·eju
denominação de imposto de sello, uma. tribu- <licn.da_, .em g1~ande p:.tr'te, pela pr'imoit·a~ c 
tação federc.Ll q_uo só re~a.lti<L sobre industrias que dtzw. assun: <<Accr·escenr.e-se: Suhre a 
loc:ws, ma,wria só tribut;tvel pelos K;tados, 1·enda do ca.pit<ü o sobt•e <ts otlt1·as rendas 
em execução do di.spostu no art. 9", n. 4, d;t pessoa,os ou :·wluslriws, excnptu:ulo:-:;, q:1anto 
Con.stituição. O bom sen::~u e a boa. ft) p:·m•tt- ao ca.pif.al, u::; tilulr)s da dir:idl! fi:/al(l 011 de 
lccern,In dt~ssa. vez. insliltúçiir'.,. iiWiilidu ... pelr1 (];tí,r7u, e, qu;~n t,t) :í. 

Accresc ~que, no imposto do sello, c.:;t:3 nJ.o n:ntlr1 pGssurrl, ~Ls pc~n:-süu:-s c os rencimcnt ;S 
passa de um signa.l. extet'no, pelü q1t ~l se 1 •aqt~.<; Jldo.~ cofh·s fl,:s/1!.~». (.~nnne.-.. rf,· 18[!0, 
comprova o facto do pag:Lm'1ntu do imposto vol. 1°, p<tg. :322.) 
ou, melbOJ: dizBnrtJ, da. taxa. quo t1lm esta E bast:.t ler os T,Gl'lll'l,: da. t~itlentl~L nã.o 
denominação; o sello, portanto, n;\o ê o 11fJ- :Lpprov;~da, paea se c!wg:tl' ao Crllllte<~imcnt'J 
jocto da taxn.çãu, taxa.<;ão <Jt!O, n;t h,\'putluso, imn11ldiato de r1nc u iillpt~.stll <L qtt:J sn t'd'nt•i;t 
incidia oxclusivarncntc t.' dir·cettunente sobre a emenda appt·ovwh el'a nm Yt~t·d:uloil'u im
as :-:;ocíeda.cles :wonymas do pai;~,. pu:; co _.::ob:e n~ntb, d:t e<~Jn pctcn ·ia exclu:'!Í\-a, 

« Le timbre est une cmpnJ·~nl imprimec Jo,; goveenos locctes. 
pnr l'Eüt ct apposée ;)Ur lo .Pa,pror· d~\;)· · Reeorr·ordo-so, po1· otltl'o !wlo, ao p;u·c
tiné tL eel'ta.ins a.ctcH et ;~ cerl,;un..s cor da C\)mmb:-:;;-~,u t.lu"~ \~intc o Um .. enc;n·r;~
écrit;:;». (VIG~Es, (){);·. cU., voL l", gt~dn. de ,e:-::t.uLlar o pl'O_JI~cto ?on:>tl,wcwnal, 

ao· 4l4.) n:.,sSO p;r,:occt• e~contr·;~-SC l.lSSlll1 a.lh!'Inado .o 
p o• · lca.l':~ct~WI.:->CO de llll)lOStOS CUl'WS, prodet~wnn-

E eis. por que ;t ineon.··tit.ncionn.l tr:ibnta .. çilo, n.aclus···pelu se.n objoeto, eo1~1o ·o. ~:,i .er·1o. con-
. contr·a, a c1uu.l as AppelLtdas esr.ao l'ecfa- strtn ·tonal d<t c >mp:1l;unc1a tnlmG<tr•ia do::; 
ma,ntlo. nflo mais se mascat'OII com a. a.rtili.- ,ious govt~rnos: (<Furam uf•joett> dG lunrr,t dis
cir,sa. denorninaçào da t:.LXi.l .Jo sollo; c,quu.ndo cus~ã.o, diz o ptwecm·,. os <~Tt,igu:; 1h CtJnstí
mais t:ude teve de pr·ouuztr flou~ nuf':1stos tui~~ã,J "elatJYOS :i. discrimin:~çãu <las l'cnd.a.s 
o!l'cii.os, :.qH·esentou se fri~n~~:m1entn, s ~m pt·oveniont,es do imposto-i. :\o sy!)LtJma :thi 
snbterfugi.JS ç ~em ;mlbag-cs, qual(~ n:.t essen- ;uiupt.·Lricl, r;t'C l'l);l,:isf.e U/1/. rir(,' ri Uni,lo e IWS 

·-eia. n mt l'ó1'!11<L-Hn1 iiii2Josfo ('edcrd so!n·e in- g~twlos comjw/cnda excfusit'a JJW'fl. f.ri!JIIfareiíl. 
dus/.rius, 1ilt:ançarulo lodos as i;l(/ustJ·ins CO?il llelen,/I:Jiudu.-; jim[c_,; drJ i'eccila, o GIHlllllatlv:t 
~ddc nos !t..:twlos fi:dt~i·udo.-:. InconsUt;nciun:Lli- pat·:r. f,t•ibi!W,I'üJJl untm:i, se cun';1·apoz o da 
d.ade m<.tnil'e.~t;a,! cornplota. e <th::olut:~ di;:~el'lmlna.<,::'í,o ü:~':l ma.-

t,dl'ias trihut;:td:~s po!' p:t.l'tfl <liL lJn1ií.o, Cl.iOSí

·o t·:l.t·:~rF:'NTO IIISTnrucn D.\ Cíl:'\:''l'!Tl'lt,'\0 1': llS d.<)L':\.Ihlo ':l!'l Lodo,....; a;:: m:tiS d.a, ~'Olllpt~tf)llCiit 1lOS 
l'H.ECI~DEl'\TI~S DAS I.EGJSI,.\TUl-U.'i OllDl~.\- J•;st:1dO:-:. ;\ lli<Ll0l'[i.1 d::t (~Ull11lll.':l::làO, prl!·(~m, 
I'tJA~ :~t.t:Jnüenüu q1w, d:l,(i:L a. cn;ntu;did:J.de dn 

.. desequil.ibl'iu no Ol'<,~a.menr.ó l'r!dr!r•al, tet'ia, a 
O elemento hist,_n·icu ch~ Cun$t.ituiç:io cun Uníào dt! t·ccot'l'Ct· a. cpwt.as l'cpa.r·Lidas entre 

·:fil'rna plenamouto o c.mccil.o lle ser• o tributo os E:-.;t·.u.dos, o q11o pol~a·hlL~ n;L dopcodoncit~ 
om ques1.ã,o um perfdt.o impo8to sobi'o in· ,JO:->tL:s e pudcwi<L ceear-lltc st!r·iu.-; entiJ;u·.r.ç(>S, 

. dustrms e profi:-;sões, cou1o tal Ll.t.~ co1np:~tcn- em con.~.i~;ties excepcion:ws, CDlflO om ca.-.:.J de 
cin priva.ti va dos guvc~l'nos lueaes; o, accor- gllcn·u. ou. de cal<.unidad.o publie:.L, l'eSulvcu 

·dos com osta inteUigcncii.~, l'ormn todos os m r.n1.ot.• :1s d,spusiç~õe.'; da, Con:;Lit.wç5.o, c te .. , 
precedentes do Legislativo ordinario da (An1u.ws de 18UO, vuL 1'\ pag. 7\J). 
União, nv periudo que decorreu enti'O a g ouH':\, cou;:;;.~ não peete11de a:~ <~ppol1;1das 

.inexecução d<.t lni do 30 de dezembt·o dr~ 189 l o 'Ju<wrlo Jll'Utendelll :1, incuo~tituciunalid:Ldc 
a lei Ol'Oétmenta,t·in que, em 18U7. ampliou lle um Ífllp.Jsto. lll!O l'oi eonte:nplu.do pela 

, o impus to fed.eral ttS industri<.tS situll.dtl,') nos Con:;tituiçáo entre as fendes t/<:. recdlr.G pm.· 
E~tR<los t'udm· 1.es. ellu. our.ot·g.~das :\. COIDlJetencit~ trilmta.I·ia, 

No pl'ojecto ue Con~tit,uir;ã.o m:tndado c!a,ho- l'rit)i.!UN[ dos l•};l;ados. 
:l'ar Jielu Guverno Pmvisuri:J, c por- e;!;e Si do pot'iodo c .. mstituinl,e so pasdar ;w dí.ts 
.apre)::ent·tdo ao Congre:;so Constituinte, não legisla.1,ura,s oeLlinu.rias, quo so succerleram 
Jfigurav;.li um impus~o cspJcial incidind.o sobro u.té 1897. ahi s:> encontra.r:.l, pol' f'ôt·mu. i.tlnda 
:industr·ias e· profissõe~, e o q_ue 1icou con- mais directament9 accen1iu;.tdi1, u. coniirrna
tomplarl,J com este nome no. instrumento çào que minü;tm para. o en.su, cümo se a.c:.tba 
·constitucional resultou de umn. emenda, <.10 de Vül', o olernento llistorico da Con;;r,i tuiçlfí,o 
:~rt. f)o da~ttellc pruject.J, redígtdi1 nl)~tes de ~~! de !'evcr~lh·o. 
t.et•mos:---«4"- sobre industriu.s ~; ]Jrojisschw>, g como, no t·Jcan1.o a este ponto, nadu, se 
mnenda a,pl'csenta1a poto congres:;ista L'11tl'O podee1a aecroscen t:~r ao qno com o ma.ior 
:Sodré. esc!'upnlo c compcr.encb, ji foi dito pelo il-

Vol. Y :-:.J. 
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lustrado advogado(') das AppeUadas, na la. 
.e 2a ins'.ancia, (l.'J digno collega pedimos ve
.nia para reproduzir aqui esta parte dos seus 
luminosos trab:1lhos sobre o as::lumpto. 

« Tendo o governo garal, disseram já as 
Appelladar:;, pelo seu advogado, necessidade 
de novos meios para fazer f:J,ec ás despE>z~s 
crescentes do Imperio, pois de 10.787:183$, 
que eram em 1832, art 3° da Iet de 24 de 
outúbro, jâ eievavam-se, em lt:l59, á respci
tavel somma de 40.09i:780$049, como SJ vê 
do art. to ·tfa. !oi n. · l.OH, de 14 de setem
bt•o, mtmdaodo continuar em vigor a, de 
n. 939, de 26 de setembro de 1857, autJri· 
zou a Assembléa gera.l, no § 10 do art ll d'l 
lei n. 114, de 27 de seternbro de 1860, ct>ea1• 
um imposto que « abNcngesse todas as in
d-usll-ias e zn·ofissDes r;_ue fosse·in exercidas nas 
diffe>·entes cidades e villl.!s elo lmpe1·io, CO'M 
t~wcepç(Jo :;ómcnle clus que, pela ?WtuJ·e.z;a pl··:
viler;iada das 1"C.~}íectit~a~ funcções, ou pela 
1·econhecida insuffidencia e 1Jenw·ia tios rccw·· 
sos, 1/(io o de'Ve1·em ott n~.To pudetem SHJíJíO>'tw·. 

Apczar do imposto que grava os rendi
mentos das industria.s o profi:~sões ser em 
principio fundado nu. mais perfeita . justiça, 
pois injnstiticavel seria que a. riqueza indus
triitl o commercial fugisse :í, obrigação dos 
tribntos, enqmtnto a riq_nez:t territorial e 
predial lhe ( duramente sujeita, \ AMARO 
CAVALCAiSTE. otn·. cU. ) ta.l foi a celeuma 
levantada contra essa autorização, refere 
o D1·. AodL·acic Pinto, que foi oll<t l'cvogada 
pela Rcsolur;.iio n. l. !49, do 21 de setembro 
de ISG I , art. 1 o § l". . . 

E justn. foi a rcacc~ão, pois alli se osktbnle
ccra que a taxa ·variavel scri(l. até lO':>ó, 
quando se dl!sse ao mesmo tempo o paga
mento (b jixu, c de 20%, no c:tso contra,rio. 

Em circmmstancias ma.ís ade(1uadas, con
tin(Ja. o Dr. Andrade Pín to, á refol'ffitL dos 
impostos, a Lei n. 1.507, de2ô de setembro 
de 1867, no art. I t, mltol'izou o Governo a 
::l.lt.cen.l' o systema da.s arrccada.çõcs do im
posto SLJbt•c as industl'in.s e profis:3Ões, sub
stituintlo-o por um jmpo.sto que s~ja devido 
por t'Jdn. t\ pessoa, na,clonat ou ostrangeit·a, 
que cxerçJ. n.J lmperio qualquer índustri:t 
ou prufissiio, arte ou oífl.cio, não comprehen· 
didas nas isenç~ões estabelecidas por lei. Eate 
imposto, com a denominação do industrhts c 
profissõos, vei.u .suhstituit• os creados pelo 
alvará de 20 de ontuh1•o (le 1812, § 2°c sobre 
Loja, armazcm ou sobr11do que vendesse!, por 
a.taca,do 011 a vu.rc,j:J, t.ttmlqu n• qualidade do 
fazenda, mulh<ldos, louçn., etc.; pelo § 2° do 
:11·t. 51 da Lei de 15 llO novembro do 1831 
S:>bre casa de ll3ilõcs o de modi\S, altm•a.do, 

. (·)-O Dr. Manoel Luiz do Rogo, ttdvogado 
nr.t capit~l.l do E:;taúo du. Bt\hia. 

na. pri mej r a pi1l'te, pelo § 1 o do art. 30 da; 
lei n. 58, de 8 de outubro de 183:3, e ampli., 
a.do pelo§ 4° do art. 9° da Lei n. 70, ele 20 
de outubro de 1836, pelo a,rt. 19 da. Lei n. 60 
de 20 de outubro de 1838, elevados pelos 
arts. 10, 17,18,20 e2Lda Lein. 317, do 
2L de outubro· da 1843, ampliados pelo§ 65 
do art. 9~ da. Lei u. 369, de 18 de setembro 
de 1845, mandado unifvrmiztU' pelos arts. ll 
~~o das Lois ns. 884, de 1 de outubro de 
i856 e 33 da de n. 939 de 26 de setembro do 
L857. 

O impo3to de industrias e profi.::;sões, como. 
se lê no segundo . pel'iodo do citado art ll 
da Lei de 1857, se com>unha de tax::ts fixas e· 
quotas lH'oporcionaes. 

E', pois, de 26 de setombro de 1867, lei 
n. 4. 507, que sob a denominação de profis
são, a.s sociedade.3 anonymas começara.m a, 
pagar imposto na, razão de um e meio por 
cento d.os beneficios que dist1·:uuissem annual
mente àos accionistw;. 

Expedido o regulamento para arrec:tdação 
do imposto denominado industrias e p>·ofi.i
sões, cr·eado por es'~a lei, o que foi feito com 
o decreto n. 4.346, do 23 de março iie 1869, 
neUe se lê, na ultimá parto do art. 2°, «que· 
as sociedades anonymas ou companhias paga-
1't.To o Í'Jil,posto (de industrias ·e profbsões) na 
1·azao de u.m c meio por cent!J dos ben.!!flâos 
distribuídos aos accionistas no exetcicio lmte-
1"Ío>· ao do l(mçnnento», 

Usando da autorização conferida pelo § }(} 
do art. 11 d:t lei n. :2.348,de 25 de sotombt•o 
de 1873, ba.íxou o Governo, com o dP.creto 
n·. 5.5PO,de 15 de julho do 1874, novo Ragu .. 
lamento pal'a. art·ecadu.ç~ã.o do imposto du 
industricts o p>·ojissries, lJnc.lo-so 01) penul· 
timo período do al't. 2o quo-as suciuclade:-: 
anonym'as flca'Vmn S11;jeitas ao impacto de V.iil 

e ·meio po>· cento dos dividendo.; dislribu.ído:-: 
aos accionístos no exetcícío cmte1·ior ao do 
tan!!Ct'!iUJnto, ou, si não lwzc'Ve1·. dividendo, ás 
ta:,;c(S correspondentes tis · industrias q·tte e:J_:et-· 
cerem-, e nas ad vertcncias das tabellas A, 
B, C e Do seguinte : «par;am as tct;í:as deste,:; 
tabullas as sociedades anonymas quando neto 
estiverent S!-~je,:tas âs d~ ·wn e meio )'101" 
centú». 

Os decretos ns. 6.155, de 24 de mal'ço de · 
1876, e ü.\J80, de 20 do junho de 187/::l, refe
t•entes tt os te imposto, expedido o primeu·o · 
em virtude do disposto no n. 2 do art.ll 
lei n. 2.670, tle ~O do outubro do 187~ e o 
segundo em satisfu.ção á a'utorização contida. 
no n. 1 do art. 12, da do n. 2.692, do 20 
de outubro do 1877, em nada alteram as 
disposições anteriores sobre o imposto de. 
industrias o profissões a. r.t,ue estavam sujei
tas as sociedades aoonyma.s, quor solJre a 
i;a.xa proporcional que recahia nos beneficios 
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distribuídos aos accionistas, quer na fixa, 
quando nã.o _l'cpu.rtissem lucros. 

Em 22 de fevereiro de 1888 c com o decreto 
n. 9.8i0, expedido em vi1•tude da autori. 
zação conferida pelos §§ ;3o e 4° do art. 0° 
di1lei n. 3.:313, de 16 de outubro <le 1886, · 
baixou o Governo Imp01·íal no,·o Regula
mento, ultimo da Monarchia, para -mTeca
daçclo ·do imposto de industrias c profissDu.~, 
insc1'evendo no § 1° do art. 1° delle que 
<<as companhios ou sociedades anonynws sr7o 
sujeitas cw imposto de t!'IH e mâo por cento 
dos· diuidendos distl·,·uuidos aos w·chn;'slCls no 
etnno social anterior ao _11182 em. que se e(fe

ctuar o lançamento, Ott, si nt.7o honu.!r divi
dendo, ás taxas correspondentes ris illdustrias 
r;ue exercerem», continuando nas ~dvcrten
cias ás tab;;llas A, JJ, C, D c E o mosmo quG 
nos anteriores regulamentos •rpagunl, os ta:mts 
destas labelltts a> COilijJ(m/tias uH soc:·edades 
anonymas quando nt7o estive1·em sujeitu.s ú de 
ttln e ·111eio po1· cento sobre os clivirlendos». 

Durante o a.ntigo 1·egimen pertenceram ao 
Govcl'no Centr;.\l os impostos de indust,rias c 
profissões, o t :mdo u. commissã.o encarregada 
de "l'cvor o cla,ssitlca.l' a.s rendas g1rac::;, pro
vinciaes c municipacs, em lt\83, proposto a 
tmn:~flwencia. de:;tc imposto pru·a a. cconomiu. 
pt•ovinchtl, c.;sa parl.i! ha só foi !'oi ta. peta. 
Consiituiç·ão (lo 24 de fb\-cl'CÍl'o. ( VI~JGA 
FJLIIO, Obr. l.'il., pag. l')k.) 

Do l'u.cto, pcln n. 4 do :11't. <Jo dn. Con:;ti
tuiçiio Fedm•al ü que p:.~ssou a s~t' da exclu
sint competund:.L do~ E:-;tados o imposto d.e 
industl'i ~:.;c profis.:;õo~, ficando Lvro a estes 
cobrar·cm taxa~ fixas 011 pl•oporcínnao.; 'i uo 
recaiam úir·cctamontc lloiH·c a. inrln::ltria, ou 
}H'otl~siio ou ~obt'C o:-; rendirrwnto:, deltas. 

Ora, sendo o imposto sohl'c os bQnofi.:ios, 
lucros, úiddcndos ou que mulhol' nornc so 
queira uar, das companhias ou Boeiodadr.s 
unonymus, conhocido no Brazil tlnsdc lt;G7, 
pela denominação do irnposto de in .lus
tl'ius e pt·ofis~õcs, o, tendo passado este 
pa1·a os Esktdos, é claro quo nas cit•cum· 
scrip(·0cs tcl"ritoriucs dclles a Uni:1o não 
pódo tr1butar, C, Scj;1 de que fljrrn<L for O 
com a úesigr1U.Ç!ão quo u, astud;.~ arf'cca.da
dor:.L invente, rcpoto os L'í.mll.lmcntos, bonc· 
fidos ÓlllllCI'OS ÚvS titu!rJS OÜ di íill.cndos Ui:S
tribuidos aos acdonBta.s das sociedados uu 
companhias dos Eshdos. E durnnt;c long.;s 
anno:; fui o~i;u. a. verdade reconhecid:.L pela 
União, que nu. dccr·ctt~Çüo do imposto sobro 
os dividendos distribuidus aos accionist;as, ou 
dos títulos das companhias ou sociedades ano
nymas, fazia ríJcahir súrncnto sobro as qun 
tivcs~em sl'!de no Dístricto FedoL•al, corno vao 
domon~tru.r com o histol'ico quo passa :.t 
fazer. 

No primeiro orçamento d;t Rcpublic:t Bra· 
sileit'a, Loi n. 25 <lo :.JO de dezembro úc 1891, 

c sob a rubeica-Interior-docretou o Ic{J'ís
lador, a tí~u!o de scllo. um c meio por cocnti) 
sob~e os dttndendos dos bancos, companhias c 
socwdades anony1iws, o, apczar U.e não havot• 
distin<·ç:io cn trc os da Capit·.tl Fcdoral c os 
dos Estados, não lho consta, fusse ello cobrado 
sobre os dis'.rlbuidos por aquell".s Que tiolw.m 
sédc nos '.o:~. 

Pela lei n. 126 a, de 21 do novomln•u de 
18<J2 e ainün. soh u. rubl'ica-lnterior-rosta,
bGlcceu-sc o antig-o modo de cobrança de im
posto qtte tinha a denomina.çfi.o de inüustrias 
o profissões; clev;1ndo-o, mandou, porém, o 
legislador que f'osscm arceca.dados os dois e 
meio por cento sob1·e os dioitlm1dos dos títu
los das compwtl.ius ou sociedades mtom{1nw; 
que tinlwm. sdcle no Dislricfo Fedem!, rEco
nlwcond.o claramente desta Eorto : .~ i rnpossi
bilida,-Je do ultr:.t.pass<n· d;.Llli o poder üo tt·i
but.;:~r ta.cs rondimonf;us. 

Mudando ele colloca.çã.o, pois, na lei n. 126 
r.t, occupa .. v<~ ossc imposto o penultimo lugar 
na citatla, l'J.JlJI'iCéL, pa.s::;ou :.L tor o scgunuo 
d<t-In&crior-na. lnt n. IUl a de 30 de se
temlH'u <le 1893, sondo tt disposição cúpü~ fiel 
c exacta da a.ntcn-Lor. 

Prccisa.nc.l.o d:Jssa fonte m;.tiol' contribuição. 
foi olcvarlo o imp:Jst(J par:~ tl·ci:! c meio pot• 
cento, pelo o. ll do <.ut. to da lei n. 265 rle 
.N de dozembr·o do 18!)4, roea.hinúo ollo. como 
ll<LS anteriores uisposil,{iéJ.~ orçtuncn ta.t'Üts, 
s(JIJre o:: diuidr:ndos do.~ t.ifulos das sodr:dudes 
wwnymos ou compunkius r.:on1 sàltJ uu }J.-i,-;
tricln Fcrleml. 

Não dul'ou rna.ís que o bmpo IICcossaein 

para a .. vigoncit~ da.s leis ot·c;a.montttl'ias a ele
vação acimtt aponf,;tda, pois, fll) n. :10 do 
iLrt. l 0 da lcin. :35\J!le :JO dn dezembro do 
1805, foi rcstabulccid<.L a an t,ign contl'ibuiç!ão 
dn duis c meio por cunto, quo Llovia ser u.r
rccttda.da não ~ó sofmJ os dividewlos dos lil~.t.· 
lo:; do.s c:;;,,JJanltias 011. HOciutlrules anonymos 
nacionw:s e cslJ'1!12(Jf.JÍI'US com sr!dli no Dis{J·ir.:til 
Fede1·ot, como dr.cs eslrw,gcí1·ccs I.'011l st:do no.> 
Estados, · 

Renoctíndo melhor, o logi~Iador de l8U5, o 
com:J meio de rcpal':Lf'a invasio do esL:.LLui1Lo 
no n. 4 do ar L !Jo !ht Constituiç'iio Fedoral, 
supprími.u pela lei. n. 428 de UI de se tem br'o 
desso anno, n. :30 do art. 1'', o fina,l da dis
posiç5..o da loi n. :159 acima citada, man
tendo, por·érn, o imposto de d.ous por cento 
:Wbl'e os divirlendo.-: do:: titulo.~ der..<~ C01it)I(Oddw~ 
ou Sflciedtul,:s anonyma.~ co;n sddtJ no Di:;ll'ido 
Fude1·o.l. 

In l'elizm~m l;c, porém, não logrou a tra.o
flllilidadc do:·.tc.j;Ld<L UIJIIOI!e impo1·tuno dispo
siliivo consUtucional, pol'quanto no n. 40 do 
ar f.. lo d:1 loi n. 48!1 de 15 de dczGmiJro de 
1897 so lê : <timposto· de dous c moío por 
coni;o .~ofwtJ dividrmdo.c: do.~ titu[r,s dcr.s crmtpr•· 
nhÍC'S OH sociedades r.m(m!Jma.~ ('(!íil, Sede nO 
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1Jíst1·icto Jiede1·al e nos Estados», e,pa1~a maiOl' poder municipa.l clalii a ser exercido por um 
segurança, ou como meio de satisfazer-se ::t Conselho de Intendencia, cJmposto de sete 
quem 1;anto pmlira, essa igurüdade, aceres- membrus, soh a prc~idench do um tleHes, c 
centado fvi no art. 4"-qu:; G- extensivu. <is todos de nomeaçli.o . deste governo, iocum-

. socieda,rles a,nonymas c companhias com séJo bindo·lhe certos serviços, para o que podia 
nos Estados o imposto de dou.:~ e meio p:Jr orç<.tr c ar1•ec .~dar a 1·ecei ta, preci5a. 
cento sobt•c (l\videndos dos titulo~3 das cum- Organizado o respectivo Ol'Çamento, foi 
panhias e :ill.ciedttdes a.nonym:ts com Sélle na este. do accüJ•do com u dhposto n o -at't. 3° do 
Capital Fedce,ü. decreto n. 218, de 25 de feverr.:irv de 1890, 

F'oi a titulo de igualdade, reza.m os Anrwc.-:, t~ubnwl,titl.o á aprecia<;ào do Uovm·no Provi-
: que se viuluu, em. 1897, a, CotiStitriç~w Fe- soriu, <lUO deu, pouco dt~pois, ;~ sua. appro
d~ral, qu<.~ndo destgualcJade dcve-so chamar·, va<..~fw, pelo doe roto n. 533, dLl 23 de junho. 
:porque os lucccu_-se a illustr~ dop:rtaçã,o do .Nuste decreto se depa,ea,, faz.mclo p<~rLc da. 
Dis.tl'icGo Fecleeal que as soctechulcs an 1ny- l'Bc;oita da, MunicipaUda.do d<~ C:.lp ital Fede
mas ou companhias com sé.tle nos l~sG<.tdos l'~d. u imposto Lle incl uslrios u 21;·o(issries 
:pass;.tt>b.m a pagar o imposto J.c dons o meio (n . . 29, do v.rt. 1°) o mu.is a, scguintu explica· 
po1' cento ;l Uniãu, igmü om CJ.U 'tntida. .ie ao eão sobre a. cobranc·a clolle. d<ts sociedades 
Estado, e mu.is UJn por ccmto ao muuicip.o, ánonym:.~s « o imposto eslc(lu.irlo sobre os divi
como ac l>ntece entre nós, ao pa.::;so qnc as d <~ dendo .~ dos/ bancos, cornpanhiCl s c socied(ules 

·Capital Federal estav<.tm apenas su,jeita,s a (mqnyuws! .• com sdde n.c, dcl_ade rio Hio ele .Ja-
ilo:us e meio poi' cento exclu:;; jvamente! ! ne~rQ , serri <:ob1·(!(lo po·1· l1·tme::: lre , ;:c il1 cst.r e 01 t 

Nu n. 40 tlo a.rt. lo da l'.?i n. 559, ü' :31 tle armo, á p1·nporçr.To r.J lW fore iil. o;; clh,idendos 
dezembro d,! 18~8 reproduztu-se o díspos.tivo distribuídos pelos aeciooist;_~s.» (N. 4 das 

· tlo orçamento auterio1·, dando-se o mesrno di:;;posiçt1es gül'<.~cs.) 
. nos n~. :-:s doK aL·ts. 1° da lei n. (j,W, de 14 Corn a Con:;tituição ·Federal, fui o tm·rito
. do novurnbeu de JH99 c :H ·lo tn Ja lei rio d:1 RepulJlica divididd em Kiti1clos f'or-
n. 7•11, üo 20 tln dezcml,t·o tlo 1000. mJ.[<J:':: pelas antiga:; provirJciu~, pas;n ,ndo o 

Pal'lt :t :u·rec .ü~tç~iio tio imposto sobre dívi- :\1unicipio Neutro a cun:_;tituil· o Oi:-JtL'ietJ Fe
uendos dos 1.itLll1;1'5 tlltS ~:JCÍOÜitdc.; <Lllutlyrn;Ls í.let'iÜ (;u•t, 2°); C, CJillO ti vc:~SC sido votl1dU. tt, 
e compauiJ ias. baixtJu o Governo Feúel':i.l, .-;ó lei dêtndo Ol'ganizuçã.o •~ este, te v c o GoYOI'
no u.nno t.lu 1807. dous r·o.;.;ulamontu~. o pri- no netessiui1,lc üc nppt•ovLtt' u or~;a.mento 
meil'oJ :tCIJUl l<.l.IIIJUnr.lu o decreto n. ~ . 559. do f~_•íto p:::lo Cow,ellw pt~nl. o cxerocicio tlo 1891, 
22 uejlllll!J O oulit'U O Üü 11. '!75, do ;!.·2 de t.lC· b . .dxa,udo ptLl'U. i ~to O tlüCl'CtO n. :J88, de I:·; 
zomiJr;;, sondo aquc!lc (3111 qn:..tsí tudo igu:.Ll a. cb .junho dos.;e t~nno, onde est,;t niJ n. 28 <.lo 
Obte e ~In boi! iospil'ados nu ecguli11UCIIto de n.rt. 1 .,, fi!~'Ji(d'' pMftJ da l';Xt!Ur.~,, o imposto 

·· 22 de !evcJ•eiL•o do Hl8~, a.o fi.Llal faZCIIL attl de imfusli'ÍLt8 e pl·ojlssDus. 
yefor•oncbs, eomo V. Ex . v orá do n. l rlo ~hi :; t'tl·do o pelo decuoto n. fiiJD, do 2,1 do 
art. L0 e, llna.lmcnte, o que !Jaixou eom d dezc:il bt·o de 18!.H, to v e o Govor·no de }H'Ol'o
decx·oto u. 2.792, dJ ll de jrtnoíro de l8(J.~, gm· o romano orçamento pa.r.;, u exm·cicio de 
pal'(J,. <1 a 'l'OCfl.llé~çã,o dO imposto dO iJ(dU$li'Ít.:S u:;g2. 
e p;:oflss(j 'S . . Em vigOl' a lei(\, s:; d.c 20 tlo SIILOIUbl'O 

E~ ud:mil'l1vel, sur·.prol.tcndente. ux !;t'n.odi.- j de 1892, orgt~nízac,:5.u municipu.l do Di$tl'icto 
na1·ío, l~xm. St•. Dt•. ,ju1z fedeHtl, tt insis· Fet.lei'al, quJ permittiu. pelo al't. ·;:_o ao Con
tencii1 do Govornu da ltepublicu., querooJ.o SIJlho Municipa.l além das titxas cuja arre
esten,ler u.os E:;ta.dos um imposto que ,ji1maid ca.dação competít~ :1 ruunicipu.iidado, pela. lo
lhe pertoneeu, nem pule l)(H'Loncm·, c aere- gisla<;~iio anterior, dur.Tetcw todos os impostos 
cada com outros unicamente p!llr·a ilUxíLwr fJ if. tJ n ,ro (iJss~Jm da prí11dtiva r.:om;1elBncia da 

. as dospo:~,as com sorviçus oxclusivus di.t Mu- lAtitr.o, f'ui, do a.ccordu com elle, inscri_pto no 
nicip:tLid .. do úo Distrieco Feuertd quo l'llltmuu n. 3 -~ do arl;. L1° do decreto do prefeito do 
a. sie qnu a.M :LgoL'i.L (tUel' cusl;ca..L·. Dí))tt'icto Fnde1•a.L, n. 62, de 2:.~ do J.czmnbro 

A~ Municipu.li<iado do Dlstrícto Fedora.l i.n- de 189::, or~:a.mento du Dist.ricto Fudera.l, 
cumbn su..Li. 1azor <i.s dospcza.s eom : )orviç~•.IS, cuilw fl.!.:.;nd o pw·le rla S (~ct J'c !t!tJit (t, o .; mj"Jo.~to 
entro outros da. jnstiçn, · polkia e cul'po do 1/e indH:;tl'iti:J e }JJ'ofl8:;tjes: 

· bomheiroi'J, o, no onl,reta.nto, são oll .:s 1'eitos O Ol'çi1mcnto du anno s:..1,:.;ninte f,)i o mos-
unicarncnto pela. UJtífi.o, ctu~J para, isl.o í1l'L'C- mo, urnu. voz que o proi'Jil.o, U$1nüo da. fa,
ca.da. os ímpo~:~t;os de ilalustrit.J.s e }JI'ofi:~sões , cnldad.e eunrerida. pelo u.t•t. 19 du. lei n. 35 
transmissão dopropt•icdu.~le Q poanas do agua oit:.~,da, . pro1~ogou-o com o dec.rel;o n. 11, de 
no Distric&o f•'edet•wl. . 1 do ,jttneiro de 1894. . · 

Dlssolvlt.la a. iJlustrbsim:.t Ca.marn. ~1uni- Nào pu.1·ece que o impo!5to de industrias e 
cipal. uu.. Capitn.l11'otleral ú.us J~~ti1dos Unidos proft~sües e outros pertencentes <L mmricipa
do Bru..úl, por docr0 1iO do Governo Pt·ovisur·io lidwlo do Uh;tricto F'ederal sejct.ra arreca.da
n. 50 A, do 7 de dezembro do 188D, passou o do-.: pela Uniao com a.gra,do do Conselho Mu-
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nicipaJ, porrpw.mo lê-:;e nos arts. 3° elo do· anteriores, CFte nãu n.·rsa1·om sob1'C a fha.çKo 
m·eto n. 202, de 11 de nu\•e-rnbl'O de .l895,or· da rec ·ita c dcspcza. ... ~ uu art. 39 da lei 
ç:<tmento do Districto Fodm·;_tl-p<tea 1896, pro- n. 423, d\3 l8Dl:i. o mesmo c1ue essa anterior; 
rogado partt o exe!'cicio de 18\.17 por decl'cto no art. ;>() ria lei n. 55~l.lle · 808, conforme as 
do pt•cfeito n. 48, U.e 31 d.e dezomlJI'~de leis .hi citall~LS; nu a.rt.' l '2 da !oi n. 640, de 
1896; n. 4!:14, de :213 tlo dozemln·o de l897 . 1119!), de igual modo rple as ontras !o1s; e. 
orç::mwntu p~ra lSüS; n. (i58, do 4 de ja- final11ente. no a.l't .. '~::;da. lC'L n. 7:11. ele 
neiro de 1880, orçarneoto para C:)te exm'ciciu 1900. cu mo nas de1mds. · 
e prorog_a.do para. o seguinte pce decl'cto do no· que acim<t fiea ditL>, ro:::nlta. clara 4 

prefeil;o u. 187 de :w ile dezembro do 1899, mcn1o llllO o i111posto :-:;ol:n·2 os div,donJo:-. dos 
os impostos ... sorã.o cobr::ulos sogunclu as leis titulo:-:: <JU dh·iüenJo.~ tlistribul.los ao~ a<:cio
federM~s que reg·om taes materias c bmn ni3t:Ls existe n1) Br:Lzi! dc-:dc 18137, denumi
assim o:-:; irnpos tus de indu:c:trins c pl'ofi ~:-.;ões, n:t' 'a-sc ,[e wtlu.,r.l'ias r: p1·ofissõo.3 o pt.n·tonco 
t1·n.nsmissU.o rle pt·opl'ieda,de e p1mnasdc agua. n:1 Capital Fodor:tl :.i mnnteipalidade c, 
logo que p:~SSi.U'um da, l1nião para :t mtmí.ci- 1'<1r:l, tLdti, :.ws Esta•Jus .. , 
péüid <LÜO dl) Dbtl'lcto FcllOi'nl. I 

Pa.ea molhoL' :t:-;signal<ll' que o imposto qll(: ' cu:\CLt; :;,\o 
se pl'trfil' rldo colm.tt' do .' :mpplic:tll t.o,:; é u por-t\nt-
conto ;), n unicipu.liua.do ao Ui:-5tr·icto F'cdet·<.d, .Jú nii.o l'c.-;La <.LUü dizeL', mm·iti;;:sirnos .Jul· 
julg;l, conveniont,e decl:U'i.Ll' quo us sucinlwlc .-: ze:; , ern prol do 1:irr•ito d:~:-: .\ppolla.d:t8. de
anonymr.ls ou co!,,panflius JIOff'Wt.on 1.1 U:' l'i o uis das duas !uminos•LS ::;en Ü\ll<;a.:; da, pri llWÍ 1':.1, 
imposto tle ii~dust!'iw; e pi·n(i .-:slles, pl·r:,en rci,_,. instancia o dos p:l,t'ecer·es que :ni S : t.rt.~ei.~nam, 
nal aos di~;itluiirlo's disti·i/)llirlos aos !U'CÍOuistas. IJ ; u·ocl~t'l ' S (JPul'c!l'tdos pol.' jlll'tscun.-;ult,o:-: do 
o. que :'órnen~e pelo art. 1 i do cit:vlo d.üc1·eto .-. :tbt·t' n ;wl;or·i<ladc de Lathyor.tc, Olll'.J Pr-eto 
do goveerw tlltlldcipd n. ~O~ do 18!J5 (· 1pH1 o F',•r·J'CJit'.~ Vianna. 
foi altot•adu <~sso modu üc cubt·ança. um~t H'Z <':11n o-;l:!:s iliH'on.:-; Plt.\l110IItos dn inst.t'tlr~ç~ii.o 
que a, U11i:l.o j:L o iL i· r·oc~~da\·;L. c 1H que\ Llws :l,_jtlll~!)lt :t :;:1qJtH'io1' compt:tnn· 

Rnzl.l. o a.1·t.. 17 dcsiio liüt:J'fl~u-<<tl ÍuiJ "'d '' 1·1a; do a I ,·og; ~t.lo d<.ts .\ppP!l:ulas, íl ma.Leria, 
SOOI'() I.'OiilJk!ilfiÍuS rJt 1 sr,~CJi,;dfll/t•S f.IYittlt!fli/fl;; · .St:tl'i;l l' ;~:.,fllt:u!:t., í1ind:t ljll:Wd.o tií'IO <~0!1Si~
rpte Hiío e:;(,j'ol/ tJJ/1. {itirtirl! ,'(''i'' !···~·,!ll r' ~c;·, ; Li.;:-;n 1.~11\ silllpln . ..: rtlw;;Uw 1l1~ rlil·nit", p;lr~t. 
coiJrwlo ,,,} l.lt'/'!JI'rlu !'Oni rt /t.IIJt•tl t• 11/li/1'>'(1, r;. ·~lt. ia ~l)lllt,'fto P•Jil l!U rn:t.i:; (~l'iL p '('(~1~ - · al••lll de 
nmcla I'!J<\orf't'l.'' r, .~t,ln·,; tlidrlewf. , ... ·. :\> · srt r~"lls - ·i· · llela , L'Ut:ta. ini;IJII• ::'"i<~ u p:·uposii,Q 

Nf~u p<',.lu li I.Vut· :1. IJlllllOI' du vi la. :qiJPO u ~itlt:I'I'<J d•\ ··onllrwf'l' o [ll'urdilll1;•l' it vord;.~.dc. 
quo <ilii l!ea dito, 110111 :t L:ni:.to pt) Ir~ rwg-a.:·, i'\ill SUlllO~ a· I \"iJ,!.t;t I<J da•; .\ppr~llnola.:;, e si 
])Ol'lp.!a!lLO ,li;.;p.r,-:;o no :tí't. ·I'' lliL ioi 11. :!,~ •• dí~~~~m ., ,-; p11!11 s••ll Íllt~Oilf:US,.;o dit·ej J;;J O '[110, 
do IH~!I~ --•lii i '111llll' l·:x•!eut,j\'o Cu ! lf,ínll'~l' ; i :1 ll<•sr,n m tn<lt·ial, :-it'l'V<' :tp011a:; <1(1 i:ltl·mlu
iU'l'C'l:Ld:iJ', ll••" l·:~l.itllt .H :tiud.:c n:'10 cwraniZ<tdo.'i cr:i•1 :i~ hril!l:ull.l:::i :-:Pnl . !•. n•~as ,la, t •11 imil;;tnein, 
(l ~. t.ú ((lllJ :-lO fll':.{ii.IIÍZOIII . •.J i itll(>n-;lnl:l'[IW, 1'111 Í .~tll :~i' !'Xplit'iL p<di.l ÍIJ ;i~ J;uneia, SOIII'•:!I\!)d0 
viL·twln d:1, i)ispusi<,~fi.o <!1!11 ;t,it.H•·iou :d, llw;-; :';i,., ltiJnr·u~:a p1tr'il !J··~~. ri•> i!lu~t.l'iLdo :ui \ll~: vlo 
l,r:mslín·~tl•>~~. pi'UCt\ lotl<t,, do JlW-illlU mod.1> tJIIl da~ .-\ pp1:ll<ul :v-; , <piO n:'u~ 1111 iz alt, ·n f~l'·llt>:.; 
rola.çiJA) /.ld Ui.~I.I'idu F··dot•:d>>; nu i~t·t •. to d:t ll:t~ Sfli'!5(!·:.:iva:-l e..;r:qS : L~; I_'IJ!rt •!111~, dltl'itlll.e 
lei n. l:W \, ! [e tnu:-~-·.iéUilLilllht (~in vignl' I) 1 lilllit.o Li!iilj)!), declin:iii!IJ:-l oito il(:(!~dtH' il.ll sou 
<trt. -1:·• d:t, !oi 11. 25, de ::o de tlo:wmhro ele g<!llül\J~.o eu,,,·jru. 
l89l, <.t.lit'J d di r li t;i r a Ol'A"íLllii'.a.<;i.i.o dn r,, 1do:; <;;-; N:;s-;o m •Jtl!) dü $L' · ~o nslilm':u· a,' 1 pm;! [(o e 
Est:trlos da. UniiTn> o do ÓLsLl'ict.J FodoP<d>>; n:J J'i.ldtJ!n:l-í1 ,i:l CI'<I, eiJIIIWddo pelo n·l:•.'-il) pa~ 
ar·.t. 0'' eLa, Jol n. l9L A, de 18;>:3- <<pue cunt:;~ I'P.!WL' a re~p ,Jii;o, o 11<)::>1ie :'c <te lmm sumnm
ua ar•J•r,cadiM;fio dos Llllposl;os du . imlnsl;l'ias o I'Íll,·lo.:l, COil'l orreii;u, l)f:\ clementus tlit ;u·gu
profissõcs u d.o t,r·;w:sriÜ::i:'3ào do prupl'ietla lo m.mt;~~~~Ku <i!to a.g·IJl"n pr·oü1u.imos no::;i;·: tt·a
no Di::;l;rieto FodM·;JJ, seL'fLIJ t'.Ji.t.u,s l;o1h; as lMllw, mm·;~ l'opc~ir;:ão do pa.1·ecn1'. 
d.espezas cu1n a ju~rika, policia e cucpo :l•J Tt•al;a. -.~e de um impu:o~to' l'cdel'id ~obm in· 
bomiJoieo . .; do n:wsmo Di:;tL·icr,u, cx:uum'<1tl.i1 a dusr.l'i ,_.Ls luc:le::: oxplot'allit:~ lNL' :-;ode•Lt,les 

· munieipaliün.tle do confiL'ibuil' p:u:a, est;a rlu::~- anonyt11aS. co<n it1ciür1ndu. l:oner·ntit,:l.ti:t n:.ts 
})()ZtL»; llO <LI'G. 51) d:.L !.f!i 11. :~G3, tlü 18\H ··«O l'Lm1l:L~ indust 'Í éLeS: de lllll ÍlllP~>::ii.D. pois, 
Govoi'fl., da União continua,L'<i. tL :u•r, ·ca.tl:L · us qun c], orH;t,.Jtnmon t.<~. ínco~t;o:;,íuteio : ta. l. om 
imposto~ de tt·ansrnillSÜ.O do pl'upl'lodadd e tle l':Lt~U dos ilt·t~. n, IIS . .. , (! 1:2 i.h Ctti!SI,it.ui<,:'IO lia 
indus~l'ias o p1·ollssõe.~ no Di~f;l'ÍcliO F'e\lOL'id, Ropublit~a .• 
par<.~ com · ollos ra.zol' f\ee (~::~ uespoza,:; co~m o~ Esta ú 1ws:.::t convicç,;'to, pro1lucto <le O:õ:ttlÜI) 
serviço . ..; da, munieipalldtL!le, actu<tlmen te i1 conscil>.ncio.~o do c:tso eoocrer.u. ():) legisl 1.do· 
co.t·go dct UIJiilo, e com a. JU1~taúc U.a.s despe- ros da Un1:1o u,ssim nfí.o te.nn pcnsa.d.J, cnGl'C~ 
·r.asc1ne por lei compBt.em J, municipalidaJe»; tanto; rutLS si a. rttz::t . .J csli<.t do seu li~rlo, on 
not~sl't. 13 da lei n. 359, de 1895, manúa.ndo :si com os redpeita.veis jul_,.r:.ulos di.L llL l_nsta.n~ 
yigorar as disposi~~õcs dt~::l leis Ol'Qtln~ontu.l'ias c ia e os paeeccres que as sustonkun, <lll.-o·ha. 
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.• a venerando Supremo Tribunal Federal, com 
o s;.tber e justiç:~. que caract.eriza~u suas de
cisões. E ·estas palavras de DrcEY serão as 

·ultimas do nosto teabalho: «1'his .~yslem, 
tohic.h maltes the judges the guw·dians of' the 
Constif.ution, provides lhe only adequate saf'e, 
guard tohich has hilherto been invented a.r;a-
inst unconstitution,a(. lm.os. íObr. cit., pag. 

A este volume acompanha. umoffiéio, flUO 
deixo de ler, mt~s que publicarei no mou dis~ 
curso,para que a Ca.mara tenha conhocífi!ento 
res.umi.Jamente do que se p:.tssou no sclü da. 
Cot'nmiss1o. 

O outro ponto, Sr.Pl'esldent'J, do qual VOil 
tratar, é re~a.tivo a um tetcgramma que 

-recebi do SyudicJ,to Assucareiro ,_o Estado da, 
B<thia. 129.) 
• Este telegramma j<.L fui publicado na im

Rio de Janeiro, 25 de ftveroiro do 1001.- p:cn.1a diaúa ; 0 tclegramma idontico foi 
AMPIULOPIIIO B. FREIRE DI~ 0AI~VALllO. tambern transmit~ido ao Senado. 

E' o seguinte : 
O Sr. Tosta ( ·) - Rsto lweds et pla- «Syndicato Assucareü·o da Bahia solicita 

cebis - é um conselho que se Mt muitas vo!sa. intel'venção, sentido projccto modificu,
·vezes aos oradorc3 qu3 toem de tt'i..ttar do ção cJ.bota.gem nacioo::tl c:msigoar cxpi.·ossa
qualquer assumpto em hora adeantad~t. como mente naviús esGe.mgeieo3 emqu:tnt,o gozarem 
esta, em que a Cama1·a. osttl, fatigada. favore.:; não podem ttugmentar portos e;;tran·. 

Eu, pols, serei muito ureve. O'eiros especialmenta Portugal; as.:mcar, fu· 
Neste momentJ, vou occup:n• a attençã.o mo,café, c'ôcos e MinistrJ Exterior obter Por

. dos poucos co !legas prose o 1.es, t1•a.t ·.ndo dG tugal f1·aiica entl'ada. mercadorias Brazll 
- dous assumptos, um rJtativo il refornu das io-uul naçõcH mai.s fa,vorocidas productoras 
· · tarifu.saU.uanelr.ts, e outro relativo a um te~ J~eterraba. Ha m·gencia nestes pedidos podet· 

legramma que rocebi do Syndicato As:Juca.- se est·~ s1f1·a remotter assucat• Portugal CUJ<t 
reiro da. Bahia, peJindo, entre outros ravJ- propag1111da feita Dr·. · Zefel'ino Ca.ndido .foi 
res, que se pJ•omova a realizaçãD de um tl'a- muJ.to bem u.ccoít:.t norte paiz. Portugal 
tado comrnm•cbl, de um aju:;;tc, ou do um consome trinta milhões kilus · assucar suas 
111odu.-; v!vemli com Portugal, no soutiJo de colonias apenas fo1•necem 1.500 kil~s, · re.s
cncontral' n no;;;s~t supm•pt'Otluc~;ã.o de as:mcar tanto pi.Lize::l bcLerra.ba. Esta. e.xportaçn.o scrw. 
um met•ca.do nesse paiz. sulllcionte cquilihl'ttl' mercttdo brazileíro. -

Sr. Presidente, lm dua.s commi~sõcg quo Jos,: Rei.~, pl'e.;ídente do syndicato.>) 
cstrto encn.rt>ogad:~s de üstudat• n.rol'uJ'JlltL da K~to tologramma, Sl'. Presidente, tem 
ttwifa nduanoir.t·--mna de Cl11'aol.ot• somi·otrl· ov:U.cntemcnto U.ua.s }Xtl'f/JS ; uma. entende 
chtl., JJonwndi\ pelo Govm•nu, o quo (j }Wesi· com 0 Semtdo, onde so estü. discutindo o pro· 
dídri. 111Jlu llonra.du o illust.l'.tdo Snna.<lul' mi- jccto l'elativo :i, cabota.gem nacional. Nós 
nciro, Sl'. F'eliciu.no Ponna., o outm olllcimm, ospa 1·amos do ,Jlatt•iotismo du Senado a solu
nome:Llu. pclll. dit•ectot•in, tia A~sJci:tt;fL J Cum- çiw deste assurnptu. 
mercial du H.io de .lanoil'u, commissfLo nsta Quant.o <L segunda. p:J.rte do tclogeamm~, 
composta de indu .. :;tl'i~tes c commorchtntcs, müendc Jll'Jpriarnen&o com u. nossa. attrl
competcntes, lH.tbilitttdus,e quo est:\ofazcncto btliçfio de tisculizr~ro modo porque o·Gove1·no 
estudo mLiito conseiencioso sulJre o assumlYGo. attende <ls reclamações d •,s classes producto-

Tive occasião, Sl'. Presi.lente, como o hon- toras do nosso paiz. . 
rado Deputado por S. Paulo, Sr. Candido Sr. Prasidcnte, não posso na pr·e:::onte _9C
ItoLlrigues, p1'esiden1i<J da Commissào do Ta- cu.süí.o tra.tu.r desen vol vidttmente das relnqocs 
rifas, tive occa,sião de asil:stir <L a1gumas dis- commerdae.-:; cntl'C o Brazit e . Portug<Ll. 
cussões travwlas no saUí.o da. Associação Limito-mo, por oen., a dlze1• o scgl1inte o a. 
Commercial, ccJi lo á commissiio, e re:!o· cha.mar a u.ttenção dos co :legas pi·es:mtes 
nhcço que o estudo tem sido f'eito com a para este ponto. 

. maior cornpetencia, ·com a m:üor cortczio., no Portugal exporta pa.ra. o Brazi.I productos 
' .sentido do prevalecer sempre n. doutrina na impOL•ta.nch do 17.000:000$; 1mporta d~ 

sobre as conveniencins d11. occagião ou do mu- Bra.zil. produ.cto;~ n. a imporl,a.n,·iu.<Lo a.uOO:OOO~ 
.mcnt:.> · apenas. O quo qnor· di~OL' quo a. diflel'ença. 

Sr. Presidente, os trabalho:-; da commi:-;8ãn entre u. nos::.4a expo1·t~tQão pn.r•a,Po·rtugal eu. 
nomead:t pelr~ directoria, da As~ocição Com· oxpo1·ta.ção l1o Pol'Üt~a.t 1)11\'a. o Bl.'tlizil é da 

.··•· mercial cst.ão em parte publicados, re:o;u- sext ~ p \r to, isto (!, nós exportamos apenas 
-'midos_ n~::;to volume que tt directu~ia da. uma sexta parte dos p1•oducr.os qu:e Portugal 
Asso_cmç~<lü tom a honra. de, P_9l' meu mi.er- expm·ta pa.1•a. o Brazil. 
medto, apresentar á cons1deraçao da Camart\ Portugal consome 30 milhões de kilos .dct 
dos Deputados. assuc~ar, . produz apenas • on~. SUis •. colomas 
---- 1·1.5.00.000 kilos; 1'ec3be assucar dal.n~ 

.. (•)Este di cu1•w Jiio fel i 1'(\Yisto 1 elo o11l.G.ol'• glatorra, da, .A.llem:~.nha.~ da F:ranQa, da. 
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Belgica, de v:u·ios outros paizes e não recebe 
-do Brazil sinão a insignitkante quantidade 
de 193.000 kilos. 

Pois é possivel, Sr. Presidente, quando 
nós estamos com uma crise terrivel amea
ça.ndo a lavoura da canna, quando nós pro-

- movemos até uma exposição internacional 
de apparclhos a . alcool, com o fim de pl'O· 
curai' um derivativo para. a lavoura da 
canna, é possivol que Portugal, consumindo 
30 milhões do kilos do as~uc:tr. não rccebtt 
do Brazil si não 193; 000 kilos ? · 

A política sentimental que o Governo tem 
adaptado não pôde continuar. Os governos 
dos paizes cultos nos dão o exemplo da. po
lítica a ser seguida e é a de nos interessar
mos seriamente pelas classes produ'ctoras. 

Não tenllo t'3mpo, como disso, de desen
vol rer este a.ssumpto; limito-mo simplos
mente a. chamar a at.tenção da Camara pa.ra 
a necessidade de nós, representantes dos 
dadores publicos, Governo, Snnadore:>, 
Deputn.dos, trata,t>mos seeia.montc do3sa 
questão. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Apoiado. 
O SR. TosTA- Tomos pendente de estudo 

na nos3a chancellaria um tratado commcr
r.ia.l com PorLUga!. Não sei por que este 
tratado o3t.it a dormir na. p·~st::~. d.o Ext;orioe, 
qnanclo,paea usat• da exprcssiio consagrada, 
Catilin<t bate ás portas do Romn .. 

O Sa. BARBo.u LnrA- Está Htzendo dcs
·ordom nas ruas do Homa. 

O Sn. Tos·u- Reservo-me pn.r<L na sc
gunda-feü·a tratat• doscnvotvidamentc 'le:;te 
assumpto _c mo.stra,r quo a nos~a politica 
jnteroacional devo ser commer·cb.l, quo núo 
devemos cst.abclecer tratados com n.·ptellos 
JJaizes que P'Lra cá mandtLrn seus pt•oductus 
ê absolutan1euto não rcceburn uln 1:1í producto 

·nosso ou só rccolJem alguns, em peq11ena. 
quantidatle, 

As na·.;õcs que ac.tualmen te q uizeecm fcLzer 
política. sentimental, <.lcixu.ndo de tomae em 
íJ,ttenção os altos intero.:ises das ch;,s.ses pro· 
ductoras, serão consid.era<las nações fracas, 
para serem ab:sorvidas politica, economica e 
commel'Cialmento pelas . nações poum•osas. 

E nós não podemos, ouvindo 'o . nosso pn.· 
t.riot,i:)mo, consentir que o Brazil seja consi
dm•aüo, <leb11ixo dOi:!SC ponto de vist~L, nação 
J't•acu,. (Muito bom ; iHHUo lNm.) 

. DOCU11ENTO A QUl~ SE REFERK 
O SR. TOSTA 

·ASSOCIAÇÃO COM!IIElWIAI. llO RIO D1~ ;rANElltO 
El\1 31 DE AGOSTO . DE HJ03 

Exm. Sr.~ A directoriada Assoqiação Com· 
'mercial do lUo de Janeiro tem a honra. de 

vir perante es3a :.\ugusta Camara desohi•ig~.r
se, em parte, do comproniis~o por ella ospon· 
taneamente toma<lo, tra.nsmittindó-yos ore· 
lato1•io e demais documentos com que a. Com
mis~ão Revisor-~ da. Ta.t•ifa Aduanei1·a, sob a 
presidencia. do Exm. Sr. Dr. Innocencio Set·zc
dello Conêa, apresenta t.í considora.ç·ã.u elos H
lustres representantes da Nv.ção o resultado 
dos estudos te i tos sol.Jre as doz pl'imciras clas
S8S da. mesma tarifa, com o concurso patl'iotico 
c imparcial do commerdo c da indnstria 
desta. · capibl e dos Éstn.dos fctlern.dos. 

Dispensando-se de fazer o I1istol'ico déL 
orga.n iza.ção da a.lludid.a Connnissi'to, Yi~t.o 
que este se contt~m no volume annexo <LO 
mencionado I·clat~H·io, esb dit'Jctoria a.pen:1s 
pede venia. para tornar saliente o f'a.cto do 
haverem os <\ctos Ol'iginu.rios d.aquella oPga
oiza~·ão sido praticados em outubro do auno 
pJ.ssado, pOl' sn.!..:·gestã.o mui ntttural, peove
nientc do adiamento !'orçado que to,·e nessa 
Ca.mara. o estu!lo do ~-rando cópiri. de crnondas 
apresnntadas ;:i. tiltittHL hora na. 3a. dis.::ussão 
dopt·ojedo ele lei ort;a.menta.ria d:L rcceit~~ 
pa.ra o exeecicio Yig~nte ; c, purtan to, de 
havet'em siJ.;) os dit;os u.ctos antcl'iot·cs á 
a.ppeovação do dispositivo que nos ui t,i mos 
dias de sr.ssã.0 legi~lati m Cúi incluid.u no 
pl'ojccto. cenvet·tido logo dopo!s on1 lei, se
gundo o qu .d fic;tl'<í o .lvlinisterío da Fazenda. 
com a. inctl!llboncill, tlr~ apl'e;cnta.t• 11a actual 
scs:.;ão um tt•aballw de rovi:üo da tt~ew.~. sob 
o ponto dtJ \' ista. n~citl. 

Proscguindo com to:l.o o e1nponho os t1•a
halhos d:L nwsma. Colllllli~sU.n. espct·a. esta 
díi'C :t·n·it~ det1i.t'O dt .•. llt•oro prazo podoL' l.rans
mibtit• iL V. l~x. n r~Oill})lelnLmto do ost11do 
a. quo s:.J lle,lic.Ju, o 'llW r.ntlo por corto sor
viri.'t tlo ~ullsidio a·J ox:u11e a qno o Congresso 
Naciorml nl.o pt•ocellCt' 0111 Ulll 1'.'\.lno do pu· 
blico sm·vi1;:o qne,pot· sn:.~ nntnl'l!Zi.l., eonstituo 
a. c:ha.ve do totlo o JH'Ogi'C3.3ü JJIOL't.d c ma.
tel·ial da. nossa. Pn.i.ritL 

:Ylanitéstanws a. V. Ex: os no3sos protestos 
da maior considm•ação e alto u.preço. 

Ulrn. Exm. Sr. Dr. Fru.ncisco de · Paula. 
O l.L veir:.J. Guirnarães, üigno PrcsiJ.en te díL Ca
mara dos Deput.ado:i. 

Bento J. Le·ite, presidente. - Julio 
Cesw· ele Oli'IJeira, 1° secretario.- Antonio 
Joaquim Peixolo r.ltJ (}(.(sl!·o, tl1esouroi~o .- . 
Manoel A-velino J)into Brci(Ja, .2° secreta.rto.
Fel·r.linand .laymot.- Ricluw.:l 1.Vird61' .- B. 
A • . Bi{ano. · 

O i!h•. Ba•-bosn Lhna.- Sr. Pro· 
sidonto, o dís~mrao pt•oferido ltontorn, 11<1. ou
trn, Casa do Con~rosso,: elo Sr. Sona.rlm• Rosé.t 
c Silva, om resposta, ;LO Sr. S3nn.dot' Vicente 
Machad •, est<í. publicado no Ditwi~ do poH
gressa -dó hoje, con1 a nota., do que n ·to fOI · ro· 
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'vtsío pelo orador.. Não . sei, por ..isso, até 
on.dE> .vae a re3JlODsabi:idadedo Sr~- Senador 
Rosa e Silva · Mbee ·os conceitos que nesse 
discurso assim pu hlica .o lhe são at~>ribuidos. 

Espero a pubiicação dessa peça (n•atoria, 
na -integra,: depois de devjd-ttmente exami
nadí1 pelo Sr. Senadol' ; nes.~a occasião ve· 
rei, conforme sejam uu não niantidos os con-

. ceitos que encon trüi no Diario d.o Con!Jresso 
' de hoje, si. me occuparei ou nãc detidamente 

de alg-nrnas pl'opusíções, que. envohrcrn o 
m~u nome e . a minha administração no Es
tado de Pernambuco. 

A lingua.u·em · velada, de alguma sorte 
equivoca, em que o meu nome é, nesse dis
curso citado, em parte, como o responsa.vel 
:pelos desastres financeiros e econornicPs q ne 
affligem Pernmnbucu, omittido, em . outru. 
pa.rb, por uma fôema. que me não faz honra., 
~ae~ são o~ motivos. em summa, que me in-
duzir-ão a vir opportuname!tte á tribuna de
fender-me, defendel' a mjnha administl'ação 
c esmcwilhar aquellos conceitos. 
· Guardo-me para e:3sa occasião. 

como sua d.emora pó de ser de tal ordem q tle 
eu não veja afinal rep!'Oduzidos os conceitos . 
que aqui estão, ctesde jct ine .rclferir-Ji a dous. 
delles, para var·rer. a . minha te::;tada, prop.Jr
cionando, conseguintemente, ensejo á ban
cada hoje toda solida-ria . com o Dr. Rosa e· 
Silva e hontem em grande parte solidaria . 
commigo... · · · 

0 SR. JULIO DE MELLO- V. Ex. tambem 
foi solidario com o Dr. Rasa e Silva. 

0 SR. BARBOSA Lil\IA- ••• pi1l'a il' tomando· 
nota::; sobre a resposta que eu estou ou es· · 
ti vee a roe1·ecer. 

O Sr. Senador Rosa e Silva diz: «Em J>m·
nconbuco1w de · S. Ex. ( ref0re-se. ao Sr. Se
nador/ Vicente Machado) encontra~· nomes· 
{'eitos ,-e respeitados à testa ela arlrninist1·ação. 
Desclc- qtte me coube, Sr.·. ]JJ·esidente, pco-te 
??uds acliva na . administraçõo Jjolitica do Es
tado elo qual- me 01·gulho de se1· filho, os non~>es 
que teem presidido â sua adm.in·:st1·açr.to silo os 
de . .Toaqttím C01·rêa de Am~jo, Siyismundo 
Gmtçalves, nosso distincto collega, e Gonçalt,es 
Fen·eira. Cital-os. SJ·. Pres .dente, é, pe1·-

0 §r. Julio ele 1.\·lello-Sr. Pee- m.tttcHne dizel-o, {o.ze1· a cle(esa da c~clminis
siclonto, o nobre Dep11tado polo ·· Rio Gmnde ti·aça;o do Est:c!r.lo de Pernambuco». 
do Sul, que me antecedenna tl'ibnnl, pro- O SR . .JULIO DE: MELLO -A administl'ação . 
. met.t<m ü C:.un:u·a. tios Deputauos r sp .nder accusada. foi <L do Sr. Gonçu.l ves Fen·eiru.. 
ao di~cm~su hontmn proferido no Sena.du pelo 
Sr. Senador Rmm e Silva., quando o me::;mo O Sn.. BARBOSA LnrA-Mu.is adeante S. Ex. 
discurso t'ol' publicH.do na. integra., n~u ó ftt· diz: · 
zontlo desde já. porque esse discurso traz a « Na administJ·{tçt7o do hom·ado f:h·. Bm·
nota de nã.o ter sidorevisto pelo mesmo Se- bosa Lima, S. R'x. entendeu rjlte devia anínwi' 
nadoe. a fitnclaçt.lo rlc usinas em Penuonbuco e co n-

O S ·· 13 . . L ... C . tratm~-a com diversos agricult01·es . . mediante 
• R. AHBOSA . Bit~ - . omocel a.ccrm- . auxilias dudos em, apnlices, no ualo1· rle 16 mil 

tuando. Isto pu.ea num e C<tpltu.l. I contos, do.'{ quaes f'onm~ emillidos ceJ·ca de 
O SR, .JULIO DE M~JLLo-S. l~x. -promettcu 12,800 contos, si na:o me engono, co·m a abri

ana.ly.;a.t• en l.ifí.ü o roí'urido discuPso, d·den- I ,qo.çr.io •los concessiona.,.·ios )Jagm·em os jm·os e 
dendo ·a sua. adminlstn.Lção no Esta.tlo de Por- a· amm·ti.zaç(ío dus apot. ces emitt-idas. 
nambuco · Aconteceu, p01·ém, que a quasi totalidade 

O Sa. BARBOSA. LL\1:\. - Em relaç~(o ú desses a,r;ricuttore.~ nrTo pc(gou até hoje nem 
minha. pessoa,. j141'os nem amortúaç({o das apolices qHe 1·ece~ 

o Sn. • .JuLIO DB MBLLO-Tenho a, declara.r beram. O Eswrlo de Pernamb~tco tem-se visto, 
·· que a, bu.ncad<.L pern,tmbncana, solidar·ta cóm neste período de .. du1·a crise, obr [Ja.do a pagaP 
.o Sr. Senador Rusa, é Silva, .emeeito chefe do os jv .. 1·os e amort zaçl'lo dessas apotices. 

·: partido republíettno de Pol'nambuco, dara Ó SR. SIGISMUNDO GoNcALVEs_.Q~çe a-ndam 
tanl)Jem a, S ~ . Ex. a resposta q uej ulga.r con- jr:i em qttat1·o o·u cinco mi( contes. »" 
vemente. · · · A omi~são do meu nome_ nu. relação . elos 
_ E' esta a drclaração que julguei domou governadores, com os quaos 0 Dr. Rosa e 
devor· razer <1. Ca:mara, üepois üas palavras Silva. conviveu e comini:wgou no ·Estado de 
proferidas ·· peta . Ulnsl;t·e reproseutanto do Pernitmbuco, ·é uma omissão equivoca·;:, pôde 

_ .Rio Grande do Sul,· o Sr. Bal'bosa Li. ma. seprostan.1 uma imerpreGação que tenho 0 

·· ' OS1·. DarllosâLhu.a (')-Sc.Pre- direito de exigir se faç:t á custa de allcga~ 
~~ões mais f'ormaes e • mais ex~ressas. 

~ sidente, como 8:-)Se discurso publicu.Uo na in-
tegra _póde ainda . demo1~ar-se m11íto tempo ·; O SR. · EsMERALDINO BANDEIRA-Dá licençtt·. 

para um aparte ~ 

O Sn.. BÀRBOSA Lrl\IA-Pois não. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:06- Página 65 de 75 

SESSÃO EM 11 DE S~TE:t-.'ll3BO 1003 2.4.9 ··· 

O SR. Esu&RALDINo I3A;o-.;DEIRA-A~ pala.· 
-vras do Sr. Rosa. e Sih~a estão escriptas: 

··· «desde que me cabe, . S1·. Presidente, po.i·te 
mais acti'Va na administração poli/.i,,a do Es
tado, do qual111e org~.tlho de .~e i· filho, etc ... 

_ fonmz goveniwlO?·es os Srs. Joaquim Cm·réa 
de Araujo, Sigi:mmndo Gonçalce;: e Gonculvcs 
Fm·reü·o. » 

S. Ex., portanto, lirnita o iernpo em qnc 
lhe cabe esta parto e d ueante o ct ual foram 
governadol'es o~·ciJadãos cujos n•1mes cieou. 

Não vejo motivo p<:U'ct r·ecrimínação por 
parte de V. Ex. 

O SR. BARBOSA LnrA - Não límita :<ó o 
tempo; limita os cun1~eitos em reLação .:tos 
administraclores de Pel'llaTnbuco. ci)m um 
dos quaes, que é o humilde oeador, S. Ex. 
convivounaopoca mélh torn1cntosa p<~raa 
-vida l'epublicann, chtc1uclle 8:-:tado. 

«Em Pe!'nambuco lw de S. Ecc. cnconli·((i' 
no.mes feitos e·respeiic(do~• (~ tes/t1, dt1 a, ·lminis
t?·oç{io>)., e seguc-~c umi.l longa ex osiç:ã.o da 
vid:.t administetttLva e poLítica de Pernam· 
b~co. 

Mn.is tarde, vem niJH1 allegn1~flo de Jifi1-
culd,ldes financeira-S e e~onomiCiL .' cre[~das 
espccia.lmente poe nma medid;t minb~L. 

Uc moüo qne o meu nome(\ sónv~nte cil;itdo 
por ~. l~x. p;tr:.t 'fa.zw· reca!lic sobre ;,t minlt<t 
responsabilidaJ.o individ1u.d a !Hiilo tlc üo.••:ti; 
troso queso pút.lc encontrar na, Jmn·clm admi
nistr-atiYi1 sobre c1ue t•epon:::<.t :t .;;itltaç:;l.o 
actual de PtJt•nambuco. 

O SR. Es:-.nm.ALDT~o lh:.'\DEifL\.- V. Ex. 
é injusto; <J, (leeli.Lração limita o t0mpo. 

O SR. BARDO!:iA LDIA - l~stiL ::itti;.;t<;iio llo 
Pe:·narnbnco, Sf'. Pt.·e:-idcnte, p:J.r;~ mim. nilo 
me p l.l'CCO daqucUa;;; qu:: Dil du\·:L ac,~olt:Lr 
em silencio, c tauto mono::> o deú) filZüt' ••• 

O SR. TEJXEinA DE SA - Em qne tln,mos 
par ti c i pa.ç:ão ... 

O SR. R\l~nosA LrMA- O quo faz l)ü.tu: 
ralmente COffi q110 ollu, tenlHL algtllllil, COU::iét 
de bom ; o do mau ~~ mou. mas eu q ue:·o VOl' 

até oude ·foi. 
O Sr. Dr. Rosa e Silva, om um hanqnoto 

politico, em fovD!'ciro deste anno, en~rd . otl
tr.~~ :.dfit•maçõe:), pl'vduziu a segtlinte : «a 
nossa .1·e<>ponsal.Jif.iclacle dil·ac/.(l . cuiiwçou na 
ad;ninisll'aç<10 do bcneiJWi'ito 1'1!}ntvticculfJ Di·. 
Oo1T8a de A1·attjo, e desde enW'J a ecbYiOii'iÍC! rJ 
o temma du, ad.minisli·o.çúo. 

.Meus senho;·es. /)entre as ínJustiçt.~s fjHC i,·. 
?'ogo.m, ao partido '·epublicano do L'e;•nam/)HCO 
sobreleva acle nosatlrifJuittJií~ a 1'espowwi.Jili· 
dq,de da. crise que Uío dw·ameutc nos tem fla
gell((4o. ·· 

:Vol. ·y 

.Nclo co i1keço, senlwres, ?íWÍOi' ínverdade. >., 
__ E a,ccl'escenta.: «Nessa occn,sião,} (na occa..;. 

smo. em . que começou <.L adminhtl'açio do 
benemerito pem;,tmbnc::mo Dl'. COI'rên de 
Araujo) «~ESS.\. OCC:\.':llÃO \.ERIFICA:vros ••• 
(contin/'a a lêr) qneo ]~\fado ill''in se crchav.a, 
apparelhado Jlcu·a {a~c1· fa ce aos compromisso .'; 
coutr(!hidos e solt'Ci' o..~ d·:.fflc•ddccdcs 111'-~ S·.: 
antolhavam. (u.poiados) E LOGO l'ROCI:Rf.,;..ro~ 
:\mLHORAR us condt'rri rf.'> do I'lzesrntr') ( muit.;: 
bein. O'j)ji{aHSOS) SGiH 'lOS j>i'COCCH{>W'ilWS COíil r:, 
orlioo~-icl(lrl.c que do h i nns arlviríw> ( Diw·io d -:. 
Penut'mb uco de ,L de fer crciro de 190.'1). 

Logo q1tc f'aí publicado esse discm•so, ctr 
quiz vir •L impr·erH:t a naly::;nJ-o, tomnr em 
considera,ç:ê'io essil. a.fril'maqã.t) catcgoL·ic;t. que 
excluia. li. . pct·son;did ·lde política do Sr. Dr. 
Ro:5<1 e Sit va. de qual(lUel' co-respons;.~bitid:tcle 
na :~dmin]stl'a.(~,n:o o n:t clirocção po ;iGica ;;;: 
testa, da, q_na.\ G:)tivo <lnl'::ww qua.tro annos 
no Estudo de Pern;1mbnco. 

Pareceu-me que haYi:t umD. 1wcocc :paç~;Io 
de ;-1,fa:::tar elo nome ttut•eolado de S. Ex. a 
rnttcul:.t que lho :Seri;L :1 :lfiit'ma,ç~ãv de 
qu:tlqnct• parcol ta (Lc co-rcspon!'3:.tbilidadc na. 
[td miríístt'arJi.o c na poli tiea,~lfl'ente dos quaes 
e:.;tivo <m rmqucllc l~tado. 

Von liW ;L Camnra, St>. P:c,identc, par-a 
que tenha :.t prPcisa publicidade, ntn do
cnmenttl qno diz. melhor do flUO (•ti, qllal J. 
.p;n·f;t• tle co-eesponsabilidade que o Sr. Dr. 
Ft•ancisco de ;\S:-1.::: Rosa o Silv;L t1:VI\ n~~ 
adrninisCJ'ação o nn. política dm•nnt:! os qua
tt·o t\,nnu:-> <!rn q nn o a ü ~tl n· 6. r, ·~: t.:1, do Est,~d·) 
rie Pcr;Jamhuco. 

II:.wia. uu 1luixa1lo o guYí'l'llO Ü:tlttwllc: Esta
do (•.m pri ndp~os de :t.l>l'll :it' l S\Jfi, e o :-:t·.Dr. 
Rosa c Sllv:J, r1uc pt·c~~iüia mH:-í, :i. C,tmai·n. 
rios !Jopnl.ados, li:tYÍ:i. ~ :ülo elnit,J Serntlut' d~r; 
RPJHlblk:t pc·ln l.t;:si.adu ílr; P('I'UttiiiiJ!IC•J. 

.I l(:e.!l'l'ido n !,J'Íf!W.'if•)'l ; J1; •t:•,: .''!''11 ' ÍU p ;,r;~ q Uü 
üll !il~iL:'i :_;r •. tl!~sineoutp:~t[!;;!Jza.d. · .>, ,, p;~,·;_i . lo 
l'ü;;uiJ!ica,no ft.~deral. jil c•nc;·to o ·gMlÍZil ,o ern 
Per•n:unbtwo ~0!1 a dit•ec1;·úo diJ Sr. t}l'. H,osa 
11 Sil ra. tmtrndeu i)}Jl'(•:,.uniêl.l' muu Dhscm·u 
nome pae<.t o do canr.Eda.to que düda tVIUÍ 
ocl·npat· a c<vldra que o Sr. Dr. l~osa, ~. ~ 
Siiva, ne.~ta~ bant:aÜ<~:;, ti nlta. s:tbido lHJJJI';_n•. 

::lilu us p.·op1·ius wrmus da ciL·cula1' <w clei
tm·ar.to do 3° úistl'icto que lerei, circula.l' Llt.-. 
lll(tio Je J896, assigmtda. em primeieo lugar 
pelo Dr. Franci::;co do Assis Ro:)a. •: . Sih·a. 
1~ a Oama.l'i1 mo relevará rgte eu leia con
ccitn:s que so referem á minha pess,,a, nor 
domai::; liclonjeiros, mas que uul.ro . remediü 
não tenho siní'1-0 rocot'dar, por isso que par
til·am de todos aq uellcs que su lls'crcvem . esse: · .. 
documento, e tem !10 rhomento í!.i :~nifica•.:::irJ 
in c JO tel!llia nll. 

«tio vlcitoruclo du 3'1 dí$lr•iclo.-IIlmu. Sr. 
O Pa,rtido Ropnhlí.cano Fed.er.t\l. t.': ~.h~Lmi· t· do · :t 
pleir.eap no dítt 10 de junho a . ~.Jotr;~ao clc·um 

i2 
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.Deputado a Cctmn,ra, Feder~tl por esse di.~-' triennio, dur<\nte o qual governei o Estaclo 
· tricto. 

Consultando os ma.is serios interesses 
que devem dict:l.r a. escolha de um candidato 
. que mereça essa, honm, são tão recentes e 
vi v as as record<.tções dos valiosíssimos ser-

, viÇo.s que deve este Estrdo <:LO distincto Per., 
;nmnbucano .· .. · Dr. Alexandre José Barbosa 
Lima que outro não po.li<.t. ser o escolhido, 
.em .. pro:va ·· do rrcon hecimento .· que todos os 
,bons permnnbucanos lhe devem pJr :tquelles 
inol vid:weis serviços e pelos mais altos titulos 
.que o recommend<.tm (t gratidi'í,o do P;wtido, o 
qual lhe pl'estou o mn.is dJcidido apoio no pe

.I'iodo em que elle governou este Estado. 
· O nome do Dr. Abx<mdre José Barbosa, 

.Lima. tém umi1 significi1ção ·· perfei tct dos -re
quisitos quo· ·o fazem digno dess:t distincção: 
;ella tr<.tduz a, confia.nÇ<L do pa.rtido que nelle 
vê um dos mais Hlustres . pnJadinos pel<.t 
,nrov<.tda dedicação á causa poli&ica que reune 

- Ôs nossos esforços, pelaprosperid<Lde e futurv 
.de nossa, terra; cJmo peln. defes :~ das insti
t.uiç:ões republicanas. 

H.ecommondando-o aos- ·vossos sufft•agios, 
o ·Partido Republicano Federal, repre
sentado pelos <.tbaixo u.ssignados, espera e 
};olicita. de vossL~. lealdade política o mais 
decidido . apoio · a essa candidatura. -
Dr. F1·ancisco de As:~is Rosa e Silva. -Miguel 
Jose de Almeida Pernamb~-tco. - Francisco 
Cm·nelio da Fonseca Linw. -DI'. llfarcion.illo 
Lin,s. - lle1·c-ulano Bandei1·a de Jlfello. -

- .lh·minio Col'iolarw 1'avm·es dos Sm~tos. -
Jlr. Antonio Alves Pereiw de Lrn·a.-Lui:; de 
Andrade. - .Tose de j1fedei1·os' JllbuqucJ'fJtte. 
_.Josd(Jupe?·til1o Coelho Oinlra.- li'l'ancisco 
Teixeira de Sà. -.José Marc(~llino de Rosa e 
SUva.-:-fttlio de Mdlo Filko.-E'du<.o·clo Au
.gttslo Olivei1·a. » 

DEl lá para cá. Sr. Presidente, nunca. mais 
influi . na admini::;traçào, nem na, política de 
.Pornu.mbuco.' · 

·Tcri'nina.da a legislatura, pa.ru. a qual fui 
eleito, afim de vir occupar na bancada per
[]ambucana a. cadcir<t, em que se sentava o 
,digno Sr. Dr. Rosa .e Silva, opartido diri-
gido por S.Ex. mo honrou reelegendo-me pal'i:l. 

. essa. cadeira. · · 
::;:: • . .• Si nos SC})al'tlll10S depois, não fui: pol' mo~ 

tivo oriundo da política, local ; separú.mo-nos 
- aqlJ.i no conflic\o em qn<~, se scindiu opal'tido 

reiHiblica.nó.foderal, e queS. Ex., o · a maior 
'J)arte de sous amigos rosolveramacOJnp:tnhar 
-o · Sr. Dr~ ,P1•udente de Moraes, e eu preferi 

··•· ·.····• ·fica. r. corn o .. sr. Francisco Glycerio, até então 
:ó . chefe ~?"~artido .Repu?Iicano FederaL 
.. . , .. ·~i'liio "jei, ' pois, .a; quo possa attribuir este 

: .. Í;Oiiipimen~o ue solidariedade, com a minha 
... administ1·aÇ~o c. com · a minha política, que 
existiu ,-até o . ~ía . em . que . tei·minci;· .oqua~ 

de Pernambuco ! 
Esse· documento é posterior a esse dia ; 

abrange todo ' esse quatriennjo; eu não podia. · 
nos meus sonhos, 03 mais vaiJ.osos,aspirar a . 
um julga1nento tão elogioso, tão lisongeiro 
qua.nto aquelle que se dignaram, logo depois 
que deixei o governo de Pernambuco, de-for
mular os meus correUgionarios, os meus 
companheiros de luctas bem acerrimas, na 
quadra . tormeritos:t em que me coube a 
amarga tarefa, me manter a p ~tz, n. ordem, c 
dizem os meus amigos, a prosperidade n:J 
meu Estado natal, 

Nessa mesma . occasião os telegeamma.s 
que me dlrigira.m o honrado Sr. Gonça.lve;j 
Ferreira, ministro do Interior, e o Sr. Pru~ 
dente de Moraos, Presidente da. Republica, 
não são . me o os lisonge1ros, menos bondosos 
nos .conceitos que f;>rmula..ram acerca da 
!Uinha administração. ·· 
. Es-tes cuidados,pois,mefazom .cPer e tornar 
publico que não existe entre S. Ex. e ~L 
minha obscur·a .. alministraçã.o o mínimo 
ponto decontacto,são do fazer crêl' ao pu
blico que oss1 m1nha . admiui::~tração, e · que 
essa minhx polltica tem alguma, cousa. de 
repulsivo... (Hei o apoiar.! os), alguns . désses · 
feitos que dão lo~ar a que um homem poli· 
·tico não queü•a te1• contact~ com o respon
sa vel m1is immediato. 

0 SR. ES~IERALDII'\0 BANDEIRA-O díSCUfSO 
do Sr. Rosa e Silvu,não cornporta. as consi
derações que V. Ex. esl;:i fazen.lo. 

O Sn. BARBI)SA LmA--Eu fui o ex:ectÜOl' 
das leis elaboradas dul'antc n minha admi
nistl\tção, eorri a, minha co-part cip:tç:to, sim, 
mas com a co-pal'ticipi:tção, quo cu nun
ca poderia · dispensD.l', dos meus íntelligcn
tes e operosos col•religional'ios, tudos os c1uaes 
tu.nto se eecommendaram entiio <t estima dos 
bons perna,mbuc:.mos, todos os quaes manti
veram ;~empre coinmigo completa solidarie· 
dade, .e essa solidat•i3dade não impediu c1ue . 
se encontt'em todos elles, muito merecida
mente; com assento nesta Casa, na outra· do. 
p::trla,mento nacional, na. Camara, e no · Se_:
nado eshdua.os. -~ - ·· 

Não me encontro mais no seio delles, pela. 
mesma fórma por que não se encontrava,j:t 
após a scisão do ~'ar~ido Republicano Federal, 
o benémerHo l'cpublicano . Dr. Joaquim Per~ 
na.mbuco, · peta mesma 1ór.~a .por que não SQ_ 
êncontl•ou dut•anto algum tempo o Sr. Me-
deiros e Albuquerque. · 

Não se podia,porhnto, ver no meu alheia-. 
menta á actividade política do Esta_go de 
Pernambuco . n~nhum motivo, que .devesse . 
rctroagü'p:ll'à uma · condemnação posthuma 
d~ . minha ~ bscura. a~ministração • e d'a minhà. 
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tormentosa. actividade pJlitica naquelle Es
tadO". 

Essa questão das. usinas, bode emissario 
que se sobrecarrega de torlos os peccados da 
vida. administea.tiva de Pernambuco, para 
que haja de explicar a. sittnçil,o difficil, om 
que se encont1•a a minha., tcrrê.t natal, tem 
sido insistente e irritantemente tra,zida i'~ 
baila, como si só por isto estivesse Pernam
buco nas condições em qLlO se encontra, si 
não 'fos~e. -isto, estaria. em coniições li.;on-· 
§eü•as, e cJmo, ainda, mais, si os a.uxilios 
pa1·a a transformação da cultura da canoa e 
O:tbrico de a.ssucar e alcool em Pernambuco 
fosaem exclusi ~-amente da minh:t iniéia.tiva, 
<latando do meu governo, sem ant·.}cedcntes 
que os houvessem recommendado c com os 
quae.:; o Sr. Rosa c Silva não houvesse sido 
sol idar·io. 

O typo de auxílios (t hvoura do c:tnna._cm 
Pern·unbuco, conhecido sob n. fót'ffi'J.- cm
_prestimo hypothecario ás Usinas - vem dn, 
legislação <.te 1890, devido ao Sr. barão do 
Lucena, com cuja· politic1 o .. administra
ção .foi na, vigcncia desh lei solid·_trio o 
·sr .. Dr. Rosa e Silva ; o'sc typo foi modi-

~ ficado, os empl'ostimos for~tm concedidos, a 
-· maioria de!les por um. outro adminisLrador 

eleito para o E::;ta,J.o de Pernambuco sob o3 
auSJJicios do Sr. h:wão do Lucena, com a so

·lidariedade do Dr •. Rosa o Silva. 

0 SR. ES:\IERA.LDI:'\0 BANDEIRA dc"t Ulll 
aparte. 

0 SR. BARBOSA LI:\IA - Re3ponsa.hilid::vlo 
politica, üo correligionario üo então do St·. 
Barão de Lucena. o SL', De. RoJa e S~lva. 

0 SR. ES:IIE:RALDlNO. BANDEirtA--:DCVE.I-80 
distinQ"uir entre solidaricuadJ e o f<t'!l;o de 

. sm· cl1ê fc. 
0 SR. BARBOSA LDIA-QLU.OllO não ~O é SO· 

lidar~o com :V3 idéu.s capil.aes do um p:Lrtido, 
não SJ fica no seio desse partido ; e quando 
assim nãose prt>ccdo, é que se est;:L solidario 
.com ellM. 

O Sa. EsuERALDINJ BANDÍ~IRA dá um 
aparte. 

0 SR. BARBOSA LIMA-~ão uigo que é di
_recção. ·Eu não poderia affirmar que . etle 
vinha dizer que dirigira no t:)mpo em que 
eu . .fora. gove1•nador>. 
• Ellc não diJ•igiu, como não uil•igiu no tempo 
doSr. Corrêa J.o. Araujo, no t~mpo do Sr. 
-segismundo. · ' 

Essas leis, Sr. Presidente, foram elabora
das pot• uma assembléa, p1·os:dida. om ·um 
de seus ramos pelo o meu querido o 
honrado umigo, o actual Dcputn.do, nessa. 
epoc:t Sena,do1' e::;tadual, o St'. De. Fra.n
cisco Teixeira, de Sá;. na epoc:t em quo pl·c
sicli:t a Camara"los Deputados- loca.l u nosso 
honrado cotlcga, hoje ncst:.L Cn.mara, o Se. 
Dr. José Marcellino d:t Ros::t e Silva. O regu
lamento que bttixou para, a execução dOiSê.L 
lei. fui formulado na sccectaria, á tosta. da 
qual se ach:tvn. o ni.eu concligionario de 
então, o honrado Deput ;.do federal ·por Per
nam1mcohojJ, o St·. Dr. Julio de Mcllu, e n. 
cxecuçlo de todas essas medidas foi con
fiada á fisc.alização ini:clligente por um re· 
gulamonto 'lpert.a,do ao S1'. Dr . .Jusé A.11tonio 
do Almcid '• Pcrnambueo, engenheiro a cujo 
notavcl tabnt9, a. eujJ. probida.Je o St·. Dr. 
Rosa e Sil vn, rez justiça J;nr ta.t fórma (tuo, na 
~Hmlçiio ~~ctua.l, .cJm a qtml S. Ex:. se docl:tra 
solidal'io •. na m"Jsma occasiã.o em que ovita 
se declarar sJlidario cJm a, minha, cnfiregou 
por. com ploto a a·Jministl'<tção dos serviços 
do Reei f e e a arrc~-<.v.lação das rc~pGc í,[ n10 
rendas nm11i;:,ipaes. 

Todos cs orgãos daquellc administeação 
conLinm.tm tentlo os fu;_Lis co:npletoB teste
munhos de solidaricdn.dc cxp1·essa, poUtica., 
adminisl.l'a.tiíra. c po.~so.d, do honrado St'. 
Dr. Rosa c Silva; todos aquellos que convi· 
veram, qnn se consubsf.ttncia.ram cum a 
minha. itrlministt·açilo, eom <t min!J~L política, 
naquillo q11 l ol\:1 tinha, dn mais c~tractc
ristico c n:.Ltut>almcnte naquil!o que fui i1 
semente d<tquell.a prospet·iú:.LLlc que o Sr. 
Dr. Ro:~a. o Sil\·a. Li[z que o ~st ~clu de Pel'· 
nambuco deve a. mim. 

Não, Sl', Presidente, qu:ta::qu H' qno sojam 
as magu:.t:3 q HO mo PJS~:1m advir (t(~s:-:;:L si
tuação cqttivomt em que do atgum;t :;ono o 
obscur•o adminístradoL'· do Porn:.~miJUco, no 
poriod•J de 92 a 06, fiqtw colloe:~.do, não 
retaliarei, poí·quo não quiz•wn, wr mais 
forç ·,s outras que não as necessal'ias parr,t 
pôl' ao serviço economico c: ao levantamento 
fina.nceirJ ' da rninha terea natnJ, ainda 
quando excluitlo da. b:1ncada que aqui a l'C· 
presenta. tão dignamente.· 

Eu poderüt recordar que, rnuHo m~lllor do 
que clt:.tt· esac · minusculo episodio . do uma 
a.dministração complBxa e de uma p11itica 
tormentosissim·~. qual ~ o ua questã<) das 
usinas, vindo de va.rias outras administra-

0 SR. ESl\lmRALll[NO BANDEIR.A-Elle não 
era chefe de. partido. 

ções, com a t•esponsabilidaJe dos chefes que 
rne precederam, muito melhor fôra ter rc
cot•da.do que . t\ situ~~ç;lo actual é devida ~nn 
grande .· ptu•te á prufundn crise econon:pca 
pol' que toem passado os I~stados. do norte, <t 
situação oxccpeional em que..flcou o morc~do 
do assucar, de alguma sorte, o do. ulgodao, 

0 SR. BARBOSA. LIMA--El•a., p!Jrquo llSSÍ· 
gnava em primoirJ logar a circular om que 
eu· fora apresen~ado. (Apartes) o. 
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productos sohre que assenta principafmente 
o :orçamento do Estado ·de Pernambuco. 

port<múo em uma despeza de trezentos .-e tart" 
tos contos, com o augmento-e tudo isso. 
sommado vae a centenas de cootoR; não .me 
proponho hoje a· alinhar as cifras, o qlle fa.:
rei opportuna.mente, conforme a· replica que. 
tivee_:_com o a.ugmento de. logaees no Gy
mnasio e n<L Escola Norm<.~L . com a remode
lação da Escola de EngenhÚia, para equipa
ral-a, cousa que não estav<:l feita, na minh0" 
época, ceeando-se Jogares novos, emüm, \ltt
gmentando-se a despeza public<t. 

Poderia rec.ordar tambem que, si é ver
dado que a si tu ação que . ·deixei ao The8ouro 
do Porn:,tmbuco,, de-pois ele uma quadra em 
que a guerra civil pairou conütantemente 
::~obre aquêlle Estado (apóiarlos),, durante uma 
época em que de varios pontoS' da Republica 
se appeHava para o animo ioquebrantavel 
do ob:scuro governador de Peenambuco, ·para 
que resbtL;se no seu po:sto contra as tenta
tivas de d.eposição. em um momento em que 
esse ·chefe de 'Estado ·era · obrigado a 1mtreter Não; ou 0 thesouro comportav<.t esses au-

gmentos, ou não comportitva. 
despazas militrtres super-idres, talvez,á situa- Si compOl'tava, as allegaçõe:,; contr-a a mí-· 
ção do Th··s-.mro,si essasituação•Jr·iunda desse nha administração ~ão immes; si nã,o com. 
precedente, creotl pa~~ o The~oueo do E~tad~ port<tva não se comprehende como se fizes-
de Pernambuco cond1çao ele nda prec~~.r1a, st sem ess~s <tugmentos nessa época. ~ 
esta foi dívisada (lesde o primeiro momento,. 
pela perspicacia intelligeute e cuida.wsa dos O ultimo orÇamento que inspirei, que 
meus successores, -como se. cm:iJ.prehend:; sanccionei, subia á cifra de 8.500 contos, dos 
(1ue,tendo S. Ex. que tendo esse meu ho11mdo quaes cerca de 1.500 6ram destinados a obras 
sucêéssor, com cuja administração e com publicas. 
cnja politica o Dr. Rosa e Silva é ... xpressa- Subiua.esse al:.mrismod.e 8.500 contos um 
mente so tidario ; que te o do os outros . sue- orçament<f. que eu havia encon tradu-na arre
cesso1•es, comcuja ndmin1stração e com c~ja cadação, nft~ no computo inichl- nil. arre~ 
J)Olitica S.· Ex. é tambem solldario, verifi- cadu.ção effectiva de 6.300 contos, subiu a 
cada tt excepcionalidade dessa condição pre- este rügarismo <lc S.óOO contos pol'que a 
ca.i'ió,, reconhecido . que os C'·mpromi.ssos to..: mim me tocou fttzer os primeiros au!lmentos 
mados levianamente pela minha. administra de voncimentJS devidos a funccional'ios pu
ção e1·am do tal ordem q~o ha\'eriamos de blicus esr.ipendiadus ttlntla segundo .. t,abellas. 
<ttravessaP uma crise temcrosissim'L no .Esta- do antigo l'egímen. Mesmo assim, nesse an
do de Pemambuco,como se compreilend€ que gmento nuDCiL foi . incluído o augmento elos. 
os Sl:.lrviçus fos::;em reor·g<.:.nizu,do~de um lado, vencimentos do governa.dor, dos Depnt;1dolj, 
suppdmin,lo-:Je fontes de receita ou ensaios dos Scoadoees; e, ;.ünda. mab, o Congresso. 
de novos typos de tribumçãu e,tlc outt·o htdo, lli.LS proroga~_.;õos, não perccbü1. subsidio: pel'· 
augmentn n.do-se em ct'ntenas de contos a cabe-o hojJ, em virtude da r.wisão .la Con~ 
despez:L ptiblicu.? · stituição, feita, prova:velmentu, para. con-

Como se cumprehendo que· nessa mesn1i.l, c~rt"'r as finançt~:;, cp.IC eu hu.via desmante~ 
quac[ea, nessa mesrnn. coojnbctm·a att1icth~:l., I lado! .. 
a l:~m.odeli.L?ã,o. d.~s ~e,evi?os P.~~co .; ~}. ~~g~I· Abatidos do orça.mento de 8.500 contos os 
~.:tS~':iC a~: Ex.,~ ~ws seus eo~L .• IJ.~,118<l.'· .01S ta 1.500 cont.os, corJ•ospundentes a obr·as que se 
I efa de t~t ~11~,omt,u<le. e do tc~,l u. l""enc1a qu~ poéliam de.ixa.e de inscre''et· nos ur<.~amentos 
l~n~·~::-ou~~o.:;., n.w. u~.c~,tr,rm dcanto de um<t subsequentes~ constr·nct:·ào de no_vas pontest 
1 C\ t.oa~ ..... a Coostltmçao · . . . construcç o de açudes construcçao de novas 

~i.\r<.t que? P~r,t se fazer i.tlgnn~a c~u:n da.- escolas e d.e novas carl~ias. Con,..erva,t.J 1•io de 
qu~ll~ que _o ~s.tuna,vel s;·· Dr .. Ntl? 1. eç~O,h~ rvrusica o outms cous<.ts, em que apenas se 
pr:_eknde ützer no Estado do Rw de Jltneuo . pensou, mas com que se não despendeu, 0 
Na.ol~ · . . . · .. · 11 .. ·· , v· .,-r .. . . , . . .• , ., oi•çamento toria descido á. verba, muito p ,p0,1~ ~~.~~ ~e };;~J eon.?tltllc.wn.~l,, ~0} aecesüvelaos recursoa do Estudo do Per~ 
le~s, OI ~l?a1 !<.::') :tntenore~ 0 PJ.:s~euo~ e .. <t nambuco, de 7.000 contos, vet·ba. a que 
mesma revlsa.J ,~, despe~l~ pLLblwa, .fo.L ,tu- cheo·aram aO'ora neste <tnno os lccrisladorew 
gmentada~cO!p.O a.ccrcsctmo do subs~d~ortos de rÍ!.iuha te~ra• ' ' o' -: .. ··· 
Deputwio.3. ooln.oa,ccresc·.mo do ~nb::ndtodo~ · 
Se.nadores,com o Jtugmonto ·dos vencinien· St'. Presidente, por outro Jacto eu sonta-
t()s do .govcrn'túlm·. com a notação de, uma. c1úé o imposto de exportaçãc/ não podiu. con-

. verbade1·cpresentação annun, ~para . . o govér- tinuar · c.1o ser ·uni alicm'ce b:tstantee~ti.),vel e 
nado r, quj não·, a tinha, com .o • pag~mexlto vigoroso, sobre. o .qual ··. houvesse· de as~entai: · 

·'· · e.fiçctivo a. um yice-governadot• com· verba· de o eU.rficio da .nossa prospe~'iqa_de economica • e 
· :re_P.resentaçã.o, co01 o _.augmento do numero· financeira. .. ..·. .. . . ~i · · ••··.· · . ........ · ..... . 
· .. de:'· desembargadores,. ·com a m·eação; em < ProcureL.traçar novo :plà.no, ·de uni outro 
uma quadra tormentosa do ponto de Vjsta ft. typode trihútaQâO; quehOU~':8SSe . de~ pOUCO. a •.. 
. rit~riceiro ~9-~~v(?J; ~ejuizes . muniqipae~,. im- pouco, ·· ir ·accumulando ··red~to~ novos, '· pOl": 
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:pequenos que fos~em no seu nascedouro, 
para que, avolumanno-se de anno para. anno, 
snbstiLn1ssem n.q_ttelle systema condemnado 
por · todos . os eeonumistas. 

Fiz o primeiro en;;:aio de imposto tcreito
rial, não se me dando da inoxisLoncia, de um 
cad.astro, pot· cncuntrar no typo procon.izttdo 
polõ Sr. conseLheiro Lafayottc um modelo 
que nw parecia susceptível de sm· ensaiado 
cmtrc nós. 

Os Estados que vão cnverodanclo po1· c~~c 
caminho não ticarão á espera de um caJ.a:::tl'o 
1 naccessi vel aos no;:,:sos rocut'SJS tnchnicu~ o 
Jinanccn·os ; tecm-no feito nt<:ds ou rnono.-.; 
~:uhordinauos ;1, c .~:3 :; typo, com pcquoni1s dis
tincçõ:Js rogulam r~ntarcs , corrcspoadentos <i 
divisão da::: terr•<.t~ (•.m pastoris, de lavoura, 
etc., etc. 

Proscguom nesta i:'cnd.a,, não so deixando 
dcsa.nimal' JJd:t in~ignitic~ncia da, cifra. art·c~ 
cadada.. 

O .Estado de Pernambuco, esse mesmo 
com cujét administração é absolutamente so~ 
lidu.riu o Sr . . De . . Rosa o Silva, nJ, mesn~tL 
occa,sião em que por omissão nã.o ê sulidit
rio com a minha, cortou esca rub :·ica. não a 
snbst;iLuill por cou:::a.a 1guma.. Tal voz ti vosso 
melhores plano~ ; não Oti rehsliou ., não de· 
monstrou a. iJnpratica.bllidu.de, tr. Ltava·s ~~ 
11,penas de um anno do cxercicjo e ch ens;Lios, 
cortou a elos ilTilJostos sobre terre:ws bal
dios, e cortotl a lp.Ie man(LLva a.rrecadtt.l' 
ünía. certa, taxa sobre as pessoc.s que de~eon
-tavanl le~teas ! 

Ensaio de imposto de lettr::ts, que nncht 
justifica que s::; clidisse, se elimi11asso uo 
Orçamento; na mesma oceasíão em que se 
mantinha, e na mesma em que se augmon
t;_tvam, pouco a, p:mco, . os dos genet\.JS de 
:primetra necessidade. 

Ha mnit.o que resptgar, ha muito qne ltizàr 
·em relação [L e:-:s::t a.dministração feittL ú. 
-spmbra ... 

O SR. E:3:.-.1ERALDINO BANDEIRA - Não 
apoiado. 

ü SR. BARBJSA LmA -Eu concito os 
:jne~1s amigus, solidarios naquella época, a 
·-vir.em accusakt, qtie. eu estou aqui pa1•a de
feadel·a. 
· Te11!~o conclllido. 

o · Eh•. Pr.esid~nt:e-Antes de dar a 
ordern do dia, devo docla.i·a.e queeatá termi
nado o .. p1•.i:z.;o para recebimento das emendas 
ao pi~ojec.to do. Orçamento d·.~ Gnot•ra. i. n:ão 

· havêndo .. cn:lendas;· .. serei . o mesmo proJecto 
:dado pª'ra. ordem d~ clõa de amanhã. · · 

Vae a imprimiP o seguinte 

PARECER 

N. 43 D-190:3 

Redoc'çcT o final do projeclo 11. 4.3, deste CU/.110, 

qw3 veda ao Coilsd.ho Mw1icipnl do Distrir:lo 
F edel"ul insetí;· nos seus o;·çwucHtos quacs
qu.e1· dispositivos nr7o referentes d (ixciCi{O da 
dCSfiCZa e da receita . c ri Cll"J" ~'cado ç!.7o de~la ; 
,_: dâ outra.) p1·o dde1u:·ius 

. O Congres::;o ~<tc~onal dccrct<.t : 
~\.rt. _ 1. 0 E' expressnmcnte vedado ao Con

solllo Municipal üo Districto Fed.crt:d iu~m·ir 
nos seus orç;~mentos quacsqner dispositiv·os 
não reCeren tos ;i. flxaç:ão da dcspeza c ela, 
receita. e á a.necada.~ã,o desta,. 

Pa.ragr<.~pho unico. O augmento ou a. tli
minuiç:ão de vencimentos e a creaç;\o ou a 
suppressão de empregos [lCI'ã.o feitos, me
diante proposta funclamentat.la, po1· part.e do 
Prefeito, s:1l'vo tra.t ,mlo-sc dos Jocraros da 
Secretaria elo Conselho. o 

Art; ·· 2. o Fica :sU}Jprimida ~~ .. pa ! aVt'~~
especíaes-assim como ficam sttbslituida.s as . 
palavr"aS- lJara cas()~ w :ucnte;; e ünpl·,yvístos 
na ausencw elo Conselho-do § 12 do art.15 
da lei n. 85, de 20 de setembro do l892,polas 
se.:rnintes - sempre que o Conselho entender 
conveniente. 

Art~ 3. 0 Além das att:ibuições confe ~·idas 
ao Prefeito pele~ legislação em vigor, com.;.. 
petc-lhe mais: 

a) expedir regulamentos para execução tia:; 
dclib::~raç:ões do Con::;ellw e dos serviços mu-
nicipa.es; _ 

b) determinar a rcalizaçã.o ele obra.s de rc
conhecidcL necessidn.do, desde que haja, para 
ellas credito no orç::un<·mto; 

c) resolver sobre ~t de~apropriação o acqui
siçf.i.o do immovcis necess:trios i1 abertm'<L, 
roctifim~ção e alaegamento tle ·praças e ruas, 
continuando em vigor, para os outros cas.)s 
de desapropl'iação, o disposto no art. 15, 
§ 011 da lt1i n. 85 da 189.2; 

d) vender OS terrenos OU prCLlíos adquiri
.das ou desapropri1uos que não tenha.m sido 
op1•oveit<:~dos paet~ logradouro publico nas 
Çtvenidas, praças ou ruas, l'nediante Insta 
pnblic~ previam~nte annunciada pcll1 im
preasae por editaes arnxados nos Iogal'os 
mais publicos por espa.ço de tempo não infe-· 
rior a dezdias ; e permutar, ind,_lpendonte
mente tle hasta, publica, os -referiuos bens, 
coilhocendo, por meio ue avaliação, do preço 
dos immoveis que constituem o objecto <.la 
troca.; 

e) . Ol'ganizar a escripturaç'fio, arrecadaÇ[O 
e guarda da rece.Ha,. ássirn com:.> os servi
ços n13cessarios á execuçãó e fiscalizaçftp das 
obras; · · · -



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:06- Página 70 de 75 

. ~: ~.::-~· .:· __ ,_,.~---- ,.,.--~-

ANN . .A.'I~§ rL\· ·cA.~I~!l.A. -

f) re.~otier '·sabre a propositura., desisten
cia ·_e abandono ,_ d !1S acções ._ qt1eínteres~arom 
ci Fazenda Municipal, bem como sobre a;ccQr~ 
dos-ou·_· composiçõe·snos tm•mos . _ dls ._leis . em 
vigof; - . 

. gt re6ful~r a abe1•tura. · e .denominação de 
ruas; praças, estrada.s e caminhos, bem como 
o r.::spactivo policütrnento, o livre trans1to 
o alinhamento, o embellozamento, a irriga
ção, os esgotos . pluviaos, o caJçamento e a 
ilLuminação ; 

h) dividir o torritol'io do Districto Federal 
em · clrcumscripções, quo não poderâ:.> ter 
monos de lO.OOLl nem ma.is do 40.000 halJi· 
tantes; 

. i) reclalutl-r do Governo da União l)ensquc 
pertençam u.o município ; 
j)organiz~tr a estatistica municipat em 

todos os seus mmos; 

k) delibcral' SÓlJI•e a acceitaç-ão de doaçÕ3S, 
lega;dos, -- heranç<~s _ e .. fideí·commisso~, bem 
como sobre a respectiva applicação. 

§ I.o As venda.s dos hnmovels municlpaes, 
com _ ex·cepção. dos_ referidos _ na lottt•êi. d), 
serão feir,<~s eJ)l _ háslic~ :publico. previa.mente 
annunciü,dn, _por edita;es <.~Clixados nos lagares 
do costume e publicados, no mínimo, por 
tl•cs vezes mdmprensa, o com u.ntecedencia 
de 30 dia.s pelo menos. Ficu. dispensada. a 
formalidade de deJibel'i.tÇlãO em duas SCSSÕeS 
annuaes successlvas e pot• dous terços de 
votos, ref~rid~t · no § 8° lettra d do a,rt'. 15 
d ;t lei n. 85 de 1892 ~ 

§ 2. 0 A municipalidade não pJtlerá ficar 
a dever, por qualq_ucr titulo, quanti~s q_ue 
ella nào possa p1gar eni50 armos o coj.> ser
viço de juros e amortização a1inuaes seja su
perior á renda de um u.nno pt•ovcnicnte . do 
iínposto pr·edial. ·.·. -· · · 

§ 3.° Fic::t o Prefvito aubrizado a rJ:11izae, 
nu paiz _ou fóra de!le, as oper•açõesde credito 

· necessaria~ a~é 4.000.000 e:~terlinos pa1•a 
occor·1•er â3 despcza~ com o saneamento e 
ombellezamentoda, Capital Federal, ficando 

.l'CVugada à autorização dada ao Gove1•no. da 
União pelo a1•t. s~ das disposiçõ~s _. tr·a.nsito

- - .riu.B tia lei n. 939, de 29 ·- do_ dezembro do 
.. . 1902. 

'-:- ·.-. · ·.._.~~~~--· - · 

mes1i1::t lei as palavras -- e da outorga,_-da. 
mulher- em deante. 

Art. 5. o Revogam-se a.s disposiçõe.3 en~ 
contrario. 

Sala das Commissões, ll de Setembt•o do 
1903. _:_ Dom,ingos Guíma?'!Tes. --,-- li ermeil r:-
gildo de J.lforaes. · · 

Yão .a ·imprimir os seguintes 

, -· PROJEC1'0S 

N. ll8 A-1903 

Plwecàes das Comm·issties de Constilu·içr.1o, 
Legislaçao e Justiça e de O;·çmnento sob;·e c1.~· 
emendas -_ of{e1·ecidas na 3a discussiio do pro
jecto n. 118, deste anno, q~te c;·ea. no Dis
triclo Fedf:1·al · mais uma secçr1o de~ justiçc!
fede?·al, e dá ouh·as providencias 

A Commissão de ConstHuição, Legislação e 
Justica. _á qual foram p1•esentes as emendas 
o1ferecülas ao projecton. ll8,do corrente 
anno, pa:3sa a. dar o seu parecet' sobre cadn, 
uma. dellas·-separadamonte. 

Jl· 

Substitutivo ao projHCto n . . -_-- __ . _-_. _-
Art. 1. 0 São eren.do:3,na secção do Districto 

Federal, maismn log;u de juiz c outro de 
substituto, ambos com jurisdicção em todo o 
D~tctclo. · 

§ 1. o A competeneia destes juizes ser(t: re
gularia pelas leis _ c regulamentos l'Ofc'rentes 
aos juizes de secção. · 

§ 2. o O provimento destes cargos ser(t r a
gido p31 as leis · 'T ige n tos . 
_Art. 2. 0 _ 03 feitos serão proccs:rtc:os per

ante os juizos, mediante distribuição feitn, 
pelo secretario do Supremo Tríbun 1 . Fe
deral, sob a fiscalização do · sou presidente,o 
qual conhece:ã tias rçclu.maçõcs motivadas. 
por este sern;o. 

§ 1. o Nos feitos que não adtnittem distri~ 
huição, . como as arl'ocadaoões; será compe
tente o juiz qne JH?imeiro tonHLL' conheci~ 
mento do ca.so. · 

§ 2.o Polo serviço de dis.tribuição, o secre
tario do Supremo Tribunal te1·â direito aos 
emolumentos ta:<ad.OlDO regimento de éustas 
01\L·emvigor. . . _ .· .. , 

· § 4; o .As contas do Pr~fdto s~wão · presta'- Art .. 3 .o Junto a _ c a !la. . um dos ,juizes ser. 
·das ao Conselho\ virão tun escri vã,o, contiimos c otnciáes .'de 

·- §\ S, 0
, Sioinelegfvei~ pai•a 0 cargO dO ' Íll~ justiÇ~·; -pr()VÍdOS UOS SOUS Càl'gOS .pçla fórma 

-t~adente quaesquer· runccionarios munici- por que osão. osdademais secções~ ·> :. ·· 
paes. .§ 1; o O.actual escrivão do 2° o· meio :.pas-
. , :·c _- .. ·_- __ .... -. . , .. · - _ .. · ... · ·. . . _ . , Slal'<.í a ser·virjunto aos juizes cujos cargOs r~ão 
:, 1:1't. 4. o ;Fic.él: ~ey9gacl~ , a seg-und.u. · p!l.rt(3 cr9ad9~ ·pela ~resen to leL ··.··-•··· ··. __ ,> ._ ... - " _ 

do art_.l7 dl)et.n.:•939, de 29• de -dezembro Art. 4 .~ Os novos juizes .o scrventt].f,trios 
, ~o_l902, qu~ como~a pela':! p1lavro.~.s : ~-- O :perceberão os . mesmos .Y~,oçimon_tós .que os 

JUIZ·, etc. ; sendo eliminadas do art. ~6 · da actuaes, ·· -' · 
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i\.I't. ·5 .o F'ica o Gc)verno a.utor:zado a abri i· 
o~ credito necessario para a execução da pre-
sente lei. · · · · 

Art'. 6.° Ficam rovogadai! i1Sdisposieões 
em co ri trario. · · 

Sala das se~sões, tO de agosto de 1903.-
Augusto de Freitas. '"' 

A Commissi'i.o não acc :itn. o substitutivo, 
})Dl'qu~ omesrno mutili1 o projecto, elimi
llêllldo dísposiçõcs 1·etativas (L rcorganizi:tção 
da ProcuPadoria dJ. H.epublica nesta Capital, 
e a creaçã.o de um solicitador da. Fa.zonda Na.
cional para exercer os actos de seu officio 
perante o Supremo Tribunal Federal, me
didas est;as tão necessa.rhs o urgentes como 
a. creação do m;:âs nm juiz na circumscripção 
da. C<tpita.l Fedoru.l. 

O projecto, attendondo <"ts convenioncias do 
s3rvlç·o publico m·gent.omente rocla.m<td.<:LS, 
propondo aqu.ell;~ crJ<tç?io o providenciando 
sobre <l';surnvto. quo com a mo:nnn. tem in
time\. liga.ç.ão, nã(3 twe O proposito do rttZOl' 
grandes ref'orm<tS, e real' lagares e étugmen
ta r dospezas. 

Desde que, dada a creação de ma.is um juiz, 
t!3em de funcciomLr pel'<.tntc o mesmo os re· 
presentant3s do Ministol'io Publico, é in
tuitiva a necessldu.de de · se modificar a. re~ 
speito deste~ as disposições vigentes, c1ue só 
cogitam de um juiz, s:mdo tctmbem d<t maior 
con·voniencia a.provcítu.r-sc rL opportunida.üe 
para. se f<l.zer as a.lterações aconsellta.d<LS pehL 
expérienciu. pam maior rcgularid;tde do sor
viço. 

Multiplicar leis pa.rJ, emc:tcln. uma se co
gitar de assumptos, quo puüom scx• tmt;doí:\ 
conjunctarnen te, é quo p<~rcce u1n crr<.Ldo 
proposito. · 

A croação dq urn log<tP ele solicita.éior 
para funccionar perante o Supl'omo Tri
bunél.l é. umD. medida élit nmior coovenicncia., 
roclamn.d:t i.nst·,mtcrnento pelo procumdot· 
geral da Republicu .. 
· . Effocti v:.unento nã.o pó de continuai' · <t le
gisütç[o . vigente, eaHJi da cgwJ ton1 a.quclto 
alto ümccional·io élo u.ccustw cU.açõc.:; em ttu· 
tlioncia. c do prornovor, po1· si, o andttmento 
dos pl'.)CC.:iSOS. 

A fiiHa daquelle funccionat·io, entre outr•os 
inconvenientes, tem da.do togar tt quo a.tú 
l~ojc não. tenha ilcscldo do Supremo Tt·ibu~al 
mna. só sentença, favoru.vol áFu.:r.enda Nttclow 
na.l paru. ter a devida execução. ~ 

·· ·A · crcoção · de um novo juiz . ímport<~, 
et)m a. di.stdbuição dos foi tos, mt · diminuição 

,de cín:óiumcnJ;os c porccn:l;a,gons, constLgrt~
dos nn. lei e, nfí.o sondo intuito do projecto 

. ]?rcjudica.l·o; o pequeno augmonto :proposto 
~ é · um11 comp()nsação ·á diminuição d<l'quollos 

pl'OV(}·ptos.' ' -~ 

Quanto . • :ws ... dcmílls . funccioná.l'ios, attou
dcu-sc a. quo depois de organii<LdJ. as jus
'tiças, em 181)0, os mínist1·us do Supremo' 
Trihnn<ü j;í. iiiY01'am ;wgmcnto de venei-· 
mcntos, c os juizes loeaes diL mesma. fórma, 
c, ma.is de uma vez. sendo, port:tnto, l'a
zoa.volque em ppo,je·.~tu, que tl';.Lta. da.quoUcs, 
se procure Ü<.Ll'·lhcs as vani<Lg-cns, que outros 
tncm tiJ.o, que são 111uitu ju:)tifie.a.vcis, po1·qm~ 
ineontestttvclmonte tem h<LVidu muito au-
grnonto_ de trabt~.lllo. -

Ao paragraplw uníco do art. 13, a.ccre':l
cente-se: intm·ina.mente on acl-hoc, conforme 
a. hypothese. · 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1003.
Puronhos 111ontewJ.I)I"O, 

A Commissã.o acccit:t a. emenda., porque· 
clla evita. qualquer tluvid.a. qtte pos:'la surgir•,. 
qua.nd.o SJ dCl' va.gn. ou impedimento do SO· 
licüador. 

A' tabella dós vencimentos accrescente-sc:. 
escrivão;:;, ca.cla um :~:000$000. 

Sala. das sessões, lO de . agosto de 1903.
Panrnho$ :Montenegro. 

A Commissão acceita a. emenda, porquC' 
nn. tabella constan&c do projccto houve, 
omissão quanto aos escrivães. 

Suhstit.ua.wse o art. 4° pelo se.guinto: 
Para os ciTeitos do o.l'tigo a.nt;ocedentc 

fica. creu.do o logae do distl•ibuidot· do .Juizo 
Federal, que accumular{t ás f'unccões dt~ con· 
tador e partillOt' e percob~rii. os cmolqmen
tos estatuídos no J'Ogulamento n. 3.422, do· 
30 de setembro de 1899. 

Sala das sessões, 10 ·de agosto <Lo 1903.
Esrneró.ldino Bandeil't(. 

A Commissão acceitn. a. omentla.A uccumu·· 
laçã.o das f'uncções do distrlbuidOI' com as 
de contador e partidor, peoporcionando ino
lhoros vencimentos, facilitarCt a escolha do . 
um funccionario mais habilitado e que oll'e· 
roça ma.iore.;; .. garan titts. 

i) a 

Ao rt.rt. 4°, accresconte-se:....;..§ . 1°-ESsC'· 
funccional'io será nomeado li vremeo.to pelo 
1 o ,juiz fodeL·uFo conservado emquanto bem 
servir~ 

Sala das sessões~ I O de _ag.Jsto de 100;~. -· 
Rsme;·aldino Ba11cleWà. 
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A Gom1pissão, acccita. a emenda.,. Desde que A Commissão acceita, a. emond<t, pelá.s l'a.-
se crea: um fanccionario, é necessa.rio se. de- zões consta.ní.es do p<~recer a.nteriop. 
terminar quem deve nomeai-o. 

6. ~ 

Suppríún-se o art. __ 5·:. . 
Sala Q.u.s sessões, ·1 O de agosto elo 1903.

.Esmer<.ddin o Bwuldí"(! . 

roa. 
Aos ads. G0 , 7° e 11: 
Substitw.tm-se pelo seguinte: 
Art. E' I'eurga.niza.da a. Peocura.doria. 

ela Repnblíc:t no D.lstricto Fedora.l, a .quttl se 
compor{~ de tro-'3 procuradores, passttndo o . 
actual a ter i1 · :.::radtmção de primeiro e o 
primeiro o segundo adjuntos a de segundo e 
terceiro procura.cloees, re::;pecti Vinnente. 

A Com missão acccita a. c:nuenda,; porque da, 
<liscuss?io ficoa domonstrttdo quo os actuaes 
escriv-ães, anxiliado.1 por· escreventes jLll'D..· 
l'nemado.~ , porle{ll desempen har o serviç:o a 
seu ca1·go, a:-·sim como que a, diyisã.o dos otn
cios, trazeod~.~ corno cOJvoquenci.L a diminui
~)ão elos proventos, não ficariam elles com os 
nece.s ,arius p(Lra a sua. manutenção. O a.r
tigo, porém, deve .SCl' . substituido pelo se- / 
guince:-0 actual2~ escdvãop<.l.'::sar(t a, ser- ' 
vir na 2a v:u.ra. ·~ 

Pa.ra.grttpho unico. Os Sül'VEços a C êU',~O dos 
procmadot·es serão distribnidos igualmente 
pelos tres. 

Sala. das se.~sões, lO de agost::> de 1903.
HenriQ ue Borges. 

E::lt<t ememla est<.L peejudicada.. 

1P 

7.& 

.:-\..' t;_thella do art. t4< accresconto.,.se-cs
-cri vães; -cada. um-3. 600$000. 

c Sala das ses~ões, 10 de agos to do 1003.-:
Esme:·(!/dino Bwulei í'l l . 

A Commissã•.> não acccita a. emenda. Desde 
que não se d;t a cr-e ~tç-fio de novos officios, é 
sutncientc o agm,_,n tode que tmta a emenda 
sob n. 3. 

8 .0. 
lo 

Sub3tii;ua.m·se p31o seguinte: 

Supprima·so o art. li. 
Sala das ses.')ões, 10 de agosto de H>0:3, 

Gei·nuuw IIasslocher • 

..:\.. Conurüssão não ::tccoita a, emenda. 
Disposição i -. ontic~L ~L do a.et. 11 encontra-se 
em quast todêtS <ts reformu.s, quando ·· não lla 
intuito, como no caso _ preseate, de substi-
tui!· os funccio oa.rius e:üs ten tBS. · 

Nos leis lB. 85 de l8\J2 o 173 B, de 1893, 
(sencl•J que. esta tru,ta jus:;muente do Pm:
cural.lor da Ropublica, qua,ndo se lhes ereou 
adjuntos) o.xistmu dispoSições ídonticus. 

Ac..:: re8ce que, sendo os procuradores da 
'Republicas dt.nnis.~ivei~ ad nutwn, nu,da im· 
pede que o Governo, o,proveibndo-os, depois 

;os (UspensJ ou conserve, com·) entenU.er co.n.; 
venient~. 

-. Os serviços a cargo cios pt•,;cuPadores serão 
dis1iri b nidos igual rnen te pelos iíros. l :Ja 

Sal:.t das se:!sões; lO ele agosto de 190 l.- Onde convier: . 
I-Ien1·ique Ba1·ges. Art. Ficam ele.vttllos U.c mais 2iOOO$ os 

, _ , . _ vencimL'ntos :.tctuues dos juize~ secciunaes 
A Connmssao tJ,Cc(nta a .eme~~Ja ~utL~lto,ao : dus Estados. 

art. 7°~ porq_ua.ntu o sol'Ytço 11ca dtstr1b'mdo · ·_ · -
com mais ig~w.ldade, porém para ovir;ardiffi- '· Sa.l.a das s.eAsues, 1(~ l~C ~?osto de 1003.= 
cu'ldades na. cxecuçfw da~ lei propõa 0 se· Antcn o Bo;r;.l!w. - ~w.neM o ele !lezende. 
g-uinte ::mbfo)titutivo ·: __ ·_ __ _ Btteno de I ctwcr, . .,-R·tbet1·o .hmqtte~1·a . 

. -··os sei· viços a.' cargo dos procurarlot•cs so:·ão , A Comrn,issão reconhece que os vencime11-
distribuid.os pelojuiz :P3ranto quem tivot' de ;tos U.os lunccioria•l'iü):! da .Justiça Federal dc
officiar ~m H no revestido ua~ fot·m~tlidat.les ryem .-iot• augmentados, ma~ sente não poder 
legaes,Igoalmcmtc pelos t1·o.~. racceítttr "'emenda; porque, trt~taudo-se ; no 

· : projec ao,dc n.s:3umptos <t psna.s· -rofero.ntmr a9 
,L>istricto Federal, e j(L se cogita.ndo da espe-

Ao a.rl .. s.oOnde _- se diz.ii1.fine _1o -_ e .- 2'1• pt'.J- J c~e ~m . ou.tro -prqjec~o,~ que ..;~t~ ~m estud? 
CUl'<tdores cJ iga.~:-.~c---1 o 2o 0 :Jo_ procum:lores. ;pa 1 es pec_tt v a corn~mssao, na~ pa.~ ~C!3 . acer : 

· -. _ , ·_ ,. . ' •-.·- ·---- -· •. -. •-- ____ -- __ -.. . .. -. : ta'lo.~q_ue se a.mplw nc~ta. -occas1ao o a.u~ · 
'S;ü:L _ da.s . scs :~üa.~, ·lO de <Lgqstocle U)Cl3. ~ 'gmcnto aos -· Cuücci.m:tl'ios .dos Estados,·: que 

_ .Ucm;ifJt~~ 1!oi'[J11S. · · naturalm·ente em breve serão atteildidos. -
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SESSÃ,O E~[ :11 DE SETEl\IBRO DE 1903 25'7 

13''· 

Onde convier : 
Art. l. o Os jtiizes SLthstHmos e os pro

curadores dcL Republic:.t nas socç-ões dos 
Est:Ltlus e os e.~cri vães c os officill,es de jus
tiça, nas mesmas secções c na, do Distr.icto 
Fedo1•al perceberio os seguintes Ycncimen t,os 
annuaes: 

N. I Juizes substitutos na::; sec
ções dos Estados do Pará, Pcl'
m~Jmbueo, Bahia. :Min<.~'3 Ge
raes. Rio d\~ .Janeiro, S. Paulo 

Aec'cita., porém, a ultima parte dü,emcnrla,, 
quo autor1z:t o Governo a, abrir o credito 
necessa.rio p:tra a. execução da, lei. 

Sala. dn.s Commissõc:-;, ll de <tgosto d1) 1903. 
- l'urC'nhos Jtiontenegro, presidente e re~ 
.la to r. -Frerle>·ico Bor_qe.~. -A~e vc~clo Mi..o·qt~Ú. 
-Ho.~mmult de Otil:eira. - h'slcvcTu Lobo.
Teiú.'eirc~ d o S'ú, com restricç-ões . 

o Rio Gl'anJo do Sul: ........ . 

· O _p1·ojecto n. 118, do cort'entc a.nno, Ol'· 
gan~zad~. peht Commis;;,·Jo do Con:-ltit1liçito, 
Lcgtslaçao o .Justi~:a crottnLlo no Di stticto 
FeJ.m·;tl rna,i:.;; urn~t ;-;ect;~~Lu d. ;L justi(~a e dando 
outl'a~ j)l\JVlllenl~l:!.s, pustu etn discnssi'Lo r<'
cebcll nm snbstitutivu e emendas senti<; ee-

5: 200;~000 mo l;l.id ,J cun t os I; a~ ;i, CuHH11 i s::>fLo du O roa-
. "1: 20')$000 rnon to para. <I :n· ll<Lt'eccr. , 

Do prvjecto conscu. a cl'fnção de 1liversoi; 
eargus c <.wgmentu ele tlespC\Z<t:;, corno se vê 
lb t.:1bella. nclle insorid.<L ; ::l()lldo igu,dmente 
angn·tent<tdus vcndmon ' os dos actuaes t'unc~ 

Nas secções dos dem<tis Estulos . 
N. H ProcuJ•<.vlore.3 da ltepu

blica n:.ts sel!ç·õe.s dos Es tl.td os 
1lo Pa,r•á, Pel'nambuco, Ha.hi t.t, 
l\Hna,:; Ucraes, Rio de .laneil'o. 
S. Paulo c Riu c;rando do Sul 

Nas sec(\Õos elos clemi.Ü::l E-:;bdos. 
N. nr Esc ri vU.es nas secções do 

Pará., Pernambuco, Bc~hia, 
Minas G ;racs, Rio de Ja
nei'l·o, S. Paulo, Rio Gea.ndo 
do Sul e Districto FedePal. ..• 

5:00U.i;OOO cioua.r·ios cquip:tr~ulos a, est.cs us venctm ! ~l1to:;; 
4. OIY:\SOOO dos q ne liocm tlo 1Jccupn.e o:::: e<~rgos Cl'eados. 

A. Cornnt ,ssii.o não su OPllÕ D ü, crü;1ç:i1o dos 
c;w,gos p::tr~L mtds um juiz · c sou suiJsttl;uto 
nem t:Lnltern p;u·<~ ma.is dons procur·adorcs. 
crLrgos estes cl'eados em vietud.c üa. roorO'a
nização d.u, prucuradol'i:.t, tanto m<lis qu<l,nto. 

N<1s sccçõns dos demais E:)t,ad.os. 
~. IV Offici:.tn8 de justiç:a, clous 

3 :G?O.Bi):IO <.t respe.to clesternnUita. um<1 cit•curosr.ancia. 
:-1:01)0$000 que é a. dn, oxtincr;ão dos éiU'go:3 de adjtmtos; 

l
as:;im t~mbem não se oppi>o <i. creaç:ão de 
pagador.ms d<1 J•'i'.zonda NacioiHLl. 

Entoml.o a. Commissü.o qun, não tonrlo 
· p~lo menos, . nas secç:ões do 

Par{t, Pernambuco, Bahia, . 
11inas Geraes, Rio de .Tancil'o. 
S. Paulo, Rio Gennde do Snl 

· u,ctualmonto o.) solicitn.üot'cs vencimentos e 

.. e Dístt•icto Fedol'al ...• , .•... 
sim emulumcnto::, nü.o se clovoria CL'Cttl:' a 

Ot3(•::;ü00 despcz<l .do vonéimon l.os <1 cllos du.[los. 
7208000 Ct'ouu-sc tambcm o eiLl'g'O de solicit<.vlol' ela, Nas sec<;ÕJS do.:; (tomaís Estados. 

Àd. :2.o A rwoposta ao PoJor Executi'.·o, 
para <t nomon,çno do juiz sGccional, contel'Ú 
todos os nome~ üos candidatos quo rennirom 
a maioritL llo su!l'!•agios dos momiJl•os elo Sn
pl·omo Tl'íbunai Federal. 

Al'G. 3. 0 O Pütler Exccutí ,·o tLhl'il'tí. o cre
dito nocessa.rio p~ll'a tt execução desta lei. 

Fazenda. Nt~(~ional o a. Ciitn 1'ui da.llo igu:tl
mcntc vencimentos, quando, Hi o loga,1· (, 
nccPsmrio, podol'i:l. equipt\l'<1l'·Se aos outros 
soUcih~.lores, percebendo cllo sómonto emo-
lumentos. . 
A~ condi~;~õ ;JS ftnancoiru8 cl<J p~ti:~. ufio per

mittorn r1u·e so,jam foita:3 dcspo~on.~ rtuo n. 
Commil':lsào Di.i,o julga. noc:Js:o:aritt~. . 

J~' pot:Gu.nto indispcnsn,\'ol que ln.,ja toda :1 
ccononlla qun.ntlo se tra.ü1 ue ct\~a.r c:u·gos 
q no s~ro julgados necessarios. 

Assirn tu;rniJs-rn a Con11nis:-:iio ntí.o pót.le con· 
·Sala, dtts SO;:;.;;ões, lO de n.gos~.o de 1903.- cordttl' corn o ;wgn1cnto tlc vencimentos 

Cr.wHeU·o de R~.~~e)lde.-Btwno ele PdiXJ.. - constante da tabella, p•Jrqno ucveri:.t a Couro 
Anlào Botet1w. missão organizadora do refo1·illo projects 

d;~r vendmentos aos novos funccionarios 
A· commissi.í.o nflü tv.hliti1 a. emenda, pelas iguaes .<1us dos que ~ervmn actualmcn1;e. 

Art. 4 .'1 Rcvogttrn-sc a.-:; disposições em 
contrario. 

;:. r11zõos coiJstantQ.,do p::wecer sobt•e a, emenda. Esses . ti.u~mentos ·. irnpot•tarü · eni · surnma 
n. H . . , ...... . . . .· .. . consü.leráveL c í.t occa.sião ·nã.o é oppporl;unu 

Quanto ú. 1mrte ~·elativa á proposta para. p<1l'l.t_quo sejarn foitl)s hos augruc~tos üe 
l)roenehimcntoda;;; y;(gas do _jtlizes fcdoracs ven~unentos. . .. . _ . 
entondo que devo continuar a legislaçã.o Yi· . _Sa.odespezus que. a Cumrmssao .Julgtt 11ue 
gentecmqua.nto •.... ostudu m<.üs meclitadolnao devo1n soP acce1tas. . . •···.. . . . . 

. ~".:·obre'o asst·l·l.)lpto l.lÕ.i.> . Ino~trar .... a.··.· sr.m tncon- · .. ·. Pa.. ssau···do •t. ct,a.r· · . l~~t. ·.oc~. l: - .~oht·e·· .. ·.•.o HU!J\·t·ltt. vonicmcia• . •· ··. .· . l.tvo o omonda1;, a {)oJIJJJJI!':--;,w, ,com 1elaç •. o 
;};j 

Vol, V 
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X2'5s DA, CAMARA 
. -:·,::: :: . ~ . 

·· âqueUe, é de parecer ._. CltH~a despezll. com os 
ca1•gus de mll.is um . juiz e sou subsGituto 
póde ser approvada, c assim já considerou 

· no parecer com relação ao . proje~ G'J . 
. Tambem considera pt'oceclen te 6 que no 

dito substitutivo .se p:xlc com relação ~os 
ovéncinwntos . <los funccionarios cvw teom de 
occup~u· es,;es clous c :q~gos; ma.s tendo n. Com

- '1ilissã.o de. ConstituiÇli.o, Legislação e Justiçll. 
mn seu pa.-:cc~e a.'J . refJl'ido substitutiV•) o 
consideraJo mntilarlo1· do pl'vjccto, concluido 
por su::t. r ejeição, compe~c á l'amill'<:t de
cidir. 

O · subsmutivo fó ·.·mn. um conjanct> de 
~lsposiçõ :;s dependente.:; umas Ue outra.s o 
não pólo ver appl'ovauo em. pa.rtJ. 

A Commii'isão uãopótle acc3ita.r a emenda _ 
n. 3. ·· · · : 

,_ . Os _actnaas escrivães quo exercem suas. 
. dlmcções peeant~ a . justiçl . do Disti·icto . F e
,:. ·deral percebem de orde_nado - e gratificação 

1:500$ ; p .:lo que .se pede na. emenda, dupli-
: ·c ,im-sc os vencimentos; attendendo, no en~ 
· t1•etanto; que o$ serv1ços desses funccion :t..
rios bem ·augmenta .o, offcr•Jco a seguinte 
emenda. : . - . ·. · . . .-
- .Fica .• m ·· angmentados os .. vencimentos ·dos 

-. dous ,~c1•ivães do Districto Fe .. nral em . m·.l.is 
·(:090$ paea, cada um .. _ . . -:-- ~· 
· . . O parecer da Commts:mo de CJnstti;u.çao, 
Legislttçf:Lo e Justiça sobre a emenda n. 6, é 
justo; pamce que o art. _ 5° do pt•ojJcto 
crea · ma.is um logar do escrivão, o sondo 
assim u.ugmentaria aind::t. m:1is :L deSl)CZa a 
fazer-se;
_ A Commissi':to dê. Or<iamen to, p01•tanto, 
acceita es1;a emenda. 

A Commü.são ni1o a.cceitn. a emenda n. 7, 
porque a,ugmcnta ainda mais a des~"Joza; 
nella . pede-se o augmonto dos vencimentos 
dos e!!cdvães do DistL'ictO Federal em mllis 
do duplu· do quo elles pe1•cebom, e ttlém <le 
tudo, sendo appeovLHia a emenda · ch Com· 
mi:.;são, . tical•á. a; referida cmendn. pl'cju
-dieatl;t. 

A emenda, n. 12, l'efl3re-se :.'L funcciona.l'ios 
dos E::;t:tdos; no projecto trata-se sómen ~e dos 

,, . . que seL'Vl)m perante a justiça do Districto 
. Federal, si essa emenda pull.e.;se .tee Jogar 
. nesse p(njocto, ainJa, .. a~sün não podo-e ia ser 
-a-cqeíta- purq.qe_ traz· ·_ consideravel aügtn~nto 
di3 de~peiü.~ ·. •. __ ·· · . . . _ .. · . . _. ... .. . . . _· .. . ·· .. 

As outras emen,Jas,scret"erem ~ - assumptos 
que não . dizem rcspeiL) ao3 interesses . do 
Thcsjuro, ncllu.s -nã.o' se trat1 de despeza, 
pm· bso a Com1llissão deixa d;; dat_ . pa"" 
recer. · , . 

Sa.h dn.'3 Cnmmissõas, 11 de setembro de 
100·1.-Francisco _Veiga, presidente.-G01·ne~ 
lia da Fonseca, i'elator. -F1·ancisco Sci.-Ga
le{{o Carvallwl. - Paula Ramos. _:_· U1·bano 
Santos.-- Lcnwindo P-itla. ·_ Dcwid Cam· 
pista. 

N. 219- 190J 

Autor iz.t o Porle1· E:cec1 ~tivo a abri?· ao Jiin~s
t.erio dos · Relações E'o;teriores o credito de 
30:000$, supptemento1; d i'Ubí'ica 4a.- Com
missões de limites - do art. . 8° da lei 
n. 957~ de .'30 de tlezem.bro ele 1902 

- A proposta do orç::unonto pcl.ra o exerci cio 
corrente eomtemplou com 400:000$ a. ru
brica.. 4a tla . despeza do Ministerio d::t.s H.ela.
ÇÕ'JS Ex.terioros, · referente· á Cm:nrnissão de 
llmites~ 0 .PudcP Legislativo reduz;iu esta. 
quantia de 100:000$, a.penas votando na cor .. 
rcspondente rubrica Ol>,amentaria a impor
hncia de 300:000$: Acontece agora. que o 
serviço exigiu maio1• despcza, polo que . o Sr. 
Prasidentc da . Republica, em · mGnsagem do 
2 do corrente, pede um·cl'cdito supplementar 
de 30:000$, que é necessario para habilita.t• a 
Commissão de limites com l1 Republica A1·· 
gcntín·.t a. concluir os seus tra.balho3. 

A Comrnlssiio de Orçã.mento, confot'· 
ma.ndo·se com :t exposição feita, tem a honra 
de submetiier· tL osclareciua apt•ecia.ção da 
Ca.ma.l'<L o soguiu te prujecto: 

O Congl'oSSJ Nacional decreh: 
Al't. l.o Fica o Pvdm• Ex,)cutivo autori

r.ado u. abrir ao Minístct•io das Relações Ex
teriores o Cl'Odito de.30:000$ supplemontal' (L 
rubrica 4u. ___; Commissões de Limites - do 
aPt. 8° da lei n. 957, de 3.) d3 dezembro 
de 1902. 

Art. 2. 0 Rc:vogLLm-se as disposições em 
con tl'l1I·io ·, 

Sn.la:. dtü das CJmmi~Jões, 11 de setembi'o 
do 1003. -Frar1-cisco Veiga, prositlente.-U1·· 
bano Sa~Hoi, ral<~to;'.-'-' Dav·id Campista.~ 
Paula Ramos.-Galctío Oaniaf.hal.-:-:-Anizio de 
A.brl.nt.-F'raricisco Sá.- Co1·nelio da ·•· Fon
seca .-Laiwinio PUta . 

. ·. nos funccíooarios fcderaos aquese róferc 
~ a.eml!Ji,la,trata o projeeton.l40,delQ 2. ExPOSi ç Xo 

i})· <A .. Cun1missã?, portanto, não acccita a 
QUE SE REFERE () .. PA'R.ECER 

SU_PRA 
~ .. eme~da. . . , . . . . -· ._ cc 

.· ·Tamboni · ntio pólio ser acceita. a <3mehd.~ 
n·.' 13 ; iJlla so roli:n·c a.ftwccioJ1arios da jus-~ 
~ica . fodei·aL nçs . Estatlos, <o, est(L, pois; ,FJ.as 

:. mesma~ (lOn<Hç()es qqe a (Jo n. ·12; a1tg1nenta 
•. : . adespeza~mgran<J,cso,mina, o pnr .isso. ·ntio 

~:~:c ·-: • -ilód<l . ser·. acc~it;}. · -._ ·_.· · ; ·-: . ... · ••·. · 
/ :·: .;:· ;;_· 

. Sr. P1•esiuente~-:-A verbJ. 411 do· art. 8° do 
actual orça.meato f0i esto. o.nno l'ecluzida de 
100:000:$000. ' . . - . .-•. ~ . ~ - . ; -

Acha.ndo-so _ actq;lolmenté quasi esgotada, 
torna.~,se nccessaria o urgente ·a abartul'tt :dc 
um credito ·supplomcnta.r na. imp()rtanci~ do 
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:: 30:000$000 papel; para reforçal·a e assim 
habilitar a commissão de limites com a.Repu
blicà Argentina a concluir os seus trabalhos. 

Peço, pois, <.u V. Ex. Sr. Presidente, que 
se digne de solicitar do Congresso NacionaL 

·autorização para a abertura, do referido 
credit0. 

Rio deJaneiro, 2 de seten,1lm:> de 1903. -
Rio Branco. 

O Sr. Presidente-Esktndo adean
tada a hol'a, designo pn·a, ttmanhã, <L se-
.guinte ordem do d1a: · 

1a. parte a.té ás 2-l/2 horas, ou<tnte.3: . 
Votll.ção do projecto n . . 164, B, de 1903, 

·· (projecto n. 391, de 1902) do Senado, que es
tabelece a penalidade para. os crimes de que 
trata o art. 107 do Codigo Penal (3a dis
-cussão); 

3a. discussão do projecto n. 147, B, d.e 1903, 
-que fixa a, despczn, do Mini:~terio da Guerra 
:para oexercici() de 1904; 

2a discussão do projecto n. 215, de 1903, 
autorizando o Poder . Executivo a abrir ao 
.Ministel'io da!ndustria, Viacão e Obl•asPu
blica.s ·o credito extr11ordina.rio da qun,ntü~ de 
.514:043$200, para occorrer ás despezas com 
o custeio da Estrada de Ferro S. Francisco 
Xavier ao Commercio, incorporada adminis-
.trativamente ú. Estráda de Ferro Centl>.:tl 
-do B1•azil, com voto em separado do Sr. Fran-
·.Cisco Sá. : 

Discussaounica do parecer sobre a emenda 
o1ferecida. na -3a discussão do projecto n. 154, 
-deste anno, qu3 autoriza o Poder Executivo 
·a. abrir ao Ministel'io da Guerra . o credito 
ext1·ao1•dinario de 25:090$165, sendo: 2l:50J$ 
para pagar os vencimentos do capitão Anni
·bal Eloy Cardoso, professor da extincta Es· 
·cola Militar de . Porto Alegre; 2:67.2$040 
para pagar os do Antonio Semeano das Mer-

·Uês Proto, mestre da officina de serralheiros 
do extincto A1•8ent\l de Guerra de Pernam
buco; 516$025 .para pagar os do Candido 
'Gomes de Sá; e 402.$ os de Cesario Manoel uo 
'Bomfim, aquelle guarda fiel e este servente 
-do· deposito de polvora de Matatú, na Bahia, 
tlispensados do serviço ; ' 

go. discussão do projecton. 212, de 1903, 
:aut()rizando o Pod.er Executivo -a abril' ao 
Ministerio da Industria., Viação e Obras Pu
bliêas o credito extr-a.ordínario de 1.200:000$ 

··para occorrer . ao paga.men ~o . .. das · despezas 
a e custeio da -Estrada . de Ferro Oeste do 

· Mi:O:as,duranta-·osegundo semostrºdo .cor-
. ren·te anno ; _.· · 

, 2a. .discussão do projecto n. -. 207, de 1903, 
• I e~t~Ildend~ . aos funcciontt.rios da Repartição 
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Geral dos Tclegra.phos a disposição constante 
do n. 6 das obsorva,ções go1•aes do deácto 
n. 406, de l 7 de maio do 1890, consolidada 
no n. I das obsorv;•;çõos goea.os do docl'cto 
n. 2.417, de .28 de dezembro de 1897; 

2:\ discu5são 'do projccto n. 83 A, ele 1003, 
tornn.ndo extensivas a totlas as Ca-ixas Eco· 
nomicas autonomas d<t União, que tonham 
fundo do rc3orva supel'ior ,a trezcnto.~ coni;o 
de réis, o docroto n. 961, de 7 de novembro 
de 1890 · 

2a. disdussào do projecto n. 200 A, de 1 90S, 
pro1•ogando por mais um anno o pra,zo de 
que tl'ata o art. 78, § 2°, do regulamento 
r1uc bJ.ixou com o decreto n. 2.881, de 
18 de a.bl'il do 1893, para. os alumnos da, 
Escola Militar do Bl'azLL que não puderam 
concluir o rcspecti v o CUL'SO no corrente anno 
lcctivo ; 

Continuação da 2a discussã,o do projecto 
n. 185, de 1903, · fixando a dcspcza do Mi
nistcrio das Relações Exteriores, para o ex
ercício de 1904 ; 

2n. p:trte (ás 2 I /2 horas ou antes): 
Continuação da 3n. discussão do projecto 

n. 35, de 10.93 (projccto n. 24 A, de 1900)1 
determinando que, nas causas em que do
ca.hir a V nião Federal ou em que a Fazenda 
Nacional for condemnada a quulqucr paga
mento~ incumbe ao Procurador Seccional da 
Repoblica,, seus adjuntos e a,judantes, l'CSl)e
cti \ramonte aos feitos em que funccionarom, 
e náo aos juizes de ac(~ã..o o seus substitutos, 
interpor o com.petoute recurso de appet· 
lação; 

:3'~ discussão do projecto n. 36, do 1903, 
(n, 61 A, do 1900), que declara insubstif;uivot 
o processo da acção especial de quo trata o 
al't. 13 da lei u. 221, do 20 de novembro 
de 1804, seja para a.nnullar n.c tos <lo autori
dades administl'ati v<Ls, S3,in. para recl::umtr 
quaesquer ínllcmnizaçt.ícs decorrentes dosse::1 
actos; 

2a discussão do p rojecto n. 329, do 1901, 
declarando d.a competcncia pdvativa d<l. 
União decretar impostos sobre genel'oS do 
origem estrangeira, e dando outras provi
dencias; 

DECLA.RA.ÇÃO 

peclar0 que, si estivesse pl'esente na occa.
sião, teria votado a. favor do projecto do Sr. 
Germano Hasslochm•, mn.ndando supprimir 
a nossa legação junto á Sanh Sé. 
··· Sala. das sessões, 11 de setembro de 1003. 
-Soares · dos Santos • 

Levanta-se a. sessão ás 5 horas e 1 O.minutos 
da tarde • 
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ANNAES DA. CAl\1ARA 

Sl'a SESSÃO. E.M' l2 DE SETEMBRO DE'l903 

Presidenciu dos Srs. Pc~ala Gu·imaJ'tres (Pt·esideniq), Julio de Mello (2P 1'ice~· 
Prcsidonle) e. Pattla Guimarlies (P1·esidente) 

Ao mcioodia p1:o~edo-se cL chama.1.b a rado do Sr. Fra,ncisco S(L, ficando niliada a 
· que respondem os Srs. Pauln,_ Guimarães, votação. 

Alencar Guimu.rã.e3, Thomaz Accioly, \Van- E' n.nnnnciada a discussão unica. do pare
derley do Mendonça, Jonqu1m Pil'es, Eugenio cer sobre tt emenda, o.ll'erecida na :Ja discus:üo 
.tourinho, Autc~ro Botelho, Vorgne d~ Abreu, do projccto n. 154, deste n.nao, que a.utorjza. 
Enéar:s M:wtins, Rod1•iguos Fernandes. R<ty· o Podor Executivo a tLbrir ao Ministerio dtt. 
mundo Arthur, Virgiiío BrigidH, Gonç~do · Guerra o credito ox-traordinariode25:090$165,. 
Souto, vValfredo Le<tl. Eemirio Con!iinho, sendo: 21:500$ para pagar os vencimentos. 
Celso de Souza, Arthur Orlando, Angelo Neto, do .capitão Annibal Eloy Cardoso, professo1' 
Euzebio de Andrade. Joviniano ele Ct.wvalho, da ex ti neta Escola Militar de Porto Alegre ; 
Felisbellu · Freire, Domingos Guimarães, Rü- 2:672$040 pa,ra pagar os de Antonio Semeauo . 
drigues Lima,, Pttran1w:::> Monteuegro, Ber- das Mercês Proto, mostro da,oJUcina de ·ser
nard.o Horta, Mot·eira Gomes, Coerêt~ Dutra, rialheiros do exr.incto Araenat de Gue1•ra· .. de 
Americo de Albuquerque, Ga.lvão Bê.Lptista1 r~eenamhuco; 516$125 ptH'I.L pagar os de Can-

.. Ln.urlndo Pitta, .Maurlcío de Ahl'Ou, Estevam dido Gomes ele Sâ; e 402$ os de Cesario Ma
Lobo, .João Lui.z, Davld GampisLa, Leonel 'noet do Bomfim, aquelle gua;rda.-fiol e -.este 
Filho, La.mounier Godofredo, Ciirlos Ottoni, sel'v,ente do deposito . do polvora de Matatú, 
Manoel l?ulgoncio , Woncesl{tO Bt•az, Ro- naJ3ahia, dbj_)ensa.do.s do set•viço . 
dolph~ Paixã_.o, . G:.de:io CtuwaJhal; Moreira Ninu·uern pediudo a p·1lavra é e e "ada 
da Süva, .Jc:mm.o Ca1•do.:o, Bm'nardo ele a disc'Izssão e adiada ,~ . vota ·ão ' nc nc 
Campos, -Arnolpho Azevoao, Eloy Clw.vos, ' · 
Ctmdido Rodrigues, Bornn.l'do .Antonio, CusttLJ E' annuncia.da: a. aa . discussão do .projecto 
Netto, Linrlolphu Sorm, CiWios Ctwalcétnti, 1 n. 21~, de 1903, autorizando o . Podet• · ~x ... 
Lt~mcuha Lins .. Ft•n.ncisco Tulenl.ino, Paula ecutivo a. abriL• a.o Mlni::;terio da Iudustrla;. 
Ramos, Abclun Bap.tisttt, Juvemtl MillL'l', Vlttção o Obras Publicas o. credito extraordi
Vosp<LSÍll.no tio Allmquol'quü, lJiogo Fot•tnmL e nario ,dc 1.200:000$ pu.l'a occm•rm• ao paga· 
Homem de Carvulhü. . monto das de -pezas de custeio da. Estt·ada d.c 

Abre·so a so;:;sü.o. Forro Oeste ·de Minat:, dm'Ltnto o sogunllo ~e .. 
mestre do .corrente anno. 

E' lida esem·debaho npprovn.da n. acía da 
sessão antecedente. I O :Sr; Latnonnier GodoC.t1edo· 

-Poço ~a . pata.v~m. 
GRDE~vL DO · Dli\. 

-O Sr.· Presidente-Não havendo 
numero· legal pn.rê.l. se, proceder üs votações 
das mate1•ias constantes d[L oPd.em do dia, 

· passa•se ,á··. materüt em üiscu:;são, 
· E' an nuncit~da · a. 3a discussão elo p1•qjecto 

n. 147 B, de 1903, que fixa a despem do Mi
n.ísterj o da. Guer-ra •. para o .exercício de · 1904. 

Ninguem: pedindo .. a ,p::t1<.Wl'ê.\, é encerrauu. 11 
· ·discus'sãó; o ,adü~da a:votação •. 

· Sã.o-suc0ossiv t~mente, som _debate, encerra
l'ad.os om 2~ discn:Ss,\.o os arLs .,- 1 o~ cr· 2° do 
projeck> n. i~l5; de 1903, aubrlzando o· Podei· 
Executivo aahrir ~\o .Ministerib da, Indu::;tria, 
V:lação e Ol.n'as' Rühliéas , o .. credito .. exti'a.ot·-

~c·,:· · dinario de 514:043$200 p<~ra. ·. occ.ormr.· ás 
despcza.s com o cn:;teio da. E::~tl'ada de F'orro 

· S. Fl'àndsco Xavict· ao Commercio, i1fcor
. porada, â.tLininist.rutivn.monto (~ E~trada de 

Ferro Central do Hra7.it, com voto em scpa-

O-SR .. Pm~SIDENTE--Tem a palavra o no
bre Deputado. 

O.·,@.r; Laanounier. Godo:Cred'o, 
-(·) Sr;. Pr9sidento, o desejo que tanlw de 
ve1•, quanto antes· convorti<lo om lei o.proj_ecto 
ora em di:~cus:;ãot brllhantementB · fómnulado· 
pelo :illnstee,Daputn.do por Sauta Catharina. 
e assignado por toda Cummissã.o de Orça~. 
men to, obdga-me a, resumil' as · considera~ . 
ções quo tenho .do faz,e1• sobre o a~~sumpto .. 

AssiuL pr.ocedonllo," quero co.nosponder :t . 
con_fianc~ om, mim doposita,da. pelos, habi,. 
ttmtes dt~ ,zona ,sorvlda .p.êla Estrada tlo 'Ferr.o
Oo,.,tede . Min~ts, eujosinte1•àsses . o direitos 
e:-l LàO . ma,is: dil·ectt~mente. confiados ;.'l, . ,,miuha, 
g"lllll'da.,. .. . 

Não preciso peofor.ir uma· só palavr~~ em. 
justificath';t do credito pedido pelo Governo; . 

(') IH13 d i~cuno l•uo foi t·cvisto 11olo Ol'ador: 
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não se . tl•a.ta de uma· dcspeza . nova. tra.ta-se 
.apenas de munir o Poder Executivo docredito 
necossado para fazer ,face <ís despezas com o 
custeio desta cstt>a.dn, de ferro, no i:lemostre 

O SR . .JoÃo Lmz DE CA:.IPos-Nã.o ha. no 
murtdo estratl~, . qnc tenha fretes ma.isear·ó::: . 
(Apoiados.) · 

.. corrente. 
A'Estra.da. de Forro Oeste de 1Hnas,Sr;Pre-

. sidcnte, é um~t das poueas oxcopç:ões (!, l'egl'a. 
geral, e esb. circumstancia. foi mencionada 
-na mensagem do honrado presidente du 
Estado de Minas. tornando l)em sn.lienLc que, 
Lle todas as estradu.s de ferro que peeL~orl'mn 
o territorio mineiro, apenas duas apresen
tn.ram saJdos: a Estrada. de Ferro tlo .Juiz de 

. Fora ao Pütu, c a. Oeste de Minas. 
E:sta ultima, perteocente)1a muito tempo 

a um~L companhia p •.rGicul.êtr, viu-se obrigadtL 
a uma liquidação i'orÇ;lda, e o Govo;·no,anto
rizado pelo Poder Logisbttvo, afim de :v~au
telar direitos di~ · UlJião, teve que corupa.reeor 

. ü, pr<Lça Q arrematn.l-a pel ~ L qlmnt.i;l, de 
15.600:000$, e, em virtude de escript.m·a liL

vrada. foi esl;a ostt'ada do t'erro ilJcDrpuraün, 
:LO patrimonio dtL Uni.ào. 
. O proj tlcto mcociontt verkl. por ver-ba a 
despeza quo :,:e tem qno fu.;~,er no corrente 
E:xercicio. O anno ll<\S :ado a, rendtt bl'ut<t 
llcsta osteada do forro foi de 2.87:3:0008;, a 
sua tlospeza no exercício pa,ssado foi de 
1 . 200 : 000.-5000 . 

O illustro Se. Ministl·o da Viar.~ã.o, em sua 
exi)0Siçã.ode mutivos,pcdiu ao Congt'Csso um 
c1•edHo üo l. 300:001:$ para pudot' i'tLzer face 
c.í. do;';poz;L üo custeio no u.~~tun I cx.m·cicio. 

Essu pc;liclo or:.L JHlcessario, ora ind i:·;pon · 
s tLvel, pJl''tmwto todos Dúf; Sl1bcmos quo <~s 
l'enütlS d<.LS o:;trwltLs de foL·ro da Uniü.o sã.o 
art•ecndadtts ao Thosouru, ,., par-a. clr)pois 

0 SR. LAMOt::'\mR GODOFREDO_:.pa,·L'.:l. jusf.i
fical' esta. minha. asscrc:Ko nã.u tweeiso rna.is 
do qno ler <i. nn.mar;'l.nm ()Stllüu eonrp:wa.tivo 
entro a.s ta,boll as <la Ccntt·a.l c ~~s da. Ocsb 
de :Minas. I-Ia gencro::: cujo;;; fl'etes · ~ã.o lOO, 
200, 300. 400,?>00 o a.t(~ 800 °/o nwii:l olova.üos 
do que Í1a Ccntr<1.1 do Br<Lzu'. Qna.nclo o Go· 
vcrno pa.tt'iotica.nwntc procUt·on ~wxi. lia.r <t 
laVOUl'iL do cn,t'é, ra.zondo lmi:ml' a.s U1l'ÍÜI.S tl:.t. 
Central e pruclÍrando critrar em on t.abola.
<:~õ .:s com <L C1 . mpanhin. Loopuldina, no scn
tipo do diminui!' !')lli\S tat•it: ts ~~;bl'P- o c:1.m, eu 
tambcm peocueci tm:star rrm <.wxilio ;i. la
voura. ea.f'o:)iea. do Ousi.e de Míllit.s e natla 
pndc consegnil',l)Ol'ClUC •~ cstl'<lCh1 nessa, occ,t,
sião os r.•t v<.t c m liq u iüação · l'orç;.vb .. 

Agot·a, porém, que ella. se acha. incorpo
l'<.t.tla, :w patrimonio da, U11ião c, qnJ ;t test<t 
llo Ministcl'io d:~ Intlustl'ia, está um homem 
Lht cump0tcncüt, cl'it;erio, illnstr tc;i"í.u c tino 
admini::Jtr:üivo, v Sl'. DP. L<:mro ~Hilltw, te· 
nllo certeza. que o pedidJ que venho l'.tzct' a, 
S.l~x.,cm nurnedoslttthita.ntcs da.quella, zona, 
scl'<i n.ttenclid • innno lialít~mcnto, purq11e este 
pedtdo é de tpch jusi;içtL. 

O SR. WE:'\CESLAU BRAz-A l' orluc~ :ão dos 
frotes :~o impõD no in tor·cs:5e ch propeia es
f;rad<t. 

O Sr:.. Li\;\lOU:"n:n. GonoFREDo-H:t p;enm•os 
qne, não obsGanto ~m·om <lo Oeste, :3i'í.o tl'ans
]?ul't'1,tlus de pi'Of'l~ l'üncü\ }Win. Cen1;l'al do 
Hl'azil, qu:uHlo tL dist.and:t (~ mcllol', pnl:1, 
On.~to, pPlu oxaggcwo de sua~ tarifa~. 

. i!Ol'OJlll'oi;íru.das du.lti, é pr·cciso ttuto1·izaç~U.o do 
Pollot' LHglsl<Lttvo. 

Snlientando a cit·cumstancia. de um pel'iodo 
de liquidaç:fw f'or(:a!la, em condição; oxce
pcionacs, a Estrada uo Ferro Oeste do \Iinas 
(iovia tor um su.ldo do 73:0008000. Quero com 
isto assign :t,Lttr não sú a, nhorda.de do sol.o (lUO 
qúo olla percorre, como tambcm mostrar n. 
compe·t.eno:iu., a hone:-;l,i.dade, o ceit.nrio, c, ao 
mesmo tempu, o c.~pirHo cconomico da snu 
administração naquclla época c ainüa na 
época actual. 

Mas, Sr. Presidente, para ,ju~tificar o cre
dito pedido pelo Governo. não prcci:-.;o mais 
do que me louvar na; palavra. brilhante do 
illustre Deputaifo.por Santa Catharinc:~., que 
elaborou . o pa,i•ecer .. . 

A (';~ma. t·a rn·cst:uü. al;VHH.~ilo a esto estud.o 
comlJar:tGi \'O c' vm•:i, qwttl i;o (~ ,jusl,a tt minha 
reclamtu;ito. 

A l'u.l'inltn. llc i;dgo p;tga, nu Estr:tlln do 
Ferro t~ontl·a.l du Flrazil, llul' ead;t lO ldlos, 
130 I'éis, o na üm;i;e de ~:Iin · 1,:;, !)fJ!:I réis. 

Mn.ssas nacionaos: NtL l'untra.l, .~!J/ réis, 
na OL'ste de Minu.~. I$027. 

u~r Stt. DEPU1'AD0-1sr.o é um horror. 
0 SR. LA.:.T.OU~mm. GODOFREDO-Pliosphoros 

naciona.os: na. Central, 207 réis, né~ Oeste rlc 
Minas, 2$327. 

. Otitras consldorações · ·mo cl1amam • tl tri
lmna, e, quando tenho pu.la,vras de cl.ogio, 
tambem tenho paltWl'as de ccnsuri1. Não 
ha em i;odo o paJz est~·ada de ferro cuja.s 
tarifas sojam Mo elevadas ·e · onor'adas como 
. as ·da .. Es1;rada . de ·Ferro ·Oeste do Minas. 
, ·{Apoiados. da bancada mirnJi,·a.) 

Uu Sn .. Di~l'U1'Ano-Isto é impedir o tl'a.· 
f'ogo. 

O SR. LAMOVNrmt Gonot~rnmo_;_ Vld1·os pG.ra. 
vidraças: na Central, 432r<Jis ; na Oe~te de 
Minas,.2$327, c a,s;;im todos os demaiS .go-
ncros. · 

O sal, Sr. Pl'csident.e, que com a, maior 
d.ifH0t1lda.de é tl'ansportado pfl.!'a ,,L zonu. do 
sertão e ,que devia .to r gr~;~ndc d tffero.nça, na 
Oeste de .Minas, paga:mais dr3 200 nfo· Como 
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--------~~------------------------------~--------~--~---
;:}~tic~~de com as tarifas de mercadorias, o 
_· mesmo - observamos sobre tarifas de pa,ssa.

L:: ·_geiros, que na Oeste do Minàs' são mais ole" 
' vadas do que as da Central em quasi 100 °/o. 
, E' assim que daqui ao Sitio,, em um percurso 

, de 362 kilometros, a - passagem custa 40$500 
· ~ na Central_ e na . Oeste é o dobro, perto de 
" 90$000.,-

. Comprehendo a Camara que, fazendo eu 
este estudo c;)mparativo entre as• tabellas da 
Central e da Oeste de Minas, para mostrar 
quanto as desta sã,o oxaggeradas~ não tenho 
em vista querer que as tabellas da Oeste 
sejam equiparadas ás da Central, o que seria 
absurdo, pol'que a Oeste não poderia subsistir 
com tahellas 1gnaes ; mas ê preciso que haja 
equidade e que as tarifas sej<1m menores pa1•a 

.evitara grande concuPrencia quo lhe está 
fazendo a Central nas margens do Paraopeba.. 

A Central no transpm•te de certos gene
ros de mercadorias, .é preciso que so diga, 
é mais uma casa de caridade do que uma 
-via de transport3; ha. . generos cujo trans· 
:porte não dü, absolutamente :p::tra o custeio. 
Explica-se est.a grande di1ferença em rela
ção, pol' oxomplo, ao minei'io, pela protecção 
que o poder pttblico quer dctl' a essa nova 
:industr·ia nacional o a gonoros do primeira 
:necessi<lade, mas não encontro explicação 
})ara sm•em as tabellas dt~ Oeste tão exagge
radas como tecm sido até o pre$rmte. 

Sei mais que o 81•. D1•. Cesar Pinna, 
n.ctual superintendente (hquella fer1·o-via, 
j(L cogita de apreseota1· ao ministro mod.ifi
ca.çÕ<IS no sentido de serem. 1•eduzidas algu
mas de suas t11ri!'Ls. 

E' isto, SI'. P1·esidente, que cn, em nome 
da zona que J•ept•o :ento, em nome dos pro· 
:prios intorem:~::!s da União, Yenho solicHa1· do 
Sr. Mi.nistro da Viação, minorundo não só 
os males da Javoul'~t cafecira, como princi· 
.l}almcnto da pastoril, um:t dn.s fontes de ri· 
queza do Estado quo 1•epresento nosta Ca~a. 
(Apoiados.) _ 
: Jú. que fallo defendendo os in toressos da. 

minha zona, seja-me 1icito taml1em chamar 
a attenção de S. Ex:. para a tabella de ven· 
cimentos dos funccionarlos subalternos d:~ 
Oeste . ~e · Minas. Não h a em todo o pa,iz, 
posso d1zol-o cJm orgnllw e comm·igo os que 

•· representam aquella zona, empregados mais 
morigerados e cumpridorcs ele seus devei'es 
honestos e c1·itm•iosos. ' 

--- - ~ Pai1a prova, apenas ll.ireiá Camara que no 
; P<ll'io<lo agudo d.a. crise da. Est1•ada. do Ferro 
_, Ocsto~do M;inas. clla. deixou de pagar ao sou 
Juncewnallsmo. durante anno o tanto; e du· 
.rantc este per10do de mise1·ia, porta1•am-se 
todos olles com a maio :L' col'l.'oqcão. . · 

' ÂS: ord~ns_ eram terminantes da directoria 
para que esses empregados não retirassem uro 
l4ú vint,et.~~ das férias arrecadadas e elles pr~fe~ 

riram morrer de fome, aba.ndonarnmita;{ve· 
zes as posições que occupavam apó3 longog
annos de serviço do que lançar mão indebk 
ta,mente dessas quantias. 

No emtanto, os telegl'aplüstas;,, os confe~ 
rentes, alguns agentes de estação, com gl·an
de responsabilidade, teem um vencimento, 
apenas, de oitenta, noventa e cem mil réis~ 
por mez ! _ 

Ergo tambem a minha voz em prol des· 
ses infelizes . . E' preciso que o honrado Mi~ 
nistro da Viação reveja a ta1Jel1a de venci· 
mentos em relação aos empregados inferi
ores desta. estrada de ferro, para que elle3 
p::>ssam tl'abalhar com ·· .mai$ esforço, com· 
mais dedicação, 11ada vez mais, no cumpri
mento dos seus . deveres. 

Tenho concluido. (Muito bem.; muito bent. 0 : 
ol'ad01' ;~ e compl"'i·mentado). 

Nin~uern mais -pedindo a palavl'a,, é en
cerraüa a discussão e adiada a votação~ 

São successivamente, sem debate,· encer-
l'ados em __ 2a discussão os arts. lo e 2° do pro-
jecto n. 207, de lQ03, estendendo a~s func
cionarios da ·Repartição Geral dos Tele-
graphos a disposição constante do n. 6 das 
obse1•vaç·ões goraes do docr.eto n, 406, dé 17 
de maio de 1890, consolidada no n. 1. das
obscrv11ções ger11es do decretou. 2.417, de 
28 ·de dezembro de 1896, :ficando adiad~ • o .. 
votação. 

São sqccessivamente, sem debate, oncer.._ 
r a dos em 2a discussão os arts. 1 o e 2° do pro
jec·to n. 83 A, do 1\103, tornando extensivas 
a todas us Caixas Economicas autonomas da. 
União, que tenham fundo de re.serva su
periol' a tresontos contos do réis, o decreto 
n. 961, do 7 de novembt'O de 1890, ficando. 
adiada n votação. 
-São sucaossLvtnnente, sem deba.tc, encel'

l'a.clos em 2a discussão os arts. 1 o e 2° do pro. 
jecto n. 200 A, de 1903, prorogando por ma.is
um armo o . prazo de que trata o at•t. 78,_ 
§ 2°, do regulamento quo baixou com o de
creto n. 2.881, de 18 de abril de -1898, para, .. 
os -alurnnos da Escola Militar do. Brazil que 
não puderem concluir. o respectivo curso no 
corrente anno lecti vo, ficando adiada a. vo: -
tacilo. . . . 

E' annunciada a continuação da .2• dis-. . 
cussão do Pl'Ojecto n. 185, de 1903, fixando e. 
despeza do Ministorio das Relações Exte. 
riores para o exercício de 1004. _ 

O ib·. P"restdente....;..Tom a pala.vrü. 
o Sr. David Campista~ · · · · 

O Sr~ ·David Campista- Sr;.. 
Presidente. Tendo sido confiada á minha. fra
queza. · a. .tarefa de elaborar o projecto.do· 
Orçamento do Ministerio das Relações Ede . .;-
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riorcs, desemp3nho-me agora do dever que 
me cumpre· de justificar o parecer da CJm
missão, relativamente ás emendas apecsen
tadas ao mesmo pl'ojecto, respondendo assim 
aos oratlores que mo fizeram a honra de o 
discutir. 

Irei concisamente, emenda por em0nda, 
pal'a destacar cada. uma d1s medidas que 
ellas encerram e estudar-lhes a conveniencia 
e o valol'. 

A primeira de tacs emendas apresontada,s 
ao projecto, está firmada pelo Sr. Deputado 
Lamenha Lins, a cuja competencia, aliás tão 
justamente acatarJa, ap1•ovcito a occ~1sião 
pa1•a render, com prazer, as me:hores h_,mo
nugens da minha admiração. 

Mand<1 a emenda que se ca,Tculmn e distri
buam todas as verbas da. rubric.1 5a, que 
. vem t.~ ser- Legações o consula(los- de 
accordo com a legislação perm:\nen te anto
torior, que organizou o corpo cliplomatico e 
consular da Republica. 

A Gommissão not:m desde logo que, si a 
emenda de S. Ex. fosso approvatla, importa
ria essa n,pprovaçã.o em um augmento ele 
despoms. om ouro, c despeza.s que scrhm 
comprehonsiv. s da quasl totalidade das vcr
b:ts da rubrica a que se refere. S. Ex. 

O nolJre autol' da, emenda,, nflo sú pela legis
lação quo citou, como aimi ~ hontem, por 
occa.siiio de amparar c0m SlLt pll.lavt•a pro~ti
giosa a permanencia dn, legação bra.z.ilcil'a 
junto tL Santa s~, deixou VOl' quo os funua
mentos do que propüe filiam-se n. duas or
dens de argnment JS. Em p1•imoiro loga1·, :tos 
proprios termos do parecer.·, m~ p:trto rcla.
tiva á disposição regimental quo peohibo so 
alterem vendmontos om leis annuas; em 
segundo, :.t inconvoniencia. resultante da. in
stabilidade do vencimentos do corpo diplo· 
m::ttico o consular, cuja sitmtçlí,o p.Jderia. ser 
melhorada:, ainda que se tivesse de att,on 1cr 
sómonto 11 corrospondoocüt proporcionada 
entro :.ts de3pezas totaos do Ministorio e a 
renda Pl'JVeniente dos divei'.:lOS serviços qtu 
·são superintonc,iidos pt:lo Ministerio da~ Rc
la.çõe.:; Exteriores. 

Quanto á disposiç-ã,o regimental que nã.o 
permitLc alterar· orden[Ldos nas leis annuas, 
devo lembrar à Carnat·a que não foi a Com
missão ac·tual, que primeira, sem afastar· 
se d'a proposta do Governo, sal v o em pontos 
que. Mveram a_devida explic.aç;\o, most1·ou-se 
zelosa de bem cumprir c l'CSpoitttr o RPgi
meni;o da Casa. 

0 SR.. THOMAZ CAVAJ.CANTI- Dá licença 
pal'l1 um aparte'? A minha. omondu. não al· 
tora. vencimentos. 

0 Sn.. DAVID CAMPIST.\.- Ptw,l!lo; OU l'efe. 
ria-me .á emenda apt•esonlitt.ua pelo Sr .• L1~ .. 
menha .• Lins; a do V. Ex. u.indu nt1o ostt 

sendo discutida. Opp_,rtunamento hei de 
fa,z~~-lhe as devidas honras. 

Como dizia, Sr. Presidente, quanto ;1, essa. 
disposição regi mental, j<t ha pl'ecedentes 
nesta Casa, e peocedentcs qn) tiveram a 
honra de ser firma,dos por V_ Ex., como re
lator da Comm iss?i.o Qle Oe<:amento, no anng 
findo, por exemplo. 

E tã.o judiciosas foram as ponderação.~ qllc 
V. El'. fez nessa. occasião, pomlera,ções 
acceibs peh\o Commissão o pela Camara. que 
a Commi::;são de hoje julgou opportm1o ti'M.:;
cPevel-a.s no parecei' q ua a Camara discute. 

Já em 1901, a mesma Commbsft,o de qn:; 
V. Ex. er:.t relator. notava que havia. sido 
uma lei t~O l898,<}ue consignúra pela, pt'imeir·a, 
vez verha,s re•luzUlas p tr:J. o::l vencimento:; 
get'D,l'S do corpJ diplomatico e con.,;ular . 

Além elos có~·t<3s nos voucimcntos desses 
funccionarios, havlam ficado sem dota~:.uo 
oi·c,~amcntal·ia cargos ni'i.o supprimidos por 
lei. 

A situJ.ção do p::t:z exigira ta,es sacrificios 
quo em t3tnp) oppm:tuno devarG.o ser de vez 
sanados. 

Não imp31ieam, cntreta.nto, Sl'. Presi
dente, cssa,s considerações muito procedentes 
quo tanto V. Ex. como a Commissã.o o a Ca
mal'<L mantivc~s~1n <f, Ol'ganização c~istento 
no orçamento anterioP, sem, comtudo, at:.e-
1\tr os vencimentos flxu,dos par[" o corp~> 
diplomatico nn.s leis annuas quo o:s redu· 
zir·a.m. 

A oriontaçã.o que crl!io haver preilomi
nado pam o fim de s: consegnit· tt e~tabili
dado a que se referiu o nobre Deputado, ptt· 
recc ter sido a ele se dar ccrttt lixi lez a·)s 
voncimont.os consignados nos orçamentos pt·e· 
cedentes c de a.ccot·do com o vigente, bem 
como do se limitarem as tdtm·a~.~õcs ao ro
sbbt·loci monto do um ou outl'o p,lsto do 
cor•pn cliplomrttico, na pt•opot·ção das necos· 
sid,tdes d.o serviço, o gradativamente, até _ 
que so pudes::;e voltar á orgaoiza1,~ão defini
tiva do 1895. 

Nom foi Mver!'lo o procedimento da. Com
mi8são :.~que tenho a honra de. pertencer. 

Mas poder-so-hia di:wr que o mesmo res
peito, cs~rupuloso e exacto, c1ue levou a 
Commissã,o de Orçamento a deixar de atton
der, bem a seu pezu.r, a cerbs urgencin.s do 
servi•;o, como sejam, principttlmonte, a::; cou
dições actnaes dos funccionarios da. Secl·ctn.
riu, do Ex t!:!rior o a. nccessiua.de do reorga
nização do archivo dtt repartição, deveria 
tambem inf1uír no espírito da. Commissão, 
para que Jlxassa os vencimentos estabel.e· 
cidos na legislação porma.nento da Repa· 
bllca,, lluanto ao corpo diplomatico e con
sutr.u•. 

Noto-se que foi cffectivamente a lei de 
lf:!US (lllO alterou para menos esses venci::: 
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mentos ; e essa lei, que era do orçamento, 
foi votada naturalmente de accordo com as 
necessidades do momento, para satbfazer 
legítimos interesses de então, de alliviar 
de . encargos oppressores um Thesouro ex-
hausto. · 

Mas o que é facto· é que taes disposições, 
pelo seu caracter, não se compa.decem com 
a natureza de uma lei a,nnua; ha, porta,nto, 
uma anomalia. a esse re.cspeito, cumprinrlo 
á Com missão o dever de fazer cE.ssar a pra
tica iniciada desde 1808, para r~:Stabelecer 
de uma vez o domínio ela 1egisl.ação an
terior. 

Mas, Sr. Presidente. em 1901 o Se. Depu
tado Tavares de Lyl'a, ap1·esenton ao 
proj :cto de orçamento de então uma emenda 
quasi iuentiea él que foi ap1·esentada e 
subscripta agura pelo hom·ado Deputc.tdo o 
Sr. Lamenha Lin;;:; e a Commissão de que 
V. Ex. oru. relator deu o seg!,linte pa
l'ecer: 

<:<Apresentada o anno pa::;sado, a, emenüa do 
nobl'e Deputado por Pernn,mbuco não obteve, 
então, ~poio da Cumrnissão, que :::ente negai-o 
ainda·este anno. 

Não dcseonheeo a Commis.c:ã.o que o illus
tre signn.tario da mi1ond·.L Jn·o:.:ura justifiea.
tivu. no facto de haver sido :tecoitu. a 
pl'oposi;u., restabelecendo., de aecot·i.to com a 
lei, as. verlms de t·cpl'O:mntação üe aknns 
dos ehete.-:; de lcg;lç~ão, monos favo1·c:.:idos. 
Deve sm· lomb1·aclo, entretanto, que out.ros, 
de nmior imp01·ta.ncia., euntinuam e.om are
due<;~ão ol'<;~amont.aria, nã.·:> tenl,lo sid·.J 1·esta be
Jeddas, 1111, IUÜl' pa.rte, as dotações eoosigua.
Üi.LS nus l.<'Í:-i de lH!IO o 1BD5. 

Assim, si esta maioria entendesse que se 
devia alterar um vencimento qualquer, as
sim se vencia. E cumpro a.té notar-se que, 
não sómento o Congt'esso, ·como o Poder Ex
ecutivo, deram a. esta lei um caracter de 
perma.noncia : o Congresso, como já ti v e 
o•:casião de dízer, porque manteve sempre 
os vencimentos estabelecidos em oi·çamentos 
u.nteriures ; o Poder Executivo, porque 
quando tem de citar. nas tabellas explica
tivas que acompanham a proposh, a legis
lação vigente, para regulal' vencimentos 
do . corpo diploma.tico, c i ta sempre a lei 
de 1898. 

Ol,a, Sr. Presidente, bastava essa tra
diçào, cujos fios se nã.o podem quebrar de 
chofre sem inconvenientes graves para a. 
situação do Thesouro, parti. jnstificar o pro
jecto ·tal cJmo foi ela.borado. 

Outro /eífeito, porém, teria a emenda do 
Sr. Larr..,rmha Lins, ca.so merecesse a appro
vação da Camara.- o que nã.o é aconselha.
vel- apezar de conter tal emenda umaid.éa 
'1UO em si mesma é justa o acceitavel em 
melhores tempos. 

Mas, n.inda q uamlo assim nã.l) fosse, o pro
jecto est<L rigorosamente uos termos do Regi
mento actual, porque :v::; mOdHi.ca(:ões quo 
elle conserva. · elo orçamento ~ulti .;o refe
rem-se a do:~pozas lle ropresenGuçiLo do corpo 
dipl.Jma.tico. 

Ora, o ClllC o Rcgimen to n~L') pe1•mí tte é 
que se alterem ordenados; ma.s nadu. impede 
qn(\ se modiflqne:n dcspozas a&tribuidas á 
reprcscntaç?lo dos míni:3tt'os plcnipotcncia
rio . .,. 

Os ordenados estào, pelo · pro,jecto que a. 
Commissão 1icye a. honra de elt~IJorar, man
tidos intogealmente taes como os fixou a lei 
de 1895. 

O Sn.. LAliii~i\'IIA LI~s dú, um ap .u·te. 

A Cornmis:-;U.u pútlo iM\COii.<.Ll' modi(i.•_•ações 
favOl'a.veis, l.cutamcnte f'eitns, a.ttnnt.lenr.lo ás 
cil·L·.umsti.Lil,:ius, c inf'omtada das II(WC.ssida
des du sm·viç~o peüL aulm·idaclo competente ; 
rest" beleeer, pm·ém, de voz c em totalidade, 
vendmentos que fu:eam 1·oünzidos pnr ,justi
:ficados motivos nà.o lhe pa1·cec m<~dida que O SR. DAVID CA:\IPISTA - Tchl sido. unm 
esteja no caso de ser, p1·eseniJemonte, a<~on- lei ünpostn, pur nece.~sidade oec:..t:-liom.tl, ma~ 
selhada. il Cu.mara. >) que o Congr·cS.'iO tí'm mantido cunstante-

Oomo se v<}, a,qui está uma orientação cri- rne111.c, inclm;ivo pa1•a o corrente oxm•cicio a 
teriusa o prudente, como criteriosas c pru· que sm·vin do ht~se. 
dentes são todas as orientaçõos ;:~ que obc· Sr. P rosidontc, snppomlo ll1t3smo. que cstt~ 
uece o elevado esp.irito de V. Ex., cujas pa· segunda razfLo nitO lH>oeodu. l'igorosu.rnon1io, 
lavras me ser•vem ne.ste momento de tão teriu.mos a. conllhlnrar n.imla. qtw, nilo :;ando 
precioso nmpa.ro. impossível quo o St•. ::'\Unistr•o da.:; Rolttçõos 

Mas devo aincla: observar quo a lei de Exter·iores, c1ue li compotoncltL lwUha.nto ... 
1898, apeza-1• de ser . uma lei orçament<t- mente comprovada no a~vHmptu, UfH'uVeLI.u 
ria, foi votada em rogimen dívorsD do a sua fecunda. passagem pe!o mtui;,;tol'io, pn.l'Cl 
n.ctual. NAssa ,occasião, a disposição do Re· organizar um plano de rel'ornm, a.litls noaol!l .. 
gimento, que é ho,jo absoluta qu:tndo diz quo sa.ria, do serviço diplomal.ico e cnn~ull\t'; 
não se pódem em 1eis annuas alterar para pa1·ece que mais prudente será. u.gno.tldat•·HO 
menor{ o~ para mais ordenados ou venci- a occasiã.o que nos será proporcionada pela. 
.mentos, ·. nessa occasião .estava suje1ta a umu.l discussão oppo1•tuna,de tal plano-pa1•a alto
condição ·que a .. fazil.!o d~pender ·do voto da r:u·-~e entào como fôr conveniente a org:.Lni-
ma.ioria da Oommissão. zu.çito actnul. . 
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.E' verdade que se podent dizer, e o pre
vejo, quo um tal critorio procederia igual
mente para. que se não tratasse agora. do 
restabelecimento do Jogares de 2° 5 secreta· 
rios de legação que constu.m da. proposta do 
Governo. 

Mas, em primeiro logal', não foi ellc o 
unico adoptalio como- argumento; em se
gundo loga.r, como os 2°' .secretarias em 
questão foram julgados necessa.rios p:~lo 
mesmo Governo que projocta. n, reforma.,quor 
isto dizer· qne t1gurarão na organização fu
tura., e quo são tlcsde j(L necessa1•ius á boa 
ma.1·cha do serviço que o Governo conhece 
mais de perto. 

E ü o Governo o mu.is competente pa.ra 
isso, ninguem o contesta. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-Nós tambem 
·conhecemos as necessidado.s. 

0 Sa. THOMAZ C A. Y ALCANTI - Não procede 
o a.1•gumcni;o. 

0 SR. DAVID CAMPISTA- Porque? Pois 
não é de suppor-s_e que om tão lon~.:o ospaçu 
de tempo os sernços ton ha.m a.ug·monta.do de 
intensi.:iade em Yez de diminuil'eÍn do impor
tancia,?. E nào é natur:d que o Governo se 
abstenha de pedie cuusas irru&ois? 

0 SR. ELOY ÜIIAYES-lnnegavclmcnte hoj~; 
o desenvolvimento d:t.s relações diptumaticas 
é mui to rn:üoe do qu~~ ;_tn l.ig:tmon te. ( T?'o
cain-se outros oparles.) 

O Sr:.. DA YID 0Al\U'JSTA-?\las preci..m quD 
se não conlloqa o sorviço a c::u·~·o das lo~ 
gac,~ões, puea. que :-c declat·c p~Jrernpr.oriu
mcnte e scrn b:J.se segura, que t) inntil um 
pessottl igu:J.l em nu moro ao de 1863. 

o SR. TIIOl\IAZ CA"VALCA.NTI-E (lO 1800 
UM SR. DEPUTADo-Não ~~ei como podemos para. c<~ ! 

a.ugmentar despezas. O SR. DAYID 0AMP1STA-2\las eu j(~ me rc~ 
O SR. CALOGERAs-E' além disto uma. des- feri tlü quo se tom dt~do de 1805 para c(t. 

peza.lnxuosa, pois que até hoje iimnos pus
sa.do som ella. (Ha out1·os apartes que inter-
1'0tnpem o oradm·.) 

O Sn,. DAVID CAl\rPISTA-Nã.o é fundada 
em solldos motivos a divergCncia. dos no-
1Jres Deputa.dos. 

O fucto de se havee pa;;sado desde 1895 
sem ta os socl"'etar.ios u;·l o lJas lia prn·a. que se 
os jul.~·ue inuteil), porque depoi::; de 1805 
foram et·e:.tuos outros funcci.omuios, Jomo 
os addidos. que lwjo estão sup}lJ:imülos. 

O que pa.eecc é não ter h<witlo ttUl aqui 
uma or·.ionta.qão firmemente seguida, 11a ma.
teriu.. l~m 1895 fo1·u.m crcad.o:; os lugar-es <lr~ 
2°' secrol;;u·iu:-; a que se ref'ct·c a, propostu, do 
Gov.:wno; mais tal'dc, pchts p1·omencias cltt 
sitm~ç~ão f"ilmncnirtt, fotam ullos supprirnidos 
c crettdos o~ addidos. 
Tambt~m estes f'o;::.tm eliminados, at·.i quo 

agora se vol.t:.L á organiza<;(i.o pPimitivn, ClllC 
se me u.figura. a m;tis l'ogul:Ll' c que t!, em 
todo o Ci.Lsu, .i.L uníet~ perfoitttmonto logu.L 

Sem duvida. que pollemos nüs outros co
nhecer cambnm as necessid;:tdes do scrvic;.o ; 
mas não vivemos n:1 intimiuadn doJ.le e nftv 
temos por• isso a,, mesmas r·az.ões e:~peciaos 
para apeeciar·lhc a,..; nocedsidades como o 
Governo quo o dü•i:.:·e. (Apoia(los e apartes.) 

Não Jw. nu.s minhas pal:1Vl'l1S sinão a ox· 
pl'ossão de uma id(!a. ~cnsa.ta o tão simples 
(JUO não 80 pôde prestar a jnliOJ.'pretações quo 
nos ao,jam desfavora v eis. 

Bttí:!tl~ um ligeiro cxn.me comparativo do 
po~soal quo servin nas lo:.:·ttçõos em questi'í.o 
-lu.1. 4 i u.nuos-o o quo l1o,jo exisl;o para que, 
Jll'ima /(.wie, se admltta não SOl'Om · ínuteis os 
·CaJlgtJiil cujo rostu.bclocimonto u GovoJ.•no 
podo. 

Vol. v 

Ui\r SR. DI~PU'l'ADO- E' po.;sivol quo o 
Sr. Ministro tenha petlido estn rosr.a1Jcleci
mento po.r;~ sa.tisfazce tt desejos de u,m1gos. 
(Nilo opoiwlos.) 

O SR. ELoY C nA VES.::_Não se púd.e n,ttr·.ibuir 
Í)to <1o Sr. I~ar·ão do Rio Branco. 

O Sa. DAvro CA:I!PlS'l'A- 81'. Prosldcnte. 
eu pet;o liconçn, prn'<L dcch.tr;u· o süguintc : 
nune;L u desejo de agr·adar· utt dc.-sagl'ad:.tr 
guvet•nos inspil·ou os meus aetos nom as 
minhas pn.la.vr<ts, digo-o cum fil'mOZ<t: con
sidoi'O ])IJSiLhrt~lliCntc o Sr. B:wiw llo Rio 
Hratwo urna glul'itt na.cionat (o.poiados), 
diplqrn:li,a. 1p1o p1•.:stou os mais lll·Hh:Lnto~ 
Slll'Viço.; ;~ P:.~.l;ritt. .• 

O Sa. Tno~IA:t, CA.VALCA:\'TI--Nioguem di~
cute e::;l.:t <1uesl.ilo. 

O Srt. DAVIll CAl\Wrs~rA- Pm·dão; ostou 
apenas ed&aboleeendo a~ premis~ms da minha 
resposta quo, corot,adt~ a meio, fic:.tr:l sem 
sentido. 

Si. é voL·d.ado rJue o Sr. :Vlinist1'o elo gx. 
tcríue é um kmomerito da. Naeão et a.hsoluta
mcnte respeitavel, quer comó compe1iencia, 
quer como homorn publico, do prollida.<le im
poccavel, o quee rnesmo como homom par
ticula.r·; não ~eriu. ollc ca.p:1z, p:tra :.;ati:-::í'a,zer 
intel·csses 1lc amigos, de gra.var o Thosouro 
publico creanclo empregos pa.m :1fíll1a.clos. 
(Apoiados ; m.uito lJem.) 

UM SH.. DEPUTADO - Os Jogare::; estão 
cre:J.dos por loi. 

O SR. DAVID CAI>IPISl'A- Tanto mai;; que? 
como diz o Hlustrc collega, os Jogares ,j;i 
.ostão cl·n;tdos om lei, e, o,té ho,ju, LLrmuu.l

J4 
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-ment-9 o Congresso tem votado as verbas ficencia.s _que mais de perto conhecemos são-
correspondentes. (Apoiados ; apw·tes.) os <!Splendores e . ~s pompas da nossa na tu~ 

V. Ex. comprehende, Sr. Presidente, que rez(l, incomparavel. 
não foi ex-proprio .il1co·te que a Commissão Filhos da noss tl. raça, represen_-tantes da, 
incluiu em seu projecto os cargos restabele- nossa Nação junto ás outras na.ç:ões, pareGem
cidos. nos desfigul'adQ.3 quando nos volt'~m com ha-

A Commissão ouviu o Governo e este fez- bitps que não são o commum dos nossos ha
lhe ponderações que ella julgou dever· ac- hitos o sobretudo quando sabem delinear cor.a. 
ceitar, porque elle era naturalmente mais graça. o que se c}1ama um menu truf(d. 
competente para conhecm• das urgencias do Mas, Sr. Presidente, a vida diploma tica, 
serviço o dos meios !egacs de a.ttendel-as. o circulo de relações mundanas e . officiaes a 

Quanto a esse criterio absoluto de que é que ella obriga-tem exigencias. qun vista ~ 
preciso não augmentar a despeza publica de fóra, poúem parecer futeis, mas que na 
tenho restricções a fazer. Ntí.o se deve au- realidade o não são e pelo contrario se im--
gmentara dospeza publica, mas não se deve põem. . . 
annullar serviços,-desorganizal-os, inutilizar Dizia o padre Antonio Vieira que tudo o 
o plano da administração simplesmente para que baita o dansa, visto de fóra, parece· 
obedecer ârluelle criterio. Fosse absoluto louco e furioso. Mas assim não é e até o 
tal criterlo e nós teriamosrealmento pouco equili~rio é condição fundamental da dansa . .., 
apego a elle, demonst1•a.do hrgamentc ainda. Disse s_ Ex. conhecer diplomata cujo 
mesmo na presente ses.sào. filhos ··nem faliam o portuguez, lingua car _ 

Mas, já que se tl'atou da inutilidade dos cere. 
funccionarios diplomaticos, peço licença para Ha muito de injusto certamante nesta con-
tornar em consüleração um topico do dis- sura. · 
curso do Sr. Deputado Barbosa Lima, que é UM SR. DEPUT~\.·no _Não apoiado. 
aliás um dos vul.tós parlamentares de mais 
brilhante destaquJ e qne muito honra a. Re- O SR. DAVID CAi\lPISTA- Injust:t. sim; 
prcsentação Nacional. (Jliteiios apoiados.) V. Ex. o verá. Tonho neste a~sumpto uma,. 
S. Ex. teve pbrases causticas, flagoila.ntes de experiencia. pess :>al de pae, e de pa.e que 
ironitL e de ridículo referindo-se aos nossos jamais fallou a seus filhos outra língua que 
diplomatas em geral que, na opin.ião ue não fosso a tla. sua Patrla. 
S.Ex .. não tcem habilitações que exceLiarri á~ Educae no estrangeiro uma criança, 1Hha 
quo .:ão rígoro.~amente precisas para·confe- do Brazil; ella croscorá. ouvindo e tallando 
ccion :~rcm o quo S. Ex . . chamou de mem~ constantemente- por· força. du.s cousas
ti'Hjfd. . uma língua. C!UC não é a sua. Esta onvolverú 

Doutores crn fignrino~. inutilidades dcco· toda a.que!la ,jovon existencia, desde os cui· 
rativas, dh~so S. Ex. e, ncsi;a. parte, foi dado:-.1 domesticas a1ó os bancos tlas escolas c
S. Ex. secundado pelo Sr. Deputado E rico os folguedos infantis. 
Coelho, qne, em aparte, affir·mon que o que Aqui estou eu, senhores, neto, filho c pJ.o 
nos desmoraliza no estrangeiro não é a febre d() mínoil'O:), e quem dtz mineiro tliz sobrio~ 
ama.relb; mas ~írn o nosso corpo uip.l.oma- da.de c modestía. 
íiico. Acompu.nhal'a.m-m3 á. Europa. meus cincc• 

Ora, eu o l'eccJnboç~o, sou um d.o.~ novos filhos quo alli iniciaram a sua eduMção ~ 
mais obscur•os dosta Casa (nao aJJoíaclos ge- regressaram á. Patl'ia. d.opois de quatro annos, 
1·aes), mas :Jou j;t um Yelho na vida publica o a lingua que f~llava.m era antes essa do li
e no sm•vic.-o (la ~ac;.ho. Cunhc9o por isso mui- c.iosa algaravia das crianças que baLbuciam · 
tas das t1'adi<;õcs pat·la.mentcn·cs qne nos duas lioguas, procurando em umr.\ ou em 
vieram do Importo o verifico quo já naquel· outri.l. o que mclt1ol, expl'ima o c1ue que·i·en'l 
le tempJ era multo ft•equonto con~idm·u.r·S3 dizel'. · 
o nosso corpo diplJmlltlco pelo lado dessas E-:-CUl'iosa coinchlencia-tu.lvcz ossa cír,
extcrioridadcs que par•ccom dcet()ar tiio fun- cumstancia ou outras somelhaotos me flzo:::.
dainontc dos nossos modestos habito:; nacio- som passar ·por um diploro~ta modeladq. 
naes. pelo genero a. que se rei'oriu o nobre Depu-

De l'esto, é um phehomeno natural. Somos tauo-aos olhos de um talentoso ;jorualista 
uma nacionalidade em formação, oducada em míneíro-adversario do governo d.e que fiz 
uma monarchio. pobre de fausto, presidida p:trte, por(~rn a quem nã.o · duvido ostoridei' a 
por um roi philosopho, c ainda, nos corre mão doata tribuoa,porc1ue é clle um home1n 
quente nas veias o sangue de colonos -ob• de . bem. · · · 
scuros que vieram a esta terra farta buscar o E não é sómente a lingua. que soifre f'Sr:ía 
pão c ô conforto.; A fatalidade gcographica influencia decisiva do meio; é tambem .. a 
separO.~·nos do contacto frequ.onto .c immc- ot•ientação mental, o. que se C<>IDPl'chendo-
diato com as velhas ci vilizaçi'Jo~ o as magn í· bem, o são os ha.bitos da · vida ditn•ío.. · · 
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um· dos meus filhos era educado em um E cumpre observar que não somos nós as; 
lyceu officíal da França; outra-em um dos victimas exclusivas do humow· cosmopolita;. 
conventos onde aprendemas filhas de pessoas não. 
da sociedade mais tina e mais brilhante. i Vi e li muitas vezes satyras pnngcntos ás 

Pa.l'a o primeir.:>, a iostrucção vinha, en· ! maiores potencias do mumlo. 
volvida nos principio~ Uberaes , Di1S idéas · Tenho viva na memorill. . a crueldade de · 
da democracia igualitarÜt e nos da liberdade algumas que eram quasi offensivas ·a uma 
do consciencia e pensamento. · grande nação, cujo soberano possuía urna . 

Para a outra-er<tm as tradições de uma 1 realeza maior que a de s_eu throno-a, rea.
aristocr:1Cia. de rt:t t;a~educad<.t na religião, loza da mulher-:-e cuja corôa era mn.is nobre · 
na caridade o no culto do noiue herda.do ·- e mais vencravel que a üo seu imperio, por" .. 
com essa altivez discreta que mal se esconde que era a corôa dos cabellos brancos adqui-
no pel'fume o na graça das boas maneiras. ridos em uma -longa existoncia do re:signação · • 

E eu tinlw,junto a mim o conta.cto <lesst1s e de pureza. -
duas intelligencias modeladas tão divorsn.- Pois bem ; que fizeram os emh:lixadores-~ 
monte :pela. direcção que se ihcs da.va.. dessa nação ? Incori·cra.m na censura do no-

Não é jus~o, portanto, que se attribu<L aos l!re Deputado, porque não tmnspuzemm o 
nossos diplomatas umn culJ)a qne nilo teem espaço que vae de seus fardões bordttllos Úr · 
-como si fos3em elles que,envurgonhatlos da jaqueta C5t'i.~rrapada. do garoto. (Muito l.Jem.) ·· · 
nossa lingua, a prohibissen1 a seus filhos. 0 SR. ELOY CHAVES-E era a nação mais-. 

Delta não me envergonhava, cu que tenho d d 
o cuHo da Patria e vor vezes a defendi de poderosa 0 mun ° · 
in,justas apreciações: O SR. DAVID CAMPISTA -Talvez, rofit·o-mo 

Mas não podia tudo o meu humilde es- á Ingla,terra. · 
forço. Sl'. Presülente, somos l)otocudos c os nossos . 

Disse ainda. o honrado Deputado: diplomatas não o querem ser ; sej1 assim. 
« Nó., vemos, s:mho1•es, na· imprensa cu· Mas não teremos nós. proprios boa part;:.l 

ropéa, c mosmo na ameríca,na, affitma.ções da culpa que htnçamos' generosamente a.IJS<· 
as mu,is extravagantes a. respeito do nosso nossos diploma, tas ? 
})aíz, do nósso Gover·no, dct nossa adminil:ltra· Não sm·<l infundado suppot• que sim. 
r:,Ko, .acorcm, das nossas tradições, tlos nossos v. Ex. sabe. Sr. Presidente, qun durante · 
habitas e costumos. um longo peJ•iodo, felizmente transposto, d~·· 

Quo é que parece que e:>to corpo diplo- art;o nacional, predominou o inrliaoisrno nas 
matico faz? Quo acode prcssueoso a defen- nossas melhores u1Jras de ar·to. 
(ler-nos '? Or·a, u.m p;.tiz conheco outr·o paiz, em gL· :.~n· 

Nuo, SGnl1orcs: silencia, quamlo muita vez de pa,rlie, pelu.s suas ob1·as üo al'to, (tlW con
não copa1•ticipr.t dactuollas criticas, nos ballo3 crotiza,m o mudo de s.Jr na.ciun<LI, o typr), . 
salõos do FanlJolu'g . Sttint.Gcrmaín, para phyBico, m01-.~l e inteilectual tlo um povo. 
most1•ar CJUO os botoc·wlos tlca!.'·am aqui, quo 
olles são os civilizados ... » Pois l)~tn ; sttppondo urn c.~tt•angoiro que 

Ora, St·. Presidente, a a,preda,ç,~fí,o é in- desojo conhoeet•, pol' exemplo, uma obrO,·· 
IJl'íma musical IJraziloít'a.. . . jnsta ou dcfoituosu., poN1uc llr.t a dí:;tinguir· 

se entre_ as crític;ts c1ue nos fazem. Vae ouvir o Uuw·ct'ny,conh9cido na Eu~·opa, 
e ahi vô e ou v e um bntziloiro a.utlwntwo e Ha as quo revestem o caracter de a.fl'ron ta f' d 1 ú, honra 0 aos lJrios du, Nação ; nfí,o consta selvagem a deital' Iyrismo a um:.t 1 í1 ga . 

· • • • .1 • d 11 · po1·tugueza. (1ue .)amais i1S uo1xassemos o r•epe u•, por SupJIOndü que quer lor um dos mellwr·eg. .. 
intarmedio dos nossos diplomatas ou por n6;3 ta,lvcíz. dos noss;s rom:.tnces 11 antiga, de um 
dirocta,mento. lia tambam ossa croltica p1•o- t 
teifor•mo, ímpalpavo!, pO!' assim dizet•, que dos mais p1•oz:ttlos dos nossog o~twip·orcs~ 
se -desenrola do sorriso levemente íronico ,Josê do Alerwal'. 
dós salões· ás J'!Ot:hade.~ burlescas de thcu.tt•o, Lá vao encontt•:1r o inrlefo ;~ tivel índio. 
com escala,' pelas caricat,uras da, imprensa e Suppondo ainda quo tom ensejr, do ver-- · 
pela'. , lHtel'atura epistolar dos a.ctores om uma das obras prlma.s da. pint.ur•a na.cíonal o- · 
tourn.êe. (]fuito bem.) que está muitíssimo vulgarizt~da. 
v~ .. -Ex. comprchende, Sr. Pr·esidente, que \'el't\. a l'l'imeil'(.t missa, onde figul' I11U o~ 

o uecoro uo nosso co1•po .dlplomatico i.l'ia cJm nosr.os · antepass:~odos envolvidos nas suas .. 
o doll:.t nivelar-se, al andasse n catar nas can. tangas e exta.siados ante a missu. portu· · 
QOnctas do Montmartrc ou nas scies de bou· guoza. 
kvco·d o kaço satyrlco .quo no·s deprime, Ima.ginae quo o ostt•a.ngeiro pàr•a em umn, , 
pa.ra oppoi•~lho, como romcúio, n, gravidade das nossas praçu,s doante ua primeira. liu.S 
solomna 1lo umu, nota. lliplomatict\. (Muito nossas osta.tuas, :p1•imeira sómcntc na. ordem·. 
lJem,) cllronologica. 
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.:268 ANNAES 'DA -CA.!\(AHA 

"Lá está repre.~entada a Patria nos indi.os 
·· do pedestal. 

nome, crue não o que ·proprimnente lhe com
pete pela sua nacionalidade. 

Ha mai's que isto : <l.S expos1çoes no es
trangeiro. Quando nos fazemos representar 
(e cito este facto porque tive occasião de o 
pre-enciar ha poncos annos) em uma expo 
siÇão qualquer no exterior., que é que mu.n 
damos, alérn <lo amostras de madeiras o 
poucas causas mais ?. 

Tacapes. flechas, cordas de arcos, redes do 
pennas, c11beças de inclios ! (Hilco·iclc.dc.) 

· ·E, co usa m<tis gra v c ainda: já h ou v c neste 
pai.z autorichtde bastante insensata para 
entender .q uc devíamos arrancar o inclio 
das nos.:~as selvas pa.ra expol-.o em uma í'eil•a 
univer:;al, como si elle reprPsen-tas3o em 
pe.;sua o typo do povo brazileiro. (SusswTo.) 

Felizmente não teve execução o.ssa idt:·a 
incrivel. 

Jtí. vê V. Ex. que. si o estrangeiro nos de· 
vesse julgar pelo (lllG lê na.s encyclopotlias c 
nos Ltturoussc do tudas as 1. nguu.s, t~ I'c.-pei to 
das antigas e famosas obra.s de arte nacional, 
o polu que expomos á smL curiosida~.lo invcs
tigaclora, poderíamos hem passtLr pot· umtL 
nação de l!elvagens, independentemente do 
esforço do nosso corpo diplomu.tico. 

E é tiíu natur<.'l.l que uma na.ção julgue 
ontt-a <"L luz. de tal Cl'LLCl'io ! 

Não su julga a Feança como r-mudo, poe ex · 
celloncia., o paiz do ad1 t: t.l'l'iu, g-eaçu.s ttos 
mdnages (C lrois c} ás demi-viCI'fJUS c1ue fazem 
o fundo da swt lítteratura. ~ 

Nã.o ü juHto que nos. attrlbur~m. pcl:t:'i 
nOSSi.tS obr·n,s do arte, aquill" que olla~ de
SI}nham ~ E' evidente. ( Jlf1titos npoiados.) 

Ui\I SR. DJ~I'UTADo-No tempo do Impel'io, 
o BrazU roi sornpr.•e l'Cpl·escntaclo por tnn 

. .indio. 
O Sr:t. lJAvm CA)friS'l'A-Extwtamcnte, c 

ain .. a. hnjc o qut perrnanece nos museus .•. 
O SR. T!IO:\JAZ CAVALCANTI-Fui o (ttte 

disse o St•. H<.tl'hosa. Limu,: que isto no lm· 
pol'io c•ru. urn paiz tle !Jotor;ttúos, governado o 
rcprescotu.llo pot• um impet•u.dor europeu, c 
ful soiJL•c osto que lançou a culpa. 

0 Sn.. DAYlD CXMPISTA-POL•df.í.o; tL culpa 
S. l~x. 11 l:1nçou princi.puJmonto u.os nossos 
diploma.ta.s om geral, quando (lisse quo I1ão 
nos defendiam de se nos cha.mar· botnowlos, o 
que apemts so oxduiarn a si propl'ios desta. 
qua.lídade nacional. E' o que so lô no dis· 
eur:so que tonho om mãos. 

Assim, um portuguez se chama entre nôs 
fiLho da Galliza. (R-iso.) 

Ao italiano chamamos qualquer cousa 
em que entra a palavra mano ..• (Riso.) 

O ingloz lembra uma iguaria feito\. â la 
m.inulo, c not:.tvel pela suu, côr do rosa ..• 
(Hilm··idwle.) 

J<í. vê V. Ex., Sr. Presidente, que temos 
tambem na massa do sangue nacional certos 
traços de saiiyr:t e que não nos podemos 
queixar de que os outros vibrem contr~t nós_ 
a mesma arma.. 

E' u111a, mania internacional. 
Pergunto: o eorpo diplom;ttico portuguez, 

il.:üiano ou inglez, ja,mais se julgou ob1•igado 
a defender as suas 1wções dos qualificativos 
divertidos cgw applica.mos a.os sons compa~ 
triotap·? 

O SR. ELOY CHAVES-E haverá povo mais 
satyrfsado do que o inglcz? 

0 SR. DAVID CAMPISTA-Perfeitamente; 
como eu disse, nã.o somos unicos e . anuamos 
at(J em boa. cornprwhia. 

Disse ajnda. o nobre Deputado qu3 diplo
m·1:tas nossos escrevem Chancwm,. 

De facto, temos uiplom;:Ltas quo eSCl'eVoJ?:.un 
Uhanawn; mas tcmol-os t<'l.mbcm quo escre
vct·am, c com urna suporiol'ida.do incompa· 
l'<Wol. as rar.ões dC' dorcs:1 elo Missões e do 
Amap;l. ( Muito lJeln ; muito lJem. ) 

Chwuwm será o pocm[L da, tlissoluçã,o lenta. 
(l:.t n:wiun:díd;Lde IJL•a,í'.ílcir·a u,]):-;urvUu. :.tfinal 
pelu~ ulcmentos que i1 vieram civilizn.t'. 

A dof'c.~tt do Missões o u, dcfcsu. do Amtq)á. 
são o:; m<üot·o~ serviços que a di ploma.cia ütt 
pa.r. pó de prc:-.;t,a.t· :L umi.L naç:ão. (Mtti/.o IJtJm.) 

Chanaam é nrna obPa d~ anniquilamento: 
mas que fazemos nós outros, que, dií.Ll'ia
monLu, m.t tJ.'Lbuna o pela irnpt'em;a~ cla
mam! s con!;m o perigo u.llcmão no sul e o 
JlOl'igo it<tliltno no cenLru 1. 

Cha.mwm, é o poema, ; nós somos a queixa: 
a qnestfi,o é de fól'ma, fu.voravcl poema, j~. 
::;e vü ... (Riso.) 

Como vô V. Ex., Sr. Presidente, ainda. 
nesta JJar·Gc não prevalece a censura. 

O Sn. Er,ny Cui\.VJ~s- Dcpoís~ um faeto só 
não póde, na. peior ·das hypotlu3.~os, ,recahir 
sobro toda a classo. 

O SrL. DAVID CAMPIS'rA- Sl'. 1'>resü1ente, 
esMo t'ospondidos, .penso cu, tanto quanto 
11ossiveL ... 

Sonho1~es, si é J'Hcto quo o cstrangoil'o nos 
· · s atyr-izu, constantemente, dir·:~o·lltt, a.caso, 

que não nos vi nguorno~ fartamento ·de taes 
l'emoquos? '(Muito ljem.) 

1'emos í.LM uma iíendenoia. multo pM•I;i• 
. cul~u· )xu·a. chrismar o estra.ngoiro com outl'o 

UM Stt. DgPU'l'AJJO - BL•ilhantemon,te. 
(JJltdtas (.IJlOÍftt/t.iH,) 

o Sn. DAVIli 04MPJB1'A ~.,, o uos limlto1-1 
do minh11!i t'•n•ca~, ru; cnnsut•o.s l'oi&r~:,; t.~Jo nos;Jo 
co1•po dfplomatieo om gor•a.l. AII!LJJ, an n~o 
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estava encarregado dessa. defesa ; fil.,..a os
ponta.ncamento, não só por um dever. de 
3ustiç3. e de patriotismo, como p::>r haver 
estadopol'. alguns ílll003 om.eontücto c:>m os 
nosso:; representantes no estra.nguiro o poder 
bem coúhoccl':'os em geral. 

V .Ex. compl'ellende o succes:;o de opereta 
qno terb o nome braziloil•.J (Hl riüiculo que 
SJrvel'ia a. nossa Ropublic ·,, 

u~r SR.DJ'lPUTAIJo-Dou o ffiOII ~estomunho. 

O ER. DAVH> CA~\tPJSTA --Sim, senhor; um 
tesmunho pessoal quo. os nob:'os D5p:t tudo:) 
terãl) 111. considcraçfi.o q11o mc:n'ecot>. 

AO S<3VCl'd capil;ulo do UCCU:):.tÇ!ÜCS, b hon
rado Se. lhrbo;:;a Lima abriu um<t oxcopçilu, 
quo não ponho duv.idn. om Llcclar:tr mot'e· 
cida c llom·osa. 

Outr·a, <.tbriria S. Ex. si não fo:;se :t eit·
cumst.ancia ele llavcr, aqu dlo que 1t mct•ecia, 
« nwJific<t~lo o no;so formuhrio, po1·que <L 
palt~vra cidadao não lhe so~L\':L bem>>. 

Peço licenÇ!a. Sr. P!'esid.untc, pn.ra abril· 
aqui um curto parenthes~s, o que faço cun· 
stl'augido, porque se trata de tUl1rL apresen
b.tt,:ão de crodendn.es, modl\Si,is:lim<.\s, ma::: 
que diz respei ~o d. minha, pe.~sott. 

Son um republica,no <JUO fez sua,s armas 
na propaganda; o,. para a sonun~t do meus 
annos, já. contava unm vidt~ public<.t rdati
-vamonto lunga. quando se pr·ocl.íunou tt Rcpn
l)lJctt; nunctt tive outl'O partido, nunca obc
deci ,a ontro ideal político qtHl não fosso :.~ 
Re)HLIJllc:.t. I~ dcro ;dnth t'azm· notal' que 
sotl'f'i, no Imperio, rt':l cun:::C.JUUitciu.::: dosstt 
m.nha a.t~itudo. 

A:;sim, não admitto fpw lw.i<t q11em mo· 
lhol'OS dil·eitos ttmlm do qtw ou a sct· ttet'(1-
llit,;t,LO nu. stuce1·id1.tlO du sem nmul' (LS insl;i· 
tui<~üos quo no:~ l'cgom. ( U~t-i! o Dem.) 
. Fechado o pal·ont.ltc.:;il'), contin!lo. 

Poi..; bam, apczu.t' desta. ciPcnmsLancL~, 
apeZêM' do meu amol' provado po!a.Jtopublicu., 
si eu mo achasse collocado no lugu.t· dt~cpwll.o 
que eliminou o tmG~Lmonto do citlwlr.~v J.u 
i'ormula.rio nacional, tori1L pl'Jccdíclo como 
olle p1·oeedeu, o Ü·.·o pa1·t.t ovittu· o rilículu Li 
Re;tttblica. 

E' ostr·unlnvol, aUús, que o nobt'.l VcptL· 
Lado. q nu se mor~t1•a tiã.o ttvcsso ao o:~ti·angot· 
rism'o i.tmttneirudo, ao snoÚi:nno ,'íln t!)(lê1s :~s 
nuances, pl'OCU!'C it~por-nos ~Lrn~ fót·r.nula 
cgu ó puramente de unporl;açao 1eancoza o 
que·,j.tmais.e.:ltevo nJs lmbítos ou na:! tt'a· 
di(~õus nacionaes. ( Jluitu bem.) 

DJ resto, ,itt não é cuucnl~o em ptLrto al
gum:t n&'Sc tratn.monto, si é quo om tLl.gum 
tump0 o foi. . 

Imagine V. Ex·., St', Pr•osill.onte, a figura 
oxLt•a.ol•dina.t'ia, quo fhritL um nosso;diplomat:.t 
-dos quo do\'frrtt Cttbel' m~ cx:copçKo-quo u.u 
apJ•o::u3n 1,a1>, Cl'í~donciaes u.p cltefi) dtt· Na.c,:ão 
14'1'1.\lH!OZt~, pntriu. do citoyen,. comoç:.~s~o. por. 
csl;ti.S pnltLVL':.ts: cil"!/CII I 1J"esidonti! · (Ri:wr.lo.s.) 

E o que se passi1 no no.)so J?,ula.men l;o? 
Aqui esbmos em ·11ma Catnat·~t unani

memontil rcpLiblic<wa. E::lsl.l. Ci1ll1ttl';t \'UGOtt 
nm regirnentu c esse regimento e.~talJeloce 
uma i'ó:·ma Llc tra.tttment.o da qual nã.o po
demo:-; fugir; o 1~oginwnto manda quo on diga 
Sr. P1·osidontc, o n~lO cidrul!To l'n:::ide,-tlc. 

Não lta duvida quo :t qua.Licla.Jo de cid;tdãu 
é nwito llOm'c'S<:t e nào pôde ::iOl' de~pt'UZitrlc'\,; 
mas não se coneluo dalti quo devamos con
::;t:LIÜomentD anJa.r :.t gL'it ',kt pw· tless1ts les 
lo i L:. ( AíJm·/e;;.) 

Tambem a pa!a.vp;~-indi1·iduo-exprimo 
urna v.:;rllado: ima; . .;'inc so, llOl'éJn, quo 1.·n dis-. 
sosse: o indiv1>tuo <1 uo oxct·c:::J u lo~ar· do 
PresLI.ent .~da. Camara ... (Uiso.) 

O Sn. PAULA RAl\ros-E:m td~UilS l~;:;t<tdo:-. 
do Nut·tc a piÜêWl'<:t inüiviuno é um ln:mlto. 

O SR. DAYill CAi\IPISTA -E' cx~tcto q110 as 
pal<tYI'<.ts müdam ü;:; vozes do scntiüo eoJn· 
rnum .conCormc a região ou u ]XLiz. V. Ex. 
fa,z. lcmbeae-mc o quo so clctt curn111i.tW om 
uma citbde de PortJ.~gnl unilo 011 f'ôt·n. J1<tl'tt 
eontra.ctar um joven lJI'Of'essut' de ng-I·onomht, 
rocen tomon te l'ormêtdo . n que dovel'i:t vil· 
pn.l'<t o Bl'azil. F;dlaotlb no holiül onlto me 
aclnwa.-ou\'lu-mc 11111 moço-(lUO obsm·von
rne .-:o1· :L pos -:o;t qno ou rloveri L eunüacl;al' c. 
quo.JnstêLIIHmto e~per~vtt·m~. . . 

lllsso-llw ou: E cntao u St·. o mo1,:o que 
(~:·d;on onet.U'J'ogatlu de contJ•actu.t• '? CL>n ti nuu.
mos nu. cunvm·;.;t~çãu c JIIUiGo tempo dopui..:;, 
<jut\lldO jr.i ,..;O tl'<ÜUVí1 do <JlÜL'O <LSSlllnpl.O, 
p:.H·gnnlitt·II1C o t'<Lptt7.: Quo 1•. que no lü:t?.il 
se clmmtt 11/.0\'0 ·~ O q 11u nãu 1í Yollw,.l'espoud i. 

-.\h ! Bom eompt·ohonüi quo V. l~x. 1Hi.o 
<]tlOl'Ía uf!'UililOJ:-rno. En /,t·e l!Ús, moço 1!. oq11i· 
vu.lonto !.lo :-:m·vi<,:<ll, cl'iado. 

Soube,depoí~ tJUO as8im oPa, o moça ... não 
tinlr.L dctini<,~ilo. (Uismla . .:..) 

0 Sn.. TIJOMAZ CAVALCA!.';'l'I-Qita! fiJi O mi.
nh;tt•O qno ;-;uppl'illliLl o tt•abmonLo th ei
<.bdi'io.·? 

Q.SR. DAVID C.\~lPI!;'l'A-Nàl) SO i;pal,on do 
mini~tr,; nJm o nomo dollo, si do ;Ligllrn so 
tra.ta. fui cxpc·e~so n•) discur;.;o do Sl'. Bar·· 
huKn..Limtt <:Hjue POspunÜ1). Este f;1llon som 
pel'.-:;omtllzu.-t, ju${ittffiL1Uto como cu t'í.tÇlO. 

O Sn.. TriUMAZ CAVALCA:-1'1'1 dtt um apul.c •. 
0 Sn. DAVl.D CAML'LSTA - Pel'dão. V. Ex. 

insiste som razão. 
Enr.rctanto porque nho dí'her que o S1·. ba

r5.o do Rio Br·a.nco foi j:t tlcf'cn.litlo do tteCIIS<L· 

ç[o idon l.iea 1 

O' Sn.. TJio~IAZ CAVALCAt'l:ri'L -V .. l~:c. estii 
cng;\mtclo. Não foi. o Sr. bí.l.l'i'io do Rw Br·anco 
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.que aboliu o tratamento; e, p:>rtanto, não é Não ha mais precisamente outt•a censura 
preciso defendel-o. ou advertencia, feita pelo Se. Barbosa Lüna 

ao nosso corpo diplomatico, que . eu tomei ~t 
O SR. DAVID CAMPISTA -Tanto melhor si liberdade de defender tão pallidamente. 

resahamos o Sr. Rio Branco, digno de ser Continúo, por consequencia, no exame das 
;pou:pa,1io á censm•a. Mas estou defendond~ emendas ap1•esentad<1s ao pPojecto. 

'-Um diplomatc:t -seja quem for- que ac1m I-Ia outra emenda.(Dil"igincto.se ao SI'. 1'ho
'foi accusadv ; estou respondendo ao tliscurso ma~ c avalcant·i.) Agora é com v. Ex. Ha 
do Sr. Barbosa Lima e f~tço, •como S. Ex., outt>a emenda apresentad<1 pelo honrado 

.. aespreóccupando-me de pessoas. Deputado o Sr. Tllomaz Cavalcanti e que so 
Agora, como o nobre Deputado gosta de refere ao provimento de logares de consules 

precisar nomes, eu nli.o tenho duvida alguma pelos consules que estiverem em disponibili-
. em a.compaoha.l-o ; llli.tS podia limitae-me dade. · 
-a. re~pondei:' á ob.seevàção feita pelo Sr. v. Ex. ju.-:;tificou da tribuna a sua emenda, 
.Barbosa Lima. declarando que o parecee da Commissão 

O SR. TrroMAZ CAVALCANTI- Eu digo que não ora justo, pois que não acceita.va a, 
. que nunca houve semelhante tratamento nn. emenda, por conter disposição permanente, 
diplomacia bl'azileira. quando as.:iim não era, e eUa encerrava uma. 

merlid~ de justiça e de ec1uidade. 
O Sn.. DAviD CAMPISTA- Si não houve, Ma~, si se trata de uma ques.tão de jllstiça 

... não havia tambcm necessida.de de se faze1• a e de equidade em provimento de Ioga.ros, 
refercnciaquese fez. . não ha razãopat'a que aec1uida.de e a justiça 

o Stt. THOMAZ CAVALCANTI -Por conse· para 1904 não sejam a mesma equidade c a 
.· guinte, V. Ex. deveria ter dito que nenhum mesma justiça pat·a os exercicio:~ posteriores. 
Ministro u.boliu o tratamento, o não o que Po<· isso disse a· Commissão teatar-se, na 

. disse. essencia, de · uma medida do caracter per· 
manente, não admissivel nos orçamentos. 

O Sa · DA vm C~\.~iPISTA - V· Ex· tom Esse não é, aliás, o unico ·argumento contra 
sobra o meu espirito a ascondoncia das boa.s a emenda. 

lrelações que mantemus e é um bom espi- Ha outro : 0 que diz respeito. ú. limit~
l'i to; mas, peço licença para ohsot•var que, ção das flmccões da administração publica, 
.por ma.ior quo se.j:t a consideraç:ão que V. Ex. cerceando a sua acção c cumpetíencia. para 
me moreça, nem por isso sou obrigado <t di· . nomea.r P!Ll':.L cargos de confiança pessoas om 
.zor ·O que V. Ex. pensa c p.elo modo que quom 0 GovoL'no confia1•• . 
'V· Ex. julg'uo mais conveniente, A outl•a eincnda. ap-resentada diz roi:!pcito 

Acredito que ainda ha uma. cerl;a libcrda. · <l nomeação do conselheiros do legação, quo 
.de de pcnsa.mento e de consciencia neste deve l'ecahir em dircctóros de estradas do 
:seculo e nesiia C amara.. ferro ei!tratogicas. -

Mas, Sr. Presidente, lembro ainda que a E' esta umn, novidaue estranha, sem par 
·propt'i!L França., onde na.scou a palavra- ci- na legislu.ç~ão dos povos cultos, investit• em 
.datlão-corn o significado tão sympathico aos funcções diplomaticas .. , 
.mens col'J'eligionarLs, a I1'rançé1 coutempo· 0 Sn. PAULA RAMos-Como v. Ex.. affirma 
l'ane:.t.. só umu. vez retomou o ·ti·atamento de 

. cidadão ; foi par:.L du.l-o a uma mulher como c1ue em nenhuma legislação isso se dá, quando 
.expressão sy 11 thetlca do ridículo. Foi a Luíza ha exemplos de conselheiros <le lega.cão em 
Micbel-Lu. citoyenne. (Riso.) outros povos~ 

Tuda a gente conhece essa figu1•a socia.l. ·O Sn., DAVID CAMPISTA -Conheço conse-
E' pussí vet que a Republi.ca. tenha. defeitos, theiros de legu.ção,. como conheço em baixa· 

·que tenha commettido muitos erros evita· <!.ores, ministros, etc., em variaH naç:õc.s. 
veis: cumpre1 porém, que a nü.o lancemos Mas, o que eu nã.o conheço em p~~rte alguma 
.ao ridiculo. . é o fa.cco de s~ nomearem conselheiros de 

· Já s3 disse, não sei onde, que as democ1•a- legação a certos ínrlust1•íaes e pela circum-
·Ciu.s fazem os homens gt•o.~seiros ; são essen- stancia. do o serem. · · 
·Cialmcute qu:.~.ntitativas e não qualitu.tivas. 0 SR. PAUI..~A RAMOS dá. um aparte, 
DorJtroom todas as supel'ioridades para dei-
:xu.r apparente a mais odion do toLlo. s- a O Sn.. DAviD CAMPISTA-.Justa.mente ú esse 
supet·wridado do dinheiro. o mal. As funcçõe;~ lta diplomacia se devem 

Não concor•do co u caso conceito; é, porém, ex.ercer em . uma. osphera · supel'lor, isenta. 
.opportuao lorotJra.l.-o. . de mescla. com interesses particulares d!l 

Tl'u.temo-nos, pois, de srmho)•cs' o sejamos qua.lquer emprezli. O bom nome da. . Naçãq 
:bons cidadãos. São cousaf.:l que se podem con· podo1•la se1• gra.vemonte prcjudioo.do si assim 
·.Ciliar na RcpulJUca.. não fõra. (Apoiados.) · 
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A emenda não pódc, portanto, ser acccih., 
muito embora a Com missão reconheça a pu
reza de intuitos dos seus autol'es. 

l-Ia uma outra emenda. que consigna a 
verba. de 100:000$ p~Lrn. a demarcação das 
-.nossas fcunteiras com a Gúyana Fi'l\ncJza, 
de accor·do com a solução .. do litigio que ha 
pouco tivemos. 

A Commissão (leclal'Ou que não era possi
vel fixtu• se verba p:1.ra eSS<I. demarcação, 
porque a nomeação da commissão e sua. 

-composição iam influi e no calculo da, dcs
l)OZa. 

Ora, essa nomeação da commissã.o demar
c:t.dora ha. de coerospondor ao que-por ac~
cordo--flzer o governo francez quanto á 
commissão que o representará. O nosso Go
verno tPm providenciado a respeito, mas 
não ha, por emquanto, solução definitiva. 

Não seria até rigorosamente discreto ctue 
se consignasse desde já verba pa.ra um sm·
viço cuja execuç~ão depende de l'espo.3ta de 
um governo . estrangeiro. .. 

Foi a razão peit~ qual, sJm discutü• a van
tagem da meúida, a Commissão de 01·ça.
mento declarou que não era. possivet actual· 
mente fixar-3e uma verba no orçamento e 
opinou pela rejeição da emenda. 

A ultima das emend_as, que reservei pal'a 
o fim, para. terminar bem cum o céo, é aintla 
assignada pelo S1•. Tlloma.z Cavalcanti e 
refbre-se ú. ~mpp1•es.~ã.o da verba destinada á 
legação brazileira junto :.i. Santa Sé. 

Cumpro, impugnando-a, o segundo dos 
deveres annualmente impoatos aos relatores 
do Or•ç:.t.mento do Minlsteriu das Relações Ex· 
teriol'es. O pl'imeiro (} naturalmence o d:~ 
confecção do respectivo p1•vjecto e que já. 
este anno teve o ucvido d.esemp:mho; o so· 
gun , ~o é este que impõe-s~ com uma regula· 
ridado quo já fritl.a por uma vorclu.deira. ubri· 
gação regimental. 

Taos omendag constituem, como se sabe, 
umn. d~ts causas mais pontualmente. ob;er
vadas que SQ tem instituUo na Republica, 
muito embora as haj;t a cxperiencia cun· 
dernnado, como ainda hontem, c como a ta
refa de Sisypho, a uma improftcuidade que 
não corr·esponde á tenacidade 1lo cst'orço que 
as p11trocínu.. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTi-. H;tvemos de 
vencer. 

O SR. DA vw CAl\IPISTA- Tudo é po3si vel; 
mas como o futuro a Dous pertence, não en~ 
tro nessa indagação. (!la outros apa)'tes.) 
Pensei que eu ti ve.;se este anno a fortuna de 
inaugurar um -novo ragimen n :~ matai·ia., 
graças ao PI'ojecto do Sr. Has.;locher.que des .. 
locou a questão do terreno . orçamentario 
pa1•a o campo mais proprio e mais largo de 
mesmo tampo se ofrenda o propio Regi· 

que deixa prevm• a üa emenda., e~tá. reno
va;d~ o litígio e reposta. a c1ucstão nos pri
mJttvos termos. 

Si eu houve.->se de límit:t.t'·me á discussão 
precisa do <\:3Stunpto ~~?_lo ~mico aspecto que 
apresenta. nesta, occaxw.o, 1t>to é, o 11::~pecto 
puramente orçamentario, b11sta.l'ia lcmbra.r 
á Camara. que <1 ComJn;:::.-:;ào cumpriu o sou 
dever, dotando com a. pt•ecit:il vcrb:t urn 
serviço crc :~do pJr lei ni'i.o revoga.da c a.nfc~ 
annua.lmentc su::;tentadn. pelo votu oxpt•cs:~o 
da Ca.ma.ra. 

Apresentada a uma. lei annna, como é a 
do orçamenGo, a. em:mda, que discuto, cxpt'i
mir<í. que no a,nno de 1904 deverü ser ::;u:;
pon::;a. a lcga.ç:Io brazilcüa junto á. Sanl;a S·•, 
porque nf~D lmvcrél cJUVtmioncia. :dguma, 
nesse a.nno, em ser conservada tal·logaç·ão. 

Ora essa suppressão tctnporada. ~ú parc
coeia jnstiô.cavel OLl p~r motivo de uma, 
oconon:üa. tão urgonte c minuciosa que nfLo 
dispensasse os 23:500$000 ctue nos cust<~ a. 
legaç~ão, ou entã:J pela p1·evisã.o sogltra, de 
nrna ruptur(l. de t•elaçõm:\ intel'llí1cion !,es
que se daria cx~wtamcnte no di11 l de ja
neiro de 1904-rlue é rtntw(lo começa a vi~ 
gontr o orçamento. 

Qu:wto :1 economiaa reprosentt\ clla um 
tão insignificante vt~Lor, que o racto de se a. 
jnlgat• imlispcns tvel dernon;;trari11 pot• si 
mesmo ~~ inutilidade do seu corlcut·so para 
sal vu.ç:ã.o d[~ Fazenda Pu hlica, '1 uo cst,~ri:.t 
en tfí.o perdida .. 

Qu;1nto a r·ompimcn1.o de l'ClaçCics com a 
Santa Sé ní1i.lu. ha, et•ci.o, a, justif1caL' uma. tal 
prcvisfi.u, a monuK q11t~ a. ~::ucccs!:l[o ulti
nnmP.ntc vorifi.cn,da no throno pontificio 
tcnh<t sido- que ni.l.o f,;i-p:~r&ícularmente 
antipa.thica á:-; nos:-:>B:-( prcdilecçcjcs. Fô.ra. 
desses c:t.sos, <L cmcuda reveste cu,t•actcr de 
n1.edida pornw.ncnto, inu:~cc;ita.vcl no or·çfJ.· 
mento. 

O Sa. Tuó~rAz CAVALÓANTI-Não apohvlo ~ 
Hu. apena.s uma. suppressão d!! v :rba. e o Re· 
gimenl;o se oppõe á c!'oação ou supprcssão 
de ernprcgos, ao t~ugmento ou diminuição do 
ordonaúos. 

O Sa. DAVID CA?.lPI~TA-Vou ler a justifi
cação que V. Ex. dá. para supprirnit• no or
çamento a verba. : «a legar,~ão junto ao 'chefe 
do poder ospiritua.l do catholicismo, além 
do contraria, a.os princípios constituciooaes, ~~ 
uma inutilidaU.e dispendiosa». . 
. Pot• isso digo que · ha no fun~o uma d1sp_o~ 
siqão que deve perma.necer o nao uma. d1s~ 
posição annual, como são as orçamcnta,rias. 
A inconstitucionalidade da legação não é só
mcn1;o vordadeh•a p<u'a. 1904 ; deve c:<ist;ir 
sempre ou nunca. 

Sr. Presidente, como V. Ex. salJo, a$ 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:07- Página 13 de 31 

272 ANL\AES DA CAlVIA11A 

'a.nnos u. supprossãu dessa. lngaçã.o e a. inda o 
lJrilhante debate ha pouco tra.va.do sobre o 
·projecto do Deputado, o Sr. Ha$slocher, pro
j lcto que teve hontem a. sorte qúe tu elos 
sabem, podiam bastar p:na que eu fossp dis
pensado, no papel de retat0r do Oeç:nuento 
do l~xterior, de entrar na discussão do a.~
sunYpto, embora a emBnd~L tenha sido justi
ticada. pelo lado da; inconsLituciona.licladc o 
inutilidade da legação ; rnas si V. Ex. julga 
que, como re!a.tor, devo l'<Jspondt•r <'l''s Hlus· 
r.res ol'adores, apena.s disclltiroi osü'l.. qúostã.o 
muito concisamente, p~u·a evitar as teln
pcsta.(los haúítuaes, que semvre ~e teem le
Yí1ntall0 no caso em quesi.ã.u o quo desejo 
evitar, graças aos mens sentimentos de pJ.z 
t~ cortl.ura.. (.\pwrles.) 

O SR. Pn.Ef.llnE:-;TE - Creio qno V. Ex. 
pôde tl'a.tttl' do a.s.'>um,;to, visto q_ttG a emenda 
foi acc1~ita pela. M:osa.. :~uo :se iirn.ta. ih 
:;;uppres:-:ão cb l•::gn.ção, lll<l$ sim da ve1·ba 
pal'it o sel'\'iç~ ~ ~ no excrcicio l'ul,uro. 

H<.~ vondu n LI rn oro na CitSi.L, peç:o ;r, V. Ex. 
(!li O in I;Cl'l'OJnpa 1J01' H IH lllOlTIClÜO O Sen 
dís .:m·so, p:.n·a se proco(lel' â.:-; votc.tçõef). 

O Sr. Da.vi'l Can11>i~ta (conti
mwndo)-SJ.'. Pl'C!sidcnte, c.Jnt,inr'IO a~ t·e::;pos
ta.s q llll rl r•vo a.os cJl'aàul·cs qno HC occ11param 
do JH'üjcc:Lo diJ orç:amcn to, l'CI omando a ul· 
tíma quo, COiilO disse, Ol'<L suppl'C.·;si vn. du. 
vol'i;:L pat•a a 1ogaçã.cJ JtuHo ü. Stnti~ Sé. 

Eu t1·at:tva do aspocl;o o1·cnmcnüu·ill du. 
quc~~ã.o c :.v~m·:.t <levo mfc~ril·-rno, Hlilll; po1· 
dol'm·oncia prJs,,,_,al pa1·a. com os illu~:;t1·c:s Ol'.t.· 
doro:; qnc l'und:wJen.ta'l.'aTn :o>1m:-~ mneodas, do 
quo e m1 o de:-:ejo dn escltu·ccc1· o aHsumpto, 
que &nm sido elevado no ... ta Ca~:m :.1, u 1nt~ tí.~l 
n.ltnr·t.t q11c eu não poüeda attíngir. (Nao 
apoiados gemes.) . 

O Sn .. GJ::ltMANO HASSLOCIIIm-V. Ex. é o 
Santo~ Durnont no assumpto. 

O SR. DAvw 0AMPJS1'A-Vou pelo:.; <n-os? 
Mu.s,. o íllusla·J auto r dí.L eintwda. (ündu.rncn-
1,JtH.t sob lit'.!SSl~p:wtos. 
. .. vuu ~(ft• muito ~uccinto, pút''llll3 oH tu. quos
~ao n<.t.Ju. g<Lnlw.l·<t com a minlm pu.bvJ'<L. 
(Nr.io r.qwia•lo:;.) Nurn é ll'lOiHnO pussi v;1l qu(J 
em ta.J ;1ssu1npto~ üi:o:;c1d;Uo h a dez u.n nos, 
ü vcnlu~m üizet• novi.üvlo.~. 

O no!n·e a.ut.o1· da Onl3LH!a estu Jou a. qnos
tão do ponto do -vi..;; tu. do dil'•Jito in tcm1cio· 
na,!, ·d·J punlio de vísli:1 do úh·oito con~tiliU· 
ciona.l o do úa.s con voniencias da vida, poli· 
ti eu. bt•ttziloh•a.. 

·rüw<H'i.Í. ·f;u.mbem o aipecl;o met•u.mcntn so
c~al, compPI.meusl \"O ali(L·~ üaquollo.3 t1•es, 
JHH'óll'l maid üoutt•inai•ío . o porotiouconii~ ao 
,fominio pul':J..nwn to scion Litleo. E~tr.t l:ribuna, 
ldio ó IH'opl'ia ptu•a. ~.l.l :~cu .i•líus d.n)tt\ na
l , lll'l~z:,,. 

Portanto, vou resumir pela. dctlucção jurí
dica, si é possível, os argumentos quo tm'ei 
par<t oppor á suppressão da legação junto ü. 
Santa Sé, considel':1'h sob cada um destes 
pontos tl.e vis h. 

No direito internacional totla. a questão se 
resume em um probloma do soberania, que(\ 
problen:m resolvido. Or::t, a soberania é um 
estado meramontc de facto, sejam q uaes fo
r-em as formulas doutl'ina.rias (h motu.phy·
sica, ou do racitJnalismo üoutl'ina.l'io, quantu 
ao con.inncto de condições, qnc (le:vom rovcs-
ftir a Clualidade de sob::wano. 

O facto se a.pur<t c verifica pelo re
conhecimento da~ nações c quanto <i Su.nta 
Sé, es;e rcconiwcímento teve logae, ha.venéLo 
partido o .exemplo exactamentc do Estado 
mús ioter'e3sado em co.ntra.riar o {a,cto, isto 
é, a Ilíali:};., Lemhrarni o que dis::lo o Sr. Vis
conti Venost1. ní1 circular dirigida. ús po· 
iiencias, logo depoü; da occupação de H.omu, 
pelo governo italiano : 

«A elevada situação. que pertence pessoal
mente :.w Sítnto Padre não se1·ci do 1ür-rna al
guma diminuída e o seu ct~ructer de sobe
ra.no, as smts ímmunidades, serão iniioü•a,
mento garantid.as ; seus pa!acios e re~illcn
cias terão os caracteres d~~ cxterrHorio.· 
lidado.» · 

Não é p ·eciso recorda1· agorn qun.l a. boa. 
dout1·ina. a .rcspeit;o da soba1'ania dn Santa. 
Só. ( !lpm·tes.) 

São clarus os tm•mos que li. 
Querem llize1· qno, ainda quamlo nús cn

volve.~semos a questão da. c,mdição do i;er
l:'itorio pal'í1 a soheranii.L, o torritorio existe 
rigorosa ent.e para o Pap:L, visto que não 
Sb 1;ra.ttt. do oxtensU.o, mu.s ua exí$t'mcia ma
terial delle . .lsl.o ê uma. qucstií,o de fa.i~to es~ 
tabelecidu, não havendo duvida tambem quo 
tem o PapadirciLo de logaçiio. . 

No ponto do vista soc.ial, basta lembra.1· a 
importancia. da fig-m•a intet•naciona.l do Papa .. 
que tnm sitlo ostudada o domonstl'J.J.a po1• es-.. 
cl'ipto·l'OS ca.1,Jnlicos, li Vl'O.~ ponsttdol'Os, pro·· 
tcstantes, oiic . 

Lombr•arei que, por occasião üo CongJ.•osso· 
Intm·nu.ciona l (ltt P{~z,do H.om.u. , em l89K, pro· 

t)~~-:'o. a.tú duftlFit' ao Pap~ a ctun.Lidatlo rle al'· 
H t'L'O mt?L'na.c.wn:1l, dcp )18 de '1'ügutil, lo um 
modus 'IH'I'enrll entl'e a S:1nta Sé e a Ha.lit~. 
No parl.a.monto inglez, J}Jrd Stanloy d.'An· 
det•cy fumlamen toll uma mocfí.o om <tu c se· 
dava a.o Papa oaso cai·;wtoi'. 

A imp1•cnsa. a1li, em boa. pa.l'lie, sustentavtJ. 
a doutt'ína, e l;lm 'dos Jornaes mais im poi•tttn. 
t~s chegott :.t dtz:Jr que t~ questho ser.ia. resol
vVla. des..ie Jogo · si não fossem os u.iitt•itos 
onta•o t•olígiõns·; ossos, .POróm,l;ondíam a, pn.s
S:tl' u.? segundo· plano, porq.uo a. Allemauha.,. 
r1uo t1nha mt questt~o cm·t;á,.~ razões ospc-;. 
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cia.es, havi.a. capitulado p3la hocca insuspeita 
e autorizada de Bismarck. 

Em F'rn.nça o mesmo se pa::;s wn. e jornaes 
criteriosos, como o Journcr.t eles Ddbats, Li
berte e outl'·.Js, pensaram c manife.;;hra.m-:so 
pela mesm;1, fórma.. , 

Sob numer0:-;os aspcctiJs o P;1,pa. est<L. em 
virtude da suJ. pu~ição, na.tm·almcniio do
signado par<~ es:':t<l, jm·ü:;dicç;lu. A stu missiw 
o t(jl'na, imp:r.l·ciLtl, diz um esc1·iptur insus
peito, entl't} t·xbk.~ <~s nações; mJml.tchí<,,s c 
l'epublicas podDm a. cite l'OC-Ji'l'el' sem ne
nhum sa.crificio para, a, prvp1·ia dignidade. 
Eis a fac.: internacionttl, c·unvind·:.> nü•> cs
quecce que S·Jmos, ent1·e as nações-o Ftiz 
legal da arbi tl'il,gcm. 

Quanto ê\.'J uil·eito coostitllCÍUGU.l-lJ:.t UOU." 
moJdos de estudnt··so o ;!,s:mmpt,;: n;_~ Cun~i.i
i.uiçi'í.·J C·JmoJ leLtra o no. Cuns1.ir.uiçú·.J como ul'
ganismo, ist·J ü, C·Jmo sysl.emn •. 

Como lettra, o disj}J~if;ivu constiiiuciunal 
que mais de pm·t·J n·;JS int~?l'cs~a. é o que 
constantemente u. Camam ouve-o que vmb 
subvençõ~s a culi:>.'i o prohi~e enü·e o I·::':di'.~do 
e a IgreJa re!açoes de alltaoça ou dopcn
dencia. E:~hmos, pois, impedidos de m:ml;e1· 
l'\;lal}ÕCS de alliança Olt dependencia C·nn 
igrejas, mu.s n:·io o:;;t;amos impodidos do man
tel' 1·elações ir.tl:1·nacionaes el)rn um sobe· 
l'i\JJO qua!quor-nintln.qucsojam de mê1·a c,;r
tozia ... 

O Sn. 1-:n.Ico Cor·:r.nn-l\[as nií .. > c,Jm ·J ehil,· 
pt'•<) ua collecl.ividuclo. 

O S1t. DAVJD CA:Ili'IS'l'A- As curi.ozias 
cullcctivas :~fio J'dtas scmpt'e cum I.J cha.Jléo 
commulll. ( tlpw·te.~.) 

Oh! Si o uinhoiL·o dos c·.Jiltl'ilmintr:s dcvo:~so 
sor ap;,llcaúu f!Ómenl;o c·Jlll·.> individualmente 
cH.da qmtl prol.üntle que so o applÍIJUO, :wria 
impos~i\rel uma adJninistl'açã.<J regulttt•, Cd· 
tarlamos no domínio da pur·a t~OíJ,ecltia. 

UM Sa. DJ~PUTADO -Apoiado. 0::-\ mun:l.l'· 
clrístt~s não contribuiriam. 

O StL DAviD ÜA:\ll'ISTA- Mas üizia eu ; 
a lcttra da. Constituiçflo não diz (lUO fic:.tm 
pr·.Jhiblda.s w:; rohtçõos ini;ornacbn<.tc~; entre u 
Governo o a Sant;L SCl, c u,t(! t·ocordttrei um 
aPgumcnto que terá iiimplcsmcnto i.L imp·;r
tancia que lho quizerem !.bl' os Sr~. Dopu
tatlo$, visto que não lho üi~cu1;u o val-.Jr c 
apr•osento-o pttr•a que f::O vej:~ que a int.ol'pl'C· 
tação rigorosamente littora.l. pódc IÜL' tn-~os 
os resultados. 

São proltibidn.~ a.s rolaçõJs tle :11\la.nr;;i'· o 
dopendencín entro o Governo du. U11úio c os 
dos Rstccclos com qr1alque1' igt'o,ju .. Pm•tn,nb, 
cogita-se de l'olu.c·ões tt~QS que rovistn,m 'J 

ca.x•act<H' commum das rolaçõos quo ·.Js l~'sta· 
doN e a Unifto podem ter•, excluidas as quo 
~ojam ospociaes á União ou ao' gstadrJs. Ot•a, 

Vol. \' 

em virtude da essench do regimen, os Esta
dos nao podem ter relaçõe~ de c·~ructer inter
nacional, P·Jrquc não são pe.3SO<~s jurid.ic~ts 
sob e::;so _a.sp~cl.o.Po~ce-sc-hia dizer assim que 
as relacoes mternacwna.es"estão-em ri<tor
oxcluidas L:a pr-ohibição. (.\poiados e ap(!~les.) 

Sl'. Presidente, a. Constit1.1icão como 
sy~tcnm, in:-:Lituo um typo de E~-:;tado qno 
~o.v~ corresp:.~t~der á. l'eição social de rJ:tção, 
!mçuo que. por ~u:1 VC'Z, ~~ a. resuliiante da.~: 
condições do meio, da r~ça,, das tradiçõe~ 
dos usos e costumes c at1~. üa relio-ião que (o 
na opinião do Augu:-:to Comto c 

0

dos :-:ocio: 
logo:-:, uma das ba:-.:es sociaos. 

Os rogimens p:;litícos não são crcaçõc>s da. 
pura raziio nem :-:ahom arrnêtdus 1la caboçét 
dos est::tdist:ts como niinerva. :nlliu da ca.
bc!}é1. de J11pitcl'. Resultam da evolução da. 
imita<;ão o da adaptação q1w os di1Yeren~ia. 

0Ea, Se. Prcsident~, somos uma jovon 
na~:·ao-o qu(• um e:::cr1ptor chamava do ver
úad iro labora.torio do ~ociologia. expcrimon· 
ttü. 

A nos:::a. figura consti~ncional l'CSulton 
mais ua. imitaçt'io du quo da. ovolueão com 
Corças cr_tuililm~üa.'... .- _, 

O Sn.. Trw~rAz C,\ YAr.cANn-Nüo a.poiado 
neste ponto. 

O SR. DA\'ID CA.\IPISTA- Nü.o ha razão
para desaccortio. S11rgimo.':l como Lypo polí-

·tico legal, gl'aça~ tL imitação principa.!montc, 
po1·quo tinhé.t.mo." (t mão o g1ol'ius:.> modelo 
nor!;c-u.moric~~~~o. E;-;tamo~ agora no poriodo 
comp!Gxo <Ü1. adapbçfi.o quo fi()S vno d.ilfc· 
renclar dollo. 

O Srt. TurmAt. CAVAU.'ANTI (ht um ap:.trto. 

O Sn.. IJ.\. no Cx.\rPIS'l'A-I.'areceu-mc que 
estava dizc1tdo mn:t coust~ corr"untc, que nin
guom conto.'.lta; quo e::;tava apena..; o:;tu.bele· 
cendo urna. }Jr'ernissa, salvo div01·gencia. 
infundada, accoita pvl' por todos. 

0 Sn.. TUO:\IAZ ÜA YALCAN'l'I dú. ll.lU aparte. 
0 SR. GAST.\o DA CUNIIA.-A sop::tração da, 

Igreja. do Esl;ado é uma fôrma vagtL. 

O Sn.. Tllo:\IAZ CAVALCAN'1'I d:í, outru 
aparto. 

O Sn. J)A YJD CAl\IJ•IS'l'A- MtLS, Sr. P1.':.1Si~ 
dente, ou proc~u·ava cstnbclecer <~ btt:~o d:.t 
minha tu·gumonhçã.o: quo oH rcgimens po
líticos são productos d.o uma ovoluç~:'io natu
ru.L, mu.s q_uc no con,juncto dns f'orç~as de.':isa 
evolução uma pódo prodominu.r· á8 vezes ; ô 
i'u.cto conhecido orn sociologia c escuso-me do 
demonstra.l-o. EntJ.•c nós pL•odominou a ími
t:.tf;lliO mais que as tr'n.dições e quo os usos a 
costumes. Caminhamos par<L o equilibl'io e, 
porbnto, ptu·:.~ a ttdaptaçfí.o; 

'J~ 
oJJ 
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Nos Estados Unidos o rcgimcn federal não 
foi um regimen inventado de prompto; foi 
um filho das circumstancías, diz Cur·tis, quo 
é autor corrente na materia; foi um PI'O· 
dueto d:is tradições e das neces~idadec; im
postas pelo momento em que se fundava, a 
União resuitante da confedm·ação que então 
existia. As:::~im tambem a liberdauo religiosa 
e a separação da Igreja elo Estado foram 
filhas das tr<~diçõos, ela cxperjcnci<1 c chts 
luctas SJLfridas. 

Posso cihr rapídamente um csceipi;or 
niuito conhecido, C<Lrlicr ... 

0 SR. ERICO COELHO dá um ajJtl.l'tO. 

0 SR. DAVID CAMPISTA--Si V. Ex. prefere, 
citarei Bryce. . . 

Sr. Presidcnl.e, sou o ma1s hunnlüc dos 
p1•ofessores do direito pulJ!ico constitucional 
(nao apoiaclos geracs) ; e lli'Sta, C~sa sou um 
discípulo que accoita c~r~ a m:~wr Sj~lTipêtw 
thia e boa vontade a.~ llçoe::: que aqut mt' 
derem. Mas, ensina,ndo os meus discipn:os, 
com toda :t loaldt~de o faç~o c iLeumpa nlto o 
descnvolvimcrno da scioncia, úanrlo-lltc <t 
o1•icntaçilo quo me parece :t m:.Lis cum·e
nientc, i.nelu~ivc ~~ m:.tis 1nodom••·· 

Pudet·i:t j11lg:.~l' :di11.d si devo índicu.1; o 
cSCI' iptOl' .~t ou o pniJ!ici:-:t.a. B ao~ rnous 
a.lumnoí:\. 

Entretrtnto, V. E:c s:~bn qtte a rcspoito 
de csc1·ipt,or•o3 ,·~como a.l'espeil.o do ,!.!'usl,os: 
ca.du. um tem o sou. e :.i.s Vl'Zt~ s t;ern-so uJn :~ó 
para tudo, que a gcnt,e :J.!rl~iço:~ a.u se11 mo(liJ 
do ver - quoi.l'<.t ou nào queir::t o Jl.J.IJI'e du 
escripl;o1•. . . 

Carlier foi tÊ~o cit::tdo no Congee;:;so Constl
tuinte da H.cpublica, tão compr;tdo nus li na.· 
l'ius, tfio cul'l'entemcnte lernbntdo pelos ou
tro~ oscriptores que se ocettpam das insi;i : ~í
eões uort;o.americanas, quu, mu purocc, na.o 
será uesal'l'azoado cital~o nosf;e momento. E 
da l'\Jsto, o nome do escriptor nã.o influe: 
veremos si o quo elle diz merece apoio. E' 
preciso que faç·amos uma crii;Lca conscicnto. 

«Sabe-se (lUO a pm·f'oita soparaçi1o entt·o a 
Igrejil. o o J<:staüo, de que o:3 Estwlos Unido.;; 
dori.~m o exemplo, foi meno.~ umu. consoqnon
cía elo::; puro~ pl'incipios libcrao1-1 em tho·,ria, 
do que urna rcSLiitauto lla. sitmu,:fio partí
cnlu.r (}ffi que se oncontrát·arn os diYcesos 
Estados da Uni;\IJ om mt~ii:Jl'itL religiosa,. Na 
í~poca da independencia-o sob fót>nms legaes 
divers:t:;- o Estado estava estreitruncntc 
ligado, em cada umt1 das colonias, a uma 
igre.ja chris1;f~ · pat•ticu lar. 

Mas, na época em que se reuniu a Con-
• venção (1787), apozar dos exemplos u.nterio· 

rcs de intolm•ancia,. alguns E~tudos havia.m 
j<t cs1;n,belecido . a liberúadc religiosa. ntts rCJ
specti v as · constituições. 

Na Convenção, porém, considerou-se que 
-croanclo se uma União Federal, cujos pode
re::; teriam autoridade direeta sohre os cida
dãos dos E-:;bdos-seria noces:.<a.rio limitn.r 
o:-:: casos · om quo ess:.t a.utoridade se exerceria 
o p;·inc-ipalmente impeclil-a de jamais se oc
cupar de materia religiosa, vi::;to nenhum 
E:;;tud(i poder protenclur impor aos ontros a 
religião nclle dominante. 

Si. o pod.er federal, diz Stury, purlesse esta
belecei' uma igreja, seria isso uma pet•petua 
fonte de riva.lidatlc cntee •~s ·eittts. A unica 
gn.t·n.ntia era extirpar esse po(l8r; maB Í:)SO 
. mesmo não sel'ia eHicaz si não se proclamasse 
a.o mesmo tempo o dil'Cito ele livro exo1·cício 
do sua rollgí<lo por cad.;~ Estado part.~.cular. 

Por maior q uc tenlu~ sido a influencia 
dos textos .. constitucionacs neste a.:::sumpto, 
seria inexticto dizer-se que a. CollsGl~ui<}ão 
americana ·-t)stabelccou a.libordade religiosa. 
A liberda1le que existo . hojo na America, 
nusta, rnaterilt, resulta , ~as consütuições dos 
Estí1dos que i t int roduziram gra.dualmeniie.» 

O nubro Deputado acccilia. ?-

0 St{.. ERICo CoELHO- Nós estamos muito 
m~Li:-; <vleantados, d :mo:~ nmítos pci.ssos ;:L 
f'1·cnte c fomos alt:·m dos Est.ado::; Unidos nesta 
parto. 

O Sa. DAnD CA:HPJS'l'A- N?~o pal'eco ..• 
in f'Ldiunoutc; u quo ntlo impotliu quo hou
vosscrnos cophdo quasi. tex:t.uu.lmontc a Com:
tii.uiç:iiu nor·t;e-amcricana .. 

O Sn.. Tno:'ltAz C.\.VALCANTl-Xil.o apoiu.do. 
O Sn .. D.\.VID 0 :\:'IIPISTA- Tem ~;e dito, c 

é verdaúc, que a Consiíituiçã.u nortc-t~me
ricana (~ mai::3 fvntc littbr.Lrüt que verdtt
deiramente jurídica d:1 nossa, tJunstítuição, 
a menos qLw o honrado Deputa,uo não col1Si
dol'C a fon f;c do direito onde se a. devo buscar 
origi narlamenta, i:~ to é, nos uso~. nos. cos
tumes, na'3 tradic;õcs, no modo úo ser, na 
indo!e do povo pa.t·u. quem (~ feita a lei. 
A fcttra <}pouco-e ás vezes (\ a.té um grave 
embu.t·aç:o. 

QmlPS as tl':.ttlij;ües nos Est ·.dos Unidos 't 
As cil'Cl1111Stiln~·.iu.s produz[ram o 'f'~imen 
{'edO!'U.i, t\S CÍl'CLllU:';tancia:-s p('OÜUZLt'i.l.lil taru
bJIIl a libo:dade ecligiosa c a sopa.r<\ção en
tL·c a Igreja o o Esf,:tdo. 

Ora,, os usos, o.:; costumes, a.s t ·adições 
são. como sa,bom os nobres Deputados, um 
dos meios de interpretação da~ constituições, 
e, uo uominio do dirc>ito politico, preponde
ram üe tal modo, toem tan tu. Iu.1·gneza. de 
a.pplicn.ção, que se pôde dizJr e se demonstra 
com exemplos e faetos, que lm institutos (lo 
dtroito publico intoü•amcnte regidos pelos 
usos e costumes que desenvolvem e n.té rc
vogj~m virtualmente disposições e . .;criptus. 
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Apresento um C:(emplo: nos Estados Uni
, dos <l. Con.;tituiçilo não prollibc que o Presi
dente seja. n.inda recieitJ depois do dons 
periudns ; nilo lla hypor.hese, porúm, de sJ 
reeluger um Pl'csitlcntc pur mais do dous 
periodos. · 

Exomplos iguacR vêm detalhados na, obra, 
do Brycü, no pl'.imoiro volume do sou conho

. ciclo tr.•b <.~lho. 
Bem di'l. o:;se eseriptor quo é lllttural, em 

todo o p dz, quo os usos. os eustumcs e as 
tl\ tdições se supePpuuhêtm <t o.s;:;atum con
l:ltitucional, dcs,:nYolvcndu c :úiapt<tndo a lei 

· e.scri pta fundamental. 
Pelos usos, co~;tumes e tmdiç:õo:::, <.t intor

peoLa.ç~(o regular dtt Constituiç·io é explic<t v oi 
sociolugicamen te. 

Tudo isto é co usa. s<::. bida c dcmon:s t. ra vcl. 
Scnltoi·es, :'li intorprota.nnos cum osso cl'i-

. terio u nossa Constttuiçiio, considct'<.tmlo-a 
como um oegani::;mo, teromos- a::; tr . ~di<,'Õ . ;~ 
<LUO l'ül'<LlU pol:t rciig:íã.u do ~sta:lo, u;:; uso . ..;<! 
cu:;tumes qnc :-.iC Iig;.u·;un son.1pt>e ü roligLio 
cMholica,. 

A::;sim entend.i,lo o ol'g-anismo cons J;iLit· 
cion<.d, a,. loga.<:;i"to bt'<.tziloirét .in11l;> ;i, S<.tllt:t :::5 t' 
niw !)Ol'<L ioeonsGituciunal e nãu C:ullGl'<tr·i;~ o.~ 
no:;sus lud>il.u~ o tr·1tdit/íu~. 

P;tm um cnn;;jtit,nciunalista. quo ~rjn l.tLill· 
!Jern um suciul~.•gJ c ainda. qu:~lltlL> on tcmlu:;:;,, 
que a, lo i ha:-tit!U. 11:'w no:,; pct·1ni Gl;o tnc•s l'<d:t· 
ç·Gcs int<ll'llíLCLUililOS ítll tiqWI!IitS-0 i':lCGO da 
su:t p:n•ma.nt!nc:in, ~OI'ii.t bem ox.pl i<:adu <!Oitlll 

Ul11 . pltc!'lom~~llú ÜfJ l't~VÍV Si.lnflCiíL <lu f'tjl'lll:t. :i 
antigas, nrn clos .~:os l'ir:ársi. na L'Xlll'e .. ~;-;:i.o do 
Vico, q11o :womp:wlmm snmpee a, !;~i n;tl,tn·al 
du progresso. 

O Sn. An·r·rwn ORLAl':I>u-OrgtLo I'uuinwn
tar da biologiu., or·gã,u sem funcç~IT.0. 

0 SR. D.\.VID CAMPISTA-Exacta.mento ;- o 
organismo constitucwual nesttL v:Lrtc oiicr·o
ceriu. o mesmo aspecto quo lombra o nobre 
Deputado. 

Só uma lo i chtl'i1 c posW v a o poderia cli
mimtr pela coacçã.o <JUO onvolverüt. Mas <LS 
leis positivas dependem da, opinrü.o o o~t<1 
result11 do embate u<.~s id<!as. constif;uiJ.u.s 

·como foeç:.as sociaos. N<.L hypothcse esta.; 
estão ainda em lu ·.ta,, tn·ev;dccenJ.o pot• em
. quo,nto o espírito conscl'\n:t.d.vl'. Os 11obees 
Deputados, que pur espírito do liberd,,d.o ou 
poe ospirHo do roligll~o combatem pró ou 

· contl'a, durante ttLlnos, a mu.nut;cnçKo d.o 
nossa,s relações com u. Su.nta s~~ .. l'Cpresen
tu.m o,s forças em lucta. A lei do ol'çamon1,r, 
parece destinada, a ser o campo anuual tla 

1batalhn.. 
Conshleralla a Con:::tif;nição comiJ o;.·ga

rnismo, o qnB elltt estabclecou foi a i<Op~Lr,Lçft.o 
. ,mteo a lgPoja. e o Estvlo. 

Pergunto: do facto ([,,, sn])araçü.o entre a 
Igrcj:~ e o Estado docoi·t•c neccssaria.mente a 
sr1ppr·es::;ào da.s ·claçõc::; int·~rnacwnacs entre 
o Estado e a S:m t<L 8(~ ~ 

Respondem os nobrrs Deputado.-.; quo sim, 
porque o K;tado nã.o tem r e ligião. 

\Ias isto !'• rcpôr ,..., qucst;:To ent l:'Cn pri
mitivos termos . 

Pergunta-s~ : <lo facto de mantm· o Estado 
uma lt!gaçã.o jnnto <'~ Santa, St'· dccoi'I'c qno 
soja clio catholico <Lpostolicu romano ·?· 

Não : d.eHwn.~d; t'i.LIIHi u a:-; iliYct·:·-as 11a. ç·õc~ 
con~t;UJGOinünto eitade:ls ncst ; ~ Cas;1, comu a 
F>rnssia, a l~ussia, otc,quc 111 t11tecrn Ic~ga.~~õcs; 
ttJdus os paize ,.; ülll Sllllllllll., ILUC nílo ::-[ü ca
tlw l ico~, e algu1h qtto nào l.cc111. ndi~ião of-
lld:í.l. ,_ 

E l'<.~!cva uu tn1· : qu;mto ;i, Pt·n::;si<L, a sua 
Consti i.uir;ã.o tom :1,1it~, a l'O~poi tu de li!mr·di1tle 
r•cligio;-;a, díspo:-;ic:õc.~ t111asi idotHiCi1S <.ts 
nos~:L:':. 

Diz o iH' I. l'! o.L:.l, Cunsli ttiÍI;.-tu pl'll~siann. : 

,, E' g:~l·:tn l i<lrt. a libm·ri~Lde do.~ cul.Los
::u~sim eumo o dít·ciJ.o dL\ l'ut'llli l l.'C.llt-.~n i.L::'Su· 
ci:t~;i • · ·:; l'eli ;.drJ:-;;ls e <:f1:! ' !1í':tt· ac L•s tlo culto 
u111 (~tlífki<J p111Jlko 011 p;.;·J,icnla,t· --O gozo 
dus dil'tdi.IJ.~eiri:-:c poii~kus ,·\ inr1epmu\cnte 
th l'l~ligiil" q 110 t• \lth:r. 11 r •i t l:ul:"~u. O oxor
··idiJ r.liL J ilHH't[ :t\IU r•n!i ·..:io .-; : ~ ll ·,o t[!Wü lJl'C,jLt
di!J:t :· no •t somp ·nlt 1> du~ du i'Ol't:H civis c 
pnl i Li cus. >• 

:\!flll1'3tfÍ. ! liJI' :.:.JII.'ii' .• ~·llilltU l'[l.'illll\ÍÜ<l Olll urn 
;t,l'l,igu boa ~omm:~ dü tli$:lUSi<J)u:-; cunsí,itu
ciol\.~11:-> iguun:; (L.,; nrtSSiLS. 

O Stt. Tl!tJ~tAí'. C.\VALt .\:\TI - ~Ias nU.o 
llstü. <L f'ttndamonf.n,l, nt"w <•StiL :t que d:i o 
l;yp:J, <jlW t '• ~L do ~ 7'1 • 

O Stt. l.h nn C.\ ~II'I. õi'l' ,\ - Quo impol't<L ·t 
O 1p.tc e·;tcí. v,dn hnt.u C:dllW i~t~o u zmli:~ 
ainda, teat<Lndo-sc do paiz nãu caLlwLco qtw 
rnan /,em :.L logaçfVJ. . 

A oxper-icnci:L o.;t;i, mo;;;i.ra,ndo qun urna 
t'CiigiflO diVOl'SLL OU 11C11hLHUi1 l'digiã.o offici:LI. 
nho imperlom <t exi~t.enciJ. do eelaçõos ofTi
ci:ws com ~L S<:mt:.L Sé no ponto de Yista. 
in&eenacion<.Ll. 

Agol'<L, direi. qtw se póJo ;dTirmar qne 
ê .a. propl'i:t Allomanl1:1 (JIIC m:t~~L(!m uma, 
lcgaç~ão; c. cotllO isso stwi;L I!Iníl. ultsttdia. 1.1m 
m:1tcwia de (lit•oito in tol'naclülliLl. lLpa
rll'inho-mc com o quo po:~:-;o concluiL· do que 
csct'e\·c a mollwt· c rnnis conhecilb aul.ori· 
d:.tde r,m direito pnblicJ ;dlcmTI.u, que é 
Lab<Lntl. Mos~l'::t cHc que os Esta.dos con
f'edcra•Jos podem tei' embaíx:.doJ'CS ou mi.
niséros no ostmr.gciro. ao lwlo do rept·osen
ta,cd;es do impnrio.- Ab!'o-se um:1 oxccpção 
quanto d. PI'nssia, porque o r~i ücstrL (J con
stitucionutmcnto o impJr;vJor d:.t Allomanh:.t • 
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Embora a legação junto á Sem ta. Sê seja 
prussin.na, já hoje se não separa bem a Alh~
manha de tn.es relaçõe3. 

A questão não tem ouüa importaucia 
agora, sinão a que resulta do. cxperiencta 
dos povos cultos não catholicos. 

O SR. GERMANO I-IASSLocnER dá um u,pal'te. 
0 SR. DAVID CAMPISTA- Podemos ter re· 

lações ioternacionaes, mas sem quo isso con
stitua uma, atiirmação de a,llian1"'a.. 

0 SR. GERi\fA~O HASSLOCIIlm- Relaçi\o Lle 
dependencia, ha nu. Pru:1sia. 

O SR. DAYID CA:.'IfPISTA-Nflo parocc que 
assim sej<L c n'ã.o importa. (li a apartes.) 

Provar me;:;mo que existe esta relação de 
t1epemiencia. não é prov:.1,r que o Estado 
t.en h a uma rcliglão. 

O Sa. GER~IANO l-IASSLOCflER d;i. um 
apal'te. 

O SR. DA.vm CA:MPISTA-Uma legação ni.io 
representa nem um neto de culto nem do 
domínio ptu'UJIIOnte o~}lirituul. 

Mesmo a.cto::l do cul.to com c.aractol' o!flçia.l 
não sol'iu.m repugnantes ü pttrez<t do rcgi
men da septt.t'::t~;Üo. 

Não o são nos EBt::~dos Uuidos, por oxom
plo. o nem proci~o rcc·•I'd:.LP os rac1;os ennhe
cido::;, quo a!i:i.s o Sr·. G:utão d·J, Cttnhn, com 
o eosl.umado hrilhar.rtismo, lm pouco;; dlas 
L'ecordou.Si tivossemo:; ufncialrnuntc um dia 
por RfiiiO para tt festu, dcnuminn.da ll<WJltsgi
tin!l r.ht,ys isso sorii1 int~onstUueionu,l '? 

Não o(~ nos Esta.dos Unidos-Jefferson uma 
vez aboliu C!$~.~" pPa.t.ica, n:as o seu sue
cessar 1•opol-a em uso. Fot•ça. da tl'll.diç~ão c 
dos costumes. 

Por mais completa que sclja :J, separação 
entre a lgrcja c o E3ta.do, lllt pontos de con
tn.cto quo a experiencia. sa\jent:.t, lm pene
trações inovitaveis, proprias da indole 
dos dous podet·O:';. H a om toda a religião tres 
partes que a analyse descobl'c: o dogma, o 
regimen c o culto. O dogma é o (lominio d:1 
ft:·, dorninio quo exclue o do E::~tado, 

E' a fê ospontanoa no flltichismo, inspirada. 
Gl depois revelada no polyf.hoismo o no mo· 
notheismo o afinal positiva ou dumonstt>twel, 
quando a sdcncia dcl;eobro as leis rcguladn
ras dos phonomenos. 

O regimen t'~ a moral e, :.L.; vezes nosto 
eomo no culto, cs contactos com o Estado 
são frequentes, purc1ue, como diz Ln.veleyc, 
si por urn lado lla raizes nos prirneiros pl'in
ciplos da philosophit" e dn. scíencin, por outl'o 
attinge a. religião os menores detalhes da 
administração publiea .. Assim, d.J coo,juncto 
organico da Cc;,nstituição não do·~~;rr.o neces
sariamente a supp1·essão J.e relações intcr
nac.ionaes com o clwfc da Jgre,í:t,, desde que as 

convenicncias da Nação aconselhem ta.es rc~
lações. 

O que se deve é estabelecer um modus vi· 
vendi util e pra.tico. 

Rosta u.indu. o ponto de vista da utilidade· 
pratica das rel .ções officiaes com a Santa,, 
S<j, 

Não __ me recordo onde li que um bom me
thodo de direcção politica ora o de julgar as 
questõe~ in tornas, tanto quanto po~si vcl, naf!. 
suas re:aç·õcs com a politica exterior. 

A I·eg·ra seria indagar ptwa cada caso si o· 
procedimento a, adopta1• é de natmeza :_" 
augmentar o peestigto e o bom nome da 
pa"!irla. 

Quantn.s questões consideradas enormes. 
tornn.r-s:l·hiam insignificantes quando afel'i
das por este c1·l terio ! 

Mas ta1:nbem quantas out1•as, onde so não 
co:.>tuma. ~er sinão desvios sem con:~Ctluencia. 
oa som repercussão, no extel'ior-tomn.rian::.; 
propo1•ções Lnespet•a.da.s. 

Os nobl'os Deputados que pretendem snp· 
primit• a legação ba.seill.m·:-::e n:1 nccessi··· 
dado de rostt~belcccl' a pureza consiiituc.iona.l1 
no seu modo de entender. · 

E' orientação que se haseia ·no ilire.ito ptt·· 
blicü in t,crno. 

Qun erreito pro!luzll'in. tL suppres~ão, si a, 
vi:<lsomos do o~tci'ÍOl' co1n o critor.io que· 
apontoi t 

U um ~u~ pensão do relações i.n ternacio
nnc.~. salvo o caso do conflicto, oxpl'imit'.ia 
on mna. medida. J.e ordem economica.: ou de 
ordem politicn. clecorrcuto das instituições. 

Du ordem economica, ella seria tttl} contríl.· 
producente para a. soltüez <lu nosso credito 
e por isso i11expllcavel. 

O Bra.zil já sorveu lmmilhaçõc.:.; impostas. 
pclns nccessidnAes da sua vlda financeir'a, 

,j<L se viu foeçado a I'eduút• quanto po~~sivcL 
as dcspezas publicn.s, o nos.:;:.t t~poca ma,ntcvo 
a. legação . 

Agól'<t poupa um::~. ntnharia. cor!.i:tndo ro· 
la.çõcs trttdic.ionae;:;. 

Não sel'ict,, poi'l. u.cceii,:tvel c;-;sa cxpllcação
qus !.lOS collocal'itt em mú. posiçãe no CIJll 

coito das outru.s nações. 
Nem~~ osse realmente o intuito da cmendtt 

om di~cussão. 
Rosta·uos, poi~. a explicação de qno a Con

stituiqão b!'azileir·•~ não se accommoda eom 
a permn.nencia d<:L legação e por i:~·m u. sup
pt·ímimo::;. 

Sob o ponto de vista. <lo resta.bolocimento. 
ua pureza. constitucional nós iríamos dizer ao 
estrangeiro que a, supprossão da legação
junto ú. E'anta. Sé foi motivada. pelas insti
tuiqões que nos governu.m e q no não a.dmittem 
a pm•manoncia tla legação alli. 
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O SR. GERMANO HASSLOCHER- Si reco- Diz respeito aos interesses e constituição 
mhee:emos que ella é inconstitucional, como legal da fanülia bra.zileira, c que não tem 
por essJ motivo d::~vemos mantel-<\ V achado solução n<l. lei, nJm a pó1e <tcllar 

O SR. DAVID CAMPISTA_ Essa explicação dentro da Constitukão-E' a questão da. pre
seria. muito aeceita.vel si nós h~mvessemos cedencia, do casamento civil. .. 
supprimido a. lega.ção por occasião ún. tra.ns- O Sn., GEreM ANO 1-L\.s:·n.oCium--Y. Ex. ,:. fa-
formação do regimcn pJlitico ou da vi.:rencht vora.vcl Li. preccdencüt '? 
:inicial da Constituição. J·:xplica1•-se-hi {""como 
·O fructo ncce$sario de uma revolução trhuu
phante. 

:Mas, ha, 12 annos que a Con.;;tituiç:.iu vigora 
e .ha 12 aún..lsquc mantemos a lc.!.\·açã.o. 

Supprimil-a agora. impoetarii1-dizer que o 
'Bl·azil pJ.ssou 12 annos sem comprehondcr o 
regimcn :politico que adoptou e qnc, se <.leve 
guppor, foi consequencin. neccssa.ria. de uma 
rrevolução preparada antoriorment ~ no s:m
ti~o das ídéas vencedoras- cduca,ndo a opi

. n~ao. 

O SR. TosTA- No peimcíro anno depois 
·tia Constituição supprimiu-so a legação ; o 
rnarechal Floriano não dett execução :_~ lei e 
o Congresso volto~ atra.z. (Fia o•1t1·os apartes.) 

0 SR. DAVID CA)lP ISTA - Aqui está a 
questã0 aferida palo cl'iterio das r.:l~çõcs 
,;xtcriore3, isto é, pelo ell'eito q ne produ
.zll'i<~ o neazil supprimindo cs~a legação, por 
uma especic de subito dJspert.ar da con
-sciencía naciuna.l. (Apartes.) 

Os nobres Deptüados querem sempr·c ox· 
·emplos, casos concretos, p:teticula.res, om 
que se dcmon~r.re a convcniencia. prccil:lr.t 
J.essa. lcgar,·ão. E11 podia rcspondet>, como u 
-r~~z o Sr. Duput~\do Tosta, em aprtrtc. que 
si houve espírito insuspeito á Rcpnblica, 
·Ca,pazde a d:3fcnr1oe crnn a Slli.t vidiL, cum do
dlcaç~fi.o e esforços, fvi o mu.r·cchal F'lorlu.no 
Peix.oto. (Muito bem.) 

Ot•a., houve no seu grantlo espírito a.lgu ma 
-cousa que predominou pu.ra restt~bolec!.)P a 
.loga,ção. · 

o Sn. GASTÃO DA CliNIIA- Deviam t:;r 
'J)eoposto, si fos.3cm logicos,o processo do re
sponsabilidade quando elle desrespeitou um·_L 

· lei da Cn.marD.. (lia outJ·os apartes.) 

O Srt. DA vm CAMPJSTA- Tratarei agora 
d·c oonsidora.l' a questão na nossa situação 
iotcr•mt. 

H.azõe~ de convoniencitL gor.~l demonsira.m
·Go c.JOIH o u.cto <to mai•ocllU.l Flol'i<Lno. Existi
l'.arn então. 

Quanto á nctua.lirlado, .itl o Sr. Gastilo dzL 
Cunlttt rofet•iu-sc ao que . pôtle solwcvit• (h 
r1uestilo das ordens religiosa:o::, quo so dosenh:.1. 
no horizonte. 

Eu indica1•ia. outro caso-som pretonller 
.. aliás aconsolhal' n. quem quer que se,ja, nem 
mesmo discutir por miudo o valor du. opinião, 

.qua é puramente indivi<lua.l. 

O SR-: D.\YID CAMPlSTA-Sun eontea.rio iL 
lei que a estabcle(,:a .. porque viobrà a r.onsti
tuiçfto, (1 na.udo esta dispõo q.ue o l~:-5t:1.do não 
pôde omba.mç:a.r actns de culto, c o ma.tri
monío t:~ admini.;tr;~ção do um sacramento. 
(T1·ocwn-:-sc JiWitos apartes.) 

Eu não e.-:;ton discutindo a quesí.i'ío, neste 
momento c em si me!:> ma, a. penas cito um 
exemplo. 

A meu YCl', a !oi seria inconst.ítucionn!. 
De maneira que nos encontral'iamos n:.t 
mesma situaç.ão em que cst:tmos, vbto cpw 
tt lei, i1 meu ver, n5.o seria. t:Ldop lD .. lla. 

M:.Ls, scnlwL'CS, lw. interesses socia.es tlc 
primeira ordem quo devem ser zehLrlos , 
cuiJ.ados, que devem ficai' sub ;t <WÇ'~io tutelar 
do Estado, cJmo ü o d<:t constitui(~·ão da. 
fu.milia. 

Si niio t~. po~sivcl legislar> a este respeito, 
o Esta.'lo não devo. ttbandona.r 11or• isso o 
futuro da. família. bt\tzildea á. ignoeancia c 
ao acaso, p.)rquc pódc viei;tr-se n.s~irn uma. 
na.cionalidade que sceá de!bitnos:t. no fnturo. 

Ima.!.!inc-~c a.gJra <L possihili<lct.tlo de uma. 
tLcç~ão conjunct'~ do govct·no bt•a,zilcit'u c do 
sobora.no pont.Hi.ce. 

O SH .. GI·:IDL\::'\1) H.\sn,ncttt·:R-Isto ~"~ in1-
pos5i vcl, (·· inconsti tucion~tl. 

O Sr... fhYIP C.\.\JPI:;TA- P<mli"io; nâtJ 
IHLVl..ll':í. tl'u.t-.~(lus, nem cogil.u d:1 euncot·.l:.~i.a :L 
( 2'roct.llil•SíJ f.!JII!rlu.~ ';rtlrt1 os ,')'rs. '1'/i.'J'I)W:; 

('((l)((lwnti e <J<!l!'oS 81's. DepHtwlo.~. So1.on r,,; · 
tympanos.) 

O SR. Pr:.EsJnEK'rB - Lcmbt•o tw niJbro 
Deputado que a. hot•n. eskL fi.ndtL 

O SR. DAVJll CA:\JPISTA-Obctlocm·ci c von 
ter·mini1r, mesmo pül'<,iUO t~buso r1crriasiad:.L
mente ..• 

M'tJlT0.3 S.n.s. Dt·:PUTAnos-Não a.poiauo. 
O Stt. Gt~R:\JANO HA.ssr..ociJER.- Lttmontl) 

que V. Ex. nã,o f,tlle mais tL·es lwr·a.s. 
O SR. DAV 1 D CA~I Pl8'l'A- Conheço a gene

rosid~ule uo V. Ex. Suu um rospcit:.ulot' do 
Rcgirnc:Jto, mns .ill o violei ~em quot.·m·. 
V. gx:,, St•. Pt•esi,J.on~o, vê qnc nã.o sou cul· 
patlo <lu.s intm•t·upç~t)os que tenho .'.!ofl'l'ido. _ 

~~~ irna,gi.n:~ v:t n possi h i lilli11le dou ma acçn.o 
ha1•monicu. dos <lott~ Jwtlot•o:;, sem noulmm 
accordo quo iJfi.o fi>SSB do n!-;pect.o put'ttrnenl.o 
moral. Um sirnplos conscll!O tal vez bitsttLSSt.!• 
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O Estado ag1r1a em nome dos íntcrqsses 
respoitaveís da ordem social que lhe cumpre 
zelat' ; a Igreja em nome cta. pa.z, do futuro 
de familias c:ttllolicas e :.ttü em nome da 
piedade christã. 

Pois ainda lla dias u:-to se dizia aqui q no 
urri. bispo da Bahia já aconselhava, e alieis 

·conheço sacerdotes braziloiros• que aconse
lham que se sati)Sfaça, sempre a fonna
lidade leg<1l do casn;men to c i vil !-

0 SR. GASTXo DA CuNHA - Ouvi dizer 
daqui que iiinh<t havido uma recommondaçào 
do Congresso Episcopal rm Bahia aconse
llmndo q ne todos os fieis satisfizessem tambem 
o casamento civil. Antos, ainda, não vi. 

0 SR. DAVID CAMPISTA - Supponha-Sô 
agora, não um tratado, m:~s um simples 
conselh:J, uma advePtoncia justa c criteriosa. 
partindo do chefe da Igrejt~. Não serin. util? 

O Sn. TIJOMA7.'CAvALCANTI-P~~ra isso não 
ê necessal'ia n. lega.çãu. 

O SR. DAY1D CA:\IPISTA-Não hata.l. Veja 
V. Ex.: o simples factu da. cortezia de ma,nter 
o Governo hl'ctziloiro jnnto á Sanh S(! um:~ 
legação pornuLnenl.c, apl•Zar das resistrmcias 
quo ha, nas mãos de habil diplomacia ni'í.o po
deria dar um l'csultado tão util como teri;~m 
todas as concrwr!afu:: tt respeito ? 

Ul\t' SR. DEl'U'l'ADo- Aimla não se fllz 
i:3to. 

O SR. DAVID CA.:'.fPtSTA- Concol'do cum 
V. Ex. Ainda, nã'J se foz isto, mas pólle-so 
fazer. · 

A · iner·cia p1·uva 1·~i contr:~ ü funccionario, 
mas nü.u cumm a. funcção. (Muito bem.) 

Sr. Presidente, vou jii. obedecer :.t V. Ex. 
Discuti a questão com os nobres Deputauos 
no~ punto:- üe vista, intcrnaci<)l]a!, cunstiLu· 

. ciontLl c das cmwcnioncias tla politic~~ br·azi
, leira. Sã.o opin.õos quo manifestei. .. 

Vozn:-Brílhantemente. 

O SR. DAVID C"\MPISTA- Não .~ou um se· 
ctario; ednc1uei m~u ospü•ito em uma orien
tação qne mo permittc :-iel' hnparcutl. Nã.o 
me deixo levar simplesnwnte tumbcm po!u, 
fé reJigiosu .. g• quasi certo qne tenha incor
rido em erms ou fa.lluLs natm·ae:-; ü minha 
oxposi<:iio. (Nao apoiados.) Peço á. Cam:.u·a 
que m'~.~s cprcira releval' e purdoar-mc o lmver 
almsu.do da sua :.tttençào. (Muito bem; muito 

F bem. Palmas Jil'olongtuht.s no ?'ecinto. O oJ·adoJ· 
;:: é vivamente f'clicit((clo J76los Deputados p1·e
, sentes.) 

Comparocom I)'Hl,is os Srs. ,Julio de 
Mello, Sú Peixoto, Passos Miraml1 ~ Rogerio 

, Miranda, Indio tlo BrazlL, Luiz Dom.ngues, 
·.rosé Euzebio, • Auizio de AlJrcu, Thomaz Ca.-

valca,nti, Francisco Sá, Frederico Borges., 
.João Lopes. Paula. e Silva, Teixeira de· Sá .. 
Brkio Filho, .João Vieil•a, Malaquias Gon~ · 
çalve.s, Esmeraldino Bandeira, Cornelio da, 
Fonseca, Arroxollas GaJvão, Rodrigues Do
l·ia, Castro R olJello, Tosta, Pelix Gaspar, 
Satyro Dias, Augusto de F1·eitas, Rodrigues 
Sn.ldítnha, Mai'colino Moura, José Monjardim, 
Galrlino Loreto, Mello Mattos_, Et'ico Coelho, 
Jttlio Santos, Cruvello Cavalcanti, Carlog 
Teixeira Brandão," Francisco Veiga, Viriato 
Mascarenhas, G~tstão da Cunha, RibJÜ'O Jun
queira. Francisco Bernardino, Carneiro de 
Rezende, Bueno do Pai va, João Luiz Alves, 
Honrique Salles, Callogeras, Sahino Barroso, 
Olegado M<Lciel. Valois do Ca.stro, Rebouças 
d l Carvalho, Ferro ira Bruga, José Lobo, 
f-Iermenegildo do Mo ·aes Filho, .Joaquim Tei
x !ira Bmodã.o, Gel'mano Hasslocher, Jayme 
Darcy, Domingos Mascaronh~ts e Campos 
Carticr. /,. 

Deixttrri·de comparecer com causu.lntrtici
pêLLla o~ Srs. Oliveira Figueiredo, Haymundo 
Nery, Arthur Lemo~. Antonio Bastos, Carlos 
do Novaes, Urbano Santos, Guedelln Mou6io, 
Dias Vioi ·a, .João ~layoso, Pereira Reis, 
Tf'inllado. Soares Noiva, Moreira Alves, Es
tacio Coimbr·a, Pedro Pern:l,mbuco, Elpidio 
F'igucircdo, Epaminonrhs Gracindo, Ra.y
lll1ll1do tlo Miranda, Leovigihlo Filgueiras, 
Milton, Bulcão Vianna, Pinto Dant;.~s, Beli
sario d.e Souza, Silva. Castro, Lourenço B;t
ptista, Boz;~mat, Pm·eii'a Lima, Paulioo ele 
Souz<t, Bernardo Monteir<~, Penido Filho, 
Adalbrn·to Ferraz, Antonio Z:J.Carias, Ca· · 
millo So;Lros Fil. o, Car-valho Brito, Al'tlllll' 
Turre:·:, Lin1lulplw Caetano, J~duu.rdo Pimen
tel, Domingucs de Casr.ro, Fr~Lncisco Ro
meiro, ·A l VU.l'O elo Cu1·va.lho, Azevedo Ma.r
quf'S, Ro:1olpho Miranda, C:wdido de AbPeu, 
Bttl'bosa. Lirn:.t, Xavier· do Valle, Victor.ino 
Monteiro, Cassiano do Nascimento e Alfl'edo 
Va.relUt. 

E sem causn. os St'S. Aurelio Amorim, 
Hosalmah de O!í veira. Chri· tino Cruz, Bt
zcrril Fonr.enelle, Edun.rdo SturJar·t, Sergio 
Saboya, T;w;.u·es de Lyra, Eloy úo Souza, 
Funseca. e Silva, Abrlon .Mila.noz, Alfonso 
Costa., .José Mal'cellino, Pereira ele Lyra., 
Oliveira Vt~lla.d~LO, Neiva, Tolcntino úos 
Sa.ntos, Edua1•clo Ramos, Horedia de Sã, 
Augusto do Vasconcellos, Síl Freire, FitleUs 
Alves, Jofí,o Bt~ptistu., Henrique Borges, .JosG 
Bo,,íf;l.eio, Astolpho Dutra, -nornardes de 
Fn,ria., Pa.dua Rezende, Costa Junior, Fer
nando Prc:-~tcs, Arnaral Cesar, Leite de 
Souza, . Paulino Carlos, . Fr·ancisco Malt<t, 
Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza, Elizeu 
Guilherme, Sm.n·cs dos St~11tos, Mú.rç:a.L E~
cohar e Angelo Pinheiro. 
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O Sr. Presidente- Havendo nu
mero legal, vac-~e jH'ucedcr ás votaçõos.da~ 
matcria.s constantes da, ordem do üb c du.s 
que se a.cba.m sobre n, me.sn, . . . 

Em seguida é sem doha,te app1•ovacht are
dacçã.o fin[d do pi•ojocto n. 43 D, de 19rn, p<:Lt'a 
ser· enviada, ao Senado, 

E' lido, julgado objecto do <leliberação o 
enviado á Commissão de Oeçamentu o se
guinte 

PRO.TECT , I 

N.220-190:3 

Equipcwa os vencimentos dos directr,;·es r.los 
T etegl·aphos, do Correio . e inspeclo;· das 
Obras 1 'uhlicas oos dos sub-clirec:to;·es da 
Est1·cula rlc F'c1?0 Central elo Bi'u::.il 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o F'icam equip::tr·ados o:,; voncimnn 

tos dos directores geraes dos Telogra.phos e 
üo Correio, e o do inspecl.or gera.l das Obra.s 
Publica.s (l;,t Oapítu.l l•'edct'<Ü aos <l us snb-di
roctores da, Esf;rada ele Feno Centml do 
Brazil. 

Art. 2.° Fica o Poclc1' Exc~utivo a.utot•i
zado a. abrir o Cl'üdito necuss ,,rio para occor· 
rcr ú.:'3 Jc3puzas peovenicntes d.~~ execuçào 
desta lei. 

Art. :L o Fie un r· c \·og::tda •> a.~ üisposi()ÕO:s 
em contr-a.rio. 

Sal:~ das sc~sõcs, ll de sctrmlbl'o do HJ03. 
- Rodriuues Saldanha.- h Jn·tJi,·u lJi'aga.
Amel'ico de Alúuquerque .-AII(Jttsto de lT(! i>

coneellos.-{}MTÚ~! Du!;·a.- ;1''(JHsf.o rJ ,~ F'r r: i
las.-Tavarcs rle L?JtiL-fi:lny de 8oH·:.u,
W[mdcr!cy de Jlenrioil('ll .-Sri. lii·eit·e.-JI'Cllo 
llfatl'os. 

O Sr. Pt .. esident-t~-Salvo r·eclam:t
ção, vou pô1· a n>tns om p1·imc•ro . log;,,r 
o orçamcn to ela, GtHJI'l'; t,, euja 3'l (lJSCLlssão fi. 
eou oncmTad<~ no começo d:.L se:-;são de hoje. 
(flausa.) 

Em seguida '; annunci;1,ch a votação do 
projecto n. L47 B, rlc WO::i , quo tix<1 a despoz:.t 
do Mini~terio clct Gnerra p::~. ·t· . .~, o oxerckw du 
100<1 (:Ja di81'liR8ÜO). 

Posto :~ vol;os, (! approva.do on1 ;y.~. discnssi\o 
e an vi:1(in :1 Cmnmiss:·,o Üü RetLt~eçã.o o se· 
guintc 

I'Rü.JEC'l'•} 

N. l.4i B-1!10:~ 

Guerr<~, com os serviços designados na se .. 
guini;e~ v erba.s, ~ ~ qui1uti~•. <le 30:~00$, ouro, 
48 .1~2:506$670 , em papel: 

l a. Mlnünbttação g e l' a 1 
(corno na p1·oposté.L) ... 

2" Sn)H'OirtO Tribunal l\Ii!i
tal' tJ a.tu.títol'OS (eomu 
IJ ; 1, p1·opo:-3i.a) ...•.•.... 

:}' Diroceão Geral (la, Con
tabili~la.dc da GLlClT<l,, 
re:luzida. de l :750$ pela 
suppro::;~ ·',o de um por-
teiro ,,,dJido ......... . 

4'• fnl.entlonda, Geral ü <t 
(lu(•.rm (cunw u \ pro-
po::;tn,) .....•..•••....•• 

5"· lnstrucç[lo m i 1 i t ,,, l' 
(idem) ................ · 

(j!l. Al·scua.cs, üt ~posit 'B e 
fu1·L:dez.as, a.ssim rcdi
gid.n.'s: na snb·rnbl'ic<L
Qa. Ol'Ücm-Rto Grande 
elo Sul-Omcina~-,,, ,l
~mentc-se 45:900$ pa.1·::t 
conse1·v;.tção da. omcina, 
d.e 1\ll'rcil·os e_. paga
mento do pessual d:1. 
"triein:1, de :df:~iêl.toS o · 
<la.s sucçõe:~ do l.:u;nl'irns, 
funJoil'il8, r·urreeit·us e 
sel!.oil'OS. t.~1·n;,,d : 1 .~ pula, 
Jni n. \.l5"7, d•· :;o ,L, . 
1lowmbro dr~ ln!l'~, t''JII

sl.il.uíd•J '' fJI\!'l:.:u:d g''l': tl 
r1i1~ uffidnas d t ~egllin
te J'út'nln. : 

Ci mc~t.L·c':i. 
4 c Jtlt!'a.nwsi;r·cs. 
~J Jnttllrhduf'CS. 
7 opor'<l.l'iu . .; de 1" cb~sc. 
4 ditos do scg1mrln .. 

lO dit 1S de tcrcüír-:.t. 
: : ~ dil.o.-:; üc qu::td tL 

u; Se'r·venf;o:; ............. . 
7a Fabric::ts c lalJ(m1Lol'io 

(como na propu;Jtu,) .... 

107:0158000 

l4:J: 800$000 

2:56: 580$000 

281:2118000 

1.020:894$500 

1 . 175: :3i7$-il 4 

;~50: 871 $31)0 

::.12: 543$GOO sa. Sol'viço do stmdc (idem) 

D11 Suldus o gr•ntific::tf;ües 
(idem) ..•.. ,.......... 14.817:532$900 

tos. l~ta,pas (idorn) ..•.•.••• 

I l"· Classes inacti vas (idom) 
O Congresso N<l.GionuJ doerei,a.: 12a Ajudas do cus tu (i·lom) .• 

15. a::o: G 1 O$t:OO 

2 • Q(J l : 3ô!J$05B 

200 : 000.~000 

Art. I. o O P1·osídente U.a H.cpulüica d au- I::;n. Colonias m i 11 tu. l' os 
t.o1'ÍZi1dO tt díspendor pelo Mi,nisturio .da (idum) .• , ............. • 125:800$000 
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14a Obras militares - Au· 
gmentáda esta rubrica 
de 500:000$ para con
strucção da fabrica de 
polvora . sem fumaça, 
destinada ás iinporta.n-
cia') necessarias para as 
obras. de fot'tificação do 
porto de Santo;:;; Estado 
de S. Paulo, e conti
nuaçlo das obr~ts ence
tadas, inclusive [L con
Sol'vação da estrada de 
rodagem D. Francisca, 
em s.:mt:t Catlnrina, 
que :fica inco}·por<Lda (L 
rêde d:ts estrtt,das de 

· dido,s pJlos decretos ns. Ul, de 5. de julho · 
de 189:3, c 1.92:3, de 24 de dezembro de 1894. 

Art. 4.° Contim1a ~!TI vigor o art. 20 da 
lei n. G52, de 23 de novembro de 1899, 

O S1·. Galeão Carvalbal (pela 
ordem/-Sr. Presidente, achando-se sobre a 
mesa a l'cdacçã.o final deste })rojecto, que 
não so1l'rcu alteração, peco a V. Ex. que 
con.mlte á Casa sobre si consente que ella seja 
votad::t immedia.tamcntc. I C?nsultaua, <\ C:tmara co~ccdc a disi)ensa 
pedida .. 

for1'o estratogicas ...... . 

15a Material~ AU,.!:ffi0tÍt"Úla 
de 61:200$, sendo · na 
consign '~ç;1,o 7a - Dire
cção Geral d3 CunLn.hili 
dade da Guerra, 1:2008 
para expediente, na con'~ 
sign1ção 29a-::-Romontà. 
de ca vaUos,etc.40: 000$; 
na consignação 30a
Acquisição de · instru
mentos, utensHios, etc .. 
20: 000$001) .. • ......•.•• 

J(ia Cummissão em pair. cs
tmngoiJ'O ..........•.. 

2.8)0:000$000 

8.498:095$000 

30: 2'10$000 

Al•t. 2.() E' o Puder Exeeutivo autol'Ízatlo: 
· I. A mn.n.lar. na vigen :·ia · dc:-ta lei, p'tra 
outros p:1izcs, como addido:;; milital'OS ou em 
commissão para, estudai' os divm•sos assnm
ptos milHar. ·s c O"l progressos dos ros rc
ctivos conhecimentos, ofJichc.s ~~enor·aes, sn
l~eriores ou capitães~ completamente habi
litados, sendo um pn.r•a a Eueopa, um para 
a America do Norte, um para o Prata e 
outro para o Pacifico . . 

II. A mandar pa1·a diversos paiz:::s. afim 
de se aperfeiçoarem nos c<i>nhecimentos mi
lHares por espaço do um armo, até dous 
officiaes por a1'mas on córpos especiaes, com 
o respectivo curso e cap<tcidade reconhech.l.a; 

IH. A estabelecer premios c1ue esÚmulem 
a criat~ão do cava,llo de guet•r·a nu.cionul, po· 
dendo despender até 50:000$ nnnualmente, 
para o q uc abri I' á o eredi to nec !~ ssa1·io. 

IV. A despend(w' a qúantia do 150:000$ 
comalitiba telegraphic~t. do Cuyabá.a CorumM 
o seu prolongamento por Miranda, Nion.c . e 
P01•to Murtinho, na fronteira com a Repu
bl.ica do· Pa t•agu:ty. · •• • ·· 

Art. 3. (I Ficam vigorando como creditas 
especiaes, parn. os mesmos fins P<~e ~t que 

:;,·fol'am votados,,ossaldos dos creditos conce-

Ern :~cgui<h é, sem delJate, approv(l,da a 
seguinte 

REDAC(•ÃO 

N. 1470-19.)3 

Redacçt.TÓ final do JJI'Ojf:cto n. 147 B, deste 
anuo, 'i]ue fixa a despeza do. Jiinisler:o da 
GHCITa pco·a o e:r-ercicio de 1904 

( \'ide projecto n. ·117 B , na p:'.gina" ;2i9) 

E' o p<'ojecto enviado ao Senado. 
E' annuociada a votação do pl'Qjecto 

n. 154 B, do 1903, (pl'oject.o n. 391. de 1902) 
do SBnado, que est:l.belccc a penalidade para 
os m·imes de que trah o art. lOi do Codigo 
Penn.l (:3a discussão). 

O Sr. Presidente- Vao-se votar 
o i:iOguintc nrnondn. da Commissn.o do Constí
tu:ç·ão, Logisln.r;ã.o e Justiç<t : 

N. l 

Restahelo!::n.-so o u.rt. 1° do projecto n. 104. 
do SenadJ, 

O Sr. Dricio Filho (pela o1·cÚm) 
vem lemhrat• (tne a medida que a Commissão 
de Constituição, Legislação o Justiça, com o 
seu digno presidente á feen!;o, pretendo sup
pririlil•, foi a.ppl'ovada em 2n. discussão por 
grande maioria. A emenda, do Sr; Neiva, que 
se visa eliminar, dlminuia a penaljdade para 
os cabeças dos movimentos e, ago!'a, uma 
outra emenda llimiuuc a. pcnal!du.do dos cum
pnccs, de modo u. reparar os inconvenientes_ 
d:t ndopção exclusiva. d t\ emenda. pl'imitiva. 
E' de suppor que o prosidonto da Cominissão 
de Constituição não façn. questão da appro-
vação do substitutivo. · · 

() Sr. Paranhos l\'fontenegro 
-St'. Presidente, se1•ei multo bre.ve. 

O nóbre Deputado }JOl' Perou.mbuco com
lntteu o criticou o meu substitutivo, pl.re-
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cendo-me que devia 
fez. 

emendai-o, o que não voravel do Supremo T .-ibnnal, d·tpois veiu 

S. Ex. achou que elle continln iJéa,s bo:.t<:; 
-e más. ; portanto, devia. --ofl'erecer emendas, 

outro decreto rovogarlllo o anterior~-

,_-eliminando estas ou substituindo-as. Assim, 

0 SR. BERNARDO DE CAMPOS-ISSO posterior
mente. 

Oi que estiverem de accordo com S. Ex. O SR. Es~lERALDI~O lh:-;nEIRA dü. um 
terão difflculdade na vo '.ação ; ou a.~ceita.dí.o aparto. 
o substitutiv:.o,, emb::>ra contenha disposições . . . _ 
más, · por causa das b)a-3, ou em vista da.- O_ SR. ~PAI~A:suos MO:-iTEi'\EGRo-0 ca::;o era. 
qu;;lla-3 o rejeitarão, ficando as;;in~ prejudi- mu~_to O~J?8C 1 a:l:, ... , . ,., ... ., , . . 
c--:tdo o que eHe tem d:} bom. · 

1 

Ja havn ÜJ"\J~I::.as scnLnça~, o~ pte.JtHh-
Não me convenceram os seus argum:mbs, cados. oram mats de tl'ez.~:Jtos, e o Go_verno 

sustentando que o Governo póJe' ordenar ao c~tud,l~do ~ assumpt?. PI .om_u~go~ no'? .,~le- 
ProcurJ.dor da Republica que nKo interpo- Cl.eto 1.cv?"''tndo o pum01ro, ees::ando a~:sun 
nha a appel~ação ou que c:3ta nào prosíga os plelto:s . 
H os seus dev1dos termos. UM SR.. DEPTJTADo-An b riormento ao de-

Contlnúo a p:msa,r que, emc11W.nto o assum- ereto houve a dc::;istcncia. 
pto estiver no domínio do ~tdministl•ai,Í\'0, o . . . 
ac~ordo pos.-;a soe admi~si vel; mas, dc!'IJ.c que . O SR.. PAI~AN~,JS ~~o~TENEGRO- St . . C,ot a.s-
·seJa. ~Ilc. entregue ao julgarnento _do Poder 1 s~r~1: h?uvc Irr?0 ularHl ~ld?·;~u~I~t~ mJ.l~;; qu~, 
.,Tudtctar1o, deve-se aguardar a ul1;ima paht- Sll::iSO ::.c de_u, fvi ~1ma Irto,.,ula.rul<ulc que .. c 
vra de

8
te. peocura evttay, nao se p,Jllendo argumc!lk~l' 

~ã.o comprellendo que se consiclere n:;cse- com 0 qt~e. cxtS,~e~- quanuo se tra.r.<.~ <lo fazer 
sar1a a appellaç{io -e,ao mesmo tempo, sn dê qualque.1 ~~t,~~ ~~.Y~?· . _ 
ao Governo 0 direifo de desistil' da mesma Quanto a;:; 1 t~zo..,s de a.ppclltt.çao,. tan~o ellas 
ou impe~ir 0 seu proseguimento. P?dmn see apresentadas ~a ~rim_ei.ra_ Instan-

Trn.ns1ge quem uispõe do que é seu, e 0 Cla como per~nte o Sup1emo Trtb .tut~l. 
Governo não é dono do crario publico. O SR. E:>~mRAT.DI I'{O BANDEiRA- 1-.-fas, si a 

par·te não a.ppellou ~ ' Si julgou que não devia attcnder a quem 
-se rU.sse seu ct>cdor, som duvida por lho pa.· 
recer quo a protensio não tinlta. funda
mento, o que deu lugtLr a. sc1· a questão 
affecta ao Poéice Judiciario, aguarde a, de
ci:!ãl) final deste que póde lhe Sel' ('a,voravel. 

Não quero que S3 reproduzam f.tctos 
muito conhecidos. -

Dons bancos accionn.Pam a Fn.zen la Ni1-
eional p.lra. haver umrt ímbmniz tçi'io, a que 
se julgavam com direito. 

No decurso do pleito um dolle~ acceitou 
um accot•do e recebeu quasi 7 .0.)0:000$, o 
outl'o, quo não quiz receber o que so lhe 
peopuoha, e exigia muito m:tis, proseguiu na 
aeção, e to v o sentenç::t. con.tra.rh. 

Si não houvesse o accordo com o primeJro, 
muito provavelmente teria. <:~ sorte do outt•o, 
o o Thesouro nã!J <lespenderia a.quoll(t impor-
t~vtte somma.. . 

0 SR. BERNARDO DE CAMPOS- Eu lembro 
a v. Ex. o caso do .~ ,juizes em disponibilidade 
em S. Paulo, que propuzeram acç.Ko. 
_ O Govet·no estudoll o assumpto, viu que 

clles tinham razão, e baíx'JU um a.viso de
claràndo isso mesmo. 

Om, quanto a Fazen1la não foi poupa.da. na.:; 
desist8ncias des5as tt1~çõo5 1 

0 SR. PAR.ANIIOS MONTENEGUO- PcrJã.o. 
Houve um decreto aposont:1ndo todo.~ os 
juizes em dispJoihilidldc, contra o qun.l 
ollcs eeagir.:tm, obtenlo. alguns sentença fa-

Vol. V 

Ü Slt. PARAN!!OS MONTENEGRO- A a.o:pel
li1ção scri:t do PL·ocurador tln Republiea.. Si 
ellc não n.rruzoat• na la insta nela. nem n. 
outra parte, a discus ~ão tot•<i. logi1r na instalil
cia superioP. 

1~' o qne dispõ.J o art. 3-W do decreto 
n. 848. 

« Apresentados os a.ut.o.:; a.o secrci.ario do 
Supremo Tribunal Federal, :-:erd a/ti a co.ttsr( 
dL;cttlida entre as Jlctl'le ; o jul;,{:.tda. pola to r· ma 
ueterrninada, }Xtl'ít OS julgament0s dttS appcl-_ 
laçõcs n:JS ro.:.:imcn tos co triGuna.l. » 

0 Sr.. Es~llmA.LOINO BANDEIRA thí. um 
aparte. · 

o SR. PARANiros Mo:~~nNEGr..o -O Itogi 
mento <lo Supremo Tl'ihunal n.ssim dispõe : 

AeL ~J2. No julgamento (Ll.s appolla~ 
Çõ;s se ob,:;crvar(L o seguin te processo: 

§ 3. o Si u,s partes j<'i. h ou vm'em arra
zoado na la instancia,,o juiz rela,tor man
dürâ logo tla.r vi:;ta ao Pl'ocuri1dor geral 
<ln. Rüpuhlica,. 

§ 4. o Si as pcrtles, porém, neTo ti·verem 
wTa:.oado rw JR ii1stancia, o relator rnao.
daeti üár visti1 por dez diêt" impi·orog;L vei~ 
n ca(b uma. ou seja singulaL' ou colle~ 
c (,i va. ( T1·ocam-se muitos apal'tes entre o 
Ol'ador c o S1·, EsiiWI'O.ldillo Barvwira.) 

0 Srt. PARANIWS M·;~TE~EGRO- V. E~. 
não me deixa deduzil' a minha argumcn-

3G 
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tação. Seus apartes são mais longos que o 
meu discurso. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-E' por
~ que V. Ex. não os responde. 

0 SR. PARANHOS MONTENEGRO- Assim 
-ver-me-hei forçado a sentar-me. 

O SR. Es~!ERALDINO BANDEIRA-Não darei 
mais apartes, só -para evitar o pezar de ver 
V. Ex. sentar-se. 

0 SR. PARANHOS MONTENEGRO-Eu agra
deço a V. Ex. Quanto aos embargos offere
cidos na segunda phase ela execução, quo 
S. Ex. impugna com tanto vigor, devo dizer 
que na apr·eciação de um projecto não se 
deve tel' em vista somente <:~s palavras da 
legislação exísteDte. 

Si se trata. do modificar ou alterar esta, 
não se deve argumentar com os seus termos. 

Os embargos na segunda phase da execução 
são effecti vamente, pela legislação vigente. 
apl'eseniíados an tos da assignaturtt da carta 
de a,rrematação ou a.djudiC<Lção, mas. como 
isso não so pócle thtr nas execuções contra 
a Fazend·.~ Nacional, é qne se procura mo
dificar, estabelecendo um prazo cumo se es
tn.belecou outi'o para apresentação de embar

Nessa hypothese deve a Fazenda Nacio
nal ficar sem meios de defesa ? E' o caso de
embargos para. se corrigir o erro. Si não· 
se der esse recurso, poderá o Thesouro pa
gar mais do que for' devido. 

O :mbstitutiYo não dá previlegio algum â 
Fazenda Nacional, e, quando désse, não se
ria isso e-tr<tnhavel, porque· tl'ata.se de, ga
rantir os interesses da collectividade, que 
não são inferiores aos índividun.ess. 

Não so pôde negar que,principalmente em 
certa é·poca. houYe uma corrente de ambi
<;Ões contra·Õ Thesom'o, e que infelizmente 
as sentenças eram quasi sempre contea. a 
Fazenda Nacional, que n:Io poucas vezes 
póde ser comparada <:\ um orphão sem tutor. 

O substitutivo não procura. crear emba
raços ao.; credores, como se diz. mas apenas,. 
müdar dos intm·esses da Fazend:1 Nacional. 
(J.litdlo b~m, n1,uito bem.) 

E' novamente annunciada a votação da 
segui11te emenda da Commissã.o, sob n. 1 : 

« Re;:;tabele~~tt-se o art. ro do projecto 
n. 164. do Sena.do.» _ 

E111 seguida, é postét a votos e ap:provada a 
referida emenda, offerecida pela Commissão, 
8ob n. l. 

gos, ioclepenclonte de penhora. 
A disposição do urt. 6° do sub3titntivo 

um corollario da do art. 4. o 

é O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
requer verificação da . .votação. 

Desde que pela.ilnpussibilitiade da penhora 
so altm>.L o pPucesso na primeira phase .. a 
execiição, a modificação imp.õe-se quanto {~. 
segunda. 

Si as pa.Ptos poJem a.presontar nesta época 
embargo::; fundados em factos occonidos de
poL- da penhot>~l, á Fazonda Nacional devo 
tu.mbeni ser garantiuu esse direito ... 

O SR. BlmNARDO nE CA.liiPos-Qual é o H
mit~l d.es;:;es ern.bar·gos 1 

0 SR. PARANllOS MONTENEGlW - .•. tétlll
bem ellu deve ter ct faculdade de o1fel'ecer 
embargos b:LSBiaüos em factos supm•venientes 
ao micio dtt execução. 
· Não se Yae reviver n. questão desde o ini
cío d<t acção; não são emb:Lrgos inringentes 
do julgl1do, mas baseados sórnen te em ma. te
ria. superveniente na execução. 

Nãose diga qne sfio os mesmos embargos 
.· da la .pllase; é preciso let·-sc o art.-. 6° 
até o fim, o se vcrifi.ca.rá a Hmi&ação alli 
prescl'ipt11. 

Quanto ao excesso da execução, olle póde 
dar-se a,inda. .. ··· :pessa .. segunda phasB. Basta, 
:pondet·ar que na pracatoria expedida u.o The~ 
som'opara o pagamento · póde haver m\ru, 
equivoco ou má apreciação do juizo, do. qual 
resulte que se requisite pagarnento de 
maior quantia do que a, constante. da con-

.Ue])lnaçã o. 

Procedendo-se ü verifi.c:.~ção reconhece-se· 
terem 'rotado a favor 88 coni;ra 16 Srs. Depu
tados. 

O Sr. Presiclen·te - Não lia, nu
mero. 

Vae-se proceder à chamada. 
PJ•oceJentlo-se á clli~mu.da vel'ifica-se 

terem ausnntaüo os Srs. José Euzebio, Ro
drigues Fermwdes, Anizio de Ab<eu, Vir
gllio Brlgidq, Frederico Borges, Joãu Vieira, 
Corneliu ua Funseca, Euzel)io· tle Andraclc, 
Arrox:olla.s Galvão, Vergue de Abreu, Correia 
Dutr:.L, La,uelndo PiGta, Ribeil'o Jnnqueirà., 
H.eb.ouças de CMvalho, Ferreira Brag-a, .José 
Lobo, Canditio Rodl'igues, Jo,~quim Teixeira 
Brandão, Llnclolpho Serra e· Diogo_ Fortuna. 

O 8r Presidente - Responderam 
a chamada S:JO Ses. Deputados. 

Não hu. numero para, se. proseguir na.s vo
tações; p<~ssa-se á m<ttería em discussão. 

t;ontinua a 2a discussão do 'pra,jecto n. 185, 
de 1 nos, fixando a dcspeza do Ministel'io. das 
Relações Exterlol'es 11ara. o exe1•cicio de 
1904. 

Continua corn a. pa,l::tvra o Sr. David Gam-, 
pista. · 

'. . ._·_ .. ;- __ ·. . ·:-.;_· ·' 

O Sr. David Ca.mpist.a. (conti~ 
~~~~ando) diz que a .questão da suppressão da-
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verba destinada á 1egaçi1o junto da, Sa,nta._ Sé\ costumes c estus l;eem, uo Direito Publico, 
é uma questão vencida depois do voto da Cu.- uma. largueza, inc Jmparu.vel de applicação. 
mara. Entretanto, os oradores continuam a Desenvolvem c in1ioqn·cta.ma. Constituição 
discutil-a no orçamento do Exterior. Po1· de- porque . se supcrpõcm-se na . phr; :se de 
feroncia a ellcs devida, o orador manifestará Bycc <.L grande estatura, constitucional. Si 
a sua opinião. EncarartL <.1. quesLão sob o punto houvossmnos tle inGerp~~ i;rar ~t::;sim tL nossa 
do vista do Direito IntOI'naCional, do Dlreito Co-nstituií,·ão o J'Csultadu seria üwor<lvel á 
Constituciomtl eclt~s conveuiencias da politica, manutcnç~ilo d : ~ . lcg:tç:lo tradiciuna.l. 
nacional. · Pat'<L uln con . .;W,ucionaJhta, ;o;ociolugo qne 

No Direito Interna.ciom1t reduz-se o pro- reputasso as no:;s:ts rolaç·õcs com a, S<Lnta Sé · 
blema. a uma. questií,o resolvida de sobeeania. unHL co'usít atniquada o pllonomeno .;;eria na~ 
Este é essencialmente um esta,do <le f<Lcto tora! e n:lu clünin:wol do peompt.J. E' ·um 
pouco importando ~~ d.iscus~ão rlou :.rinaria phcnomeno,lle t•ovivesconch que acompanha, 
quanto n.o conjuncto de condições que rleve a. lc•i natlH'al do pL·ogresso. 
ter o · sobOl'(tno. Ora, o fLcto se opéra, e vcri- H<.L {:Jl'(.~as l>Ociaos em Juta, um bater do 
iica pelo reconhechnento das nações. Isso se opiniões, pül'l1lanuecmdo })Ol' eJII f1LLJ.nto u os
deu qw.mto ao p<tpa, e partindo o exemplo da pirita eonservadot· n;. ~ m<cLGtwla,. O quo a 
nn.ção mais intel'<•ssada em contrario. Colt::;titnlç~:t~~ ost:dJelecon, como reglmcn, faz 

Não deixa duvidas <:t respeüo a circula1· eLo a SJ}Xtmçfio un t.!'e i1 lg:eja e o .. l<~sta.d .1. Dessa. 
Sr. Visconti Vonosh dirigida, <Ls putencitts sepa!'a.(;5.o dccl)l'l'C uoccs~arii.~n1enLc que a 
logo depuis da, occupação de Rorna. lcgaçào ponLo ü:~ ~anta Sé deva s :r elimi-

·Ref'ere-se o or;1dor á grande importanci~L nada'? Diz :::c quo ;:;im, l)Mqttc o Esta,do nito 
da figura internacional- do papn.1 P' 'r vezes tmn l'lll igiilo. i\! as a questi'iu assim vulta 
u,pont:.tdo e escolhido para, arbitro urüvel';:;a,l, au::; tct'l1lllS pr·imitivos. O f'ac t.o do manter 
sen<iu que o Brazíl e um paiz legal üa, ar·hi- a logn.ç~iio nxpPimo necessariamente que o 
tragem. E~ta.tlo ~c,ja, c:.ttlrolico I'Omano? Nilo o silo a 

No Direito ConstitucionaJ ha a consülerat· Ru.ssia o a Pt'llSs:l:1 qu~ ke}11 lcg:.~ções punto 
a Comrtituição como lettr<~ e a Ccn:~tituiç~ft, ;) do V a Gi<:a.uo. . ' 
como systmna, organico. . A Ru;;sirL tom att?, sohrcJ .libol'dado reli-

No primeiro caso discute a, dispusjçã.o dus gimm,üísposi~:õus nonstituüionn.cs somelha.ntes 
artigos da Cunstituição, de onde se não infere <L .nossa.. 
a.bsoluLamento a prohibição de rotações siuão Urn:~ l.og-:u,dtn, allit•m<~ ü o1·ador , não 6 um 
de altiauça ou dependencla. . a,eto d.n eut&o nem do dominio espirir.un.l. 

Ha outras ainda que, si bem que sejam do Pcrg1111ta. o,or:ttlul': h;:L eonveniencic.~ na 
méra cortezia internacional, não sã.o todc.~oYhL m<lllllton<;:\o lh lt)gnçuo ( 
vedadas uo Brazil. Cit<t interpretações e Lcmltt·:L · ~e de ~~n· lido 'luo um bom me-
exemplos a respeito. thodo 1lo tllro''':úo potitil~ l1 consiste em con-

A Coastituição como systema organiza, un1 siúe:·:IL' as <tltest;i} .·s in tomas, muto tp.tanto 
íypo de Estado flllC deve corresponder â fci- pu~si 1·o1. uas ~uas relações com a pulitica, 
ç:ão s.,ci \l da nadí,o. Esta res;dttt da,s cunLli- extceiot·. 
ções do nwio, cb, raça, da. tradição c cb reli- A mgL'a, p:Lt'a e:.Lcb c;t.-:o SCl' Í<L iDda:.p1t' si 
gião, q11e é uma das base . .;; socÜl.HS. tal ado é ou 11ii.o dL~ n:Ltut·<:z;~ a _<wgment.ar 

Os regimcus politlcos não stio crooação <1<1 o pre~ r.igio c IJ :JIIl nomo na n;.~~::ao. <Juantos 
ra.zãu pun. Ellcs re:mltam Ja evolução e de~ ac&os quo se no.- a.figm·arn d~S\'11>:-.; som c:on
ad~Lptaçüo que u.s uill'eroncüt. scc1u::ncüL :ts . .;mnulll l'l'•)porçues mespera.das 

So,:lUS uma jov ·n naçã,o-mu YCl'(ÜtJeíeo quando a,t.'ol'iclus p :Jt' c~t~· critori;J '1 _ . 
labor11torio elo sociologht experimental- e . Que cfl'uHo pt·uuuzll'I'-L a _ suppr·e:->:-.;ao da 
esta,mus agot•a no pcl'iodu CtJlU1)lcx.o d<1 lcgu.ç:\o junco <.b Sa.nlía SG '{ SC?l'H~ uma. me
adapta~,:ào que nos ha de di11'el'encial' do glo- clíd.t~ de economi<~ ox.plictLvel par<1 todos? 
riosu modelo amet'icano. Lü, o l'egimen :.la;:; o Brazil j<.i. sorvoullumil_ltaçõ~s impo::;ta,B 
feder~l.l originou-se dcts circmusta,ncias, mt pel<ts necessidatles de sua v1da, llnanccrl'êt e 
phease de Curtls, consequenc1a neces6ttria, já reduzia suas ílespc:za.s ao mínimo. Entro
dos l~Lctus. A liberdade retigiusa e a ~cpa- tanto, rnantevo a legaç_fto. . . . . 
raçào l't ~sultara.m da. . experiencia e das Semelhante suppros ::m~ scr1a ~x.phcavol Sl 
luta:-< sotfl'idas. se tivesse <lad.o na occu::;uw em quo se tr'ans· 

Mo'stra, citando varios escri})tores, os an- formou o rcg.imen ou no vigor ip.1cíal da 
tecedentes da . separaç[i.o qne era jà uma tra- Constituição. Agora! p~rém, depo1s de. 12 
dição~ .·. . . . . annos do viela cvnstltucwnal, essa me<l1da 

No Brazil a. tradição foi a religião do Es- sig-uiticaria que a • nu,ção passou .todo . esso 
tado ea.fedeJ'ação uma fôrma pal'a que tempo sem comJ?rehender o regu~eu que 

- principalmente.' concol'reu a força da imí- instituiu por mew de uma . revoluçao, que, 
t~ção ~ As, tradições reflectem-se nos usos e deve-:se suppor, ·teve um largo preparo lia 
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-ovinião, na c:>rrente das . idêas vencedoras. 
Não seJa.ria, pois, boa figura, ainda por esse 
.la!lo. 

As convoniencias da legação não se pro
variam, no modo . de ·· entender . rios seus 
~adverst1rt'ios, sem que fossem apontados casos 
-concretos e positivos, o que seria util a sua. 
acção. Mas i1s lêgações permanentes não são 
:instituídas para· s:.ttisfazerem determinados 
interesses de occasíão. 

Que é' conveniente, demonstrou-o o conso
lida.dOl' di1 Ropublica, o marechal Floriano 
Peixoto, quando restabeleceu a legação que o 
~ongresso supprimia· . . Caso3 concretos'? Já 
·di1 ti·ibuna. se apontaram alguns. O ora.dor 
poderia apontar outro que não tem na. lei 
umtt s:Jlução constitucional. Diz respeito 
aos . interes.ses da constituição da familia 
brazileira. e é ·a questã.J ela _precedencht do 
casamento civil que o Congeesso não pô.!e 
dlem póde l'esolvei'. 

-A visado p-ela Mesa de que a hora está dadct., 
.o.· orador declara. que vae concluir. 

Ha interesse:; de ordem sochlrl presos a 
·esta questão. Imagine-se ~~ possibilida.de de 
uma a,cção conjuncta. do Estado e da . Igreja 
rnesse as.mmpto:-o Estado _em nome dus in-
teresses que devem ficar sob sua ·acção tu

-telar, a igreja em nome da honra., da paz di.tS 
tfamilias e até em nome da piedade chr.istã. 

O o1•ado-r· diz ter cuid<1do esta. que.~tão s9m 
;preoccupar-se do ospirito de religião ou do 
'-esp:rito de sectarismo. A orientação om que 
·educou o seu ospirito permítte-lho a impal'· 
•,cblidade c.tlma e reflectida .. 

Termina. agl'a.decendo á Camar·a. as at
-t~nções que lhe dispensou o potlindo des-
-culpa p{)lo tem}JO que lhe tomou pa1•a o sub-
s·tituti v o do projecto. ( JiLt i lo bem; muito bem; 
pâlmas. prolongadas no ?'ecinlo. O oradõi' â 
··1iivamente felicitado e ab;·açado pelos co!Zeoas 
,presentes.) · · · 

~"'ica a. discu:~são adiada pela hora. 

Passa"se ;_L 

- SEGUNDAPARTE DA ORDEM: DO .DIA. 

E' annunc~ada ·a continuação d.a 3a clis
.· cussão do projecto n. 351 de 1903 (projecto 
n. 24 A, d~ 1900), determinando que, nas 

. causas em. quo decahir a União FcderaJ. ou 
c.rn . que a .. Fazenda Nacional for ·condemná.da 
. u. qmtlcgwr pagl1mento, 'incumhe ao procura-
tior ,seceioual ~alteJ>ublica, sellí.; · adjuntos o 
~,judan,tes, ·· re:~pectivatnenteaos ·feitos om 
·fl!J.9 furi,ccionaz·em, e ij~o : aos juízes de acção 
. e '· seus· · su,bs~U;ui;os, · interpor, o competente 
recm·so <le iappéllação. : - - ·· ·· · 

O Sr. Presidente- Tem a. palavra 
"' ·o Sr. Esmeraldino Bandeira. 

>t 
.. , ... 

o St"'. Esmeraldino Bandeira 
diz-que não era propósito seu _ tomar parü~ 
no presente debate, nias vê-se obrigado - a de
sistir deste peop.:>sito por ter sido, hontem, 
nominalmente chamado á discussão peloU
lustre Presidente da Commissão de Consti
tuição, Le.~isla.ção e JustiÇa.. De ãntem~U:> e 
anto.s de qualquer outra, ordem do conside
rações, é obl'igado a agradecor os conceitos 
que foram ex:ternados o seu respe1to pol' oste 
Hlustre collega. 

Dese,jaria niLo se sentir divergente, em 
ponto algum, do substitutivo apresentado 
p01' S. Ex., mas, a bem da marcha do pro
cesso da. justiça federal,. pede ao seu illustre 
autor qno explique alguns pontos que se lhe 
afigul'am duvidosos. Estas explicações são 
nece's~rias o pódem va.ler, para o futuro, 
como .uma interpretação a.uthentica. e histo
ries. d,fl. lei que so vn.e votar. 

Volta, a afflrmàr que no substitutivo doe 
voriaser consignada a medida . do ,art. 24, 
letra C, do decretou. 848, que manda que o 
Pl'Ocurador da. Republica, no exercício das 
funcções dose.u cà.rgo, cumpra as ordens do 
Governo da Republica. S. Ex., o Sr. Pa.ra
nhos :Montenegro declarou quelhe repugna
va o fn.cto de; achando· se úma questã,o stth
judicce, podet~ . ser smtada. por ordem da ad
ministraçã,o superior, dada ao Procura.do1' da 
Republica. . .· . · 

A razão não p:t1•eco procedente. Já disse c 
agora r:)pote quo, pelo dem·eto n. 848, o Go
verno tem . o dírcito de diz~r ao procurador: 
« Não continue no processo, a bem dos in
terosses da. Fazenda Naciona.l ». Isto não é, 
por consequcncia, uma novidade, porque a 
disposi,;ão já está clwysfializada em lo i. 

Na discus:São do . substitutivo, · o SNl autor 
prcoccupou-se, principalmente, em equipa• 
ra1• a Fazond[L Publica ao particular, dizendo 
que não sJ poderia negar ãquella o que ora 
concedido a este. · 

I O o1'ado1• acceita a questão nestes te1•mos; 
acha que ella · está bem posta . e pergunt ~: 

-não é aberra1• dosto principio, não é infrin· 
gir justamente este preceito, · reconllc~er que 
o pa-rticular tom o direito do desistir da 
acção proposta e noga,t• esse di.rcito ao Go· 
verno da Ropuhlica ~ · -

Cumpre distingui I', com os velhos pra.xls- . 
ta.s, cpm os cscríptoros de · dil•.Jito publico, 
antigos e .modernos, a. fupcção do<..+overno~nn. · .. . 
suá. · duplª' face de jus !J'!stionis ~ .}1,ts irnperii, · · 
.dcnomiqaçõos . quo team sícto altGradas, mas 
quo pGI'Jnanocem, no diroito ·americano
discr~tíonb.;·y acts • e m'ini.çtr.:rif.l z acls • 

Qu~nd.o o Governo comp:.trcco·no juizo·fe- · 
dera.l1 pleite:mdo acção ern -cfue · .. ftgut•a como 
autOl'.a QU . ré a Fazenda . Nacional, .a face 
economica.da União, é equiparado ao simples 
particular~ Os unicos privilogios que .a l~a. .. 
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zendaNacional tom ató hoje, que nã.o são 
bem privilegias, pois que decorrem de sua si
tuação espoeial, ::;ão ser i::Jcnta de penhora 
c ter dircit.o á restituição. 

Mas, dizia, si o particular, que é c'tuipn,
rado tto Govm·no, tem. o direito d~ susta1· 
uma ar.çiio, porqt.:c negar-se a.o Governo este 
direito 1 Muitas ·vezes tem elle nece.;;sidade 
de assim l)roceder, poe motivos de e.onvení
encia du. a.clmtnistraçao publica. Imagine a. 
Ca.mai'éL que o Governo . precise de um im
movei qual(1uer, para uso immediato c ur
gente. A parte não quee entt·ar em aceordo; 
e supponhamos que não. se trata. de um pro
cesso de dcsa.propriaçi1o e sim do ac1)~o or
dinária.Pmpo.:;ta aeção,ontl'et:.tnto,a parte so 
promptifi.ca a entrar om a.ccordtJ com o Go
verno, mas este não póde acccitar, ombo1·a 
reconheça a vantagem . da proposta, por 
que isto lho é vedado em lei o a arf;ã.o se 
gue a sua marcha com real prejuízo pal'a o 
Governo. _ 

Allega o nobre Deput vio ba.hittno que tem 
medo elos advogados administl'a.tivo.3 o qtw 
lhes q_unr fechar a porta ... Lamenta. QLte 
ta.l allegação parta de um caracter circum
specto como é o do illustre Deputado e 
lembr~t que tal per·igo só pócte haver com 
um GoYerno que não saiba cumprie o seu 
deve .·. O argumento, porém, não . póde ser 
acceito, porque sua acceitaç:ão implicaria, em 
se reconhecer a neceasidade de se tiL'ar_,do 
Executivo a somma onor1ne de poderes quo 
elle tem, e com os quaes pôde facmt[n' 
muito a vida da advocach atlministaativa .. 

Além disto, como j(t disse o orador, <t 
medida não é uma novidade : já. existia desde 
o tempo da · Directoria. elo Contencioso, sob o 
regimcn monarchico. O antigo procueu.dor 
<los feitos da Fa.zcnda Nacional não tinh'.~ 
o direito de tran:.;igír on dcsisLil•, sinfí.o 

. quàndo especialmente ant~rizado pot' ess·.t 
directoria. 

E' .· vcthu., portr.trito, a .legislação. 
A reforrna, p11l'c3CC·lhc, não é para tirar 

ao Governo o podot' quo cllo tinha, desclc '-" 
velha legislação, de desistir, como um p::tr· 
ticulttr, de quu/lquer acção em que fosse 
parte. . . . . . . . 

• 1 . O que so qu(W alr.Ol'étr, pelo monos, fut 
. este .o pensantcnto do orador qnamlo apt'O· 
_sentou o prJjccto que deu motivo <W presen~e 
.substitutivl), vi1<t o fim do to1·nar obt•ígatoria 
a a.ppcllação nas causas em quo u. F\tzcnda 
Nacional ior 'pn.rte, no intúito do que P. F'a· 
zenda d.of'enda com tola arnptitndo os sous 
intel•osscs,indo até o Supremo Tribunal. Jú. 
a C amara se .manifestou nesta CJ. uostão, acóei · 
tando ' a modidu. quo agora ~ rejeitada _no 
substitutivo·do illustt•o Deputado pela Babra. 

Si o simples facto de usa1• mal do um di
reito ú razão sufllcicntc ·· pa.ra ·negar-se esse 

dh'eilio, entã.o chegaremos ao a.b3urdo, porque· 
o argumentoprova. dema.is. 

Em todo caso (e isto é o que dcsej:\ con-
signn.r) nã.o tem resp)nsa.bilida.dc pela. re
jeição de uma medida, que de longa. datn. 
vem consignaua na noss~.~ legislação, lamen
tando quG . no substitnti vo houvesse sido c.bo:... 
lida essa pl·ovidcnci<~. que S3 lhe a.figur<\ boa .. 

Passa u. outt·o ponto. E' verd:u.lo que o 
pensamento capital dos diVGI'Bus Deputa.d.o.;; 
que tecm tra.tado dcsto projoctu tem sido ga
ra.ntil' aF'azenJa Pnb;ic<t contra uma espocie 
de abandono em quo ellt~ se tom acha.do de 
i.tlgum tempo para, c<i. 

Reél,lmontc, contra. a Fazondtt PulJ!l<.:a to
dos toem tido razi'í.o. CottS<.L noUtvel c quc
cntristoe:l é que, durante um cert;o l)Criodo, 
uão houve questão proposta. contr<L a. Fa.zonda.·. 
Publica que não fosse coutra. etb julgall<i p> 
los tribunaes, desde os de primciea. inst;;~n.cia 
a.té os superiores; mas u illustt·o Deputado 
b;a.húmo, na oquipara,ç:tí.o quo foz entre <L Fa-· 
zenda Publica e particulares, foi além (lo SCll 
escopo: S. Ex. crcou duas instt~ncias de exe
cução, em f;:wor da Ft~zendu.. 

A nossa·logislação vig-.cnto estn,balcco dua,s. 
inst<.tncias de execução· par:.~ aprescntaçãu de·· 
emb:Lrgos: aqueHa quodecorredos seis dia.s 
posteriore; á penho1·~ e a. qu~ decorro da 
avaliação até a assignatunt da carta. de ar
rematação ou adjudicação. Nesses dous mo
mentos proce.-:;smLos, a pé.tl'GC pôde VÜ' com 
emua.rgos. 

No primeiro c:1so, são umh:tl·gos quo :.tl
caoçam o período antcl'ior :.i, penhora, no :~o
gundo são embargus posterio1·es t~ cst;l., <.ü
ct~nçan_w a.té a a.ssignatura. da caeta da a.r-
r·oma.Gação ou u.d,j udica.ção. 

Disso S. Ex.: «Si se di\, ao pa.l'ticular o 
dü•cito de tor• duas in.:;taneias do execução. 
depois d<l. penhora e antes üa c:.~eta de tH"L'e
mÜ:tlçlio, porque nef!at·SC es~a faculdade· 
á Fazenda Publica?» A razão é simples. O no
bre Deputaclu por um privilegio cJ·ca ouGro. 
Contra a Fazenda nào ha. ponlwra, pl'imcir(} 
pri v ilog i o. .· . . . 

0!'3 pttrtícula.res toem o dtrmto üo apPosen
tar embargos duas ''azos, porque os s:m.; bo11s 
são penhorados, o qltO . não púcle aeonteccr 
com u. Fazenda Nacional, cu;jos bens não slio 
penlw1•ados, nem levn.dos üprn.ç~a.. 

A situação, portanto, é difl'ol'cnt~, e. ;~ 
c1•eaçã.o feita pelo nobre Dopnt;ado llllpllci1 
om um 11ovo privilegio. Não é, P'?r conse
guinte, oquipal'<.w-sc a l-i'tl.t.end'1 Nu.ewnttl aos 
pu.rticularos. Apt·cseniitn· embargo.:~ pa~tl.. 
q 1.~c, si a. penhom o •~ tu·t·ernu. tu.~~ao 1 lt.W 
existem'? 

S. Ex., com esta mcd idi.t, rc~dn·c um·1n·azo· 
jú.' voncid.o pawt . apl·osoDtar . os mesmos om-
bal·gos C! \lO jú. i'!Jl'í.~m tt.p1·c~cr1 tad os. . . 
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Acha quo h<\ nisto um . excesso de garan
tia., que pôde dei-xar o particular ao ca
pricho de qualquer . empregado de uma 
repal'tição, que lho queir'<t negar o direito. 
O or;~dor dcscjtt salvagLun·dar, t~tnto quanto 
possi vcl, o interesse .cht Fazenda Nadonal, 
mas não . quer que hto seja. feito com o 
sacrificio dos pa.rtienla.res, o u projecto im
l)Orta,·just.amcnLo nisto. Por um zelo cxeos
sivo, se vae ao l}onto do lll';üudiem· os 
dil·eitos •(los pal'ticultLres, em benoticio d.e 
um mal . entendido }lr'i\'llugio ch Fazenda 
Publica,. 

E' verdade flltO, pe)o ::u·t. lO do subsí.itn
'Civo, S . . Ex. dá n.os partkuüt:t·cs <> dü·cito do 
lovanttLl' <L ímport<tlleia. cll~ eondemnaçào 
cont1·a. a Fa.zond <~ PubLica, modiiwtc fi.ançtt. 
i.danoa, uã.o obsü;,ntc tt pendeneia dos rcfcl'i
tlos omb:trgos. 

:Mas, que fi.:.Lnçt~ ú est:), 1 Qual o mo~lo cb 
sua prestu.ção 1 . · 

Nach diz a. l'espeito o mosm~>sub::>titutivo, 
o <J.Lle é ponto obscuro, que cer·tarnente ll<wá 
logat• a. duvidas e impugnações que convi
nha evitar. Tttmh;~ Ll, se a.cuba.ndo no mesmo 
subsGir.ui.i vo cL ul.,n·i~·ação para o Procur·ador 
da Rcpul.Jlic:t, tlc interpor appelhu;:ão nas 
causas em quo úecahil' a Fazeml<t,umn. vez 
que, po L' dLspo::;i<::ã,o do.me:.mw ::;ub.si;ituti v o, 
U.O OSCL'ÍVftu do f.!.itu é quem ÍllCUIH!)O l'Ol11Ct
ter os :tutod pat·a -a instttn .·.ia ::;npcl'ior, .inde
pendente dtL rcspcc&iv<L lntm·po~iç:Yo: nfi.o se 
diz si o me:; mo pL·ocur·aclor tom OLl não que 
:J.l'l'aZOi1l'. E' ver'Llu.do q11e .• pot• tlisposiçElo do 
regimeuto do Supremo TdiJunal FederaL o 
relator, nos twtos de appollaçi:i.o, maneta quo 
as partus <.Ll.'l'<L7.ôem, si j<L ni'"i,o o toem feito 
m. insta.ocitt inferior. 

Is:;o é o quo su fu.z_ a.ctua.lmen1;c, em vis!;:~ <la, 
inii:3l'pusição desse recurso que ca,be ao pro
moto!'. No l'Ogimen tio . suiJ::;r,il;ntivo, porém, 
em q uc, como foi üito, o .lUtlsrno procur•tv.lo 1' 
11ão proeis•L de iniiot>por appellução) corno 
pódo o Supremo TrLbumd Fedorn.l mandu.e 
baixar o.s u.utus p~Lra quo esse rcpresenl;a,nte 
do Miuistm·io Publico a.rrazoo uma. a.ppella
ç'ão que realmente não exi$lc, porquanto olle 
n'ã,o a. intorpoz ~ ! . 

Discol'du. tambem o orn.clor da mc(lida:: con-
-signada no art. 11 deste substii;ntivó. Exigir, 
como t\Jli ::w fàz, a pl.enitude·do tribun:.tl, p;wa. 
resol vol' sobre a va.lidu.de d:.ts convenções e 
tl'atados intePnaciona.os o sobr-o a constitn· 
cionalidadedas leis, . -~ difficúlta1· sobremodo 
Q j ulgamen tó ·por par to eles te tribunal. 
· Será. cousa 1n.u ito c·diflicH .. se roun trem os 

15 ·juizcs doSulH'.:lmoTI'ibunal Federal para. 
procccror· a .·tal ,julgu.mcnto ·. c. css11 .. diffi

·· enldadeimpoptal'iu. crn· .. ·UltlH. dolonga mt~U.o 
projuJicial aos ' inj;ero:;scs da~ , ;p:trl,u~ . . Acha. 
f1UI.H~J)orlhitamc.n',9 aceeít-.:tvtil ~~ modida.J:l 

_ co!lsigU~~da .m.n. lei imi y[gor a. os~oPcspoito: 
-· ·,;.,,.·:,-. ..... ::.:.:\ 

aq:uella que exige .. dons terços dos membros 
do Tribunal para proceclerem ao dito juJga
mento. 

Não convem alterar tal providencia, _que 
é sutficientemente gara.ntidorí:t da boa juris
prudeneia federal. 

B não se diga quo, nô caso de se não re
unit'em os i5 ministros do Supremo Tribunal 
Fedenü, será. esta falta fi~cilmc.nte sanada 
com a convocação elos juizos inferiores, por 
issJ rruc bem se comprebendc a. demora. quo 
tal con vo:::ação acaeretaria., no caso de não 
compar·ecercm, no refm·iclo tr-ibunal, quatro 
un cinco dos respectivos membros. Além 
dissG, a, fc.tlt<:~ de tal compa.recimento podm·h 
Bómentc ser sabid~t, em a.lguns casos, na occa
siã du julgamento. 

CJmo fttzer-sc, nn, hypothesc, a. convoc<t
ção ~/Tambcm nada ltL:rarü.t a. nnidad.e tla 
jul'ls_prudencia com tt substttuiçã.o dos millis
&ros "do · Supremo Tribun;d Fc<lel'a.L pelos 
juizos do pl'imcira. in.sta,ncia, porcp1c podia 
a,conliecor quo o::~ ministros substituiclo:-:s ~i vos
sem upinião divcrs~tdos juizes que o substi
tuir;.tnl, opinião ·que sol'in. mantfest<ttla. em 
untt•ojul.v;amento do f'oitos da natueeztt da.
qnelies ~L quo se vem r:cferinLlo o orador. 
C: si o numero dos ministPos substttuidr-s 
fos~msupedor t~ seis, é hem pussivelquo nov:.t 
jul'ispl'a<lencia ti v esse de SCJ' firmada a ro
:-;peito de hypothci3e jLHlicia,I·Üt, icientica, ti. 
que httja. süloanteriormcnto julga(ht. 

Port:.Lnto, tL exigonci<t do a.l't. ll elo suhsti
tuLívo, a.lúm de <LCM'l'ctanlolong;:L nos ,julga
mento:> das questões <t que olle so l'ef'ere, é 
inemcaz :-;ub o ponto de vistr~ da nnLdtLde da. 
.i u rlsp t•udenci:.~. 

l.i:I'i.LIB OSGêtS US obset'VaÇ!í'ics CJ.IlO O Ol'[tdOI' 
tinha u. fazer, pedindo a attcnçãu do HJustrc 
}Jl'esidente da Commis::;ão ele Legi.;laçw c 
Ju.~tcça,, bem comu cltL Cttrnn.l':1 dos Deputados, 
paL·u. os p;Jntos .que aca.bt~ do indtmu• no sub
st.itutivo em discus.:;ü.o. (Jiuilo belli; mttilo 
IJem.. O onulor ,: COIÍIJil'Íiilt3rtlddo.) 

O St". Paranhos ·Mol'l:tienegi•o 
-Diz que o nobre Depubdo que .. deixou n. 
tribuna critieou o seu projecto aprescatu.ndo 
defeitos; paroco que u. 8 .E~. cabia, por meio 
.de ome;tdu.:::, .· p1·0por :J.S .Jnodifi.c:J.ções necessa
ria .. s paea mcillOt'ttr ·o · pro,jec to. gntl'etanto, 
S ~ ·Ex. co lloc t, 11 ··· Ca.rm~ra, ·· .. em ·•·· serias. ditfi.cut
d::dos, vi!';to co in o acha qtF} o projecto con
túm mcdidasbO<I.S c · m;i::;,. nã.o apresentando, 
por(~rn, otilcndo.s no sentido • de melhorar as 
más .. . , . . .. . . ··.· .· ....•... .. ·.· .... ·· . . 
. ·· Rcfcre·se;L ordem dada .-. pel) · Ggverno ... ·· aos · 

-procuradol'CS p::w\1 •. nãO :prosiguit·em .na 
ttcção, . continüa ·. a J?Onsar qomo · antes. 
Dcsdo.qtie a questão e.:;teja. no terreno .u.dnü
nisLratiyo,· o GoyornOJJod.e .entra e em . qun,l
(1l1 Jl' . accordo co1rt" gsi"int?pessn.rlos .. ; ·desde, po-
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rém, que . a questão, s<tllioclo do administra,
iiYo, . passou para. o judiciario. já. tendo ha
vido displlta, e sentença dos tribunaes, . o Go
v·emo nã.o póde m<ds transigir, ordena.ndo 
aos pl'ocuradores que não · prosigam na 
.acção. 

Transige quem dü;põe do quo <i sen; o Go
verno não é dono do crarlo publico. 

Não quer ttJlC so reproduza. f'aeto muito 
conllecido:-dous k~ncos tinham acção ctuasi 
identica corn a. razonda publica.; o Governo 
pagou a. um ceecu, de 7.000 contos, :to pn;-;so 
quo na,da, p<tgou u.o otltl'o, quo. prosoguindo 
na acç~ão, teve !inalmence sentenç.a. contra. 

Lê o ttrtigo dLL lei em vigor e o a.rt. 59 do 
regulamento do Supramo Tr-ibunal Fedeeal, 
os quaes estabelecem o processo que devo sc
gLli.r os <Wtos em <1l1dame1HO até a. secee
tarüt do tl'ibunal, onde ser;.i. ;.1, c;tusu. discu-
tida pelas partes. · 

O ot•ador entende que, pelo n.et. 92 do Re
gulamento interno d.o TribunaJ, os a.utos 
serão <li:;tl'ibuido.~ a um rot<ttor e este n1ttn
·4at'á que ~ts p;:útes a1'l'azomn. 

Qua.nto,puJ·ém,á. 2:~. insGanciu.,dovc diZe!' em 
.:Poucas patttVl'i.tS quo as pcu·tes toem duas 
phasr~s. no procusso de exccuç:ão, ern quo 
pollem allega1· os seus direitos . para con::;c
guil· a ref'orma d:." sentença: a pl'in1eil'~L pha.se 
é depois do inicio cltL cxecuç:ã.o. Ne.:;i;a occasi;·w 
pode-se allcgar emb<tl'gos inf!'ingeni;es de 
julgadv, de compcnstLção, du prcscl'ipçho, de 
innov<tção, de tt·ansacção o toLlos os ou tl'~JS 
que pucvcntunt nã.o tenlw.m sido allega.(tos 
ou dcciüido::l. 

Alli p•Jdo·se dizer (1UC se resolve a questão 
no seu funclo: a pa.r1;e tom o direito de im
pugna.l· e fazet· com que a sentonç'.L já obtida 
e confi1•ma.d<.L não seja, reforma.<.b. in tot,m. 

Os pi.trticulal'os~pOl'ém, aincht teemuma se
.gundu. IJhttso dopcucesso:dopois mesmo <lo des
prezados os ::;cus (lmhargos, · antes .dtt ttssigna
·tura de Ulll<.t. carta, do tt1'l'ematl.r,::"í,o OLU1LljtL· 
dicação, toem. O direito do razct• lll.na, ÍIUIJLL· 

~naçã·. o, itnpugna.ç:·to que só I.>.ullent ttllogar 
-uepoís du. penhor· a. 

Por conseguínte,esta segundu; pha.so do p ; ·o~ · 
cesso nào vem dtu• uma garantia tt FtLZeJHla 
Nacionu.l: . assim como a l •i11'tc pode n,llogar 
êste emha1·go supm·venicnte, depois da · pe
nhora, a Fazenda Nacionn,l pôde u.pt·usentar 

. .o ,seu. Este embargo émuitolimita.do, tào 
Iimitallo .· como aquollo quo é ap1.·o~ontado 
:petas. partos. ··• .. . 

Concluo, ·depois .. dc fu.zo1• vm· a l}QCO~sida,de' 
.de a1npat·t11~ a l'i'azonda; Publica contl·a, os qno 
prpcl1r-am :fraudat-a, dizendo que é este o 
pensainei}'to do substitui;ivo c1ue .. mant(\m. 
.(Jli:uUobem,; muito bem .. ) .· .·.. . . . . .. . .· · 

··•···.· Ninguem mais· pndin<.lo a .Palavra, é·on
:Ml·ru.dt~ a, di.s~ussão e acUada. a, .· votacão} até 
.que - ~ ·rospJetint . Comrnissão .dê ~~~·ecer 

sobre a emenda ofl;el'ccida pelo Sl'. I~a1·anhos 
Montencgro. '-·' 

E' a.onuncia<l::t. ·a 3" cliscnss[io do projocto 
n. :i6, de 1903, ( 11- lil A, de 1900) qne 
declal'<1 insubstituivcl o }n·ocesso da acção 
especial de quo ti·at<:L o u.1·t. 13 da lei n. :221, 
de . 20 de novembl'o de 189:1, so,i ;,, p~Ll'(t an
nnlh~t· actos d:.t~ autoridades .. rlrninistt•ativ<:Ls, 
seja p:1ra rcclanut.t' qun.esquet' ;ndcmni~ 
z;) .. •;ões decot-rentcs dcSS(~ :-; aeto.~. 

Os .... Para.u.hos i\:lonten€gt·o 
-Se. Presiclt•.ntc, venho em poucas pabvras 
apl'osentLtr um sub.s1;ítutivo a.o p1·ojecr.o n. :-lG, 
cuj;ts idéa,s a.dopto, accrescontando apunn .":; 
a.lg1rmas pr·oyidencias, que mo parecem im
pl'cscindivcis. 

E :;ttLS teem gra.ndc ligação com outras quo 
f'c~:~.om pa.r·to üo substitutivo que <tprc::;entoi 
ao projecto n. 35, ctno hontern l~1-rg;1monto 
discuti. NKo repetirei os meus ttrgumcn tos. 

A1wovcito a, OCCi.LSifto pétra, om rcspost:1 a.o 
nobre Dcputatlo pur PermtmiJLw_o,dizot• que me 
p<u·eco imprucudun te o sou tLl'gumentu c:on
tea a exig<mcia üu tribunal pleno pi.1l'<t o jul
g;wwnto da,s questões sobre constituc:ionu.li· 
cla.do d:1s leis, qllando (li·z ctno serü, dHricil 'l.uo 
elltt se realizo. 

·Nào h:.l, difflou!d<tdc alguma. Si llo11 vce 
juizos impedi .os, conrüquem-sc tantos juizes 
suecionttes trua,ntos forom proeisos. Esttt pt·o
viduncia j<i. esM cons:tgrttd:t 11<~ lcgislttt;fto vi
gente. 

~Ittndo t\. ~lesa o lUCit subsí;itnl;ivo. 
~<O Congre.~so X.::tcion<.d resolve: 
A1•t. 1.0 A ttcç:to, üo ClllC tratLt o n.l'L 1:; 

du, lei n. 221, tio 20 de novembro de 
1894, só puüon1 sol' cxeecidtL · pelo pro-

. cosso (~sGttbolecido no mesmo artigo, o 
pl'Cscr·eve llcntt·o d~ um anno, cunta.clo 
(ia rli.ttn. d:.t publicn.çfi,u dod accos on doei· 
sões adminb:trar.i\ras, 011, nn. ÜLlt.a cic.~sn. 
public:tç~ãu, <ln, du.'l.tL orn q110 do tu.cs a.ct.os 
ou decisões tivcr•on1 scicnci:t as pcsson.:-:; 
olf<Jndidas em sous direitos. 

Pttragrn.pho unico. Uma. vez decorrido 
o prazo da presceipçi'~o, sem quo tt:nh<t 
sido proposta a acção, os ac1ios ou üecí
sõos adrnmistrtttivas serão havidos como 
validos c subsistentes }J<u•u.todos os cllei
iios, cessando quacsqucr dü•eitos :.Linde· 
moizações on re:1ti1iuições, :.~ ClliO pode
riam dar logar. ·.· •. 

Art. 2. 0 ·A l}l'oscripç~Kon, qno se reM 
fere o artigo antecedente sli se into~·rom

·p~rá por via de citaçi'i.o para a acçfí.o, e, 
quando in~orrompüla,, principiar:L . a cor
rot· depois .da dat<L do ultimo termo 
judicial que so .p!'atietLP por c1J.',Ji1.o da 
citação. · · 
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... Ar-t. s;-o-As se~-tenQa.s, Üne annuli~rem · mentÓs e inst.r·ucções expadülos. pat•a ·• exe
os actos ou .decisões das autoridades cuçãodo leis,·arguidas de inconstitucionaes. 
a.dministrativas da. União, não serão oxe- serão applic:weis as disposiçõe3 dost:l. lei, 
quiveis emquanto niio- fm'om confirma- e a decisão contt>aria ·á cJnstitucionalidade 
das. pelo Supremo Tribunal Federal, a de.3sàs leis só poderá se1:-tomoda em trib.unat 
cujo secret::trio ou escrivão remettcr;t os pteno, por maioi•ia de seus membros. 
actos dnntt•o de seis mczos. Art: 5. 0 Revogam-se as disposições e1n 

cJnt1·ario. Art. 4._0 A's questões re1ativi~S á losão 
d~direltos indívidun.~s pol' tLctos admi- S.tla das :,Gssõ.;s, 12 do setcmhPo de 1903. 
nistrativos praticados de accordo com os -Paro.nhas J.11onteneg1·o. 
reguln.meutos e inst1·ncções expedidos Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
l)at·a execução de Jc~s arguidasdo incon- rada a discussão e a.diad1 a votação, até que 
stitucionaes, serão applie;wejs as dispo- d 1 
s_·ições d_ e_· stu. lei, c a ue_c_isão cont_ rar_ia á a 1·espectiva Com missão, · ê parecer so Jre 

- a emenda · olfo.rccida pelo Sr. Pal'D.nhos 
con,tituciona.lidade desi:-\as leis só pociorá Montenea·ro. 
:::;er tomada em tribunal pleno, por ma. i· '"' 
o ria. de seus membros. Pas3<1.-.3e á hora destinada ao expedie-qte. 

Art .. • 5. 0 l~ovogam-se li.S disposições 
em contra.eio. · O Sr. Enéas~lartins (servindo 

de to /)ecretario) • procede . ti. leitura ·do so
Sala u;1.s scsSÕjS, 12 de sctem1H·o de guinté 

1903.-Paranhos !Jfonteneg1·o.» 
EXPEDIENTE 

Vem á Mesa é lU o, apJiado e pJsto con-
junctaincnte em discussão o seguinte Officios : 

Do Sl'. Jo Secre..tario do Sena.dó, de ··w <lo 
Sttús!-itttti·vo ao p!'~jecto n~ 3G do 1903 corrente, comnmnicando quo o Senado·. ado-

ptou e nessada.t:t onviou <~ · sa.nc~ão. do Sr. 
O Congresso Nu.ciona.l resul vc: Presidente dtt RepubUca. a,. peoposicãodestt'l. 
Art. 1. o A . u.cçilo, deque t1·atct.. o art. 13 Camaru., aué'Jrizando. a pr01•ugação, por um 

da. lei n. 221, de ;~o do novombl'ode 1894, só anno, da. licença. em cujo goso se acha o a.ju .. 
p_odení scr.exercida. pelo prucesso csta1Jcle- dantc de ostação .do la classe da Eslra.da. tlc 
ctclo no mesmo m·tigu, e prescL·evc dontl'o Forro Central do Bra.zil, .João da Motttt Ma
de um anno, contado da. tada da publicação codo.-rntcieu.dtL, 
dos netos ou dcci::;õo~ arlministJ•ativa.s, Olt ntt Do mesmo s~nhor, do· igual dat·'t, commu~ 
falta üessa publicu.Qfio~ d;_t, ·aa.ta em quo de· nicando que, nessa dttb, enviou á Sancção 
t<1es actos Olt docis(íe.:j tivcm:tm sciencia as PrcsidonciaJ a Resoluçü.o do Congt>osso Na.
po.ssoa.s oll'ontlida:J em· seus direitus. cional, alltorizando o Governo a modifl.cu.r-

Parag1·a.pho unico. Uma. vez dacop1·ido o a clausula. 3So. do decreto n. 3.812, de l7 de 
prazo da pre.~cL'ipção, . sem que tenha sido outubro do lnOO, rola ti vo â concessão feita á 
proposta.tLacção, os n,ctos ou decisões admi- Comptwhü~ Fül'l'Ja o FluviaL do Tocantins e 
nistrativas serão ha,yicllts como validas e AI'agua.ya. cessionaria. da. Estrada. do Fert·o 
su l~sistcntcs para. todos os efi'oítos, cess:wdo de AI co baça à Prttia. · da Rainhtt. -- Intei
qua.esq_uor ·-direitos a indomnizações ou resti- rada. 
tui~~ões, a q_ucpodoPiam dai·log<w. Do mesmo senhor, ch igunJ datn., commu· 

Art. 2. 0 A prosa1·ipç·ãJ, aqne se rcfcl'e o -nicandoq_uo o S::mado u;pprovou e nossa data,. 
artigo i1ntecedontesó se inte1:rompo1'Ü. por enviou (t Sancr;ão Pl'esidencial a. prop9siç~ão- · 
yta de clGtt<{~Qpa.ra a a,cção,equi1ntlo inter· da Camarn,, a.utorizamlo .a abcrtm•_r, doc1'e
rJmpida principütrá a corr•ur depois da data dito oxtrao1•J.inario de 8:660$ para p·:emio e 

e
d_._o

1
, __ .. ·c~_.t1._l_t-~oi_ md~·ct_·"1:_·tral_~~uj.wlic_ra_lq.ue_ so_ P_l.'a __ tl_·c_ a __ .• __ l'].Jor inl}Wessãod~~ obru. quo pretondent puhli~ar os 

. 1 '" . -sw . Drs. Miguel de OHvoira Couto o 1\..n~onio .A11-
Art. 3. o A:; snntmçns, nu o nnnullarmn os gusto de Az13vedo Sodi•ê e pa1·a índomniza, 

~ct:Js ou. decisões üas.•·-autoricla.dcs ad[llinis· ção. do Dt'. Vicant9 do Souza.- pela. publicação 
tL·.ativt~,s da Uniã.o, 11ão sei•ão· excq tliveis •. em· do • sEm t.t'aballw • Restituiçr,io. da p1·onu1wia ht
qm~.nto nrki fol•emconfii•madaspol() Sup1'0Ú10 Una-Inteirada.··.········-·····-····· ..•... ••" ·• ..... -.• ·.· ...••.. · ···• .- .•. · •. _.- .•... ··•· · 
·.Tr·i.bunal Eetleru.l, a.cn.jo sect'.3ttíl'ioou escri· Do_mosmo.slmhor, de _·igLtaL data,· ootonmu-
rifei.~J·~rnet,tet•tLi ' os; ao tos ···••··• .dentro • _ .·• .do .• •_. seis ~~c~~~t~t~~~~~9~~~1:~~i~~K~fitoutte. ~~·~'~~os(f~~~ 

Art .• 4.}' As_-quo.3tq~s rolativt~S á .}esii,o do d(3Sta·Camn.I'U., ••.• autorizando .lt ·. i.tboriUl'Lt_ •••.•• do 
dil·qito~indiyidua~$J_)pi~••-ac.tos· .ud.ministrati· cr~dito Qxtraordinario·-do_ .-l7:250$,_··pn.r~t>iU· 
YQ:~J)r[1t[QU~?S.~(} ;~çcprtlô CO.l1l. ,os •• rcguLtt;- deinnizaç~ãr) a() _ •. Dl' .. João. Vieira, de.· Araujo, ' 
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.· . · ... .. ·, .·_' '. " '. : ·,·,· .<· ._ -·. ' ... . ' ' ':. " ' 

•~f;~~~~~#. ,;n:~rii~·tó·~~~~~d~ g~~1~~~.·~:3~~t~~u::~~do~~·~~J1fm0Wt19é;e~;1:·· · 
-dtr.elt() .. ~Intelra.da. · . . _ . .· __ ._.· ···· - " ·. _ · · SIÇito. (A C()mm1ssao de Orçn.mento.) 

_, Do mesmo .::;enhor, de igua.l da,ta., . trans-_ -. . ·.·.·• .· ... · · .· ·. -· .... ·· · ·. · - . 
-mittindo os autographos de cu,da nma das Requerimentos: 
Resoluções do Qoogeesso Nacion;d, devida- Do capitão de íhtga,ta, -honoral·io· c lotc-
mentu sanceionada~, atl&oriz ,ndo a abertur<.L t f d 

-dós -cr_ editos -· ext_r_ ~_aordin __ LLrio_s_· ele _· 3_ :_60_ O$ _·e ncJl ere oi'nHt u Colh.ttino Marquos de Souza; .. 
6 - . pod,indo pl'iviloglo exclusivo durante :{'' an-16 s;, o pr·1meit\) panL pag<tmento a Antonio .. b ! · t ·· ·· 

Rodriguosdc Oliveira.~ do ordcmtido de <:~ma- nos par~ ostéL e ecor on ra os portos· dq Rio 
·n"utmse do extincto Arsenal de Marinha, d<li . de Januu•o oBelfSm urn<t c~~n·ei!·a do dez O'ft
R4liia, a. contn,rde l d-e J·a,rieiro de· woo a, 31 lel·as, media.nto as eondições quo indica,;~A' 

Cummissão li e Fazenda e lndustrüts~ · dedezembrv de HJ02, como ftlnccionario vi-
-talício. em di::lponibilid·ade, e o $Cgundi.l P<tt'a, D~ Joã.o de l!~<.tl'ia e üe Izaias Pires de Lim,t, 
pag;u• .11 difftJrença de vencimentos ao. ox-ope- pedtndt:f permissão IJara cón:-.;tl'nil' um;:t ponte, 

·,:rarío dasuffi.cinas de torpedos ,, olect:-icid<tde co.m privilegio pot> 50 annus, dentro d,,, zona 
JosP Pinto de C:~stro.~Intcíeada .. · llnüt~tda.J)Oio Rtbeir'ão das Ca.nô tS e Rio Sa-

·. Do 111esnio senhoe; d(} igü'_t,L data! commu- püca]ly.-'- A' t.'om~nis::Jfí.o de Obras Publicas 
nicanJ.o que foram sanccionada,s pelo Sr. Pro- e de .cotànizáção. 
·sidemed<1 Républica, as Resoluções do Con- Do l'vbthildo de Gastl'o Poreiea do -Sodrâ 
· ~res:;ü Nacionàl, das quMs envia um tlos pedindo relevaçã_o tla p_I_·escl'ip_ çào_ em q_tie di_·~ 
respe~tivos autographós, abi'indo et·cditos t · · i · 1 ld 
e. xt_ l_'Ü.O_l __ ·d1_·na~ .. ·ÍOS_ •.• l}l_llü._.·_ -_;_U_Ll __ --_· 0_48:)._8_80 __ pa_ ra __ p:l,_g' __ a. ___ .·. Ol' lOCorrHO lXl,r<:L pcr:cc )01' O .·· IllCÍO-SO O · U, 

d d d d q.ue . t·inhr~ _ clil'eitu, nos termosdo ·· decrêto · mento .· __ o-ur emt o a que tom ~~·e~to o. e:-5~ · 1 ')3 ) d ')l 1 - 1 1 · l 8 · 
crevente aposenta.do _ do e:\ctincto Arsnmü n.-. •- :.,, o.;'"' - tel.ezcrnJt'o ce -190~ ,-:--A' 

-de Guerra tl.tL Bahia .José Mendes -Diniz ; e Comn:lissãu de Fazenda e Industr ias.-
. outrú -de '. D9-2$UOO pc.t·ra, pu.gamonto-. ta,mbom Dos. pcofessores e rcpet.i~or()s do I~sticnto ·.· 
elo · ordenado,:;, quo compete ao ..... poditgogo Bemjctmin Consr.ant, pcdinuo que lho:; seja 
~posentadoda Cumpaohia tlc Api"ondiie~ ·Ar-· concedido em seus YOJJcünentos um <tccres" 

· -Mfices-. do extincto ·• Ar.:;enat. d~ , Guot'l'ctde cimo· eoree~poÍlúente ao que .·._ tivm·arn . os 
·Pm·namhucó, tlinento ho119i'Mio Joa:qtiim lentes.do·GynutasiiJNac"ional, . pelos ~lccretos 
Antonio de :Oliveira Ha.dnelii~~ Inteil'a(ltt. n .. L075,.de l81JO e n: 1.194, de 1892, poste
(Archivoni-:se. os '-il.ti~ogt'.aphos.) - · _·.. .-... . .. rior·es ~ JWomulg~tÇão ·- do l'egul,~,zneu to do 

J)o 1uosmo. senhor,('c !L do ·corrqnce, com• instituto HernjamiiLConstant, que. ú o dccr·eto 
mun!éu.ntlo qUe nes .a da.tot o :-S(3nadoenviuu den. '108, (lc l8~0.---A' Commissfto de Ol'ç:a.~ 
~L ~Sancç~ào l)L'esiricncial w l~o.:;oluç_ào do Cun- 1uento. , 
grosso Naciunal., a\}.toriz:Lnd.o 0 Guvemo . a Fica sobre a mesa:, a.té ulterior delibera-
d~spendN• até a quantia . rle , 200:uOO$; com 
a EX:pOsição lndustl'i.al de _Appu.,rulhus a Ai- ção, 0 seguinte 
cool, pr•omo·vhi.a-peln. SocilJ(.i_a.d~: · Nucional de 

-.Agi·lcultlnta., ·a . qual. dever;i,_ ret~tUzwr.~senesttL Pon,J.I~GTo 
-CapitaL -~ lrlteil'ada. > __ ···. _ _ · 

. Ü.J mesmo s.mll1o1', ,. de 12. do .. coreento, A. eNrnxula,, nnarchica. · G onoi·osi-~sí.maro" 
·· .tru,nsmtttiuçll) um ·dos aU:tJg,r·apbos .da Reso-- Ol'g<~pizaç~o dounsino __ .mUit:w, · tlue baixou 

:.ltH;ào d.ú Cong-I;esso ·.·'Nacionu.l, ·_ d(3V:ÍdiJlUOllte com-o . decreto ·n •. ···. 2.8i?l, . de ·l8de abril de ' 
.sanccionn,cta,. dispeasànJ.o UO::l. ~Xamespratícos 1898, contl~IU,. entr•e Ol'Íginac:f uíspuSÜ,:ÕCi:i, -
.de que cqginàin . o::; iu~t. :28 e ~g do .. ri~gulu.~ uma~ que.oxig.e, mais - que ,q-tlaLqqe~ uutra, 
.manto· de. 8l.úe II).arço. de 1851., .os ofl'ici;J,es promptu. tiOlução da p:t,rte dos L;gisla .• ores: ' 

.. i'O,; pr_uçU,~ ; ·do .. exerçito; co~pJ_).etentumente ll~l.' é <:~; q.ue SQ .··_a<lha .. consuhstancüLda -no art. 253 
:• )Jilit.ados Golli os resp_ectivvs ·CUI'SUS de arlnJ.s do reguta,rneiito . que b ',~txou com o cHado -
· -:'ii/ qlie -perfencem-.. •·•• --: In.te __ iMd.a; (Atchiv_ o~se · 4ecg0to_. . · .... _ .·.. • < > . ..... ·•·.·.. ·.· •. _ ·.··•· .. ·.· ·.· . ·.· .. 

. o' au~ugl'apho.) .. < ·-·. ·, ,· . / · .·'· . -· - . ·-· .. : -Por· esse-artigo ficaram fechadas U:spol'üts 
, ~ PO. m_l\~1J:l0 s~uhor, . ·. ~~- lgual_ ~a. ta.,: t~a~s,.. das. osGQW.s .1nilitares .aos jôve1Js • ofliciaes 
_;"~+·]t~:udu,~-~ glos-:_~n.utqt;-~a?l1~s,. .. s~nC?lOJ:la4os:. qu(3, pJt- mptlyos, ü?iPOl'i9sos, . _.- ~ão puderam, _: 
d.!1~ Resol~19a.e> - d~ .. •.. ~0no~e.~s~Nac1o.aa.l, ·· . _~"\lto, ,. ; em· ciadopra,zo,; .: elfect~al' mu.tncuht .om .taos· 

.. ri.Z:lJ1d~:-' oi, P9.Lier >··Ex~c.~ttl,V:O ~ cy~ped~t -~111-. ;os.ta}b"leêimentos· _ - - .. - . : . · - _ - · 
. a;nno deJ·Icenç,~,;~ . . Ju,sé· Qwo.ysw, -M.etL"a,,. <).SS.l::r- · · . ~ " • • ·• · .. · .. · .. · :·, •• .. ·.. , , · : _ < .' ·' . . .• 

-' ten~tú; .. · ell"eeti;vo.~-· ~~ ~ .olisoi.-va~Qri? <.J.o R:iv _àtJ.- .· .· - · A:~si~; · sen~ · 1nt1ITI.Otiyo . jus~o, • noga-so·a 
·. ··· :.Ja.n,eiro. ;_ •. _ . · ' InteiJ:>~d~.C (At'pllivc~seip • a}l~Qfc ;i[lstt·ucçãq ... a • .. J~PrnPfQS.Q~ ··.··,onicJg.es •·que,llem 
, .. ;ggapll\1;.) · ~ - . <,: · ··-· .•• ~.• •. · · ...• :···< _.··.·._· __ ·.:< · -••. •--·-·~ ·. c ·<· ·· ;_. .. . ·.·.·.· }:lo inen()s,·fa~~:n:rral'W•ªu~. re:;p~cthvos~corpos, · 
···•-••• ·'-;'JJJ,,:.MlN.sterJ.;o .dai'>lndl1str~u,-;Nt:l,çao: ~ :qbna~ : tp,0rq.~t~.~ S9 ·;L~f,lr<:J§.-,t~0}9S 'J>~~·tp :,do<. lml, .e;(cc-·· 
··~Publicas, ,. d·rl' '12 - d:o: ~w~.:~nt~; ;, s~tti$(a;zend.o i a•~ ,dente,tdP·1uU.4ro· .. ·. _,:,,<T; ;~_ : _,,>• . ·•··· ·· _, 

'--:\'o!. <'" . . ... _ -: _ n . ,, ·- -
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.••. ;;: ··';·Para ·.tei·min(l,rc<)iriá .• _flagraiítê :injustiça, 
··tã:() - _ :pr~judicin.l ·. ao .exercitb_,-·sujcito, ·á coúsi· 
,deraçãodo Congresso oseguinte · · 

;· ·O· Congresso-·Nacionai decreta.: 
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slissÃo -E~t ,:14. riri s1f rEMun.o .DE _ t áo2 _ · 2Dl -

!.(.~: 

~:de ' 3ó:OOQ$• supplentar á rubri6â 4~- Com.;. 
mis~ões. de . . Lim~te3 --: do art. _ 8° da. lei 
-~} :957, de30 de' dez3mbro de· 1902 ; 

--- 2a .pàrtê . (ás 21/2 hor-as, ou antés): 

;~·~pón~iriuação . da. 2a discussão do · projoct.o 
~!':: 18'?, de 1903, !lxa.ndo · a_d~spoza do -Mi
,lllSterm das Rela.ç·o~s Exterwre.s pa ·a o ex-

2a discmsão. do -projecto n. :329, de 1901, 
declarando da competencia privativa d.a 
União de-cretar impostos sobre generos de 
Ot'igem e::~trangeira, e ·dando outras provi
doocias .-

:,.~rcicio de 1904 -
L~vanta-sc a sessão ás 4 lwras c 20 mi

nuto.'3 ela tarde. 

S2a SESSÃO EM H DE SE'l'EMl3RO DE 1903 

Presidencia -dos Sr$, J>cwf.a Gaim_al't.7cs (P?·esiaente), Oliveira l'i[JUCJb·edo (fo Vice-Pre-
.- side,1_~ te ) e PaHla GuimanTes (P.1·eside nte) . 

. --__ -' 'A.ü '-·Ineio·dia proc~de:se it eluimttd~ a. qüe E;n · següida (j app;ávada a . ne ta . cb sessão -
r~spondem osSrs. Paula_ Guhnarães~_- AJoncal' antocJrlente. · 
Guimarães,Thomaz Accioly, Joaquim.•Ph·e.s; 
Eugenio Tourinho, Anthet'o Botelho, Enéas 
Martins,' Aurelio .·. Amodm,c' Qhristino Cruz, 
Anhio .de Abreu, Thom'1_Z Cavalcanti, Gon
·çalo ·Souto, .'éTaval'os · do .·. Lyra. Fonseca, e 
Silva. Paut:~. .·o Sil.va., \Valt't•ido L'3al. Ter ... eira 
·Uo Sá, El'mirio .Coutinho; CelsJ .de Souza, 
Angelo Nctó, Euu~bio de Andi:·ado; -Ar~·oxella.s 
Galvão, JoviniLtno do CaL'VLtlho, . Foti;Jbello 
Froi t'O, Domingos GuirriaL•ãos, Noiva; Su.tyt'..> 
Dias, Vergno do Abreu, Tolentino dos Sa.n
tos, Rodriguos Saldanha, • M.1rcolino Móui.·a, 
Bernardo Horta,, Mello Ma,ttos, Augu.,to de 
vasconcollos, E rico. Coelho; Ga.lvã,o .• Baptista, 
Mauricio de • A b;,•ou, Carlos Teixeira, Bl'andão, 

ORDEM DO DIA 

O S1:o. ~fesideiité_._Nãoh~vendo 
numero legal para,-se proceder .· tis :vot~ções 
das· ma teria) constante:, .da ordein do dia.; 
p~tSSl\-SJ <i m!ttm•ia om discttssão. · · 

PRIMEIRA PARTI~ DA ORDEM DO DIA 

Sü.o succJsshramente sem dehn.'tc enccrt•a
dos em 2a discussão os ar,ts. 1° o 2° do pro
j3ct~) n. 219,dc 1913, uutor•izi1ndo o Porlor 
Executivo a. abrir ao MiuistePio das Relações 
Exteriores .ocrodito de 30:000,~, supplemon
tar á rltht•ica 41

L- Commis.;õcs do limites
do art. :soda lei n. 957, do 30 do dozombr•,J 
(\e ·I 902; ficantlo adiada a, vota,'çã,o. . . · 

E' annuncit~dn ·a cintinw1çüo da 2.1. <liscus
são do projecto n. 185, de 1903, fixando a 
·despeza do ·Miriistorio das Relações ... ·Eücrio
r·os para o .exercicio de 1904. 

- João Luiz, David Ca.mpist:t, Carneiro -de fte· 
zende,_ -Leonel Fillio;lienrique· Su.lle3, Calo
geras; C:Lrlos pttoni~ Sablno Barroso, Manuel 
Fulgenclo. Nogueira., Olegal'ió M[Lciel·, \Ven · 
ees~áo ~raz, Mor~iP:l. dn, Silva. Bornai'tlO de 
·campos, :Valo1s ·. do C:1stro, Arnolpho·· Aze
vedo, _Eloy Ckwes. Alva,ro de Carva.lhO, C:.m; 
didl) Rocü.•igues, ' Hei•men!."gildo do · .. Moraes 
Filpb.',- Joaquim · Toixeiru BrandãO, Be1'na.rdo . O .Sr .. Presidente-- Tem tt pala
AntOnio; Costa . Netto, · ·paula . · Ram~s, Abdon vra·. O· Sr •... Erico .•Coelho. 
·Bapti~t~1-·: .. Juve_na1 -.. Millet,, - -:_ G _er _m_~ _no -. _I-Iasslo· .· . ..... _.:· : -.. . -- -- · _;_ , .... -.. ····· 
cher, .DomiilgosMl!searonhas, Vc.;pasiano de · º·· s·í~. Erieo. •· ÇoÊ!lh.o· eomQça 
Al~u,qú.erquo; , O.ioguJ~'ortuna, CamposCartie:..' congratult~ndo~sé .com u. .. ·.•M'esa por.·--- vel'- · o 

{c; IiQmern de Ca1•valho .- · · · ntvel rriCII'<l~, p:tracborn dizerJ ntel1eQtJial, .da 
· __ ·.; .. -_=. :_ .. -~'_:E ____ --_:".-___ .'_-.:,_1_-i ___ d ___ a __ --_._c: _ -.P-_ o_-_.· _-.s .. '. t.a.·-_ .. ··.o_-. tn .... -.--.-.d.i _-.s .. é.u--_. ssão a_·_: ___ a ___ -_ -_ c ____ t_'a .•. -.·_ •. _ Cama·t·a~· elevu.do de : -pônto; · póis _além Jo~ - _ qradores afttínádo.r\ tuo vêm das J~gislatt~ras 

.· ··. ,:_~~"Q: .. s~_ ;·;: .. ql.llê.(;~~~·~ :.·col1lrn~nica . · q&e ~;::ét·~\~-ri~ .•. sR~·~~~~;.epa~T~~Q~~rr:~t~~~i~~~ 
o . êé. _ Depútadó~ªttryam I..'e>bo. 4(3ixade com~ ·abã;iwada ;: de -Mimts · · a:er~es pol()s·iJotaveis 
p~~~~g ~. ª :• ~-o~s~o , p_o~: i nc~rrun,q~o · · d c • saúde· ür·a4ôr(3$ _q 9~ · ú. - ~~o-rn ~xlii bi49 ,· llÓS~ .t~J ~gis1 a

·. ·· •·•·••>l<> •_-.:;,•.; •. , .:·. ·· .. · .. -... - .. ····•··•· .· ....... ..•• , •.· •..•. ·.·.·•··.·· .tu!'il;.· ... o · fif~c~nr •• sinc.el'ida(le;/p(J~$ . ·· · s1 qorgupltt 
•. ;1.()~ ; S\..-, .. ::'~~esidei~te · ·T ·A. •l\re3.a> fica : di} ,VCÍ' > qlfimvosdo •. seu paíz ·oml.l .. arem .. co1ll r < -': tntefrtl,·~n; ;;} .. ''<: ' j · ·:_ : -.~-,,·:-?- . ;.>,·. os -v.clhós o~tadistas. . ..· .~ ~ - -. - . . 

. ··~ \.:. 
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' - ~Ic-s-~ ~~~·tetia'; .' mas comó': shnplos llledidi.de del~fcO _· Bor:ges; EduârdoStuqart, Abdqu Mi4 . 

govE)rnp1 pil,ra eyitar: ma.l mai.or . emql1~~"' lanez,~osé ' Mar<~ellino, Briclo _ Filbo,Pereíra. 
tõ.es de ,politica interna.- •- · -. _--- _-- -. . ·· .. ·.·•··· ..... ·.·· ·.· ·• d(' Lyr~, J()ão yieira, Ma.laquias Gpçç;olves, 
· Re;;pond~ o .sr • . Germano Ha~slocher•· .quo Esméraldirio Bancleira,•·.Arthur · ()rLtndo, Roc 

nôs .1•esolvemos as. nos:ns questões no uso drig-ttes Dorla, Oliveira, V<dladao, Leovi.., 
~a nossa soberania, e o orador respon4erà gUdo . FLiguctras, . C,·.~~eo Rc1Jello, Tosta, 

· â.sua propria·pePgunta,, . as~everand.J - . ~er jus- Felix Ga.,;pctr, . Augusto -de Freita.~. Ro(lrigues 
tificn;vel uma rrii::;são como _ fôra a do Sr. Lima, · Eduarüo Ramos, Pal'a.nhos . ·Monte· -
Bà~aró,_ de .que pret'émlé occllpai·-se. negro, Jo_$e Monj~tr-dim, Galditlo Lo1'eto, · He· 

Entende que impt•ocede ·· a . argmuentaç~ão redia de S<l, S<.'L Freh'8, Laurindo Pi :.ta, Julio 
do < nobre DepUtado -por Míilas; Sr; DaYtd Santos, · IIenriqne Hoeges, Ceuvéllo Cu. val· c · t d · t" ca-:- d, Franebco Veiga; Vida to .l\'l;_t::;mu·enhas, 

amplsta, quanto ao pon ° e VIsta cons I- Ribeiro Jnnqueira., Francisco Berna,ruino? 
tucional da quesLão e -diz que . llTI} caso é Bueno do J?aív<t, Jouo Luiz Al_ves, Adalbertu 
a ~estatistica.,outro a dyn nniect. No primeiro, Ferraz; 'La.mounior . Gouolfredo, Padua. Re· 
os conceitos constitucionaes ahi (~~t~to como zen"e, G<Llnão . carvalhétl, . Jesuino Cl.trdo:m, 
diamantes brutos;. no segundo, veem as lei::; Rebouças do Ca.rvaHw, Forl't~il·n. Braga, José 
ordi!}aria~ de inteepretação ou. desQuvoh·i~ L b · · R ·0 · r T t · l S 
m,ento~ - qua:údo os textus constitucionaess·f\.o 0 0 • Ac1mnu :\1 eu·o, )enecw ·o te. ouza, 
obscüros. .· · · - · · Liodolpho Stn•ri, Cado::l CavaJca.ll ~i. . La· 

meohtt ·. Lins, Elisé:ü ·Guilherme, ·· Soares dos 
Nfi.o (l.dmitté a. hio.logia eonio _fo1·Ça .obl'i- Sn.ntos, Bai·bo::;a -Lima e .Ta.mes Dttl'cy. 

gatJya· .. á .1nterpretaçãpda Coinn~is::;ão a t=on-
·- t-ro:rio:·~se1JSu; c seria isso J?Ôi' _a .. · politiqn,, .· com ... D~ixa; ··I , _• de compa1iorer .cc.m ·causa partkic 
tod'as~ts suas ~··•·· :Paixões, · na -. · interpr~G{tÇão •··d.a p;1da; . õs _·sr-s; .Rn.ytnundo • Ncry__,. Sc.~_ Pci:x?t.o, , 
~e~ furifi~~wpnt~L · ArthurT.elr~os;Guo<lolha Mourao,QtasVIOlra) 

·_ : IJirla· cOusê~ é • a··seicncia sociÔlugica •. dou- Joã~ H_t~ytl~t> •• Joj}o.Lopes,. Sorgio,Saboya_, ~e~ 
t1'iná1··i(1, Ql!l rel(.l,çào ao direito ,e ·. outr·os fa· rejra ._ Reis,.Trindade, Soar9s Nctva., Mormr~ 
ctosOda: vida social e . ouka cousa é ::t. 1nter- Alyes, Cornelioda Fonsec<f1 Esti1dO Coimbra, 
pr(;ltâção .do textoconst1tuciónal. Ped1'õ Per.-na.nibnco,- I~lpidio l?igueiredo, . Epa~ 
· · ·· · ·-· ····· ·· minond_êLS Gr<\Úínclo, Rc1.ymundo de Mirand~l, 

.·. Á . 'pôlÚ.ic~~q~Iéêturiêçãoso~ii{I~ -:-hao ·.·.> Clc·.vH Milton, Buicão~ Vianna,; Pinr.o.Danl;i;LS, Joao 
influir· nct illterpretnçãorl .s leis; ficéu•iam B<tptí:4a,··· Belhrwio de Souza., Süva~ Ca:? tro, 
os ·conceitos·· cunstituciona.es · OBúllallt.cs, á Lout•eoço . Bn.p~ista, Beza,mat, _ Peceu·n. L1ma, 
meréô tia~ condições occmüonae~ do rl1eio Pa11lino de S)uzét, Esr.cvãoLolJo ; Bernardo 
político sodaL - . iYLuntci ·o,. poni<lo FiLho, Antonio Zaea.l'ias~ 

. .. . .. . n l"t ' - ·~ · Ctttnillo ~:ua,I'CS F .lho, CuirYaLllO Bt'íiitu, Ar· 
Convém em quo <~ ,ons ;I lllÇ'<to nno possa tllm· Turt>es, Lillclol.pho Cuet:wo, Ednu.l'do Pie 

ser um:1_pyr·amide do Egypr.o, . fi:i:mc e ina .. mentel, 'Ro I<J!r)IIO Paixf.í.o, Domin~ucs ele Cu.:;-
bàlayel; um rnonolitho intu.11givel; ao con- t 1 y. 
trà1•io <lisso, deve ser corpo quo se p~LI!Sa. rau- tro, Pt•.,nr:isco RoJucit·o, Azev,·co · t.ar·qucs~ 
dificu.r .do acCOl'd.u ·com a. opinião e a. evvlu· ·Rodulpho Mír·:uHla, Candido de Ahr·~~~.~. I~'r~n· 
ção socia.l. dà. .J) ·iz,ma.nifestadu.s no -vot;o elo.:; cisco Toluntino. )[avier· .do Va.lll,, Vtet~C'l,llO 

· · Monte h o, Ca8sii1UO do Nttsci-!nen to e AlleediJ_ 
seus t:~pre~(31ltantes;· · Vél.l'c

1
lhi. 

: o-·e~l~a doi· · ·fon:~wla ~ .. hyp ·~these de . uma . . .·. . . . ·.· ·• 
. l~i ~>o,r:din-,i.[;h _:vota4a pelo Cóngresso .e . S'l,HC· . -8 .~em c~tusa os Srs. Hosanna.h . do ()Uveirá, · 

_ci~~ada. p_~l!) Prcsident.e . _da .· Repll:bltc~ q,u~ -RaymundQ _.,Arthur, Eloy tle SuuZtL, A(f~nsa 
seJa · c?nt}'<tl'ta a um preco_ltf? const1 m:.nonal, co~t,a .rvloeeil·i-.i. Gomps, .· t~or1·eia uutra, Ame- · 
a Jl~~}l<:':a ,Ferter·i.tl, em esp~c1e, en1ca::íJ . .• con.- rico hw AlbnqueL·que, FldeHs Alvos, .José 
c1·~tq, Jrnpe~e .o dc:senvolvtmeur.o · tJ.essa lm, Buoifa.cio, .G:a.stão da ··cunhi1, Astholphu ou ... 

- ~.OJII.~ párad~rro'ú hc~n~a _q1.1~ .se arr~ga para_ ·trct,Herni.tr(lo •de · F<~Jrü1 , . Co::~ ta Junior; . Fel'· 
111~e~prcc~r , a .• Con1m1ssrtg • a .contrctn,osensu. - nando ' I:>r.~stes, · Amctl'al Cesar, Leito elo ~o~z_,a, 
-';_O.'SR\ , PRESIDENTE ...:.P,eÇo .a.o .nobr·e .Q~pu< PauUnpCa.rlo::~, Franç~scoMalta, · M<~l'çlLI. Es;~ . 

. :_: Í~o:''\~:.fi!l~~ll de Íll~~~rm:np.e:~· : o, SCl:J. d ÍSCtlrSu c·cobal' C': Angelo .J?inhetl'O · 
po1~ .<l)~guns- ;rumneqt()S ·, aª'n de -so p1·oc1:d~l? ~ ., . · 
ás§otações;:_~,< · .. -·., ...•...•.• -... ···.·: · ' ·. ·.-. ·.··9r~~-; :.~~ .. e~ir.ie3~ite ·~ :Havcrúl6 - iÚl.~ 
.> .. co'Jllpa{·~cein mais os .s.t·s •. Oliyeh~ll. ·FiglLi:íf· ·n1cL·o ·lPO'al: ·vt\o se rwocedet• · ~ts _ votJ.([Vos ·da8 

·- r!á4o,-iJt.ilio ·de·;Mellq., c];lf1SSO-' .,Mi,;~a.q_~p., .. Q.at~Jos nJ.Í1~9l~ia;i . ç~üstanftes .-.. da •. Ol'dem ...• (lo dt<~ :e da>3 · 
. ·. de· , '·~qv·a~~·' ... gogeriO.·c.le ••. :Mi~a.pq~~ -- lnd. \o_. - qP :· êtue· ~q ;)ióbtt,Ol • ' SObro·•···u.•mo.sa. . . _,., .•• ... ·.··•· · ·· ·····,··.·· ·• 
· J3ra?JJ~\ . J\,Ot()Ul.O ·: ~ll,.SJiOS, . qqs~ )CliZ~blo; -pt•P!tUO··j ···· • ] : >.*.<', ·. ·:> i .. .. ·.·: ·· • •• •. •·• ... ··•·.·.·. . . .. ,, F . -~ {> 

. . S4rifo~;> ... ~utz : I>.om,i~gy.es1 .: < J~çzár,t;Jl · font~ .... >i .l~_m .~~ll!llPW -.!1-- ~rmt 1Ioh~.~t_~~-<.I~J?PI'OY~1· .r:,Jt,/~··· · 
;>inofle; ·.Vh!gilioBrigido,;.Erarunsco.> Sá:; .-Frc~ clfl,09riqdloWl;dfJ, I.U~Qjl~çtp .n •· 2p8 ~· ·J.1 ~ ••. ·1.9 .. • 
~-'-·:·:~~'-.-~~:;:;;~.~:;:~:~~- ~- 2: . ,C··•; • ."':' ~- :·':<:' ~>;;·_:}P?<':"_-~-t-<-. :< ;'~_~", .: '"" '' . . •;: : :.~ ·; ~ -~~-. .-;~-, ·-·' .--.... ;.;.,.· ·,. ~\'~:-.<~'' /·,'• 'o -:~ - ' • '· ' ·~ 
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·\ .. , .. ~, li{lo, jÚlgàd.o .. t>lij8.cto_, ele·.· d~rlb;l·ação ·._e· São successi vamen te postos a votoS'~""é"~ 
envià'do· á Comniissãode-Marinh::t e· Qun•1·a. approva.dos em 23 discussão os seguint~s 1g.r~ 

, o s_eguint} · · · tigos do 

~ROJECTO PRO.JECTO 

N. 221'--1903 N. 215 -1903 

-Re,oga_o d·i~t. 253 _clol~egulanúmlo qus baáou O Cong1;0sso NacÚmilmsolve: 
~~9: decreto n. 2 .881; de -18. de abril de Art. loFicn. o. Poder -:E-:cecutivo .autori~ado-· 

a. abril' ao Ministerio da. Indu§tria, Viação o: 
A esdrúxula, anarchic:t 0 ._ onermasnma Obra:s Publicas o credito extra.orlinario de 

:, TeO}'ganização do ensino -miUtàr, que baiiou 514:043$~00 pa,t•a, na. confoemidade d:1 ta· 
:_ · éom o decreto n. 2.881, de 18.-de abi•il d3 both annexa, occorrer ás despozas .com o 

· d898, .. cont9m., cn tro origioàos disposi.Ções, cui;teio · .. da. E~tPada. de F drro S. F 1'ancisco 
· tl:Ql~ que _oxigo, mais que . q_mdquer outra, )(avier ao. Commcrcio; . incorporada admi
prompta solução (la p1rh -do:S legisladores: ni:3tr~:ttivaniente á Estt~ada do Ferro Central 
d a qU:e se acha.com'3ubstanciada no a.rt. 253 do B.cazil. 
bo regula.meritó qU.e b::tixou com o .citado· de~ -At:t. 2o llevogam~se as disposições em coa-
reto~ .··.. _ . . . · ... · ·. .• , - . .trar1o. t: 

.. Por -esse art;go ficaram fel..lhadas as portas 0 ~ . 
_cas escola~ milita1'e.3 aos jovens o'fficiae.3 que, I 1~ 8~· )· aula ,Ram~~ (pela ordem) 
cor motivos imperiosos, não puderam, em -S . _Pre~;dente, trata.·se v . .,sLvolmente de 
pado prazo,effectuar mntl'icula em t:ws e3ta· ma.ter;a. uroe.'?-to 0 eu pe_ço a V· Ex: que ~o~-
delecimentos. . sul te a Cas 1 Bt c9ncetle d1spensa de mtersticlo 

· . ,, , '. . pa,ra que o peoJocto pJ.§;sa. figurar na ordem 
• Asstm!.. sem unL.mot1vo .J~sto, nega-se a do dia de amanhã. 

' ' lns~rueçao a uumerosos.offi.cmes g.ue, 03i)) ao Consultada a Camâra, ê concediJa .a' 
menos, fazem falta nos respect1 vos. corpos, dispensa. . .,- < . ; . . . · . · · . . .• : 

... po~·que só alfer~s tem9.~ pe1•to demtl exce- ·_.E' _anntinciada a. votação . ~J ;projecto:: 
dentes do quadr_o. n. 1;,1, ,deste .n,nno, que autoriza .o Poder 
.,.Para. ter•minar com a flagrante injustlç~a, Ex.ecutivo a abl'ir ao Ministerio da Guerra. 

tao prejudicial ao exercito, sujeitamo::.l á con- oeredito ext~·í1ot>dinariode 25:090$165, sendo: 
sidc·.·ação d.o Cougra.sso, o seguinte pr.•jecto 21 :500$IJ::tl!tt pagar os vencimentos. do ca. .. 

pitfl,o Ann1bat· Eloy Cardoso, IH.>ofessor da 
cxtínb b~scola Milit:~r de Porto Alegre ; 

_ .Art. Lo Ficf1 re1og&.úo 0 art; 253 dol•e- 2:672$040 para pagar os do Antonio Se•
gulamentç, quo· baixou com 0 decreto n. ~.881 mean:o dag Mercê:;Proto, mestre da, ofn(}ina 
de. 18 de abril do J898. . · de sei'l'allieiros do erctincto Arsenal· de 

SuJa das ·scs~ões, 12 de -setembt•o de 10031' Guerr~~ de Pern,únbuco; 516$125 para, pagar. 
-Juvenal Míllel·. os de Candido Gome:,; de Sá e 402$ pa1•Li os 

de Cesario Manóel ·do Bom fim, aquelJ.e 
·tr annunciaJa a coi1tinuacão da votaçlio do gult\la fiel o .·esto servente do de-posito_ ~c 

proj~çto n. 16_4B; dc1093 .(p:ojecto n .. 301, polVOl'lt do Mat:ttt'l, ll!t Bahia, uisponsa.dos'do 
de HJ02), do Senado, que estabelece a p::mali- servíço(:~11discussão). . _ . _ . 

:., dadepara os crimes de que trata o art. 107, E' unrluncia,(lu. a. votaQão da seguinte 
~::---~. · do. Cudigo P~naJ (39 disc~ssão.) · ~ emenda. do St•, Horedia úo . Sú. ao referido 
J{;- . . · :·E' ann~ncíada a·,v~·tàção da. seguinte projecton. 154 doste anno: · 
f{~~:. : : emenda da Commissão do Co.ostítuição .. Le~ «.\ccre:;caJto~sQ onda convicw: 
:x::<: - · ~islação· o Ju:;;tiça,.soh n.· 1: · · · .' Fica. i~U.a.lmento o Podov l~xoenttv·J auto· · 

'" 

... 

~---·~,_~.i ... t.~·· •.• '.· .. ·.,··.·_· •. ··.· •. ·:··.•.-_.·_-.·._·-.·.c·.·.··:···.·· ·.·.-.-.·.'.· , _ _ : «Rest:tb~leç~·s~o f),~t.>l 0 doprojeeto·~~:-104, riza.do a aln•it• ·o crodito. ne!leíirwto . ptu·t~ o .:; . . do Sonado.:. . , ·-·.·-_· .. ·.· ··· ... ·---. · .... < . . ..·.c •·· pagamento_ ao capitão Sn,tíWnlno Nlooü\.o 
;;;;:- ··.· _· .•. . Ems'13guidaé~ppstU.â voto~ ~.approvâ.tl~ a oa.rdo.~o, Lênto··.da-l~$cola MUltt~r,. qu~ ·to ij.Cb~ 
•; .•. . referida. emenda. . da commissão. (lo Consti·· em cpndjcões íd9ntiév~ sls doea.pitã.o Annlb~~ 
~;.~. >, tuicão Legislacão,f3:J:ustica. : < .... · .... ·•· · Eloy G~rdoso.» · · · · ··· · · 

~~i~K~'~' <,(i"IÇ, ~l"ê•l1~~-t~-#q~nsíd01'~ pro, «>•· ~.,, . ,._..h<>!Jl.n"' c"'"al~an~t 
f''''J ,·JUdlca~L\ -· as •. · del'rlatsernenda.s •·.····offere<mlaSíl.O (pela.m·dem)-Sr. :' ·Presidanto·, . . voto ·.corltt•a.•t_ti 
~f~~: :·::: •. ·•P:roje.cto .. 4o.S3úado.i.: Q;proj~ctQ ya.e .• sor sub· cmend\~,. nfio,porque •negue .o dh•etto .slo• potl· 
\·];. '· :· ~ · ':·1U~ttLdO:. ·ú, s:~,nc:;ão c pres_íde)lcia;l,·;ofliciandQ·S:3 clon;Lrlo ..• · · · ·· · · ·-·-- ·· ,c' • 

t •"· ·-· ao Senado do occorrldo. · · . , U~L . St\.. rJgpu'l'AI~o---N9rn }louve pc1;Jr;ão· •. , 
~-:.:.i!l_~ ·-~·':'--'-,<-:0_;;:';. ; .- ' .. ' 

O Congrosso Ntwiona.L decreta: 

a 
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SESSXO E~C 1!~: 'DE. SETHl\IBflO DE 1902 295 

~t~O-SR. THO)!AZ CAVALCANTI- ••• mas pelos 
.'fundamentos que a . Commissã.o dou, .··• isto é, 
;Por não ter sido. justificado o direito, nem 
declitrado o qttantum dar reclamação. 

São. successiva,mente ·postos. a. votos e ap
provados em 2a discussão, os seguintes ar
tig:os do 

Em seguida é posta a votos o l'ejeitada a 
.referida emenda do Sr. Heredia de Sá. 

Em seguida é posto a vo.tos e approvado 
-em L3a. discussão e cn viado C~ Commissã.o de 
Redacçã.o o seguinte 

PROTEC'l'O 

N. 154-1903 

O Cong1•es.~o Nacional resolve: 
Art. L° Fica o Podoe Executivo autori• 

zado a abeir ao Mioisterío da Guerra. o cre
dito extraordinario de 25:090$165, sendo: 
21:500$ para pagar os vench11Emt•Js ci? ca.
pitão Anníba.l Eloy Ciwdoso, p1•of8ssor da ex~ 
ti peta ·Escola Militar·. de· Porto Alegro, no 
périodo- de 17 do abrU cle<18U4 a. .w ·de . no~ 
vembro de 1897; 2:672$04"0 parà. pagar os de 
Antonio Semeano das Mercês Proto, mestre 
da oflicin:t ele . serra.llleiros do .• ex ti neto _At·· 
senatde Guerra de Pernambuco, nO periodo 
de 19 de janeil·o de 1899 a 20 de nHüo dcl900; 
5J6$125 pa1·a pagar os ele Candtdo Gomos de 
S(t-e 402$.o~ de Gesario Manoel do Bomfim, 
aguelle guarda fiel e este servente do Depo
sito, do Pohrora de Matatu na Bahia, acontr 
tl.o 1 de s:Jtcmb ·o (le 1902 até 5 úe fevm·ei.ro 
do, 1903, qu•.wdo foram dispensados. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' anolllwiu.da a vota(;ão !lo pr•ô,jectci n.212, 
de 1903, auLoriza.ntio o Poder I~xecutivo a 
abriL· ao Minisl;et•io ut\ Industria, Vi.ar,~Tí,o e 
Ob1•as Pttblicas o c1·oelito cxtraorúínario de 
L200:000$ pal'a occot·rot· ao pagameuto das 

. dl)spezas . de custeio • da. Estt>:tda _ do Ferro 
-Oeste de Minas, (lurante o 2" semestre do. 
cot•ren~e armo (3·• discussão). · -

Posto a votos, é approvado em sa. discussão 
e enviado :t Commissão de Rodu.cção, o se
~uintc 

PROJECTO 

.. --.- N. 2l2--19J3 

;:,c~: Çongt·es~o.Nac.ionf\1 res9lve: ... · .. ·· ••.. •·•···· 

PRO.TECTO 

N. 207-1903 

O Cong1'e:;so Nacional resolve: 
Art. 1 . o Fica ex tens i v o aos funccionarios 

da Repartição Gorai dos Telcgraphos a· dis
posição constante do n. 6 da.s o bse.rvações 
geraes do cbcreto n. AOI:i, do 17 do maio de 
18!)0, consolidada no n. 1 dxs obset·vações 
gcraos d.o uecreto n • 2.417, de 28 de dezem
bro de 1896, quo mandou observar na Est1•ad<1 
de Ferro Ccni.rat do Bra.zil o r0gultunento 
modlficado pela lei ri. 429, de 10 de dezem
bt'J de 18D6. 

Art. 2. 0 Revogam-se a.s üisp.)sições em 
contrarlo. 

O .Sr. Ferreira Bt .. agu (petà 
m·dem) requer c obtem dispensa, de . inters
tício para o projecto n. 207, de 1903, ent1·ar 
em 3• discus:3ão. 

São successivarnente postr~s a votos o c:~tP· 
provauos em 211. · discóssão os seguintes ;wti
gos do 

PROJECT() 

N. 83 A-l\J03 

o. Congresso Nacional tlcm•et;L : 
At•t. 1. o I~' extcn:,ivo a todas a.s Caixas 

Economiea::: ::mtonornas da Uniã.o,rtue lienha.m 
f'undo de rlWel'va. superior it trosentos confios 
de rrHs, o decreb n. 9() 1, 1le 7 de n.overn lJro 
de 1sno • 

Art. 2.1) Revogam-se a.~ 'disposições eni 
contr·a!'io. 

O Sr. So~u·es .dos Santos (pela 
r))'(lem) requor e o batem dispon,.;a do inters7 
ticio para que o projecto, q_uo acaba de ser 
votado, entre na ]Woxima ordem dodia. 

Sã.o ·successivamentc postos a, voi.Ôs e ap
provitdos em 2a discussão os .. · seguintes ·· ar i. i· 
gm; do . - · 

Pª.OJ-;EQ.TO 

N. 200 A-1003 

··Art. l .o' Fica .o Podi1r
7 

.mxeetitivo a.utori.o 
zíldo .~ a,lJri" a? Ministm•lo (la Industrla, Vía
'!'ilLO Obru,s PtJ:blicltS o credito e:<líraordi
UM'O do ·J.200:0)0$ •. llH~. qcc()rt~(3r a.o.paga-

. manto d!Lt:;da~pa~~s d~_. cJüJtelod~ g~tra..{).a.do 
Vmn•o. ()olit9 .do )!Lna$~-dut'anto o.21

'· sanl~H.trQ 
do OQ~'VPO:GO O.llllO,. . ····.··. • ..• •···•••• ·······•·· .. ···•·· ... > .. ·. ·····•·· 

.··.O CÔogJ.•asso. N,ltcíonr~l rcsol~e : 
AJ•t • .J. a F'lca. o Governo autot•iza.úo a , 

Jl1M}~J}l'. 1UIJ.1,ricular por rJ1U.ÍS um"a.nno .. nu..s' 
Olie<JIU!fl mHitl~l'(UJOIJ!llumnos CJuadoUu.s.loram 
tJQ•J lflli.il~H Oll.dOVOl'liO ~.o•• •110./lm • tio 1003 poc 

Al•t.dJ.,. Jtevog~nr·*o ~~~ dlttJlO•iqllo~. om 
eontrario. ·· -
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··· · · :·ANN.A:ES DA. C:~~?viÁRA . 

:3- ;J;l~-verem}nci~ido nas .di·spôsiçõ ,9 db para- Al'L ,2. õ Re~ogam-se as disposições •ém · 
-grapho unico do ai•t; 60, §:52° de art. 78 e contrario. 
mais o art. 1~3 do regulamento quê . baix~n, .· .. · Sàla da·s : ·comrnissõe~ . .14 de setembro de 
com o decreto n. 2. 881, de 1898. J\=!0·3·· . ;. '----.. · D'Or~~i'!'lgb.s .dJ .•. ?h'i1. 11a1•cies.; .---.· v~ Jliasccwe-·. . Art. ;2 ~ 0 ·Révogá!l1•se ·as ·disposiÇõas em 1 . · 

·. éonti•ario. · ·· ' : .. ' ., , • . < . . . .noas. . · . . 
- ·- _-___ ... ·· -_-... · -_-_ _-_ _ .. ' ..... .. _ .. _ · E~_- '?. _ - .. p·l~oj<3c~o enviaclo .. ~;o · s~·J_)ado. 

-: ar217~~~~-i~:~~~:~~pe~:~!~:t~~:f1~ ·o· ~-~· ..• i>resid~ute'---Estão fil~das ·as 
:;,_ cio para o projecto n. 200 A, de 190:), entrar 'votações. . . . . . .. . .··· . . 
\ ::: ~~ ~~ :di:lcrissão. Coritim1a a 2a discussão do pr.ojecto n. 185, . 

· · São~uccessh;ameritc póstos a . Yotos · e . ap~ .de 190:3 •. fixando adespeza do Minist~rio das 
provados em 2a discus:::ão os seguintes ar~ Relações. Exterioros.para.o exercicio de l904. 

;.tigosdo ·· · . Continua com a palavra .. o S,r. Eríco 
~coelho. 

PROJECTO 

N.' 219·- .1903 
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. estamos em regünen de concot>détt •.; Sua San· houv·e.~so fJo'r .hom con~enti{quo ·os bons das 
titl.àdo tom plena lrberdade dé escolha de um. ordens monastic:.ts . revertessem · pn.ra. :ü . 
dcientee ._. os.pi'eladosbrLtzileiros!l-ttr:.t ·occúp:.tr dioceses brazileiras no .intuito de .. sercm a. v- . 
,a sedia ·episcopal. · · . .··· ·-• .. ·· ··• .···. · plica.dos á instrucçã.o religiosa 11os S.}]ninrv 

.Não correspondendó a e.'::sa alta demonstra- · rios . 
Ção ·de ro:3peito á liberdade d.e . Sua Santidacle A recornpensa que: RLdaró, republi cano 
deantedó nosso direito eonsütucional, o Sum- historieo, caracter liso. p·ttriota. (: ca.va1hciro . 
mo Pontificié nomeou: D. Joã'J Esberard, que di~tin e.to, eollíau de todos os s eus csfo ,·ços 
o_. or·ador .. conheceu . de pe to. o por . isso junto á. Sankt Sé .em beneficio di\ H.cpn.blicL~ e 
mesmo ·d(itestemuriho de ser infenso ·<t Repu- a.fhn do evit::tr que serl<;sse .:~ gucrrL~ reli~iosa 
'blica, afigurando-se·1ho um bispo da ülatle ou que a l'er.v.·çã.o cledeal tomasse vul r.o <lu:
média; _ prompr,o a armar-;.;e para prég<n' l'àn tio um governo· tito pol'turba.do, comu ofoi 

· uma, cruzada contra astnsW;uições . · o do Mn.rechal . Flu :·in.uo Peixoto, i.t recompensa 
Deu is::;o causa a. gl'aves censuea::; ao. M<ü'o- quo Ba.d a ró colh (J u foi il, dim~tmação IJC:;soal c.. 

clw.l, que assim , diziam, . dei:<ava cahi.r n. a de::(gra..::apoliliica.. 
ar~~ quoso -l_he offerecia. para impedírque Si o Marechal Floriano Peixoto infl'ingin 
a dwcHSecah1sse nas mãos de um prelado a lr.ioL'çn.mental'itlt do lSD2 e man t;ovc <~ le
!O.fensoá:Republic:a. . . ga.ção,junto á Santa S0,foi, como ooPadol',p . 
. .. Foi aindP, in::~pira,do desses intuitos . que ·-o disse h<~ pouco, p<Ll'<l. não aggl'<tY<.t r o pro· 
Marechal peditt á Ca.mara q11e o Deputado blen1a (la pn.cifica,çã.o inkll'Da com a roacção 

·BadaJ,'Ó fvsse em mis8ão especi<ü á Sa:rt:t. Sé, clericaL 
CQIU . o fim . de · soU~itaL' do Sa.nto Padre me~ A Camar<-t · -confol'!llOLl·Se com e;;sa · razfio 
üidas _ou eon~lllos :ao • clero _ hr'<tzileieo P'-Lr11, de Esta1lo c~ 1101' i:;;so n'i1o · insi.stiu na. sup
que _ e~e não:Josse . hastH á Republlc;.t ou pressã.o ·· cta, Jog·ação no ot•çamontod~l 1803. 
mais continentéfosse :na .1ingntLgem . contra - ~~ não sú n. Ca ! llt~tra Ul)pro,~ou · - . ~L escolha, du: · 
o Governo e a.::; instituições. · ·· · ··. D1:putado Bada,ró p:.Ll'<L essa mi. sfí.o dt}1l.om::~-
· .. · .. ·A ,:Prop;Jsit.u rec<mlü; o d.,scüi•SJ . pl'üferidó tica, como o _Senn.d.u sanccionnt <.~ numeação 
pelo actü ü bispo de Olíl](ht,- em plc~n ; ~ _yigen- foHa pelo P.re-.. iclente di.t. Rcpubhca. 

-. cia:do esLadJ do. sitio~ di~curso ouvjdo pel.v A missão B:~<.l:u·ôfrac;;ts~ou, e Toi po1· isso 
orador, dê uma Unguagemcloshrag~da conr.r;.t qno. a.nnos ·· depois, resi1rgiu na Camara 0. 
o Governo do Dt'. ,Julio d.o Casi:itho .~ . no .Rio opinifw no·scntidu de suppt'imil'-SC <~ log : ~r;ão 
Grande do Sul e a autoridade do .Mared1i:d. jnnto ao Vn.ticano., qnc se torm1\' í1 desnoces· 

Isso revela o espidto tolor:intll elo illustre sa1·üL, uma. ver. quo ·f,ioltam-fl·ac:.tssado as ne-
Ma,,·oeha.l, quo não queria cvmplic:.tr a si- güci:tçõcs (lip!onmticas. . .. . . . 
tua.c;ã.u pulitictL, a t~giii<tcão civil, com uma, O facto dose t·epro:lnt.it ·, totLos os a.nno.;.;, 
roacção clerical. na Cama r<~ a omenda supprlrni ndo ... ossa Ic-- · 

:gxpõe (t Cari:w.ra os Iins J.a missão BtLrln,rO, gaQão, só prova quo h:L unm optni:l.o <lo fJa.lz ; 
entre os qtmos se saUcntrLva o di1Yor influir r·ep :·oscnLada aqnLpur lJc}Jut·.tdos ün V<mas 
porquo não f'vs:;o olov.tdo D. João U: ;;bcra.rd IJttnca.tl.a::;, qnoní:i.o so coní'ot·m:t com a ~-;na 
ao episcrnntdo de:'li;LL <li.ocese, rognl'a1· e ga,· p(H'Ina.n~ · ncia.. . · . · 
ra,ntir os dn·oitos do . Bt·~zil aos bens das O Ol'a.Úor é , a.tiá~ . o pl'irncico a reconhecop . 
Ordens momtsti.ct~s. qt,c. ·. que lln. ra.zõos de oppur·tunida.ile pa1·:t inRis~ir 

· .. VaoiÇral . .(uÚstréchus do opllscnló - doSt~ . na . ten1iativa .tlfl concilia.çfi.o dos intJJ'u.~ses . 
Bad.aró aocloitoradomioeü'o,dataélo de 1898; da Sa.nta Sé com osintr.n•assns a da, Ropublica 
por elle a.valim·(to' a 'Cam:1Pa do como 6 a Ro· BrttzHoirn .. l~} Jc :u·;.tcln a qucstãá sub esse . 
·publica a.pl'eeitttln, junio . á S:.wta. Sé, . nfi.o só ponto do vist:~, devemos rnanda,1• urna missão 
pei.~ 11S pessoas du. cui·ía 'l'omr.tnu, como po!os diplom;~tíca ,junto:tO Vatioano, ~uppt>im . ndo, 
dipl.oma~as u.lli aero.J.lta.do;;. . · . · pot·úrn, a logaofí.o permn.\tentc, pol' sm· in-

Antes dí.;;.;o, pot·ém, o .orad<)r dir:l quo ô MnsticncionaJ. quando. ror tempo . . . . 
~r. Ba -.u,t·ó escrevou.dous livr·os: urn intitu- Lctr o orttt.lcn·. om tclegt>nmmtt, quo ·Pto X 

.. lado a Jg,·e}a no Brr.izU, tondo .Qm ··• li!Íl'l.t .<.les- ia,exp:nlír uma oncyclica . . concitando• o clero 
;- truira má.ímpro.ssão qu~ Mn:o:;.u·a junto · ·ú,· a-não se _preoecupar- com política, c <t se 

·. · .·.- s~a Santida.dcap.u4YDnto da lt<ípllhlica, mos- critrcg::tr • ao· se1·vi~·o dtL ·rgr'l.1a, u, · mnpr~~ 
·.· .;· t}?anclo ~ q i1~n to:r.v}g,•e,ja .. tinha siu.o ._POl'~~gu \da ga r . tu dos os seus ·• osforqoH n:.L obra .· ?h L'JSta. 
· durany~ ounperi(,I .e qu,al era · a s1tua9ao do OrM · si e:'r assim, :Pio X vae · t~hr·n· . uma 

liber•dtlo~e c ~e ;.pl'CStlgto ' q~ÇJ a. Repubtlea ·· lho nova · pha~ê . n'o. ln-tmdo C[~tho!icó; .vac . ülJ8t~r~ 
. . cro~va no Brazd. No oüt.t>o livro, a. respeito s~ ; da pqlitica, quo el'a · tt preOC:Cit.paç:aQ· 

·· · . dô::; . co.nventú::~ ,·oo Brázíl, ·'explana.o SJ;. ,_ .lia· do scuantecos~or, ou ·antes do cardo . ~tltu.m, 
.,, · .• <.la~·ó IA. (!U .e$tliol.la~m1don~ rôliglosos, :,a -sua polla,>·que '(Oi .. ·- · qt1fl01.dil'igin . ·• a _ · . santt~ • .Sú 

· ._ .. _décf14oncHa. .c ~ u,lü Jlgscn,':~,~lvo -~ ·· ' pht._no . qm~ duL•arfte.o·pontifi.cado de Leâ.QXClf, _nesso r;en~ ,: 
'·• ~~t~vo. :as~c)lltadu -·com p _ S.~'-, - 0 :, .• A:ntpnio .·· do tidó·conCitando .oclot•o· __ · u. ~tomar · paPto ~ nas 
.. Mu.iHJ~Q, __ . ço~t~~, pu;v~~ "JlUP .. ·-.Suq, ·Sfl.ntld(lrda 'ololçõas,: a fl.tlsi.fical' a.ctas . como quJ~flU9,(' 

'C'' ,:,_,. Y~h~. V; ' . ' c 
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-.. t.fãt~dos comtodo esforço e com toclocarlnho 
da . bancada .. 

Deto4os .os assumptos ccononücos q!le 
preoccupàm . a_, attenção do Congresso Na
cional. me parece que nenhum será de mais 
efficaz . resultado pa.ra; a solução da, crise da 
producção nacional ·. tio que ~ . libertação dos 
mercados inte~·ioros . agora fechttdos, por 
assimâizer, a ·essa producção. 

o sa: JOÃO LUiz_ ALVf:S-Não apoiado. 

a um resultado de que a soberanh . da. União 
é limitad~. ao teni tori-J nacion<tle ·<1. lubera.
úia.do E:;tad.o é . limitada ao terl'itoi·ío es
tad?-al e, :portanto, tra.tando~sedc ... 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES_:_Tanto a, soher;:v 
11ia, te.nitorial da União como dos Esbüos 
está limitada. dentr.) 1li1 Constituição. (:!pcn·-
tes.) .· · , 

Ü SR. AR.~OLPHO AZEVEDO-Mas a sobel'a
nia da UáW.o se ex.e·cce•d.entl'O dôs limites do 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO~J\- escolha do territorio nacional, corno <t sobe·rania dos 
~ssúnip~o ta.mbcin rião dependeU d<~ minha Estados se cxo1·ce dcutl'IJ ·do totritürio dos 
'V,<mt<tde'; j>l'Ocurel sempre guardar na minha Estadós, . 
vida püblica. uma corta linhade coherencia, Elnmatcria de discriminação do rendas 
e no ., Congresdo do·. meu Es ta.do, em 1898, ex:p1·ess2.mente feita pola Constituh~ão, eu· 
tive i'> honr•a de collabo.rar com o illustre encontl'o o mesmo critel'io pl'osidindo a de
pau lista, Dt•. Luiz ~i~ú. actlt;_tl .secreta.rio da. cretaçfio dus <~l'ts. 1~ o 9° da, Coustit;uição, 
Agricultúra.na confecção de um projecto de isto é, todos os impostJs att1·ibuidos no :ü·
Iei~qne é hoje lej promulgad;t,e em ex'lcuÇão, tigo 7° oxclusivamontc ti. União são rel'cren~ 
tendente a supprimir os . iinpostos in ter- tesa. assurnptos rine entcndein com o inte
níuni~ipaes que seis ou oito municipa.lidades, 1·essc geral e,. portanto, não ·podem sor attri-
. dactuelle ·Estado, h a v:i:.:tm . ~lccretado. buidos â competencia. dos E;:;t.a.tlo~. 

T(3ndoeu no Congresso. do Estado tratado ·· Ao mesrn:o ê\·iterio obedece .. a . discl'imiria
deste a:-3sumpto, pareceu aos mo~1s collogas: cão doart. 9°, porque todos osimpost.os ahi 
de bancada . que aqui devi:t s .er eu. quem di~Jtriquídos · exclusivamen·cc aos Esta.dos se 
v .. .. iesse.del·l.es3 .oc·c.u.pa.r, ... s.obo .··· p·o .. nt·o ··.d···e··.· vist·al· .. exer.·cem · den. t.r.o do h.'mit .. c do .. terr.itorio··. geral,unúl. vez qu<3·a questão é a_ mesma, tra- desses Esta,dos. , 
tanão-se lá d!) municípios o aqui de Es- Encontramos o impcst.o do inüustrias e 
tado;;. . · . , . ·.. pl'Ofi!-3sõos que l'ecahe sc·úro tr}(ln.s as índus~ 

A minh~t fraqueza nos estudos constitucio- tt'ias 011 proHssõllS, sob qualquer aspecto que 
cionaes, a minlltt incompetcncia (nao apoiados) olbs scJ~m onca.rn.dus ou cx.~rcídas, por~m. 
nesses transcondmftlcs estudo3 mo . J~vam dentro do tol'l'ítor·io ~o Estado. 
sempre a.,quando empenho unm_questã.o con· Quan.t,ó ao imposto s~lwc prodios ru:~ticos 
stituciooal, tor Pl'l:scnte o pt'Incillio cu.1•deal e ul'ha.nu:l ta.mbem vemos quo ellc só rcc~ho 
que t:lomina o rogimcn federativo; . isto é, sobr.:J prodios· oxh;tentes dentl'o do terl'itoeio 
toda vez que se me apresenta . umt~ questão do Estado ; a.ssim ta.mbern quanto t\os do 
do direito constitucional o rcf'crentc á com- tr•ttnsmissfl.o do propriedade. 
pctcmeia, dos l~stn.dos, ou ela União,ant('s de Quanto ao imposto de oxport:.lr,1ão, porém, 
mai') na:da eu suiJmctto 1.L C]nestilo ao cdtorio parece qnolmLl' o pl'incipio gcrtLl, pot·cpw •~ 
do . regimen . fede1:ativo, de dupla, sobe- cxpoL'tação t} .um a.~sumpto quo s:.l' I'tJf'cr•n ;í. 
l'ania. ·· compotcncit~ 111tcionulda Uniflo, porque tem · 

· ··· , · ·. ·. . . . ·. . ·· . . .· de mHrar nn,8 rolw:iJ.cs intcr·n::~cionacs . 
O Sn. ~I?R~ 1.~~ DA SJLYA-:-No que V. Ex. · Ess3,· porém, vem rcstr·ingido nu. propria 

anda aGOL tadtSSllUO.. Constituição: é liciéo o uireito ao Estado do 
08a; Ari.NOLPno .AzEvEoo_;SQbro ea~:J cl'i- dccrotal' impostos de oxpo1•tação oxclursiva~ 

terio, procuto l'asolve~·, cJlil o" acanhado con· mente ao gcnero da su·•, proprüvproducr,~ão. 
hocimento que tenho do assümpto, de modo Mosmo a.hi ê l.tdoptado o p1·incipío que pt•é· 
que a solução que <ís qucstõ3s cu dê não possa sido ao regimen f'edera,tivo. Sob o me:;mo 
de modo algum . atrectar a essoncia dó regi· criter.io encontramos outros assumptos qun 
Ii1en.; · . . · tambem so l'elacionam com a discrimina-

·iNa.s . questões dos impostos, portanto, .t;ão das reqdas, ~omo, por exemplo, a nave-
su~mettt-'·,, a . ~ssa. . ' fo~mula a competencia gação. _ 
dós -. Estatios : - -~ -da Uniãq, ··c .. veriflc1uci . - Vâmos ao art: 34 n. ü e Já yemoa, quo t~ 
que• to~a. : :vez que :pi·.e1omina , • o·. critgvio do da_dõmpetenci;t da União « regnhtr u. nave~ 
interesso gernJ ou nn.cioual, a ciompet{3nCia gaÇão dos riús que banh~m mais de um E~~ 
e1n tal assLuupto é <la UoHí.o e· quando pre- tado ou se cstenderíl a · tcrrit.orioli . estro.n
tdoJnij}a o. ~nteresse loGa,l ou ·peculia.r, a com· goil'OiJ ~· 
peteuci~t ó .dt>sgi)VGl'IlDS <los E:;ta,úos. Portanto, a. nave~ar,~ão de intcl'esso g-eral, 

P~~ocut•ando : saber quaL ·o Umite de cada isto é, a na.vegação quo íntet·essa .. a mais de 
uma do~sa;s sobGra.nias .. qu~, parallelamen.tc ~m Estado . ou ·• que .se · dirlgo a pu.izcs c:s-
ctt.rnil}ha.n:r n:ox•egimenfedofativo, ~.hega,1llos .~ra,ngeirc;>s. · · ? . · ... · - . 
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Qual, ·porém: a attribuição do Estado ·eni eipottáçã.o estrangeiros, reVertendo o }'>'1?&:.-· 
" ma teria ·de "navegação ? - dueto para a União. 

Encontramos no art. 13 expressamente 0 SR~ ARNOLPHO AZEVEDo-E' qüestão qué· 
· · d.e clarada a compet.e11ciado Estado limttada v. Ex~ está antec~pando e que não podia sel' 

· _.,á _viação ferrea e na:vegaçãn :interna, isto é, esquecidâ _por mim, q.ue estou expondo um&,., 
~·;,.o á· viação-. e navega;ção que conieÇJ.m e a.ca· dou __ tr_in_ a_ .. ~ -respoito .do .assumpto e que, _:pre-, 

··bâm dentro dote1•ritorio do Estado·. . . · ···· · · · .. . · tendendo -ter a -verdade de _· meu . h~ do, ·· não-
_:_ .. Ess~:: -doutrln~ ·é péi'foitamente expéndida posso deixar de responder, .na medída . de 

· no coriúnenl;ario do illustre constltuciona- ~ minhas forç:.~s a todas as objecções que pos-
;.1ista, b1·azileiro e n1inistro ·do . . Supremo Tri· · sam ser vpposta.s á doutrina que sustento. 
· bunaLFederal. Sr. Jofio Barbalho,· ao art. 13: Mas, dizia eu, ê ·ela ·aménte estabelecido, 
da consti!uiça.o. , _·.· .. ·. : pelo.art. 34, n. 5, que (Lattribuição- priva~ 

Diz S. Ex~ cEm um rQgimen federativo é tiv:a do Congresso Nacional regular· o . com
' preciso O ;~tabelecer a pa1•tilha .rle .:Poderes so- merciointernacional, ·e dos Estad..,s entre st 
'bre tal-ob,iectos. entre o Governo nacional e e com o Distr·icto FederaL 

os : governos loca.es; e o cr1terio discrimi-_ Sóhre este assumpto diz o Sr. Joã;o Bar· 
na ti v o h a de . acha1•-se na ·missã.o é tarefa . balho, em cornmeu tario áquelle artigo . : · 
respectivamente assignada a e:;ses govqrnos. · «A regul.amentação do · commerciu . inter-: 
Eassim o que .·entende com o inr.eressa de estadual não poderia ficar na csphe:ra pri· 
toda n·(J,qão; com o commercio estrangeiro e v a ti v a de ·caçlt. um dos Estados, . pois não A 

:'-'inter-esta·dnal, com as grandes_yi<ts de com- assurnpto :dí seu peculiar interesse e a·elle:s 
>: rnunicaçãà inteena,ci-oriét~-'S o•.entre os Esta,do~. commett_ : da·~trária .:·perigo. e damnQ para o • 
y n!'> podel~(t "deixar do ~ncar a . c~rgo 'dtt intercs:-;e gera.!, além de que ind1recta._frna~ 

TTniã.o, . zeladora dv interesse ger>al, respon- potlerosainente, influiria. do modo :taml?em 
savel pelJt srgurança o_xtel'na d.o patz. e man- ·nocivo, sobre o commcrcio exterior .. •· · ·· .. -~ 

, tenedora ·das l'ehtções com u.s pOi.eneias es· · A Cónstituição sa1Jia,mcn~c ttrro!ltm de seu . 
. trangetra.s; bemcomvpqgtlladora om ultima plano esse ob~taculo . á unii'í.o dos Estados; 

, ,, i nB.tancia das · pendencia;~ intr.I·,.est[~iio ·bes · o essa fonte -de _ discordias _· e •_·. conf'lictos _. en.tr~ · 
fiadortt ,da paz e concordia entre · osmenibl'()S ellos, es1::a bi'.gem . de ma.( e:; q_ u9 e~n· t·e~· 

corn,;onentes da. Fedei'?-Çfto. .. .. . . . · sultado trariam o esphacelé.tm,mto da fe~ 
Aos Estados 1ka:,a. plena. competcmcia nü cloração~ . · . .. .·. . . 

quet·espeita aos seus int.ero~ses pT'u_pdos <<Dos .· Tanto se preoccupou desto <,lJjcctn que-
_:limites de sua JurisdiQão tü:rl·itorial». , n.lém.' do pol-o_suh [L inspecçãu do Govol'noFe~-

·Encontr~lnos . _no u.r_•t. 3•1_ ; ___ n. 5, ___ o~_t_ l'O :_ ~s- .. deral. _fazentlo ·dei I c o regul11dm· do Congresso-
Nacional, ;_ ducla,rou livre, isento de impos· 

sumptoque ·1iu;mlJcm se reliteiontL cum a tos o _ coi11111(1I'Cio in_ i_;or-ostadu_ at; quer · ter· 
discdminaçft.o .das rendtts,· ou, mais propria- ,_ ) 
monl;e, que se .t>cln.cion;ulh•ecf.amonte cum o .res·~ro, quer cosi;eíry(l:\rt. 7, ns. 2 e li' n.l 

: movirncntf) commot•cinl dentr·o·. do territol'.io e prohibiu distincções e prefer·encia,S em fà· 
•- naci<?nal. A.lü·oneontramosque é·.- p:•eroga- vor dos por·Gos de .. uns contra ,o:-; 'le · outi'os · 
t' d c . . 1 t b . d Estadus (tLT't. 8°,). nóintiuto _d{! mar!ter · üm~ 

' lVi~ · o ,;ngr·es:'o Naciom:~ · a, <t ';ri uiç~ão 0 coJnplóiia. igualdade commercial. · . · . 
-regular .o .. comlhtH'cio intOl'lllLCLimítl. o dos Da I:JX_ Pl_.·.o __ ssã.o_ «. ént_·r_o si» eónclue.-:.=o que_ b: 
E~tados entre si. c com o Dist1·icto FederaL · ... commm·(·.ioin1íoriot•, _oquc se opera denbro 

Qual a attrílmiÇfio ·do Estaôo en1 assumpto dos limtte~ do um E8tado. fica ~:oly a exclu
de commerciol ·'- . síva alçada 'l<~$se Esi;alio,· o qual c\ 1fv1~e de 
· '~iio' pode deixa1• do 'r-,;cro .commewüo que é regula,l-o çomn _ .. n1ais . convenienl;o for _·_aoa 

, ·; ·' exér.cit•~d() dcniil'o dos ' limites do torritorio seus i11tm•csses, ;poder que lhe flcou l'Oser .. 
:i;' de·s~l~ ~st.ado. . · · .. .. . · .. . .·· .. . . _.· va,uo coli1o g1·ar,~de numero do ouwos a quo 
:0'; _.~r a reg-uhtmentacã.o do ,.commei•cio, poi·- se refe :é os a-t·L . 05 §: 2'='. » .. ·_··._ . . • · < 
:'::\-;-f.ta.n-to, %hn os p;üzes est1•angeiros e dos Es- Portan1iJ,- a,indt\ n_este ttssumpto, u.Coristi:- · 
':':~: : :t:adm{en.tre SÍ;'cOCQ]ll c o . Distric~O Federal é tuição_ :Ç>beâeccua:o Criterio _.· geral das c()tn~;. 
; .~<;, .. àttl'ibúiÇiio.'J?rivativa :dá .União: .. ; · .potenc.:a:a; ·. >·. · · ::• :--:; . _· .. _.:.· •. :···.· · .. :· ._ •.... · .. ·_ •• -·· . ··: 
•. ··: o sw .. JoÃ({Lmz ~~r. ,rÊs--Nff,> . é itão Pl' ivu~ · . A: )pt:iJ~l.ei:~- ques~~~-~ - q ~e-sobro ·. o ·as~urnp.~o-,.:;~ 
•;' _: tiva ·~~sim .··. . .·.···_· .. , ..•. · .·.· ... ····.·· ·.··· ... -. . · · .·····. se lcvai,lt.rt.é_: · na attrl~UlOftOde 1e~ula1., 9-,U~ : 
:é:,. . \ ... , · , > < ··.·.·. • -•• ••: .-. < - .• •·· . . ·. : aCon~~ltuu;.~al) , dou : pi•tvatlvamen1:e ll>Un~ao, . 
:;~~=•··~ .Q ~·,_SR.~ ?A·RNOLPHO, ·-AzBvJmo~· -;.. .-A , Oonsti~- ·es':tá ~incluida''u,de 't!txar? Ou, ·antes . . ·quem : 
;\~tu_iê~q .i.-!i~c~~~a; ;quQ··· ~ ::· Pl'ivu,tiva . d:i ·_- ;Uilião :.a, não ·t~w. .. o :.poder·. <üe . ---_ l'egíila.r~ :.: tõm_ o 'd~-: . 
. t:;.~Rt,g~?~.lÇU.()-: de rogpl:t:r o opmmeroio 1ntorn:.~;. · tax11!': ~ .·· .. · ........ _ .· .. . _ .. · .. ·.·· .. ·.·· ... ·· .. -.• , ... •· • ·:f '" . . ·.·. , -· •. ·>. :, 
:·>:;czptl'al}' .·... . •. . _. _·· .. · ·.···· .. ·. · ... . .. · .... . · ··. ... • · .·.·.·.· .•. Cotn() ·.o;: dts~e, ·sr; · :Presidente, : s,ott · u~· 
·.;,··;~:;o>·Sà ./<.JÓ:\o Lurz ALvE,~ __ .Mas d'á o.or; Es~ inexperJento nos estudos co,nstii;~cÍ.ol,laeS, ~ •·: 
/i}t~~R~ _iy_dii•oito .'. tlo t.ributat• oa __ gcmeros d~· · . l1~ Slt~ '·DT~_PUTAD·f~-Não> a.pofo.do. __ , 
;,~_,. · .. · :: -.-!~ - ,_ 
~_;:::>··.: 
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·_. __ ·. ___ · ___ o __ - ___ s_ R_-._._ ·J __ o··· .Ã o _Ln z AL v __ Es- E stá ·:p··· l'ova_ n_ do. I sur_n_ nto a_ cér_ ·~sce __ a_ a u_tOI. ·i.(laü_o i11c_ on testa v e l 
o .càntrario~ _ ... o Congresso, sob o pod~1· que lhe compete, 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDo- ••. e não tenho de regula.r ...O commel·c_to entre, os Estados, 
()Utroreeurso .sinão yaler·mo da opinião (los p~rn..~e 0PP?r. a, t~~la a.uJ~e1·e~-~u1 op~reo::siva. 
que teem tratado _ de.ste · a.ssumpto . com cópia tlcll~.:s n~ h t:n J?e' '11uta du ·ou. cadona.;· entre 

-extraordíparia de Hlustrttção e cujo nómenão os ~:.~~aclc~os ;,~,e tl.n~ ~s~~do e o~, ~e., ouh·o. >~ , . , . 
pos.:;o calar, uma vez qüe vem para o seio E:s:::~e ,Jul;<' cl?, · P:JL:s~ . CO~l~.'1,I<~,. puf.Hr.lv.:L
(!o Congr·esso Naciona.l ·. o debato sobre Lão mente o ~1 wctpio da, IIberd<tde. cumuterl'u.tl 
.grave p·roblema. Refieo-me <~ disc~1ssão ex- A~tre. ~s E~t_mto;: ~·. S.t . 11 w.1~.t~·v~_a luü.~a so(n·e '', 
tra-parlamentar dos Srs. Ruy Barbosa e lettoetlo, (ol po_- .. er l~Pl?nca~ao de um onu;-. 
Amaro Cavalcanti, em polemica que trava- gel:a.l. en~ que " { 1~ .• s~J d:~l~:~g~tta e~ll·e. pl·odt_,_ 
l'am no Jo~·nal · do CO'tn·rnel·do desta Cu.pita.l· ctos do Estado e ..:11 odtU-t o, ({(, ou{., os E_.•lo_du~. 
-e; dentro U.o Congresso; u.os Srs . Serzedelll; A~ verd:..vle, .q.ae, QU , Sll~tcn,to, e~~tJuu:t u 
Corrêa e Anizio de Abreu. Sio ctuatro ho- S •.. Ruy,, P?r t,tnw, da, ZlflnbMla(nlzrlwle dn 
mens que so teem _ 1Jatido como verd<tdelros commorcw tlll,~l: · estml,ru.l ftcou ,al!Z,t:·lan 1 ?:l~~zt,.: 
a.tlJletas •. c~a. qua.! maneja.ndo as armas de ~~~cenlw.tda, ? r~~,o em

1 
~~~rn~ ~'-: Ic~t.cun::;r:r~tt

~ua cooviCçao, e que não chegar.1.m a se en- ;;E>n~l, qu~ {Lt_ ... /'1 P_~~ ~01 . ~~/ 1 1-J{'r.l .ll., -(~ Wll/.· 

1ender por· faltar tu.lve:( um intermeúütrio 11 berct? .attrrtbwçco .P~.:~al.tw r.l'~.~/Ji:f/ 1 e;s..o:. . 
que o~ couciliass.:l, porque, a meu ver, [~ ~ottu.n .?;, .n~ .l~~n~plu:len.c.l,l. _d~~cnc~I?-~· 
·doutrmt~ de todos é a mesma, a da compe- CUJtt Cons~t ,uJçé\? Lm Ltma du:;poSll,u.o por iLl
.tencia. ' ta:uente 1guaLa n?ssa c que é post.a, em 

.Sol)l•e estar ou não i np/uicla. na oxp1·essão 
--regula1·-a. attrihniç:i.o dr, taxar, o Sr. Ruy 
Bn,rbosa cita. in numeras · accor·d.ãos d.os tri
·bunaes ttmericanos, que · são com})Cndiaflos 
:pelo illu~tr·e Sr. Serzedello Corrêa, no ma
gnífico parecer pol' S. Ex. elaborado por 
occa.sião de rolatal' o Orço,amento Geral ur.i. 
Receita, o anno passado, nestn Oamarn. 
· O Sr. Ruy Hu.rbosa at!itma, de modo u. 
esgotal' cornpler.amente o assumpto, ctue as 
Jll'Opl•ia:-:~ aut;ol'idu.des citada:::, aúmittindo a 
C()mpetencia dos Estados paTa ~stabelecerem 
trlbut:Js sobre a. impu1•tação inr.er.estadual, 
pensam jusGa.mente de . modo !li verso do que 
peosu.m u.quelles que citam esso,s autoridades 
arnerica.n:.d. 

Exprime-se por esta. fô1•ma: 
~~- Dec1·~tai~a uma lei do Mobile, no Estado 

tlo Alab<tma. um imposto geral sobre a pro
prieàado mo·vet e immovel, com,prehendendo a 
renda, o capítd en•pregado . no cornrne~·cio, o 
'ltegpeio .wlJJ·e rne~·cadm·üur ~ us venda.s em 
leit,ro. Em virtud~ desta lei, toL intimado o 
lelloeiL•o vVoodr•uff a entra1• com -a taxa cor-

é l'espondente :1 almoeda de certas mercadorias 
· :.Proveniente.~ úe outros mst.ados. Como se vê, 
ni'í.Q se. ijrata vu. propf'ia e-directamente da. co
b,raúça _- de direitos de imp Jl'tação. M.1s de 
umtlitaxa univer1~alsobre a fortuna., · a 1•enda. 
e. o co.mmer~io, na qual incidiam os bens im-

confronto no ma.gnttico ptLrccnr du St·. Se.t·
zedclLo CorJ'êa, n __ &tl;ribuiçfto de l,:txar uúo 
púcle ser oxereida, slni:i.o po: q_nem ten1 · a 
atLl'ibuiçfl:o cie regul.í.l.t'. 

O Sr. O r. Ttuy Ba.rbosa. ;;~inLlrt c i. ta. "· opl
llião do comm~r.t:tdores e I'Cpt'ütluz sentBn~~as 
d~ S'rpl•orna -Côr&e, ··-em lllllll 'n·o ex&L'<tül'Üi· 
nt~rio; naJa menos de 17 julg<.tdos cita. S.Ex. 
<pari.!. pt•ov<:Ll' .ue a ~ttl;l'ibuição do regular· o 
comrneecio entre o~ EsJ;aclo~ sempre -!ui con· 
sidcra.da nos l~::;t,ndos V n 1dus como abran· 
gendo tt attribni(;fí,o de taxar. un, por outr·a, 
que Si.Hnpro nllS E::;t;LdO.i Unidos tiJi vm·dade 
(ltle quem .n5-o tem attrilmiçJio d1! regular· 
nü.o tem a,l;trilJuki'tu do t:.Lxar·. 

UM SR. DEP01'ADO- Por•ctuc ta.xar im· 
_porta sempre en1 !'ogulll.r'. 

O SR .. Lums DAn.<:~Y- Pelo menof: é un1 
meio de regular. 

O SR. AR:\OLPJIO AZEVJWo-S;l,lvo quando 
taxar está cxpre8Bi.Ll11Cntc exclui to der3S~t 
regulamen&açáo. 

Ser-me-hia possivel, 81'. Pi·esiuente, I'epro· 
duzir mui'tns uutt•os textos am<lricu.nos, son~ 
tenç~u.s e opiniões de commentado:res ; n1r.ts 
von me limitar a. cíta.r uns tl'e.~ ou quatro 
casos, porque sfLu oxact:J.Jnente _os (le quo 
lançam mrro os sustenta,dores dos diL·eHos 
dos ·Estados pa.ra tributar,~JL() da impÓL'tação 
in ter:..es tadual. 

···_po_'r_ ta_ d_ us, t<_t_rto_ :como_ í_nip __ ort:a __ dos, rna_s __ .. como ob·· 
d i d d a .Diz o Sr. Rtly Barbosa : .Jédo.~ v_en il O$ ~m ldil/to in e1>en entemente a Tt•aduz_irei fi.elmento : 

1 s«_a Ol'i(Je'ln no Estado ov- fiJI~a: deUe •. «NcZo e3'Jtste 
aqH-i~; di.zid c~ senten~:a flt?;u.t, tentati.va de estr,1,· «Susten-tando, corri· o. julgn.Llo · na cauSI.L 

·• .beteêel: dis~rimin1\ções cOntra. o's -pro<luctos d~ Woodrufl' v. _ Pa.rha.m, que (IS bens transpo1·· 
. ·. · .. oútros E::~tadus, ·ou -pt;' di·rei:tos.d.os. seus ·cida· · tadosdeum .Esii:1do para . _outr0 ._não .const;i-

. !li'ioiL .Qualqu~t· leL que.Ae·.taes e1Teitos fosse tuom íraporta,éão ou C:<J.?Oriía.ção, no sentido 
capaz, tva.nsgrediri-a, ent nosso - entender, .. a da-.. çla.usula que Pl'Ohlbe •· :t_.qualqucr - .l~s· 
Constltuícão,-e seda., pol'conseguin.te;nuHa~ .tado lanç,::t.r impostos ou d'íreHos sob1·e 11 ex· 
;A's :disposfçõeél espr~ciaes<lU(3 rege~ _(? }lS~ po1•taçiü~ e ~ ' irnpo1•taç.ft.~ o, :n,,?t; i/IJ s''pponha 
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. suste.rita1"í1WS q~te 'iim, Estádo . pode C'Obr-a1· 
Caxas.da importaçao 0 1t exportação sob~·e 'ge
tMros .impm·tados do Ottl.m ou para out·ro 
~xportir.dos. O que_ queremos dizer é que 
e'ssa cla'ftsulana:o e que a veda. 

O sabei• si a i-J,~Jwsíçao de to.es direitos pm· 
·11-m Estado ntTo 'l)iola'i·ícr. atmmw outm rlispo
siÇ<tO cimstihtcional, a pl·ovísao, . po1· e{/Jemplo 

. :iftte confere' aoG'ortgl'esso o'podu de 1·e{lula1· 
o 'com1nei-Cio com tiS naçôes estrangeh·as, os 
-·Mt·ios Estados e as tl'ib-us indicts, é que~tão 
diver5a. Leva-nos esta, cóosidor.tção a exa
minar o segundo fundamento <lo recurso, o 

-qual ;assentt), na clausula ultima,rnente ·allu· 
dida. · 

· «O poder· de reg-nlnr o commercio ontre 
os \ral'los :E:-:;tados 'é . conf'eJ·iclo' ad 'Cot1-g1·es.)O 
em termos tal) ·absOlutos quanto os do podà 
de 1'8(JUla1' O com:n1.C1'CÍO C:Om as naçí)es _est1'a1t• 
!Jein.ts. Comqua.nto não sej:.t a todos os ·re
speitos um podet• exclusivo, exelusivo é esse 
poder toda veZ(lU0 a m•.loteria apresente, de 
suu. n:.ttut·eza. caracter nacional, ou não a.d 
mitta diversidade no plano do seu roghnen, e 
e ce1·tamente e:r;clusivo emquanto a estabelecet· 
r;ue os Estados ntio podeM., mediante leis ou 
YIJ{JtUa·mentos-, JWe}udicm· a li1;1'e eommmti
caçao e o commcrcio fhmco, absolutamente 
desimpedido 1JiH1·e us Jt:stados, qual o Con
·gresso o deixou. Toda lei ou regulamento 
é, em corto gráo, umn. restrícçã.o á liber•. 
dade; e, po1•tanto, desdo que o Go'verno Fe
úora!, aq_ucm com pote o poder exclusivo de 

· regular o commet~cio, não decretou modüla. 
reguladora, dalli sa infere que o quiz deixar 

·_inteiramente livre. -J;Jmquanto, pois, o Cori
gressonà.o atioptar ,leis. que regulem o com· 
mercio -entre os Estados, es ;e f'a.cto indica a 
sua vuntade manifesta. ele que o commercio 
entre ; eUes p3rmaneça. em liberdade t\bso· 
luta; e qu;dqucr dísposiçãó com que os 

. Estados pretendam t•egulut-o é u.ttontatoría 
dcsdu. liberdade. " 

·Lá, nm; Estados Unidos, nãJ ha a· clausula 
qu.c existe no noss:L Constituição,· jsto tí, de 
ser a attrllmição privativa do Cong~ef;so; Já, 
se dech~rra 'luo compote ao Cong~·es!o, sem se 

, ·- dete.rrninu.r si. pt•i vati vamen to oü não. . 
" UM Sn.. DEPUTADO - ·E' UJU_ podct• ex

y:::;': · -·clusivo. . . . 

·O S.n. > ·~n.NoLPrro Az1W1~oo -:- · A~ íleclsõr.s 
· toda.s átt~s.~tt.m q u~ é p~der exclusivo, ma.s o 
_caso é' quo:aConstttuiçao de ,lá ..• 
· .• -UM ,Sa. · DEP:V'rADo-Não fol tão explícita 
como a nossa. . · · 
. · O Sre. ARNor.r•no ·· A~EvEno-Exactttmcn te. 

· :·:JJ~tA V~z-Lá·, aindlt so· podht dl)!l!util·. 
' : O 'Srt'. , AUNOJ.I'IIQJ\Z}·:VJ~Do.;_Áqul, nfí,o Soi'ÍlL 

'L:. __ , poasi~t~l. ti_isf~u~s~.o SQht'GOSI.(•aa8umpto; -lá, 
J~~·.~:-,' 

se discutiú; porque se deu , ~ttribuição a.o 
Congresso, sem declarai-a. privati-va. , 

Depois de cita1· 17 arestos em apoio desta 
doutdna, conelue por ostts palavras (lê) :. : 

Na causa Coe v. En·ol, julga>l t\ em 1886 .e; 
porbnto, anterior ao p~eito Robins v. Shleby,. 
declarou a Supre!lla Corte de Wa'-3hin~ton: 
«Comquanto se haja. decidido, na. causa. Woo
dn,.ff v. Parham, que a clau.:mla constitu
cional onde se veda aos Esl,ado.:i taxa.1• a. im
portação e export,tção só se refere a.impor
taçõe3 e . exportações para outros paizes. 
todavia quando os im11ostos 1·ecâem sob;·e im- • 
p[)rlaçries ou C~iporhtçõés _ de ·nnz Estado pcwa 
outro, indubitavel J que constitttem li-mitaçlies 
?·egttlaclorc(s do comntercio, e, conseguinte· 
mente sao nullas como in,.,asrJes da atttoridade-
p>·ivativa do CoH[fi'esso. » _ · · 

No pt•ocessJ Qowman v. ChicarJo, decidido 
om 1858, a sentença· contém estas palltvras: 
«Basta. considê·~·ar a, confusão c a anarchia .. 
commet•cial -que resultariam da, variedade 
cntt·e os Estados e a União no exercício do 
podoe sobre o comrnm•ci.o, pa,ra se não poder 
admittir que a Constituiçãc.:> ou o -Congro:so 
pretende:~se jíimais cercear a liberdade nas 
relações comerciaes do Estado . pa.ra Eshdo. >.1> 

No 'feito Lela11p v. Po1·t o( Mobile, julgado 
igualmente em 1888, a sentença detlniu 
assim o pensamento constir.ucíonal: « NJ~:
NIIUM I~S'l'ADO 'l'f~~I DIREITO DI·: LAN<.~AR TAXAS" 
SuDlW O COMM8RCJO JNTim·~STADUAL, SOB 
QUALQUER FÓR.MA QUE SE.JA, quer merliante
díreitos e.;t ~hetecidos sobre o t.ra.nsporto de 
ubjectos em que so commerc:c, quer por 
meio d.e tL•ibutos sobre a receita, proveniente 
de traospo1•te do mercadorias, sob1•e a pro~ 
fissã.o ou industl'ía de transportal-as; c a 
razão coosi::;ée em que, geavandó todas essas 
imposiçõe.:l o commorcio; envolvem o arbí
trio do regulul-o, que é privativo do Con'" 
gr'esso.» · 

Istr, é; a, cla,usui •, da. regulamentação di) 
commercio conclue po1• estas · pa!u.vras: 
((Podemos firmar, em summa, como as
sentada opinião o dit•ei'to reconhecido nesta 
côrte, qúc os J?stados · ntto dispõem t.le maim· 
arbW·io_ pcu·a f.egisla·r sobre o comme1·cio út
te,··estaduat, ou embo:raçal-o, do que pam-em~ 
bw·aça1· e 1·ege1· o commerc,·o com os püi:srJs
estrantlei>·os .>> 

Bump, Deslyllw·e, diz o S1•. · Ruy, são os.: 
a.ritore:-; em (1110 so tmn p1·ocurado encoiitra_r·) 
~euteoças que justifiquem · a doutrina dos im~j 
postos inter.;.e~ta.iuaes. . _ _ . -~ 

Mils Bump mesmo, dcs,le a pag. 43 até O.; 
_pa,g. 47 da,s Notes O?t Constitutional Deci~ 
.o;io1t.~, mera compilação ali(l>Si secco reporto~.·
ríode umt~ concisão porigosissím<t, enumera 
nmu. . sorie ~o julgados, cuja applicmçfto nul
lHiCii -de todo 08 impost_os intel'·estaduao~~-
Destv nfVJ t~t~rtt. uo t\'JB Esi;ados mais que-
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«um poder de policia em t.el'ínos ra~oaveis» 
, sobre o commercío inter-es tadual, negando· 
lhes, po>"ém, ('Ol·malmente · o di1·eito de emba

. L'}'áçal-ó: «In so doirtf/, they cannot obstruct 
foroign m· inten;late conwwl·ce )) . Afinal, 
Hare, cujo tra.tü.do o meu illustre contra

-. dictor qualifica de «impol'tantissüno-., repl'o
duzindo-lhe em inglez, p:1ra não lhe tirar o 
relevo, o toplco da p;t,g. 25'2, vol. I, consà
gra, em outra pagio;1, - ~~minha opinião com 
um vi2·or, um:J, previsão e uma evidencia 
irros:stivei ~ . Verterei littera.lmentc: 

«Comciuanto a prohibição de diPeitos sobre 
a. importaçã.o e exportação nfl.o se applique 
ao commercio · .inter-estadua-l e nào lmja ::t 
respeito de vias í'cr•reas c locomotiv;~s dis
posições col·rcsp:.mduntes Li.s que vedam as 
taxa.s de tonelagem, toiavia nao rJ dado aos 
Estados tl'ibutare?i/. din3cta ott iwlirectwnentc 
a importo.ç1ío d rJ out,·os Estudos.» 

Haro é o commentadiJl' mai~ cibdo pelos 
defensores deste stpposto direito dos . K;ta
dos, de t :·ibtüt~rom a izupo1•ta~:ão inter-es
tadual. 

Como, pol't!m, podoeão dizer que oss() com
montador se o . .;tl•ibava em decis<)cs pouco 
recentes da Supl'oma CôL·tt:~ a.moricana, mo 
pareco convenicnto dar conhecimento (L Ca-:
n:litra de doch;ões do~ annos de 188d, 1888 c 
1890; po1• cons(}quoncia, do uma úpoca mui

·to wcont.c, sondtJ a ullima ua 12 a 13 ttnnos. 
(Lê.) 

O SR..' ANJ:;IO DI': AmtEu-RoguLu· não é 
taxor. Ahi é t!UO está a. co11l'usão. 

O SR. Er.or CuAvEs-gntão, quem tem 
compotcncia para regulai' não pútlc hxar t 

O SR. ANJsro DE Anru-:c - Dcso,jo que 
VV. EExx. me mostr·em um só lexicographo 
que affirme que reguLar é a mesma comia 
que taxar. ( 'l'rocan1.-se ·ow·ios apo.rtes ent1·e 
os S1·s. Jesuirw Cw·doso, Etoy Chaves, Ualo
geras e Anisio de Aln·ew.) 

0 Srt. ARNOLPIIO AZEV!mO-Jlcahei do ler 
os accordãos dos tr·ibunaes amerimwos: todas 
as decisõe:.; são contestes. · 
; O SH.. ANisro DE Amw-Eu ta.mbem la:• c i 

decisões do3 tríbunae3. ([la out1·os ap:o-l es. ~ 

inexjíeriouch" orn assumptos constitucio
uaes ... 

O Su. ANISJO TIE Ammu-N:l.o eshí. dó ... 
monstrado. o contr-ario é ILUC se est;l vcri
fi.Cc~ndo. (Apoiados.) 

O SR. ARi'\OLJ'JIO A~EYJmo- •.• pois e n 
konxo para a_qui a. f'órma dus prindpios 
cardea.os dt) rcgnnen. qHC cstabctoceu a, dis
criminação d.a. compctencia pelos interc:Sses 
predumina.ntes. t·:· como llUClll c;:; tlHla mu
sica: colloca na sua. ft·ente, para não porder· 
o compa~so, o metronomo, quo, Tna.1·c;~ndo Q 
rithmo, obi'iga o estu ütntc <.L mct riflcaçãn 
connncdida c certa.. E' exa.cta.ntcntc est!J 
principio da dupla sobera.11ia. que mo sm·vo 
de mctronomo nesi.a occ<Miã.o, iiHlicanuo-mc 
quo o q_uc f'tJl' de il\i.eresse loc~Ll , pertence 
ao Estado, da. mesrna fürma que o llllO l'ur de 
interesso geral pertenc ~l á Uni:\o. 

Esse principio, ou eolluco á minha dsi.u., 
emno o met1•onorno tle q_uen1 estuda musica. 

O que mare<v o compasso é o principio 
ca.rdc~l do regimen federativo da dupla. .so· 
berama. 

o. Sa. ANrzro m~ ABREU - Só ro :onheço 
re~nmen federal com soberanh da União o 
autonomia d0s E:::ta.dos . -

0 Srt. ARNOLPIIO AZKVEDO- No regimen 
f'edcral, den teu da csphern. de suas a H ri bui
çõe:~, tão soberano é o l~stado como <L União 
( 'l'I'IJ CI.Ol/·Se OJiW'les.) 

Qual é o c!'iter·io que l' .. •gc <~ compctcncin. 
sinào cxactaJnentc e::; te '~ 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- :\o rogimen da, 
Constituição c~cripta.,quom rogo t! c.-;ta. 

O SR. ARNO!.PIIO AzEVEfJO- Ma~ a, Con· 
st.ituic,!fLO devo estar su hurdínúdi1 au pl'incipio 
geral que u.doptou c nilo podo í~r.bea.r o pt'io-
cipio cardeal do rogimcn. . 

0 SR. ANIZIO DE Anrmu · - 0 quo não· 
púde ü phanta.siar um princípio ... 

o SR. ARNOLl'IJo Az1~vEoo - Não estou. 
p ha.n tt~siando. 

O SR. ELoY CllAVES -- Está. na Lei. 
0 St::.. ARNOLPIIO AZBVEDO-Temos OU nã.o-· 

temos regimen federativo '1 Est•í. ou não es1;;i. 
em todos os cxposit·;res de direito constitu-· 
cional estabelecido como principio que no· 
regimen fcderati vo 1m duas suiJcranias quo· 
caminham paralloltLmente 't. 

O Stt. ANIZIO m~ AnrrEU - Ent·lo ln tre:;. 
-a municipal. 

0 SR. ARNOLPHO AZE\'Imo-Não apoiado! . 

0 SR. ARNOLPHO A:t,EVEDO-Eu VOil con 
titlUM, Sr. Presidente, a, consigmu· as de~ 
cisõosda. Suprcrtm Côrte americana, accórdos 
todas em dizer quo rts taxas estabelecidas 
pelo E8tall.o sobre mercador~ias no com
mareio inter-estadual são oífeusivn.s do prin · 
cipio constitucional, dt,do priva ti vamcnto 
á Uiüão pa.ra regular o .commercio. (lfa di
versos at>w·tes qu~ inte>·rompem n orador.) 

Fot exaetamente ·o . quo eu disse ao iuicü1,r 
as miuhas eon!3idcraçõcr,;, apon t:.wdo a. minlm 

O município só exerce os poderes que lho são. 
delegados pelo Estado o só tem a.utonomia. 
administrativa, e nãu t'uncçii.o politica .. 
(ApMtes.) 
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Mas estou . me desviando completamente' commorcio dos Estados ent1·e si, elles estão 
da exposição e preciso fazel-a com me&llodo, offenden.lo a Con::~tituição, porqu~ estão per-

. p!trn. que possa chegar a um re:mltauo. turbando a União no leg-itimo exercício do 
Continua o Sr. Ruy Barbostt nu .fundam eu- seu dir·eito privativo. 

t ação de suas opiniões de que quem não póde ·. L<:~vanta-se outra. ques~ão: regular é sem- . 
taxn.r não póde regular, c sobre esta these pre taxc~d Eu respondo : regular (refiro-n:ie · 
apresenta mais este julgado do 1890. (Lê.) . ao comrnercw) só não t} taxar quando ess~ 

. .: Pertence a.os annaeB. ,jndfchrios de 1890 o I a!.tribuiçào é expi'essamente conferida a· ou

.. J.·ul·g·(·l..mento d<:t q. uest:To ·Lyng v. Jiicld.tJan; tro poder que não póde mgullLr, ou é expres_" 
o nessu. dccisilo o t:i"lbuoal cvnfirmou corn a su.meote pr-olJibida, ao p.JCler que tem attl'i
nia.ior oncrgitt ajnrisprultcncía. e;tabeleciüa. bnição de l'egular . 
. «Temos J'eíleJ·ach!mente snstentadó,disso ~llc, N [t Constítníçftu; em relação ao commercio 

cmE NENHU::Il ESTADO TEl\I o DI H. Erro DE eRgA R inte1·estaduo l, qu3 encon tr<~mos ? Uma, taxa 
TAXAS SOBR8 CO:.'IniERCIO IN'l'; R-ESl'ADUli.T~ SOB que (fO aJguma sorte aifectr.t ao intCl'·CUl'SO 
QGALQUER FORMA. » B, dopoi~ de rep1~odlizir uas mcl'cad.trias entre os Estados e que é 
Jittera.lmente ::Ls expre~sões .. do julgado ua expres.::iamcnte dest c.~cada da atLribuíçào de 
c,1usa Letuup Y. Port o( Mouile, concluia : regubr e confel'ida aos. Estados cxctusiva
•<Não se póJ.) cmcedet• a llm ·Estado a, faeut- mente-é a {tttribuiçã.o do crear direito.> ele 
dade de excluir, dirr~cta oú indircctamente, e;(portaç·ào. · 

· a ma.tel'ia sobre quo so oxorcit:.1 o commer- 1~' uma. · que_stào quo se podorb lcvanta.r 
cio inter-o.;;ta.dual, ou, por meio do encargos agora, mas q.ue, para o proj~cto que pr<nen- · 
a ella impusLos,regulal' c.3sc commel'cio, sem do u.prescnt<.n:- r~ Ca.mara, não tem maioral
a. n.cquie~cenci:t do OongrJsso. 1\ mcsmt~ rc~ cance, o:~ta,:-quat o ver•cladeiro sentiJ.o em
gra. applicavel ao a~suc:w chLuizíaniu.,ao E~l- pr·cgado peJa, Constituição no tePmo co;
godii.o lt.a CQl~Jni::t d .. ) d, o.-; vinhos da Cali- poJ'lc(çao? 
i'ornia,, ao:; CCih·os ul! 'Vu.:-hingtun, ao í'umu O SR. A~Jzro DE AnHEU-Oh ! Ha dLlVída 
tle M:l,l'YiiLI11\ o (lo Connocti_cut,<I,OS proJuctos, sob:t.·c isso? 
na.turaos ou fa.1n•i.;, de qua.lqurr Estatlu. cs 
;ondo.sc [L tolltL ospocic do mcl'Cadori:v~, em 
qnc ex1sto q dii'Oit.u de ncgoci:~r, i.Dgundo as 
leis do CongTc .~so, us a.l'nstus da. just.Iça e os 
Uilos tio mundo mm·cuntil. >;. 

Portil nto, si nos E:-:;taüos U nidosi cujtt Con
stituiç;To c::;t:.theleco que ao Congecs .~u compete 
o podor de regula1· o c:nnmerci J, é. pdncipio 

. ger;ümcnte e.3h1Jelecillo, (tuer polo Poder Ju-
. . dicütt',io, quer pelos commentadorus, que 

íluem não tem o po·lel' ele regular o ejm
mercio não tem o p,>uer de taxat-o; temos pe· 
rn.ntJ a. noss:1 Coustituição mui!io mais fh·me 
este principio, pJrque a. n.ttrtbuição de · re
gular o commercio ·entre os JS:;taclos foi <Hlui 

- expressa.mcnto o pl'h·a.tivamcnte dada ao 
Cong1·ess) N:t~cional. . . 

' O SR. JoÃo LUJz ALvt~s-Tão privativo 
como o internacional. 

. . O SR. -'ÁH.NOLPIIO Azt~vtmo-Sim; os Esta· 
dos niio ·podont intervir, dil'ectu. ou íntlil·e· 
ctamon te, na. r•~g~Lam.ent!lçiío uo commercio 
1ntei·nacion ü, corno não podom into1·vir, {h· 
recta ou'in.lit•acta.mente, n t rogulamentaçã..o 
do . commercio dos Estados, entt·o . si, porefue 

· essa attrilmição . d13 - re.g11!amenta.r fui. dél.da 
11rivativamentc tto ·. C.on.\'resso Nacional. Si 
foss·e uma <l.t,tribuiçã.o cumulativa. da auto
ridade o:;taann.l e da autoriltt~ode federal, eHa 
nã.o ostaría inctuHa no art. 34, passaria para 
·o al.'t. :35. . .. 

P.or~anto, todas às vezo.s quo do qualquer 
J'úrrna •. os Bstutlos . possam· em bara.çar es::;a 
Jnt1cção privat.ivn. dn .. Uriiflov de rcgubr o 

O SR. An.:--:oLPito Azi~YED::>-Não foi le· 
vn,n tad<~ lJ:Jr mim qnc s.1u leigo na mate:ia., 
mas pelos doutos que a dL-;cutil'am. 

O Stt. A:-iJZIO DE ArmEG ··-Levantam-se 
duvida,::! a p1·oposLto do tudo. 

0 SH.. ARNOLPW-1 Azl~YEno-Esta.heleceu-so 
uma dis(}ussão a p.ropositode saber sl o tm•mo 
extJortuçrJ.o empl'egado pelu. Constil.nh;i"l.o, S3m 
rJ~tricção nenhuma. 

0 SR. ANISW DE :\BREU-Est(l, restricta.
€ ~-p.or·tação (lc generos do sua p1•opria pro-
ducçii.o. . · · 

O SR. 1\..a;-;OLPtiO AzEvt::no- ••. · devia. ser 
co !locada a p<w da impodaçã,o. 

0 SR.. PASSOS MIR~\.NDA.-São t8rnÍos cor
relatos~ Uma. é ontra cous~t invel'tida ~ 

0 SR. ARNOLPIIO AZEV8Do-Declare.i logo 
que n1o tinhtt nccc~ssiúado de entrar nesta 
iodagttção, porquo o meu substi·tutivo de 
modo algtHn é aifect<~rlo por esta discu$são 
sóbre o a.ssumpto. 

0 Sn .. ANlSIO 'DE ABREU-- Pu;ra.. justifica.-.· 
tiva. elo substitutivo de V. Ex., a illterpl'e
tação da palavra a:x;porlc(ç({o deve :ser · · es.tu- · 
du.ch:ti~ e V. Ex. de,v·e d1zer como Clltendo., si 
está-de u.ccôrdo com os que susten;ta,Ill, que a 
palavra exportr;!r:tio é .· corrolata · de -im~>Ol'·· . 
tação. 

O Sn. AnNoLPJIO AzgyJ~no -,- Eu dizi.~· 
que e~·a umo. questã.oquo. naturtLlmeóte. S) 
lovantn:vn,. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:09- Página 15 de 35 

SESSÃO EM i4 DE SETEl\lBL10 DE J903 :303 

0 SR. ANií~IO DE ABREU dá um ::~,parte-. 

_O SR. ~RNOLPIIO _AzEVEDo-A exposi
-çao de mot1vos, que IHI.'J é outl'a cousa o que 
estou f'a~endo, ':011? exclusivamente justificar 
a doutrma do proJecto que ,-vu tee a honra 
de sultmetter <í. consider~tçã.o da, Cama,1•r, e 
ao estudo dos ma.is compJtentes que eu. Não 
é~::Uais do que i" to, é uma simples exposição. 
N_ao posso, pot•tantv, lcva.ntar sinào as ques
toos quo ::;c referem exclusiva.mente ú ma
ter·ia regulada pelo substitutivo. (--ll1m·tcs.) 

mente destacada para ser nxcrcida por um 
O';It.eo pode1>, ou quando expressamente pro
lnbida, ao poter a quem compete regular. 

M::~._~. Sr. PFe~idente, logo á primeira. Yi;)ttL 
nos Imp1'c~s1on~ a seguinte c0nsidora.1·ã.o·, 
porque razao, nao dando a Constituit-:'i.o aos 
Estad_o attrihuição alguma do regul<u~ o com
mercw dos E:'ltados en trc si, prolli bi n tarn
b::;m n.o:1 E::;ktcios no ttrt: ll impostos sobre o 
transito pelo ter·ritorio do um Estado c im
p:>stos na. passagem de um Estado pat•tt outro 
(~3 mercadol'hs ostra.n~-;eims ou naciona.e~ 
de protlucç'\o de outros Estados e sobre o,; 
vohiculus da terra o agua quo as tr·am;poe
tat·em ·~ 

Não direi que não tomarei prn·te no de
·ba.te para sustentar a minha opinião sobre 
todas as duvidas levantallas em assumptos 
correlatos ao que regula o projecto, porém 
a occa,sião não é a mais propria pa.ra isto: 
:porqu0 agora não estou discutindo, mas ex
pondo o assumpto do meu suhstitutivo. 

0 Sa. ANIZIO DE ABREU-FOi então V. Ex. 
quem motivou a questão. 

0 SR. ARNOLPHO AZBVEDO - V:rvantei-a 
::]?ara não pa.recet· que eu tivo a ousadia 
inaudita de ter um projecto sobre tão im
portante problerua sem ttue tive.;se conheci
mento de todas as duvidas suscitadas sobl'e 
a nmtel'ia que pretendi regulat•. 

Foi por i~so quo pondm·ei quo I'O tinha le· 
-vantarlo a questiio de sn,IJer si a att1•ibuiçã.o 
dada, aos l~::~tados cxclusiva.mcntc, do lanQ<Ll' 
impostos sohro a stm oxpoJ•taçfto, era, umn. 
attribuiçã.o dest:~ca·Ja, oxpro1lsn.rnonte da pl'i
Vi1tivn. <la Uniào,dQ l'egulat• o et>mmorcio in· 
tol'nadomtl e inLot·-ostu.duaJ. l?oi ostB o ponto 
que feri. cham:tndo a, attenção d:t Ca.ma.r<L 
para ossa::; duvidas, om cuJo esclarecimento 
·não podia. entrat' no momentJ 110rque não 
])reci$tVé~ de elucidal·as para justificar o 
meu substitutivo. . 

Pois bom, da argumentação c1ue eshboleci, 
·t~itando o illustre brrzileil'o, Sr. Ruy Bar
boza, ficou provado quo taxt~r só póde--qnem 
pó de regular. 

Esta duvida me parece desa,pparoéor desde 
logo, si se considert~r qne era necossaria a. 
prohibit;ü.o tambem <WS Est~tdos no art. li 
porque a mm·cn.dorüt em tra,nsito pelo tcrri
torio de um Estado pódo ca.hir dcba.íxo do 
podm• desse Estado na. rcgulamenbçi"to de 
seu commercio interno, da. sU<L via<;ão in te· 
rior, da sua na.vogaçã.u peopria.. 

Portan t,o, si a Constitui,;ão nft.o pt·oltibisso 
oxpr·ossr~mrmtoaos Estados no art. 11, n. l, 
crea.r irnpo . .;tos de tru.nsito soht•c as mo~'e<t.
dol'ias estra.ngeim.s ou nacion::tes quo passas
som pelo seu tel'l'itorio,alguns Estados,:~ lll'o
toxto de rogulM' o sou commeicio intoruo, dn 
logisl:tr sobro n S11a via,;iio in terna, pode· 
t•i 1111 onm•:tl' o::~sas mor•ca.tloi'ÜLS na !Xtssa.gcm 
polo ~cu tot'l'Í tm·io. · 

O S 1 t. E Lu Y C 11 A,. r~:;;-~Iu.s o.~sa taxaqão n ã.t 1 

impul'l.<LVa om t•ogul;u· o com!llorciu jntL\1'
esta,dua.l? (lla o11/1'0S a,wl'l~s.) 

O SR. A!tNOLPI!u Az~nmu- Ma.s e11 dizia, 
exa.ctamont.o quo a prohibit;ã.o vinha, d.a 
seguinte consideração: 

LembPei uma outra questfLo: a de saber si 
regular é :1empre taxa1·. 

Respondi que nã.o, mas quo só não o era 
quando expressamente destacada a attribui
·9ão de tn.xa.r, como no art 9°, ou quando ex
pressamente p1•ohibida, como no art. 7°, 
·n. 2, e art. ll; isto é, a, Constituição, fir
mando o principio do quJ dava privativa,
mente ao Congresso Nacional a attr'ibuiç5.o 
de regula.r o commercio dos Estad.os entra si 
não permitt.iu, porque priva-o o art. 7°, 
n. 2, que so taxasse o commerei.o <le navogc1· 
.ç\ão de cabotagem, e o art. 11, n. 1, prohi· 
biu que ::;e tributassem a'3 merca.dorias em 
transito pelo ter1•itor•io de um Eshdo e na 
lJassag-em de um Est.ado ptwa. outro. 

Sendo o trausito a, pas:ngorn {la merca
doria do um gstado para outt·o, pelo tol'I.'Í
torio de um tcecciro, em um dado rnomonto 
ficLtva u dita mercadori;~ sob a. acção do pu
der deste ultimo Est<~.do, n:L rogulamontar..~ã.o 
do seu commercio, d<l, sua vhtçã.o, da sua n:l,
vogaçfio int,ern:.LS. Porta.nto, 8, Constituição, 
l'G:lpeitando o principio geral tla,s competen
cias, limitadas pelo torritorio, quiz ClllO a 
lilmrdade commercia.t onh·c os Esttdos exis
tisse som pro, o do modo algum pu1Pssc ser 
projuuicada pelo oxercicio do poder pl'i v a ti v o 
dos Estados Jo regulat• o seu comJnci·ciu in
torno, a. sua víar:Ií.u, í.\ sua, na.vogaQ:i.o in tornas. 

UM SR. Dl·:t·UTAVO - OboJ.cco a,o me~mo 
crHerio. 

O St•. AR~OLPIIO AztõJVImo-Oh3doce sem
pro ao mesmo criterio, do interesso pc· 
cullar e do interesse geral. 

Portanto, a a.ttl'ibuiQão de taxar só não 
.csttt incluida na do reguhu' quando expt•ossa-

Vol. V 

A respeito de interprotac.~ão do art. ll, não 
mo posso f'urtar ao p1•azcr de ler (t CamartL o 
que diz o Sr. D1·. Ruy Barbosa : 

a<:~ 
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como ú União: passa., o do Estado a que eUe se destina.. Ea-
«Pelo a.rt. 1 I, n. l é voJtul.o aus Estados I pede o prod.ucro. o do EshLlu por onde este· 

Crear ilupostos de tran::iitO pelo tel'rítorio tre o E:; tado de ()Dde sae e o Estado pil.ra 
de um Estado, ou na, pétssagem de um para onde vae o tramito (· o trnjecto da. mcrcn.do
outro, soln·e productos de outros Estralos da ria pelo EstaJ.o poe un Lle :<implesmento pas:;;a. 
RepulJlica. ou t!stra.ngcieos, c hem a.ssim so- Logo, nu art. ll, n. ·I, ::.e reunem dous 
bre vchicnlos tb torra e agu<1., que os tt·a.us- objectos clistinc.to3. Quando elle diz nas paln ... 
portarem.» vr ... <.ts ioicia.es elo inciso : << Crettr impostos de 

Nesttts }Jala.vrns s~ enccn:~m tlmt::l prohibi- de lrunsitn pelo tcrrito :· io de um Estado >>, 
ções: a. do transiw de impost.o cn t :·o os E;:; ta- allude :i corrente commercin.l que, proce
des c a do imposto do imp!H'ta,;ito intr.r-esta- dente de um Esta.(lu, contínütt em demi1nd~t, 
dual.Am:dgarn<:tnl]o n.s duag uma. ;\, c;utra., os de outr . .l, :t,tr~tvcssando :.tquclle a quo sere
pai·.~·on·Jsdo ttl>usu l.'Cdnzcrn <t um só o intuito fere u prollibi(;ão (lc Ü'ibatal', allicnunciarL~. 
d<:t Lei f'undamental nas p:.~lavras : «Cl'car im
postos do tJ'<.ur;ito pelo tePJ'itorio do nmE::>
tado,ou na pas ... agom (lü um p:tmontro». Par·a 
lograr o;:;ta. victoria. contr~~ o IJorn senso, con
siste a. força do argumento om subo1·dina.r ao 
cumplomonto «de transitu>> ;~mbus os otcmen
tos da. enumera.c~ã<J inclíctúla. nas duas phrases 
«pelo terr•itol'ÍO de um E~tado•' l' « lltL pt~sn
gern do um par:.1. outro >>. 

A pl'ovaleem· essa intellig-l'I1L\Í:J., pob. :.L 

Cunstituiçilu toda. vedado: << ern:t.l' impost;j .'i 
do t1•ausit.o polo t.crrltol'io tln 11m Est:.ulfJ>' n 
<1 crcar irnpostos Llo trílnsito de um K·;t:ulo 
pal'<.~ unÜ'u>) , Alilnitt.u.-so rpt!' lal Sflj;l, it in· 
Len<;:'í.u uu texto, i~t.o (•, q tio olln fll'l'l.f~nda 
cugnuminal' ((imp:Jstn 1.l1~ ll'lfilsiln» ' ·' illljHJSto 
sui•I·e u C•Jll11ll0l'Ciu de urn l·:s1.ad:; p:1.1':1 IJHtr•>, 
a sahm·. du Esl .. ~do Pl'•HlttdiJJ' p ,,~·:t ~ J visinlto 
cuntinanto.AinlhL a.ssiru, o cttw unienmunte !'C 
con :~nguíria, ot•:t at;i;l'ihuil·-llt il u etTo do 
appllcar orr •,dtLmontc a. dmt Jtnína<;{iu do 
eummm·cio de lru.ll5i{u a.o eormnerciu de im
portaç~ão. 

Da.ndo, put·ém, que o texto constitucional 
Í!1Cul're·lse ne,ta cine<.~, o qne é liciw suppor 
existindo ontr<~ interprettção r .<ZI):.nel, o 
rcsuHado pi·aticn.meut;e soeú o mesmo. Com 
c(feito, ·pedando o impos/.o sobre o l>·nnsi/.u do 
Eslado, fJIW z~rocluz, JUWa o Estudo limit;·oplte. 
r;wJ Nmso1ne~ o 'JI!e o le.r;isladtil' le1·ü~ JW.·Jhi
!)ido Ci'et (){);actcwwnto o imJWslo sobre t! ÍJJI[IOJ'• 

taçao dos Jll'OrútcLos do lJI'i1JWii'O no SCf/Wido. 
• H.calmento, na. segnoda proposição «Ct'C<tr 
impostos de transi.to na pa.ssu.gmu de nm 
f>:s1.ado para uutro5.>, a Consl.it;uição niio 
poàiLt 1;or· qu .\l'idu oxprimit· :l me:"Jtna coust~ 
que na imrnodiatu.mento u,ntor.ot•: «Cl'DaL' 
imposi.ns de t;rmL~ito polo tcl'l'it,,rio de nm 
Estado». Na scgundt~, pois, <~ ectcrcncia. ha 
de ser necessariameni,e ·~ p<.~o~;sa.gem entre 
(

1.ous Estados cl.ííllifJHns , uma vez que na pre
ecden t.e jti. se tlusigmi.ra tl passagem por <'um 
Estado inccrrucdio em eaminho de ontro .» 

. Depois definir o quo t~ t.l'ansitu em lingua
gem commcrci:ü, continúa. o ~r. consollll\lt'O 
ltuy Barbosa: 

«0 tl'íWI:lito eml.ingun,gern t!ICI\~u,nt.il, :.Hlua.
ndt';l c log.isla.ti v a, p/)·,. con.;egnin 1 e. pl'CSilP" 
põe tn;s teerii;Ol'iu~: 1.1 du E-::kt,lo flllC ex-

Na. Ol'aç:io subseqHcnto, pois, ao occnp~n·- sc 
com os impoRtas. que prillihc «na pass;1gem. 
de um Xst(!rlo J1rwa nulr,.,» jú a mente da. lei 6 
diver-sa. 

He a disjul)ctivo <<OU>? separando duas . 
e qui valencilt. de umn, só. 

Cüm eil'eit.o';' naquolla phra::;o, sú se fi
~ui·am dou~ (;lemcntos em vc:c dos tres . 
que constitnem o tr·a.nsito. Fa.lla-se na 
«passtLgom tlc Hift E:stad(l z!ai'l( l)(l.tro"». Sup
puz-::;e assim unicu.rnenk uous Estados: o 
da lH'Ot'ed.ench dct met·c:ulurirt e o do sen 
dl'Stino. Não se menciona o Estado iuter
postu. A hypothese, pol' conscquonci:.t, é de 
duus l·:stados confinantes, por cuja. linha dí
vi~uri:t se faz a pwssa.gem. A mor·cadoria, nú o 
pat-Jsa. p:u·a seg;ai 1'. ruas par:L en tr:.t 1' em co1 1~ 
:surno Jlo Estado, cuja b1rrcil·a tl'n.nspuz. E', 
pur·t.antt;, merc:~dol'ia de um l·:stado i"'J'úi'
tnctu pelo ontro. 

Tl'oqno·se. purüm, o nome de iul1 11iJ'/n~·,io 
no lle t;·,, ;·,.~ilu. Nem p0r isso se itltOl'Oll a 
cs~oncia d:t consa. Ficou defe·Y ' aos Estados 
Jançat·em taxas so1,re o commcrcio nu yins
sagt: m, de "il í pr.ii'a outro. E a pn.:;:-sa.gom corn
mcrcial <h: nm Estu.do para outl'o Estado 
in1;crmücliu, ·i·n 1pm·tw.~cío r!, rnlativn.m.mte 
fi.qucl!o un<lo n. merca"duria. entra. Logo, n 
art. li, n. I, da . Constituição pro h r bindo os 
imposto.-.: de ~rnusito entre o.,; Esta.dos 1 pt•o
hiiJJ em sngnida. lexltulli1Wí1lu, )'osilivamenle, 
na phrase postorior it cs.;a., os impostos sobre 
Íll1J.IOl't<tÇi.LO intet'·O!Stadua.L (.lfu.i/tJ IJC)/1,) 

O Sa •. JJ~iSllt:"io CARDoso- A.-;sim ponsa o 
ma.gno pont r fiee tlo cunst.il.ncionnl ísmo · Ltt•a,
;r,ileit'o, o Sr. ltny Bn.t·hosa. 

O Sn.. AitNOJ.l;lw AztWEDO - Mais claL'o. 
do q11o i.5to, ner.n a luz do soL 

O SR •. lo,\o LUiz Ar.n;s-Por ser clat•o uu · 
m<.tL~ (~ quo tenho modo; essa clu.roza póde· 
a !/\ snJToc:.n• a :uHonomia tlus Esto.dos. 

O ~R. Ar:.NOLPIIO 1\ZEn;on - - A rn'ilneir.:.~. 
obJecçã.o, St·. Presi(ltmto, quo :-;e levanta •.• 

O :--:11.. Par·:SIIJI~~'l'l~ - Ob.scno ao nohro 
Ü.lpUta.d.u que itltoi''-L (l.)tá. findi~. 

O Sn. Arcsor.J·tto AzEH:DO··-Pcç,o a, V. Ex., 
eon"nlt·~ ú Casa :-:i mo 1)1;11\~edo rnoi~t lltH'a. 
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de p~orogação. (D;nsti!,tácla, a. éasa. c.oncede nãópodem taxal-o, o~ioso fóra det.erminar 
a prorof!açlío. pedida·.) . _·.· .. . · . ... qlle a .. cabo~agom é intributa.vel pelos Es· 

. :O· SR. A&NDLPiiÓ AzE:yEJJ)O (oontinuandv) ta~?:s, · ~-- •.. . , _ . . . . · ·. 
· - A primeira . objecÇão· quf:l. · s(3 . levanta,. • • .E :esta a 10-~?l'J?~ cta~ao. cl~' c_:nselheu:o R:uy 
Sr. Presidente; a re1:1paito dilr,prohibiç'io:que )ilarb~$.a, .m.as a 1 ?terpre;rcoçao d~ste artrgo 
expressamente-faz a Cons~ittüção. aopOI:I.!ll' d,e eons~rtucwnal esta ~a~bum consignada _nos 
reO"ular o'eônilnéi•ciO' ·qua confere ao Con' fundamentos do acqo.rtiao do_Supremo Trrbu-

o ·· . ·. · · .- , -·.t · ·. · ~ , d·· -- • · ·· .·.· Jl<!ilFedBraLn. 167:,q:e7 deJunlw·de -1899. 
g~e~~ FedBTf1-l par,a -n al:-0, é e que a pro- D.e o illu:ttre Sr- Dr J - B . b lh 
luhrçao contrda no art·. 7o, n. 2,. que -declara . , ~ : . : oa~ ar . a o, com-
livre o.· commercio. de i:iahot:.tge!'n, não-se ·re- 1~antand?. a Gop.~t:t~1:2ao e 1 esummdo :OJJfun~ 
fere aos Est~dos, e; por.t~nto, . os E ,;t1dos njlo d~men~o;:;. d? . a?;?PI-,ia~ de .1899; d·:3 q~e fo1 

. estão obrigados· ~ respeit-;tl·O. ·. . - . elle 0, 1llust;re l:dator, <~Con:\)"'I.nea Iel 1·23, 
Sobra .o art. 7°· :n. 2 - diZ o Sr. conselhmro de 11 .16 nov.2Inbro de l89~, lU t2 . <<entende-se 

·Ruy .Ba<t•bosa: ' _. . :'. •. _ · . ··. . por pa;egaçao: de_eabotagem a qu_3 te91 po1• 

·« E' da cümpetencia cxchisiva d1.- União fim a commumcC].çfto e 0 . co~mercro dn~ecto 
dec_retclil' :· · · · ,. · · . , entre os; p~rtol d~?- Repqbltca, dentr•o das 

Direitos ele eittradâ, . sahidn. e estad~, de na'· ,ag!l~S d~_,tes e: dqs rws que percJrra-tn o seu 
. · . ,,. .· l' . . . . . . . d ··b '··. . . . terutorw.->> .- . . . . . . . . 

'Yll!ISíS~nu:o .~;?~e . o · gmxnnermo:_ .· c c a; . c0y:tge~. , ··:·E• -este -coillmerc1o -c:Jsi;eir<J . que o . § •2o do 
iJ.S: . mer~ca~outd .n;J.<nonaés, bem ~umo as .e~· · aa>t _7.o, d'ectai~a; li::vr:e·· i"to. ·• • · . · t . d' - · 
tran"'.ell'as• que 1a te-nham. .pa;·ao-•unposios: de . ·. '-· ·. .. · · . · · ! : >L . e ,, Isen o. .e tm• 
·mpot•t r- · • .• ,· :-- - · .:- -5 , ._ . . -.. • .· postos e_· _e:s,ta; rsençao; .embora . cOU.'Jagra.d-a 
1 N~daa?~~i·: 'ciarid :: es$a!cla:üstila .e=statheléc~;; ~ú;este ar~tgó;_ a'::i tr;,j.:tar •se d,e compe~enciá fé
úa s<Jgui1da._púte;_ a: . IJb.erd~de: · a.mpL.'i · do ;~era! ~ 11 a) pod~~ d~t-xa1~- q,~ <mtend~r,se · · m~fe
comriurc.ío de. capo;tágem, r.eservandt><ap:arias: .ren!e t~1~1bem áest~~ual. - -. . , · . _ -~ . . 

. á União os .dir~éitos . S;)bre· a en tr.iÍ,da.,. sruhida .- ' 1 • Pe1? seu fun-hmen to· A .r~enc~o vrsa 
e .estada de. navios ; O poder i'ed~mtLde regu- fo~enti:!;I _ ~ dcsemb :1l'~ç.ar a ut~hz<tça:J .e o 
lar o cornmeúcio entrá - os- EstaJ.os perdeu ,desenvol Vlm.en_t~ da -~~queza. nacwnal, pNt~

. assim a faculdade tributaria sobr'e. esse iiõ., ~e~ld~ a -acmvJdade · mdustrral e· mel>c.:autll 
IU~USO ramo dó ti'(l.fiCO.· intér•es tadlJ.al, que ~e ~ d:~ p3>lZ~ . 1?8,11~-.mento c~m que s~ acc,?rdaJffi o 
e:x;oré.e pelo oceano. Ma,s, pel~··me~ma·raza0 ;wr ,t. 13 ~.;1~ol'tiJ~0.1~UI~? e? Jll t: 3::> n . . 2. 
pdr que o Gove •rio .Geral se vrtr prr-van: d-essa ;Ora, seu, · ?ontll~drctono, IDJuStiticavel que 
faculdade, ,implicitamente incluída na sua ·?586 1~1a~nomtt~rto P~desse· se~· 

1 
obs;,ado por 

prerogattva soberana de í•egiüar o eoimner- _ 1 m~ostros e ~uelrda_s ~"caes, elo~ Esta_dos; · 
· cio . íntdr-e.stadual, por essn. mesma- ra;zão · ~ , · 2 ' .: Ile,l~ s_cu ~?.~J:ct~ .. Ell,a· appltc·t-s~ ao 

(quando; outv.a não ll,ouvesse) .não póde• tal -~onnn,eJ c,~ •ut.er;-e_:'?Gad:?al. e llend·J e~te de-ca
factildade caberna. cOriipetencia .dos E:>ta:dos: · r1~et~ p.~ct~na!, _n1aq , rezm.nal;_ eu !::)cal • . ar
pela -razão de qt~e . ê. liv 1·e o · çl).niine;·cüJ ·de :; ttgOJ,~ n · · 5,,uao < po~e ser tn!f,uii:.tdo paios 
cabota em • · ·_ . . , . - · .· .. · •. ~'5tadvs; .se.~rr _ que, _eH'3s_ex.hDr!irtem de sua 
~ . 9 • _ ·. _ .. , . .. . .competencia; t axattva, hmrt'J,da ao que é de 
. • ~i a •deela1:a\~o 'de~tj;, 1ib~pd~dé ·· se . cousi~ .· s~ti_:.;pec'!lli.a'l:~ i.nteí·esoo; ~en tr0 de sua j tü'is, 
gnoQ, Qm Jim · -tr.e_?llQ ~SJ(;e~ralm!lnte c,ons:1 dtçao•. ter.~ltarral e :r~sp.ertad.as . as r es tricções 
grado á enull.\ér.açao ~e att;rrbu190.es fedenaes, constrtucw.na;es; .f!endo·:unn d-ühs a de que 
é pJrque essa)rberdf],d.esó pod1 : ~; ser amea, .se.trata.-y111;· . . · . · . _ ... · · • _.· .. · 
ç.ada pelo. exe~·cici6 dos poderes do .. Çol;lgresso, ,- 3", pelo t~xto legislaM v o. Não estindo cou
um d?s ÇJ.naes_, o_pod~r. de reg~ü.tr· o. com, ·sagrado .ein• parte alguüm. d~~ co:nstlttüçao a 
mer•cto·, mclu1a · :~:mpltcltamtm.te . erli. SL o de . facLlldade·d.e ta.xamem os Estaios Ç~C ca;bota
tributàr .. a-cah~tagein . . querendo :mbtrahir . g.em, . a;ch;a--se; · -~o _ co,ntrar~o, prohtbida;_,. no 
a C?-botagem ao -alcance. ... desse· 11?der, - ~ece~~ - iar.t. ~2 - ver.lt·= «nao ,con~ravrndo o clíspo~to no 
sarw era, .. pJrtaub, ·fit,.rn,ar· a 1mmumdarle. ,art .. i-0~--'e · -ll'!J ·ar L 7° ' n. 2, esttt _ th rmat
ein termos expJ•es.:>os. ' Ne.uiiuma n 3c6ssidade inerit-6 esta~bele.cliia· a. isenção. · Não· a podem 
havia .de esteD:d'ei~ a lin1~ta0ão- ~ ~uto~i~ade· ;éia_es, r0is, _co~ra-_v:ir; s:mi qnébr~ deste· pre< 
dos ·Estados,. vtsto -q,tie. rrao s e.llmita s1nao. o ; ceJto éonstltucronat'; · - ' 
que realmente' existe, e, . não ex:bstmdo na : 4°; .Pefo•aBsur.diuesultante d<~. inteHigen:
jurisdicção constitucional dos - Estados, ·er)l. ·.ciwcontrarfa. Si ' o a-rL n, n. 1, V.eda-aós 
consequencüt., dp poder.'pl'iv'atiYo, conferido· Estad'oí!;crewrem' «imposfios de transitír pel·o 
ao Congresso, de regt1lâr. o commorcio entre ', terl'itorio. d'e um Estado ou lia pa.ssaD"eni de 
elles, á.faculdaçfe de ta~at7o. snperfiuo serra. _um paea outro, soot'e- pr0d:uctos<. de

0

outros 
declarar a inco.mpet'encia es.tadmtl n.o tocante . Estados d~a; ltepuolica ou estr.amgeü·as e bem 

. a impostos de cabotagein; · A cabot<l!gern, é assii.n sobre velúcufos de terra~ e. agua, q)le 
commercio inter-estadmil. . 'Si, em virtude os transportarem>>, como <.tdmit.ttr, sem 
da clauclula constitucional' que. reservou esss. contracenso,que elles tributem eõsas mBsmas 
commorcio ac dominio da União•, os Estados mercadol'ias qu;mdo ciecul.arem pela, cost:1 ? 
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O commet•cio de ca.lJJtagom, cuj:1 isenoã.o Objecbm, porém a interpretação deste 
justificam a.ltas convcnicnchs oconomicas artigo foi dada pslo Congresso na lei do 4 
e poHticas, ficaria, sem razão, menos favo- do setembro de 1896. 
recido que o commercio do tl'ansito pelo in- A lei de 4 de setemb:·o de 1896. declarou 
terior dos Estados ; - quacs os impostos qu3 a União , não pódé 

5'\ pehs c)nsequencias c J•osultados. A eobl'ar sobre n, cabotagem, além dos direitos 
isenção, obri~:1torh plra os Estados, m:tn- de cntr<tda e est::tdia dos navioL 
tem a libcrd:tde o expansão do commorcio O Si'. Anizio de AbrJn, no seu lmnino!'o 
Jnter-csta1loal e evita que po1· emulação eltes parecer contra o projccto do Sr. · Sel'Zodo!lo 
creem. uns contra os outros, ta'\a.s desigu;w.s Currêa, ass: rn formula a objor.ção. 
e excessivas, p.mdo as3im gra1rcs estorvos « .-\.lém de mais, a. interpretação authentica. 
ao desenvolvimento da riqueza n ~wional d.o § 2o do ~~rt. 7o da Constituição já. foi fir~ 
e ao mesmo p:1sso cs~a">elccondo enh•r o:3 ma.cla de modo percmptorio c incontrastavel 
Estados c:liscor,li(LS e rivalidades quo, oi'igioa- pelo Podor L'1gislativo. A Commissão Mixta 
das de intm·o.ssDs fiscae3 mal compr .:hendidos, d? membl'03 de::;ta. Cama::·a e do Senado, espe
temlorão a fvmen ~ar a inimizade, dissenção Cla~n~ente encarecgada de interpretai-o e 
e conflictos de todêt ordem em cbmno do de{tntr qutws os direUus de rp.te é li o1·e o com
paíz e pet'igo para, o regimen federativo. mercio de cuJ.Jota,r;em, fel-o no art. 2°do de
Nada mlis proprio para dJsunir os Estados ereto de 4 de setemb1·o de 1896, acompanhado 
Unidos do Bra.zil do qu~ a guerra d'3 tlrifas do luminoso parecer n. 114, declarando quo 
dos Estados; e a Cons~ituição que a pe1·· «os ~iireitos de ;entrada, sah~da e estadia do 
mittíssc só impropriamente e por antiphrase Il'1Vl0~, ~~ qué é livre. pelo art. 7° § 2° cla 
pode1•-se-hia chamar «federal»; Constttmçao d~ Republlcv., o commepclo de 

c:tbotagem e as mercadorias nacionaes bom 
iJ',si n.tuduist·Jfossenece3:;ario1.CCl'escentar ~omo as estrangeiras, que já tenham };ao-o 0 

mais al'~umonto~. pJdcr-se-hia ainda invoca.r ·1m posto de i~nportlçào, são os de d~ca, 
o at•t.3 I, n. 5, da Constit.niç:ão, o qual,dandJ pharol? oxpedtente e out1•!-,s quaesquer da 
ao Congr-esso Ferleral a attribiüção privativa exclustvn. competencia da União.» 
de «regulat• o c.Jmmercio inter-estadunh>,obsta Ainda mais: no primeiro dos conside
a qtw o:;to sojtL olJjecto de impJstos cstaduaes. randos com quJ just,iftcou o allndido decreto 
O poJ.ot• tlo <<L'eguh.Lt'» abL'J.Dge o de tt.txar; ilto firma a qon~missâo «que re.terinclo-se o art.7o 
é intuitivo o constitue na. juri.;prudoncia pu· da ConstitUição e seus dive1·sos nttme1·os ex
litica uol'tc-amoricana. ponto h 1je incon- clnsi~cm~enie á ,Un~río, do nenhum modo .pódo 
tosta.du, sendo o citado artigo e nnmee,., restnnptl" os du•mtos e. poum·es expresso:.; e 
imitação do at·t. 1°, secçí\o 8'~, n. ::{, d.1. Co:1- cxelus1vamcntc conferidos aos Estados pelo 
stituição oortu-amct•icana. (<Nenhum E.-;t,tdo w·t .• 9o e se~.ts ntOnl]ros e parC!fJI'o.plws, sondu 
t.em o dtr.dto de la.oça.r taxas 'sobre o com· ~orü~ni.o, quanto a estes direitos, plena n. 
mm•cio inter-estadual so1J qualrJIWI' f'Ói'iJ1.a hbet•Jaclo elos mesmos I~stados de lerrisiarem 
que seja,)>-declarou :.t sentença, p1·oferida. no como mais acertado e conveniente 

0

lhes pa,~ 
pleito Lelottp. v. Pm·t. o( Jliobite e no mesmo rccer.» 
senttdo outras muitas decisões poder-se-hil~m Eis a inte.rpretação authent.ica üo a.rt. 7u 
cita1·. Nem contra esta intelligencia. da Con- § 2", da,da já. pelo Poder Legislativo de pleno 
stituiçã.u é argumento o ft~.cto de achur-se o absoluto accordo com a doutrina que sus· 
estabelecida a. isenção om J'avol' de cabotét· tcntamus e em rad:cal (liVei'CI'encia com a 
gem no LL't. 7° n. 2, •.1u3 tt•at·.~o da. competeo· doutrina· do projocto. o 
cia sómcnr.e da. Uniã.o. Porquanto, sendo a Ma.s, o direito de taxar impo1•tação inter
cabotagem intere~su nacional. alfecta a.os po- ~sta.dual nuuc~ foi .a~sen·~ado pelos seus de
deres l'eJeJ'<.w~; e, tenclo a Constituição de de- Lmsore.s nas dlspo::nç:oe., do art. 9o porque 
croür a lib11rd:t ie do commercio inter-est-~- ~h i se ~ncontl·am di~eitos sob r~ expot•tação, 
doal, or;.t jushmente neste loga.r que c1bh\ 1nqustras e profisso~s, tran~m1ssão de pro· 
proclamar esse principio pa.ra, por forea pr1edade e sobt'.3 predws rust1cos e urbanos. 
deHe, vedar a tu.xação. E não er11. nec3s.;:trio Poetanto, ~ direit.o de tax_ar a importação 
dizer em termos expressos que ess:1 isenPão de proccdenCLa nacwnal nao est<.í, incluído 
de impo::;tos e1•a trtmbem obrigatoria plra' os no art; _go ! ao qual l!,ão se refere (segundo 
Eata<los, desJe que não se trata de negocio a proprm ~nterpretaçao da Commissão au
mera.munte peculiar de c:~.da um ou de al· t?r:.:t do proJeCt?), quando diz que essa dispo
gum tlelle::; e a m ~toria por sua naÜH'eza. es- Sl~<lO con~~Jtncwn:1.l só não restringe os di· 
capa-lhe::; ájurlsdif,~ão o competcncia.» rmtos e~tpressos dos Estados. E' o proprio 

p~n~cçer que responde ú.s o bjecções do Sr. 
Está ahí d.t,da pulos SJ'.~. eonselhoi1•os Ruy AoJzio. 

Barbosa. e Dr. João Bnrlxtlho a íntcPpl'etacão ~ev<1nta-se, porém, . uma terceira. objecção 
do ,art. 7°, §i 2o da. Constituição. • e e- o :u·t. 7°, n. 1, declarando que é exclu-
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sivo da competencia da. Unii\.o decretnr im
postos sobro procedoncia. estrangeira., indica. 
a existenciu de outra importação, do procc
dencia nacional. 

O Sr. João Barhalho explica a ine.lw~ã.o 
dos termos procede.ncio estl·o:n[Jeú-a no n,rt. 7o, 
n. l, da, seguiO"GQ fórma : 

<< Em rigor, esta rostricç-ã.o « de procc
dencia ostrangeil'a » era nosto artigo ox
cusada, pois que para. a União outra impot•
tação não ha sínào a e.strangoira. ; a Uniü,o é 
o proprio Bei.l.zil todo e nào se concobo que 
e lia importe do si par;t si nw.sma. M:ts como a 
palavra-impor !;ação-,além d-3 s,5u sentido 
tochnico e scicntific:J, passar<1. entre nó·;, no 
anterior rogímen, a adrnHtil' no 1180 vulgar e 
officia!, por· extensão, F:ignificação comrn·e
hcnsiva da introducção üe effeitos mercantis 
de umas em outra;; pl'ovincüts, do bJm 
a.viso foi de eerto, UIJ olauorar-:-:3 á. noYa 
Constituição, us~~r de locução quo ovitassJ 
duvLdas om 1natcria. tilo impo1·tanto. Pot• 
isso conservou-se em no nuyo cullig•J c:Jnsti
tucionat aqnella expressão que, _j;.i, vinha nos 
t1·abJ.lhos quo lho sccvlraw de ba:-;D. E' i.dnda 
digno do mencionat·-se que, em toda,<~ dis· 
cussãu, que bem Inng~ f.Ji, ltavida no Con· 
grosso Con~tituínto aceeca desta matcria. 
nenhuma Yez veiu á bail:t a chanutda impot·· 
tação i ntnr·-estadual p:tra. soe object .1 de tl'i
butaç5.o fmloral ou luca.l, l! tho po11co fi,:.!IH'<~ 
nlla no pi1recur da Commis:'Ü.'J do CungTcss·.J 
Constituinte. Não ontPou, p.:n·tanto, nu pt:.tll'J 
11nanceiro da. Con~tituí1;üu. » 

Diz o St•. Ruy Barbo:m : 
<<Si'i.o, portanto, muito~ c eonside1•,wnis, no 

texto coustit.uciona.l, os exemplos <.lu r·edun
d<tnclas, alguma.~ das quacs not:~vclmente 
excedem a do ar·t. 7l•, n. l. (J ra. (~ o lt<.tiJito 
de f<LlL:.n·usual, que insinua as suas locuçõe:3 
na linguagom d.o legisltulor. Or11 silo as 
fórmn.s trauiciomtes no ostylo loglslu.tivu, 
quo passam, com as suJ.s excrcsGonciu.s pf'i
mitívas, tle lei em Ici c da regimcn a. regi· 
men. Aqui ~ a irr•eflex.ão, a pressa, ou a no· 
gligenciu, !los ha.hitos parbmentares, que 
:não permittemlima~· o.s tcxtus com a critica. 
exigente das moll1ores no:·mas. AlE é o zelo, 
o interesse, a ancic<.la,dc pcL:t surte de uma. 
providencia C8pccia1; de umn. instituiçKo 
cara; do uma refbl'ma. c;;mbi.Lt.ida, amoa.ça.da,, 
periclitante, melindrosa, quo, despOI'tilmlo 
na legislatura inqniotaçüos o l'GCOÍtJS, tt induz 
a rebuscar, contl'<t a chicana,, precauções 
que muitas vezes a. fltcilitam. 

Explicando a, fi·oqucncia., om ce1•b;-; leis, de 
ilmnunida1les especiaos já eompl'ohond.itlas 
em fórmulas. gem.es de isenção, Loru Hm·~
eheiJ dizia, num julgado, que «essas espcci
ficaçõos se introduzem muit:.t voz ex maJori 
cautela, para socogar os receios di1quelles 
cujos interesses ou sympathias estão parti-

culm·monto cmpcmharlo:J em f'a. vor do corta:-; 
institniçõos». ~m outra. deci:;;ã.o ju<.licial'iét 
(Fry .. :r v. Morland), a pwposito 1lo uma clall- . 
sul a rcd undantt~ no corucxto uo uii1 actv le 
gisltttívo, reflect.ia. o ma.gisttaclu: «Par·a. qtw 
se consignou ella. ? Não sei. Ach 1 impossi v <'L 
1~espooder a esta, questã.o. E-isas p~lavras fo
ram provavelmont.o introduzidas para tran
quilliz:tr a.s pesso<ts intero~si1das nas comp~' 
nhias uo scgurus>). 

Entre as províncias c o Govet•no na.cinnal. 
sob o rmp:>.rio, fô1·a objecto de controvcr.-;ia 
o sahot· si a palavra iillporleçiio, nas lei.~ 
constit11cíona.es. a.IJea.ngia. unicn.mcnt.o u. irn
port it~·ão do estt·angniro, ou tambom :1 intot·· 
provincial. Nesto debate a doutrina tias pl'o · 
vinchs et·a precbamonte que o art. 12 <lo 
.\cto Addiciona.l, onde so osta.tne que << as 
as:lomhléas Pl'•)Vinches nã.o pollerã.o legisl:l ~· 
:;obe8 impo:~tos rlc itiiJuw{r..:çr7o », lhes doixav:•. 
o dil'eito do telbuta.r a importaç~ão lle uma~; 
p1·ovinc:hs p:tt~a out.r·a:.;. Si. portanto, o <~rt. /J 
Llctcnnin~ls~o perl.enccl'Oill <i. compctcncía Jo 
Congresso Fed1md « ns impostos t.le impot·
taçã.n >>, o Goven1o da. Uniào. servindo-se 
do a!'grm1onto ut·<.t aventatlo a, {' .vut' dos Es· 
ta.1lnf:, JJJ :1s, como s:J Vt\ \~ictol'iosameute rt:· 
tol'quivel conlr:~ elL•>:l, poderia ,q11stenta~· 
que, atr.pnta it intellíg<:,ncia d.o termo'~ inl· 
por·ta(,:â.m> llofondid;t com a.r·dol' pelas antig;;:~ 
pr'o\·irwias, ost:Ls, no r.wto da, RDpubl.lca. 
lhe tinham volunr.a,t·iiltncn~e cedi,/o o potl•i' 
de t:txat• a impol'ta(ã.O intm•-esLatlual, olt:i'•' 
/cff'-'i' fJUt ' ttl i;1si fi:cisl·i: pnd.et'ia. t.Hzcr-11~,!~. 
«Si no voc:.~bulu-implJrtlt<;Tto- :;;c ahl'angla iL 
imp<n·hçtio intor-provinci;Ll, no mc.>rno \' ;
cnblllo :'lO envolvo i.t impurtac.~ã.o iuter·cst:l · 
dual. Pela \'O::iSéL mcs!lla. lwr·moncuka. 
logo, <Vtninltoamlu-me os impo:;t.u:> de im· 
pol'ta~;ã.o inuisti neta me o t;-3, incluisl.es na, mi· 
nlta p111·te a importa1;ào cntl'O o~ Esf.:t<.lo~ ... 
Scl'ia uma úcs::;as occa~iõcs, em que um 
a.IJuso comrncttido se voltct contra o seu I>m·
pr.ti".tdor. A allegc:Jçã.o teria sido irre~l'·
tivol. F'ol pa.r·a se pt·omunir, portanto, cont1·a 
as consecgwncias naturaos tla intcrpl'ct:L•:iin 
po1· e/lus mesmas auto1·izada que a Oonstitu · 
ç5.o a.dupt· ~da pelas províncias, ao assumirem 
a dignitbde de Estados, atalhon . sophismu.~ 
futuros, resignan(lo-so ao vicio de um pleo
nasmo, para. se acautelar contt·a o perigo úc 
umu. usurpação. 

Mas, St•. flr.lsidcn to, adrnittamos, pot· lty
pot!w.~o. que :.L Con8W;uiç~ã.o, ;~o cmprcga.y 
CIJlll rostricç:~LI) tL Imla\'r•;t-imporliaçãfJ-o l.l· 
mii.:ll·:.t. ü procwlencia o.óiLl'a.ngciru, c]twrlit 
11iZN' quo cxíst.ia.m outr:~s ospueios de impur· 
trlção 110 peoccdonciu. nacional ; a<.lnlitta.mos 
parJ. argumon ta I'. 

Primeiro, si existo esta imp:.>rta.çã.o J1~ pt:o
ccdencia nacional, el!a é tdbutavel '? ~~ !lao 
é,tollitu,. guestio. Respondem : ú tl'ibutavel. 
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Poi~: bem, si essa. importação 'de proce- a,lcança.m aos Estados--é o mesmo argum.en.:·~ · 
deneia nacional é tr.lbwtavel, sópóde ser, ou to-porq~e a pr>ollibiÇão da taxação da D:a~ · 
exclusivamente pelos Estados, nos termos do v:egaçã.o de · cabota,gem · estâ inclq.ida no · 
art. 9•, ou cumulativamente pelos Estados e art. 7\ que trata de átttibuições .Priva:tiva·s 
pela União, nos termos do art. 12. · da Umao. . · .·· . 

Na discriminação feita no art. 9 não está' Formulei um axemplo, s.obre direito d.e 
incluído o direito dos Estado:s de taxar essa: propriedade; e, para. precisãq da linguagem, 
importação e., por eonsequencia, . não é .@Ue' vou ler: . .· . 
exclusivo dos Estados. Não e Jtando incluída· <<Concedo por doa,ção a A e B o .direito de 
no art. 9•, deve estar no art. 012.. l propriedçde em commum sobre .urri pred:ip 
. Sempre é bom ler, para· evitai.' duvidas, o i rustico, decla,t•ando no titulo di:l·doação ·que· 

texto constitucional: . . . 1 os c:Jndominos, no USID . e goso., ·eumulati v o 
Alem das fontes de .l'eeeiia . discríminada>! ou não, daq uelle •dil'eitv, d.evie:vão respeita-r o: 

nos arts. ·1· e 9•, élicito:á 'União, como aos disposto nas condições ·c e D. ·• .. • ..•.. · · 
Estados, cumulativamente ou não, cr$ar Concfir.~ão C:-E' privativo de· A o uso· e 
outras quaesquer, não colitravindo o d.s- goso 'd.a uziua do assucar, .ficando 'livre a F, 
posto nos a,rts. 7•, :9° e U n. 1.» · ci direito de trazer a beneficiai· na üsinct •OS 

Esse direito .da, União e dos Eshdos é um productos de sua lavoura. · . . . .. 
direir.o igmü, connnum, Siiimltaneo, coneur- Condição D• E' privativo de B o uso.e. 
rente, concommtta'nte; não 1u.t dl:Jl'ePença, al':" goso. do cafez.1l X, tendo Y o direito de tran, _ .. 
gum;1, nos termos ·do art. 12, entre o dec1•eto sitar livremcute pelo caminho que o•a,tr,a>-· 
(los Est<tdos e o da União de crear tE1~as que vessa. Pergunto.: 
não offendam os arts. 7•, 9• e H, n. l; A-pMe restrib_gir ou impedir o cldreitó 

O Sr. Anizio de Abreu define bem de que doY, sub preoextode q'ueé CG-propl'ietario· 
especie é ·esse c[i.reiio : ·· êleB no resto do p1•edio .e a condição D só .· 

«Todos os impostos nãocomprehen(lidos na. se reti:we a B? · . . .. · . .. • _ . 
part:t:Fha, não inclu1dos n0 circulo restricto . Por outro lado: B \pódeJrnpedj.r ou restrin
do direito privativo de ca,da um dos poie- giro direito(J,e F, subre a uslnu, . .J.e A; sob 
res, todtts as fontes de 11endad que.escap:-,ram pretexto de que é condomino no resto do 
como tal-a discriminação dos a1'iigos 7• e ,9°, · predio e a condição C só obriga a A.. 'I» .. · 
ficarwm ipso fi!do--pcrtencendoao patr,i-monio , Respondam os que toem estudo de .di·etto, 
commum, sujeitas ao direito ígudl, .concuF- .es11be n d::1,s cJildtções do d\reito de· prv.prie
?·ente. simultaneo, cumuZC!tí·vo ou não, de ;nn- dade; aliá~ .não é pl'eciso ter estmio::J. de .di~ 
lJos os Jlode1·es dos E:ota,los ctm~o du, Uriião>>. reüo : respuni!am os que soub.erêm ler e 

De.;t;1 definição se conclue qril3 o clireito é entenderem o que leem. 
sempre clmmlat.lv, •.. simult<tneo, concurre11te . St·as eonsi<ierações . do art,. 12, :po:Í'tei.ilto, 
e que o exeri'icio deste direito é que póçle ~m· não obl'igam os Estados, cor11o disse, · do 
cumnhttivo ou não.. . art. 12; quuê de direito cumulativo, vae se 

Porque? Porque depende ·da, vonta,de do deduúr um direito exclusivo. As disposições 
titular do direito de exm•cel-o ou não ao Ines- não pbdem deixu,r. de obrigar, qum· e~tejam · 
mo tempo quo o outro titular o exerce. no a:r·t. 7°, direitos .privativos: da União em 

P01·ta,ntJ, si todas a,s u,ttrilJuiÇões confe- relação aos Estu,dos; querno art. 9ú, di r·eitos 
t'id<'S á União e aos 'E8tados no <t-rt. 1~ de-· priv<~tivos. Jus Estados em relação á União· ~ ... 
vem ser iguaos .e si a União está prohibida, hão de ôbrigar conjunctainente, ,igualmente ' 

. de lanç<tl' impostos sobre a impol'ta,ção d~ uma .e oml'os, porque no .art. 12 não se pócfe ~. 
procedenci:1 nacional, por forÇa. das disposi- deduzir dit'Gito . ,lgum que . nã.o ~ejct igual e .•. 
ções do .a.rt; 12, que dão â União e a,os Es- commurn aos dons· potleres,. e. que uão !'es
t ados um direito cornmum e concm'l;ente, os peite o clispJsto nos a,rts. 7Q, 9• e 11, n. 1. 
Est;tdos tambem estão prcihibtdus de crear Ora, de Godos essas argumcntos se. ded1tz 
as t.txas que <t Uniào~i~o póéle crcar. (:liHito o ·principio que eu estltbeleci ao começar~ 
bem.) · . • que ern mate ria tributaria,. a competencÜli 

Port<mto, si não é uma. fonte .de renda ele- dos Estados est(1restriéta, ao seu peculiar in_; 
termin .d<t exclusivamente pa;ra os Estados teresse, como a competencirt da União está 
no art. 9•, nào se póde tirar e3sa exdusivi-' l'estrtcta, ao que for de inte1'esse. geral. 
dade dos termos do a,rt. 12. (Muito be1n.) Nesses termos co.nfeccionei o meu subs:ti-

Si só os Estados pudessem, era uma attri- tutivo; foi exactamente i:lefrnindo a, situaÇão 
buição exclusiva; devia estar consigna 10 no deeat!a uma, das com;petencias, a ;dosEs,. 
ar.t. ·go, que é o que trata das adri]:)Utções ex- tados e a da União em · materia tri:bu:taria 
clusivas dos Estados .. (Jlittito bem.) que estabeleci q1te e da~ competeneia dos' 

Formulei um exemplo, porque dizem c1ue Est11dos creat' impostos sobre mercadoria,s 
1S restl'ic(:ões estabeleci.Jlas no a,rt. 12, com rmcionaes ou estrangeiras que entram para 
;1, roferencüt aos arts. 7•, 9" e 11, n. 1 não o commercio interno seu, quo são de seit 
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peculiar interesse, que. se misturam e se. Eu quero definir assim a nacionalisação, 
confundem com as mercadorias de sua pro-: 'qtJ.e é 1pa:ra não impedir os 'Estados de taxa
pria producção. · . rem·êm mão dos a:tacadista,s, mas que não 

E porque ~ Porque ahi .o direito :do$ ;Es-' são 'impurtadores. 
tados é illimitado,porque ahi ·elles teem. o ·de, . Si eu disser só.:...o commercio retalhista, os 
t.txar amplaai:tas.igualmente. .. ' ' a'tacadista:s, que são intermediarias entro re-

S.alvei, no. art. l•; a disposição do.·n. 4 do' 'tall1istas e importaaores, ficam isentos. 
art .. 9•, porque, ·em réla;ção ao imposto de E~ estabeleci assim o cbmm,erciointerno, 
industrias e profissões, os 'Estail.os. não teem, ipor is:wque abrange Gambem os-ataca:listas, 
restricções de e~peci13. alguma, podem lançar• ·que ·são do éommercio ·. in:te11no. do ·Estado, 

.seu imposto· sobre todu.s as induStrias e'totlas. ·uma vez qtie ás-mercadorias se nMionaHzam 
as profissões que se ·exercerem. dentro do seu, depois da primeira venda feita ;pelo :impor
territol'io, sem quaJquer 'limitaÇão; e, tenda: tador;· dá~se .portanto ahi a incorporação, e 
limitado no prvJecto a taxação da merca-. ostEstados taxam igt;talmente,que e a segun-

. doria naciona1 de uutra procedencia que não da condiÇão :estabelecida. 
do Estado e da merc!aduria estrangeira no Preci~o, para ,esta seguncla.condição est.a
mo.mento .em que cae sob a, jurisdicção dO belecida, invocar a autoridade do illustrado 
Estado,podiam os importador~siestrangeiros,' Sr .. ;Amizio de. abrep, que diz: 
quaudú a ttingidos pélú Jmposto de industrias. · « .Ef!l .:.NiiUer encon tramas tambem (Sect. 
e profi.ssões,:quepão éaQ:solutamentelimi..,- da Const. pa.g. 52l}que oimposto sobre o 

. tado, _dizer . que isto erá iwposto · üJ.dil'ecto whisk:ey i:m portado de·outro Estado festa bele
sobre a impiJl'taçã.o ostrangeir<~o, e, portanto,: cido por uma lei de Alabama "e impugnado 
as casas importad,oras estariam· isentos. delle., como inconsti.tucional, foi. decl·aradó snbsis-

Era. neces;aÍ'io sal. va. r exp.l·essam .. enté, para teut.e-não só pO"r ·não ser. de hl?).Jortação p!·o-
. d hibida na clausula constitucional -isto é~ 

garantir aos Esta .os.o seu dil'ilito wmplo so-. não ;ser .importação de prócedencia estran
. br~ as ·imlustrias e ·profissões ; e,. me~mo em' geira, como .por não affectcw 0 poder tio con
relação ao § 3o, que permitte ao Estado co- gresso de regular o commàcio inter·eSt({dttal, 
·brar:impostos de importação para .mercado- vr.·sto. que .a referi lia Jei tr.'ibutava com a 
rias estrangeiras; destinad0 LS ao seu consumo, 
recolhendo 0 .prodnctu ao Th,Jsoü. 1; 0 . -Federal. mesma ·igualdade o ~whiskey .importado e o 

fabJ~icado no JTistado. » 
Si prevalecessem asregrn.stlosubstitutfvo" 0 SR. ELOY CuàEs-Tira, .portanto, 0 pe-

o Estadu só poderia cobrar depo-is de incor~; . . . . 1 d · t · · , d 
parados a seu commercto ; ao pa;ssó que,;ft-; I'Igo prmc~pa . ps uupos os -W.Ler-es,a uaes. 
cando salvo, pôde .cobrar na ehtl'aaa· em séu: O Sa .• AR~lOLPÍioAZ.EVEPo_:!Jiz ainda (Lê.) 
territor-iu; nos termos do art. 9°, § 3°. · · . DefiniR do e firmando os limites da :compe-

A naciona:lização é à>primeira. questão so- tencia .·da .União e dos .Estados quanto ao 
bre a condição e.:;tâbelecida no art. I o, n. L oommercio tntet?-estadual ou, antes, até onde 

o SJ,'!.. PRESIDENTE-Advirto a y. Ex. que· edte pôde ser' confundido· com a faculdade 
a meia hora." de prurogação está finda." . exclusiva ·dopodec federal par,a regular o 

comrnerclo e quando começa o direito de 
O SR. ARNuLPHO AzEVED07"'Si V .. Ex. con~ tribut,aÇão .ltl!P. sobre elle tem o Estado, es

suitas:;e a Casa no sentido de: rne conceder creveu ;J'{. iB~afJlt: · 
mais lO minutos... ' ' . «0 generos,,pl'U,[uotos de um Estado, des-

0 SR. PRESIDENTJ<:-Não é preciso'; v, Ex. Jiriatlos tL .e~portação para. ou;.ro :Estado, 
. tem alguns minutos dfi ~ole.-p,ncjà.. estão sujei tus. á tributação, como parte da 

m().ssa geral' qa riqueza· do Estado .de sua 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDo-'0 art. origern á"té o momento de se aeha1·em no 

substLntivo est"J,belece. (Lê:) curso de,effectivo transporte para o Estado 
Aqui teríamos que discutir o momento. decseilde$tino,, ou até o deserem entregues 

. da nacionalisação das mercadm·ias estran·' a umconduct,<wpara. esse fim. 
geiras. · E' s'ómente 'quamlo o ·t~·ansito tem come-

Os julgados americanos, pül'ém, teem esta- çado que os ,generos se tul'nam objectos de 
belecido que se dá a nacionalisação doJ!ois' comme1•cio intet•-estadual; e, como ta.es, 
de effect.11i:l.da a primeira venda pelo· nego·· ·ficam süjeitos ao regulan:tento nacional; ces
ciante importador; de.pois que se e:ffcctúa a sando, portanto, de ser tributqdo pelo Estado 
primeira venda pelo commerciante importa- de sua origem . 

. dor, que é o direLto que elleeàmpra quando E; recip!ocamente, os·gerieros, vindos de 
paga o imposto de imlJor'taçâo, que é de in· um Estado para outro,' cessam !le estae em 
traduzir e revender a Ii1ercadoría. dã-se a transito, e podem ser sujeitos á tributação, 
nacion:.tlisação; e a.hi cabe sob o domínio do no momento em «que chegam ao lugar do 
Estado. destino e são expostos á vellcla», comtctnto que 
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sejam tribtttados, como S'io os demdis generos, 
e ntío JJela 1·a~cío espeeii!l do suà 'Vinda de 
.outro Estado nem tão pouco COiííO taxas discri
minativas des(avo1·aveis. 

Portanto, esta segunda condição do meu 
art; 1 o, está perfeitamente justificaria pelo 
proprio parecer do Sr. Anizio de Abreu. 

Para. definir a. situa.ç:ão do E:itatlo creado 
pelo meu substitntiYo, o.ccorre-me esta com
paração: _ o territorio do Estado é um lago 
piscoso, que tem por tributarias muitos rios, 
tamhem }Jiscoso;s ; o Governo do Estado é o 
pescador que l<\nça sua rêdo no lago e re
colhe todos os peixes sem· salDr da proce
tlcncia del Ies. 

Não pôde, porém, ltwçar a rêde na embo· 
cadura dos rios, porque ahi só pescaria 
peixes de procedencia estranha, o que lhe é 
vedado. 

No <~.rt. 2° estabeleço o momento em que, 
solJre as mercadorias que não tenham simi
lares na producção do Estádo, pôde o Estado 
taxal-as e, não tendo outro criterio mais 1'::1-
zoa. vel para tletermiimr com precisão a in
corporação, cstabeloci que es·::as mercadorins 
s6 poderão ser hxildas quando expostas ~t. 
venda no commercio a retalho, como n. 
similar. 

A confusão se esktbelece e não ha. meio de 
Hc lançarem taxas discriminativas. 

Quando, porém, não ha producto similar, 
se poderá pretende!' cre<U' na cntrad~t do 
genm·o c, portanto, se exige paPa c vi ta1· isso 
que o genero sem similar seja ta.xa.do no 
commercio a retalho. 

No art. 2° menciono os municipios tam-
1Jcm c dahi o seu direito par.,. crear o im
posto sobre as me1•cadorias. Poderia não 
mencional-os, porque estes só exercem os 
poderes que lhes fbr[tm delegados pelos Es
tad<Js, c uma vez que recebam a attribuição 
dos Estados para a cobrança do imposto so
bre estas mercadorias, poderia~n entender 
qn2 seria no commercio interno do Esttl.do e 
não no seu proprio. 

Eu poderia deixar de mencionar os muni
ctpios, mas esta delegação dos Estados póde 
ser feita em termos genericos e os municí
pios entende1•cm que lho ficava salvo o dl
rei to de taxar, quando entendessem, taes mer
cadorias, deixando tiio sómentJ a I'OStTiCÇ:ão 
referente ao commercio inte1•no dos Estados, 
pol'quanto elles poderiam taxar o movimento 
interno das m~rcadorias no Estado, creando 
impostos inter-municipaes. 

O SR. MoREIRA DA SILVA - Podia se dar 
este caso em qualquer Estado, menos no do 
S. Paulo. 

0 SR. JESVI!'\0 CARDOSO-Até lu mesmo 
poderia dat'·se; por que não ? 

0 SR.. MOREIRA DA SILVA - Porque tem. 
leis especiae~ regulando a materia.. 

0 SR. JcSUINO CARDOSO-E é por isso que; 
lâ niio se dá c díi-se em outt·os l~stado:~, por· 
fu.lta de lei referente ao assumpto. 

0 SR. ARNOLPIIO AZEVEDO 7 Entendi 
que devia mencionar cxp1•essamente o mu
nicipio, pa.ra definir a sua attribnição de· 
taxar a qual m•a, limitada pela. mesma for
ma por que o era no Estado, mas relativa-
mente ao territorio onde a sua jurisdicçã;J, 
se exercia. 

Creio quo justifiquei, mais ou menos ... 
VozEs-Brilhantemente. 
Ü SR. ARNOLPI-IO AZEVEDO- •.• OS t~rmos . 

do meu substitutivo. 
Ago1·a pouir~i pa.ra ólle toda a henevo

lencia. da Carnára dos Dôputados. 
Como disse,, é trabalho de um inexperiente,. 

de quem desnji aprender no seio desta Casa.,. 
mns do quem deseja prestar tam bem um 
serviço ao seu paiz. 

A suppressão dos impostos intercstaduaes. 
é o maior de todos os serviços que o Con
geesso NacionuJ póllc prestar a este paiz ( 1Jwito 
bem,), porque não só elles poderão ser mo
tivo de guerra de tarífas, entr'o os Es
tados ... 

0 SR. ELOY CHAVES-E' até de ouiosidatle .. 
0 SR. ARNULPIIO AZEVEDO ••• de odioSidade,. 

üo sep:u·açãu desses E-.tados, que devem 
ser irmãos e não inimigos, como ta.mb•~m 
l)Ol' esta, guena, extrao1•dínaria de t-uifi.ts,. 
quo d~~c1uí ll<t. pou.co teremos J.c ver, teremos 
de lH':~sonci<tl', pMle vir a ruina, a desaggre
gaç~ãu do toda a Repuhlica, um perigo para 
<t. nossa patl'ia, desíntegra.lizad<t.. 

Quero a uniã,o do Bl'azíl, qu.e1·o a, união. 
dos E.t:tdü.) Unidos do BrazH. (Muito bem; 
1nttito bem. O O,.(id01~ d vivanente comp}·i
menlado.) 

V~m á Meso., é lido, apoiado e posto con~
juntamentB em discus~ão o seguinte 

SI_:BS'rlTU1'1YO 

Aa Jíl·ojcclo. n. 329, de 1901 

( Suhstittttivo ao projec"o n. 25G, de 1900 ): 

O Congresso Nacional decreta :. 

Art. 1°. Salvo o disposto no n. 4 cno. 
§ 3° do art. go da Constituição Federal, só é 
licito aos Estados estabelecer t:t:x.as ou tri
butos que, sob qualquer denominação, inci
dam sobre as mercadorias estrangei1•as ou, 
sobre as nacionaes de producção de outl•os. 
Estados, quan(lo conconem as seguiotes.
coodiç.õ~s ; 
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la., que urnas ou outras mol'cadorias já 
constituam objccto du commcrcio interno 
do Estadc> o se achem, rtssim, incorporadas 
ao acervo de suas proprias riquezn;s ; 

2a.. que as tc~xtts ou tributos est~belecidos 
incidam tambern, com a mais completa 
iguaJdado, sobre a.s mercadorias similares 
de producção do Estado. 

Art. ~!/'. As mercadorias estrangeiras ou 
na.cionaes, que não tivcrm similares na 
producção do Estado, só podm·ão por' c~t-J 
ser tax<~da.s ou tributada·) quando consti· 
tuirem objecto do commercio a retalho. 

Art. 3o, Os municípios, igualmente, só 
potierão taxar ou tri but<Ll' as mercado1·ias 
estrangeiras ou as nacionaes produzidas por 
otü1·os municípios do mesmo ou de diíie· 
1·entes Estado, si, ent relação a elles, so 
verificarem tod;.ts as condiçõe.i estabelecidas 
pa,rJ, cs E~tailos nos a1·ts. 1 o e 2°. 

A1·t. 4°. Revoga.m-sc as disposições em 
contl'al'io. 

Sala das sessões, 14 ·de s3tembr·o de 100:1. 
-.11nzolpho Azeüedo.- iL Candiclo Rod1·igw:s. 
- Rtoy de 1.1. Chaves.- Galel!o Cw·vt.tlhat.-
Fv!Teira Bragn. - Alvaro Carvalho. -Re
bow:as de Carvalho.- 11. Morei1·a r/a Silvtt. 
-Valois de Castro.- J. Jli. Loúa.- l1e1· 
nw·do de Cwnpos .- Jesttilzo Cw·doso. 

Fiea D, discussão adiada pela, hora. 

Passa-se <.i hora dcS 1 
•• inada ao expcdient.ü. 

O Sr. Eugenio Tourinho (SII]l
lllentu de 4.0 se(Tet(n--io, sen:irzdo de 1•') pro
cedo i't leitura do sLJguíote 

EXPEDIENTE 

Ofl1cios: 
Do i\Iinistorio dos Neuocios da Guerra. do 

hoje, satisfcLzendo a rcq_uisif;ão desta Com
missão no ofllcío n. 172, de 4 do mez findo. 
A quem fez a recquisicão. A' Commi~são lle 
Petição e Poderes. 

Do Sr. 1 o secretario do Conselho Munici
pal, de hojc,comronnicando que,om sessão de 
hoje, approvou a seguinte indicação apre
sentada pelo Sr. Intendente Oliveira Coelho: 
~dndico que se officio ao Congresso Nacionn-l 
sobre a nece.':lsidade de transferir a União 
pntt a. Munieipn.lidade a cobrança e at•rcca
dação dos impostos de transmissão de pro
priedade e de industria,s o profissões, quo são 
de natureza puramente municipal.» A 'Com
missão de Orçamento. 

Do mesmo St•., de igual data, communi· 
cando que, em sessão de hoje. a.pprovou a. se
guinte indicação apresentada pelo Sr. lu
tendente Oth·eira Coelho: «Indico que o Cou-

Yol. v 

selho l\funicipal officie ao Cungcesso Nacional 
sobro a necessidade do se unitical' o S:J l'\"iç~u 
su.nitario, fica.ndo elle a cargo da l\Iunicipali· 
dado ou que pelo menos a União custeie,
pela verba desünauu, á polieia, o ser\·i~.,~o do 
Nocrotel'io.-A' Commissão do Instmcção o· 
Saúdo Publica. 

-Requerimento de Maria das Dôros Tol'rcs. 
Sorqueira, pol' sou marido, profcs:;,Jrdl) In
stii;uto benjamim Constant .José Soarc::1 Pinto
do Scrctueim, reiterando a. su:.t petição diri
gida. a. esta. Ca.mara. em julho de 189:3, subro·· 
u pagamonto a que se julgi1 com nii'eHo pc
los motivos que aJlega..--Jnnt~tndo-sc a potiçiio· 
a que a.lludo a. ~uppliea,n to, SPj:.t cnviad:t ;i .. 
Commis~ão do Ol'Ç<\mento. 

O !!ih·. Neiva-Sl'. Prcsiucn!.c, <1 ul
ti.rna vez qu <l occupai a. tribun:.~ foi ~obre :\ 
importante c momentosa. quosUi.o llus im
posto.~ sobrQ divülendo:3, que i:ião, c muHu 
justamente, reputados inconstitucion.aes. 

Pt•di tla üibuna qtw fossem publicados, 
conto subsidio valiosissim1; ou como YOt·da.
dciPtt ê1t·gumont<.tção no <tS5umpto,[t rcprcsen
ta(;U.o aprcsentu.da. pcl.os bancos c eompantlias. 

-do E~tado da Ba.lti:.t e bom assim o nota.ve\ 
tl'alnllw juridico do proominnnto c cmoritu 
jul'i~consnltiJ, SL'. Amphilophio de Carval!w, 
glol'ia da, ma,gistratnra, lh advocacia o lb, 
H .h ia. ••• 

0 Si~. CALOGERAS-E J.o paiz inLoieo. 

O Sito NI·:IVA.- ... e do paiz intciro.pcd·eita
mnnf;t!. Pois bom; ao sahil' d ;t hibuna, me· 
dil'ig-i ;i. !v!c .~a c fui sabedor de que no Sena
du o meu illustre conterntnco, o digno Sena
do!' Vit•t!iliu Damazio hq,via solicita.do a. pu
blicação da, rcprespntação dirigida ;w Con
grc~so N:.tcional e, então, declarei ~t Mesa quo 
nã.o havia, nccessída.de de scf'em sunuHanea· 
monto foi 1;(.ls os tas duas püblic:l,ç~õcs, rnesmu 
porque o Diario do Conr;resso é um .:ó c as
sim poupar-:.;c-iam trabalho o tempo. 

.Mas, Sr. Presidente, dá-se o facto de q uc, 
acomp::mhanuo a representa.ção, vier~m va·
rios parecere::; de eminente:> jur·isconsultos, 
todos ttccórdes, unanime:> em convir quo e· 
incunstítucional esse imposto, no enLrett~nto, .. 
não fo1~am elles publicados e, po1· isso. venho 
át1·ibuna pedir a V. Ex. para que soja sanada. 
esta falta,de modo a que <L Cu.rnara, {tUe tem 
de t·esolver sobre esta importan:.o questão, 
do interesse vital para o;; E;;ta.dos, c pa,rn. 
tantas companhias,a possa bem attent!_er, não 
!iÓ com a. publicidade da representac,:a.o. m:ts 
ainda com apublicaç~ão d.o nota.vel tt'abalho a. 
que ainha ha pouco me refe1·í, tomando 
tambem conhecimento dos pttl'ocm•os q~e 
vieram unidos á representação e quo cstu.o 
aqui (mo.~trando os documentos). 
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Limita,r-me-hei afazer.este pedidottV. Ex., 
consciu ·. de que será nceeito ; e, antes de 
terminar, permítta-mo V. Ex. que dig:• 
(1ue tanto mai~ é urgente esta, publicação, 
quanto o meu :prezado amigo e antigo cul
Jega, quctão brilhante nome deixou neste 
pat'la,mento, o illustro jornalista, Sr. Me
deiros e Albuquerque, na secção com que 
abrilhanta, as columna.s üa syrnpathica folha 
Yespertina A . .Noticia, faz sentir como ae-

. gumrmto trancha.nte o facto do Suvremo 
TrHmnal ,já tér da.úo o seu j u L~a.mento. . 

i)ra, V. Ex. snb~J flllC este jal.gamento 
não é definitivo, puis a sentença. fui embar
gada e eu não quel'O fazer a injustiçJ, de 
pensar que o Supremo Tl'ibun11l Federal, de 
que í'awm parto membros proeminentes ela 
mag.isti•atttea, vordadeiras sunnnid<tdes, que 
{)S~e areopago da .just,içt~ possa see unlfl. 
{>specie d.o e~tado-maior Íl'<.l.ncez que persiste 
·em uma "pini:lo; pois por isso mesmo q•Je 
são Hlu:-~tres, col'rcctos e probos, podem at· 
tcl·ar seu voto, rnodil1cando-o, de aecordo 
com ns provas e novos a.l'gnmentos exhibidos. 

E' esta. ur1Ht das l'i1L:Ües que me ützem de-
8~jar a publica,)ão deste.~ pt.~,rocel·es, p.~ra q1te 
o mea di::;lineto amigo, o illustre Sr. Me
deir·os e AlbUClllel'ClUC, quo 't~t·;d,em nã.o ,·, 
pyrrhoníco. pos:)a, tomar con hecímonto dP::: cu,s 
<~baJi..:arlc~S OIJill.ÕCS, C-.tpitZCS d<l get'i1l' llU\'iL 
con viuç-ão lU anirno (b;pr·evonido, impa,rchl 
e illustt·e du S. Ex. 

O S.a. PR.ESWEXTG - V. Ex_. sc:rft- a .. ttcn
dido. 

DOCUMENTOS A QUE: SE: REFERE O 
SR. DEPUTADO NEIVA 

Imposto sobre clividendos 

REl'H.ESENT.\.l.',\0 DIRI1 ;JDA A.O CO:'\GRE~SO NA
CIONAL PEL<~S BANCOS 1~ COMPANrriAS CU"JI. 
S!~DE NA CAPITAL VO ESTADO DA DATllA 

1~0 imposto do n. 37 do ar·r.. 111 da lei 
· n. 741, de 20 tlc d.ezm:abro de 1900 (roça
mento d<t t:nião) é ou 11Ko o mesmo Cl'oado 
pela. lei n. 1.507, de 2G de setmnhro do 1867, 
art. 11, 6a alin•3a, soln'o beneficios que se 
tlistrilmirem aos accionistas c que, desde o 
primeiro reguhtment;o ex:pedído para respe· 
ctiva. execução desta--o de n. 4.346, de 23 
de março de 186?-foi íncluino na tabella B? 

H-Dividendo dos 1.itulos das companhias 
ou sociedades anonym:.ts e dividendos distrí
"I:IUidus aos accionistas t'· ou nü.o uma H mesma, 
cou:::a '? 

lll-0 imposto de inuustrias e prufi::;sões 
'1 'lC passou para o~ Estados, por força do 

n. 4 do art. go da Const. Fed., foi ou nã.o o 
existente no Brazil-com essa. denominação 
-aM 15 de novembro de 1889 ·~ 

IV-Pôde o Poder Legislativo da Uniã.o 
pretender hoje discriminar, de:finil' ou di vi
dir esse imposto, para buscar nolle fmte de 
1·eccita, sem conr,raríaP o citado art. 9° d.a. 
Constttnição Federal 9 

B:Ltlia., ~)1 de outubrJ do 1901.-(Assignado) 
u advogado, Jfwwel Lt(i::; do Reuo . 

Respostos 

No systema. tl'ibuta.l'io estabelecido pela 
Constituição da Republica., dec1·etm· im.pos·tos 
sobre indtc.~li'ias c profi,ssõe.-> constitue funcção 
lia competencia privativa uos EsttLdos fe
dot'<L!los, nos expressos termos do art. 9°, 
n. 4, d.1.t mesm-a Constituição. Esta não diz 
que aos E:-;t<td.os compote decretar certo im
posr.o que. ao tempo tia su::t elabora.ção, fosse 
já conhecido e praticado entre nós, sub a 
denomina.ção de í,;~posto de ·;:mlus(l·ias e p1·o
F,·s<}e;:; sim, ao c,I.~vez dis.so, qu: tal compe~ 
toncht se c:wrcer·<.i reln.ti v-amen Lo a qualquer 
hr,1J~~~to que rec<.tllir Bobt·e in!lustl'ias c pro-
fi.;:;~Oc;::;. . 

Comprehenr1e-so a distimç:ti.o, que é fanda.,. 
mental na especie. 

A compc!.cnchL aqui n[o se fnncla no fi.teto 
1to · irnposto, sua. nat1u·eza, seus carM:teres, 
seu;:; effci.tos eco no micos ou fisc<."l,•éS, mas t-X·. 
dusiva.monl;o no sou olôedu, isto (•, na mate· 
1·í;_1. ~ujeLI.a. ú, tL'ibuta,;?.io. 

Si o criter.o da, competencia .. aqui fosso o 
propl'io f'<tcto do imposr~o, cal'actel'ÍZ<tclo pol' 
uma denominaçào especifica. a União n;'í.o 
esiial'ia, certu.mente, inhibüla. de tdbutar, 
pol' smL vez, o mesm, objecto, eom outl'O 
imposto de denomina.c,:iio di1l'ere:tte, att.ent;a 
a. accnmnlaçáo 11ermlf.tíd<t peLo ·;~trt. 12 da 
Consti tuiç-?lo. . 

::VI<t:-:: dlspot• (nt cit í1l't. 9° n. 4)-é da 
com}Jeteneiu. exelusiva dos Estados decreta.1· 
impostos- soú;·e inrlust;·i~ls e pro fi:>. ões -
outra coüsa nf.t.o (~ sinão dizer qno i'ndustrias 
e ptofissõ ·s constituem objecto sohl'e o qual 
os Estttdos sómen te poderão decret n• · im
postos, !:iCjam estes crtmes forem, tenham as 
denominações· que tiveN3m. 

A inteaigencia Cllntrar.ia, além de absur
da, em si mesma., como se aca1Ja de ver, 
aii&l'ibuíi'in, ao Ieglslador con8Gituinte a in· 
epcia de tm' permittülo que ê.~ sua intenção, 
m·;,nifestaua por fól'm:.L in.llmlivel, pmlesse 
ser desVIrtuada pelo mtd::l gross~íro dos so
phismas. bastando uma. simples teoca. de 
nomes pi;.ra converter-se em funcção eumu· 
lativn. dos Ei'.lta.do~ c Uniã.o uma dttftnella,s 
quo olle iiorminani,cmenw declara-pdvrrti1;a 
dos prirnoil·os _ · 
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Em nenhuma outra. parte do instrumento 
Constitucional a. exactidã.o na linguagem 
:;eria de maior importancia ; e em nenhum 
outro assurnpto. com e.ffeito, foi mais clara 
a. p::t!;wra do l~ghü'!'dg1·, do quo é exemplo 
essa mesma disposiÇ~<w d.o art. 12, oLLle a. 
r-egra da supeeposiçã.o é logo seguida da ex· 
ccpção que rcs:-.Jva as com:petoncias priva,
r,~va::~, _a.pezar de j_<.l. previstas e regulat.l<-ts pot· 
d1spustqocs anteriores. 

A Unli\o. po1:-:, carece ele poder e compe· 
t.en~üt leg-at ~ara trilmt<tr _inJustrias e pro
tissoes, nada 1mpod.ando para u ca.so <1S de
nominações que ella possa dar ou já tenha 
r:-"rbit1·aeittn1ente üarlo aos impostos federa.es 
decretados sobre esta matel'ia. . 
~o mesmo caso estão as oxporLa1,:õos üos 

Estados, seus tmmuveis e teausmissõe.; de 
proprie.laJcs, os :5ello :_; dos actos ernu.nados 
dos gove,·no;> locaes e [l,S eonkihni(~~ões con
cernentes aos correios e telegraphos esti.tbe
lecidos e custeacLos por esses gove1•nos. 

Tudo i.-n;o eonstitué assumpto da a.cçào 
ftscal priva.tiv<.t dus Estados, como da. <teç;\o 
1iscal privativa d<~ Vnii'i.o siio toda,:-3 as fJni;cs 
tb. rerltia ospecificuda:l no ar L 7°. 

Ent.cnde1·-sc pot• outra. fórma. os textos 
constiiinclonaes, sel';L violal-os abertamente, 
por mcüo ;_Le r,;,docinlos o sttt1tiLczas antes d.e 
1,udo offensi vos da irlt.olligcncü.L o Cl'íterio d.J 
leglsl .d.oP constti.ninte ; inco:rendo a Uniào 
naquolla. mesma.ju::~ta eensm·a em que mcur
rerám os !~st<:Ldos quo, pur m<?.io do t·acioci· 
nio:; c ulttHczas tae~. pretender-~t,m tl"ibut<tt· 
éts impot't<L<:õcs ele procodeocia csti'<Wgeira .. 

Cha.rnc-sc muito crnbJI't1 impu::~to sobre a. 
rend<t a. inconstiGLtclunal supcH'[JosiçfLO decr·c
ti1d.a. p0ht Unt:\·), na especie .te qLtO tl':.t.t;l. <~ 
propusttt. isto nada importa pat·:t o ca.so. 

A questão não é de nome, como nãu snri<.t. 
dél. pwpi'Ia na.tm·cza dess:1 i rnpost.J f(~dc1·al ; 
iua.::; excln::ÜV<.~rnelltc de ~ou ú~jecto, cumu 
a,cir:na ,_,omonstrámo:::; c desde que tal objccf.o 
ou m•~ cerLJ. tl'i lmta vol ü d<trl ucllas p~u·u. cuj~l. 
-i;ribur.açã.u s(, os l~stados ~ão competentes, 
não ha. como ,justificar-se n, compcf;end:1 da 
União na esJJccie. 

O imposto gee:1l sobre a renrltL, o Íi1r.:onw 
tax do8 1nglez.os, j:i, er<1 causa conhocüla, e 
:tn•atic<~da. em oLUros l'cgirnons fi::;caes <LO 
tempo ela _ elahoraçü.o da Con~titui~,;ãu fo
deral ; e si, apezae disso, não est<tbelcceu o 
legislador constituinte em s:.\u favor umn. 
exccpçào á regra. d<:ts comJJetcncius pri vati· 
vas, é c1ue teve pa.ra assin1 procodor razões 
contra as quaes nã.o podem agot·a insm·gir-se 
os legisladores ordinarios. 

E' do presumu· r1ue, dentre essas razüos, 
muito tcnlli~ actua<lu no animo do logislttdor 
a iníluoncia doeisivn. quo um bom systemu. de 
divi~ã.u das rendas cxcl'ce sobre u. autonomia 

. e indelJlmcleneia t'ec.ípl'oca. dos dons governos 

entre 0:3 quac . ., se f~tz a pal'tilha do podct• 
publico no~ orgn.nism0s federativos eonsti
tuido:; pelo typo -Estudo iáltTal. 

~\ cad<L um desses governos quiz o Lcgis
lndor d.eixu.r um c•mjnncto üc m;Ltel'ia.s tri
butaveis, sobre a:3 qua.es ncntmm;l, <tcc:ã.o pu
de'-:SJ ja,mais ter u outt>o; eada um d.elles 
pJnuanentornento apparolhado com o:; rC'
curMs julgados indispcn:::;wois Jl<H'<t as pt·o
prias necessidades ; neuhum dos duns su
jeito CLS invasões du outro, em ~<.::lSumpto ele 
tã.o c ;pit.al im vortancia,assi m p;wa. o l'un·~ciu
namunto llarmonko do app:Lt'ellw í'eder<J
tivo. eomo p;LI '<t <t ,·id ~. cvliecti V<~. da n:t(IO. 

E. da.ndo a. este gTaYo assumpl.o u. impol'
t<wcüt qnc ollo mcl· ,· ce, o lcgis!<.~·L<)l' uão ::;(! 
procuden a. um :L discriminêtção ct mais clat·a. 
e minuciosa. rhs l't.mdas outOI·g:lcl '.S :.L ca.d:t 
urn dos ,Lous gt_.vcenos, imli··~nd:J as priva
tiY:ts ,,c um o outl'O, e as snjdtas :i. a.cção 
e.Jlllnlttm, mas tânú:r. subot· t .nuu o;:;ta. discri
mimv;ã.u. ta.n to qua.n1.o ~Ls cir·cumsLa.ocuu; lhe 
pra·mittia.m, <LO g1';!,ndo pl'incipin, principio 
quasi fun.lam ·:~-ntttl n;.LS ti1Jol':.tçl'íes pulu. sys-
1.ert.Hl <lu. nos::l:.r, -de 1;erlt:.!1cer!',l á [j,1irlo n.~ 
i;11pos/os irul il'!;'dM, c os t(iredo.:: fiO:; Rslados. 

PemL ~~ •tu ·. como c~··.:opção a, os u pl'Ín·· 
cípio, lHf'<.t os Estarlos tivessem ficado a.s 
(L\]Wl'taçõcs: impo:)to CillC se nfw ju.-.tilica. no 
1.0 ·reno dos pf'lneipios, mas que. um , vez exi
gido pelas cireumst<.tncias. r.levi:t figunr ao 
la lu das 1 rnporf.:tecie3 conw lll<tte:b !la, com
p:·tonci<~ cxc!usiv<t ela. Cniã.o. 

<·:D ::~Iltl, naf.Ul'it <lnUu StêLtu roü~.;ra lo, ÍOI ~ i.l.-
1'-ica. tu di Pl'-' n·oclere a se o pi corn uni a. i ci t.k~
dini di. f:ur,f;i glí St,aJ.i, d.iz m:~gistt·a. lrncn~e 
Ft"<~.d<~ ic, F'Lun., ominent;e p1·ores~or m~ Utu
vet•sitluüe de t ;onuva, clella import,nnza (:J.'c~
cm'ltl3 di qnosti bisogni cornuni stiHSsi. como 
Llnlla. neces:::ir.a di n.dottarc un trílmt•l unico 
LJÓl' tutr;i j g'OVC!'llÍ p<LI'tic~tla!'Í -- quaJi S~<~IW 
lo fol'IIIU di ri.ccltezzn. in essi provt.de11h, lo 
tt•adiziori. o eo.;tnmi, il gt•u.do di eivili.<i. cito 
I'iclüeduno, r1uindi l!npo::;to JiVLirse tw 1h·íva 
cho lc Íntposle ('e!lurali dtJt'Oi t J 1,osseclG1'C ·i 
I'Úji'·isit-i rlc!!a f!CiU: i·alitri, tle{lir. 1m;rlnltivillt 
rJ rtc!{a c{.((stidlri e la 'i1W f/[JÍ OI'C irl r:ld.ilr.i 'tiCll,: 
(iJi'uil} f.l1J jll)i't'!}ZÍ0/1Í. 

,d]i'a, a s·ii•iili u.dyenze so~lr.Uspuw ]ICJ"· 

fi;tlamcnlt: te ÍinjiOSk inr.lirellc, specú(/-m.enle 
wi ennswni di j:Jl"odotti ind:;Jen~ o slrmõicri_. 
Le imposte indi1·etle, in(alli, rcali:;::ano 1t 
principio ,~;iuridico de/.la universalitá delfim
posta, íiW(líanltJ la tassc!.:.iont: d'·tma ,rwrce d~ 
prinw nec(~ssilâ che rientm nd co .,, s~t_m~ .a: 
lttt.le le economie, it che non ]i 'U O dzr:;z det 
triú~tti diretti co;-risposli a tal1Wit.! elassi sol
tanta cletlo 8tatn e precísll'íltC'Iíle tlai posses
.5ori cli richez.~a immobili(we o moúitiure, cl1-r.: 
;-apJii·esenlano w1c~ qHoln . n1i;d.n~! delta .~'iOJIU• 
lnzio;uJ co;,!,plessivr.(... L'i1ilJiO:: ~ :wm: d:J·dlCf: 
li o, ~m t.'IO"t(Cffl ;·u esscn :;irdi11Cí1le {r)(~nl c r!jlf}t:1"U 
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Hon conuiene punto o.llo Stato composto, che 
abbisogna di una i1itposta · 'Hnicá pe>· l'inte>·o 
ten·itorio fede>·ale • .• 

«Al l)pve1·no fedetale quindi devmo dsse
,qncwsi le imposte indivettc; ai govm·ni pm·
ticolm·i le imposte di>·ette. ( Le Fioanzo dogli 
Sta.ti Cqmposti, Cap. 2, § 2, pags. 36 - 37 
Torino 1900). . 

Este o principio, esta a tendencia e a. 
evolução do dirJito publico federal, este o 
ideal scienti:fico, que visou o nosso legis
la.dur constituinte; estes, final mente, os pee
cedentes que, mais ou menos modifica~los 
pelas circumstancias peculiares a cada pa.iz, 
nos offer~cem actualmcnte 03 outros go
verno-3 Federativos polo typo do nosso. 

O imposto sobl'e industrias e prvfissõos 
pertence ti classe dos directos, como directos 
pot• eJual são aquelles outros que concorrem 
:po.ra a renlii.t pri,rativu. dos Estados, segundo 
os ns. 2 e 3 do art. 9 dt~. Constituição. 

São indil'()Ctos, polo contrario, todos Ós 
que constituem a I'enda priva ti vt~. da Unü\o, 
ospccifica,dos no art. 7~ (Veiga Filho-Man. 
da ScienciadasFioanças, ns. 2-1,25 e26.) 

D'ahi se vê a influencia que teve em o 
nos:~o sy.stema constituciunal de discrimina
cão de rendas, ontrc a União e seus mem
bros o principio, a. (1uc~ nos r()fm•imos ttcima, 
do pertencerem áqttella, os impostos indi
rectos e aos Estados os directos. 

Na appiicaçã.o dos texto~ constitucionacs 
referentes a este assumpt0, cumpre, pois, 
não dar :t fliculclade do tributo.~ão cUmula
tiva, es·b,tuida no art. 12, intor·prcta,çõs ex
tensivas, que possam acarretar a destr·uiçã.o 
do ~ystema, pela violação do pr·inc1pio om 
que ello assenta; o isto fatttlmente acon· 
teccr;.i, si, sob o }Jrctexto de tr·ibutação cumu
lativa, passarem os Estados a decretar im
postos indirectos, ou a União abusar dos di
rectos, por me:o de superpcsiçãos injustifi
caveis. 

·A outorga. aos Estados das exportações de 
pr·ocedencia local constitue, col'tamente, a 
mais lamentavol a.n0malia, sem precedente 
em nenhuma outra. Constii;uicão f~det•al e 
tem sido para a União, como ora, de prever, 
um dos ractores principaes dos seus emba
raçõos . financeiros ; est ~ mesma anomalia 
mostra, entretanto, atéque ponto chegara a 
preoccupação, a solicitude do legislador pela 
sorte dos Estados, no tocuntc a seus recursos 
fisca.es. 

Emútos das üMo::; quo dominaram os ospi
l'itos nos primeiros t:.>mpos do novo regi· 
mon; roacção, t1tlvcz exaggorada. mas incon· 
testavo1, no seio do Congros:;o Constltuinte, 
contra a contrn.lização ~~ümini.~t.rativa U.o ro
ginlen dccahido, 

A União ficou sem os I'ecurS)S exigidoS: 
p :lias grandes necessidades a seu cargo ; ma.~ 
o remodio para este ma,l nunca. podei' <i se1• .a 
violação do seu instrumento constitucionah 
por meio de impostos federaes decretados 
sobro matet·ias que o 'legislador declarou 
só tributaveis pelos Estados. 

O jmposto sobre a renda é, por sua vez, 
um imposto direclo ;-e não sómente isto.; 
mas stl.peiposiçao, a.rJ[Jl'a'lxu;ão, na generali
dad~ dos casos, de outros impostos directo& 
precadentement9· decretados, como aeontece 
na especic ue que trata a proposta. A renda 
que olle tem por objocto é renda já tributada. 
po1· impostos que I'ecahom sobre a terra, 
sobre immoveis rurttes ou urbanos, sobre 
moveis. sobre o commet•cio. sobre as iudus
trias, etc; c{ dahi resulta. qrie, si vier a pre
valecel' ou .wt,ornar-se facto consummado esta 
primeira, tentátiva de suhstil.uir ao critorio 
do object.o o do nome do impo.-Jto, nos im• 
postos (tocretados pela Uniãoolt pelos Estado~. 
poucos annos bastarão. par[t dar por t.m•t•a 
com o systema constitucional sobt•o esto 
grave assumpto. 

As citaç~Õ.J!:l qno se seguom, pondo em evi
dencia o que s !jl o impJsto sobr<J a ronda, 
melhol' ,jus'iifica.l'ã.o o nosso modo de ver a 
respeito. 

« L:t mcUlem·o p1•cuvo quo naus sommos 
tout p:u·tis:tns de l'irnpôt sur le 1•ovenu, c'ost. 
qne nous le payrms depuis un sir.kle, sans que 
pm•sonno ne protc.~t;o con~ro le pc•incipo ... 
L'inl}lÔ 1i fonciel' n'cst pourhnt pa.s a,utea 
choso, en príncipe comme cn ('ai/., qtt'ttn impõt 
spr.Jcial sw· lc ?'cveHtt .de ltt lei'i'c ou des 
maisons. 

« Les patcnts nc sont pus n.utre chose 
qu'un impút spL1c·:'al SIAI' te t•evenu présumé 
dn commorcc ct de l'industl•ic. L'impôt snr 
le revenu de va.lours ·mobilléres a le même 
ccwactd;·e, par dcfinition mêmo . . Mieux encm:e, 
la. contribution mobiliere n'cst qtt'un impút 
de sttp(J1')7osition su;· z.'ensemble du rcvenu ... 
1·evenu vcut di1·e recette, benrl/i.ce, ttn p;·oflt, peut 
si,r;ni{i"e1· Jn·op;·ietds offermecs, mais auss·t de 
l'e::ce?·cice d'ttn commetce ott Gl'une p1·o(ession, 
ou bien d'un travail rdmune1·é quelconque.O'est, 
dtt 1·este, de la même f'açon que p1·ennent les· 
Etats oú {o11dione l'impôt sw· le 1·evenu. Pour 
tout lo monde, lo sa.laire do l'ouv1•im•, te: . 
traitemeut de t'employê e·t du . fonction:"' 
naire, lo gain du citoyen qui exerce uno· 
profession lucra ti v e q uelcon 1ue, le Mnêficc 
du commerQant, constituent un revenu im
pusablc ttu même titre que co que la langue . 
com·ante entend plus spécialement par ro~ ·. 
vcnu, c'est ~" diro proàuit de capitaux ou de-
propriétüs. » · 

(:r.'impôt Dom sut• lo Revcnu, par Ler
gall, pgs. 6 c 9, cap. 1.) 
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< L'impôt général sur le revcnu se sV.Jiel·
yose d'ordinaire aux impôts direds qui t1·ap
pent les 1'et'CIHH mm·celês, tels fjHC l'im.pí)t fon
c-iM·, l.'imput mobí{Íel·, l'impôt_ des patents: il 
cn resulte qu·on l'ac~use souvent de faire 
double cm.pl-oi avec 13.:; autres impôts directs ... 

·« L'impôt général sm· lc revenu étant u_o 
·correctif dcstinó il, compcnser los inégalités 
des ímpôts imliroets, il est equitabh que los 
classes aisécs et opulentos los supp:;rtont. 
alm·s mrJille qu'elles ayant dJjâ Jlc(yd, comm.e 
tons les cont1·Untables, g·rands. moyons ou 
petits, l'impôl (oncie1·, l'im}Jt)l m.obílíe1· ou 
S?tr les loyers l'imprit de patenls. C'est tme 
sHrcharge qui lei.H' incombe. >) 

. ( Le1'oy Boaulieu - Trait. de Sei. .dos 
Finances, 2, pag. 443.) 

« Cependan~ c'est lc sy.steme qui exbte cn 
Angloterro sous lc num d'·:nconte tax et à 
peu pvcs celtti qui a existd en France )1.tsryn'à 
p1·dsent. Il . n'y a p1.s d'impt)t sw· le re ·~Jentt., 
·m.ais ttn certain nombre rl'impôts sur les 
1·e ·vem~s rpti n'en laissent pas ueaucoup. Voici 
.les cinq lcs pl,ts i1nportants.,. 5a ,l'impôt 
wr les vdlew·s mobibitiâres ( aulres que les 
1·entes szw Z'Etat ), c'est à dirc tes actions et 
obligations cotér;s d la Bow·sc. >) (C. Gide, 
princip. d'Econ. Po!it. p:tga. 583 a 589). 

Feitas as considoraç:ões que precedem, dous 
pontos rostam-nos a.inda consider·a.r, esclarc
cülos os quaes, t.eromos concluido o estudu 
sob1•o o assumpto. 

Quo significa a exprossilo--induslrii/S e 
J:WO(lssões ? 

Esta cxprcss;"i,o comprehcn,.lo, p:.tra os fin~ 
do imposto declaeado da compotcnci<L pri· 
vativa dos E::!taclos pelo art. uo, n. '1, tla 
·ConstituiçfLo, os dividendos distribuid.os pelas 
Sociedades Anonymas c:nn s~~u.c nos J~stados 
·da Repnblica? . 

A oxp1•os::;ão, c JUSitlm·<.tda om si mesma ou 
em ci1dtt um de seus tol'mos, é daquclll\s u. 
quo não corre::;pondo uma. significa~~:'Lo uni
forme, eert:L e sompro a. mesm:~, quer nu. 
lingLwgem sc1entifi~~a, quoJ' na commum ou 
vulgat·. 

A Constituição não a defino, nem a dJftnom 
:tão pouco as leis ord<narias do a.ctual re
.gimen. 

Necessa.rio so faz, portanto, appJllar pa.1•a 
a tradição, recorrendo ás leis do rogimen 
.transacto, já que no systema tributario de 
então houve um imposto denominado do in
dust1'ias e 1Jro(lssDes, que a Republica encon
trou em pleno vigor. 

Esse imposto teve, na.quelle regimon, eomo 
seu: priineü·o regulamento, em substituição 
ao alvará de 20 de outub1•o de 1812, o em 
.oxecucão da lei n. 1.507, o decreto n. 4.346, 
.no 23 do março de 1869, em cujoa1•t. 1° so 
.dizia ser elle dovido-<<por todo o nacional 

ou estrangeiro que excrem· no Iillporio in
dustria ott profissões, a.rte un oílicio, que nã.o 
se c.om}n'ehenucr nas excepç~ões do que trut[t 
o al't. 4° desto 1·egula.men t.o». 

Segundo o úito dccreLo (Hl a..l't. 2), tal 
imposto, .I.'Oiiipundo-se de /;w;as fixas L' propor
cionaes pela. fót•ma. nello U.oclarada, era. ap
plica.do âs sociedades anonyma.s, por este 
modo:-(<As socieda.de.3 anonym~ts on com
panhias (cit. aet. 2) pu.ga.rãu o im}Josto nu 
razão do 1 1/ 2 % dos uenc(icios di.~tr·::úttirlos 
o os accionistas t . o r.:xac·it'iu t.mterio1· ao lan
çamento.» 

O art. :.\0 do p1·cdito decreto dispnnht\, 
por sua voz: <<As taxas (io:a s e a dos dividen
do:; das sociedade; anOII!fmas seJ·ao calculadas 
na fôrllla dus tabellas A, B c U. A cobrança 
da ttv;a jJI'OJIOrcion(!l l·ega.lm·-sc-!ta pL'la ta
bellaD.» 

Era, como ~c vê, um i mpoato essencial
mente dit·eclo, deviuamonte caracteriz.ado 
pela sua applica~;ã.o Limitada a certaf: clu.~ . ..;us 
sociaes, pela ma proporcicnalida.uo, pela. 
prévia dtJtot·minação do valor de scn objecto, 
pela, subordin<.~ção, em summa, <.Ls ci:l·cum
sta.ncia.s do meio, lrgar c possua. 

E1·a daque1les, pois, que, no ncLual re
gimcn, sào considerad~s tlu .compotencia prí
Vtttiva rlo.; Estados, t;anto pola. u.uturidaue da 
doutrina, como p ·ht cxpl'essão litterul dos 
toxtos constitucionn,es, quo consugmm c:;sa 
doutrín L 

O dccr·oto impcri tl do 1860 não no::; dír. do 
mr·du pnsi .ivo o dil•ecto o 'lllO soj:.t. a, cxpt·us
~ão indu,(;·ias e p1·o(issaos ; diz, pol'ém, que, 
p<LL'<~ os ofl'eito:) do irnposto· úcsf.n. li.LmrJmilltt· 
ção, pnr ollo regulado. tL expl'c::;sã.o eumpro
hendo-1Jen.lficios c <<Dividomlos» tlistt·ilHtíuos 
pelas sociouades anonymu.s. 

Diz, IJOl'ta.nto, o o.i~onciu.l pa.t'a o caso. 
A cs.;:J decreto scguíra.m·sn · outt•os, no~ 

qn:tcs <~s suciedadcs í.Lilonymas foram sompt·.), 
inin l;ot•rup~arnento, su,joitas, rclatív;mwnto a. 
so11:·: !liVidcmlo.:;, ao imposto do imlustl'ilt..; o 
pt•ofissoo.; ; imposto quo sobL•c ell:~s rocalliu, 
ainda. pelu. f'ól'mn l'Ogulad:t nos dt~cret,us 1lo 
2 de julho de 1878 o 2~ do foveeoil·o do lHH8. 
quando se operou tt mudançla du.s institui
ções. 

Data do tnmpo do Imperio a. t.:mdcncía 
pal'<t to ·na.r local o imposto quo desue ontã.u 
tem recahido sobre o.; orvwgNnos das so · 
ciedado:; anonymu.s, como se vê dosti1S pu
lavras do Ve1ga l?ilho (o!JI•. cit.. § 41). <<A 
Commissão encal't'egada do rever o clu.ssi
flcar a.s rondas g01'a.us. provincia.cs c muni
cipn.es em 1883, pL'upoz a transferenci<~ dest3 
imposto pat•a. a ecouomia p1•ovincial, }lorérn 
essa. partilha só foi foittt pela Constituição 
de 24 d J f c VOl'OÜ'O. 

Durante o regimcn repuhlien.no, o imposto 
de industl'ias e }n'otlssões dos tempos Ü<L mo-
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narchia tem :-;ido considerado, in specie, o 
11:1êsmo · imposto attribuido á competencia 
privaHva. dos Estados pelo n. 4 cloJll't. 9° da 
Ca.nsti ~uição Fedcmtli como s~ vê clc.-st·1s pa
lavras do mesmo Veign, F'il1to: « Qnasi todos 
os E:-;tarlos, pm' sun. vez pas;;étram as Munici
pa;lidad.es o imposto ele indust.rias e p1·ofbsõ~s 
que actualmente é cobrado com designal
dttdJ.» (Obr. cit., toe. cit.) 

A Uni\1o, flnalmento, assim parece tel-o 
reconhecido a.tê o ll10llllmto om qne. ul'gída. 
p3la cri;;o tcrnerosa que a l:~vou :w 0xtremo 
de unw, moratoria, f<.~.ltou-llle a, eltlrna pre
cisa, pa.ra ver que, teilml.anclo o~; dividendos 
das socicJa.des a.nonynus com sêcle nos Es
Gtl.Clos, vioh~va alJertamento disposiçõe~ as 
Jcaid clar<1s e tm~minantQs da. Cons1;ltuir,:Ko da 
H.epubliea. 

De toclo o exposto rl'lsult::t : 
Que os di\'id(\ndos das so~iedade.~ anonymas 

com séde nos Estadl).-; constituem mawrm 
sobl'0 a qual sómcnte os Estados podem do
crettLl' imp.Jsto~~. em obsJJTancia au üispost.o 
un m·t. \:Jil, n. •1, du. Constituição da RPpn
hlica; ou, C'ntonda·se po1· esta dispo::liç·:'io, só 
compl'cltenlle o imposto que foircgulatlo pelo 
decreto n . .:!,:340, dn ~3 do nun·ço do l8ü9 o 
subser.gmntos do rogin:ten imp~Jrial, ou qtu, 
;w cnvnz d1sso, a mesnu dispo:~içfio, atlieutos 
os tot•nlos :..;·enericus em. q tte cst:í. t•edigiLla, 
comprelwnde, <Llém do l'Ofer.do imposto, 
qmtescrue!' outros qu .. l tcnlw.m por ohjccto 
indo~stria:-5 e :pl'Ofissüos. 

Qnc, portn.u t,o. decreta.ndo uni impo:'to !:lO· 
bre dividendo üos titulo.:> da.s eompanhias ou 
sociedade::; anonymas com sédo nos Estacl()s, 
~l. lei n. 741, de ~ü do dezombl'o de li:JOO coe
nott curnnla,tiYa, om fttvor da União. uma 
c.ompet.encia quo, so;.mndo :.t. Consiitniç:il.o <la, 
RolJtlhlica, ê pPivati vn dos E~ta.dos (c"it. 
al'li. 9° n. 4) c positiva monto exclui.! a: (ae
tigo l2) <l:.t competencia conctnTcnte da. 
União. 

Que, finalmente. bem procedeu o jniz fe
dera.l .a :;r.cção do Esta,d.o da. 13LLhia. docla-

. r anelo inconsti tuciomtl o a.rt. 1 u n. 3i, da 
:prodict:.dci n. i4l, por• :-:;er esta dispo.':iit:ãó 
da. mesma !ci ([l.te 8e ae,ha em . contradicção 
manifostu. com <t Constituiçlto dn, RcpublictL 

Rio. lô de novcmbl'o de 1900.- Assignado 
rlmplíitozihio. 

Exa.minttdos os docnmento.~ annexus ti con· 
.sulca. : · 

11), a SJtnnçn, do juiz federal lle 14 de so· 
tcrniH'O prblicad<t no Jonucl dr: ..:.Vo/í1:ia;1 dn. 
Bahitt, em I \J ·do I'ef'crid.o n1ez e col'l'Cn1;e 
:trino ; 

2°, as r:.tzões fina.es elo advogado Manoel 
Luiz do R~go, c r o vistos os <u•ts. 7, 9 e 12 
da Consti-tMição Fede1•al, I'espondo: · 

O deceeto n . 9. ~70 de :22 de !everoiro de 
1888 autol'iza Lo por lei, expedido p:t.ra a 
arrecadação o imposto de indu$trias e pl'O
fissõ.!s, decln,rou-o por 

« todos os que, individualmente ou em 
companhia ou sociedade anonyma ou COííl· 

men;iu.t exercessem industria ou profissõo 
a. r te ou otricio, s d \-o os exceptuados no 
cap. Il». 

Ea.ssim as co ' :panhias on soclcdade ::u1onyn· 
mas ficarão sujeitas ao imposto subee os di-
videndos distrihuidos aos accionista::; (tt~'
tigo .2° § 1° tl.o cit:tdo decreto). 

A Constituição Federal, sem tl.ltel\t,l' a. no
menclatura, 011 restringir a materia contri·· 
buinte ou 9s contribuintes incluidos pal\t o 
imposto dó ind.ustrias e p['ofissõJs, tornou 
d1.~ exclusiY.:~.t competencia. dos ~~sttLdos deCI·c
tat• impostos solJI•e (ind~lstri,ts c profi3sDc,,· 
(Art. 9°, n. 4 da Constilt~iç(éo Puderp.l) 

A exclusiva competencia exclue absolttta
mente a União sen-to cl_e todo inttpplica,vel ti. 
especie a Jhculda.de contida. no art. 13 ün, cit. 
Cun~l;itníção, quJ sem necessidade e só por 
excessiva cn,utella, prel;oriado . a esthetic:1, 
logislu,tiva, <tjuutou as palavras: « niio con
tmvindo o disposto nos arts. i 0 , !)o o 11, 
n. l ». 

Contit>mo, pois, os l'nndamento~_ da. clouttt e 
justa decL;ãu du jniz f'erleml e as jnritlica.s 
r·azões do douto (Ld.vogtv.Jo dos l'ccla.ma.ntes 
pr~judicados com o imposto federal e mani· 
restame_~lto inconst.itudunal, cumo fi.con 
f\Xll ber·automen te dernonstetttlo. 

Rio 10 de novembro de· 1001 (As:iignado} 
Fen·eira l'ianrw. 

N~~da ttmho n. additar <to parecm• dJ CCm
sP-lheil'o Ftn•t•eir·a Vianna fnndn.(Lo na.s luci
da:s e Ol'Uilita,s allcgaQões firmos do DL'. Ma· 
nuel Luiz do Rogo. 

Rio, 12 do novembro do 1901.-Assigna.clo, 
o a.d.voga.do Josd Pi;·es Brcwdtío . 

I.Ao 1° o 3°qncsitos respondo l)ela afftr-· 
mativa e nem comp1•ehendo como a rcspoito
possa haver controvorsia. 

Foi a rnateria. minuciosa e col'rect:uuonte 
explanada na opiniã.o inicial na acçã.o pro- · 
posta, na Bahia, pat'tt f:ler · doclu.rada a incon·. · 
stitucionalionalida.de da imposiçã.o creadn. 
pelo n. 37 do a.rt. 1° do lei n. 7-U do.~6 de 
dezBmbro de 1900~ sobro dividendos dos titu
las do companhias ou sociedades n,non,rmas 
com séde nos Estn.t1os. 

!.I. Duvidu. tambem não ~o pôclc suscil:ar 
n.ccrc::t da, idcntid:.~dc <lo concüit.o d:.ts dmts. 
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locuções - dividendos dos tilulns de comjia
nh-:as on sociedades anrH?yiit0.5 e bentf icios ({is:.. 
trilntidos aos accioliiSl((s. 

por si mesmu, impo.3sh·d de duYída:-que.
d~v·::dcn rlos d os li/>~los das companhia;:; ou SIJ

ctedados a.nonyma.s o díriilendo.> d1:strü,u!dus 
aos accióltistt::;,--:<ignifi(:<"\,m uma :"Ó ,·onsa,on 
uma me.~ma di:;posiçfi.o . 

Exp1·essa l) :)r uma ou outra. l'ól'ma, êt inci.
deneia do imposto é-a renda aufm'ida, p~~los 
membt•os de taes ;~ssucia.ções c provenientes 
dos lucros que clbs rea.lisern. _ Ao 3° tlttesito;-Sim. Oqnc Con.!..!·ecs:;;; Con:::-

m. Pela negn.tin. Ao por:let· leghbtiYo da, tituintc leve em mente di:-itt·ihul!· <tas 1·::-:; ;, ;ulu~r 
Uni'to falta competencin. para. di::cl'imina.l', na divi ::;;-.o da:-; 1'C1Hbs publicas, e 1't~ i'. eon
de!lnir, ou dividir' a incicíoncüt du impo~to signn.l' 110 n. 4 do at·t. !I '• th CunstUuit,~;-i!) 
de que se trata c Hxae-lhc tn.x<t~, nfírn de Fetle'.·al,- fui pt·eci:S;lmCnH~ o imposto, j:i. 
crea.r rccc1ta fed eral. Positiv<tmcnte vcda.m exis1.entc nalc.:.!'i:::l;u;i'i.u tl:-;cal d ; impPt'Í..> (d ·
a sua. intervenção nesse pwt.icH!al' o.':l nrt.~- 9, croto n . n .S70 d 1! 2:! r1e Ü\\"ü l'l\Íl'O do l~H3SJ 
§ 4°, 1.8 iri fine c ô7 Ü;\ Con~, titniç:'w de 24 de sol> u tHulo du iu'J"'::Iu (/i; i)l(f,,sfi·:·os c Jli· ,; 

l'evereiJ'O de 1891. jissDcs, e cujo tlispositinJ t:Jnccrnetüo :i cun-
N:l.o se pl'dtenda. r1uc, sordo :t eontl'ibni - Slrlr.:l., res:wa:tssim : «;\~ comp:uJ!Jiaso11 so

çfio um ra !i tu da denominn.da de runrlu, e.:; : i.\, cimladus anonyrn~t;-:; silo :-.;u,ieitos a1 impo.-;tn 
comprehendida. na CJmpol:oneia CIIJUula!.lva, ll(~ l o 1 2 "~ dos d-irúlc;ulo:: <listl'ibutdo~ a'l,s 
da União e dos E~tado::l, tiutlniüa. nu citado accio ni~t.;t':l no :wnu suci~Ll :nJt,ln·lor ao me·;, 
al't. 12, e que, portanto, é lici:.o ao Cungresso em que se all'ectn a.J' o I<LtH.~ :wl e tll.o .. » ( A I't.:-2·), 
Fedeml esta.bclct~el-a.. ~ l") (Jllcro üizet· :o Poder Con):iLil;ninto rr:- · 

A proceder f;emelhaute argumcnta(,:úo, d.e- conlJccoll ;~os E:;Gados u üirei l.u c gosu exd1~~ 
VCI'-se-it~ concluir· qun o Congres."o pólio :;inJ de um imp,Jsto que j(L recalli<J, sobt'<· 
ignahnenl;o tributar os prc,Jios l'Lv;l;kos e ma.terias cct't<t~. conhecidas, designadas llil '; 
urbanoe, pol'quanto s:io fonte:-: de I'OIHht.; e leis f·icaos vi:cel11iCS, r~. n.-~o. 1trrtí1 tt·ihuta.ç;'lo 
Cl)ll. lO tLtn:-s·. os oneram a. s n;,~çõcs tJUO ado-~nuv<t . du cspll;n·i~ ~lu:c;,_~~~nllooid : t: . F'oi .put' 1s::~o 
pt.a.ram o unpo:sto de rcn ua., a •·onwçae peb c em '.> bedwrwla. ao p011.~amento do lc
de origem, a, lngl;,LtClTtt, onde fltz . ~m ub· gisla,tloe con:;!;itucionll.l, qno :1, pt·imuit·a. Ioi 
j et.o tt::; codulas A o B do f,, come lcr:r:. r ort;amontat·ia d:1, eecdt;J, 1la, llopubUc:t· (u. :~5 

O (f.liC a Constituição dn 2.1 de F!:voreil'o de:: I de dozornbt'rl lle 189!) tendo cum;ignadu 
rc~ol•vou , no m·L. 0", § 4", pnr:t. a 1·et·eita. do lo impus tu de I e l /~ %, :-obw _os diYI.Il!:mlo~ :-
1<>:1 .a1los exl.u:;ivunwnto lo i. a, mn.l;t~ 1 ·i:t ~obi'O dos lmncos, companliLêi,S 011 :-iJClCdadc.'5 ano
quo. indc~irt, eml88D,o im.p~;-;to ü~ illdlt .. 'lil'_ia:' nym:~. :->-rm st~:t .~.l~.~~CIH}_ào n!l .li_~nd~n:~<~. (.111.0 ~tl· 
e iH·ufis..;oos, a. :;alJOl'-n chv 11LJndo u < t~il.C~ç·, 1 e!':l l?~Ldh .. t,n1,e d_t::;JHJ:--l(;.to .'IJ i}L\l •. L 1clettt-su Lw 
ou ~~u 111 panllias a11mrvma.s, 0 na. ralLa. üe <li- Dtstrtcl,o l•cdol'i.d. e n<L lt~ l d.o or(:ament11 
viJ.ondos 11 iJ1dns1.rin; uu 0 connnercio qnt~ C\X· se::tlinte (11. l~li A 11t.• :~1 tlu nuvc;ml!l·o d, · 
plut•a:~sem, de accot\lo COill as tu.bella;-; du ~~~2) f'ui dnr:lm·;L(Iilll11'11t.<~ o:~licd.Jnlumflo: «[m
cla.R.,ilicu.ç:flO. postu d.e :-:, n 1 /~ or".:-:>Oht•ü lj:-.i \ll\'ttlelldvS do.-; tl· 

E não só a l'Osorovon cxpPos:-:amcut.e sinão t,ulos ~la-:; eun:p<u_JIItas~ :w,llJ'nlil:_:.rpJc l<.~nlta. n·. 
dosigili.Lda.mentc :.~ .ison t.ou d:t com pet;rncia por .sl·:ue. o_!Jl:'ltl'lCio l• t•dm·:.Ll. ,. . , . 
ctmw ;ativa, dos dous podcl·e . ...: legisiit·tivos- . D1sposJç::~o tle C<Lt'a..te.t• Jtlunt1co lu1 ~'opu
Fedo:a.l c Estadoal. (A1·t. 12 in fine.) t.tda, nas leu oJ'í,::.~men :apt,:~·· n: l(l I A do ,w (lu 

., <r.- . . _ . , ••• . , , . sntamln·orl.o 18~-,3,otl.:!r •.• dt•;;?,.ldctlnzollll.H''_1 
Consebuwtemente, n?m t~~ dtvtt~ondo::;,nem do 18u4 (elevado 0 impu~t'J pa 1·a. :; l !;~ ';:, 1. 

o .~!3oer? d~ ~r!l:1.mcr:cw, !n.du~t.l:~~L ou pro- Na lei UI'Çitrnental'íii. 11. ;r>D, tio :3ó de r~c-
fissao pollc ;-;o r tr tlJHtad.o pela. U 11 t.Lo. :wmbro do 11:!!):-,_ a. i nri<L SL' m<Ul tcvt ~ 0 pr-ocrJÜtJ. 

H.to do .Janeiro; 9 de novmnbru de 1001.- l'ostl'ic :,ivo-sddt~ II'J Dis!?·iclo l• 'eder. l-em re-
Ou1·o Preto. l.açãv ús~Jucicdades na.cionacs.- rnas ttuu.nt'J 

;ts m1Lrang-clru.s j1\. se rrnnúou t}UC o imposto 
a.IJmngesse as com séüe no .~ Jt:stado; ... N,; 
um tanto, na !oi d0 ~oguintc anno (n. 428. rl1 · 
lO· de u.ezemln·o de l~\JO) corPigiiH;o de novo 
a rcdacção, dizonuo-se, eo1uo nas lei~ an· 
terioL·es: «lmpm;ttJ do 2 e f/~ o (o sobre os di
videndos elos ti tu los d[Ls comrmn I tias ou Hoeh1· 
dtules anonycn:ts com s1:.de no nistrícto Fe
deral.» 

Ao 1 o quesii.o: Sim. O irrl})O:-:to do lei o r· 
çamontaria d:t Unifio, n. 7L1l, <le 26 üo de
zembro de HJUO, consi;a.nte uo al't. 1°, n. 37, 
é i,lcntico ao da lei n 1.607, dtt 26 l.lo s-o
i.errlhre> de· 1867, art. ll alinea 6, c que no 
rogulttmoni.o exp 1llido polo decreto n. 4 .a4n, 
de 2:~· de mu.t•ço·tl.e 1860 se a.ehtt na tttbolla B 
sub e~ses .dizere~·: 1,5 °/o do::; d.ivh!endos que 
dilim·ilmir a.o:-~ accionistas n1 OX:Ol'cicio· rm• 
turior a.o do la.nçaTncnto. 

As !.eis orçamon taria,s pusteriorcs abando
naram, porém, o rostl'ictivu. cunsoante Col!l '-' 
texto constitucionnl, c vstontleril,m o rtlludtdiJ 

Ao ;~" quesito :-Sim. Ainda. que os voca· iffil)Osto üs eompanhias ou sociedades exis· 
hulos nho sóom nni1'orrnomcnto 1j evidonto, tentos~ nos Estados, n ) ~ b1·mu~ ot•a e Jll~· -
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·tantas da lei n. 741, a que se refere a con
·,sulta.» 

AO 4°. quesito:-Não. O elemento 'hi::;
torico, a que, em1•esumo se alludiu, ·parece 
,ba:stante para justificar a negativn, do pro
sente quesito. Ajunta,rei, todavií:L, a.inda, a 
·seguinte consideração. Desde que, nos termos 
·expressos da legislação fiscal existente, o im-
posto sob ~·e dividendos já fa.zia pa ·te do im· 
r.posto de ind~tstrias e profissões, que a Con-
stituição distribuiu u,os Estados exchtsiva
.?n~n!.e, é manifes~o q~te o Legisla ti v o 'fe
deral não púJ.e fazor do mesmo uma fonte de 
receita da Uniã.o ; e si porventura o lizes:~e 
como fez,-:-procurando hl vez <:tpoio no dis
positivo do art. 12 da mesma Coastituiçâo,
o sou act:J mostra-se no todo ille,;itimo, in
constitucional, por ir do encontro a lettra do 
:-proprio artigo invoc •tdo, u qual excluiu de:ide 
logo, os impostos já reservados, quer á 
.União (art. 1•), quer aos Estados (art. 9~), 
.etc., etc. · 

Tal é o meu l)a,rocer. 

Rio, 9 de novcmbL·o, de 1901.-(Assignado), 
. .Amm·o Cavalcante. 

1. 0 o 2. 0 A lei n. 741, de 26 de de
zembro de 1900, art. 1°, n. 37 (Orça-

. lUIIDI,O da U.nião) estabeleceu o imposto 
de 2 !/2 % sobre o dividendo dos titulos 
das compa,nhia.s ou sociedades i1nonymas 
110 Di~;tricto Federal e nos Estados. 

A lei n. 1.507, <lo 26 d) dezembro de 
1857, art. 11, precaituava, quo as so
·ciodado::; anonymas pagal'Üt.m o imposto 
nu. razão de l 1/2 °/" dos beneficios, quo 
se díst,riblüssem a.nnualmeai~C} aos ac
cionista.s. 
. Penso que as expre3SÕ('S «divhlendos 
dos i;itulos» «beneficios c1ue se distd
·buem» são perfeitamente synonymas. 

a) porque os beneficios realizados .por 
uma sociedade éivil ou commercial e 
.que pe.'iodi·camente são divididos entee 
os interessad.oa ou accí.onistas são exa
ctameate aq.uillo que todos os econo
mi~tas e commercia.listas chamam divi
dendo. 

·b) porque o primeiro Reg. do.do á 
cit. lel de 1867, e que baixou com o 
decreto · n. 4.346, de 23 de março de 
1869, tabella B, m;a da exp1•essão divi
dendo.;....referindo·se f.t disposição da lei, 
isl.o é, a expressão beneficio. 

c) porque isso resulta. de moclo inevi· 
tavel, do elemento · histo1•ico da mesmo. 
disposição. 

Si, pois, a.s dua.s disposicõos visa.m tribu· 
ta.r o mo;;mo objecto, si as duas disposições 

:-são synonymas,inforc-so que as res}Jostas aos 
.dous primeiros itens sorrio atJlrmu.tivas. 

3. e Sim. O àecrcto n. 9.870, de :22 de fevo
roiro de 1888, art. 2°. § 1°, dispunln. quo as 
collipanhias ou sociedades anonymas eram -
suj3itas ao imposto de 1 e l/2 °/0 dos divi
dendos distribuidos ao8 accionistas no anno 
social anterior ao mez em que S3 efféctuasse 
o la.nça.men to. . . ·• 

Na impossibilidade de lançar o impo:~to 
sobre o capital de cada acclonista, o legisla
dor taxou pelo mod.o·expras::lo. 

Na lei da 30 de dezembro de 1891, portanto 
sob o novo regimon, e'J.:lC imposto {oi rupo
tido e cabendo por sua natureza, aos Es
tado:;, foi entendido que a disposição qrça
mentaria. ora limitada ao Di:-:tricto Fo
doral. 

Parece que o Podar Legi:Sla.tivo, com
penetrado dessa Yerdade, nos orçamentos su
guintes, restringiu o 1mposto ás sociedade;:; 
aaonymas com séde na Capital Federal, 
con1.0 se vm·ifica da 

Lei n. l2G A, de ,21 de novembro de 189~, 
art·: 1 o. 

Lei n. 191 A, de 30 de ~etemlJro de 1~9:J, 
al't. lo • 

Lei n. 2ô5, de dezambro de 1894, al't. lo, 
n. ll. 

Lei n. 059, de :30 de dezembro de 1895, 
art. 1°. 
a.ccrescent.ando este que em rolação ás com
panhias estrangeiras a. tlisposiçii.o fosse ex
tensiva aos Estados, o que não m·a regular. 

Ess;~:-; lois ohedeeeram a.o disposto nu 
a1•t. 9°, n. 4, d<\ Constituição Federal c si 
da h i em· diante tem sido violado o p1•eceito 
constitucional, é porquo o cont1•ibuinte paga 
á União e tLO Estado sem protesto n;!m de· 
t'esa do seu diroit.o c:tbal. 

4. o Não-o a razf.lo é obvía. 
lti.o, 8 de novembr.J de 1901.-.As.3ignado, 

J.ll, A. de 8. Sei Vianna. . 
Ao art. 1. 0 E' um pdncipio funJamental 

que o .imposto só deve alcançar a renda
donde o idéal da, scíenr!ia financeira-um só 
imposto sobre a renda total· do contribuinte. 
Mas, como é de uma. difficuldade p1•atíca, 
porventura invencivel,saber-se ao corto qual 
a renda total de cada contribuinte, rJcorreu 
o legislador ao al vHro de fa.zer recahir o 
imposto sobre' as diversas especies de bens, 
valoros, actos e occupações uo indivíduo, 
cous·.Ls o factos pelos quae.) as suas renda;.:; se 
manifestam, de mo<lo, afinal, a attacar o im· 
posto por este processo a 1•enda tot:l.l de cada 
llm. 

Da. h i proveiu n. mui tiplicidade de impostos, 
mas, para que o mesmo imposto não viessB a. 
aífectar bnns, actos, valores diversos sob 
dcnominacões uifl'erontes, i'azend.o dou.ble em.· 
ploi, a legislação fisc:.\1 pt•ocurou cara.cr.ox•izar 
com precisão eada impost,o,evitando dost'a1·tc 
que um não se confundi8s~ com outro-o quo 
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-é ·de summa. importancia, porque tr:.1.ta.-ge 
de uma. questão de justiça. 
· Temos entre os multipl~s impostos de 

nosso systema fina.nceil'O -n de indust,-.ias e 
Jll'ofissões, claramente definidl) por sua pro
:pria denominação. 

As sociedaúes :.monymas são perwna.tdades 
,it1rid.ica.s, fazem o commerciJ e praticam a 
indu:stria.; e, p::>is, como pessoas qne são, 
exercem uma profissão, e, portanto, não 
podiam esca.pa ·~· ao imposto de ir~dustJ" ·io.s e 
profissões. 

de 1900-« diride11do dos til~tlos das compa
nhias exprime nccr=ssa.l'iamcnte os dividen
d.JS dist.ribuidos aos a.ccionbtas:· Si esta não 
é. a in_t~lligencia do tacs paln.vrn.s então a, 
diBpos:çao ~reou um. imposto chimc:rico, por
que nao exi;':lte o OhJecto sobre que o quiz 
1azm· recah1r. 

E de fado a legisla<:~ão do Imperio sujei
tou-as ao dito imposto, como se vê dn. dispo· 
siç~ão expressa UCL let n . 1 . 507, de 26 üe 
sett>mbro de 1807, art. ll in fine e do decreto 
n. 3.430, de 23 de março de 1869, art. 2 in 
fine. 

A fixação (lo dii;:) imposto varia., segundo 
a natureza e a classe das industrias e pro
fissões c a importancia das praça.s em que 
são exercidas. Por exemplo: o imposto so
bre certas j ndustrias o profissões é íixa,rlo em 
tantos pol' cento do va,ior loca,ti\ro do predio 
occupado (Ci't. üocreto n. 4.346, al'L 2°,) 

Pelo que 1·espeita ás sociellatle~ anonymas, 
t.omon-so por base p:u·a. o ctLlcnlo o dividendo 
clist1•.ilmido aos aecíonistas no exercício a.n
tarlot• a.o l:.tnçamento. (Cit. (lecreto o ar
tigo c tabolla, B). 

Tal ora no antigo l'ogímcn ocstttdodo 
nosso dit'oito finu.ncoil'O aCOl'Ca do a.ssumpto. 

A lei foLlera.ltt. 741, do 2ô de dezembro uo 
1900, qun orçou a receita .. d<~ Republic<~ pat·a 
o exereicio do WOI, incluiu entre os impos
tos., cuja a.t·ructtdação u,utorízou, o seguinte: 

«Imposto do 2 o 1/2 % SJhro Llividendo 
U.os titulas das compa.n!Jla.s ou suciodo,
dea anonyma~ com sélie no districto fe· 
1lcrt~.l e nos Estados. » 

E' eviueni,e e não pódo entrar em duvida 
que t~ tra.nseripi.a disposiç?to rept>oduz com 
inteira, ftdoliclaclc a (lispos.ição do direito v.n
teriol', e que, portanto, o imposto do qne 
trata é o propr.io e idoniiico imposto solJre 
industritts e pl'Oflssões, a que pelo dito de· 
c1•eto estava,m sujeitas tu; soeied<.tdes tmony· 
mas. A lei n. 1.507, de 1887 diz-«beneficios 
q_ue se destribnirem.» Bene(~cio no caso sn· 
jeito exp1•hne o mesmo que dir;Hendo, 

E· tanto é a,$Sim que a talwlla B,que :.tcom
panha o uecreto n. 4.:346, om voz dtt pala· 
:vra beneficio:;, usa ut\ pala. Vl'a.-diuidetl.do. 

Ao 2. o O lucro liquido das soCiedades ano
nymas, do luzida n. parte que eleve sm· in
corporada ao i'undo do rosarva, divide-se 
pelos accionistas na p1•oporção das suas 
n.ccões. Na~ sociedades anonymas, que estão 
em acGívidade e não em liquidação amiga
vel ou fot•çada, n·ão ha. a.l>solutamontc outro 
dividondo. Portn.nto, a, phrasc da loi n. 74.1, 

Vol. V 

A propr•üt ;nterprcta(ilo littmal do n. :3i, 
do [trt. l dacitadt~lei n. 74l , dá <t intclli
gencia verd::uleira. O dividendo que o acci
uni::3ttt recebe é o p1·oduct·J do seu capita.l 
reprcsenta<lo pela sua a.cç-ã.o, que ú o tif,,lo 
do t-5CU llireito. Dicidclido do titulo ú o divi
dendo coerespondcnte á aeç~ão c o divi<lcnclo 
da. aeção é o di11idt~ndo do accionísta, qn1~ é 
o do ru da. acção. 

Ao 3°, Ao tempo em que foi ela.bora:ht e 
promulgada. a Coustitui(;ão da, U.epublica, 
oxis1;ia. c vigorava. no nosso paiz o imposto 
de industrin.s o profissões, Cl'cadu c definido 
:pela. lei. 

A Constituiç:ão, usand.o da phl'aso-impo::>tu 
sobre indust1·ias c JWOjissõcs, e não llu~ al ~o
rando a na.tm·eza. e compt•Jitcnsão por uma 
nova definição, a consoquoncia ·inclncta.vol 
resultnnto, segundo as regras d~t hcr·rnelieu
tlc:1 juridica, é que tomou aquellas pi1lttvr-~s 
no sentido que.-no dit'eito existente tinham. 

Assim, o irupo:.;to sobre itHlusf.ti:t:-; o 
pr·otissões, cuja decretação ~~ da. exclu::;iva 
compctcnci:•. dos Estt~dos, segundo a dispo~i
ção do m·t.. 9\ n. 4, da, ConsHtuição ch 
Repuhlica, (\ o nã.o pólio dei:~al' üc ser o 
ímpo:;tu de indtv:;trias e profi:;sões que con
sa,gra o dccl'eto anterior, imposto a. cptc :~Tt1) 
sujeita.s a~ socieclades anonyma.s. 

Art. 4.n-Dosdoquea <lecrot:tc,:ão do im
posto sobi.'O in<iustri:~s e profissões é llu. ex
clusiva eompetencia, dos gstados, ú visto que 
não póJe decL•etu.l-o como moio uc t•end::L 
ger·al, o Poder Le:iislatívo Fedort~l. A dispo
sição, pois, do art. I 0 , n. 37, d<.t lei n. i-li, d 
francamente · i ncons I. i liucion :.~1. 

Rio, 13 do novembrJ de 1901. - (Assigna
do) Lafclyetla Ror.ll'igttes Pe1·eira. 

Ao art. 1°- A lei n. 741, de 20 de dezmn
bro de 1900, enumel•ando no a1•t. 1° as di
vcrsa.8 origens du. receita geral d;t Republ ica, 
dispõo no n . . 37 : «imposto de 2 l /2 % sofm:: 
lli·"'irlendo dos títulos _ d(tS companhias on · sodr~
dadcs wwnyn-zas coiii Sl~de no Distl'icl.o Fe~ 
deral e nos E:;t,ado:3. » A lei n. 1. 507, de 2(; 
de setemb1•o do l867, autoriz,mtlo no u.rl;i
(ro 11 o Governo :\ alterar o svstem·'· do ar
~ecadação do imposto soln:o industriM o 
pl'ofissões, creado pelo § 2° do :11 vará do ~O 
de outubro de 1812, proscreve que ws soc~c
dades o.nonymas paga;·ao o impostr! ''U.. rc:;;úo 
da 1 1/2 ofo dos beneficios rpw se <bst1'1b~tu·em 
w111 1wlmente <WS accioilistas. » 

41 
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Em virtude desta lei de autorização, o Go- dada, roferia-se ao imposto que sob a tal 
verno fez baixar·, com o doe ·e to n. 4. ~~4ô, o designo.çêio existia c era, co lwaclo. 
regulamento tle 23 de março tle L869, no Accresce mais que, consoante com o regi .. 
qual definiu as hx.a,s componentes do im· men fedcr~tivo, d-.J autonomia dos Estados, o 
posto de industrias e profis:;ões o como tal imposto de iudustrias e profi.:Ssões,de ca1·acte1· 
cons§derou o qne 1·ecahía sob1·e os benet~cios pessoal e · local, não poderia, deixar de ser 
que <:tS sociedades . anonymas dislrUmiwn aos entregue aos Estados, Ciíi sua plenitude. 
accionistas (art. 2°). Ern consequencia de PorGa,nto, respondo que a Uonstituiçào Fe
taes preceitos, discriminando as matarias dern.l não só se referiu, no citado ar·tigo go 
nas 1·espectlvas ti1bellas appensa.s úqueUe n. 4;<:to imposto sobee iud.u . .,tl'las e profissões, 
regulamento, cst<1 o imposto :~obre div,d13n- que então existia,, como tambem implicita
~os distribuídos petas sociBrla.dcs anooymas mente prescreveu que 1wssa 01·dem de t1·ib~t
comprehendido na tabella B. taçt{o ca,bi11. exclusil:aiiu.mte ::tos Estados de-

Portanto, respondo a.ffirmatlvamente, por- cretar novas imposiçõe$ pa.l'a sua renda.. 
que, quer se consideru o impo~to subrJ os Ao 4. 0 Respondo : não. 
dividendos elas sociedade3 a.nonymas nos I o texto constitucion;ú citado, que rege a 
termos J.a loi n. 741, quer nus dcL de ma teria, encerra uma pruhibiçã.o aos poderes 
n. 1.507, o alcance do i?nposto é o mesíno, CúUStituidos da UnLã.O «dec1·etw· impostos so
incide suhre o beneficio que resulta da q_ua- b;·e indust1·ias e pl·ofissües», porqu<ulCo fi.rm<1 
lidade ou conJiçã.o do accionista, isto é, p:tra tal a exclttsi1Ja competencia J.os Estados. 
sobre os lucros da. industl'ia ou peofi::;são ' Entrotaoto, si, a. despB.i.to. dess<.~ prollibi-· 
exercida em collectividade, po1'quarito «as Ç!i.o, o Congresso Ferlera,l impõe sobr·e ·a es
cornpanhias ou sociedades anonymts !idmente pecie, para a, qual não tinha competencia, 6 
se distingumn das outras especies rle soc·~cdades n'ullo o acto praticado e a sua nullidade deve 
2)(Jla divisiio do capital em acções. pela ?·espon- sor docret<:tdi1 pelo Poder Judiciario, pot·que 
sabilitlarle timitcula elo accionistct e necessidade «onde qt,el' q~~c se le·van.tc . o 1n·incipio fede1·a
do concw·so pelo munas rle sele soei os ». ti,o, ct sttperioriclade ela Constituiçcro ás leis 
E', assim, um tl'ibuto directo e pessoal onlinr.wias conc1·etisa-selo[JO na funcçao jH
caracteJ·isando o imposto sob1·e induslrias e diciat de cz.tstodiar a 'primeira cont1·a as se-
1Jrofissões, como o deliniu a. lei de 18!37, por· g~.tilclas». 
que, tlo t'u.cto, 6 pago pelo;:; acciunista:-:; na .E totla applicação tQri::L conÜ'[t a lei fo
Pl'opurç~ão llos proveutos ou beneficios ·ti· deea.l, elaboPttda pela, legislaéut•a. ordinarla a 
rados d:.t sociedade que constituíram pa.ru. despeito <.lo pt>incipio constitucional, o pre
oxet•cer aetos de cort,a pt·ofissão ou ex:plorar ceito commum de direito tlue rege tanto os. 
producto:; de determinada inrlustria, re- actog inconstitucionttes . qui1nto os illegu.e::: : 
unidos otn collecti vida.ue, :1 qual, corno «']HWlrlo lex a/.iq1~irl, p;·ohibet implicite>' íntellí· 
pessoa jur-itlica, c01·rospondem tlieoicus regLt- gUw· apone1·e claHsulwn cmnulatione.» 
Lados pelos mesmos principias c1ue rr:gem os Qmmdo, porém, não se quizosse consideru.1• 
dos in di viduos. incostnucional o acto do Congresso Feclcral, 

Ao 2. 0 RCS!lOnclo affiemativa.meote, por- impondo sobre indttstrias e 1JrofissiJes parg 
quanto na respoata anterior estú. implic,ta- a renda da Unitto, não se poderia nog:.tr que· 
mente compruhemlida. a Constituição excluiu sua cumpeteucia, 

Ao :3. 0 O regimen republicano,u.o ser pt•oclu.- logo que reserüou t((l aUribuiçao s1Jmente aos 
mail.o o acceito pela. Nação, já onc.Jnt1•ou sem Podel'tJs dl)s E11tados; o ainda, ne:;ta hypo
organismo politico-u.dminlstrut.i v o com ploto, these, nnllo era, o acto do Congl'esso Federal 

·regulado por um corpo de loO'ís:a.çã.J qno (lO· peaticado sem competencia, porque «nuUa. 
finia todu.s as pal'ticuLarid .des o exigenc~a.s majo1· nuUif.as in'l)eni>·e potest, qttam Wc~ q~w 
da administração; alm.tçi1nllo o quo, estando 1'CS1ttlat oco dof'evtu potes ta tis», 
feito, polia SBl' consel'va,clo, a Cl)ns~icniçiio s. M. J.-13ahia,, agosto de 1903.-Assi-· 
Fc~or!-11! no <tl't_. 83, mantev.e om VL~or os gnodo.-Joct.quim Pi1·cs Mu1íiz de CarcaUw. 
prmczpws defi111J.os «petas leu do anttgo 1'e
[Jimen, no q~te eo-;plicita OH implicitwnente 11cio 
for co1tl1'ario a? nos.w systema ». 

Ora, sobre tae:~ h:1ses discrimtnou-se a 
renda exclu:;i~_m da União o a do:~ E.3bdos, 
dando a o.r;tos, em cumpens!.tçã.o J.c muito3 
serviços publicos, ciue passaram a soH en
cargo, os impostos onumeL'Ltdos no art. oo 
do, m:>sma Cunst.ítuíç:io J?t!UOL'al, ent1·e a:,· 
quaas está o soúj'tJ iru.luslt·i~~~ c ]WIJ{Jssi,us.lo;.:;o, 
iniltudi.volmcn í:e, o tHsposití V1> cunstitttcionaJ 
pm·tit/w.J1.dott t:1mclu, IJIWjd unta:o 61'cttWI'eCa• 

Hespondo: 
Aos 1. 0 c 2.oquisito~:!- que o imposto ua 

Lei de 1000 sobr:·o d·ivirlendos rlos tit.u/.os das. 
Companhias ou Sociedu.:les anonymas cl.o Dls
trlct:> li'e(iOL'ttl o no:~ g!Stu.úos, ê_o mesmo qua, 
a lei do 1857 lallf,:aP<t Sobr•e .· .. b(nie{lcio.~ UÍStl'i- · 
buHios wH accionislas dc~J..,as soeiedad.cs ; 

1. 0 por•,1uc não ha em soclodi.l.tlcl:! anonyma.s. 
Lliviüemlos p1•ovoníontl~S úe seus títulos ott 
acçfL1s si n:w o~ do:o:; lucros distribuído~ 
scmesl;1•aLnwnte :w., :wcbJnistn,s, excepto o-
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caso de dividendo em virtude üc liquidaç:au, 
dos quaes evidentemente nã.o cogitou a lei de 
1900 pctl'i.t tributéi.L-os com isenção dos OJltros; 

2. 0 porque .o Rog. do 1869, E>xpedido 
para execução ela lei de l86i, referindo-se ao 
imposto do que se tt'ata, usou das palavra.s 
_...,-beneficios e di·vidcndos-como sinonyrnos. 
(Cit. Reg. Arts. ~2. 0 injinc. e 3.'',Tab. B. 
pr. injlne). 

Ao 3. 0-(lll<.' o <.u·t. 9. 0 , n. 4, da Constitui
c:ão Federél.l.r•e;N·-rando <.t competencia.exclu
siva do.:l R.:tados decretat' impostos sohrc 
industrias c pl'ufissues, teve em v i::: ta o im-: 
posto até então existente com cs::><.t dcnomi
mu;:ilo , que e1·a c (.'coH sendo {')!Jlll, pelo que 
devia elle continuar a recahir comu rccctllia, 
sobre o div.idenrlo dtts sociedades anonym c.~s 
nos Esti.t<los. 

Ao 4. 0-quc a Con:::tit;ui<;ã.o Fcdol'ill não 
Hmitou-se ao que fica dito, mn.g fallou U.c 
i1nposto em gerd, so!Jre indusl dus c p;·oji.ssih; <, 

vedandu 11ssim ~í. União crear s·ob1·e us lucros 
das sociedtttles anonymas outto ·qn:dqucr im
posto ; do moclo que si <t lei. üo 1900 ti
vesse creado, como j<l ~o disse, um impos :o 
novo sohee a í"Cnrla dos c!cr.:ioaislas, ·· (lar
se·hia o (:a..;o de uma tl•ibuta~~~io cmnuta.l.iva 
tla Uni?.Lo e dos Estado:; sobro a mc$rna f,)l1te 
ile receita-as lw.:;·o~ sociaes- uma Yoz que 
são esses mesmos lucro.;; que se distrjbuern, 
com o nome ele üividen<los, ;.ws :.wcionistas, 
o que virã.J :1 ficai.' sujcir;os a impo;~to federal 
e estadual, contra a expressa lH·ohilJic;ft.o nus 
t~rts. 9 ,jt~ citado, e I.:2lli.t Coustitui•:ão. 

Essa, explieu(;·ão, porém, é inaccoiliavnl, pol' 
que a, lo i de I 900, cu mo a.s que ante.-:; dclta.s, 
a p:.u·tir da de 30 d.c dezembro de 1895, cun
tinlmm igual didp:Jsição, não fizerão mais 
do que tornar c.-r;teilsioo ;ts sociedades nniJ
:nymas oxistontes no., Estados o 1J11J mw ií;~
posto que os Ül'(f(l,mentos Fodcracs de 1891 a 
1894 haviam deerc:tadt> SJbro os d('vi(le;~dos 
r.los tit·ulos dr.~s SocieclarJ,Js Anony;,ias, q !te 
tinlw,m séde no DistPicto Fedeeal. N;'i.o se 
tracta, pois, tlc um imposto no-vo, mas do um 
imposto ampliado inconsi,itucionalmcntc. 

Salvo melhol' juizo. 
Ba.hia, 2l tlc agosto d.e 1903. - F ;·edei"iuo 

11!. de 111'0.1-~jo. 

dc.wc.t tt analyse qne · o nobre Deputado pro
ruottw. fa.zet• da.quollc discul'so p ,~ra rcspon· 
der aS. Ex.. cont'ol'rno j ulg<1sse com'cnientc. 

I~arece qt1e cs.~::t. declaraçã-o n:'10 agradott 
ao tllustr~ reprcsent:-tnte do Rio Grande do 
Sul, pnr isso que S. Ex., voltantlo ü. tribuna, 
p1·ofel'iu o discnr'so que vem rc~pondc>c, no 
r1m\l foi injusto, não~ó para. com o Sr. So
Hl\lor Ros<t e Silva. que do nonhurn modo 
atacou a sua. administra.ç.To, como tamhom, 
nas i.tccu.:;açõo:-; que foz <1.0 p Lrtido rc·pnbli
cano de Pornambuco. 

Não foi possi vd ao orador l'Osp.Jnder iW 
díscm'SJ do nobt·e De ~J : I1,a,lo no dii.~ em que 
cUe !'oi pronuncia.Jo, pois a. lwe:~ ostt~va. 
osgot:tda. Na ;:;cssã.o seguinLc, o nobre Ocpu
ttLdonilo compat·eceu. I-I.je, que S. Ex. se 
ach<L pt'C.jentc, vom .tcsempcnha.r-se desse 
deYcr, p')1•ém, pouc,J se Llemorarü. na tl'ilmna~ 
não só por·quo não ([UOL' tomar long-o tPmpc 
ii Ca.ma.ra, tratn.ndo tle lU<ÜCL'Üt quo n:·,o 
intorcss::t a.os s:ms tt·a.ba.lhos, como por·cttw G 
poneo o que ten1 a dizer em resposta. ao 
nobee DopuUtdo. 

Não saho pur·quc estt·anha o nohro Depn
tado a solitla.riüdi.tdc dí1 lnnc<tda pct' :a.m· 
hnc;~na, com.<t cabal deros<L que o St'. Se
nadol' R1.sa. ' o Silra. fez do P<tetido rcpnbli· 
cano do Pm•na.mbuco, dandiJ ao Sr. Scna.dD'!.' 
Vicente Macha.do a csm<tgador<t l'csposta. ftlle 
so lê nu sou irnpol'&anto discueso publicado 
no Diw·io rlo Co11fJI'Os .~o lLo dia. ll do corr·orrte. 

D:1,s poucas p<tl;:wr-as que profe ·iu na se~são 
de sox ta-l'ciea, S. Ex. não pó de de mud.u al
gum infm·il· <1110 o humilde ura.dur, que 
oecupn, a, attouç:;'í,o !1;1 Cas;L neste momento, ti· 
,·,~ssc uu tenha, a intençü.o de d.eclara.r que 
não J',Ji solid:trio com S. Ex. 

SaiJC a. Camam, sabe o pi.l.iz inteiro, que ()) 
orador esl;evo ao Ia,do do nobre Depu&<Ldo 
desde agost11 do 189.2 até 7 de abril de l8!J(i, 
da'é:.L em que·S. Ex. passou o governo do 
l~statlo no seu illustro succe:-:;sor, como o mais 
fl·aco, porém do.;-; mais lcam; o dod.cados 
rmxiliaros do sua i.L(hnini:->tmç~ão. 

Não puLlia, portuuto, vir em publico de· 
c1 ~rar hojo que rouegava aquolla. solidai•ie· 
dado. Acreditat' nisto, é fazer grave injus~ 
tiç~~. n não crú que o nobl'e Dcputa,rlo, quo 
conhece baslianto o o1•ador, julgue-o capaz do 
assumir tão insustontl.tVel po•ição. 

o Sr .• Julio de Mello clir. que ntt Repellida. essttinfund•~da. su:spoifia, pa.ssa ::t. 
sessão do soxta.-feím, ultima, o nobm Depu- demonstraJ.• 'lllC nonhuma nct:usuç:"w l'oi feila 
tu.d.o pnln Rio Gt>a.ndo dn Sul, o St•. l-ltu•bosa polo Sr. Snnadfr Rosa o Silvi.L a.o nubro, 
Linm, occU[Ji1IHI.o a tt•ibuna c f"Of!!L'indo .. ~o ao Ot•putu.do. A pht•usc empi•ogi.ttla pol' :Lquello 
tliscurso p[·ofurid.o na outt·a Ons:.t do Con· illw;tl'O Selll.l.dm· o qun o nobt•o Doptt1.atlo con
gt•e~:~so polo Sr. S(JnlLdOl' Rosa o Silnl., de· sldot•u. !.!Jillhigua lbl u. soguinto! «lltl~'le {llH} 
clarou C!UO esptwava 3, publicação dessa po~·a mo euubo {J:tJ·to m : ~ii'J dll'OCttL IEL •~iludnL.;-
oru.toria., nu, i.ntolfra, plL1':1 osn1Cl'illuu· . os tt•Mli.Ol:t. . . . . 
conceitos nella omLttidos. Immoditttumoute N[o lw,. oonhumu. am!Jil.-fi.Jiúatlt~ IP• J'ollwl!lll .. 
o oru.dor pediu a p:tltt.vra o declarou quo a pht•tu.Ju, poirl, (l oliU'O qqo o~~ · . St!Ul1tlor l~o~:.i 
bt\tícad:.t pernambucan:.t-, pot• ''m1, V(\Z. agttal'· . o Sllv:t J.•at'OJ•llH~u á . ~IIL~ du·uw·fi.o )U.JllLw.•) 
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como chefe do _p'artido. Pó le-se ser membeo 
de .· U11l partido, ter-se opinião divergente 
sob~·e .certos a.c~os da administração sem 
quebra da solidariedade geral, por isso que 
uma a i ministração não póde ser julgada 
por .actos isoladoso sim pelo conjuncto dos 
mesmos actos. A · responsa.bílida.d} caln ao 
admini.str.ld•'~r e. ao cltct<f elo pa.z•tido. O ::ulmi· 
nistrador Ci'~~ o nob1·e D.;puti1do pelo Rio 
G1•ande uo Snl e o sr·. Senador Rosa e Silva 
não er ~ uinda. o chefe do partitlJ. 

Não po lirt, por~.anto, ::-..qucl~e i!lustPo Se
nador refu .-ir-sc nomeadamente á aclmi nis-

~ tl•aÇão do nohro Doptrtado; á ·qual, aliás, 
:nenhuma accnsaJio fez, vi::;to que sua respon
sahiHdade dir·ecta., como cllefo (lo pal'tido, 
y~>m da. adminí~ti·ação do Sr. Corl'êa de 
Araujo. 

Antes disto, e logo depois de organizado o 
~ Partido Republicano Federal, o Sr. Senador 
'" Rosa e Silva era membro do me.:;ruo partido 

em Peruarnbuco, membro proeminente, é 
verdade, mas n:lo et•a o smr chefu. Como, 
pois. quer o nobro Deputado resp:msahllí
zal-o por actos \,le sua afin1ü1istração, a re
speito dus quaes o Sr. llos:t e Silva. não foi 
ouvido~ E deve recordar ao nobre Depu
tado . que só úcpoi~ de elcib g.Jvoruador o 
Sr . . Dr. Cot·l·ê:.t de · A1•aujo foi o Dr. Rosa. e 
Silva reconhecido chef' do paL'tido, om um 
b~nqucte oCferecido a. S.Ex.no thoatpo Santa 
lsabJI, ten1lo sidv, nessn, qualidado, b:·ind.udo 
pelo nobt•e Deputado. . 
· Só então cumoçou o Sr. Sona.dor Rosa e 
Silvu. a agir como cheí'e e a te1• parto mais 
·directa na. u.dministra.~ão. 
· Vê. pois, a Ca.ma..ra, que nenhuma accusa
ção f'ez S. Ex. ao nohro Deputado, nem no 
díscuroo profm·ido no Son(tuo, nem no que 
pronunciou no ultimo banquete que ·lho f1Ji 
offerecido em Perna.mlmco. O que o Sr. Se~ 
nado.· N.osa e Silva a.lfir·mou em uma c outra 
peça . oratoría foi que só começou a tonmr 
parte mai::; actíva na administra~~ão p.>liiiica 
do Estado de 18913 em deante. 

·· Como ~h'3Ce, poi~, al:ísumia int.nira respon
·sabili'dade pelas adminíst1•ações üm•t•êa. do 

·· Araujv, SigHnnundo Gonc;atvés e Gonça,lvcs 
/ .· Fer·reit•a. E rdeva pontlm•ar que a ct•itica 

· feita ao Sen : ~dor, ás-eousas pJlitica.s de Per
nambuco, como as quo teem sido feitas 

·nesta. Casa ·mesmo polo llobrc Deputa.U.o, 
· referem-se a sua.:4 a.1lminístrações c, pot•tan
oto, a def,1Sa ~Ó a cl.lasp.;dia rofúrir·SO. 
· () orador pa-;sa a ana.lysar ·a parto do 
discurso .. do · nobre ... Deputado . Sr. B:1rbosu. 
Lima. 1·.~ferente ás accu.:mções feitl'-s ao Par· 

··tido ftepubJicaoJ da -Pór•nambuco. Acerca. 
do impo~to . · territorhtl, cu,ja iupplter;eito o 
nobt'<L Deputado criticou, . diz gnu esta p1•o .. 
videnci.a foi . toma.W:t ·á vista. da impratico.bi
li<lade d(~g ll113!Jrnoslmp()st?s, por J~dta .de 

cadastro. Aiêm disto incidiam sobre a pl·o
pria agricultura, aggra vc.mdo n,inda mais a 
sorte da la.voura, tão dep:wperada. 

O <:wgmento do -:- vencimentos . do gov·el'· 
nador o do suhsUio dos deputa.dos e sena
dores. aliás boje reduzidos por um imposto 
de 20 %, f'oi justificado amplamente. A. 
creação do juizes municipae3, cujos venci
mentos monta.m apenas a 189:000$ e não a 
300:000$, c:;mo foi dito, era uma necessi
thde reconhecida pelo S3Cretario da justiça 
da Pernambuco, que era o orador. No seu 
re!a.to1•lo se manifestou favoravel a. tal crea.
ção, pois que eaa envolvitt, realrnente, uma 
necessidade. · 
. Quanto à questão da.s usina:·, nlnguem 
accusou o nobre Deputa.do pelo Rio Grande 
do Su:l. O que s) tem dito é que, não pa
gando os concessionarios os jurus dos em· 
Pl'êSt'imos, o Estado tem visto aggra.vada 
a sua situação financeira, obrigado, como 
se acha, a pagaL' os juros das apolices 
emittL(as. 

Estuda. pJr fim, o ot•ador a situação 
economica do Est:tdo que representa, achando 
que são iojustas as accusacões levantadas 
contra o~ seus ultimas adroini.st1•adol'es. Tor· 
mina decl~1·ando que o Partido Republicano 
de Pernambuco nenhum recl::liO tem .da ana
lyse severa crue, porventura., queiram fi.LZGr 
l!e ·todos os seus actos. (Muito lJem ; muito 
bem. O orado~· d camprimento.do.) 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJ I~OTOH 

N. 200 B - 1903 

Redm·çr.7.o j)W'd 3a. discussc7o do substituti·vo 
olfdrecido ao 1wojecto n. 200 deste anno; 
aHt.ol'i.zando o Góverrzo a mmtda1· 11Utt1·iá,Zar 
po;· mais wn totno nas escolas milita;·es os 
alHiWI.OS qu~ dellrts (m·am . desUga(los ou 
de oe;·({o sa1· no flm de 190.'3 ]im· have1·em 
ií2t.:idido nas disposiçtJes do pa1•ag'tapho unieo 
do co·t. ao. § 2{) do w·t. '7 8 e muis o art. 12.'-J 
do ragutamento f!lte bai:cotf eom o dcct-eto 
H. 2, 881, dtJ 1898 -, 

O Congre.:;so Na.clorw.ll'ar;olvÓ: 
Art. 1. ° Fica. o GoVGl'OO ~utorh~~I}Q Jl. 

m<~nd,n· ma.t1•icular ·pot' mais um n.nno n11s 
CS<!o!a!) milital'eS OS alump.OS (1\lC doJia~ fc.wa,m 
desligados ou deverão ser no ftm .do !90:j l>Ol' 
ba.v~~l'em incidido nas dígpo.~:~içõe8 do part~ .. 
grapho · uoico do art. 00, . § 211 do 11-l't. 78 o 
mn1s o art. 123 do · ragulamonto que ba.lxou 
com o decreto n. 2.881, de 1898. 

Art. 2., ltwoga.m-ac as di.spor~ícõc~ em 
eont1•u.rio. ' 

Sala dato com•nlt:a~õc.~. 14 de setembro de 
lQ03.-VallalMIJ.-~O. OaMlt.!anti,-81JtWI)$ do.~ 
·santos. · - ' 
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N. 207 A - 1903 

Rerlacçtio )WJ"a 3a discHsstí.o do p1·ojecto 11. 26, 
de 1901, que estende aos (anccionarios da 
Repartiçr.!.o Gel'c7l do; Telegmphos a d·ispo
siçt.io constante do n. G dos obse!'var;õcs 
.1Je1·aes do d~crcto n. 4.06, de 17 de mctio de 
1890, consolidada no n. 1 das 0 1JSCJ'Vaçõcs 
,qm·aes do decJ·cto n. 2 .411, ·de 28 de de
zembro de 1896 

(Vide projeclos ns. 2fi, de .i901, e 210, de 19JO) 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica ext :msiva. acs funccionm•ios 

da Rep:1rt.içã.o Gcl'al dos Tolegl'aphos a clis
posição constante do n. 6 da'J obs~t'VU.I}ÕC3 
gera<Js do decreto n. 406, lle l7 de m:.tio de 
1890, con::\olidada DJ n. l das obset'vaç-e; 
geraes do decreto n. 2.417, de 28 uc dezem
bro de 189G, que ma.ndou obsenar na l~s
·trada. de F'm~ro Central dl) Bt•a.zil o rcr,tda,, 
monto · modificado pela. lei n. 420, de í'u de 
dezembro de 1896. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições oro 
contrario. 

Sala dtts Commissões, 14 de setembl'J de 
1903.- F. Veiua, presidente.- F'-1·w~c•:sco Sâ. 
;_ Oun~elio da Fon~·eca.- Pmtla Ro.mos .
Do.vid Ct.lm,pista.- Gulecro CaYt'"(/wl.- Ur
bano Smllos. 

N. ~2 2--l !JO:.: 

AHtm·!=et o Pode·,· 1!-'o:eculieh a concerltJI" r.w 
DI'. Roclolpho de Pc1ul~t Lo.JWS, j)J:o('e.~suJ' do 
Msto1·ia rwl,ràt do Gymnasio Nacionr,t, oito 
'fn(J.Ií!JS d1J Z.Íf.~(JHÇO, COin todos (,),Ç t~L'IWÍmrJntos, 
para ape1'(i;içow·-so 1w Etwopa na 11wleria 
de sua oarleil'a ; com pw·ece-res das C'om
missões da Petiçiics e Podo1·es c de OJ·ça
m.cnto 

Na conformiündo tios p:\roceres dt~. Com
missão de Orçanumto e desta, de Pctí~.~ões o 
PollOl'CS, subrnoLte-so (t consideraçi'í,o Ju. Ctt· 
1mn•a. o soguinto pro,ject,o : · 

O Congre .. ,J;o NaciiJnttlre;ol v e : 

Art. 11nico. Fica. o Poder Exc:mi.ivo au
toJ•ir.rülo u. conceder ao Dt•. Rodolpho do 
Paul11 Lopoa, pt•oí'as~sor de llist 'H'itL natural 
«lo Gymnr.slo Nacloo;Ll, oi to 1nezes d~ liconc,:u., 
com todos os voncimen1;os, pa.t·a upot·l'oi· 
QOilJl·SO na.· EuPopa, na · mu.toT'lt1 lle Rua. CIL· 
cloh•ll. ; l'•wogadas ·as t..liaposi(:õ:Js om con
tJ•a'l•ll), 

S11la. ui\~ Commlsr.~õoii, . • 14 do l!lOtomlwo tio 
1903.-:t'al'ariJ$ ... dt3 ·'·11'''"• p&•oaidont\.1 11'11.1!· 
t•lno.-JodJ N11~oúio, rol~tul',-NIIJctlliu á1r 
i1.rul1·ad o. 

A' Com missão de Petições · e Podel'Cs f o i 
pros:mtc o raqucrimento em que o Or. nu
d:.>lpho de Pu.ula Lopos; lente de historia. na
tu r:~~ do 9xternr~to uo Gymna.sto N<1cional, 
sollct ta otto mczcs uo licença,~ com venci
mentos integra.es, par,t ir á Europa aperf~-ic 
ço:tr-sc 1~os conhecimentos concernentes á 
ma. ter·ia quo profcs.:>él.. 

Albga. o l'Cqucrentc quo, apó:; 11 a.nnos lb 
effocGivo serviço, não gozou .-inda de umi~ 
licença, deixando as:;im de aprovCJtar-se de 
V<.lntagens docento3 do quo gozanm outros 
lontes nomeados na, occa.siã.o em que cl h 
o f.,i. 

A Commissiio, tendo roquisitatlo do Go
v Jl'no informações sobre o pellUo, recebe a 
a quo l'ui peosGP.d:l peLJ Dircctol' do E:d.er·
nat:.> do Gymnasio . ao SL'. Ministro tio Int .~ 
riol' e o Aviso de 22 do mcz proximo pass:uio, 
com o qua.l aquclle Ministro rcmetteu à Ca
m:wa. cr)pia, dn. mesma, inform<~ção. 

Attcndeodo a.us termos da, informação elo 
Di1·ector üo Gymnl1sio, a Commissiio entendo 
quo o requerimento c:::ltt no ca::;o de ser· d::Jfe
rido, maR, cJmo o llot'm•irnento ünport:\I'tt 
em augrneotio rio dcspczét, segunJu cunstu. do 
cHado aviso do Ministcrio do Interior. de 
acconlo com o regtmcnto é imlisp:msavol ·a, 
audiencia. da Commis.::ão de Orçamento. 

Sala das Commissõe.3, 5 de :'::ctcmbro do 
l09:3.-1'at:a;·es de Ly1·a, pt•osiclcnte ínteC'íno. 
-Jose Eusebio, rrút tor.-Itw~cbio de .!l11dr,v{ J 

O DP. H.udulpho dn Pau~a Lopes, lonb !{(l 
hi:~tori:L 1mtural do Gymn;\sio Nacional, p:J1l(~ 
nrn:.t liconc;a de oito mozcs, com vonciment:Js. 
par<t Íl' à l~uJ•opa, apoefnic,~oai' se nos co:liiO· 
cim :mto~ concurn:mtcs :t mtltcria dCJ su:t ea.
tlcil·a. 

A Com missão de Pcti~·õcs o PodePos tle:t 
p:.LrOCCl' l'i.LVOl'i1VCl em VÍ':lt.U. UC infol'maçõ:J;;; 
que solicitou. · 

Consl;;~ tlcssas informaçõca que na Eut't>pa. 
j:L se u.cha. um lente do mesmo o.~tahdcci
mento gozando de licença pOL' dous i.tllnos 
com todos us vencimentos, que a liconr,u. pe
uiJa traz augmentío do doi.!peza, porque t'Jm 
um lont:1 <lo ser substituiuu e grattflcado u 
substituto. 

Si é vot•dttdc que ha o a.ugmen l;o tlll tle:,pcza 
com a.~bstituiçã.o do petici(Jnal'il>, tu.mlJom 
é verdade que, cornu diz o Dt•. dil·cctor 
<laquellc esta.belccimonto ern smt iuforn!a.ção 
~sot•ú. scmpt·e ele vantu.gom para. o on:mw a. 
('1•cq uoncia do.') lon tos nos CIH'sos praticos, d.n 
olt)VIt.'Jo u.L(mncc o d.e dosonvolvimonco CtJn· 

tlnuo. 
A JllltJol'ltL da Conunlssã.u ê do pa.rocot• CJ uo 

~o,l ~ cono~!llllu. n. JlcoJJQII, vhito cr>mo ;o;o tl'n.
~lt clu UIH t'unaoion~t·lcJ iJUO, ~ondo ~OL'\'lclo 
ll 1~unus. ó "~~a u. pt.•iJIIIJfl'" voz 11uu podo 
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licença. sendo além de tudo isso um profes-
2or distincto, .· assíduo e cumpri dor de seus 
de-veres. 

A' vista do exposto a Commis~ão julga. que 
·devem vulta1• esses papeis à Commissão de 
·Petições e Poderes para concluir pelo respe
ctivo projecto. 

Sala· das Commissões, 11 de setembro de 
1903.-Prancisco Veiga, Presülente.-Galetio 
Car'Valhal.-Cornelio da Fonseca, roJa.tor.
Francisco Sd.- U1·bano Santos, vencido.
Laurindo Pitta.-·Davúl Cconpista, vencido. 

O ~r. Pt--es,dent.e---Estando adean
tada a hora, designo pu.ra amanhã a se
guinte ordom do dia: 

Primeira parte (até 2 l/2 horos ou antes) : 
sa. discussão do :projecto n. 215, de 1903, 

·autorizando o Poder Executivo a abd1• ao 
Minis1ierio da InJutsria, Viação o Obras Pu
blicas v cred,to extraordinariude 514:043$200 
:para oc,~orrer ás de~pezas com o custew 
da l~strada da Ferro ::; . F r a, nci .:co Xcwicll' 
ao Commorcío incorpo1•adtt admini'strati va
menl.e à Estrada de Ferro Oontl'al do Brazii, 
com vow em sepal'adJ do Sr. Feancisco Sá ; 

3a. di·aussão do projecto n. 207, de 1003, 
-est-endendo aos fLinccíonarios da, Repartição 
Geral dos Telegl'aplws a dispiJsição cun.-:tnntn 
do n. 6 das observações geraes tlo dl'ceeto 
n. 406, de 17 do maio de 1890, C~JnsnHdada 
no . n. 1 das ob8crvaçõds ger-;ws do dccroto 
n. 2.417, do 28 de d!lzemlJro de ·1806; 

38 discussão do projecto n. 200 B, do 1903· 
autorizando o Governo a mandar matricular 
pol' mais um anno nas escolas militares os 
alumnos que dellas foram desligados ou de· 
verão sm• no fim de'l903, por haverem in
cidido nas dispo~ições do paragrapho unico 
do a1•t. 60, § 2° do art. 78 e mais o art. 123 
do Regulamento qae baixou com o decreto 
n. 2.881, de 1898; 

3a discussão do projecto n. 219, de 1903, 
autol'izando o Poder Executivo a abrir <..tO 
Minbterio das Relações Exteriores o credito 
de 30:000.$, supplementar {t rub1•ica 4a
Commissões de limites - elo :1rt. 8° da lei 
n. 957, de 30 de dezembro de 1902; 

3a discussão do projecto n. 83 A, de l 903, 
tornando extensivo a todas as Caixas Eco
nomica-s autonomas da União, que tenham 
Cund.o ·âe l'eser:va, superiot• a tresentos contos 
de rék, o decreto n. 9til, de 7 de noYembro 
de 1890; 

Continua9ão d.a 2u. discussão do projecto 
n. 185, de Wo:J, fixando a despeza do .Minis
teria das Relaçõos Exteriores para o exer
cício de 190t; 

Segunda p:1rte (ás 2 l/21pms, ou antes). 
Continuação do. 2:. discussão do pro,iecto 

n. 3~9, de 1901, declat•a.ndo da campeLencia. 
priva. tiva du. União decretar imposto .. , sobre 
genceos do origem estrangeira, e dando ou
teas p i'Ovidcncia.s. 

Levanta-se a sessfiu í'LS 5 ho1'as e 30 minu
to;;; da ttwde. 

a3a SESSÃO EM l5 DE SE'rEM:SitO :DE 1903 

Ptesir.lencia dos Si's. i 1Wll<( Guimarlí(!.~ (p;·e.-:i·hmte), Oti~Jci;·a H(J1Wii'1P.lo (lo ·doe! pi'Bsi~ 
dente) e. Prwlt.! r.;uinta1·ae.~ (presidente) 

Ao meio-di:1 Pl'OCCilo-sc <t cha.,rnu.dt~; a que Valla(lfio, Domingos GuimM'âes , Itodrigllecc 
respondem os Srs. Paula, Guimarães, Alencar Lima, Rodrigues Si~ldanha., Bernardo Horto., 
GuimlJPães, ThoiTJaZ Accioly, '\Vanderlcy <le Co1•rêa Dut1•a, Amorico <le Albuquorctue, 

· Menuonça, ,Joaquim Pire:~, Eugenio Touri~ Erico Coellw, Galvão .. Ba.ptist;t, Laur.~ndo 
nho, Ante1·o Botelho, Aurelio Arnorim, Ro- Pítita, Mauricio de Abreu, Carléls Teixeira 

· d.rigues F;,ornn.ndes, Thomaz Caval<mnti, Brandão, Jtibc~ir·o .Junqueira , Carneiro ue 
Eduardo Studurt, · Gonçul.o Souto, Taval'CS de Rezonde, .João Luiz Alvos, Lamounirl' Godo· 
Lyra, Eloy de Souza, F'onseca. e Silva, I"aula fredo, Ca.r·los Ottoni, Sabino BarJ•oso, Manoel 
e Silva, AbJ.on. Milanez, Ermirio Coutirlho, 111ulgencio, Nogueira, Oleg·:u•io Macio!, Wen
Bricio Pilho, Joiio Vioh•a, Malaquias Gonçal- cesláo Bl'llZ,. Moreira dn. Silva,.· Bot•oat'do da 
ves, Cornclio o a Fonseca,, Angelo NotO., IDu· Campos, Arn'olpho Azevedo, Elcw .Chaves, 
J:;Cblo do Andrade, •. ·Arroxe11as Galvão,Uodl'i- Ferr"il'a Braga, HtwmonegilLlo .• de· Mot'IM1fl 
<1pes Doritl, Folisbello 'Fre:h·e, . ·Oliveira Fi.lho, Bernardo Antonio P1~ultL ltamos,,Juvo-



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:10- Página 2 de 36 

SESSÃO EM '15 DE- SET·El\TBRO DR 1 DQ3 327 

··nal Miller, Germano Hasslocher, Angelo Pi
nheiro, Ja.nro,;; Darcy, Domingos :Mascarenhas 
e Homem de Carvalho. 
. Ab-re-se a sessão. 

E' lida e sem debate a.pprovada a acta da 
sessão antecedeu ce. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEi\I DO DIA 

E' ~nnuncia.da a 3~ discussão do projecto 
n. 215, de 1903, autorizando o Pod.1r Ex:.. 
ecuti v o a abrir• ao Ministerio da In .ustria, 
Viação e Obras Puhlicas o credito exiira.ordi
nario de 514:043$200, para occorrer· <ts des
).Jeza s com o custeio da · E:;trada de Ferro 
S. Francisco Xu.vior ao Commercio, incor
porada administrativamente <.L E:-:tradn. de 
Ferro Central do Brazil. 

Ninguem pedindo a pa,la.vrn., é cncerritda, 
a discus:-:;ão e adiada a votn.ção. 

E' annuncin.da a 3n discus.~ão do pl'ojccto 
n. 207, de 1903, estendendo aos funccionarios 
da Rep:~rticão Geral dos Telegraphos a. d is
posição eonsta,nte do n. (i elas observn.ções 

_ geraes do decroto n. 406, de 17 de maio do 
1890, consolidada no n. l das obscrva.ções 
geraos do doe1·eto n. 2.417, de .28 de dezem-
1n·o de 1896. 

E' annuncia.da a 3a discussão llo projecto 
n. 200 B, de 190:3, autorizando o Governo a 
mandar matricular por mais um anno nas 
escolas militare~ osalumnos c1ue delltts foram 
desligauos ou deverão. ser no fim do I 903, 
por haverem incidido mt:-; disposiçõ:~s do pa
l'a.grapho unico do n.rt. 60, § · zo du art. 78 o· 
maisy art. 123 do regulamento qun b~üxou 
co1no decreto n. 1.881, ele 1898. 

Ninguem peclindo a pn.lavt'<t, é encoreada t~ 
discussão o adia,tla. a votação. 

E' annunciétcla a 3n discussão do pl'ojocl.o 
n. 219, de 1903, autorizn.nrlo o Pode.· Ex
ecutivo a a.brit• ao M.nisterlo rl;~;.; R.ela.çõcs 
Exteriores o crodiíi~ do 30:000$, supple
ment<~r á I'ubrica 4"·-Commi::isões üo limites 
-do ::n·t. 8° da lei n, 957, de 311 üe rlezembro 
de 1902. 

Ninguom pedindo a p~tlu.vra., é cnecrealla a 
discussão e adiada. a. vokt,çã.o. 

E' u.nnuncia.cla, a. 3a. discussã.o do projecto 
n. 83 A, do JD03, tol'naudo extensivas a. tt)das 
as Caixas Ecunomicas autonomas ·~ n. União, 
que tenlmm fundo de reseeva. superiot• u. trc
sentos contos cofitos de l'éis, o dect>cto n. 961, 
de 7 de novornln'o de L890. 

Nin; . .ntom pmlindo :.L p:tla.vra., ~~ oncorradn. a, 
discussão e adiada a vol.u.ção. 

Vêm a Mosa, sfio lidas, ttpníada:-5 o pJstas E' a.ll nunc:arla n. continuaç~ã.o du. 211 discussão 
conjuntamente em discussão as scu.Jlntes do projecto n. I?5, de 1903, ~xan<.!o a.. ücs· 

peza fio Ministm·to da .. : Rcla.çoes l!.xi;eriOl'OSJ 
E:\IE~DAS para, o oxercicio do I 004. 

A.o pi·r~jecto n. 207, ele 190:) I O Sr•. President:.e- Tom a. pa
lavra o Sr. Thoma;, Cu.valea,nti. 

Accrescente-se: 
Art. As mulherc8 e filhas dos telegra.-

·phist;as que tivorom oxercic'ío por nHü~ do 
·um anno po(lerã:> sor· nomeadas telogr•a,phis· 
tas de 4u. classe, ind.ependente do easu de 
morto do rnal'ido ou pae, ficando :.tssim l'e
voga.da a uaima. parte do § 1°, n.rt. 4~, elo 
regulamento do 24 de ,junho de 100 l. 

Art. E' an'Íplia.do o uit•eU.o Je accosso 
das funcciooar·ia.s •~dmit,i.ühts ao serviço da 
l'epartiçao antes üo regulamento de 30 do 
janeit•o de 1894, que lhes rcst,ringiu. esse di· 
peito, as quaes concot•rçram com os do1pai~ 
telcgl'aphistas e adjuntos t~té a promoçat) <L 

·2a classe. 
Sala das ser;sões, 15 do setémbt•o üe . 1903. -

·:Oliveira Vathult.1o. -Aílgdo · N1}tn •. ...-Fuli::IJello 
J?1·ei1·c; 

Ni nguom · po11lndo a, llll.Ln.vl\\, 6 · onccwru.da 11 
fliscusili.O a adiadA. u. votuq4'1.o, atfl •JlHl u, 1'0· 
~pnnttvà Oommls$i1u dõ 111WlWOJ' spln•o ~~~ 
,omorJdu,s o11'm•o(li,!u.s. 

O S••. Tho1naz Cavalcanti 
eonf'm>:.m o ::;eu cmba,r:wo, íniciantlo pela 
seO'undn. vez a di:,;cussão do orç~a.monto do 
[~xt:otor·iot', ntt u.u:;unciíl. do 1ligno relu.tor . do 
projocto, a quem rle:~njavn. pr·opor :1.1.!-\'UlUU.S 
questões. 

g::liiá, porúm, presenl;o e ao HBU la.do u 
lllw:ltro De ·U t.tMio SL·, Paula, lt!t,mos, COl\
:~picmo mornbt'o ela Commissã.o !lO Orçamento, 
espírito nscla.recido o acosl;urnado u. fi~zor 
ju::;t;iça. . 1 S. Ex. i;em tlecltLrauo sempre, eo~n 011~ 
vaycLfranquezu., quo só dCt. :;~n voto as dqs
pezn.s besc:utas em lei. rmtoriZ.Ui.ttts em v1r· 
1;ude de . prescl'ip({ã.o legal. . . . . 
· Vae demonstr1n• quo em fu.cc (}(1~ lms Vl· 
rreoter; não SO jus1iillc11 O pcd.irl.o ÜO VOI'lHL 
para. qun.t1•o dos segundus .~ocr·otn,rlos do l~ga· 
C\ÕOF.I, cujo numer.> rirl prôcm·r~ :mgrnen~M· . .. 
'A Join '.:12!, ue8denovombr•o . do ... l805, 
tlispõo ·no l:l.l't. I·r § 8° CJUO a~ Jog-acoes.da. 
Jfiglu,i,tlf'l'l.~O . du. l~l·nnr;a. tot•ão 111~ p~im?l~~ 
:o}!lt~J•ol.rtrio 1\ dous 1iogundos ~ncrrd,nriOS ' u.H · 
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dós Estados .. Unid~s, RepubÜca Argentina, . Gom relação ao Japão, a creaçãodeurrÍ · l~~ 
Republica üi•ient!ll,< E<Imí.dor e . Colombia, gar de segundo secretario da lega~ão . poderá 
Portugal, Allemtl,,{lha · e Italià, ·· um primeiro ser necessaria ; mas com relação ás outras, 
e um ·segundo secretarios.Asdemaislegações i~s 1 ~inteiramente inutil, pois de 1893 parar 

., dâ; .America terão um primeiro secretario cá nenhum facto.; na.da· se deu que a justifh 
e as d!1 Europa' 'um segúüdo secret!1t•io. casse. São pois dispensa vais taes logares 

:m'. esta a .distribuição do pessoal pelas di- Referindo-se á legação. da Allemanha; nt4a 
:,-'VÓl'saslega.Ções. . · -·.· · . - o orador que no orcamento não vem a pre~-

: Pois bem ; 0 · érrçarpentq · diz 0 seguinte: eis a consignação p:tra a verba « Material» .. 
·Legação nos Estados Unidos da Au.oric'a, um 'Foi um lapso '? pe1•gunta. ; e, a uma resposta, 
]_)rüneiroe dous segundos secretários. , . affi.rmatlva do relator desse orçamento, de~ 
. · ... o_. augm __ ento, P. ortG~,nto, . não se baseia na cla1•a que se compromette .a apresentar uma 
1 ., l 8 d b d 1895 , emenda em te1•ceira di:scussão, restabele-· 

:'. 1~it:ria. e novem ro . _e · ... ,qt~e regu:a a cendo aquella verba, caso não o preftj>h. 
A _um á parte. do. S1•. Paula Ra~os, re: fazet• o proprio relator. . . 

. · sponde o orador quo não consta que a 1e1 A e.:.te iUustre collega pediria que . esp~ci~ 
'· t 9nha sido modificada pos~eriormente. ficassn, visto tra'ar~se de uma creação nova, 

, · · · o mecanismo -pelo qual se deve fazer a das-
,. . Pensa, portanto, o ot·ador< que a digna priza nas legãções resí:abaleci .as no Equf1dél>: 

Commissão de Orçamento, que aliás re-: :o .. na: Colombia; pois embora o~tndasse co 
_;;( .jeitoú o accrescimo •. de· secretai'ios nt~r 13.: asstimpto, :fizesse· todo o jogo de contas, não 
G,!~-- gação . d11 Gr:ã,-Bretanha, es.tava convencida., encontrou a verba que corresponde3se a. essa; 
:;-:~·c' quando .··• subscreveu o_ .. projecto .em debate, despezu,, ·podendo .afigurar-se· lhe ·· que houve 
':i;:' -·qqe autorizava inna despeza baseada. ·emlei. ahi um engano, identico áquella que d~s-
~ > ' -Passa a t~·atar da. legaçio em . Bnenos cobriu na consignada. (t legação ·daAllema

Airos ctue, de. ·accordo corn a leicitadtt, nha, e a que já se referiu. Convem ser feita.. a· 
deve . ter .. um primeiro e um segundo secre-. rospectiva discrimina9f~o, mesmo paea qu~ '6 

.. tn.rios. , GovP.rno não venha mai~ tarde a sentir-se ein 
·· O projecto, entretanto, consigna dous se· difficuldade~' p:.wa, a distribuiÇão do m•edito.· 

gundos seeretal'ios. O mesmo se dá com Resumtndoestt~ pa1•te do seu discurso, a(i}-
' · relação ás legaQõos na Republlca do Uru ecrHl1a o orador ainda · uma voz que pa1•n. 
;· guay o ltalía: ·_ Os logares de s0gundo se· quatro do., logat•es do sec1·etario não ha lei 

cretario para o Japãq, a Austria, a Franca. e que os tivessrl creado o que espera soja corl'Í· 
a Ioglatei•ra estão em loi, por~m })U.rece gido; o,qu:.tnto aos outros log.:troscu.ja crcacão 

··"'!- . dispensavel sua· . ctetl,ção actualmente, os- ê proposta ·no Ol'çarnen to, podo (t Cama.ra quo 
. pecia.lmonte quando sQ trata do rerormnt• o não lhe dê seu assentimento, pois nada jus·. 

);, corpo diplomatico. . · tlftcao accrescitno, desde que taes legações 
g··:~ :· - Pela fxpo:~ição feita. pelo orador fica, n, teem funccionado perfoitu,mente, com '\lm 

.Oamara scietite do que as vm•bas destinadas primeil•o o um segundo secretarios. · 
::/ . a rnais quatro dos segundos sect•etarios, con~ ·· . Concluiu, qua,ntó á parte puru.mente orça
.. ;. · sigilados no Orçamento do Exterior, não mentaria do assumpto em debate,e-agol'a en· 
:;~:~'.'. podem set' ho~ologadas _·_:pela Ca~~~a. _visto trará_ em .... ot1tra _ordem -- de consideraçõ~s. 

estarem em dc3acr.ordo oom a 1e11 o que não Quando pela primeira vez discutiu o. OI'ça-

1:, ~~,~~~~~~~~~~~:;:~bas destln!ldas aos outros ~~~~~1~af;~~~~lv~ ~~t~odg·~~~·· ~rn~:r:; 
r!;:; - i< -Insiste o oru.dot• em pt•oclamar a rlcsrieces- dessa pasta, actos que, aliás, não se compa
f.tilti~', Aldad,e_ .de semelhante crcação, pot•que desde docjam com as boas normas administrativas • . 
~"!~~·:'~<189•3 tae,s Jogares são .• dispo~sav,eis; ·_ essas le· rfenfcom af.Praticas ·do .. .. Gvver•no·· t•epubli.; 

,.f/llJ.9Õe3teem o seu segºndo secretario,exce.Pto cano, cujo principal empenho deve ser. o de .. 
'i::a;:;,do Jitpão; e nenhum niotiyo .conhectdo JUS~ dU.l' um bom oxemplq a · seus concidadãos, 
.. ~Jfiçn. . o ,~ccrescimg pt•oposto, e que ·-. absotuta· como sevel'O 'executot•. cla,leL · .. •· .. ·. , ; ._-.. -. · •. .• _. ·· ... '·'· 
.mente nao se .es~uda na lei.' . · . E1•a. seu intuito ~não tocar rios te assumP,t(j·, ~: 

· J Rospondenclo a um apaz·to, diz quo a lei mfl.s um Incidente, not• occasião do-.d.iscur;;o.:_ 
. c1 ~te _regula o caso é a de n. -322, de-9 de no· ~o ·seu iUustr,~ collcga. D~·. Bar·bosa · L'itna~., 
-v~mbro de 1895; nenh~ma; outra ha posterior rcla1íivo d. pa.la.Vl'(l,;ciqadg-o, ~t·o .<Iuebrar ~s-.. : 

,: :~ ~Q.s~x .• E qomo se-v~r~fica que nas . tabellas so ·proposlto. E' q110 o S7.'• .. rele.&t011 . •· do oroa;. : 
1âE:~';:.·'.: orça.mentarias, ito · lad() - d~ . cada. vez•ba,.ngu-ra. monto' cmrespoat~4quoUo ~~u : ~ollog~, l'e
t-· - -~ · : ·}l,,· l~i .!Jgente o-<r«?guladora Ao _. caso, , e.salvo pr~s~ntn,ntc do. R1o · Gl'{.ltlll!~ dp·····- SUh fo~ ···.· J.una 

~;-Olpl~s~to · dalc~ qup ~onha;m_pdttlcadoa. c1tada,· .bt'llllanto·defesa;do St• •. Minl~~~·o ;lll\lf . lttJl~ç~QS , 
; ,che~a. : Q.( .~t·ador a : conQJusao <!.~ qu~ (1uatr,o Ext<n•iores, como si u. ct•lttca p(w o.quoUo fot• 

;'_·.·_·._·_·,~o ____ .... s __ .·. ,_; _l __ o· ... ~_.a ____ ._r __ ._es __ ·•.·_a _ c __ ._•: ... se_~_~---.. r··•· e ____ t ._ a_._·_·.·_r_ .... ~_.o .. s ___ -·_._.·_ .. _e ____ s_tao . ullL c()p81 ~ ta _ a_ s~. eu. ta ___ sso c_ o_ .m_. P_. __ ·. u __ n _Ia. __ ·_· .. o_ u_ t'a_ .. P __ ' .. ' .. ~ .. 'lll ..... _ o _rn_ . .. _s_ · · .' .. __ .~e_ l ~ ... ! ,_ ;:::rgn~,dç.s, lll~S - ~s ou~_~(.)~_ ,nt\o~_;r ' . e entao o oradQrl>ed1u. ·a-- · p111~vra pcwtt do 
~'} ~-~ ... ~-,-- .,./·-~·c . . . ·-., - _._:,': :· ·: .. . --·,::··.·- ,-~ ·: · : ~ ; __ ," •;:::..,-~{<-~:.- -"." · · :.:"~ ·:···· ·, · -·- _- - :, _; . • . ,.., 

··-· 
~- - --~ 
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alguiUlUododemoD.stra.r .que em .verdadE> o. ~·certo que !femo, um escriptoranonymo, 
Sr: Ministro 'das Relações _ Exteriores é me- defendeu pela Imprensa o acto do Ministro,. 
recedor . da critica dos _ republicanos, não re~erlndo u~ua anocdota, sobre um carta qu.a 
poraquelle facto,_pois S. Ex. não supprimiu vem ~de !'<triz2 endor~çada ü, Capital FerleL·al, 
o·tra.tamento de ctdadtío que . nunca existiu q~e S. Ex. nao ac~Clt<.t. como designação offi
nâ::;relações intcrnacionaes, mas por outros. e1al em actos offietaes. Essa carta, teria sido 
-(r que eff~ctivamente -s. Ex. supprimiu re~ambiada: pela _adm!nistração postal do 

foi ,outr.:>.. cousa-.foi 0 tratamento n:\ se- pazz oro CUJO corrmo fo1 lançada porque não 
· gund,a pessoa do plural, e a fórmula final da se Sllb~a essa. _ qapitét~ Federal 'cte que paiz 
correspondencia official «Saude e rratcrni- era, Sl da Smssa, Sl ele outro ... O ora.dor 
dâde» ~ - referirá: por sua vez outra. anocdota: a de 

Com esse acto o Sr. Minhtro resvalou da uma carta que te,tzia no seu cnde :·eço: «Rio 
sua resp::>n:Sr.t.hilidade, não assumiu a que lhe de Janeiro, Santa Thoreza» o que não se 
ppd~a-. caber, si não tivesse citado <dei que soube . que destino dal'·lh~. pois não cxpli· 
havia estabelecido o tratamento na segunda, cav<t Sl era Santa Theroza, do l•;sta.uu do lUo 
pessoa do plural e o fecho dos officiosa que si Santa Thereza, dest(l, Capital; flcand~ 
~e referiu . . Foi em portaria de 4 de dezembro n,ssim demonstrado quo Rio do Janeil'c vara 
de1902 que s. Ex. declarou aoB funcciuna- substituir a designação tle C<.tpita.l Fedo ;\).l 
rios do dep:t.rtainento das relações exteri11 ros igualmente não resolve a que::~tào. ·· 
quo estava revogada a circular de 7 de Julho Compt•ehcnde-se quo o S1•. MinistL·o das 
deJ893, e que na sua correspondencia offi- Relações l~xterioros so preocctqn :;se do as· 

_ eia.l deveriam dizer.:_. «tenho _ a honra de lhes sumptos de nonada, como esse é, si não hou
óff.ere.cer (oú de lhes ro1terar, conforme 0 .vesse questões impor:.antes <1 serem re~ol
·caso) os protestos dos .mais altos», etc. ; no vldas no pttiz. si assumptos ue maior intcr
omtar:itot Ministro dessa pasta, s. Ex. devia esse e de ntilitlade nCi.o deves::lem ch'.tmar de 
sa?er que exist:l um outro acto quCl regula 0 preferencia. ·a attenç~ão de S. Ex., :::i om re· 
caso, não.- uma. portaria, a de l893, -mas um · form:1s do _ outro alcance c do impo1·tancia 
,le,cre~o, assig·nado pelo Sl'. D;•. Campos não pl!U.ossc S. Ex. uccupar sou escln.recido· 
Salles, pt•esidente d:t Repuhlica, e rcfet•cn- espirito · ' 
dad ___ o .peLo Ministt•o Olyntho de Magalhães. O Sr. Ministro, com a suu. portttl'i:.L, fuz 

ceel' ao publico que na LJOSS<~ coerespou- _ 
· Esse decL•etoé o de n. 3.263, (!e 20 de abril dencia. com o oxt3rior cr;:~ usauo o trata

do 1.899, e é lu.mentavol quo um funccionario mento de 2a pessoa tio plural o o · fecho 
de alta cathcgoria, c1ue deve da:1· o exemplo ~< Sautlo e rrat3rnidado » ; mas o o1•adOJ• vrri
uo l'cspuito á. lei aos seus subalternos, lance fleou quo isso não é yorllatlc : oxrt111ina.mlo 

. mão desse desvio das boas normas, sus~,Cil· l,odos os l'Ol ·.bt·ios do Ministel'io d . ~.s Ro
dando unu porta.l'ia du um Ministro, iguat a laçõ(~S Bxtoriuros desde o lle l89l até o do 
S. l~x., quando devifL reiul'Íl'·SO ao docl'oto anno passado-· o du corrente a. uno :1intla. 
quo regulava n m<~tol'ia.. não ttpparecou .;_ não encontrou om ne· 

Nesso <lecroto, tlt•mado })elo P1·esidonto da nhum dellos, na. corJ·oapondencia. do nosso 
RepubllmL, urdouou-se a cu.nsolidação <las dís· Governo, nem uma :-;ú vez, o empmgo dn 
posições relativas ao corpo diplomatico, leis, a.lludirlu fó1•mula, nem daquelle tratamento. 
ilecretos, circulares, portu.r·la.s, despachos, Não so sabe, pois, a quo vein o Sr. Minist1•o, 

. etcr.; pu.ra melhor regularidade e uniformi· qnando disse q11C o quJ se fnzia era ínconv~
dade do serviço, e nessa. consolidação Iê~se no niente, era mu.ís- et'a urnu. dcscortezía. cum.. 
art. 107, § 8°, a seguinte díspo~.üçâ.o: «Os os paízcs ostrang-cil•os. 
officlos se ence1·rar~Lu com a fórmula""""Saude O orador vac terminar, nã.o o sou dis
o fraternidade- prec(~dondo u. assignatura curso, pois nã,o veiu fazer discueso, . mas 
de tratamentootiicial, que SOl'i.'L unicamente apona, uma exposição tlo seu morlo de pensai', 
-4e ..... vós.>> · .· -- ··--- --_· . · sem _ a preoccupação do fórmt~ Htliet·aria, 
·. >,Mn.s o St-~ Ministl'o nfio. ·qulz rovoga1• o o sómente com .a de SJr sempt·e cohercntc 

. _o: A~ci·~to e então julgou m·.~is simples e mais no sau modo de sentir, de pon~ar o do agir, 
- ,:cotnmodO.IevogtLr a poptarla, seguro de que -- vae terminar ft~zentlo um Jigeit'o reparo 

. :!,g~ l:~n~.o • da~'ia por is.so, •·· }JOl'que o nosso -povo u, ·uma .« va1·ia>» .do Jol'nttZ do .. Comlt~e~·cio, 
; ppuco caso faz da nossa legislaçfio. ~. S.im,ou relativa ás · nossus . f\)stas nacionacs, varia· 
.Jbt Jsso; e houve ·o propo~ito de S. Ex. fugil• que· positivamente deve ter pnrtido d<1 chan; 
tt·~uo.rosponsabílid!tcle, ou entff.g, .o quo não cellaria brazileira. 011 polo monos roi pot• 

.il~dmtssi~el~ - S._ Ex :-desconheGe aquolle dls- éllà inspirada, e cujol:l tJ.t•mos -•· a. tê -ag_ ora __ não 
-pºaJ.Ftro.,.do .. _re~ula,mento a:" .. que. ohmloce. o ft>ra.m· desmentidos pela. Repartição tias Rc

.--. oorpp .dlploma.t1co; . desorte ·- que-·a ·vorda.de laçõas Elttel'iores, oomo . . aliás' ú do . costume. 
ÓJ(UO. oontif.lÚ(L em.pleno· vigor ·a disposição Taxa de improcedenfe e do.3cortoz a :t~l~ 

·· ocmtldu. no :deoroto 4c·-. .'~O de a.bt>il de. 1899. dida vclí'ia, especialmento}>orque susccptiln.· -,o,_,.y _ , · 42 
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liz,), ao.Sr. ministro de Portugal, unico di- ·Foi por essa ra.zão ·que o ma,r~chal Floriano 
:plomata que bem cumpriu . o sou . dever. desrespeitou a lei orçamenta1•ia pc.\ra. manter 
· Lamenta quea nossa chancellaria hou- essa legação, ·creada em lei Ol'dinal'ia, pe
. ~-esse silenciado dea.nte · dessa. mu.niíl3stação diodo posteriormente o credito neceRsario 
de:pensamento do Jornal do Comme1·cio. para acudir "a esse serviço, . que existia legal~ 

Censura o conselho que alli se contém de mente eque a lei do orçamento não contem
se· acaba.r com o · cumprimento official ao plára. 
Pre:1identc da Republica. nesses dias de festa Emendas taes, que consageam medidas que 

·nacional. E' incontestavel que o 15 de no- só devia.m ser tomadas por lei ordinaria, são 
-vembro é uma da.ta de regvsijo republicano, por toleranciu. admittidas pela Mesa, que 
bem como os seus connexos nocessar.ios, 13 a.ssim previno c.t llypothese de identica:-l pro
de maiu, 7 de setembro e 24 de fevereiro; videncias solicitadas com caracGer gover
applu.ude a commomoração_:_lembrada de 1 doe .namental urgente, o que não lograriam 

· jan\3iro comn tuna data nao. sól!?-ente o ~oh- vin~ar em lei ordin11ria por escassez de 
tica ma.~ úe completa . celebraçao rehgwsu. tempo. 
~m., tado" os povos, ditt da cunfratern~zação Diverge, pois, dos seus companheiros de 
:uiJíver.sa.l, do inicio do traba.lho, etc. bancada, não no fundo d·.t questão, mas 

Nota que todos os paizes solemnizam como quanto ê't fórma por que S3 quer resolvei-a~ 
dat'. primJ.ria . a que recorda a sua .unifio . . Pa~sa a responcler ás objecções que á sua 
cação, a ~;ua emancipação; ttssim a Italia ce- propósta, foram apresentadas, e em primeiro 
lebra o 20 de setembro; a França o 14 de logat· ásdo Sr. Gastão d•t Cunha, cujo talento 
_jülhoo o Brazil, no Imperio, o7 de setembr.:>; e irlustraçã!) proclama, c _, em seguida :.to 
o or:dor, republicano, de'3eja o nmior brilho Sr. David Cê.tmpista, de quem faz elogio pelo 
ás fe ~ tas de 15 de novembro, que <tssignala a, brilho da. sua argumentação. A.fl'asta-se do 
:pruclamu.ção du. Republica e não , esquecer- camp() <~specüla.tivo e limir.a·SLl á interpre
.se-ha du 13 de maio, 7 de setembro, 24 de Je· taçã.o do texto co-nciso da Constituição qu;Lnto 
vereiro, festas de cünho· puramente nacio- ás relaçõ<Js ontl'3 o E::.hd.o e quu.lque1• culto 
nal. · uu ig1•eja •. Esp~cialmonto ao St•. Da.v1d Cam-

Aeredita ter revelado o profundo desgosto pista responde ClUC a Con tituição não registra 
quo lho veiu do f',wto de con8(mtir o Sr. artigo algum prohibindo aos Estados o I'Stltbe
Ministl·o do Exterior que em · seu nome se lecimentu de l'epresentaç~ã.ojunt;o deste ou da
affrollxem as p1·aticas republicana.s. A Repu- quelle poJor estranho, e tra&ando de ma teria 
lJlica c•sttL feita, falta-nos o onsina.mento re· ruligiosa, vae . mais long·J: dctet•minando que 
public'A.Illl; é assim que cpm as pratir!as se nem a União nem os l.i:statlos pudem manter 
'Vãn esquecendo as suas d.atas mais caras. laço de üepenuenciu. ou alliança com qual-

A sei' d 3st '· fórma. fora prererivel.que ella quer egreja ou cu!Go. A Constitui<:ão, que do
·vivos3o ainda n. 0 penst~men_ to dos. Pl'opagan. _ cr·etava a liberdade raligiusa, tinha em vi8ta 
do od 1 R bl dC'ixar axpl'esso que, como (L União, fie va 
lS~as, pur·que esse 1 eu. era a e pu . ic '• veJado qualqtlet· laço cles:n na.tureza com 

:puru. o sa.nta como os sentimentos ·que in~pi- · 1 - fi 
.rar<trn os que 11 realizaram. (Jluito be'm. ; qua.lquer re igíao·ou culto, aos EstaJ.os · ca.
m.ttito bent.) . va-o úa mesma fór'ma, pois que ha. no Braz~! 

Est:.tdos cu,ja população em matada de cren-
O Sr. Geranano Hae.u!docber 9 1s I'eligiosas differe da de OtHros e alguns 

"Vem á tr·íouna obrigado pela. necessida.de em que o numero de act.~tholicos é quasi. 
de jusl;iftcar . o seu voto relativamente á ígmLl ao de c~Ltholicos. o 
~Gmenda Jo seu illudtre collega Di· ~ Thorni:t·t. A utn aparte do Sr.Valois de Castt•o, que 
Cavalcrmti, !mppressiva da legação junto (L 1he cori.testtL a atrirmação, redponde que· dis~ 
Santa Sé• Vota contra n. emenda porctue não cute com a 9sta,tisticu., especialmente do seu 
é om lei orçn.mcntal'ia. que cabe resolver .I~stado, . onde se fez um l'ecenseamento coni· 
S'jbre umaínouificaçno dessa. ·· natureza; . dis· ploto, sem . _que · ont1•etanto se .. despendesse 
·corda, nesse ponto, d.o seu digno collega, o a vel'ba. integral que .fora. l'emettidu. para 
Se .. , Barboza Lima. · · · · . tal serviço, pois f~Jram c~evolvídos 24:000$ 

São . elevados os intuitos dos defensoresda. dos 40:000$ que pat·u. lá. foram. .. ' 
· · · ·emendu;, mas O$ orÇu.mentus encerram a.ponás De 1.100. 000 habitantes do Rio . Grande do 
,, . .as dó.t,ações paz•a os dilferentes .ramos do Sul cerca, do 300. O:JO 8âoacathulicos ;. esses, 

· ·sel'viço publiQo, c assim como a Cainu.ru. p~t· por•ém, sabomler, são urna população -culta; 
'-;;;:·; ' . tal : Jó1•ma elimina um· ser•viço, .eom o sup- adei1ntàdt\, de pequenos propr1etarios rura.os~ 
,., . · .. P~iJl!ir"lhe ·,a dotação, póde .tambem amanhã de indivi<luos vinculados rt.o progresso ma-. 
. ,,, ' >·;;negar verlJa;- paraoutros se1•vioo~ de na.turcza teria.l do .Bt•azil, que .· .fiJt'necam . quasi a me-

. r:luparior e necCS$11t•ios, como CJ policicm1onto, ta<le elos cet•oacs que o pa.iz inteiro consome ; 
''"':· ''l1:vdeno; ·e isso .~erá. ~ ·ana1·c.hiiL. ·· · · · ~lto individnos t]uo repl'íJsentam multo mais 
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do que outros ·tantos· que vivem na, ociosi- E' inimigo tlo'catholicismo, mas reconhece 
.Uade, sem incentivo e sem cultura. . . . que com a separa,ção dt~ igreja c (Lo Estado é 
: A ConstituiQão deixou bem claro que a; li- qne elle se tem erguido e elcvu.do o seu pres-

berdade J•eligiosa fosse abs. lutamente im-' tigio. . 
mune de qnaesquer depend0ncias . officiaes, Não tem religião que tenha por fim a.len
ql,ler da Untão quer dos Estados. O S1•. David. tar qua.lquel' cren<{a sobronatnra.l na vida 
Campista cheguu a colloQar a questão nos futura; acredita, porém, que a sua anirna.li
-terrenos qas . conveniencias, abandonando o dade venha a solfrer a decomposição lenta do 
o terr.cno ·unico em que era possivel a dis- SNl e.spirito enfr11quecido pela velhicn ou 
CliSSão ; deixou o terreno constitucional pelas mole .. ;tia,s c, portanto, tenha, uma 
para debH.ter-se no das theorias e d :)fendeu .des.;as lluras de reacção na vida, c nã.o cncon
a manutenção da legação junto <L Santa, Sê tra.nd.o n.poio <tlgum no mundo, volte as suas 
:pjlo efl:'eito que demro e fóra do pai'l; p ~·udu- espemnç:ts para algt~ma, raligião ; si tal so 
ziria . uma medida, contraria. receiando-se d0r, aci'elli.ta que não ser(t o c<ttholidsmo 
attribuir a uma dHilculdade economica de que irá abraçar. 

-occ:t~ião. Lê o Atkor,To e na hora da mo1 te appclla:·:í. 
Fu:~sem ·1uaes fossem as razões ao orador se para Mahomet, que ser(t tt sua rcligi f~o, o seu 

afigm·a que toda a vez que S9 agir de ac~ l'ofugio. 
cordo com a Constituição e com a p,ureza (Muito bem ; mtdto bem. O m·lulor d com-
dos seus principios deve ser indifferante que primentado.) 
se desnaturem as nossas intenções com apre· Compa.recem mais os Srs. Sá. Peixoto, 
dações mais ou menos inju~tas. Enéas ,Mat•tins, Hosa,nnah do Oliveira,, Pa:ssos 

O a1•gumcmto tirado da impressã.o que a \ifir<mda, Rogerio de Miranda, Iodio do 
suppressão deix.<:tria no espi'l'it.o publico não Bmzil, Antonio Bastos, Uebano Sa.ntos, Luiz 
colhe, A antes argumento em favor· Jos que Dnmiogues. Christ.ino Cruz, Ani:do de Ahi·cu~ 
quc1•em supprimil-a., pois o que deve impres- Bezcrl'll Fontenellc, Virgílio Bt•ic('ido, Fran
sionar mal é o d(Hro$peilio a.o Pl'eceir.o CJD· ci:-;co Sá., Frederico BoPges. Joflo Lopos, 
stitucional em materia de tão g ~·ande rel.J· Celso de Souzi1. •José Ma'L·eellino, .Julio de 
vanciâ, d(~srespeito co~ que queremos ha.bi- Mello, Jovininno ele C:tl'Vtt,lho, Ca,s1.rn Re
tl1ar a Nação com o reincidir nelle. bello, Noiva, Tost:1,, Felix Gaspw, Su.tyro 

.A um aparto do Sr; Valois do Castro, re- Dias, Tuleotino dos Santos, Paranlws Mon
sponde que nlio ha pi1l'<.t!lelo entro o m ~n- tenogro, Jo.~a~ jion,in.rdim, Sá F1·eirc. Julio 
ter-se a legação junto ll .~ potcncitts o o man- Santos, Henrique Borges, Olivcit'il Fi:uni
tor-se junt.o ao Vaticano. Cum tLS potencias rcdo, Francisc 0 Veiga, Viria.to Ma,scar·onha:;, 
entretemos L'elações commerciaes e politicas, João Luiz, D witl Campista, Fra.nc1sco 
que · devem ser effe<>tivamente curadas. l-l:L Bernal'dino, Bueno fie Paiva, Leonel Filho, 
serviços . intel'na.cionaes que exigem essa Adc~.lberto Fel'raz, Henrique s L!les, n,0,Jol
repre::~enta.ção permanente, como o do nave- pho Paixão, G<tleão C<trvalha.l, Jo~s1tillo . 
gação, telegraphos, correios, a,o pass\J que ca~·doso, Val •i:S de castro, Rebouças dn ca,r
na Santa Sê vemos apenas um potler espiri· valho, Josó Lobo, Alva.ro do C<Lrv:tlho, 
tual que não l'econhecemos. Fazemos abstl'ttc- Cu.ndUo Rri<h·igues, .Joaquim Teixeira Bran
c.:ão da igreja anglicana,, quando tmtamos dilo, C.;st;t Net,to,. Benediclio de Souza, 
com o governo inglez,e da orthodoxa, quando Linrlolpho caehno. caudido de Abreu, Carlos 

. com o governo da Ru;:;sia; o poder espiri· Cavalcallt.i, Lamenha Lins, l<'rancisco 1'o~ 
tual não entz·a nas nossas cogttações. Prevê l.ent,ino, Soaro.-.; dos santos, Barbosrt Limn. c 
{lUO no anno p1•oximo venha, a debate a Diogo ·Fortuna. 
mesma questão, não por comb:.tte ú igr(~j:t 
nem por·d.escomlideração ao p:1.pa, mas poe Deixam de eompa·,·ecm·, com causa pa.rtici
amor ao preceito coMtitucionn.l e á pureza pa.da, os Srs. Raymundo Nery. Art!un· Lo· 

' do nosso regimen. · · . . · mos, Carlos de Novaed, José Euzebw, Gue-
. Não concord: ~ com o seu illustrc collega o delh:.t Mourão, Dias Vieira, João Ga.yoso, 

Sr. Er•ico Coelho, que pa,rece tct• tramligido. Ser·gío Sabuya, Pereira. Reis, T1•indade, Soa .. 
com · o a.dmHtír ·a po:-:~sibilidade justtftcavet res Neiva., . Moreir~t Alves, Estacio Coimbra, 
de uma m ,ssão tempoNl'iu. junto á Santa St:l. Elpidio Figueiredo, Ep11minondas Gracindo, 

y,,o doixar a 1il'ibuna e a.tllrma que o Raymundo de Miranda., Leovigildo FUguei~ 
· triu1nphoalcançado contra a, su.a .. indicn.ç ·,o, ras, Miltun, Bulcão Vianna, Vorgne · do 
que etthiu pu1• 27 votos contra 90. não signi- Abt•eu, Pinto l)antas, Marcollno Moura; Joã.o 
:fica.. que o catholicismo não tivesse uma s1n•te Baptista, Belisario' do Souza, Silva Castl'o, 
duvidos~t é preca1•ia ~ · crue pudesse ceescor de Lonronç~J Bt~ptista, Bezama.t, Pm·eira Lim:.~o, 
)Wes~igio com a votação da Camar•a, flltando Pa.uUno do Souza, Estcvt~m Lobo, Bo1•na.rdo 
é exa,cta.mente .longe · da. influencia otficü1l Mon toiro Penido Filho, Antonio Zacarias, 
que elle pode1'tt rcvelat•-se. Camillo 'som·es Filho, C<u·vn.lho Bl'itto, Ar~ 
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thur Torres. Lindolpho C~êtano, Eduardo 
Pimentel, Domingues de_ Castro,. ~rancisc.o 
Romeiro, Azevedo Marques, Rodo1pho . Mt
rarida Xavier do_ Vall(:}, Victorino _Monteiro, 
Cassia~o do Nascimento, . Vespa.siano de Al
buquel•que e Alfredo _ Varella. 

Esem-causa. os Srs. Raymundo Arthur, 
\ValfredoLeal; Teixeira de Sá., Affonso Costa, 
Pereira de Lyra, Esmeraldino Bandeira, Ar· 
thtir Orlando Alwusto do Freitas, Eduardo 
Ramos; Mor~ira 

0

Gomcs, _ Galdino Loreto; 
Heredia de Sá, Mello Mattos, Augusto de 
VasconceHos, Fideli&- Alves, Cruvello Caval
canti _ José Bonifacio, Gastão da Cunha, As-

. tolph~ Dutz'a; Bernardes de Faria, Calogeras, 
Padua _ Rezende. Costa · Junior, Fernando 
Prestes, Amaral Ccsar, Leite de Souza, Pau
Uno Carlos, Francisco Malta, Aquino Ri
beiro, ·Abdon _Baptista, EliseLr _ ... Guilhe1•me, 
Marçai Escobar o Campo3 Cartier~ 

O Sr. Presidente -Continua a 2a 
discussão do p1•ojecto Ii. J 85, d~ 1903, _fi

. xarido a despeza do ,Ministerio das Relaçoes 
Exteriores para o exercício de 1904. 

Tem a palavra o Sr. Antonio Ba$tos. 

O s.... -".ntonfo Bas·~os (•)
S'r. Preàdente, estando como estou de 
úocot•do com o orçu.men_tp q·ue ora se discute 
o f.A brilhantemente l~i:ilatado ·pelo talentoso 
represent'mte mineiro, não ú intuito meu 
vil• di$cutil-o neste momento. _ _ _ · 

Venho apenn.s, em faee da. omqnda apr·esen
tada pelo digno _ representant·e de Porna.m
buco, Sr. Bricio . F'llho, propondo a con~ 
signação de lOO:OOO$ p:1ra o inicio dos 
trabalhos da. com missão _ demn.rcado1•a do 
Amapá., dar ligeiras explicações a. ass.e res
peito. 

Sendo pa1•aense o terrHoriodo ·_ Amapá, 
seria natural que essa emenda ti v esse par
tido da bancada · pàráense, e, não o te~ do 
alia feito, póde parecer que houve descu1do 

:~ . . _de -nossa parte. T.aLnão. houve, porém, e é 
. _·.,.· ·. -este o motivo qüa me t1•az á tribuna. · 

·.. . Jáha ~einpos · procu·rel o Sr~ Minjstro.,dó 
:. ~ - Exterior e cvm S. Ex. converseLa 1'ospe1to 
:·· • , < da. opportunid~dé de se _ pedir Um ir - .verb~ 

·pa.ra '. esse flm. S~ Ex. respondeu-m9 .que o 
;'" · -.. -• pedido seria i.nopportunoo me contou mesmo 
··· · <que, pôr occasião de set• proferida a sen· 
.. . tença a favor -__ do . Brazil .. _pelo Conselho •. .. F e-: 
.-. ... · ;deral Suis~o, . o. Govel'Ilo . b1•azileiro _ .pr,o_ppz 

.~·;;_' ; . :que se proce~esse imniedià,ti,mente-á clemar~ 
.~!-i-! ~ -:f c~ç~o ·do -- .tel•t•i to rio do .-· -.d· .t\.m~dp~. .do .. Gover~o 
·::.. .. rancez, pOJ:'ém, respon . eu · __ .1ZOJ1 o que nao 
~·.\' · ";" ·:\ Ol'Õ. isso opportunó, não ·._ só pprque ·a -com
·y · ~i8!ião n.ll_l.: existon.te so achr~vl.l, . desfa.lcad.a, 
~ .. :., ·,:_:---:: 

como porque seus ~embros .tinha_lll si~o d~~ 
zimados por molestlas, e assim na o p~dern\' 
proceder immedia.tamente á demarcaçao; 

Dis~e m1is o Governo francez que, . S(}ndo o 
rio Oyà.pok muito conhecido e a regiã~ pr~
xima {t serra de _ Tumucumaque desllabt~acia, 
não havia necessidade de se precipitar ess~ 
demarcação. · 

o Governo braziloiro conco1•dou Ci)lll es~a.s 
considerações do Governo fr~ncez e adtou 
para. mai$ hrde a apt•es:mtaçao dos.sa prcr 
posta.. · . ·t d. 

Sou o pl'imeiro a· __ louva1• _ 03 mtu1 os . o 
illustre. l'epresentante do Pe1·nambuco, m~-s 
nestas lio-elras palavras flc L exposta. a razao 
por qu(3 -~ 1Jancada pwaensenão apresentou :t 
emenda. 

Estando na. tribuna, seja-me licito apresen
tar as mt~.is vivas felicitações ao iUustrcr~
lator· do/ orç::tmento . do Exte1•ior, , pelo~rt~. 
Huinte discurso ·por _8 .. Ex. aqui pr.ofer1do, 
discurso'quo ê uma das mai~ just~ e. c~baes 
defesas no corpo diplomattco, teto lOJusta
mente malsinado entre nós. . . .· .. 

Acceitetambem S. E_x. as rmnhas fehct
tações pelo espirito .. de justiça de que $º 
animou re~tu.belecendo as yerbas para a.s 
leO'açÕe~ do Venezuela, ·. Colun;1.bia e El1uador, 
e ~:hem ·assim pa1•a o restabelecimento do 
alcruus secrundos socretarios,, togarcs já esta
belecidos por lei ordinaria. 

0 SR. BARROSA. LIMA-V. Ex. dê tambem 
paraben.~ pelo augmonto de despeza P~\ra 
estes oito logares. , 

0 SR.- ANTONIO BASTOS-Então vamos re~ 
-vogar a lei ot•dinal'ia. 
· o nobre Deputauo sn.bc que o orçamen~o 
d·J Ex.terio1· · tem soffrido córtes profundos, 
sendo .· enketanto um dos orçamentos qu~ 
não dá. deficit; . _ · . . . , . ·. 

E' .. de lamentar que o esp_a•lto de JUStiça 
que animou S. Ex. em rolaçãoáquellas le:. 
gações não o tivesso animado quan.l;o a·idêa 
apresentada !Jelo ~neu illustre anugo, :pre
sidente da Commissão, o Sr. Lamenha Lm~ • 

Rese1•vo-mo para discutir este ponto ma1s 
tarde; . sei _ quo _ o ill~stre Ministro ~o E:<te;. 
rhn• pretenJo apresentar um prQJecto. d_e, 
l'oforma do corpo ·diploma,tico, OJJes~;xo~~ 
casião discutirei o· assumpto mesmo na· qua
Udado do membt'O .da Commissão de :OipAo,
macia e Tratados o direi o que poosó,'}-'· 
l'espeitc:>.- _ _ __ . _ _ .. _ _ _ , · 

Eram € s.ta.3 as 1igeh•as consiuoraooes que 
~u tinha q no . daL~ á Can1ara dos Dep-u;. 
i;ado's. ·_. (Jlfuito _bem .. , mü"ito bem.) ., · 

o · 'Sr. Davi() Oampist~-~ão 
sendo desarrazoado p(3nsar,. Sr. Presidente, 
que ·está sulilcieritemegt~ di~cuti !~ o ~r()· 
jocto do Ol'Çaro.onto doMin1sterw do Exterio.r, 
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éu nada mais teria a. dizel' em sustenção do S. Ex. sabe--porque é da historia. do di· 
parecer que a. Commissã.o elaborou. rei to publico romano - que o imperio uni-

Entretanto, como não desejaria infringir versal era o sonho r0mano ; cidadao romano 
a.s .tradições de cortezia parlamentarque -er_a a exp~·e.::;são uc uma ;t ristocracia que 
cóllqcarn, ao que p ·\rccc, o relator do um se dtlfct•cncJa.va dos escra.vos , üos vencidos 0 
projecto no devbr de resp:.mder afinal aos do_ ~st~n.ngeiro, quo et·a. sempre o harln1;o c 
oradores que delle se occuparam, vou o IDLmtgo. Jlospes, ho .~tis. 
limitar-me a ligeiras observações que me Ora. senhores, não fica. bem a um repu
são suggerldas pelos - oltimo.s discursos aqui blicano amigo da fraternid<tde c lh~ igua.t
pl'qfer;4os. dado, quere: modcrnizár o sentido cxclusi-

0 primejro dos oradores desta segunrla vista romano, que envolve umu, odiosa. dis
s_erie foi o iltustre Deputado St'. Erico Coelho, tincção de cl<tssc3 :;ocia.~s contrl'l. a. qua.l se 
q11e sempre conhaci CJmo um do::; melhores e b<t!Jora.m os dcmuc :·a.Vts ele todos o::; t;ompos. 
n:1ais· cultos espiritos que teem passado pelo o sa. r1ro~rAz CA. YALCANTI _ Em contra-
parlamento nu.cion ;1. pJsiçito a- subdi&o. 

S. Ex. foi para commigo de um1. gene-
rosiJade e gentileza que são uma eontra- O SR. DAVID C.uiPISTA -Mas com o 
prova da sua reconhl:'cida superioriJade. mesmo santi,lo. O exemplo romano não nos 

Apezar dessa benevolencüt, deu-mo S. Ex. serve. O da França. teria. a :vn.nta.gcm de 
uma . classificação . um tanto fa.ntasista, ele provil• de umét rupublica- c1ue atià:-; o a.bu.n
V(l.ndo .. me á categoria de verdadeiro perigo donou, sendo que na propria assembléa. so 
publico. (Riso.) 

Ora; eu, que sou um consol'vadol' afonado dizia, como lembeou o Sr. i-Iasslocher : 
á ,Rcpublica e t{Ue jámais usaria da . palavra Appe!lons-nous messicto·s et soyons ciloyens. 
,sinão em beneficio della, não imaginei que V~ja o nobr;; Deputado: eu, quo querv sor 
pudesse ser enflleirad.o entre a.s catu.mida.·1es cidtLdã.o do Estad:J modm•no, cujos i ~liceL·ces 
nucionaes. devem SOl' a liberdade @ a igualdade- SOU 

;~rh;tocrata ; ou, que sustento que e:t demo· 
' O SR. ERICO CoELHo-V. I~x. dove attendor cracia deu á palavra ciclcldcio um significado 
bem a.o que eu disse : constHuit•ia um perigo tão egualit!trlo que nivela os filhos de uma 
publico toda a voz que tivesse de f'alla.t• em nação e por issoji quasi os nã.o di:stingue
ultimo logar, sem que tive.~se um oppositO í' SJU z•opublicano aristooeata; e'!, que suu um 
àú sou discurso, pois pelo mane,jo e ílot·eio da. republiCano quo <~pplau!le as tenuencin.s para 
sua p:üavl'a, V. I~x. ó um oradol' que ttri·e· a solidarieda.do univot•s:Ll, pal'a a ft·at.or·ni· 
bat \, conseguindo, pot•tanto, victo1•ia para a, dade dos povos, pi1l'a. que sejamos cJda.U.ãos 
CltUSa que lfefendeSSO. d11. grande federação hUlUtLJJa- não SOU UIU 

O SR. DAVID CAl\IPlSTA-Ainda. mesmo com democrata. 
a explicação que acalm .le dtu• o nobre Depu- O nobl'e DeputaU.o é cidadão i1 antiga c, 
talo e que represl3ntu. uma. nova generosi- envolto na. l;oga. do orgulho romano, protendc 
da.de de S. Ex., a minha supposta . força do ser um democea.ta. 
soducção poderia, quando muito, a.rrü.star ao Ainda hoje, quando se quer ca.Pactorizur a 
errO, por·ém seria sempre emp1•egí.Lda dq boa altivez dominadora de ccrt.a nação ou o seti 
fé e com o desejo de bsm servir á Rcpublictt. poder absorvente- ha quem dig1~ : civis 
· Começou o nobre Deputado o seu dif:;curso, britannicus • 

. achando peuco procedentes as obset•vã.ções O Sn.. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
que ftz quanto n,o tratamento offi.clal de 
,cidadão e prezando-o ta.nto-- quo o deu logo a O SR. DAVID CAMPISTA- V. Ex. cst·:i. 
V. Ex., Sr. Pr<:'sidentc, que aliás, chamou com a. obsessão de Chanar.m. 
:.attenção. do honrado Depuhdo para o tl'ata- o Sn.. BARBOSA LnrA -Mas v. Ex. ali· 
:mento regimental. montou-a, pol'<lue não contestou . 
.. ;Lembrou S. Ex. o exemplo digno de" iüli-
tdc;~o . cóm que diziam os romanos: civis ro- O SR. DAVID CAMPISTA- V .Ex. apontou-a 
'1nan·us sum,, para. mostrar · cot'll ella um dos defeiGos do 
.. , Entretaut'J, não ignora 0 meu illustro col· nosso corpo diplomatico, que, longe dedefen
lega _que o mesmo Bluntschli, que s. Ex. de1;-nos- reabria asnos::a<; chagas em pu-

' citou, lSalientaom uma obra diversa daquella 'blico e dizia que não tinhamos força nem 
.a que se referiu, Theoriit Gen;.l .do E.'stado, ,_1ue condições capaze3 do impedir que sejamos 
era um sontímento .. de .orgulho alcivo, .ex- ah:~orvidos pela primeira camada de 1mmi· 
pros:~ivo . do genio ·. dominador e, portanto, gt•<.i.ntes que surgisse. 
pouoo·fra.torna.l o pouco republica.no dus ro- Eu tomaLOhanaa·n como obrn. d'a.rte, só· 

- ina-nos, que os inspil•a.va no g;trbo com que monto.·· 
ostenta.v~rp. a quaUdado d~ cidadão. O SR. BARDOS.\ Lll\!A <l<t um aparte· 
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0 S-R. _ DAYID CAMPISTA- Mephistopheles Nós temos titulas que nos vieraJndohnpe-
é tambem um pl'oducto d'tu·te. Chanao.n, rio e vieram com honra para quem os 
disso eu~ . descreve o que nós proprios te- possue. 
memos.. . Respeital-c s é nosso dever. 

O Su.. B;'\.RBOSA LIMA - Mas o autor acha. 
que não se trata de um perigo ; antes é um 
bem, um ideal. (1.'>·ocam-se apai'les . ) 

O SR. DAriO CAMPISTA- SI'. Presidente, 
o meu quarto do hora. de tolera.ncilL é que me 
poderá valer. V.Ex. garante-meesse tempo, 
mas que S'3 me permitta termin ~ll'. 

. Deixomos a qUG$tão (Le cidr.tdc'o~ quej;.i não 
tem itnpo1•éancia. 

0 SR. BARBOSA LmA- Fui tKo infeliz que 
V. Ex.attribuiu-me cousa que não p~JdHt 
pairar em meu espirito: que eu quizesse 
que os diplomatas disse.'lsem, ror exemplo, 
ao Reicl'ltalia : ciclc(d(io Rei ! 

O SR. DA.vm ÓA:'Ill'IS'rA- Reconheço que 
V. Ex. não teria talintcnção, nem affl:rmei 
que dissesse tal cousa. Para dizer o que 
eu disse, li ·um dos trechos do di::;curso de 
V. Ex., refm•ento [t um diplomata quo abo
lira do formularia o tratamento ele cidadllo. 

O nubre Deput.ttdo ·Sr. ~rico Coelho affir
mou n,imltt quo não havia nenhum ridículo 
em t d tratamento, sendu que muito mais 
ridículo sori;1 n,ssignar-se alguem auenas Rio 
Branco. som a COI'agem de fazer prQeedor o 
titulo a tal <tssignatura. 

Tal titulo ropredentn., senhores, -além de 
nma glorí~"sa tradicçã,o umajusta clistincção 
confel'ida ao tempo em que ori1mpermittidas 
taes distincções, como um reconhecimento 
de merito. 

Quem ::t tem, mereceu-a e sabe llonra,l-a. 
Na, Republica não exprime um privilugio. 

0 SR. THOMAZ CA.VALCAN'l'l- Mas a lei 
pt•ohibe. 

0 SR. DAVID CAl\Il'ISTA-Não -prohibe tal. 
Ser~, um nome como qualquer outro, quando 
mmto. Recordo-me meSJJJO que 110 ConO'resso 
Constituinte foi apresentada ao proje~Go ·de 
ConsGituição uma emenda., esta.belecendo que 
·qualquer pessoa pod.el'io. · assignar-so mar-
que::;, bw·tTo, etc. 

Nada impede que assim seja. O intlividuo 
menos lnel'ecedot' do um titulo honorifico 
póde uga,l-o como nome que lho pertença. 
Nem este o horirar:.t, nem ó titulo ftcu.rá 
de::lhonrado. · 

Erp O~I'o, J?reto, cçm1H~éi u1n. iridiYiduo pi·o· 
cessado.Julgado· c condemnado com o. nome 
do EJual•do, rei de Inglaterra. (Riso.) 
~üoconsta qne honvo.~se l'eclan:mção al

guma. JíL .so vê que o nomo1 em .si mesmo, 
não ~OJ_njmporta.nçia n.Jguma nerp · :t ,lei tom 
n.:tda.· a. ·vcr ·cornclk. · · 

O SR. BARBOSA LIMA - Mn.s o ministro foi. 
nomeado como Barão do Rio Branco .? 

0 SR. DAYID CAMPISTA- Não COilhCÇ.) OS 
termos do decreto do nomeação. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Foi lavrado no
meando-se o Sr . .Jo:Sé Maria da Silva Para
nhos ou o Sr . .Tos(~ Maria Paranhos do Rio 
Branco. 

O SR. DAviD CA:i\IPISTA- Nom V. E~. o 
sabe ao certo ! Mas que haveria nisso? 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- 0 Congresso já 
votou lei para o Sr. Arthur de JacQgua.y e 
o prQnüo votado fui · conferido por lei ao 
Sr. Rio Branco. 

0 'SR. DAVID CAMPISTA -: Ahi está. Mas,. 
senhores, esta que;:;tào não tem para ao nos
sas instituições a importancia que, parece, 
lhe q nerem dn.l', ·e bem podemos . passar 
adeante. ~ 

Aproveito a opportunidade para referir-
moa algumas observaçõe;:; do nobre Depu:-' 
tado Sr. Thoma.z Cavalcanti. 

S. Ex. discutiu aqui uma defesa que Nemo 
fizera do Sr. Ministro do Exterlo1• ~ discutiu: 
tambem uma vcwia do .Jonucl do Gonúnci'cia· 
referente a recepções diplornaticas. 

V. Ex. comprehende, Sr. Presidente, que 
discutir com Nem. o é discutir com ninguem.. 

0 SR. TH~il\IAZ CAVALCANTI -Eu eeferi
me a uma portaria do Sr . . Minis tl'o do Ex:~· 
terior. 

0 SR. DAVID CAMPISTA- Portaria COl'l'C
cl.is,.ima, á qual me referirei. 

Quanto (t vcwia do Jo}·Jucl do Cornmercio, 
haveria tt:Lmbem a notil.r-se, desde logo, que 
se trata d:L opinião da um 01'gã.o da imp1•ensa, 
que não é rigorosamente . o1•gão officiu.l da· 
nussn. chancella.t•ia. 
. A "'aria póde tet' bom fundamento, mas
não é propl'io do nosso Parlamento discutir 
uma. vcwia como si se tratn.sse .de um acto 
official. (.tipoiados.) · · 

o SR.. TnoMAzCAYALCA~~tTI dú.um aparte. 
0 Sn .. DAVID CAMPISTA- V. Ex. sabeque 

estamos . no regimen da . imprensa livre ; 'O 
Jm·naZ podia· attk ,pregar ·ti. restauração do. 
Monarchia, ·e e~tava' no seu: direito • .. .. ·. ,.;;; • 

Ondovamos com este r•epnblicanismó, sem. 
liberdade . de imprensa. sem ·liberdade . de. · r e-: 
ligião, sem liberdade de -tratar de cit.ladão Otl· 
de senllo1· ? 

-0 Sri.. BARBOSA LIMA ._.. Cühdão é i,rata:·
mcnto ob$ccno. 
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0 SR.. DAVrD CAMPISTA. - V. Ex. faz uma 
observ: ~·ção injusta pela. ironia .. Apezar da 

. sua orienta.çãõ iotellectual, flue devia levar 
V. Ex. a ver a.s cousas com c,rta relativi
dade, V. Ex. é por vezes absoluto. Ou ci
dadao ha de ser obsceno, ou um ti tulo glo
rioso que precis<t de see llado officialmento a 
toda D. hora. Ora, ha um moi o termo justo e 
razuavel. 

E' preciso repeLir que não sou suspeito <.~ 
.Republica ? Não salü da e.'lcola. par<.t adheril· 
:ou ehcontrJ.r feita a. Republictt. . 

Fo1·mel-me em 1883 e a Rcpnblica. uab de 
18N9. Tive, portanto. o tempo nccessar!o aM 
par· a soffror como repubticttno. U rn dig-no 
irmão de V. Ex. sabe Llisso. 

0 SR.. BARBOSA LBIA.- E' extteW ; don tes
temunho. 

0 SR. DAVID CAl\lPISTA -- Portn.nto, a ;, 
minhas palavras são i.nsuspeita:) a.o radica
lismo. 

Pos::;o, applicttndo uma. phrase conhecida. 
di7er que ~t RepubUca que sonhei não exigitt 
esta8 fó 1nula.s de cid(ldtio, -oó.-1, saw.lc e fi·a. 
ter11idade, etc, 

0 SR. BAIWOSA LDIA- Mas O ~r. Quintino 
B· c:~yuva, que fazia parte elo Govm•nu Pt'U\'Í· 
su•·iu, tomou parote muito u.ctiva. ll<t introdu
cç<l.o desses títulos na, no~st~ cot•respundeucia 
otrieiul. 

O SR. DAVID CA:\IPIS'l'A-l·:u 11ã.o altl'ilmo a 
outr·os Ulmhum sotHi mento do secüu·ismo, 
q1.a.ndo se tru.cu. do dt.latlü.os l'ospoit:Lvois. 

Talvez peL.t razão de ser republicano aris
toct•a.t.a, pretiro otll.rttS. formulas <.'ts d.e cida
dao, w-ude e (raten~iclade, etc. 

,,ão lia razão pc.wa cJlW estt•jttmos a lig:n· n. 
Ropw,lic<1, í1 pur·eza do regimen, a. estas 
niullarias de importuçü.o, sem signil1caç~ão 
eu .re nós. 

H.eferiodo-se á. vcwiLt do Johwl elo Com
mercio, o meu honr·ado collegn. e amigo, u 
Sr. Thomaz Cavalcanti, fez obsm·vaçõcs re
f'~r·ontes á Pa.zão dada quu.nto ú. abstenção de 
cuuvites u.o corpo diplomatico por occLt:o::iã.u 
du.d t'estu.s do 7 de setembro. 

l-lU. festttS que llOS SãO agradaveis, ma.s q UC 

lembram fu.ctos que outras nações não .rc
memorarão com o mesmo prttzm•. , 

s. Ex. comprchendo que esti1 1' uma 
·q ue::>tão delicada na hypothese, principal· 
~ente tra.tan,lo-se de um distincto diplo· 
iriaGa, que com tanta generosidade compu.rc· 
,teu á, recepção do Presidente . dtt Republica 
e permi"Gta. S. Ex. que diga. quo a cri
tica;~ •• 

0 ~R~ THOMAZ CAVALCANTI---'- Não fl7. cri
tica alguma, ttPOll[\S li a ·va1'ia. 

0 SR. DAVID CAl\[PIS'l'A- ... que "fez ntio 
··tem cabim~nt;o. 

Em todo::; os parlamentos do mundo , Sr. 
Presi~ento, mesmo no r ogimcn parlamen
tar. r•Jgimen que d<i. log-al' ao Hore;:;clrnonto 
das in tcrpolla.çõos, a. abundanciu. no oxter
namento d::ts paixõ9s pa.t·tüla.rias. mesmo 
abi. quaudo ~e tr~1.tét de certa. espe cie de 
questões quo jogam com intOL'c .so:-:; int ~~rna
cionaes, lm um corto vúo que sepal' <.t em 
um<.t justificavol distanci;t i1 liberdade dos. 
parlttmentos o a Ílltt~ngibilidado rola.tiY<t <lo:'5 
di plumc.tta.~ e.c; trangoit•os acredibdo 110 pa.iz ; 
mesmo ad relac;õos mai,; dolicad~ts do cortc
zia nus inhibe de tocar nes:;os assumptos, 
porquallto esse n:io é o nos5o pa.pct, 

O SR.TifO:'IL\Z CA\-ALCA:\Tt-Perdão. ou ;Ltt !: 
tmtoi o diplomtttn cont toLltt i.t dd'cr·euclu ; 
elogiei-o a.t(•. 

0 SR. DAVID (h~li'lST .\ -V. 1·::-:.. , tl•:.icWBdu 
pal'::t a.rtuí uma ·I.Jw·ia de j1Jr'lli1l q1t0 nào tere 
t·espons.Lbilidade o!llclnl. j:i. nã.o roi pt!rieit:t
mente feliz. 

O StL '1'1!1)1\L\Z CA V.\.LCAN1'I -Nü.o <Ll)UiaLlo; 
defendi o 1liplon1n.tu.. 

o Sn.. DAVID CA~IP!STJ ... - ~Itts ntto htwü~ 
noco~J:;itlauo 1lc clwgu.t· a esta defesa pola. 
eitaçfw puueo con \'oqien te Llo um artigo llL· 
,jornul. 

:\l:~s on contint'lo. ~t·. Prositlonto. O meu 
hum•ado :unlgo, o St'. El'ic,u Coolllo, na~~"' 
pat•to elo sc:: 11 disctll' . ..;o, t.rato11 da sllpprm;.~ão 
da le~on.t,;úl> ,iun to :i. ::;anta St! o tlo(~ltu·ou que 
011 h:.t.Ylll fil'llll\UU O IHOIL paL'ClCCl' OIL SOeiulo
gio, o quo uãu ti1llHL olla applica.c;·ã.o :w caso. 
purque nãu s1~ -prcstll.va :L ::;ct•viL· de rnoio do 
mtOI·pi'otaçüu. 

E' um oq ui voe o de S. Ex., equivoco nn,Lu
ral, porque S. gx _. não será. um technico 
um profissiomü, om ma tcritt de uiroito pu
blicu. 

Pet;:o licença a S. l~x p:u·.~ lembrar-lhe c1ue 
é exact<tmente a s~.ciologia, :.t sclencüt mu· 
derna. q11o actua.lmonte tem tido tão gra.ndo 
d.esenvulvimento nu. França, ntL lnglu.tt.Jrra, 
na I ta. lia, na Grocíct, o te . , q no não pode ser 
u.bandumtda, quando se trata de estudar quos· 
Lões con.,tiiiucionacs, CiUO sti,o sempre ~1uostües 
de ordem social. 

A sociologitt . é som duvida uma scioncia. 
n.utonomu., dispondo de um cvrpo de dour.l'i- .. 
nas quo lhe é proprio. 

Mas quando se applica. os seus pl'incipios tt 
der.erminu.dos ramos d~~~ :;cioncm :~ocial par:t 
estudai-os especialmente ü luz do critorin 
sociologico-é eHtt um metho(lo- o Jnethodo 
sociologico conlwcido o empregado corrente· 
mente .. 

Assim o direito penal ostudado com esse 
mothodo, sorú. tt sociologitt cj·iminal; ·o dieei· 
to puhlico,scr(~ tt sociologia politic:.t, etc. 
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~ ·. Já vê S .• Ex.- que o meu processo, discu-
._-tindo _ · ty~ Constituição. na parte reférente ás 

relações entre a·- Igreja. e o E::~tado · e ás 
nossas relações com a Sanh Sé ~ foi perfei
tamente scientifico eum. 

Pa.ra não repisar este . assumpto, notarei 
apenas que S: Ex. concordou com a legiti
midade legal da legação. 

Basta fciza.r a conclusão de S. Ex. -<<que a 
legação temporarü~ é permittida,mas a per
manente não é>>. 

O SR. -Earco COELHo-Missão tempora.ria. 
.O SR. DAVID CAMPISTA- Missão tempo· 

1'aria de cll.racter internacional. 
Este argumento lmsta para. que se voja 

q-ue S. Ex .. concorda commigo, ao menos em 
part9. 
·. O Sr. Deputado Thomaz Cavalcanti co
nieçou o seu uiscurso notando . que havia 
logares de secretario de legação que não 
tinham sido creados em lei. Devo declarar, 
ern l'esposta ào nobre Deputado, que a Com
rriissfi.u tomou por base a proposta do Go· 
ve1·no em que vem citada a. lei. 

E' possível que tenha havido eugano; mas 
o Sr. Deputa.do Antonio Bastos acaba. de de
clarar da, tribuna que esta.vam Cl'eados Om 
lei tacs logares: 

Em touo o caso, vou verificar si houve en
gano, o, si o nobre Deputado tiver l'azão, 
não mo opponho em reconhecol-o. 

Quanto á. legação da. Alle.manha, darei a 
vo1·1Ja,· 1:\i forem procedentes as considoraçõo~ 
feitiasa esse proposito. 

Creio i.ot• assim respondido a todos os Ol'a· 
clol'HS, J'alt:~ndo apenas o Sr. Deputa.do Ger~ 
mano I-Iasslochm·. Como, porém, S. Ex. 
declarou que vota1•la a favor da verba. para 
a manutenção da legaçfio junto á Sa.nta. Sé, 
ou, . como relator do orçamento, não tenho 
sinã.o que agr·a.decer a S. _ J~x. esta. prova de 
respeito ao ~eghnento e ao que foi-vencido 
nesta. Casa. 

Feitas e~tas obs'3rvações, peço á Camara 
que desculpe o haver voltado a uma questão 
que pat•ece e . .;;tar mortn.. (Muito bem ; muito 
bem.) 

Ficâ a. discussão adiada pela hora.. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação · da 2& dis
cussão do projocto n. 329, de . 1901, -decla.
J'ando da cvmpet_eneia privativa da União 
decre~ar impostos sobr~ generos _ de origem 
.e,trangeil•a; e dttndo outras p~ovldencias. 

O Sr. Presidente -:-:-Tem a pala-
vra o Sr. Felisbello Freire. . 

O . Sr. Felisbello Freire -.:.. 
Sr. Presidente, onota.vel e substancioso dis
cm•so pronunciado hontem p~lo digno Depu
ta.do por S. Paulo. o Sr. Arnolpho Azevedo, 
que estreiou a sua carreira parlamentar na 
vida . federal _ em uma q uestã.o tão diffici l e 
complexa; esse discurso, dizia. ·eu, tão serio, 
tão sub3tanc~oso, . tão analytico,tão minuden
cioSJ sobt•e n. questão, vem coUocar os ora
dores que hão de seguh•-se a S. Ex. em uma 
posição um pouco difficil, pelo facto de ter 
o honrado Deput:.tdo explanado os pontos ca· 
pitaés da questão. 

Quando cedi o logar ao meu honra.do col
lega, fil-o cJm o maior pra.zer, porque pre
firo sempre ouvir. Aproveito a opportuni
dade par,áextemar com a maxima sinceri
da.de a S. Ex. a a1miração que me causou a 
sua belli~shna oração, tanto mais quanto se 
trata de um assumpto serio e por demais 
complexo. 

O Sa. An.NOLPHO AzEVEDO- Obrig<tdo; é 
benevolencia de V, Ex. 

0 SR. FELISBET,LO FREIRE-.0 pro_jecto 0111 
discussão, Sr. Presidente, na.du é mais elo 
que a dolirnitttção reciproca da competencia 
t1•ibuta.Pia de clous governos, no terreno 
pt•atico. 

Parecia., á. primeil'a vi.:;ta, que, em sessã!:l 
ordinu.ria. do Congrosso,não ha'Viamos necessi· 
dade disto, porque a nossa Constituição 
oluchla · com tantu. cliu•ozn, csso ponto, de 
modo i~ não deixal' duvida. 

Mas, St•. P1•osiuente, não obstante a cla.
l'oza do texto, não obstante a. bt•Hha.nto po· 
lomica. tt•a.va.da na. Constituinte sobl'e essa, 
questfí.o, quo fot justamente a que mais de 
pe1•tq prendeu a Mteução de todos nós, 
membros da Constituinte, eu vojo leva.nta1•-se 
a doutrina constitucional, a.Uás · apadrinhada 
pelos recursos intellectuaes do meu honrado 
collega Deput:.tdo pelo Pia.uhy,o Sr. Anizio 
de _ Abreu, firmando a competenciu. dos Es
tados sobre a importação interestadual. 
Eu vejo, não obstante toda essa cla.reza. 
·que a doutrina constitucional, que ·permitte 
aos Estados a tribut;ação inter-estadual, está 
upadrinhada pOl'-coUegasde talento, de cvalor, 
como o illu::1tre Deputado o Sr. Anizio , de 
Abreu. 

Eu. · pensava, S1•, Presidente, quando fui 
membro da Conlitituinte e assisti ao de
bate sob1•e a divisão da.s 1•onda.s cnt1•e a 
União e os Estados, ,que sohro isto _ não 
havia mais duvida, pois ossa · competencia 
estava deto1•minada. · Mas ouvi uma. opinião 
realmente de valor, qual é esta do . meu H
lustrado amigo Deputri.do ·pelo Piauhy, o 
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81·. Anizio d.e Abreu, firmando como consti~ 
tucional a competenci<~ estadual para tri
butar a importação inter-estadual. Mas por 
ora o documento de mais valor sobre a dou
trina dessa, competencia, a respeito dos im
postos de impJrtação, é o parecer do meu 

. honrado collega. Em cotHmposição ao pa 
1·ecer tenho um outro documento de igual 
valor, o discm·:3o hontem hqui pl'Onunciado, 
com raro brilhantismo, pelo illu.'5tre Depu
tado po1· S. Paulo, o S1·. A.rnolpllo Aze-

incon tesb velmento tem uma unica e exchi· 
si.va. aecepçà?, .a ~ccepção fiscal , porque a.tl
dltou a resmcçao de procedeneia estran
geira. Precisamos ver a ca,um do lc()"islador 
additar essa. re~tl'ic~~ão e S<'l,bcr si is~o é um 
caso de taut:)logia como pensa o nottwol 
constituciunall:sí;a.~ o Sr. Rt1y Btrbosa, ou si 
a addição foi proposihlmentc feib pelo Con
gresso. 

veLlo. · 
Nio tenho a pretenção de ap t·esentar opi

niões, apenas tenho .o desejo de externar D,s 
minhas duvidas! e começo anrtlysand.o o 
parecer do. honrado collega, o Sr. Anizio do 
.A.breu. 

0 SR . .JESUfr\0 CARnoso-\·. Ex. esM dh· 
cutindo brilhantemente a maü:wia. 

O Sn.. F!·:Id.sm:u.o FREJP,E-~'luito agrad,)
ciclo. 

Antes de tudo. Sr. Presidente, devo de
clarai> que, tõtntó ·qua,uto me é p.mnittiJ.o 
ler uma. opinião, eu nego a cJmpetench dos 
Estados pile<~ tributa,eem a importação in· 
ter-estadual, emquanto se mantem ella. sob 
sua fórma pPimit.iva de importaçftO. 

Por conseguinte, qual é a questão quo 
vamos di::;cutir? 

E', primeiro, saber si o Estttdo fuclerado da 
Republica 1:3raziloir-[t tom competencia p<tra 
tributa1· a. importaçlio intot'-estad nal. 

0 SR. ANI7.IO DE Anar~u-Y. Ex. nU.o diga 
importu.ção. Simplifiquemos a questão. Diga: 
os productos üo · procedoncia de outros Es
tados. 

Q SR. FI!:LISBELLO FREI.RI::-0 ap:wte de 
V. Ex. previu desde logo o {Ue cu tinha a. 
dizer. Sabe porque? Est:.'t aqui um aresto" da 
côrte america,na, dizend) que a constltucio
nalidaJ.e ou incon:::titucionalidaLle do imposto 
tl'ibut ~do pelo E::;tarl.o não depende da fórma 
:fiscal do imposto e sim da natureza da ma
teria tt>ibubvel sobre quo elle recahe. 

E' por isto qu.e V. Ex. com seu aparte 
pretende desviar os to r mos da questão. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Logo, me é (~l.YO· 
ra,vel o a.l'gumento de v. Ex. 

0 SR. FELISBELLU FREIH.B-.hi declarei ha 
pouco que não nutria. a. protenç~ão ele f,et· 
uma. opinião, Rimplesmente ele ter duvidas 
c oxtol'mtl·a.s. 

O Sn .• ANrzro DI:: Anru::u-Y. Ex. St\bo quo 
no l\~sumpto t'ttlla como mc.;tre. 

O SR. li'ELISIJI~LLO FRI~IRE - Agrattecldo. 
Sr. Presidente, D. palavra.-impol'tacã.o -

usadtt pela. nos~u. Constituição, (é um dos as
sumptos do parecl'r do meLt llonr~vlo> colloga) 

Yol. V · 

Qnem a,hre, Sr. Presidente, os Annacs do 
Congresso ConstHuint3 dcp<W<l. logo com 
urm~ emenda do honea.do ueputado pot· 
Mina.s, o Se. F1·a.ncisco Veiga, que sa.lientou 
a desncccssiMtde do ~l.dlliti v o - do proce· 
dencia c;-;trangeiea .:__o tovc Llo ft1nda.mon tal' 
a su;t emenda. pc.H' uma. oxp:JSLção, pequena, 
é vord<.tde, fazon,lo notae isto. O Congt·esso 
não humulog.m esto moLlo de voe. Qua.l a 
ra.zilo disto ~ E' casual ?- E' incon~cioncia do 
Congees::~o, com o d:wülo respoito que me 
mcrece,n os scHt:') membros, flllO tU.o hi'ilhan
trmente discutit·t~m o <tssumpto '? 

Não, St·. Pre.~Uontc, o aclditivo é propo· 
sital o vem sa.na1· um<t coerupção do direito 
do [mpel'ÍO, qtLC adop ton tamlJJIU iL palaVl'a 
-importação-na :.tecopção fiscal. Ba.sta Ler 
o alvaell de D. Joã.o VI, quando abriu o~ 
portos do Bra.ztl. ' 

Ello não chamou-import<tção-o dis-'le-Lli
reito~ do entrada. (Lendo:) .S'ejam admiUidu$ 
na., illf'wuler;as do Bmzit todos e quaesquor 
genoros, fa.zeuda~ e morc:tdorias, transpor
tados ou em navios ostrm,,r;eiro.~ dtts potcn
cias que~ se consoevam em p~tz o harmonia 
com a Col'Ôtt Portugneza, ou em 11avios llns 
vu.~.,(!/los llcltn pag<LOuo por en/.i'wlo, ~4 °/0 .>~ 

Logo, o imposto do imporL:\ç<Io, quando 
in icinu-so entro nós ;:L dd<L livre do com
mm•cio inl,ernacinnal, a prdavea.-importa
ção-tinh:t exclusivamente uma accopçiiu 
fiscaJ, só sn rot'm·ia a . procluetos do estr·an
geieo; mas, Sr. P1·esi(hmte a divisiLo punco 
pa.triutie;.t tlos direi tos, no Irnperio, entre o 
centt·u c a,s províncias, obrigou essas cir
cum:o;cripções adnlini::;trativas a corl~ompe
rem o dL·eito, e ella.; puzentm-se a tributar 
a importaqão. Essas leis e a c to::; foram sub
nicttidos ao Conselho de Estado, que sempre 
impugnou a, competencic1 dos governos pro
vinciaes para. trilmtal'em a imporhção de 
origem estrangeira. As assemblêtts provin-
ci tcs começaram a taxar a importação de 
outras provincias. Essas leis :mbtram. au 
Conselho llo l~sta.do, o este igualmente Laxou 
llO inconstituciOJmm! os tributos uu im· 
postos docrotmlos pelas assemiJléas provin
cia,os sobt•o a irnpor·tação intot'·provincial. 
Não obstante a opinião du Commlho dn ~~~· 
tado, olhts continuaram a tributar a impoL'· 
tação intor-pro\'incial o a. lmpm·taQfio es· 
tr[\ngeira. 
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. . --~------~--------~~------------~-----------------------
··. : -o ·Sn.. PAssos DE MIRANDA - I>erJão, as 
: : consultas do ConSí}lho de Estado eram remet

tidâs á Assembléa Geral, para que,nafórma 
dos pareceres, ella di.ssos~e sobre a. incobsti
tucionalitltde dos impostos in ter-provinciaes 
e mesmo de p~·ocadencia estrangeira. A As· 
sembléa. Gf.\ral riunca, decidiu cous:1. nenhuma 
a ess~ respeito. 

O SR. FELJSBZLLO FREIRE- Pergunto ao 
ao meu noht'J eolteg'. que quer dLzcr· o seu 
ap.:1rte ~ Queé quo veiu destrui!', isto é, a 

. que veiu oU0 1 · 
Qtiaro demons ~ r~r qnJ :1 p::tl<Í.Vl'a. - im

portaçã.o-corrompc:.t-s::J na. vida, fiscal do 
BraziL 

A minha thesJ é d..tr a razão do le
gislador constituinb da Republica additar 
- proced.encia estrn,ngcira - demonstrando 
que e3~e a.dditamento nã.J é uma ca.sna.li-

. dade. 
0 SR. PASSOS DE MIRANDA-V. Ex. h a do 

. me ouvir c verá que vou da.r a mesma razão 
em sentido· contl'ario. 

O Sa. FI!:LISBELLO FREIRE - E ou ouvirei 
V. Ex:. com o maximo prazer. · 

Meu collega disse que a Assembléa Geral. .. 

Ô SR. ANiziO DE ABREU-O proprio autor 
da emenda Interproh da fórma. por que nós 
intorpretainos. 

0 SR. FELISBEI,LO FREIRE--'Quem é 1 

0 SR. ANIZIO DE ADREU-E' o S1•. Veiga, 
explica o intuito do additamento de-pro
cedencia estl'ttngeira. 

O Sa. FJ~LISBELLO FREIRE-Le1•ei então as 
palavras do meu hom\ttlo collega., o Sr. 
Veiga. (f-8.) . 

0 Sa. ANIZIO DE ABREU-Não precisa.loe; 
fo'i p:tra terminar o cJnfiicto que existia, 
defioinúo qual era a importação. 

0 SR. FEL1SBELLO FH.I!:IRE-Acho qne O in· 
tuíto do . additament•) da, phrase- pt•oce
cedencia e.5tl'angeira-era prohibir que con
tinuasse em nossu.legislaç·.ão fisc:ll o conaeito 
da p:tlavra-importação-referindo-so à es
trangeira e nacional. 

UM SR. DEPUTADO-Apoiado. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-V. ~x.entende, .. 

0 SR, FELISBELLO FREIRE-Não entendo; 
não pos~o en ~ender nada, são os documentos, 
os Annaes. Foi por iS80 quo o legislador coa· 

.. .. stituinte additon~procedencia estrn.ngeíra. 
(Trocam-se divetsos apcwtes.) 

Os !Deus dignos collegas honram-me muito 
com sous apartes, e eu os peço, porquo eUes 
elucidam·me; ·mas quando vou deduzindo um 
a1•gumento,os apartes que se tl'oca.m causam· 

me grande ditiiculdade, pJrturhando o plano 
do meu discurso. 

Dizia eu qüe ern 1861 foi quando começou 
para a palavra-impo1·tação -a corrupção, 
deixando do ter a significaçã:> fiscal para. 
p:tssar n, ter uma dupla. id•5a - impoi·
tação e.Jtrangeira e in ter· provincial, porque,. 
não obstante as provjncias nã·) podel'em tri
butar, ellas o faziam e o St'. Veiga, na 
emenda apresentada, diz que julga desneces
S:l.ria ·a phr<.\se-procedenci::t estrangeiea
_porqu3 impoi•taçiio só é de procedencia, es
traugoira. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- E O Congresso, 
Pocus:tndo essà emenda do Se. Veiga depois 
desta explicação, que é que quiz dizee 1 

UM SR. DEPUTADO- Quiz evita.r possíveis 
<tbusos. . -"" 

O SR. F~LISBELLO FREIRE-Vou responder, 
si p:1der:-Pr~meiro, quando o legisla.dor con
stituinte adJ.itou- de p1•ocedcncia estran
gcil'a, quiz, como já n.cahei de dizer; inves
tL· na União só a tributwão da importaç~ão 
estrangeira; segundc, quiz prohibir á União 
a. tributação da importação inter~provinchL , 

Eis as razões. 

o SR. ANizro DE Ann.Eu-Perfeitamente'-'-a . 
União - é Lsto mesmo, e3tamos de accordo .. 

0 Sn.. FELISBELO FREIRE - Si OBgislador 
constituinte dis3es3e só-tributar a impor
tação, a. União estava no direito de tri
butar a, imporliação inter-estadual, como. 
está fazendo no pr.::>ducto-sal. O la.do do 
meu estudo não é o lado theorjco ele direito, 
porque em questão doutrinaria cada um 
tem o direito do pensar como quer .•. 

0 SR.. ANISIO DE ABREU dá um ap::u•te. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE,,. não é SÓ O 
lado theo1·ico do direi l,o, que pouco adianta, 
porque em questão douti'inar·ia. cadLt um 
pó de pensar como quize1•. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU - 0 contlicto . qu~ 
vinha da mona.rchia era a respeito da pala~ 
vt·a-importação; em começo entend~u-se · 
que a palav1·a-impJrtação-era coll}pl'ehen· 
sivel sómente no sentido fiscal; depois en
tendeu-se que a pali1Yra-impJrtação-ora . 
comprehensivel como impo1•tação do estr.:tn 
geü•o e importação de uma província para 
outra . . 

Esta foi a situação em que o Congresso 
Constituinte achou o prJblema; a palavra
importação-com esta dupla. sigo i fie ~çiio. . Q 
que quiz o legislador constituinte fazer~ De• 
:tinir o que era importação, e então definiu 
que era. simplesmente a de p1•ocadencia e;~~ 
trangoira, ficando~ da.s províncias na· com-
petencia do Estado. . . , · 
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0 SR. FELISBELLO FREIRE- A conclusão 
_do meu honrado collega é fJrçatla. 

0-8R. ANIZIO DE AnR.ElT - Forc·ada é a de 
V ."Ex., que não é capaz de diz'er porque é 
que a Constituinte esqueceu que existia a 
imporhção inter-estadual, p<."l.ra silenciar 
sobre eUa. 

0 SR. FELISBJ~LLO FREIRI~-Prohibiu. 

0 SR.. ANIZIO DE ABREU- Né'í.o é capaz de 
n1ostrar a prohibição. 

0 SR.FELISBELLO FREIRE-V.Ex. OUÇJ,-rn,o; 
V . . Ex. tmn aqui no seu pa1•ecor suas opi
niões; a.s minhas vão ficar consignadas em 
meu discur::;o, e V. Ex. fica com o direito àe 
salientar todos os meus erros. (Nc7o apoiados.) 

0 SR. ANIZIO DE ADREU -V. Ex. fez UID!\ 
affirmação que é oponto de partida da mi.
nha contJstação, 

V. Ex. declarou que a Constituição eon
sagra terminantem~nte a prohihição, e eu 
·nego. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE - Perfeita
mente. 

0 SR. JESUINO CARDOSO- E eu tambem 
sustento. 

{H a outl'os apm·tes.) 
O SR. FEI.ISBELLO FREIRE - Sr. Presi

dente, eu não me apaixono pelas questõeõ. 
0 Sa. ANIZIO Dg ARREU - Tambom CU 

não ; mail V. Ex. fez uma. declaração que 
precisa ser registrada. 

O SR. FELISDELL0 FREIR.E- Todas serão 
registradas. 

Sr. Presidente, estava cu procurando da
monstra. r que a. Constituição pro)übe ... 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Não prohibo. 
0 SR. FELISBELLO FREIRE- 0 nobre Depu

tado me contesta, me interrompe constante
mente, negando que a Constituição haja pro
híbido que os Estados tributem a importação 
inter-estadual ; pois bem, então cheguemos 
logo ao ponto. Sou obrigado a não obedecer 
ao plano a que me tinha. traçado, para acom
panhar os apartes do nobre Deputado. 

Dis~e S. Ex. que a Constituição não pro
hibe·a tributa.ção inter-estadua.l, com com
petencia estadual. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Não supprima 
a .Palavra - expressamente". 

0 SR. FELISBELLO FREIRE - loter-osta
·dual? 

0 Sa. ANISIO DE ABREU - V. Ex:. não 
.supprima a palavra expressamente. 

0 SR. · FELISBELLO FREIRE--Não supprimo 
explicitamente. V. Ex. conhece a celebee 

questão dos baneos dos Estados Unidos~ co
nhece a celebre doutl'ina do.3 direitos impli
citos '? 

0 SR. ANISiO DI~ ABREU- 0 que eu co
nheço no regimen do direito constitucional, 
é que os pJderes são exprr-ssos e derivados. 
O que não se deduz, inferJ-so po1• ana.logi<t c 
é isto o que V. Ex. f<~z com o artigo da, 
Constituição. 

SR. FELISBELLO FREIRE-V. Ex. acabou '?

Então ouça: como saba a Ca!Uara. dos Depu
tados, a. questão tributaria, a, divisão da 
competencia trib·.1t:1ria entre os Esi.ados o a. 
Uuião, pelo nos5o direito Constitucional, é 
em um ponto divergente do direit1J amel'i
ci1no. 

0 SR. ANISIO DE ABREU - Apoiadissimo. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE- Temos a com
petencia C;{clusiva tle cada um llos Governos 
e a, competcncia. c ~ Imulativ<t e as pl'ohibições. 

Pois bem; eu encJntL·o no artigo sobre pro· 
hibjções, isto é, materia tributaria, soln·c 
a. qual nem a União, nem o E~tado pode 
exercer acção, encontro o seguinte aetigo: 
E' velado c.1.os E:~hdos,r:como á. União, crear 
impostos de transito pelo territorio ..• 

0 SR.. ANISIO DE ·ABREU·- Imposto de 
transito é impostos d.e consumo. 

O Sn. FEL1SDET~Lo FREIRE- V. gx. nem 
me deixa. aca.bar <.t leitura.. lmposto de 
transito não é imposto do consnmo. Não lia 
escriptor que o affirme. 

Permitta·mo; V. b:x. para th·m<tl' a com
petencia dos E':ita!los em cecar impostos 
inter-esta.duaes, vem argument·mdo, como 
faz em seu parecei', quo elles podem crcar 
os impostos de iodustrias e pL·ofl.ssõo.-> f!LW 
V. Ex. confundo com ünposto do cons11ruo. 
· O Sa. ANISIO DE .Amum- Não confundo 

tu. I ; leia o a t•tigo da. Cúnsi;i i;uição. 

0 SR.. FELISBELLO FREIRE-Vou dBmonstrar 
que a Constituição prohibe expressamente 
ao Estado tributar a impot>t;açlio jnter-esta. 
doal, para satisfazer a vonhde de meu col
lega. 

0 SR. ANISIO DB ABREU -Com este ar
tigo, não. 

0 SR. FELISD8LI.O FREIRE- Por conse
guinto, cumpro. o ·· dever de Ler o artigo em 
quo baseio esta minha opinião: 

«E' probibitlo aos Estttdos cr~at• impostos de 
tt•an~ito pelo territot•io de um Estado ou na 
p :~ssagem do um para. o ouiiro ... » • 

Que é um proilucto que pU.S$a de um Es
tado p!.tra outt•o?. gm direHo fiscal e arlmi· 
ntstrattvo qu~rnome tem ?- (Apai'/~.~). 
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ANNAES DA CAMARA 

Que nome.tem essa passagem do um Es· 
tado p1.ra outro~ Importa.ção, inter-estauoal, 
logo ... 

0 Sa. ANISLO DI.~ ABREU- Passagem é 
imporl;ação ? · 

O Sa. FEr,rsnErJLo Famag - ... logo a 
Constituição peohibe que os Estados tribu
iem a. impoeta.r:ão intee-estatloal. 

Ora, Sr. Presidente, na palavra passagem 
do texto Constitucional, dis.se o honrado c.;l
lega -subentende-se tmnsito, que não é im· 
portação. 

Transito é pelo territorio exclusi vQ do 
Estado, c plssn,gmn é de um Eshdo p:tra. 
out1•o. E. o facto da impor~ ~tção intel'
estaclo:.tl. 

0 SR. JoÃo Lurz ALVES--Do pl'Ollucto de 
um para outro Estado. 

O SR. ANISIO DE ABRJm - Importação õ 
passagem'? Sempre ouvi dizer que Íllll)O~·ta.
ção envolve idéa de chegada. (li a outr-os 
apw·tes). 

O SR. F~Lrsm::Lw FREIRB - E pass:.1.gem 
tambem, Sr. P1•esidente, creio que consegui 
demonstear ac1uHlo que enunciei. 

0 SR. ANISIO DE ABREu-Com estJ argu
mento~ 

0 Sn.. FELISrlEr,LO FREIRE-O pa.reCCl' de 
V. Ex., é uma. ob1·a de ar to, nào de consti~ 
tuciunaUstfL. V. Ex. tom alli quatro trans· 
içõos at.lmiravois. 

0 SR. ANISW IJI~ ABREU-E' O <iUC havemus 
uc ver. l•;npuderht inverl;m• dizendo que obra 
de ar•i;i~t:1 esLá. V. Ex. fazenLlo. Qne é obr;L 
<lo dit•oito constituciontd ,tenho ouvido af
th•mar pot• pessotL~ comtwtontes, cn [tffirmo 
o hei do dem ;JOS~l'<W. 

O Sn.. FF:LISnELLO FREIRE-Qu:\ndo disse 
que o pa.rccor de V. Ex. é o b e a de arte <l uiz 
accont.ua.r quJ V. Ex:. teve de lutn,e com 
tanto esforço para aflinnae a. compe .encia 
estadual mL importaçã.o que teve necessi
dade de fazer obra d'arte, de alto talento •. 

0 SR. ANISIO DE ABREU - Como tive do 
lutar com o suphisma. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE - MÓstroi que 
em face da Constituição os Es~ados estão 
prohihidos de lançar imposto na passt~gom 
de utn producto do um Estado })ara outro, 
porque essa passagem é importa,ç~o inter· 
ost:l.doi.\L 

0 Srt. ANISIO DE AUREU- Na. clout1•ina. (ld 
V. Ex. passagem é importaç:ão ~ 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Internacional 
não. Acccito toda a l'esponsabilidaclo da 
phrasc. Não é importação estra.ngeir<\. 

Comecei declarando que o teemo int]Jor .. 
taçi'io tinh:~ . so!frido corrupçã.o durante. o 
Imperio. Elle referia-se a producto cstran- · 
geiro ; mas nós nos acostumamos a cla1· á 
palavra impo1·taçrTo accepção comm um e não 
fiscal. 

E' por cau5a desta corrupção da, palavra 
imJJOí"laçtío que o legislador- (h Repuhlica 
u;,;ou da p:.tltLVra-p ~s:~agem. · 

0 SR.JOÃO LUIZ ALYEs-Por que não usou 
-importação de peocedencia nacoinal'? 

0 Sn.. FELISBELLO FREIRE-Si O legislador 
ua Republica quize~se dar á palavra. Í'inpOl'• 
taçilo, no texto cunstir.ucional, a sua. accepç·ão 
fiscal, não poderia usar da palavra.- impor· 
taçcio quaudo se refere <.'.os productos in&er
ostaduaes. 

Elle, legislador da. Ropublica, não. quiz 
acceitar ,á responsabillda.cte da. corrupção da 
paln,vra.,_ 

0 SR. ANISIO DE ABREU - Ao menos na 
nossa doutrina as pah~ vras te em significação. 
lexicographica. . 

(Ha out~·os apm·tes .j 

0 SR. FELISBELLO F R giRE- Demonstrado 
que a Constituição pr-ohibiu .expressamente 
a tributação sobre a impJrtação inter-esta
dual, passo a demonstrar que essa prohibi ... 
ção tambem é .implicíta. 

0 Sl't. ANISIO DE ABREU- Quando pro
hib3 a pa.ssagem e transito quer clizcr que 
prohibc a. importação ? 

0 Srt. Ftà,ISBELLO FREIRE-Não 11óde tri
butar a impol·Gação intcw-esl.adua.l, porque a. 
Constituição d.iz que o Kstado nã.o pôde lan.
Çttl' ÜU11osto na passagem de um ~stado para. 
out!'U. 
~n quero c1ue o meu pensamento fictue 

bom clttro. . 
Ora; Sr. Peesidente, no are; 1.~ (lendo} 

ficam os Estados peollibidos de ceearem im~. 
pasto do transito, sobre pa.ssagcrn de pro
duetos de um para outro Estado. Log-o, do 
accordo com isto, o Estado não púde tributar• 
a importação interestadoal . 

Chamo para, o a.rt. 7° a espech~l atten
ção do autor do parecer. Nós vimos que o 
ai't. 7° pt'escreve a libel'dado de commer
cio da cabotagem, dizendo, (lê): sendo livre 
o commercio, etc. . 

O illustrado D:;putado pelo Piauhy, o Sr. 
Anisio de Abreu gastou paginas no 'seu pa
recor para. demondtrae que esta phrase
sendo livre o comrriorcio de cabotagem-sú 
se reforo à compctencia da União. Acho 
que não, yois que ú no additivo que se on
contt•a. a restricção da. compe~encia da 
União p1ra tributar a importação. F.sM •. 
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.aqni: (lê"): ({Ella -pócle t1•ibutar a importação Já ·se vê que o pensamento ô confnndít• 
de procedencia estrangeira». profissão ou iiHlustria com o pmtlucto, e si o 

•O leí!isladoe não tinha neeessidn.dc da Estado pátle tl'ibutar _um, pôde t1•ibutar o 
-phrase:::._commercio de c<tbotagcm,- si elle outro. Para desützer o sophisma des:,;e tl•e
quizesse sü so roferil' á compete-meia, da cho b:Lsta estudar o nosso J•egimen fiscal. 
União para tributar a importação. Este pótlc-sc di. vidü· em tt·es dtegorias, nfto 

Si cllc jà tinln estabelecido anteriormente em numeru de impostos, nms em rnlação á 
ilUe a União só pode tributn.l' importação es- nar.uPcza. deUe~. da ma.&oria tl'ibnta.vel sobre 
trangeira., para que firmar· então a, liberdade que recahem. 
elo conunet'cio de cabot~Lgcm '? Primei1·o, os impostos sobro a posse e <1. 

Nessa nhrase-é livre-essa. liberdade não producção da. riq uez~t .; seg-undo, os impostos 
se refet·e· só <1 competencia d<t Uniã.u pu.ra tri- sobre a ciecula.ção da l'ic1ueza ; tercoit'o, im-
lmtar, mas sí..-n á competonciit da. Uoião c Jostos sobre o consumo. · 
dos Est .dos, para, que não fosse tl'ibutada. a Ora, a que cu.tegot'Ü~ fisl'<.tl pm·toncern os 
importação nacional. impostos do inutBtri;t e profissão ?. Nã.o são 

VozEs- PCL,feitameute; muito bem. absolutamente impostos de consumo, pcr
r.oncem :i c:tte!-!orla. (lo impostos :-> obt'ü a 

0 SR. FELISBELLO FREIRE- Ü lllOU col- pO:C:SO c producçào da riqueza .. 
1ega, discntindo este ponto, disse que ~t Elle é por nu.Lm'CZit fixo. 
phrase - C•>mmu·cio de c:LlJota,gem aqui o medico 0 0 advogado pn.gam o irnrosto 
l'efoi'C·Se snuplosmente ao moviruento da. de industria. c pt'ofissão c cnt1·etanto nao se 
-locomoção de embm·cações, tln motlo que occu~:~a.m coll1 0 Cdmmer·cio tlc m er·c<tüor'ii.tS. 
ella. é synonyma. de na.vcg<v;ã.o de cabo ta· A n ~turoza tios irnpnsto:~ de indu:-.;tt•ir.t e 
gem; qu <.mlo o legislador est.abelec .m n li- pl'o!is-ào não se pôde jám11is confundi!' com 
berd 1üe do comrriercio de ca.bohgom, Sr. a. (lo impo:-;to ne con nrno, corno fuz S. E:c 
Pre;:~idome, me parece que ::lo rel'oriu, ui'ío ::>ó Este impJSLO é })nr na.turez.a. tlx.o. O mel li~o 
á questão cln. locomoção como d. questii,o do paga. 0 rne.'.lmo impo ~tú, c1nalqner q1w se.Ja 
intercur;:;o n.tcionn.l do cornmol'cio dos pro- a ::;nr.. ctinica. 
duetos, torna,ndo-us livres, isenlios de qual- Elle recahc t:tmbetn sobPo os ncgocia,ntes, 
quer imposto· leiloeil~os, sobre todos quo estão em Pela-

Eu não sei. Sl'. Presidente, comprehend.er ções com p1·orluct;os <.lo L:nmmet·eio; tna.~ 
por que processo de logica. o meu h.mr<tdo a matcria. do imp~sf;o sobr·e indu;:>t.ria o 
amigu viu que cssrt lib,•rdade do ca,bJLagem pt'ofi::>::;ii.u t~ a fnncc,~ã.o, nã.o é o producto 
só se referia (t União c não a.o:-; r, .ta.dus. üe commHcio. o oUu ~~ lixo. ni't.o ê Pl'opol'
Eu não pos .. :;o ab;:;olntamente coinpPelwndet• ciun:l.! como o de con.-mmo, que por smt 
como é que o commm·cio de c.1.butagorn (~ natul'ez:.t (l tanto m;doe qu:~n&o de m Lior 
1ivl'e.p;-1r·an,Uni:l.ucnftooéparaosE,;tados;o v:i.I.DP éo pl'IJtlncto. 1~1\.o t\ pue n:r,tni'CZtt 
legisl<tdo!' j:i l.inha no a.d(l!tivo üe JH·ocerlt!ne-ilt fixtJ, incito sohr·c a. runcçü1 em 208 ou 30$ 
•' stmngeira I'tJsotvido que :1 tl'ibutat;àu não por tnot,, pot· ~·xcmplo, seja qrtitl ror o rondi-
deverw. rccn.llír sobre IJ:) pt'uductos de urigom mcnt.o. . . ·-· 
nacional. Logo.nào me p:r,l'CCt\ t'<LWiLYOI essn. oplllli.W, 

1Ia,..; Sr. Prcsítlcnto oua,ndo 0 meu amirrn po~to que, ILI_-l l':1,ct;o _tln lu. nç.t. t:en~ os I~s&:.tdo~ 
S ·• · · 1 1 't·· . o · unpusl.os dL: tnJu~tl'l<L:-l e IJL'uft:s·UL'S, 80 lhes 

o r. Au1zw (e A Jl'cn urH.lamoutJu :t corn- · :. 1 ... , c 1 } •r.r•lct···L ·'(' t 1·l·,, 11 t·· 1• , 1 ~ pl'O-. t, ·. ·t 1 . 1 · . · · t • t qtiCII a 1 ,u ,. un 1 e, A , u, . u ~~~ . . 
J_J_O cnc1.t e~ a .. ' llLt na unpor·t,tça..o In ur-es a.-.11 ·t. ., · .01.,1. 1 , p· .r•·t •01 1· 11 tc•r·1·(1· 1' \IJSO-d . 1 . ~11 " . .. •t ·. ·t· l . 1 1 uc,,Js 1mp •. t( .:s .t .. :; 1 . • , 
· u .. ~ .t~)p~ ou .p .. ,N ~e?ffiP(~ llnc;•" .e .~ .v u.t lut<LIUfln te n:\o: a rmt.ut•cz.a. d,,g imp"stus é 
em_rel.~çn~> a?s ~lll})~:.to:s üe mttv,t.rta c pr?· muito Lliffllrcnt.e om nrn cu.so c em outNs • 
.fissao, c d17, ~. Ex.: ,-:,L ellc.; fiem 1;ompetoncm · 
sobre os impostos dü inclw~t.ria e pr.,fi~sã,J, é Por eon:-;eguiute, Cl'eio, Sr. Pres~dente, q~o 
incontesta.vel que tuem sobre u. importação já pos...;o dizer- quo o impo::;tu de lffifJol' ~,a.çao 
intet·-esti~dual.» Ahi é que está <.t confusão. intct·-esta~ual. não póclc ~.er colwa.do _P~lu 

Diz S. Ex.: «Não distinrruindo a industl'ia l~St[Ldo; pt'Imea•o, pel? a,rt.l2 d:J, Cun;;tr.tuH;ao, 
. ou a. pt•oftssão commerci~l que se exerce que lhe ved:.t lançnr 1rnpusi;u ~O.l~re a .. p.a:::sa~ 
Mm as met·ca.dorias e arte factos e:;t.rangei- ge~ c~e um pro~ucto ,· üe_u~n Lsta~o ~~~ra. .ou 
l'OS da que se exer·ce com as na·:·ionaes. na tro , segunuo, pelo prmc1p10 da lth~r du.de do 
latitude do dil'eito privativo ele tributa.ção c~mm,er~~~ de. cab~tagom, p_re .~crtpt~~ pela 
que Cl con~er~i~J aos Es&a.dos, pelo itt't. go n. 4 9ons~,~t~.1ç~o: l~be,rda~le qu~ n,~~~- so .reLer~ só 
do Con;;tltutçao, está comprchenditb a, lU.- ~~Unmo. wlere-se t;wto .LI}.1l.w;-como ,.w~ 
culdade ~e taxa1~ as. pl'imei1·as, üc~do quo Es_hdos que. po~ ~on~cquen~1~, ~,10 poU.em 
pela. sua 1ntegm.çao u. massa da. l'íquoza in- trLbut~tr tmportaçao mtur.estadu.d. 
terna perderam o c:1·1·acte:istico de extm•io- Diz o mou C!Jllega, citando uma sentença 
ridade e estrangeirismo». amol'icanu, t1tw elles po(lern tributa r •t me r-
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cadoria importada qua,ndo perde a ·rórma 
de hnportação. 

Não ha · duvida; m.as chamo a attenção de 
S. Ex.· para as seguintes questões que vou 
enunciar. 

Primeira questão: pela nossa Constituição, 
pelo elemento historico do direito constitu

. cional da Republica, os Estados podem tri
butar o consumo das mer·cadorias est,ran-

. geiras ·? '"' · 
Creio que não: os Estados não podem tri

butar mercadorias importadas do estran
geiro na accepção fiscal da palavra, sinão 
na hypothese de reverter_ o producto do im~ 
posto para a União. 

Peço desculpas aos meus collegas da este
rilidade c:o assumpto: não lhe posso dar 
mais vldv. do quo pôde ello ter. 
U~r SR. DEPUTADO-V. Ex. eiitá dando todo 

o brilho. (Muitos apoiados.) 

. 0 SR. FELISUELLO FREIRE-Muito agra
decido. 

·Dizia eu que os Estados não podem tt·ibutar 
o consumo das mercadorias est1·angeiras. 

Diz a Constituição: 
«Só ê licito ao Estado tributar as merca.· 

dorias estrangeiras qüando destinadas ao 
. consumo do seu territorlo, revertendo o pro
. dueto para o Thesouro Federal. 

Além desta prescripção, um membro da 
Constituinte, o St'. Dr. Meira de Vascon
concellos, nota billissimo professor de direito, 
jurisconsulto que tomou parte na discussão 

. do nosso Direito Consti t.ucional em sua ela
bol•açã.o, apresentou o seguinte substitu 
tivo : 

«E' a.ind.a da competencia da União 
lançar imposto sobre a importação de pro
cadencia estl•ang-eira, sem prPjuizodo di· 
roito, I'econhecido aos E~tados. do tributar 
a.s mercadorias dessa procedeocia, quando 
destinadas ao consumo no sou teri·itorio. 

O Dr. Meira de Vasconcellos pugnou 
. por este p1•incipio ; houve duas questões de 
dil'eito federal em quo o representante de 
Pernambuco bateu-se do uma maneira admi
ravel no Congresso ; foi o poder político do 
município de constituir-se, de elaborar sua 

·Constituição, o a competencia estadual de 
tributar o consumo das mercadorias estran-

. geiras. . . .. 
Esta foi negada ; o Cong-resso Constituinte 

não approvou essa. emenda, firmou o princi
pio que o Estado póde tributar o consumo de 
mercadorias estrangeiras, 1•evortendo o pl'O · 
ducto para o Thesouro, mas não para os seus 
cofres. 

Logo, dizia eu, o Estado não póde tributar 
(eu. não estou . enunciando . opinião minha, 

.estou cit~mdo factos) .•. 

0 SR. ANIZIO DE ABREu-Mas V. Ex. está. 
perfeitamente equivocado; u.hi não falla em 
consumo de mercadoria estrangeira, falla em 
importação. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Que . e que a. 
emenda do Sr. Meira de Vasconcellos queria~ 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-A emenda não 
foi approvada • 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Por isso mesmo 
é que contestou aos Estauos; competencia de 
tributar consumo de mercadorias estrara
gP.iras é a primeira conclnslo. Aqui elle 
queria destruir isto, queria que o imposto 
de consumo sobre mercadorias estrangeiras 
fosse uma fonte de renda estadual; é o que 
elle queria, e foi isto que a ConstHuinte 
negou. 

Pero:unto: o Estado federado, em face 
disto,? pôde tributar o consumo de merca
doria~. estrangeiras~ 

0 SR. ANIZ_IO DE ABREU-E pôde tributar 
o consumo de mercadorias nacionalizadas '? 

0 SR. FELlSBELLO FREIRE-Nacionalizadas, 
não. 

Pa1·ece um desequilíbrio, que o direito 
constitucional negasse ao. Estado compe
tencia do tributar o consumo de mercadorias 
estrangeiras, e consentisse que elle tribu
tasse o consumo de mercadorias nacionaes. 

Parece um contracenso, não ba duvida; 
mas, tanto quanto posso ~omprehender o 
pensamento do legislador constituinte atra
vés das emendas, · através dos discursos, e 
e através dos votos, quero ceer que elle 
quiz firmar o seguinte principio: em relação 
ás mercadorias nacionaes, nà.o ha àe facto 
nenhum artigo da Constituição que prohiba 
que o E:;tado tribute; a Constituiçfw prohibo 
o imposto de transito, o imposto de passa
gem de um Estado para outro, mas não pra
hibe o imposto de consumo da .mercadoria 
nacional; pt•ohibe da merc·actoria estran
geira . 

E eu sou obúgado a, desse silencio~ con
cluir quo o Estado tem competencia para 
tributar o consumo da mercadm•ia. nacional. 
E é a doutrina do meu honrado amigo,no seu 
parecer. · 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Não apoiado; eu 
susten ·o que póde tributar a me1•cadoria es
trangeira, quando esta já se nacionalizou. 
Agora, collocada a questão nos termos em 
que V. Ex. collocou, si o Estado póde. tri
butar .a mercadorb estrangeira em consumo, 
não. · 

0 SR. FELISDELLO FREIRE - .Bem i para. 
ver a falta de razão de V. Ex. vamos es
tudar os . princípios de direi to com o facto 
fiscal, pa.ra ver onde está a razão. 
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O Estado pódc tributar o consumo de me1·- O SR. FELrSBELLO FREIRE - Pergunto :t 
·cadorias est1·angeiras, revertendo p:tra o V. Ex., onde e qtnndo é que o Est:~.do cobl'n. 
Thesouro o producto. Essa tr·i butação cs- este imposto ·t. 
tadun.l só se póde operar qua.ndo a mcrca- 0 Sit. AR~OLPHO A~EVEDo-Na entrada d<t 
daria. perdeu o caracter de importada, quando Alfttndoaa.' -
estâ misturada com o movimento commer- ~ 
_cial do Estado, quanclJ está cxpost:L ao con- O Sn. FEr.rsnELLO Fn.Em.E-Logo, temos~ 
sumo, quan lo perJeu o involucro de impor- contingenciu. de 1luas m\turezas de ompre
ta.dor, o caracter do importação; é quando o gados c V. Ex. :tcrcdita. que o legislador 
.Estado pôde tributar a mcrca·toria cstrD,n- constituinte quizes~;c estabelecer a bctlburdia 
geira. em nossas altlt11dog.~s? 

Nã.o me fi~ comprehrnler. O S1-:.. An:-:oLPIIO AZE'/EDo-Não ha bl 
Um producb vem ím})orta.do para o Es- batburdia.. 

tado de . Ata.goas, o importador pagou o im· 
posto do importação; por isso mesmo que O Sn.. BARBOSA LDIA--E· o§ 3° do arL 0'. 
pagou esse imposto, adquiriu o direito de 0 Sn.. FELISDELLo FRI~IRE-Appnllo para. 
vendel·o, para isto <~ que existe o impos~o e 
soria absurdo que pagas:lo 0 impGsto 0 nã.u a opinião do mo11 collcg.1 , o Sr. Sabino Bar-
tivesse 0 di1.·eito de vender 0 producto. r·oso. para voe a impra.ticahilidado desse mu-

cllinismu. 
E' um principio do dirait:) fiscal quê o p::t- 0 SR. Jolo Luiz ALvEs-E' um <.tddicional. 

gamento do imposto auto~·iza a venda ; ·o 
imporktdor pódu vonJer o prouucto, não O SR. F~~J.ISBELLO FREmE- Vejo que 
c . .numetteu um con;f.rabando c vende-o logal- quando a Consti t.uic:.'Lo . pJrmitte u.os Estados 
mente porque pagou ú imposto. Assim, opa- tributar a impol'taç:lo é qnand.o o producto 
ga.mento do imposto é a pe1·missão do venda está em CJnsumu. -
o ello vende a sua mercadoria, quo vae para o SR. AnNoLPIIO Azr.:vEDo-Ha. a.limitaç~TI.o 
o commercio do retalho, que é quanlo 0 im- · · 
posto de consumo -pôde alcança-lo. parí1 quo o imposto qão s \Jil. Igual. 

Digo que o E8tado só póde tt'ibutí1r a mer- 0 SH. FELISBI~LLO FREIRE-Mas como é 
Ci1doria. estrangeira no consumo, para ser que V. Ex. sa.b:~ qu:tndo a. mercaJ.eria esttL 
vendido o producto; logo o Estado não pôde na Alfandega '! · 
considern.r o imposto dJ consumo como ori- o SR. An:-.;or.PIIO AzEVEDo-A alfandcga, 
gem de renda estadua.l. - t 

Não sei ~i me tiz comprelwndor bmil.. na.o axa. 
0 SR. l1'gi.JSilELLO FREIRE- Poist entüo, 

· 0 SR. ARNOLPHO AzEVEDO - 0 sub~titu- onde? 
tiYo determina o facto da incorporação e dn. 
confusã.> dt mercadoria estrangeira. O Srt. AitNOLPIIO Ar.r~vEoo-Quando se póle 

precisal' que ó destinada ao consumo. 0 S~. FELISBELLO FREIRE-DJ modo que 
não é pJssivel distinguir. O SR. FJ~r.JsJJI·:r.Lo F'REIRE-Mas onde ? 

Discuta.mm; os p1·incipios de direito com 03 O Sr... ARNOLPIIO AzEVEDo-Na entrada, do 
factos. territurio . 
. Acabei de mostrar um ca.so de imporGa.ção 0 SR. FEr:rsnr-;tr.o FREIRE-Quando s:th:} 

de um pt•oducto ot ,do moment0 que eUe sahe . da a.lfa.ndega. para entrar no consumo a m :r
da Alfdondega pa1•a enttar para o commm·cio cadori:1 pordr) 0 caracter de importação. 
a retalho, ent1•a na phase do consumo. logo, só se poderia cobra1• 0 imposto sobre 

O SR. ARNOLPIIO AzEVEDO - V. Ex. diz a mercadoria, qu;mtlo elll\ fosse pa1•a o con
que o imposto é excepção estabelecida aos s;1mo. O meu pensamento é que o Estado 
~stados pa,ra a protecção do sua pl'oducção, não pôde cobrar o imposto sobre a meeca
logo é o proprio imposb de importação. dor :a, emquanto ella mantem a. fórma do 

importa~ão. 
O Ba. FELISBELLO FREIRE- Já vej.) que Agora 0 unico ponto sobl·o 0 qual nutro · 

.~ivirjo radicalmentJ d.e V· Ex. · · duvidas é o silencio da Constituição com re-
.; · Quando a Constituição pm•mittiu ao Estado !ação ao consumo das mercadorias nacio
tributar a mercadoria em consumo não lhe naes. 
quiz dar a faculdade de tributar a merca- A Constituição é omis.3a, é silenciosa ; não 
doría importada no Estado. permittiu nem prohibiu. Permittiu uos Es-
' O SR. · ARNOLPHO AZEVEDo-A explicação tados tributarem as mercadorias estrange:ras 
do art. !)o é exportar a mercadoria para o no consumo, nos I•espectivos territorios ; mas 
consumo e não taxar a mercadori.a em ccn- quanto ás mercadorias nacionaes, não per 
sumo. mitr.iu nem prohibiu. 
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ANN.AES DA CJ\.Al'i'lRA 

Parece-me que esse sílencio denota alta 
sabedoria do legislador con::;títuinte. A tri
buta.ção deve obedecer á situação financeira 
dos Estados. 

Em direito expresso não posso contestar 
aos Estados :.1 competencia, (le tributar as 
.mercadorias nacionn.es dadas em consumo. 
Fica ad libiturn do intcres :e do Estado, ü 
'Vista da sua situação financeira, uttlizar-se 
ou. não desta. renda que o lcgi8la.dor lhe 
qmz facultar. · · 

Parece-me que o pensamento ca,rdeal tlo 
legislador con~tituinte foi doixar ao criterio 
dos governos esta.LLuaes utiliza.r-, e ou n~to 
dessc.t renda, conforme a sua, situação finan
ceira. 

lHas, a respeito elos outros pontos não ha 
duvid<1 que o Estado não }Jóde tributar <1 im
portação inter-e ,tadual, e, portn.nto, não de
vemos a. elles mais voltar. 

Não deixa de ser in terossaute estudar esta 
questão em face das cifras da, exportação e 
da importação, purq11e os E;;tados da Repu
blica estão, ecuno a lei da imita.çflo hist.orJ<::<~, 
repr·oduzindo as scena:-> dr1~ províncias do 
Impnrio; estão invadindo ~L mat.erirc tribukc
-vcl da Umão •.. 

tributar a import::tção ustadua.l para. acudir 
ás suas despezas ? 

Parece-me que a resolução do problema . 
não está em amplia1', mas sim em dimi
nuir a dcspeza,, porque a di.fferença de 
14.000:000$ para 8ô.OOO:OOO$ ê extraordi~ 
narü1., é notabilíssima . . 

0 SR. BARBOSA LIMA-Mas esses 86.000:000$ 
são co;Jstituidos Jm grande parte pela renda 
de um Estado que não tem tributação inter
es-tadual, o Es~ado de S. Paulo. 

O Sn.. FELViBELt.o FRÊIRE-- Estou lendo a 
somma geral. • 

Eu clHLmo <L attenç:ão dos rneus collegas 
pa1·a, ao lado deste accrescimo do producto 
do imp,Jsto de exportação, o ::wgmento des
communal d<1 prodncção. 

A prod,ucçüo nossa em 1880 (não pude en
contt·ar dado~ de 188!:1, encontrei de 1886) 
era. de .n .000:000$, valor official da pro
ducção 1111e Cl'<L exportada, ao passo t.I.Ue <.1. 

produc~~ão ern 1901 (•. de 860.000:000$000. 

O Sn. FrtA:-::crsco YEIGA-Está bem seguro 
de::;tes algarismos 1 · 

0 ·sR. FELlSBELLO FREIRE - Estou se-
UM SR. DEPUTt..D:J- O inverso tambem se guro. 

dâ. 0 SR. FRAXCISCO VEI(;A.-Note que V. E:\i. 

0 SR. Fc;LISHELLO FREIRE-... e appellam 
:para.:.~ ncces;;idade iodeclinavel de .su:1s rlos
:peza.s, quando fazem est<1 tributação ::~ubre v, 
impurtação in tet•-ostadual. 

deu como resultado üo direito de exportação 
14.000:00; ·$. o,·a, 14.000.000$, dando-se a pol·
cuntagem tlo 14 °/o. dal'ia uma ex1Jortação· 
muito maior do llUO está d<mdo. 

Eu, que voltarei ainda á . tribuna. sohl'e ()SR. F'ELISBELLO FREIRE-O meu calculo 
esta quest.ão, pal'a. estudat· exclusivamente é de 1886. 

- 111llladod.ella--.::todaSo::',Ol'Çam~'?tOSUUS~- - S F' .• · r ... -~h·· . ·, 
1.ados- o que nao posso taz.er ho.Jc pr~ra.nao I':J R:: RA!\~I~co \ ~1t.·A ---~l~ai~: precbos 
·Cttnç:~·r a <t~teí1qão d~ls collogas, <.l.ntoelpo o li) . OOO . .JOO$ PclltL dai l4.000.CJJO:j;i: 
J':leguJnte: d.lZf'lll os E::~ti1do.s... U SR. FELlSBBLLO FRI~IRE-En d1go n. pro-

O Sa. .J.ums DARCY- l~' um~l da,s fa1::es ce./encia deste mappa. O vnlor real é de 
· jmporbutissiwas d::t questão. !17 .OOO:OOOs, quando hoje é de SGO.OOO:CJOO$. 

0 ' SR. FELISBELLO FREIRI:: - .•. ql1e ::oão 
ob1•igadus a la.nç::tr mão destes recursos 
pelas nocessid<~des de suas üespt·zas. ~Iu.s 1 
si Vil·mos q_uanto de i899 pa1•a e<L u.ugmçmtou 
a renda do imposto do exportação, nãl) po· 
demos confiar nessn.s albgações PSt!LJ.uaes. 

Todos nós somos representantes de Estado, 
e quanrlo cont.·sto a verJade de allegaçõe::l, 
conte~to·a em f<we de cifras. Nó . em 1889 
tivemos 13.\-161:861$ como total J.o imposto 
de exporta.ção das provincias. Digamos 
14.000:000$.000. 

No Imperio, nos srus ultimas momentos, o 
·iimposto de exportação produziu 14.000:000$, 
ao passo que em 1901, o 1mposto de impor
tação subiu a 86.000:000$000. 

Orêt, em face deste accrescimo, que valor 
.tem a allegação dos Estados necessitarem 

~Jesmu que o valor offidal d.a exportação 
t'o:::se de t 00.000:000$, (•. extrao1'dina.rio que 
ell:L subi:;:::e logo ê.t 800.000:000$. Logo, ha. 
du<tS conclw:>ões <L tirar aqui. 

Há um escoa.mento de riqueza no::~sa, por
que ineL1ntcstavelmente a situação financeÍl'a 
dos Estados é mà ; mas em face dessa;:; cifrD,s, 
si se n.s entregar a um grande economista e 
financeiro, não dizendo de que paiz se tratn, 
elle h a de concluir em f,wor de uma prospe
rülade :financeim a.dm.iravel, })Orque não há 
out1•a ' consa a, concluü· de üma producção 
desta ordem, quando o facto é a crise que 
temos. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA .:_ E' O excesso de 
despeza. · 

O Su .. FEUSBELLO FREIRE-Não é só ; só a 
dospcza não pôde explicar a crise do .l!.~stado 
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elo Rio e outt·os, em vista do accrescimo qne 
aqui se obser-va. Não pMe ser. 

Ha um escoamente de riqueza, que se pre
cisa ver ele onde vem, como se faz c como 
se opera. 

E' extLctamente esta a questão -que guardo 
:pu.r11, quando volta,r á tribuna, estuda.nclo os 
órçamentos de todos os Estados, mostrar 
tanto qmmto possível esse esco<.~mento como 
se opera. e os prejuizos que nos está causan
do. Quando tiver a honra de voltar á tri
buna, o meu assumpto exclusivo será, não 
mais a discus~ião de principias e doutrinas a 
.que não ligo importancia, por temperamento 
na.tueal, mas analysae os orçamentos dos 
Estaclos, vm· esta difl'ercnça de i~89 para eá, 
notar este accrcseimo de prorlucção e pro
curar sabet· si é esse escoamento que está 
}?roduzindo a situação financetr·a, graYc e 
âoloro.'la que observamos em todos o::; Es
·t3.dos. 

Eis o assumpto de que me occuparci quan
do tiver a honra ele voltar a esta tribuua. 

Tenhc concluído. (Muito bem ; ?ltuito bem. 
O on.ulor é cornprimé,n\ado pm· muitos dos 
8 1·s. Deptdados p1·esentes.) 

Vem a mesa é lido apoia(lo posto conjuntn.
:mente em dísru:-.:são o seguinte: 

SuB,TITUTIVO 

A.o projecto í~. 3.'20-de 1901 

Art. l. o São is·entas po1· pal'te dos EstlL
dos, do impusto de impu1·tação ou de quaes
quer outros, de identi~a natureza .. <tinda quct 
sob denomin:tção iUfforento, as mercarlorias 
na.cionacs, bom como as estrangeii'<1S, que jü. 
tenham pctgo o nnposto de impJr~açio, im, 
:pot·tada~- por cabotagem ou via torrest1·e. 

marcn.dorias estrangeiras importadas de quo 
trata o art. 4° lettra b, deste p1·ojecto de 
e i: 

§ 1. 0 SolJ a mesma fó1·ma. du imposto 
de consumo pouem os Estados tributar as 
mercadol'i<~S na.cionaes produzidas 0111 outr·os 
Estados e importadas para seu cuusumo e tlo 
sua propria · producçlio para o 8CU proprio 
consumo. 

Art. G.o :\. União não pôde cobra.t· iln
posr.o do impol't;:~. •{à.o c expol'tação inter 
est;adual. 

Art. 7. o Rc"voaam-se as disposições em 
contrario. ·~ 

Sa.l<~ rl as sessões, 15 de :-:;etembro de H.l03.- -
Fel.isl1ello Freire. -OUve ira Valladao. 

Fica. a discussão <tlliada pola. hol'~L. 
P<tssa-se á hora destinada ao oxpoLUente. 

O Sr. Alencar Guimari'aes (1° 
Sec i·etm·io) p_rocede á toitura. elo seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do St·. 1 c· Secl'cta.rio do Senano, de 12 do 

corrente, remetten•io u. pl'oposição dcs :.<.L Ca~ 
ma1·a C11ncedondo aposentadori<1 ao contu.rlol' 
dus Coercio1:1 do Ce::11·á Joaquim de Macedo 
Pimentel, a que o Sena lo nã,o pôclo d<tl' o 
seu ussen Liment.o. -Inteirado. 

Do mesmo senhor, de igual dat:1, ~;ommu
nicandu Cl ue o St~nado a.do ptuu e ncssu. ~a~a 
enviou (t SU.ilCl~ã.o p1·esidencial a proposH;ao 
dc~ta. Camarn autorizando a, u.bcr :.ul' i ~ do 
do ceedi to de l. 481: 357$5t:2, supplomcntM· 
a I'Ubl'ka, 21 do U.t't. So tÜ lei n. 957, de 30 
de dezembt~o tio 11:!02.-lotcii·<tda. 

Art. 2. 0 São isento::;, por p;trtc do~ Esta-
1 d · t d t - d "'o Ine-...·r--~o s ... lll11tor, ele' tY:Ll", I d,,•t:•, comnmni-t.os o 1mpos o e expor açao ou e quaol'- . u _., u , ~ '" " ... '>-:' 
quer outros de identiea. natureza., ain1la que c,tnc~u flt,te v S~nadn--. aüoptot_I ~ ne:s~a data 
Bob dono111Ín<J,ção dilrerente, as mercadorias ·nnou <L sa.nc~::t_? doS1·. Pr·e~ILLentc tld.,Ropu
de producção· de outro::; Esti:t.dos, pul' omk blk<~ •t pl'op•j ::;rça•> dn~ta dam':l'U. ;n~wnzando 
;forem eHas exportn.<las. ·I <t ab •t·t.ur~~ do cr'?1hto !)o 2?:0(~0$. ::_upple-

Art. :3.o As mereatlorias nacion;ws ou es- ment.u .:~ s ub-eonsignaç:ao-CO J ISlgna: . ot~S do 
trangeiras podem transitar livr-emen1.c pelo art. :~6 do rogtllamc~u.o-da. vcl'lm 4a do 
territorio de q ualqucr Estado 0 são isen- art: 21, d<~ _I r. i n. 957, de 30 de dczemlJro do 
tas de imposto dtl tt·ansito, quando p ~ssai' 1902.-_In_ lmr<~da. . . . 
,de um p::t,t•;t outro Estu.do, quer em seus por- Do Mmtsterw da Justtça o Negor.ws Inte-
iios, quer em suas fronteieas. riores, de 1,1 do cnrronto, transmittindo, de· 

Art. 4. o Os Esta.dos só podem decretai' viuamentc sancciun:ulos, dous dos ;_mtogr-a-
im:pJstos de exportação e importttção: phos da resol11Ção do Congresso Nacion:tl, 

a) quando a exportação é de sua propeia alJl'indo ao Ministerio du. Justiça e Negocws 
prollucção. quer par'<l o e;~trangeiro, quor IntePiores o credito extraordinario de 639$, 
para outro Es~[tdo ; pa.ra pagamento a tres 2os officiu.os da Secl'O· 

b) quanrlo a importação é destinada ao taric1 do Senado Federal do augmento de 
~onsumo de :seu territorio,rC'vertenclo o pro- vend mentos que lhe~ foi concedido por dn
·-d.ucto paru. o Tllesouro Federal. liberação do mesmo Senado ele 28 do outubro 

Art. 5. 0 Sômcnte sob a fôrma de impostos de 1902.-Iotoimda.; enviando-se 11m dos au-
de consumo podem os Estados tributar as tog·raphos ao Senado. 

Vol, Y 1·1 
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ANNÁES DA CAMARA 

Do mesmo Ministerio, de igual · data, en
-v·iando a seguinte 

MEN;:lAGEl\1 

Srs. Membros do Congresso Naciona,l
Submetto . c.'t vossa apreciação, a"lim de que 
vos digneis resolver soiJeo o assumpto, a in: 
clusn. exposição q:·1C mê foi apt·esentada pelo 
Ministro da Justiça e Nog~;cios Interiores 
sob1•e a necessidade de solicitar-se do Con
gresso Nacional a concessão. do credito de 
4:000$, para pagamento dos vencimentos dos 
lento.:; das novas cadeiras do littcratura e de 
logica do Gymnasio Nacional, creadas pelo 
deJretJ legislativo n. l. O 16, de 24 de agosto 
:ftüdo, e a altoraÇitO da reJacção da tabella 
explicativa do orçamento do respectivo ~Ii
nisterio, na parte relativa aos antigos lentes 
daquellas materias communs ao internato 
e ao externato do mesmo gymna.~io. 

Rio de Janeiro, 14 de setembl'o do 1903.
Ji!l·anciisco de Paula Rodrigtws Alves.- A' 
Commissão do Orçamonto. 
Requ~rimento do .Julia Bastos, empregada 

na Imprensa Nacional, pedindo uma pemão, 
visto achar-se impo.3sib'Httad·l. do coni.inuar a 
trabalhar.- A' Com missão de PensõB::l o 
Contas. · 

· O Sr. Vil•iat:o 1\'lascarenllas 
--Sr. Presidente, em abono da.s conclusões 
a que terei de chegar sobre o assnmpto que 
hoje mo trouxe á tl•ibuna, julgo que não é 
fóra de propositt) lembr.:tr li; Ca.mar<l. algu· 
mas verdades proclamadas com força axio· 
matica em economir1 politic<t. 

Entre outras lembrar.::ü aqueUa quo no.~ 
ensin:.t ser ·o trabalho syst.lt•matic.nnonte 
organizado o elemento hasico U.:t indepen· 
dencia. das naçõe3 ci vilisatlus. Sem elle não 
ha produc('ão, sem,producção nãoha rique
za, sem riquez:\ niio ha para ellas o bem
estar politico. 

·O gr<to de prosperidade do cada u·ma 
afere-se sobre 1.udo peht perfeição com que 
conserva esse impo1•tante facto1' da riqueza 
publica, fóra elo qual-a sua independeQci:1 

· economica e financeira não passar1a de uma 
sombra vã. 

Mas, como esse factor economico não póJ.e 
agü• sem o concurso do capitol nos phenome
nos da producção das riquezas, é sem duvi
da na coexistencia economica e equilibrada 
de ambo::; que as forças viva.s das nações se 
movem e se transformam, como element.o de 
conservação ·e do ordem social o politic:L 

De onde se conclue que a acção desses fa;. 
ctores . economicos deve ser sempre equili
brada, de modo que um não prepondere 

sobre outro, prova quo não lho.) sobreve
nham attrictos e abalos, cujo desiquilibl'io é 
s&m duvida o maior elemento productor das 
greves ou dos bruscos contratempos doca
pita.l. Ta.es symptomas são, sem duvida, causa 
dissolvente da ordem publica e, portu.nto, da 
paz social, que hnto tom affectado, ne3tcs 
ultimas tempos, ·os centros productore;; do 
cl.i versos pa.ize3 e que, por infelicidade nossa, 
talvez p:Jr espiritJ de imitação, começa.m 
a conquiBtar fól'OS de cidade nesta Capital. 

Sendo o operaria, como os patrões, camas 
efficientes da prosperidade nacional, sempre 
merecerão esp3ciaes cuidados dos governos · 
constituidos. 

E é por isto, Sr. Presidente, que eu, accei
tando a honrada missão com quo mo distin
guiram os .fieis e seus ajudantes das estações 
e-:;peciacs da Estrada do . Ferro Central do 
Brazil, qual seja a de constituii·-rne portadot' 
de süa r~3presentação cJntra alguns dos dis
positivos consignados no regulamento desse 
proprio nacion:tl por olle;:; reputados injus
tos, eu agora., por in termedio de V. Ex., o 
apresento a.o Congr.:-sso, ele quem esperam o 
devido corroctivo em b3m de seus inte1•esses, 
que julgam lesados. 

No desempenho do um direito constitn
cio:lal, como é o de representação, elle3 são 
sem duvidtt credores das n.ttenções do Pode1• 
Legi.:!lativo. Como orgão desse diNito, eu 
cort:1mente não viso só·'ó interesse privativo 
de uma classe, mas tlmbern o interesse pu
blico, pelas intima.s ligações que existem 
entl•o uns e out;ro3. 

Nada mai:J doloroso do que uma pl•eferen
cia mal ca.bida, nada m~ds revoltante do 
que uma injulltiça que fero dh•eitos legiti
mas. (Apoiado.~.) 

E' o quo justamente se deprohcndo Llos 
fundamentos da ropresontaçã.o, porque ella 
aponta. de.;igua.ldado de vencimentos p:tra 
empregados da mesma c~tegoria, conforme 
se consigna no regulamento da ferro-via na
cional, approvado pelo decreto · n; 2.417, de· 
28 de dezembro de 1896. 

Ora., consistindo a igualda.'le em t.ratar~se 
desigualmonto a, sê1•es desiguaes, segundo 
nos ensina o eminente philosopho belga, 
nes:~o regulamento esta sáuia doutrina poli· 
tico-social parece ter sido esquecida-porque 
marca menores vencimentos para aquellos 
quo prestam os mesmos serviços, com a a;g~ 
g1•a.vante de · se occuparem delles em mai'or. 
l:l.pso de tempo; Isto ou dernonstraroi ·quan~, 
do tlze: a cl·itica dos fundamentos de recla~ 
mação como meio de esclarecer · a lllustra
da Commis:>ão do 01•Çamento quando sobre 
ella. tivel' l.e se pronunciar-porque, ao .con
cluir o seu parecet•, tel'{t de nos dealarar sJ 
olle ü procedente e, portanto, ser urgente 
que se corrija o regulamento ou, si o con·;. 
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. trario, ficando, portanto, esclarecida a du
vida qu~J nelle se nota. Qu.ee em um, quer 

- em outro caso, os reclamantes não são des
arrazoados porque é em nome de seu direito 

_e não de intcresse:j pouco confessaveis que 
reclamn.m. 

Entretanto me julg..:> no dever de analysar 
_ alguns dos fundamentos com que instruir~m 

a petição, com a prooccupação do ministrar 
apenas á Commissão de Orçamento alguns 
esclarecimentos a resp:.Jito do assumpto ; 
fal-o-hei rapidamente. 

Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, obetlo
cendo à grande lei da divisão do trabalho, a 
administração da Central se desdohra em seis 
divisões, cabenJo a cada uma dellas funcções 
differentes e subordinadas. todas ao director, 
que é o eixo sobro o qual gira a vida eco
nor:nica da grande ferro-via nacional. 

O decreto que regula seu funccionamonto. 
consignou a desigua.ldade a quo me roferi, 
competindo-me demonstri1L·a, pela regra do 
que o onus da prova compete a quem al
lega, o que ià.rei, e creio que com Yantagem 
fazendo o parallelo entre os vencimentos o 
as attribuições que competem aos mesmos 
empregados da 1 a c da, 2a divisão. 

Eis em syntheso o que di::;põe o decreto 
quo regula o c.~so vertente : 

TABELLA DE VENCIMENTO~ 

fa divisão- 'l'hesom·a-rü 

mais adiaria de 6$, quando forem encar,·c
gado:~ de pagamento fót'a da Capital Fodei'al. 

Poderei estar em o·,·ro, não ha duvida, 
talvez por me hover collocado em ponto 
d.ill'orente daquclle sobre o qual deve ser 
encarada esta questão. 

Mas o quo é certo, e sobre isto não haverá 
duas opiniões, é que só'-'· diversiuado do ser
viços prestados poderia justificar esb des
igualdade dos vencimentos desses cmpt•e.
gados de modo que maiores vencimontos 
perceberão aq uelles q uc maior sommn. de 
serviços prestarem e vice-versa .. 

No caso vertente ist~ niio SCI dü, parecenj 
do-me até quo a ordem das cousas est<.L in ... 
vertida porque dos termos do regulamento 
se deprehonde que os fiois c seus ;Ljudantes 
da 2a divisão, nas estações cspJciaes, esi,[Lo 
sujeitos t~ maior sommn, de resp011Sabiliuade 
material, p:.tra cujo dc;:;empcnho gastam 
maior lapso de tempo c ompt·egam maior 
somma do tl·abalho. 

Pa.ra jnstil1car a. minha affirmaçfío não 
preciso Ü' longe ; basta-me est<~bcleeer n,pe
nas o para.llclo d:.t::; at.tribuiçõe;'; que com
petem a uns c a outl'os. 

Eii.:l o que dispõe o R~gimonto, cuja critica. 
estou fazendo : aos 'fiei.~ e qj wlcmtes de 
fieis da thesottrarüt compete receberem rlos· 
chefes de tnm~ o..~ (drias endt.idcrs peltrs esta
çcies da Estrcula, COJJ(er-il-as e eHtregal-as ao 
thesow·ei1·o. 

Para o desempenho do:~sa un:ca missão, 
note a Camn.ra, a.ssignam o pont.o :ts 9 l/2 

Fieis......................... 4:500$000 hor·as d:1 mttnhã e rot.iram-so ás 4 da. tal'de. 
Ajudantes de fiHis.. . . . . . . • . . . . 3:900$000 São obrigados a soto horas e meia. de tr<tba.-

Pavadoria lho por uia e nada mais. 
Os fieis e ajudantes da pagauoria ohrigam-

l;"ieis . . • . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 4:500$000 se ao i.rabn.lho no rnesmo lapso do tampo . 

. Ajudantes de fieis ..... , ....• , . . 3:900$000 São suas aiitribuições: 1'ecelJei'CJn do pa· 
{Jt!dor as f'olhw: e et impo1·tcmcia r]'te dellw; 

Intendcncia COnsta fUO'lt e(f'clt<lll'(JII~ 0 pagameiltO {!O )JCSSOal 
da Estrada ncltas incl11ido. 

Os fieis e seus ajudantes percelmm os mos· o pessoal é aqui localizado corno no in.· 
mos vencimentos. te1•ior - um dosomponha. aqui su~t missão; 

Ora, essas tres categorias d.e empregados outros a desempenham a. !li. 
estão no mesmo pó de igualdatle porque ox· Os fluis o ajudu.n tos dtt In tendencia. toam 
orcem justamente attribuiçóe,i equivalentes, por obl'ig .~ção roeobm• tios fomoced.ores 
ombora diversas pela na.turoza dos serviços I d.a Estra.lla materiaes dive1•sus, distL'ibuintlo· 
de cada. uma. os pa.ra as estações, conforme forem fol'· 

Porque não se observou no regulamento o mulando seu-:~ podidos. 
mesmo criterio para com os emp1•egauos da Comi) os da Thesour·aria e os da Paga.do1·in., 
mesma categoria, mas da 2n. divisão ~Não estão tambcm circumscriptos ao mosmo 
séi .. como explicar semelhante auomalitt, tempo do trabalho o nada mais. 
quando é certo que perceb3m menos do que Os fiois o ajudantes das estações cspcciaes, 
osses·da Ia. divi~ão-900$ cadt\ um. porém, começam o seu trabalho ás 6 hl)ra~ 

• Eis o que dispõe o citado decreto (L8) da manhã e vão n.M as 6 da ta.rdo,obrigados, 
.• Já vê, pois, V. Ex., Sr. Presidente, que a portanto,a4 1/2 horas do trabalho a mais por 
desigualdade não pá.ra aqui; vae além. dia do que a.quolles cujas a.ttribuicões aca boi 
-: Os ftt.~is da 1a. divisão e sons ajudanest do referir, cumprindo-mo tambem ~em· 
~lém dos vencimentos da ·tabella., percebem hrar á Canu~ra que se d.eve leva.t• em lmha 
mais 10 o 1. sobre ellos para que bras e toem de conta o pernoite nas estações, as madL'll: 
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.gadas, não existindo pa1•a ellos o descanço 
nos domingos e dias feriados; ao pass0. que 
tal onus não pezn. sobt'e os fieis da 18 divisão 
cuj~ts attrihuições ligeiramente já citei. 

A de.·dgualc-ade que acabo de apontar, por 
·si só me pa1·ecerü1 ba.st,ante pa1·a que :~eja. 
reputad.; justo o pedido que fazem. si outros 
mais aind ·.~ não decorressem, como decorrem 

-de suas D.ttribuições, impundo-lhes deveres 
materiaes muito mais apertados. 

Si não. V. Ex. e a C amara, mn ~~ttend<1m : 
«Os fieis e a}udantcs da~ estaçr]es espcciaes 

teem sob sua gllarda e immorliai;a fiscali
zação os armazens de importação e expor
tação, c.Jmprellcndidos os ser·vi<:os de ba,
gagens, oncommendas e mercadorias ; o 
movimento do carros, seu recebim~nto e 
remessa. ; a organizaçào das folhas e bole~ 
üns de composição dos trens , ;~ ssim como 
a do expediente relativo ao movimento e 
pernoito do carros; J~"tzcrem n. revisão ,,os 
despachos rcecbidos e l'aicnla,r o f1:etc (los 
quo tiverem de :;m· expediilos; f'onnularem 
as l'eht~):Je:~ d~ venda relativa aos dcspn.clws. 
escriJ,tnrarom, finalmente, os u ·nos· de re
gistro das n1ereu.üuria.s recchidu.s.» 

Ar s cmprogadoil d<L P divisãu, pol'élll, da 
mesma categoria. aJém das vani;t~gcns de 
gos .l'em do de:-Jca-nço nos domingus e dias 
t'm·ia ws. não assiste a ob1·ígaç?to da.s madru
gadas o <lo~ po1·noitns, como os <la 2<~ divisão 

- e~Jl.ão s11joitus . 
Lidando, como lidam, só mente t'<Jm urna 

Cl.?l'lia. Nt1it·gorli~ <lo individuas. t a,es com() os 
cmpre. ados da l)sl;rada o os J'nrnec!edm·o~. 
116 e-~o do an t.e-mt"io a.ílirm<.~r quo o.-1 10% 
para· quubl'as nunca .-:-e1·ã.ü l.o·..- <ulos ao p<tS· 
si vu tles::;os funcci•.Jna,l·io~. umtt vo~ q np 
fuei1 !hes son·~ desfuZOI' q11alquor eng•mo do 
quo ni:1guem. l-iü liv1·r~, ficando, pu1·ta.nto, 
<~ ca.valleit•o ue qu : ~iquet• l'Cpo::;i<;fio. 

:Entl·et.anto, o HICS.IHO não se obSOl'V<L 1~om 
os da. 2'' di vl~ão, ,jui31;amollte pela inuule da.i:i 
a,t1.l'ihui<.,~õe::; que exm·c:um, pela Wl.tm·o~a. dos 
sel'viç;08 que pL·estu,rn. 

A::;~im, por exemplo, lidaodo, não corn uma 
c:wt·, ,~, d detor•minadu. clttsse, mas com o pu
bLco em g-er• ~l, a.s ma.is da:.; vozes em ocmt
siõe~ de ·acCII\11Ulo de sorviç.o's, os fieis l'OCe· 
bedore::; da 2a d'ivi :~fí.o não dispõom da. mesma 
tranquillidado de que ·(lispõem seus collega,s 
-do In di visfw, cst<tndo, portanto, m;.Lis su,jcil.os 
t~ l'ocebee me110S d.o quo deve.1 iam receber 
ao formularem quttlq U('t' despacho, sobretudo 
em . horas do accumulo d.c serviço e de con· 
·cun·enc1a publica. 

quasi impnssivei, a menos que pretendam: 
procurar pelo homem da capa preta no meio 
das mui r.ldões. 

A proceclencia da reclamaçilo que fazem os 
empregados th 2a divisão,· no sentido de lhes 
serem augmcntatlos os vencimentos. em con 
dkõe.) ele se ajustarem aos serviços qu
peestam, creio que independo de qualfluer-
ont.ra demonstração. ·. 

Todavia lernhl'aroi de pass.agom outro 
anmmento em seu abono. 

Os emp1•egos do trafego só se obtee·m por 
concursr-, e os loga.res de mais v;mtagcns só 
se conquistam por promoçõe:::, ü.través de 
longos annos de serviços . 

Sondo, como são. os fieis o seus ajuuantes 
da 2!\ divisão, estão sujeitJs a todas estas 
difficeis provas, ao passo que os da. l n. não, 
pOI'quc sTI.o da livre escolha do thcsour1·iro 
que n~o se acha adstricto á obeL!aÇ 10 de 
fazer ;:t:s nomeações sómento enti·e os cmpra
g<:Luos .~l.o IJU<tdl·o: pó de nometn· estranhos a 
ellc. 

Est<1 r<.~zã.o de superioridade não se de
monsl,r'a. ; o seu enunciado é o bastante para 
provar as vantagens desses sobre aquellcs 
na investidura dos cargos que occupam, na 
qu .1 é natuÍ'tLl, m<.Ls injust<t, <t peeLerição de 
longos annos de. erviço . .;. 

Além desfl<1S l'azões, um outro ar.:.!Umento 
colho em <tbuno da, minln thr~se. O decreto 
dispõe 1 t uc o Jogar do ajudante do fiel da 
2a divisão con:::tit.ue prumoç:.í.o lmmeJiata.
rnunte ~upm'ior P<LI'a o logat' do conf'crento 
tlo l n. c.l a.s:-c . 

Eni;r·eta.ntu c S&it anomalia. se dá: <;S venci· 
mont1JR de a.mlJoS são os J11(!Smos. mas a. fl<LIIÇlU. 
rlo promo\'ido duix~t de Slll' UO 2:0008 p :l.t'a 
SI~ I' de ;) . 0110800(), 

Pr•omoçã.o desta. oi•Iiulll (~ 11111 vnrdt~doiJ'O 
pretSonr.e de ~1·egus. 

~ã.o tJ justo. pois, CJUn ucunf'm•onl;n1lo 111 

classe uepuis cln long. ~ ~ annos de sm·vi~:o, 
lit•nlm como r·ecornpensi1 llllla'Vortln.deir·;~ de· 
;.rt· <~<lar,·ito, o que tan r.o \ 'itlo serem os mes· 
mos os ''encinJontus. mas a, fiança elevad:L e 
augnwntucb a. som ma de rcspons~:~IJilldado. 

Como esta,a,inda so dt~ o:-lttt outra anomalia, 
quu colho em ü.t.vot· Llus l'ocla.ma.ntcs (z.ê). Os 
IJiJhoteiros das ost;tÇ\Ões ospocia.es tcmn :1:000$ 
de iJl'dt•na to, ju:;t;~mcnto o dos lieis, mas curo 
as rcspommbllidados limitadt.ts- o a. pl'OV<t 
disto osti'L no üwto de sm· a. fLança, destes de 
5:000$ c a, rh~quclles do 2:000$UUO. 

De engo,nos, em occa.siões dessas. ningucm 
:se livra, corno dosfa,zel·o:~ é quasi impossível, 
po1•que ossos empregados só Hdttm corn o pu· 
blico em geral e não com um:.~ eerta e de
t~I'minada classe, como os da 111 divisão. 
.A esi.es é facil dcsfazel-os, mas :.tquellcs é 

Ni'i.o é ,ju:í1tn,, não ô pa.triotica semelhante 
dosigu<1ldado. E:;pet•o, poi~, que a illu::~tre 
Commissão de Orçamento, :t qnem envio a 
petição dos rccla,ma.n tes, estude o caso, como 
procede sempre em todos os assumptos que 
Ihe são afl'ectos, aconselhando os remedios 
q_ue em smt st~bedorin. reputal' suffi(lientes. 
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· Os reclamantes sã.u e m numut'O limit;1.tlo, 
não p<~ssam do l 7, uns com ·?O annus de scl'
viço c outros com 15 . O C\:cessJ de despes<.~ 
não atting-e a cifra. supel'ior a. 1:;: ~uo.~ . qua.n
tía. que no c :~::;o p1·esumo nãu soe ex;_Lggera.da., 
t anto mais qu~mto se tl'ai/l, de s•:1 reparm· 
mmL injustiça. que posa subrc uma dassc la
horios~t, 1natando-llt .~ u incunt.í ,-u, que é a 
Yil't.ude p1·l rnordiéd du bnn vp L\ t·;.trio. 

A Centl'c~J, on<le prosta.rn :-5Cns s0rviço8 , <lul.
les precisa para continua.r· ,, fclicitae o paíz 
com u regirnen dos S<.1Jdu::.:, ·onde o dcsonYul
vimonto d~1 . sna \'t<.tç(Lu i'tn· t'WL ,.,l •.J hns"JU' 
clomen tos (le prugr·osso. . ... 

B ~sta.lnmbra.L' <tllC os tt•illtos dessa. gt•ande 
via. fenea j :í. se appt•oximara.m do riu São 
Frtmcisco em·c:<L du :1G kilomotro:s. l~s_s ,~ 
facto constitue ;t maL:; clo1p1 ·n te prova de 
quo nos libert<tmos, :tus pouco:::;. do lllcLl'etSIHO 
econornico em que o paiz; .-.c delxLtia. 

Eb a l'epre::;entaçiio, Sl'. Presidente. quo 
terá de V. Ex. o desr.ino com·eni.ento. 

O outl'o a.ssumpto eom qnc devia occu.par
me, Sr. Presidente, fuigo tlizcl-o, em urna 
da.s ultima::; sessões dest ;_t Camrwa. jú teve o 
mais cabaL e br•illw.nte des t~mp :mho pela pa
lavr•a üw1l e a.uto.·izarla. do rnen illnstr-e col
lega. de bancada. e part.icnl;u amigo o SI'.La
mounicr. 

Como S. Ex., ou tambtm1 tenlt•) a honea du 
rcpt·e~entaL' gL'ando 1xu•te da Z11Utl ~crviJa 
pel:.L o . ~~to dl:'; Min:t:~. undc tambem imperam 
os voxames do::; mmgger;_~dL~simos f'rotos dtJSS<t 
fer1·o-via, êom onormo~ pl'njuizos pa.r-a um:.t 
populaçãu digmt o labo1•iusa. 

o p ~r·allulo que S Ex. fez entre as t:trif'aB 
ues~a estrad; o as <Ltt CuJHI·al. constitue, 
Jl«W isso, o lilll.ÍS for•to argumontu um abuno 
do~ rncliLmantcs, cujt~ sit;uaçi'io se nus deli
neia Komclha.ntc :iquelltLs em que se deba
t,ia.m Ta,n tu.lo e Prornothl•U. Vw no vivo 
pillr.a.do .~ pela mythotugia. 

A . sim como Tttnl;a.lo soJl'J.'i:L o ;o;upplieio üa 
sedo, tendo a.gua junto dus l<~bii)S . p;,·la mcsnw. 
:fól'lW1 o; reclamante.~. to11do a ostl'a!la. do 
fuL't'o á. mão, dolla nã.o se son'em om :~bono 
do seu::! íntere.~ses, vendo-se fot'(ados a. soe· 
corJ·er-se dos morosos , <liff1co.s c primi· 
Mvu~ meios do transporLe n.t,ra.vés tle longas o 
in vias estt·adt~s. 

Si, porérn, tJ, nece3siuadc os obrigtt a re
cor·r•ot•om a ella como o unlco meio tle mais 
facil o rapítla locomoç:ü.o, o fa.zom com a con
sciencia. de que os fretes ab.-mrdos lhes suga
rão a bolsa com a, mesma voracidade com que 
o abutre ua fabula devora,va o figado da 
·victíma, Jungida ao Caucaso. 

UL·go, portanto,Sr. Pro~idonte,qnCJ se ponha. 
um tormo a urna tal situação <1uo hqjo não 
se justifica por que a OeHte de Mirm:-J tornou
se um proprio nacional como o é· a Contrai 
uo Brazil , As vantagens rlo quo ;rosl\m o~ 

halütantes ser,·idos poe esta e.~tr:uia. n;-~o 
podem c nem dcvorn ser CCl'CG~tdas ;íqnclle:;; 
que m••l'•tm na. zorn sel' \'ida poe aquelltt. 

Felizmente isto llcou hem claro no Ll'i
lh<mto üiscut'so do digno ropl'e:'cnt<tnto de 
l\Iinas, não me rcstamlo nada m~tb hzm' 
pal'a ser comple:.o o desempenho do mou 
dever, sinã.o l<tz ~~ r minhas as dorp1en t.os p:t
l ;Lvras <lo S. Ex., comJ meu-o appcllo pa
tl'iot;ico pol' S. Ex. foi to ao digno ~Iinhtr·o da 
Viação, que com tant o zelo c pt'cddencía 
tem · :-;allido ad ministt'<Lr os nogocius tlc 
SU<L pa:::ta. (. lpr,iados. ) 

Dea.nte tlt\:' :' i; reela.mo 1.ã.o justo quanto 
oppot•tnno, a. efli~az ilttcl ·v cnçi'w rio :). l~x. 
por cct'to sor;i. p1·ompt.a. s .J bt'etndo qu<Lnuo 
os inr,ot·o,;ses <h. União n. l'Xi gem como 
medid~t cconomic;t. 

Por out;ra fót·m<t n ~ '~cl'il1ciu fei~o pelo 
Ll ovel'no na a.cquisiçüu c.lessa fol'ro-via. não 
te ·à a. compensa,;ã.o com que contava,, dosde 
que nilo dê renda. conespondente a.o capital 
em p1·egado. 

A eu\'isão, pois,rlessu.s tnrifas feno-viaria s 
é ta.m l; om de m tere;; se publico, razão a nuds 
p<ll'a que elta. se fttça com urgencü~. 

Eis o q uc do S. E.x f e.-;peramos F e faça, 
maí:\ de um mudo digno do tino <tdminist,l'n.
trvo q11e em tão pouco tempo tem sabido 
revelar, sompt·e pl'cl'idcmtc c cauteloso. 
( l\po ior.lo.~ .) 

A1nos de ll1l! roi.it•ttl' da tribuna, Sr. Pro· 
sidcnte, outro n.ppolliJ j ulgo {;;unbcm noces
Sltl'io fazer ao digno Mini::itl'u tla. Vja<,!Ü.I), no 
sonthlu do se ostondul'cm t;cunhom <.t alguns 
pr-uüucl;os do t anta v:~lí:t como o cal'ú os 
mesmos 1hvores de ([UC t em sid.o a.l.vo e:-;s<.~ 
mere<.tluría, mas de n1n mudo excepcionaL 
(Azwiculos u r1iío npoir.r.clos). 

E' utn ePru sur,pol'-se qtw é sú do eafé quo 
vivi\ o Bt'azil. Nãu. A la:vour·;~ de cure:ws c 
da. canna ; n, indu~lil'ilt pastoril e tL:-i que 
d.ulla. tiHcon·cm, Lambom constit;ucm ele
mentos üo viu:~ ecunomic ~'· lll.tt'tL u nussu paiz. 
(Apoiados). 

E' uma, questão de fact•J que in1cpenüc tlc 
tle.monstru.ç: 'o. 

lt~ntr-c uu1it•us product()s que lH'ecisam do 
ampu.ro nu trtLnspol'tu por pa.rto dtL fer1·o-via •. 
da. Unifí.o, dost;aco o so.l. (Apoiados). 

01·a, sendo Minas um l~statlo pastoril e 
gr-ande 1;rí but<Ll'lu tl:t Central, Bohroturlo na 
exput'taqào dos productos desse r:1rno U.o 
;wcivitla.ue economíca, não 6 just<; que pague 
pelo transporr.o de8se gcnor·u d.o primcil•a, o 
absoluta nocos::~iU.u.de · o mesmo f'l'eto C!lW 
paga, por outro~ genoro::; tucs como o al
godiw, u :•.alJfw, u ttrl1me í'al'pi.t '.o e t~~ntu~ 
outt'os. 

Como Esta.üo ecn i,r(l.l, nfi.o pótle prescindir 
nunca ue l.llll geu(•l!l) que nüo pPudnz, IJ flUO. 
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1nã.o . a. contece com os. demais a elle equipa-,. contct do que o do Rio Grande do Sul., 1.)o1·que 
rados na tarifa. . o obtem agf)l'a'Dado por tao;as . quasi prohibi-

0 que é mais doloroso, Sr. Presidente, é o tivas. ,_ 
facto de pagar o sal um frete igual, sinão in· Pois bem: omqua·nto nos paizes civilizados,' 
,ferior ao seu custo, no mercado desta Capital. ao cabo de uma longa experiencia, se aclopl~~ 
·(Apoiados geraes). · ·uma medida radical .sobre este imposto, 11ós, 

De facto, 10 kilos dessa mercadoria custam pai.z pastoril e qtte aufere vantagens da pe
na m~día, de 300 a 400 rs. e pagam de frete waria, o mantemos em prejttizo dos inte1·esses 
413 réis, pJrta.nto 13 ré!.a a. mais do seu nacionaes.» 
·custo. Nada mais justo, Sl'. PrJsidonto, nada. 

O algodio, não ha duvida, entra como ma- mais patriotico, -sobretudo quando ê o sal 
teria prima, da. sua já. muito desenvolvida in·dispensavel ao homem nn, SLia economia 
industria textil; mas não se compara com o animal e entra como elemento bn.sico dtL 
sal, quer porque não o produz, quer porque industria pastoril e de todas as outea.s que 
o seu consumo tem uma amplitude mUito della decorrem, como a salga das carnes, o 
maior. preparo de couros, os pl'oducto.:; la.cteos, as 

Sendo a mesma tarifa para o sabão,genero confecções alimentares, etc. 
que em toda parte é facil produzir-se, desde Na indu~tria pastoril sobretudo o sal, é ele
que haja. gorduras o alguma potassa, a não mento .predominante no melhoramento o 
ser por uma anomalia, é um facto que para conserv'ação das raças, na engorda, do gado, 
mim nio tom explicação. (Apoiados.) no seu .tratamento preventivo c na p:·o~luc-

Entret<ln to, uma vantagem a mais existe ção do Leite. 
em favur da tarifa do sal, mas illnsoria: são A mortalidade do gado e o sau definha
os 20 °/o do abatimento para quem importar mento mtá. na razão inversa do consumo 
5. 000 kilos de uma só vez, como um favor desse genero. . 
feito (L industria pastoril,pelo ex-Ministro da E' um facto de oliservação e do qual dou 
·viação, o Si·. A. Maia. testemunho, porque ha annos dedico-me a 

Mas essa protecção é illusoria, porque só esse ramo de industria .. 
~lclla. ter~ proveito o c~mmercio, po!que a UM SR.. DEPUTADO·-v. Ex. é competente 
1mporta.çao des:o:a q uant1dacle de sal nao ostá pai'a dizel-o 
ao alca.nce do todas as bolsas. · 

A l'educção dos f't•etes que a Central cobro O Sa. VIRIA TO MASCÀRENIIAS - ObJ•igado 
sobre u. importaçào <lo sal é um:t dessas m J· pela gentileza que o collegá. me dispensa. 
d.itlas c1uo reputo inadiavels (apoirJ.dos), SJm o sal, mas o sa.l sem as sobrecargas 
justamenLo porquo dosd.e ·tempos remotos dos impostos e de pezados fretes, o sal b::t
osse genero semp1•e mereceu a mais ampla rato não se póJe obter ca,rne baratl, r•aças 
protecç :~Lo dos g.Jvornos do quasi todos os furtes o desenvolvidas, quet• pal'll. o tl•aha· 
Imizes. · lho, quer para o açougue o quer pal'a. a. pt•o-

E' o illu:r&t•e publicista, o Sr. Americo ducção do leite. 
"\Veroock, quem nol-o amrma em uma das 
suas impurl;ant.o~ monographias. 

gi.; como cllc se expr~ssm: 
«Reconhecida a infhtertcia elo irnposr.o solJn: 

o sal, tem eUe sido eUminado na m.aiol'ia dos 
povos adeantados. 

Em 1801, tmw co1nmissao da {)amara dos 
Communs, da Inglate1·ra, pl'ocedeu a longo 
inquerito c concluiu que os di1·eítos sobre o 
sat tinham consequeHcias que t1·aziarn ao 
publico um prejuízo muito superior á 1·ecaita 
aJ'1'eçadada pelo Thesouro. 

Ern 1825 foi abolido o imposto e 19 annos 
depois seu consumo e1·a ele 1 a 20 !tilos 1)0?' 
cabeça de habitante. 

O en01·me acc}·escimo e1·a 1'eJn-asentado pelas 
applicações ag1·icolas e indttst?'iaes. 

Os E.~tados Unidos aboZir.am·no igualmente 
.em 1868, ~ Betgica em 1870, a Suissa em 
,f880, Po,-tugal em 1886 e a AUemanha 1·e· 
centemente. . 

A Argentina pela · mesma fdrma o faz em 
f'avor do xa1'que, que aqui nos c:ltega mois em 

Entretanto no Bt•azil, onlle a pl'oclucção 
do s~tl <Linda é tão imperfeita o incapaz do 
servir a todos os tio~ a que se <lestin:.t, 
oobrecai•rega.-s3 de taxas do cntl'ada. os 
saes edtraugeiros, como protecção mal enten-· 
di da ao quo se PI'oduz nas nossas salinas. 

Ouçamos o Sr. Serzo:iollo Col'l'êa a asso 
respeito, com a competencia com que sua 
S. Ex. sempre revela tratando desses as-
surnptos. · 

Ouçamos sua opinião auto1•izada : 
E' indiscttti·oet, esld fw·tamente )J>'Ovo.do e 

g1·cmdes e ?'epetidos p1·ejuüos de sobejo o con~ 
{itmam-qtte o sal nacional ntto se 1n·esta pal'a 
a salga das ccwnes, com destino ao prepm·o do . 
roa1·qtte, nem pa·ra o bom preparo dos cow·os, 
pois que se dilue ,-apidmnente o 1iutncha os 
couros de wwmelho. 

Do menos cuidado na sua {l!b1·icaçtio OH 
$Ob1·ecal'ga de saes de magnesia ou de calcio 
ot~ oHt1·os p1·incipios ast1·anhos e improprios 
2?a?·a o fim l)ii/. 'llÍ$ta, a -vorJade e a e.r-postc!. 
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Os sac.~ de Lisuoa, de Setulncl e oHl1·os que 
e1·am em out1·o tempo e;;zp;·e.r;ados (oram de 
ha mttitos an11-os e substituídos pelos xw·
qwJadOJ·es forçadaíiWr1le . E o I~ i o Gnt.nrl e do 
Sul tribtdario dl!S sali11as de Oadix, que fo>·
tlecem os art·igos que constituem p01· emqtumto, 
o typo perfeito ! 

E' C\~idente a dosvant::l.gem creada, prin
cipalmente para a importan'·.e industeia. do 
Rio Grande, que consome a.nnualmen b nas 
suas xarque:tdas pa.ra mai:; de quinhentos 
mil atq ucires de saL 

E', pois, um sn.críficio imposto n. uma in
dustria em bencflcio de umn. outra, o que 
em ultima ::tnaly .~e nã.o é mai:3 do que pr·c
oncher-se uma lacuna, abrindo-se ou t;rã. 
(_-lpoiaclos.) 

Como sabir·se de uma tal sHuação, S1•. pre
sidente ? 

Não vejo outro remodio sinã.o abrir uma. 
excopção em favor elas imlusteias que de
penfl.em do sal, o que é inconstitucional, por
que é estabelecee-s3 a desigualdade no mos
mo im;Josto, ou obrigar-se <WS pt·oprictarios 
das sa.linas a usarem dos pr•oeossos modernos, 
os unicos capazes de produzir um goncro 
perfeito. 

As salinas bi'aziloiras são riquis:;imas, affir
marn os competentes, bastando tão sómcnte 
as de Mossoró o Cabo Frio pat'J. a.ba~tccer o 
Brazil. 

Mas os processos mados nessa tão des
curada indust1•iít, pJr•quo ,·in~ <t sumbr11 do 
monopolio, sã.o tão primitivos c rnüimen· 
taras quo é impossi vol produzirem um ge
noro p'wfdto o u.ca.bado. 

Pa.r•:t nã.o ir mtLis longo ou uiroi a S. Ex. 
quo o l.Jangud ainda. é um dos proces~os bojo 
empregados. 

O banguo, na industt•ia sali ti·oit•a, ostá. 
para. o; pt•ucessos rnodm•nos nos pa.izos clas
sico:~ dosso genoro, como <LS engenhocas o os 
quebra.-pnito pa.ra os defusoros na iudu::;teia 
a.'-sucu.reil'a c o carro do lJOi para a locomo
tiva na industria de transporte. (Apoiado .~.) 

A proporção é tl1o vord:ttloira que desafio 
que me pr·ovem o contrat•io. 

A protecção mal entendida é umtL arma de 
dous gumes c, portau to, medida perigos<~ 
sobretudo pa1•a os pi:.~izes novos. 

Eu sou proteccionista, p:>rquc não compre· 
hcndo que se peça ao estrangeiro um pro
dueto similar a.o. que se produz no paiz. 

Mas o.~sc ampa· .. o, mesmo em benetlcio da 
i.ndustria que começa, po1•tanto ainda rudi-

. montar, não pódo estender-se a pr·oducto3 
imperfeitos e que não satisfa,zem ao con:~1,1mo 
n que se destinam. A' sJmbt•a do proi;eccionis
mo mal entendido, é o monopolio que aguça 
suas ga1•ras, são as industrias novas que se 
tornam estacionariaa, desde que não temem a 
.concurrencia externa. 

E' o que tem se dado com o sal nacional, 
quando já era tempo de concorrer com van
tagem com os similares do Cad..ix, de Lisboa 
e os do Aveiro, porque as s:tlitrciras desses 
em nada. ex~edcm ás nossas. (Apoiar/os.) 

Pois bom. Sl'. Presidente, o s ~ü nacional 
:dada assim, mesmo imperfeito o caro, é 
no in ~er-ior agg,·avaôo por uma tarif<t, 
que cstit bem longe de ·sel' razoavel. (Apoi
ados.) 

A ppcllanjo para o lllustre ~Hn i:3tro d~t 
ViaçãJ, os tou certo q uc S. Ex. não se demo
rará en1 remediar esse mal, porque a re
ducção da exa.!.:"goerada tal'ifa do:Sso gcnm·o 
está na.s mi'i.os do S. Ex. 

Julgo o meu appcllojusto tanto mrtis c1ua.nto 
sei que o problema prcoccup~1. o seu ospirito, 
como o do d.igno o illustremineil'o, director 
da Cente(~l. o Sr. Ozorio de ALmehla, de cu.jos 
ln.bios ti vc <.t satisfação de ouvir seu assonti
mentoformal pD.r,"t quo seja qu~wto an to~ 
feitn. a decretação dossa medida. 

Não se póde ter em qualc1ner paiz a in
dustl'ia. pecuaritt JlerfcitCJ. sem sal pcl'feiéo o 
barato, porque não se estender a es::;e genero 
os favores a q uc por seu dcsti no tom toJo 
direito ~ 

Sem (tua ha.ja. uma iotm·vonç~LO consta.ntl', 
mas indtrocta, o nossó pn.iz no::;to, como om 
a.lgun,; dos out1•os ramos do hdustrias, con
tinuar(t. u. set•, oconomicamonte faltando-se, 
uma.- colonü1 estrangeira, como nol-o aftil' · 
mou h a pouco o St• . Gastão da. Cunha. em 
um llc seus b3l.los <litcursos pronunciados 
J:w:;t:l. Camara .. 

Pa.t•a prova, Sr. Presi<lcnt.e, V. Ex.. ouç\:.t. 
esta o;tatistica da nossa i mportaçã.o em 
1891: 

QnanLitlade 

Kilos 

2. 747 .99'1 nuuJi;oiga, .. :.... G. 700:761$000 
1. 17 1. 800 q ~lC íjo .. .. • • .. . • 2. 070: 667$000 
l.24l.48ü leito condensado. 1.147:801~000 

fil.l13.8l :~ xarque .......... ~~0.212:701$000 
22. 908.965 banha . . . . . . . . . . 12. 454. 3\1:3$000 

563.'195 com·o e sola..... 4.8:33:032$000 

Cabtoças 

12.016 gado vaccum. •. . 5.256:600$000 

68. s:H: 645$00o 

Estes algarismos desnudam a.o vivo o nosso 
a.trazo o a- nossa dcpendcneia <lo es~rangeiro, 
embora possuamos a materit\ prima, podendo 
com vantagem conquistítr a nossa indopun· 
dencia. oconomica .. (Apoiados.) 

Mas para isto, hoje ma.is que nunca, 1,or
na-se indispcnsavel o eoncurEo efflcaz o h ar-
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monico de govol'nantes e governados, para 
que se abandone, de m"?a vez para sempre, a 
politica do laiHser fat?·e, lmsser aller qne 
tanto nos tem iofelicit :~do. (Apoiados.) 

Com o tino e orientação que em tão curto 
período tem revelado o illustre :N~!Ilis,tro ~a 
Viação, é justo que por ~art;c de S .. bx. nao 
demure mais a, decrctaçao de Tl{CdtLlas tem
dentes <t che)!armos a esse idoal de pt'OS· 
perHhdc econ()mica, c tt~nto mah porque é 
S. Ex. do numero daquelles que compre
hendent sOL' convicção indispensa Yel para a 
riqueza do uma. nação - diminuir as sa
hicbs e itugmentat· <LS entradas do om·o. 
(Apoiados ge?·aes.) . . 

Essa orientação de S. bx. oxternada com 
hrillwnti:~rno ao encerrai' as sessões do Con 
gresso Agl'icoL.1. e li1unstl·~ü do l_!;leU ~·:stad_?, 
nos a~,segm·a que é <~ acc,~ao, e nao a macçao 
-a dlVLSa.de S. Ex. 

Poi::; bem . . sr. Presidente, ao concluit; por
mitta-me V. Ex. que fi.lça. minluts neste 
momento as palavras do Divino mesLro, 
tKo a. proposito lernbl'adas pelo illustre e 
operoso Sr. Dr. Carlos Travasses, em uma 
de suas beltas monogr;tphms agricolas: bate e 
se te ab1·i1·á, trabcdlut e acháms, longe de 
e1·,que1· os olhos ao crJo e i1nplo;·ar o milagr·e, 
volta-o·: para o. te1Ta, essa 'liJ{Te exlnnn~slt e de 
inexhauriveis tltcsotwos, e cum, cannho e 
uffago.~ wTanea dv suas en{r(mlws v p{'fo, 
a saud.e e a ;·iq1te-:u. . 

Eis a, maxima quo nos devo ser v n· de 
ba.mleit•a rH~ conquista de nus:::a emancipação 
oconomica e financeir~~. 

Tenhu cuncluido. (Mnito uem; 'iHniio belil,, 
Q OI'W{OJ' e CUtilfli'Íiileli(llllu Jit?[O.~ colle(.J((S pre
StJi2les.) 

lluCUMF.l~TU A IJUE sg Rl~l~ErtE o SH. vnUATO 
1\IASCA.H. E1'\ liA:-; 

E;;;posiçr.TfJ demonstrativa dr! dt~ SÍffll.«l 11arle de 
wmctmento.~ enlrt; emp;·egwl(}s da mesma, 
caLe(J'I1"'Í(! 11a E~s[. J'atlct de fiiJI'i'rJ Ce ntt·o.l do 
flrazil. 

o decreto n. 2417, do 28 d1: dezem b1•o . de 
1896, approvon a seguinte tahclla de venci
mentos~ ora em execução. 

P dh'is::io 

Tbesout>aritt • 
F'iuis .•..•.......... · 
Ajudantes de fieis .... 

Pttf,a<~oria : 
li lülS ••••••• , • • • • ••• · 
Ajudantes de fieis .... 

In tende nela : 
F leis ..••..••.•...•.•• 
Ajtvlantes tle fieis .••.• 

4:500$000 
3:900$000 

:3:500$000 
:;:900$000 

. Estaçõe::l especia8s : 
Fieis .... - ........ - - . 
Ajudantes do fieis. _ .. 

:3:600$000 
:::.000$000 

As observações 2a c 4'\ concedem aos fiei:= 
e seus ajudautes da tlH~sourarla .e paga
doriu. i.tlém dos respectivos vonc1men to .) ~ 
mna 'gratificaçio correspondente i.i lO 0/o 
para quebt'a::,, o uma dia.rin de 6$ áquol!es 
quo furem encarr·egados 'de fazol' pa·ga.
ment!os fóra, da Capital Federa!. 

As attribuições dc~so:; empregados, são a:'>· 
seguintes : . 

Fiojs e ajuclantos da thosourarw, : 
Receber dos chofes de trem, as forías en

viadas pelt~sdi versas esta,ções üa estri.tda,, con
for'il-as ,o entrega.l-as :w thesoureiro. Par~L 
desempénho de.~sa. unica, commissão, as
signam ·.v ponto ás 9 1/ 2 <.ltt manhã e rot i.-·· 
ram-se ;is 4 horas da ttl.rd ~·. 

Ficb e ajudantes de. pa,gadoria ~. 

Receber do pa.gadül' a importancia de umas 
tantas f,Jlhas e fttzor o pagamento ao pessoal 
da e~tralla. Dividem-se esses empregados, em 
turmas, indo umas para o in·tet'ior e fie ~mlo 
outras na CentraL As ctue vKo p ~ra o in
terior demoram-se no rnaximo 15 dias e, 
lindos estes, regressarn á Contrai, ohde, jun.· 
tttmente com a ::! tuL'mas que não viajaram, 
en&ram as 9 1/2 da manhã e retiram-so i.1.;5 
4 1/2 da tarde; 

Fieis o ajudantes da intendenciu. : 
Receber dus fornecedores da ost1>ada, ma

tel'iaes dive1•sos e fornecer ás e:;tações 
modeunt.o pedidos meosaes - EntrJ.m ús 
!-l 1/2 da manhã e Sttem ús :3 1/2 horas du. 
tarde; 

Fieis e ajudantes dai:i estações especiaes : 
Ter .sob sua guarda e immeúiata fiscali

zação os armazeris de impor·taÇâo e oxpor~ 
tação, comprehendidos os serviços de ba
ga:gens, oncommendas e mercadorht:-s, o 
movimonto de eu.rros, soa recebimento e 
remes~a, a organização das fulhas e bo
leGins de composição dos trens,_ .assim 
.como a do expediente relativo ao movi
ment.o o pernoite de car1•os ; fazer a re· 
vi:slio dos de::;pa.clws recebidos e calcular 
o frete tios quo tiverem do ser expedidos; 
formular as r•ebçõos da venda relativa. 
aos despachos om geral, oem como as da .. 
eventual d ;li arma,zons; escrípturar os li
vros de I'ogü;tt·os das merca.dorías recebidas, 
podeodo nuste serviço e no de calculo ser 
auxiliados pelos confGl'entes. 

Para desempenho de todos e~tcs serviçosf 
entram ás 6 horas da manhã e rotiram-r;o 
ás O horas da ta.rde, .!'eyesa!ldo-sc apenas . 
para. ho1•as de alrnoç~o. 
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Da compa ·a,çitÓ simples cntee as a,ttl'ibui
(~ões dos tici::; e seus ajudantes da la divisão 
Ô os üa 2a, 11·1b.-se a J.esigua,ldade que exi::;te 
entre os vencimentos. Ao pa.sso q11e os !lei ; 
~ seus ajulautes d:t Ia· divtsão, percebem or
den Ldos de 4:500$ e 3: 900$. os da, 2v., q uc 
teem 111Uito nmt:l serviço e muito mais PBS· 
IJonsi"tbiblade, perce bem a. pena.$ 3 JillO$ e 
3 : OO ~ l$000. Nã,j )ut motivo p ttraess:t desigua_l
darle de vencimentos ; si houvesse sena 
for'(,·osa, ,uente a f<.tvot· dos e mpeeg<~tlos d<L 
2a divisão. 

Sinãu vcja,mns : · 
Os tieis o .1jurbntos (h la di visão não Ca.

zom madeug .das nem por·u uites I! t)s r/a 2a 
fazem-n'us pelo menos um dia, sim ontl'o 
nfLo, os da 11' , não e.~tão sujeit 1S a, mnltas. 
pois o s :;u se r·viço é tão sirnples que at(~ ho.itl , 
.ainda, não houve um unico que fosse punido, 
a. o pa,ssu que os ela .za, tenilo ::t KOU '-~ '-tr'!-!;0 tão 
var'Íi.~dos e mult;iplos swviços. tendo de I·e~ 
pond.w pelos ompeog;.ulos que ::;o !J su "s oe
dens teab dham, só a muito cnsto con~e:.ruom 
a.Ll\ tVessar o anno, sem uma, punição qn e 
qmwuo ll1es é imposh, traz· lhes <:L:-> soguin 1.os 
desvat .t cl. '.{ens: menção ni.t fé <.le offici0, per·da 
do dia, perda da gt·atifit:ação tl'imens<Ll (l·ela
t iva. a 111 dia;; de vencimentos) ~\ perita (Lt 
folga, a .. nnual, pr Juizos e-;ses que ni"i.; Lllom 
OS Ja, ta u.iviSã·); put·que 11lll1Cí1 são punillv..;, 
Os fieis c ajudantes da, l" di visão re cbBrn 
sempre u;-; seus vencimentos inr.ogL·,Les o qne 
a.ind<L não a.cunteco coii~ os rlt' :Jfl. divi .~~aa , que, 
tond,J a so11 cargo a cunl'ccc;ão de do:-3p;tehos, 
estão Slljeítos a reposições, bt:> .:>.: si por 
a.ccumulo de serviço on qu:Llt1Llet' ouü',J llliJ
tivo, :w fJl'll1ularem um dc.:;pa,cho, cobt·am 
da·parte IIIOIIOS do que devia,mcobrttr·, a 

-di!l"el'ença é-lltes <lcscontarla. nu.~ Sü11S vcnci
men&us; os ria ta rliüisrro, não l:ompt~l'í!C ·m á 
repartição nos domingos e uw.~ f"el•i;Ldo;:; c si 
num outr•o dta quu.lqllCl', ha or(leilt da. Dit·c · 

· etoria de so fuzm· feria,do, sã.v os nnicus a 
gozar J.e.~se f'aVOl.'; os da 2 'L, no um r.a,nto, 

·não teem domingos nem t'el'iarlud e muito 
monos os dias conshlera.lus como tal ; a. 

' to. di,isúo é p.1g:.t i11 fal li velrnimte no5 dias 
30, 3 L ou 1 e a 2·• no dia, 4. TuJ.o i:Ho 

·seria nu.tu1'al c esb,rht, perfeitamente em 
·ordem. s1 por ventura a L" divisão só fo~se 
'coniposta de empregltdo~ qur. a ella che~as· 
sem· por promoção, o que consliltuiríu, uma 
regal.ia.. obtida, a custo de mur to:; ao nos de 
serviço. Não é assim no emtantu; c, com os 
fiei~ c seus ajuJ:.tntes da ttresouraría e p:t
. gadot•ia, · dá-se ainda. o seguín te ; 

Dovendu ser os fieis ·c seu:; aju~.hntes da. 
thesJuraria e p:~gaJoria., da . conth.nl;a do 
thesouroil•o, este tem I) dh•m1io de nomear 
quem quizer, o deste dil•.3ito a.inda, ninguem 
abdicou naqu11Jla. repa.rti~ão. Por consaguin· 
te, ao passo quo o }Jessoal do traít~go, e.;:t;l 

Vol. v 

sujei~o a co :curso e só consegue uni loga.r 
soffl'lvel a cust;t de rnuito ti'<tb:tlho, muita 
remoção ~ muitos annos de serviço, ao da, 
thesJurar1a dispensa s,l tudo isro, e om
pregt~.dos voem de fõra, perceber Jogo 
bvm; ord~nados, sem soffrnr a, ltlinima 
p:tl'te dos prejuízos a que estão cxpus tn~ os 
S0\1.1 c ,U :ga.s, e adl_luir,ndo to rro todos os di-
reitos conferidos a estes. o 

Ainda nã.o é tudo. Dêi-so mais o seguinte 
que, só pm• si, d ••·ia razão ao UJssoargúmen
tiJ. -0 thcsonreit•o A, ao r.oma1· pusso (1, seu 
log<Ll' . ll •Jmoia pai'<t :;eus fieis e a,judu.nt J~ , 0:3 
ii?div·iduos 13, C o O. No fim de qwtl.l'o ou 
ctnct> annos, A, pot' um quatqnnr m1tivo é 
1lemitUdo e substltuitlo pelo Sr. b;. I~ste 
pvrérn , ton1 ta.mbem os seu:; atilh ~dos (que 
qo ea,so sã.(> cb. trna<lo;:; pes::;oas rlo confianQu.) o 
p: tr : ~ os cullúc:.Lr dispan:5í.L os Srs. li, l) u D
os qua,es, nfuo são <lOtntttidos como deviam 
sel' e .,im removidos pLLra <~utr• tts divisões. 

A c ;n tece, p.m1m, que estes empl'oga.d o:-:> não 
v:'to CIJrneça.l' nova e<Ll' L' cil'i~ e por cunsoguin
te tel'<1J, fl <.~s divisões P:1l'<t onde {'tJ['OJll, lo
gar CJt'respondentc aos voncimen Gvs qnc ti· 
nllam n·.t ta di ví.:;iil), result•tntitJ d.l turlo íilto 
que B, C e D com qtutro ahnos de serviço, 
dto por· exemplo [J<H'<.t o trafego, uccupar 
mclhol' posiç~ã.o o p:;:'Cllber mellwt·c~s vooci
meutu:; do qu3 F quo j(t tem sei.'J, sute c oito 
<W!lo:Hle CtLSU. c que ;dada ü apcna,s conferente 
de 2·· cl tsso e <L-; vezes de 8Q·. 

Com o; ê.l:iullantcs de fiel, lltt 211 <li visão, 
dú.-s• .. l ainda, o :-;egtlinte : o Lug•tr de ajudante 
de fiel cons time a, pl'omoc;ã.l> immeili<.~tLmtm
tu 8ttpcl'iur ;w logtti' rle cunl'm·e :tte de P 
cl<tSstJ e no emt'lnto o:~ vencimentos tlO.'J em
pregados J.es;;L categoria, c os daqnolla. são 
o.~ mosmo:-;, i..;to c!, :-::OO.l.S. Do i'ói•m:L que o 
o conft.H'onto do i" claSSll 1'u.z. .jus a urna pro
mu(,:f.í.u, obtcm-n'a, a,ngmont:t a sua, Jl.ml)~L de 
doils parlt einco contus llc t·c~L-:;, assume 
maíot· somm:t de l'Jspun:)a,IJilidade c accurnu
b ma.is serviço, mas continua. a pet·cebcr os 
me.smos vencimentos (lllO percebii.t. 

A ob.sJrvação 2a. da tabella u. 1, q11e 
acompanhou o regulamento OI'a em vigor, 
fixa aos fiois c aJudantes du, paga.doria e &he
soul'aria, uma gra.tHicação, pu.1·~ quebras, de 
lO % sobt'C os respLctivo.s vencirn.mtus. O 
mesmo ü conccilido aos fit'is recebe1.10res das 
estações espec.aes, segundo es&atuo a ohser
va.ção :1a da tabeUa n. ~.. Parecendo (~ pd
meíra vist.tt. que o:-J cmprogadns do ambas as 
divisões gozam de igua.l favor, assim não é, 
pi;ís, ao passo que os fieis 11 aJudantes da thc
som•a.t•ia. c pagadoriu. nunca teem p:ejuizo, 
poír; só iida.m com omps•egados(,lc quem som
PL'e é t'acilrcha,voi· quiLlqur.r ditt'ot•ont;a en
tt•ogue a maio1• ou rocrbllf ~ dn nrcJW~) o, o 
quo ê mais, tru.ba.llu~m liHHH>I'O •~om vaga1•, o 

6V 
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mesmo não acontece com os fieis r·ecebedores 
Ja 2a. fli-trisão, que só lidam com o publico 
(que nunca restitue o que recebe de mais c 
não vacilla. em dar iúeno~ do que deve dar), 
e que tem horas de tantoaccuinulo de ser
viço em que é facílimo haver enganos. 

Feita esta exposição, em 1.1110 não ha uma 
in verdade c nJ. qual não se faz a comparaçft.o 
entre os serviços dos fieis das estações espu
ciaes e os dos demais emprog::d0s do tl'afego 
por ser longa, a tarefa, cmbot·a trouxesse 
como resultado benefico mu.is argumentos em 
favor dos pi'imeiros, . estes, fieis de arma
zens, seus ajudantes c fieis recebc~dores, das 
estações especiaes, pedem que :.L bem da jus
tiça sejam elevados seus Yencimentos do se
guinte modo: 

Eslgçõcs especicws 

Fieis do arnmzem, de 3:600$ para 4:200$000 
Fieis de rccchedo!'os, de :3:G008 pa.ra 4:200;~000 
Ajudantes de fieis, de 3:080$ para 3:Ci00$000 

Como fV vô, ainda :~ssim não 1lcn.m o.:; vun
cimentos equiparados a.Js da 1" dLvisã.o,' oqui 
paração essa que não. podem por saberem ser
então necessa.ria. uma. reforma. geral em tod:~s 
as tabellas de vencimentos do tr·afego. 

O.s actuacs fieis o a,judantes das estaçõt s 
ospeciaes s:Io empregados muito rtntigo 3, visto 
que todos os fieis l;eem mais dJ vinte annos e 
os ajudante.:; mais do quinz.>.,eassim nadu. mais 
justo que os ::icus vencimentos sejarn,como po
dem. equiparados aos dos·u.gentes do f!,"' e 
:311

• clas;;os. c;~t'gtJs e;;ses qne não toem mais re
spons:.tllilühv.lc, no11t rnai~ serviço tlo que os 
do fieL 

ClllnpPc ainua. notar que o nurnero do fie:s 
do armazc111 e recebedores, e njudant.cs de 
fieis, nas quatro actuaes estações ospeciaos é 
ap;ma~ do 11 fieis e seis ajudantos,cujo tota.l de 
Yancimcntos importa em 54:600$, dado u au
gmento podirio o totitl elcvar-se-h:t a li7:800$ 
o pJr consegumte u at:crescirno ser<t apenas 
ue 13:200$ annuaes. 

Para terminar, adduzil' ·Se·lHl. mais um 
unico argumento: os b.lhet!!iros das estações 
especiacs teent de ordenado 3:nOO$ e, pot'Ütnto, 
mais do que o~ ajudantes <le fieis; no ~m
tanto entre o se1•víc;o de uns e rs de outros não 
póde haver conlparação, e tanto a rel"ponsa
bilidado dos segundo!-: é superior á dus pri
rnciros que a fiança destes é de 2:000.$ e a 
daqu9llcs é de 5:000$000. 

O Sr. Rodrigues Doria (')
Sr. Presidente, venho apresentar á Camara 
dos Deputado.:; um projecto, que sobre ser 
uma. necessidade de inte'resse geral, é uma 

l·} E!; te dí~cu1 so cão foi I'O\'iljto l'Olo ondor. 

medida de progresso c ad~antamento plrt\ o 
Estado que tenho <L honra de repres~o..tae 
nestn, Cas[~. . . . . . ~;. 

Demais. além de um meio de progreaso .c 
de acleantamento, eu posso d :zm• que .êàte 
projecto é uma compensaçã.o par!1 n,qi~egc 
~stado, ou, por outm, um<:L l'eparaç<w. SlDao 
de uma iojus~íça, ao meno,g de uma fu.ltti, . ~le 
uma omissão commcttida pelo Govel'no ge
ral para com o pequeno Estado de Sel'gip~. 

Sabe V. Ex.~ e sabem os Srs. Deput';;dos, 
que esse Estado, apezu· de sJr um Estadô 
maritimo, vive completamente isoln,do d :~ 
federação. 

Sabe V. Ex: quo a unica navegaç~Lo qnc 
nós temos, ma.is ou menos regular, que é a 
navegação do Lloyd, na ::ma linha do norte, 
saltn, da, Bahia. pn.ra o Estado de Alagô~s. 
sem tócar em Sergipe, ohde effoctivamonte 
ditrict.ldades lü que nào permittem a;· entrada 
de taes vapores. . . 

Sa.bc t :tmbem V. Ex. que hu. uma linb, 
chamada. do Sergipe a · Alagôus, linha que 
existe só para ingloz ver e para rccebo1• 
subvenções. 

0 SR.. .JOVINIANO DE CARVALIIO-ApoiadÓ; 
sô tem servido para recebel' subvenções. 

0 SR.. RODRIGUES DOR IA - E' uma linha 
que não funcciona c que não manda ya,. 
pore.; a Sergip~J. 

V. Ex. o a Camara sabem q tlo osso pe
queno Estado é um daq Ltellos em cujo sol'Q· 
não passa, nm metro de linha ferrea. Seus 
habitantes não tiveram a dita do ouvir o 
silvo dtt locomotiva., que é a introductora do 
progresso mater·ial o moral. . . 

Eu venho uprescnt:u um pt•ojecto, fazcml1o 
com que unHt est.1•ad '• rerrea penetre· no 
solo sergipano. 

EstG projecto não constitue uma ínno· 
vação ; é, como disso, <L repn,raçiio de um;~ 
injustiça. Examinando o ma.pp.1. da viação 
geraL do Brazil, h a seis ou oit<? ano os ai? pro
vado pohL Garoara com um proJect;o.de lcn quo 
e~tá uo Senado, encontra-se perfeitamente 
traçada. a cstl'n,•la de que trata. o meu pro
jccto, que attendc a urna necessi.:.ude t•eco
nhecida. c cxi[?ida pelos pode1•es da. Repu-· 
blica, nocnssíuade t.jUO além ue ser•, como ~ 
disse, um beneftcio local paru. o Estildo quo
represento, é goL•a.l, JlOI'quo, por osso meio, 
ficadí.o ligadas al'l rcJos de ostl•;.t.tlrts do 
ferro do norte oom as do ~ui, ~·opl•nsenta.do 
pelo Estado quo V. Ex. rept'o~;Cntu. nUiiLa. 
casa, tão dlgna.mcn te. 

V. Ex., que foi Deputado nu, Conatituinto, 
deve conhecer bem este projeetü; foi um d•~:i 
seus approvadores, si nelle não eolla.borou. 

Para justificar a. necessidade desta c:.; tradu., 
relatn,rei um líwto. , I 
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· 'O ··· m~z p<~ss<td~ ir~ompcu em Sergipe ·. ~· I . Pa,ra molltor~tr esse e3t·1do de co usa~ 
·pe;to · bubomca, 1nfellzment3 lovada daqnt devemos fazel' do porto da B:\llia o nosso 
por um vapor de uma companhia pa.1·ticular p:)rto. 
qu~ de vez cm·qun.nd·J lllcLnda uma embarca- A Bahia, o Recife e Maceió tornar..t.m-se 

·'ção<.L Sergipe buscar assucar. cidades grandes, 11Jrcscentes e ricas por dis-
., 'No dia 3 do ·corrente recebi um tolo- porem de communicações faceis com os ou
geamma do governador do Estado, dando tt·c~s pol'tos; c Se1·gipe ::;cria tambern uma 
conta da mortandade de r::ttos, qnc, como cidade florescente, como quat1LUOl' dessas que 
V'. Ex. sa.ln, é o indicio üo app:Hc .~im .:nto . acabo de cit .1'. si dispuzesso da mesma fórm<~ 
du peste. de f;tcilidad.c de comrnunicaçõcs. 

Lmmediatamente procurei manü.tl' p.1r:.L Si Sergipe csti vosso ligado por uma es-
Sergipe meios l~C dcbellat· "· molcstía, en- tra.da. do rcrr·o com a. capital tla Bahia, pôde 
viando grande quantidade do sóro c vaceina. se affi.rmar quo em 1;1·cs dias se podiam esta
mas só no dia 22 cL> corrente mez, conCorme b~Lecm· comrnunieaç:ões prompta::: eot1·e Ser
noticiá o Estado de 23, foi que chegou Lá a gipl3 e a Capital Federal. visto como lÜ1 
yaccina. . Bahia aqut us paquete::; tr.ansatlauticos gas-

Vê V . .Ex. que é mais facil it· ü. Enropa t:tm apcna":: dJu:; dias. 
do que a Sergipe. FunlicLllo nestes motivos, acredito qno o 

Pt~ssamos um mcz e mais sem rccebcemos projectl) pD.s~arü. rapirlo c triumphant•j nesta 
noticias de So t·gipe e sem lii podermos ir. ca.sa., como reparação de uma in~nstiQ<L feita 

A tradição á nadt. f'l1.zce p<H'"· melhorar e como compensaç:ão dada ao pequeno Es~ado 
isto. c1uc tenho a hum·a de rcpt'esenta.r. 

Outro facto: A se .!C:1 qn) assolla. o norte llo O que proponho se oncontt·a ll') vrojocto 
paiz t<Lmbem pl~ssa pelo meu E:sb.do. geral de via.çfto appeovado pela Carnn.ra. 

A commis~ão encal'l'O;..('.bda de tomar me- Apresen to meios (lO f'acilital' ti, União a ex
didas J•<~ra debellar· a cl·iso quo a.va.ssalh 08 ecução das obras, sem a garantia dircctu. de 
Estado; elo norte incluiu ontrc os EstD,dos jui·os, que é processo dcsageadavet ao Go
quo devem ser 8 . ccoJ'i'idos 0 Estado d:L Ba- ver no, J'acilittmdo deste modo a construcçã.o 
hia., esquecendo que u. sncca para. chegar <.t du. est.L·adé.t do fel'ro · 
Bahia tem do passar poe Sergipe. Ainda no projecto ha. um meio de podm·em 

Assim, S.•. Prasidonte, prr e.;;s~s motivos e 
ainda porque Sm·gipe. a,pezar de pcqnono, 
não é um Estttdo a desp1·czar·, j;t porque sna 
populaçfi.o, talvez a lnais denst•. uo B1·azil, é 
muito lalJOL'ÍOSrl., C ,j;.i, fJOI'CliU SCIIS produetns 
são varia!los e irnpol't·wtes, tnnho a honrtt de 
apresentar o pt•ojecto u, quo me t·ercri. 

Ime d.a,r:i nulios faceis de exportação a es1.e 
Estaúo, onde os l:Lvr·adot•o::; :tlmlld('nam a eiil· 
tul'a ou niiO a fuzem pot•qnc não t~wm meios 
de communicuçfí.o. 

os I.~stados, mn cujo sóio pu.ssa :.1. estruda de 
t'cl'l'J, se sulJstHtiÍl.'CIU au Govel'no t];t União 
na indcmniz:.t.1:ii.o da despeza com a osl. 1·ada 
de fm·:t'J. 

Acr·edito, poetanto, que u projocto terú. 
rapida appeovação no, CrtJIHtra, não preci
sando pu r ora acerc~cen ta r ot.lLPus rnotivos 
para. o f'nntlament.ar. O pt'Ojeeto é eoncebiüo 
nos seguin tos tcn·mos. ( U.) 

DJvo declarar 1t C:unarn. q11c já lt.JllVO uma 
concessão com gnt•antia do jut'tJS, para uma 
cstt-adu. de fol'l'o quo, p:.tl•t.iildo tla ca.pital, 
tusso a Simão Dias o v.o rio ~- F'rancisco, 

0 Sa. JOVINIANO DE CARVALIIO - P01•que quasi ideni,jca. a esta. 
desanimam :vor fulta dn meios de cun· g~s:t concessã.o foi dada a . uma. companhia 
ducçf.í.o. que iniciou as obras e prcptLrou parte do 

O Sa. RODRJGUE:;; IJOH.IA- Quando ha dous 
annos o nobre Deputado por Pernarnlmco, o 
Sr. Cot·nelio da Fonseca., fez um es!.udo da 
Ia.vom·a da c:1nna o do-1 meios de melhorai-a, 
fazendo um:.t esta.tJstica da producçfí.o e expor
tabão de assuca,r,. chegou á conclusào de que 
Sorgipo · ostd. collocado om tercoii'O logar, 
ficando provado que expot•tamos rnais assuear 
do · que o Estado da Bahia para a Capiütl Fe
ílct•al. 

0 Sn .• JO\'!NIÁ~O DE CARVALHO-Apoiado. 

leito; mas, infelizmente, e~sa companhia 
quebrou e nii.o pôde le,·m· a.va.nte a emprez(l, 
csl.ando as obras a se es~rugarcm . por f'a.Lt[L 
de conservação. 

Sento-me, aeredita.ndo quo o projocto não 
encontrar:1, embaraços par;,, se torn:.tr lei do 
paiz. (M,tito t;,Jm; muilu úem,) 

l"ica. sobre a .\'lesa, u.té uUeriol' deliberação 
o seguinte 

t'RO.r I·:GTO 

o SR. noouWUES DoruA -0 a.ssuca.r, o al· o CongJ?OSSO NaCÍIJllU.l decreta: 
godn.o, Oi! eoroa.os, pMém, que pr•olluzimo~ Art. 1.° Ficí1 o Governo autorizado n con-
ftf.rHn 14lU J)OJ~ falta al1soluta. do tr·a.nspot•to, lti'M~t:H eom !lncm maJs vantagens ofi'erccct· 
do nt.a.ragnl)lto. a I'Onsl,t•ucr,!iio de uma. esl.rad~ de l't:rro c1u.rJ 
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entroncando no rrtmal do Timb6, no Estado 
da Bahia, vá terminar na cidade de Propriá 
{margem dtreita do Rio s ... Francisco) no 
Estado de Sergipe, ligando pelos pontos mais 
cónven;entes a cidade do Simão Dias {L de 
Aracajü, capital de . .,te mesmo gstado, 

Art. 2. 0 Para indernnlza.ção do custo da 
construcção da Estl'ada, inclusive edificios, 
matot·ial rodante e mais depcndrncia.s ncces
sar.ias. o Governo e111Htirú . titulus que Yl3n
~erão os juros do 6 c'lo ao anno, redgàtu,veis 
deo t,ru de 50 ao nos. 
. Par;Lgr•apho unico. Os titulos a que se-ré
fere este artigo serão entregues ao contra.· 
etante á pl'opurção dos kilometros que furem 
sendo dados ao tr~fego. · 

Art. :3.n Os @ta.dus aos quaes aproveita a 
linha fer·rca a que se refere o art. 1° podem 
adquirir o dominío do trecho que atra.vessu,r 
o seu terdtorio, subsr.ituln 1o-se, em qual· 
quer tempo, no encargo do resgate dós tí
tulos, indemnízan,J.o a União pelas impcll'· 
tancías que tiver<nn sido ou forem sendo 
,:paga::;. . -· . . 

Art: 4. o Sera,o de sms mezes os prazos 
:Para apresentação dos estudos. _para a con
struc<.~ào da estru,da após a ass1gnatura do 
eontracto, e para o começo das ol.Jras após a. 
appr·uv.tção dus m.e.~mos estudos, e de cinco 
annos pa1·a a conciusfw das ob1·as . 

Ar-t. 5. o O Governo cederá ao contra
ctante us obras e mi.ltteriaes que per·tencoram 
á empreza que tinha o privilegio da con
strucc,;ãu du. via ferrea do Aracajú a Si mão 
Dias com um ra.mu,l para a Capella. 

Art. 6. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sab da.s sessõBs, 15 de se!.omhro de 1903. 
Rorlrigt,es Do··· a. --Jo·oiniano de Cm·valhiJ.
l'elisbelto F1·e:r·e.-Olil)eira Valtadrro. 

todos seus acces::;oJ·ios, bombas, encana
mentos, etc. 

- Art. 2. o RevoQ'am -;=;e as disposições em 
contrario. ~ -

Sala das Co1nmissões, 15 de setembro de 
1903. - Domingos Guhnai·l'res.-'- V. Masca
renlws·. 

~. 10:3 c---:- 1903 

Redacçéío fiMd tlo s•1bstitttt.it7 0 ao pn~jecto n.72, 
ele 1902, detenninando que o encm·re.r;ctdo 
do Pombal J11ilitm· seja ttm officiat do eroer
cílo do qwalro cwli·vo Olt 1·e(m·mado, esco
lhido dentre os subalteJ·nos ou capi((fes, re
vogar~o nesta pr;wte o urt. -f:a da lei n. 403, 
ele 2,4 ~!e otttub1·o de 1896 

(Vide iirojectos ns. 72 A, d ,a 1902 e 103, de 1903) 

O Congl'esso Nacional resolve: 
Art.igo llllico. O encancgado do Pombal 

Militar ser<L um- oificial do exercito do 
quadro ac&ivo ou reformado,escolhlrlo de11tre 
us su baltcmoa on capitães, ficando nesta 
p ~rte rtlVOgu.tlo o art. 4° tl.a lei n. 4031 de 
24 de outubro d:; 1896. 

Sala das Cormuissões, 16 de setembt>o de 
1903. -Domingos Gi!imctn'"íes.- Vi1·iaio ilfas
carenhc!s. 

N. l 33 U2 
-- 1903 

Redacçtio final da emenda a~ j)1'0}ecto n. 133B, 
deste 'tnno, decta1·ando que gosaN!o de {i·an
quia }Jostal a COITesr~ondenda. e os impt·essos 
do 0/ Hb N(lval. 

(Vide p1•ojecto n. i38 D, P e U de 1903) 

O Congresso Nacional resolve:· 
Vão a imprünh· a,s seguintes 

REDACÇÕES 

A1•t. Lo Gmmrão Llo franquia postal tL 
cort'espondcncüt o os impressos do ctuh 
Na,val. 

N. 79 B-1908 Art. 2.() Revopam-se as clisposícões em 
contrario. 

Re-lacçao fZrw.t do pl·ojecto n. 70 A, deste Sala ctas Commissõcs, 15 de ·setembro de armo, que auto;·iza o f.J1·e.~iúentc da Rep~t-
ulica a isentw· rle dh·eitos de impm·taçt10 o 19()~1.-DOiilÍH.tJOS GuinumTes .-Viria to Masr:.a• 
materiat que as Camaras Jlunicipaes do ,·en/(((s • 
Ceard prP.cisarem importo.1· paPa abasted· ~. 1:3:3 T 2 _ 190::: 
mento de agua om seus 'f/I.IO'iídpios 

( Vide projecto n. 7<J, de 1903 ) 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 ~o Fiea dosuc .jú, o Presidente da 

Republica. n.utorizado a isentar de dil•eítos 
de .impo1•tação o materí:.tl c1ue as Camttl'as 
Municipaes do Estado ·do Ceará p1•ecisa.rem 
jmportar ,pat•a abastecim.ento de agua om 
1:1eus mumcipios, bem como eatavon1ios c 

1~erlacçao fltw.t da ClltCiiClct Wi 1í)•ojccto 1H01WI'O 

1.98 B, rlt!MIJ unno, declarando que uo.:tWt."tO 
da f'ranql(ia ptMlat a corre:lJWndcmcict · r~ os 
impl'es.w.~ do Ctub MU~tr.o· 

(Vide }Wojectos na. i33 B, P e 'l\ de 1.903) 

O Congt•er;so Nacional resolve: 
Art. !. a .gozarã~ da franquia posta;lu, ,COl'• 

respondcnc1a. o os lnllll'es,sos do Club Militar. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:10. Página 32 de 36 

SESSÃO EM 15 DE SETEMBRO DE 1903 357 

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

Art. 2. 0 Rovog:1m-sD as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 15 de setembro de Sala das Commissões, 15 üo setembro de 
1903.- Domingos Çuimarttes.- Viria to Mas- 100:3. - Donüngos Gui'liitJi'(h:s. - V. Mas· 
.:w·enhas. ca1·enhas. 

Redacçr.i;o flnal dt.:, emenda cw proj~·cto n . 133 C, 
de~te cmno, declarando que ,r;ozarâ da {1·an 
qu1.a postal r! « Revista Medfco" de Sao 
Pattlo 

(Vide projectc,s ns. i :33 C, :\' e X, de 1903) 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o GozarCL üa franquia postr~t a Re

vista j}Jedica de S. Paulo. 
Art. 2. 0 Revoga.m-~;c a.:S disposições om 

contra. rio. 
Saia das Commissõe.s, 15 de setembro de 

1903. - Domingos G~tirnq·1·tíes. - "V •. Jlas
carenlws. 

N. 171 A-190:·: 

Redacçao final do p1·ojecto n. 171, deste m1.no, 
u.ntorizando o Presidente da Republica a pc!
gm· a D. L!li:;a Dttart~ Suyal) Lobato os 
vencimentos cliJ ·se H firwdo marido Pedro 
Er·angelista de Neg1·eiros Sayao l.obuto, 2(} 
olficiat, aposentado, elo ('on·eio Geral, ~OI'
responrlentes ao JICriodo decorrido de 14 de 
novembro de 1894 a :'5 de julho de 189:'5~ 
1·elet..ada pant i sso a p1·escl'ipçtío em q~w in
C07Tlwam. 

O Congresso Na.cionalr t~solvc: 

Art. 1.° Fica o Presideu te da, Repablica. 
autol'izado a pagar a D. I,.uiza Duart' Sa.yão 
Lobato, relevada par;~, isso a prescripçã.o em 

N I 154 B _ 1903 que incorrel'am, os voncim•:utos de sm~ fi
nado marido Podr·o Evangeltsta dll Negr·~lroS 

Redacçcio fin_al do p>·ojer~to n.154, deste a:rmo, Sayão Lobato, 2·' oniciu.l <~poscntatlo! llO Cor
qtte auto;·1.za o P··esulente ela RepuvUca a reio Geral, corro . .;ponden:;e::;; a.o per~t,du de
abri,· ao Ministedo da fiue;"ra 0 c edito corrido d1-1 14 ... e novembro do 18~)'~. data da 
ext~·t.J,o1··dino.rio do 25:090$16:'5; sendo: aposenta.dorw, a 5 do ,iulllo J.o 1895, du.ta do 

· 21:500.) po.ra pa_qcw os vencimentos elo ca· f:.tllccimen&o do referido officitLl. 
pitão Jlnnibal Etoy C'a1·doso, pr·ofessor da Art. 2. o P:.n•a oceorrer á importa.ncia 
extincta Escola Maitw· de Porto 11leg1·c: desse pagamento, abrir<l 0 GoYerno o necos
:2:672$040 para pr1.ga1· os de ,1nto;·11:o Se- . Sê.triu credito . 

. meano rlas Merces P1·ot:o, mest1·e da rffu;i.na 
de setmlhe1:ros do emtincto 1b·senal de Gue1·- Art. 3. 0 Rovoga,m-se as disposit,:Ões em 
1·a de ~ern~·mbuco ; :'516$125 pan.t. palJm· eontrario. 
os de (.anrlzdo Oomes ele S,i,; c 4028 o.~ Sala das Commissõef::. 15 du setembro de 
de Oesario 111.'anoel do JJom{rm, aquelle 190'L _ Dom·:nr1os Gnim.a 1·ríes. - V. Masw-
gua~·da fiel e este se1·vente do Depo,i/o rlrl 1-enhas I • 

.Polroo~·a de ftlatatú, na Baldr.r., disjumsados 
do Se1"VÍÇO 

O Congresso Naciomtl .resolve. 
Al't. 1.° Fica o Pl'esülente d:.t RepubLica. 

a,utoriz;tdo ;.L <.tbrir ao Ministerio da, Guerra o 
credito ext,raoedloarlo de 2::>:090$165, sondo: 
21:500$ par:.t pu.ga.r· os venclmon tos do capiho 
Annibal I~loy Cardoso, pl'ofossor da extinclitt 
Escola MUi taL' do Pul't.o Aleg-l'u, n0 pet•ioclo 
úc 17 <lo a.bl'il de 1804 a lü de novembt•o de 
1897; 2:672$040, par<t pagtÍ.L' t;S de Antonio 
Semea,no d;.Ls Me1•cê' Pro to, mestl'e tla IJffiei
na de , Sürra heh•os do oxtinct.o .Al'SI•na.l do 
Guel'l'U. de Pornu.mlmco, no período de 10 do 
janoil•o de 1890 a,20 domu.io de 10>0;516$125, 
pu,ra pa.ga11 os de Co,nditlo Gumos de Sá o 
402$os de Cesu.rio Manoel do Bornfim, a,quel
le guar,lu, fiel e oste set•vent;e do Deposito de 
Polvora de Matatú, na Bahia,, a contar de 1 
de setembt•o ele 1902 a,té 5 do fevereiro tio 
H~O$, quando foram dispensados. 

N I 193 A- 1!10:: 

Reclacçr7o final do ]JI'o)ucln n. 193, deste 
anno, qtw r.nttor;za o PTesidentc d.a Rep~
!Jtiça a aln·1:?· ao .i\{. nisle1·io da [N(lu.sf?.•to., 
Viaçao e Ofn-as PHblico..s o crerlito extra
o~Yli1w.rio ele 179:400$, 1)al'a pu.gu.?nento, 
no pl'esente exetcicio, r.la ga1·antia rle juros 
conceriirlt:G á «Compagnie A1!-xiliaire des Che
mins ele Fer· rm Brésil· » 

O Congresso Naeional. resolve: 

AI't. Lo Fica. o PL•osidento d.u, Ropubllc;,. 
a.ntori Zit(lO ~.~ abi'Íl' ao Min igl;el'io ÜiL In
dw:;l,riu., Vlwão e Obr;~s Publicas o ll'l'!)dito 
extraurdina.l'ÍO do 179:400$ pa a ;tttendel' 
ao paga,rnenta, no presen1;c exer; ~ido, do. 
ga.l'a.uti~J. do juro coucedidi.~ (~ Cornpn,rp~ie 
A'Mxiliai1·e des Ohe'm,ins de Fer a1t B,·dstt, 
pelo deereto u. 3.184, d.o m de ·dozcmbl'O 
de 1898. 
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Art. 2.0 Revogl\.m-se fts disposições em 
c~nti;ario. 

S::tla das Commissões, 15 de sétembro de 
1908.-Domingos Gui;naraes.- Vir:·alo Hasca-
1•enhas. 

Viação e Obras Publicas o ct'edito extHi.ô~i 
dinario de mil e duzento:j contos de · ::réi'S 
( l. 200:000$) para occorrer ao pagamento 
das de3pezas de custeio d\'1. Est1;ada de FP.i'N} 
03ste de Minas, durante o segundo ;,eméstré 
do corrento exercício. ···' . .:~ 

N. 205 A- l903 

RedâCÇ{{O final do projecto n. 205, deste anr~o, 
- qtte autoH::a o Presidente da ReJm'úlicli a 

concéde1.- ao medico do liospitill S Sebastiao 
D1·. José Lopes da Sil·oa .Junior toit anno 
de licença, co;n onlenaào, p ani tratamento 
de sctude 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica. o Pre 3idente da Repu

blica autorizado a conceder ao medico do 
Hospital S. ,SJbastião Dr. · Jo.é Lopes da 
Silva Junior um anno de licença, com · orde
na4o, para tratamento de sa.ude, onde lhp 
convier ; revogadas . as dispo.~içõ :> s em con-
trario. · 

Sala das Commi;)sões, 15 de setembl'O de 
1903.- Domingos Gtt-inwrcTes. - V. Masca-
1·enhas. 

N. 206 A-. 1903 

iiedacçlio final do p1·ojecto ,;,, 206, desle anno, 
qtte attloJ'iza o Presidente da Ue1niblica a 
aoncedm· áo conducto1· ele t1·em de fa. Classe 

· ·da 'Estt'ada de Fei·ro Central do Araz-il 
Bentó Jose do, Silva um anno de libença, 
corn m~denado. )l(t1'a f.J·cdamenio de Saucle 

.o CongPesse> Na~ionaC l'esolvc: 
. Art.igo unico. Fica. o Presid~~nt~ da Repu
blica. autoriza.do u. conceder a'' eonductol' do 
trem de la classe da Estradn de Feno Cün
tral do Brazil Bento José da. Silva um a.nno 
da licença, com ordenado, para. tra t :tt' de 
sua saude ondelhe convier; 1•evogadas as 
dispqsíções em contrario • . 

Sala . da.s Commissões, 15 de setern bro de 
1903. - Domingos Guimadles. - Vi1"iato 
J.llascco·enlws. 

N .' 212 Á - 1903 

Redacç~.Tojinat do )ll'~jecto n. 212 de:;;te anno · 
que au.tori.:a o Pl·esidente da Republica a 
c.clJrir ao ;lliniste1·io dct Irulust1·ia, Viação e 
Ob1•as Pulilicas o credito ewt1·am·dinario de 
1. 200:000$ pam occorre;· ao pagamento rlas 
despe.:as de cttsteio rla Est1·o.da. de FeiTO 
Oeste d~ Minas, d~urante o segttndo semest1·e 
.do corrente ea:e?~cicio 

o ·oongresso Nacional roiJolvo : 
Art. 1 . o Fica o Pl•esil.lente IH1 n,epulJlica 

autorizado a abrir ao Ministerio dainüush•ia., 

Art. 2. o Revogam~se as disposições ein 
contrario. · .. · :., 

Sala das Com missões, 15 de setembro de 
1903. - Domi?l gos Guimanies. · - V. Jlas~ 
carenhas. · .. 

N. 223..;._1903 

RedacçlTo final do ptojecto.n. -109, de 190:2, IJH3 
autoriza o P1·esiúente da Repablica ,a con
cede ~· ao amanuen se da Escola Polytechnica 
da Capital Fe.Je;·al Innocencio Dru-m'ilwncl 
Jttnion'seis me:z-es de licença, com. ordenado, 
]Wra t;rata1· de sua saude · 

O Coogros3o Naciona.l resolve : 
A.rtig0 uni co. Fica. o Pro:idente da Repu

blica outorizado · a conceder ao amanuense 
da Escola Polytechnica . <testa Capita.llnno
cencio de Drummond Junior ·S)ÍS mezes .de 
licença., com direito ao Ol'denado, pÚ~,tl'at~r 
de su·a saude onde lho conviel' ; r~vogadas . 
ns disposições em contrario. . . . . ,. 

Sala das Cómmissões, 15 do l:etembro de 
1903. -Domingos (}uim~o·i'tes. --:- Y. Mc!sca~ 
·renhas. 

Vtte a imprimil• o seguinte 

PAI{ECER 

N. lC4- 1903 

Indef'ere a petiçiío em Qlte os fleis da Pagu.dm·itt 
do Thesotwo· F'edetal 14'/·ederir:.o .!t~lio da 
Silva Tn1nquei1'a e Leonardo llem·ifjue da 
Costa Netto pedem, isençliO da í·e .iponsabili· 
dc!de de indemnizco·. a l!àzenda Nacional de 
.5:800$766, que JJagal'am indevidamente 

Os fieis . da Pagador ia do Thesom•o Fedet•al 
FreU.erico Julio da-Silva Tranqueira o · Leo· 
nardo Henrique da. Costa Netlio, em roqucl'i· 
mento de 17 de julho· do anno proximo findo, 
impetl•aratn· do Congresso Nacional a . g~·aça. 
do isentai-os da, responsabiliuade de- indo· 
mnizar a Fazenda Nacional da quantia de 
5:800$766, que pagaram indevidamên~e ao 
porta~or ou portadores de sPis cheques ·falsi-
ticados. · 

Allegam os suppliéantes que foi descoberto 
o autor desse c1•ime e entr·eguo- .á justiça. 
publictt, queo condemnou a qua.tro annos e 
oito mozes do lll'isã.o cellular. 

nu. cei•tidu_o apreiSI.m_ tada. polos suppli~antes 
constu.realroonte u, condemnu.Qão·do Alft•edo 
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Ferreira Falcão, mas sem estn.r mencionado 
o:,seu crime. 
. Presente á Commissão ilo Orçamento are
fei~ida petição, foram soLcitadas do Sr. Mi
nisti~o da Fazend<~ informações a. re
speito, e do officio em que S. Ex. prestou-as 
consta. queos supplicantes são bons funccio
narios e nenhuma connivencia tiveram no 
crime praticado, não tendo havido mesmo 
por parte dellcs desídia. Entende mais S. Ex. 
que trata·sc de objecto de graça, da compe
tencia do Poder Legislativq. 

Pelo Decreto n. 73f3, de 20 de novembro 
d.e 1850, a.rt. 30, nenhuma responsabilidade 
tem os fieis de thesoureiros ou pagadores 
para com a. Fazenda Nacional, mas sim para 
con1 03 funccionarios junto dos quaes servem 
e· que responuem civilmente petas suas 
tal tas. 

No caso de que se trata, o pagador é o 
unico responsn.vel para com a Fazenda N<1-
cionê1l, que por elle está sendo indemnizada 
da quantia refe1·ida, em prestações rnensaes 
cl:e 100$000. . 
. Ern 27 de agosto do anno passado, a impor

.. portancia do desfalque est,tva reduzida a, 

.3ü33$166, devendo hoje ~er de pouco mais 
de 1 : 800$000. 

A Commissão de Orçamento é do parecer 
que seja. indofet•ida. a petição dos suppli
cantes, porque, não sendo elles devedores âF<:~· 
zenda. Nacional, não póue o Congresso con
ccder·lhes u. gmça. impetrada. 

Sala das Commissõe.~, 15 de setembro de 
1903.-FI·ancísco Vei[Ja, Prosidente.-PoHla 
Ramos, Relator. -Con1elio rla l''oMeca.--Lau
·;·i11do Pita. --~;alvlio Cw·jjc1tlwl.- F1'Q11Cisco 
Sd. 

Vão a impl'imit• os seguintes 

PROJEC'l'OS 

N. 224- 1903 

Autoriza o Pode1· Eo;ecuti,oo a ab1·il· ao Jlfinis
. te1·io da IndHst1·ia, Viaçü'o e Ob1·as PttbUcas 

o. c1·edito extl·ao,·diiucrio de '600$ pa;·a occo1· · 
.re1· .ao pagamento das g;·ati(icações devidas 
. aos Jos escl'iptura?·ios do Thesouro Fede,·al 

.. 1Je1·nardo Rilm·ião Alves da Sil'l.;a e Alfredo 
~)t Jlegulo Valdeta)·o, incumbidos de~ tomada de 

-co~tas das Est1·adas de Ji'er1·o Ça1·a_í1gola e 
Santo Edua1·do ao Cachoeiro do ltapemil'im. 

·A tomada de contas das companhias e es-
'· 'tradas de fm•ro que gozam de garantia de 
, juros ou subvenção kilometrica pela União é 
exercida pol' uma commissão ·composta. do 
engen.heiro fiscal da respectiva estrada de 
fet•.ro, como reprosontante da administração 

·' J>Ublica, do um empt·~gatlo de faz~nda, como 

repl'esentante do fisco, e de um omprega.do 
da companhia, como represenhnto dos ta, . 

Os Ol\~ltment 1s do Ministcrlo da Indust't'ia 
e Via.çào consignam a verba de 61)0$ annuaes 
para pagamento da gea.tificação devida. ao 
funccionario de fazenda designado para se
melhante serviço em cada estrada. Na lei 
n. 834, <le 30 d.e dezembro de 1901, art. 17, 
verba l5a, figurava a quantia pr-ecisa pam a 
tomat.h de contas da Leopoldina Raillcay 
Company, rede fluminense, no exoreici0 finan
coh•o de 1902. 

Convem lemlmtr qne as contas são toma
das par semestre~ findos, devendo a commi:;;
são acimn. referida rennir-se de 15 a. 30 de 
ja.neü·o e de !5 a :30 Je ,julho para o inicio 
dos trabalhos que lhe competem. 

Em mensagem de 2:3 de agosto proximo 
finclo,o Se. Presidente da Republica pede no 
Congresso Nacional um credito especial de 
6008 p<n•a uccorrer ao pagamento de ajudas 
de custo aos 1°~ escríptm·arios <lo Thesouro 
Federal Bernal'du Hilarião Alvos da. Silva c 
Alf're<lo Regulo Valdetaro, pcloa serviços 
p1·estados na tomada de cont;a.-; das Estradas 
de Ferro de Ca.ra.ngolé~ c Santo Eduardo ao 
Cachoeira de Ita,pemirim, vis.to que o í'unccio
nm·io designado para aquelle's SGL'viços, tendo 
recebido adiantadamente <t quanti<t .consi
gnltda,raiJecera, antes da conclusão dos respe
ctivos trabalhos. 

Este funccionario, Antonio .Tottquim Coe
lho, falloc:m a 13 de feveL'<''liro do anno cor
eento, e tornou-se necessa,ria a· designação 
claqueltes domi empt•egados de fa.zondtt para · 
ultimarem a tomada das contas relativas aos 
dons semestres .. As:Siste-lhos, pJr·tn.nto, o 
direito á gl'a,i.ifieação de quo h·at.a. a a.llu 
<lida mensagem. A Commissã:.> de or~;·amonto 
apresenta (~ consideração dt~ Cama1·a o se· 
guinte pt•ojecto : 

·O CongrCS$0 Nu.cional resolvo : 

Ar i;. !. o E' o Podor Exncutivo autoPizatlo 
a abt•il• ao Mínístnrw da Industria, Viação e 
Olm.\S Publicas o cruclito oxtrLlordinario do 
600$, para occorl•er ao pagamento das gra· 
tificações devidas P.os 1 nH escripturarios do 
Thosouro Fedm•al Bernar·do Hilarião Alve.':l 
da Silva e Alfredo Regulo Yu.Ldet·uo, in· 
cumbidos da tomada de contas das Estradas 
de Ferro Cara.ngola e Santo Eduttrdo ao Ctt
choeiro de Ita.pemirim, dm·u.nts e exet•c.icio 
do 1902. 

Art. 2. 0 Revogam-so as <lisposlçõas em 
coniirar~o. 

Sala das Commissõos, 15 do setembro do 
1903. -Francisco Veiga, presiderit!) interino. 
- Galelío Oarl)af.hal.- Paula Umnos, relatol'. 
- Cm·neUo da Fonseca. - Lau7'im1o ·· Pitla.-
I!'t·ancisqo Sà, · 
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EXPOSIÇÃO DÊ ~IÔTIVOS A .QtJE SE REFERE. O 
PARECER ·SUPRA. 

-_ - · . . 

Sr~ -'Pl'esidente , d_~ Republica--- Asub-con
signação «Ajud~ · decustoaos . empregados de 
Fazenda· para tomada de .contas», titulo .Leo
poldina Railway Company, rêde fluminense, 

.' verba 15o., art. 17 da lei de Orçamento dr 
exm~cicio pas~ado; . foi dotadu. de-2:400$ poo 

. comprehender as quaÜ.'o estrada: C'arangola, 
Santo Eduardo ao Cachoeira de • Itapemirim, 
Arar·uama·e .Cent:ral de Macahé, á razão de 
300$ po·r semestre e por est1•ada. . . • 

Tendo de se proceder á tomada de contas 
das duas ·primeiras estradas, foi de&ignado 
para esse serviço o 1 o esceipturario do ThP· 
souro Federal Antonio Joa4nim Coolho, que 
percebeu a respectiva g·ratificação • ao iniciar 
aquelle serviço. 

Havendo esse funccionario fallecido a 13 
de fevereiro do corrente . anno, teve o Mi~ 
nistm•io da, Fazenda de designar os 1°6 es· 
cripturarios Berna,rdo Hilarião Alves da 
Silva e Alfredo· Regulo . Valdetaro, para 
ultimarem os referidos trabalhos, o que foi 
fel to, deixandc, porém. de pP.rceber as grati
ficações de 300$ que lhes cabiam, por falta 
ele credito na respectiva vel'ba. 
·· Nestas condições, Sr. P1•esidente, torna-se 
necessal'io que soiiciteis do Congresso Na;
cional o credito especial de 601l$, . para oc· 
correr u.o ··· pagamento das gr-atificações devi
das aos alludidJs funccionarios. 

Capital Federal, 28 de agosto de 1903. -
·ratwo 8everiano MüUe1·. 

.N. 225-1903 

iÜttm·izl~ o Poder Executivo a ab~·ir ao 1vlinis
terio da· Fazenrla o Cl'edito extraordinm·io 
ele 32.:862$.100 pm·a occo~·~·er ao pagamento 
dos ordenados de'Vidos a Jocco da .01"u.z Secco, 
bern como os juros de mora e custas 

O a1•t. go da lei rt.191 B,de 30 de setembro 
de 1893, e~iia,belecen que «os empr.·gados de 
concurso não poderão ser removido~ para. 
cargosdeca,togor'i<~ inferior aos que occupa· 
rem, e só poderão ser demittido~ em vil·· 
tude de sootençrt». Ao tempo da prornul 
gacão deSSiL lei e quanl).o estava ella. em 
pleno vigo1•, exercia. o cargo de conferente 
da Alfu.odega . úe Pol'·to Alegre João da 
Cruz Secco. que havia· chegado áquelle 
cargo por succl3ssiva:; nomeaçõe::~ po1• accesso, 
tendo, poi'tanto, .adquiriJo .o direito á vita-
liciedade. ·. · ···· .. ..· .· · 
· .. :Por; dec1•êto do Ministoi•io da Fazenda., de 
10 de agosto de 1894, · foi aq uelle . funccio· 
nat•io dernittid~, e, a 22 do mesmo 111ez, des· 
~~~~~? . ??;~JJ .. d!Je!~~t~!~,~4? ,~~~so~L~ .. a.ArJ~ 

na reclamação que fez ao . Poder Exec1~tivo 
contra .. a suademissão, dirig-iu-seao .Rodel'· 
Judiciario e propoz uma aeção contra a Fa~ 
zenda Nacional, afim de ser reintegl'ado em 
seu cargo e indemnizttdo do~ prejuízos .sof· 
fridos. 

o Supremo ·rribunal Federal, em ·accordão 
de 28 de novembro de 1901, reconheceu-lhe o· 
direito á continuação no cargo e condemnou 
a Fazenda Naci.Jnal ao pagamento dos orde
nados vencidos, juros de móra e custas, 
accorJ.ão que passou em julgado. 

Em 15 dé maio de 1902, João da Cruz 
Sêcco, por . seu advogado Dr. Alft·edo G?mes 
dé ALmeida, solicitou do Congressu Nacwnal 
a concessão do credi.lio pr·eciso par'a o paga
mento da qua.ntia devida, juntu,ndo a c;.l·ta 
de sentença e uma certidão pas;:;ac.La pelo Mi·· 
nisterio da F bzenda, da qual consta v a não 
estar o Thesouro Federar hu.bilitado a reu.· · 
lizar semelhan•e pagarilentu e tf,rna.r-se ne
ce~s~rto que o Congresso Nacional votasse 
uni credito extràordinariopara t_al fim. 

Antes que a Commissão de Or·çamento 
se prouunciasse a re .~pcito, o interessado. r~-· 
tirou a carta de.sentf:.nça e requereu ao JUIZ 
seccionat •n .. , Rio Graade do Sul, perante · o 
_qutü teve inicw· a acção; que. não t.:ndo o 
procur·ador seccional . nnqüelle Estad? apra
::;ent·do embargos ásen1.ença proferida pe~o 
Supremo Tribunal Federal, mandas::~e e~pedn' 
pi'ecu.toiiia ao Thesouro Federal, por Jnter~ 
medioda Delegacia FiSCiÜ de Porto Alegre, 
afim . de ser paga a.o supplicante a quantia 
de trinta e dois contos, oitocentos e so.~senta 
e dous miL e t,rezentos réi~ (32:8t>2$300), 
confol'me foi co.~ntaJ.o n:L respectiva ca1•ta. de 
senteuca constante dos tmtos. Tendo o pro· 
curado1• seccional declttru.do nos auto::; que 
nada tinha a requerer, o juiz uefel'iu a pe
ttção o mandou t~xpedü• a. precatoritt, <i ue. 

. foi presente (t. Commi.;são cum a ·· Mensagem 
do ~r. Pt>essJ.0nte tl.t Repnblica, de 2t dQ 
agosto proxirno findo. · 

A quantia do 32:862$:300, .. u. cu,jo p1tga 
mento foi a Fazenda Nu.cional condemnadt\ 
é proveniente du seguinte: · 

01·t1onados de 22 do agosto do 
1894 a 31 de dezembro de 
1901 .•.••.••....•••••••.•.• 

J·m·os ·do mór'a .....•.. · •..• 
Cus.tas ..•.•..... : ..•.•••...•. 

27:955$300 
4:2ti3$~000 

623$200 -----
32:862$300 

Tendo passa.do em .julgado a, sontença. e 
não havendo os enibar·gos de ~ que tr•u.ta o 
a.rt. '·41, 5• . parte. do decreto n. 3. 084,' de 
5 de novemb1·o de 1898, a Com missão de·Or· 
çamemo 'é de .[>at•ecer que ·seja: concedido o 
,...,.n.· ,l.:+" ·, ;o~..,. ..... nhPI"ln~~n · . · ;"""""'~''""~~""ni..,. ·J'\1"'\n.fnnTvn::a. 
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i;i' .solicitado. __ pelô . Sr.: PI~esi'clenta · da -.Re
pu blica na ~Mensagem acimn, referida, e 
devolvida a alludida carta precataria; pelo 
que apresenta á considei·aÇão da, C:unara o 
seguinte projecto. 

O· Congresso Nacional resolve: 

Art. 1:° Fie::~ o · Poder Execmti-ro autori
zado a, abrir ao :Ministorio da. Fazenda. o 
credito extraot•dina,riu de 32:8ô2$300, pat>a 

.. occOl'eer ao pagt.~mento dos oPdenados devi-
dos a .João da Cruz Secco, bon1 como os juros 

_ da. móra e custas, em virtude do accortlão 
do Snpt·emo Tribunal Federal, de 28 de no
vembro de 1901. 

Art. 2. 0 Revog~nn-so tliS rlisposições em 
contrario. 

St\la das Commissões, do setembro de 
1903. --Pmncisco Veiga, }H'esidente __ Pa tda 
Ramos, relator.- Um·nelio da Fonseca.
Lau-rindo Pitta.- Gal.eao 'Cn;·vulhat.-f''l'WI
cisco Sá. · 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 
SUPRA 

Srs. li1embros do: Congresso .Nacional: 

Tendo siclo a FazAnda Nacional conde· 
mnada a pagar, em virtude do accordão do 
Supremo Tribunal Federal, du 28 de novem• 
bru de 1901, a Juão da Cruz Secco nào só o 
ordenado que dl)ixou de1·eceber. como con
feren .. e da Alfandeg<.~ de Porto Alegre. Estado 
do Rio G1•ande do Sul, logar do que fui ex
oneJ ado, como tambem os ju1·os da móra 
e custas, na import:tncia total de 32:8G2$3UO, 
confopme se veriftea da inclusa. ct~rca pr.~
catol'ia, expedida velo juiz ~eccional naquollo 
Et~tado, peço vos digneis de conGe.lel' o cre· 
dito da refJricla impot'tancia, afim de a1II.en
der ao ruspectivo pagauH3Dtu, e quo uppor
tunamente autorizeis rt devoluçãu dt"' u.llu
dida c:uta precataria. 
·Rio de .Janeiro, 2.2 de [~gosto dl W03, u;o 

da ReJmblica. 

FRANCISCO DE PAUJ~A RoDRIGUES ALYE:'J. 

O _Sr. Presid.en:te- Tendo dc~U.o U: 
ho.t·a, designo para, amu,nhã. <.t seguinte ordern 
,do dta: 

l" ,parte (até 2 1/2 hortts ou antes): 
Votação do projecto a. 215, de 1003,a.uto-

rizandu o Pode1• ~xecut\vo tt . abt'Íl' ao Mi
. nísterio da llldustria, Viação e Obras Pub li· 
oas ·o credito,_ extt·aol;'dil~êtrio ue 5l4:043$tOO, 

' para .occorre1• ús despezas :.com o ·. custeio :da 
:- Estrada . de l4'erro S. Franci.;co Xavior ao 

CommArcio, incorporada, administratiYa· 
YoJ •. Y 

mente <t Éstl~ada de Ferro· Cent;a.ldo Bra.ziJ17: 

(3a. discussão}; ·... .. 

Votação do projecto rL 200 :B: de l903;auto:.. 
rizando o Governo a m<tndàr matricular por· 
mais um anno nas escolü.S militares os atum• 
nos que tleUa;s foram desligados ou deverão ' 
ser no fim de 1903, por haYeecm iucidido nàg 
disposições do paragru.pho unieo üo arli. 60, 
~ 2° do art. 78 o mais o a1·t. 123 do regula
mento que baixou como clecreto u. 2.881, de 
1898, (3a discussão); 

Yota.cãodopro,jecw n. 2t9, de 1903, au..; 
tol'izando o Poder Executí\'O u. at1rit• a,o Mi
nisterio das Relações Exteriores o credito de 
30:000$. supplementar ü rubPic;L 4a -Com
missões de límiLes-do U.l'L Se' clu. Lei n. 957, 
de 30 de düzembro de 1902 (3"' discussão); 

Votação do pl'ojt}cto n. 83 A, <le 1903, tol'
nando oxteosi v as a · toúas , m.l Caixa.::~ Econo" 
micas autooomas da União, que tenham fun
do de reserva supedor ~1, tl'ezen tos contos de 
réjs, o decreto n. -t.H3l, do 7 de novembro de 
1890 (3J. di8cussão); 

Continuação J.a. .2a. discu~são do projecto 
n. 185, de 1903, fi~anclu a cle:;pez.tL J.o Mi· 
nisterio das Relaoões Exterioecs, para a 
exer~cicio de l 904 ; . 

Discussão unica J.o pt'ojecto n .. 222, d(f 
1903, rmturjzanllo o Pot.l.:r ~x)cutivo a con· 
ceder ao Dt'. RuddplJ;j de Paula Lopes, pro· 
fossor de hisLo1'ia naturaJ, <lo Gymnasio Na
cional, oito meze:; do licença com . totl.os os 
vencimentos, p~H·a ape:rl'dçoar-so na, Europa.. 
mt ma.J,oria dB su<'> c;v.ldra: com pu.t•ecm·cs da.g 
Commis.sõcl5 de Petir;:õe:) o Poderes o üe Or
ç<tmen to ; 

::'.a. discussão <lo pl'ojectu n. 213, do 1903, 
autorizando o Poder· Ji:xecul;ívo a abrir ao 
Minh:terio da lndustria"; \'il~çdí.o o Ohms PtF 
blicas o cr·edito de 49: \ll2$5:~u, supplcrueniiat' 
ú. ru bl'ica-Gmtificaç:ã.o ;•,t.lflici•Jllal a cat•tei· . 
rvs-da, vet•ba 3o.-Correlos -do ut. 21 da. 
Lei n. 957, drJ 30. de dezembt'O ele 190.~ ; · 

2a discussfio d.o projocto . n. 205, de 1809, 
autoPizaodo o Podet• mxcctlt1YO a conGa.r· :w 
tenente Manoel.Joartuim Machado, para todos 
os elfeitos, o tempo quo lhe 1;entla si.io des· 
contado em VJrtutlo da. co·p~rticipaçã.o com 
a revolta. de 6 de setembro (com voto em.. 
separado) ··•; 

Discussão uuica dos · pareéet·es das Com
missões de Goos&ituiçã.o, Legislação o Justiça 
e de Orçam :o to sobre as emendas olferocidas:. 
na 311. · disc\lssã.o do :pl'ojecto n. 118, deste, 
a.ano, que. creu. no Districto Federal mais. 

. . 40 
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.ANNÁ-ES.-DA CAMARA . 

~ rti}lá.secção da Justiça Fódera.l Oi. Mt. outris 
;:providencias ; · · · - .. · _ · . ' 
.: . •. 2a parte; (ás 2 I f2. horas. ou antea): 
· Contiriuaç·ão da. 2a discussão . do projecto 
·n. 329, de 1901, decla1•ando da competencia 

privativa .da .União. decretar .. impostos sób;?e 
generos do ·. origem estrangeira; ·C d<:tn.do - ou,~ 
tras providencias. · 

Levanta-se . a se~s~Lo <til 5 hora> da. {arde. 

ACTA EM 16 DE SETEMBRO DE 1903 

Presúlencia r.lo Sr. Alencm.· Gttirnanies ( Jo Secretw·io) 

Ao meio dia. procede-se :t chamada a quo Rogerio de Miranda, Ind.ío do Bra.zil, Cht•is
' re~pondem O.S Sr3 . . Alencar Guimarães, Bri- tino .Cruz, Raymundo Arthur, Anizio · de 
cio· · Filho, · Rodrigu3s Fel'nandes, . Pereil'a Abreü . Bezerl'il · Fontenelle, Virgílio Brigi_do, 
Reis, ·E1•mirio Coutinho, João Vi!:'lira, Cru- Thom~~z Cavalcanti, F1;ancisco Sá, Fredm•.ico 

.· vello Cavalcanti, João Luiz, Ribeiro Jun- Borges, João .Lopes, Eduardo Studart, Gonçalo 
· queira, Nogueira, Moreira . da Silva, Ber" Souto, Tavares de Lyra, Eloy d(3 Souza, 
ilardo de Campos o Arnolpho . Azevedo (13). Fonseca c Silva, Paula e Silva, Walfredo 

.. DJixam de compa1•ecer com ca.usa parti- Leal, Ahdon Milatiez, Teixeira de Sá, Affonso 
· cipada os S1•.:;. Pau!a Guimarães, · Oliveira Costa, Celso de Sõuza,. JoSé Marcelliqo, Pe-
:Eigueiredo, Julio do Mello, Thomaz .Accioly, reira ue Lyra, ~la,laquias .Gonçalves, Esme

- ~ Wanderley do Mendonça, Joaquim Pires, l'aldino >Bandeira, Arthur Orlando, Euzebio 
· Eugenio Tourinho, Anthero Botelho; Sá Poi- de Andrade, Rodrigues Doria, Jovinian:o de 
· xoto. En<~as Martins, Raymund.o Nm•y, .Ar· Carvalho, Oliveira Valladão, Neivn.; Castro 

thu1· Lemos, Carlos do Novaes, Antonio Rebello, Felix G.:~spal', Satyro DiaH, : Rodri-
Bastos, José Euzebio, U1•ba.no Sa.ntós, Luiz gues Lima. Tolen tino . dos Santos, Eduardo 
Domingues, Guedellm Mourão, Dias Vieira, Ramos,Rodrignes Saldanha, · Beí.•nardo Horta, 
João · Gayoso, Sergio Sahoy;:t, Trindade, Soa- Moreira Gomes, José Monjardim, Galdino 

.. rer3 Noiva, MorBira ALves, Cornelio dn. Fon· Loreto, Heredia de S~L, Corrêa Dutra, Mello 
seca, Estacio Coimbra, Elpidio Figueirêdo, Mattos, Augusto de Vasconcellos, Sá Fre:re, 
Angelo ·Neto, .Epaminon<hs Gracindo, Ray- Amerlco de Albuquerque, Erico Coelho, Fi· 
mundo de Mirandtt,· Ar1•oxellas Galvão, Fe· delis Alves, Galvã.o Baptista, Laurindo Pítta, 
lisbello Freil·e Domin o·os Guimarães Leo- .Julio S<mtos, Henrique Borges, Mauricio de 
vigildo Filgue'iras, Tosta, Bulcão Vlanna., Abrau, <Ju.rlos Teixeira Brandão, Viriato Mas
Milton, Ve1•gne de Abreu, Augusto de Frei- ca1•enhas, José Bonifacio, Gastão da Cunha, 

· -tas, . Pinto Santo:;, Paranhos . · Moteneg1•o, Astolpho Dut1•a, David Campista, Carneiro 
.M.arcolino Moura, . João Baptista, Belisario de Rezende, Bueno de Pai v a, João Luiz Alves, 

: de Souza, Silva Castro, Lourenço Baptista, Leonel Filho, Adalberto Ferraz, Bernardes 
·~ ·· Bezamat, Pereira Limo., Paulino deSouza, ue Faria, Lamouniel' Godofredo, Henrique 

;,. Francisco Veiga, Estevão Lobo, B.ornardó Salle~, Calogeras, Carlos Ottoni, Sabino Bar
,. '. Monteiro, Penido Filho, Francisco .· Bernar· roso, Olegario · Maciel, Wencesláo Br~z, Pa

:.,~ -.- dino, Antonio ZacariaB, Camillo Soares Fi- dua Rezende, GaleãoGarvalhal, Rebouças de 
.:, 'lho, . Carvalho :-Brito, Manoel Fulgencio, Carvalho, Costa Junior, Fe1•nando Prestes, 
:(.:Arthur _Torres, .Lindolpho . Caetano, . Eduardo Amaral Cel!!àr, Fe1•roira Braga, Eloy Chaves, 
{::Pimentel, Rodolpho Paixão, Je:mino Car- José Lobo, Leite de Souza, Paulino Carlos, 
>:~doso, ··. Do mingues · .. · de Castro, Franmsco Ro· Fráncisco Malta, Alvaro de ·. Carvalho, Can

:: ~:.:. meiro, Valois de Castro, Azevedo·- Marques, tlido Rodrigues, · Hermenegildo de Moraes 
:',;:;i~odolpho Miranda, Costa Neto, Ca.ndido de Filho, Joaquim Teixeira Brandão, Be1•nardo 
;c, ",:A'breu, Carlos .· Cavalcanti, J:,.amenha Lins, Antonio, Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza, 
·;, ,/Fr~tncisco, To_lentino, Pt1.ula .Ramos, Barbosa Lindolpho Sert•a, Abion Baptista, Elizeu 
.- ·,;-Lima; Xavier do Valle; Victorino Monteiro, Guilherme, . Soares dos Santos, Juvenal . Mil
:;:, Cassiano do Nascimento, Vespasiano.de Al· ler, Marçal Escoba1•, Ge1•mano Hasslocher, 
~ .:Jmquerque e Alfredo Varella. .' . . , Angelo Pinheiro, James Darcy, Domingos 
;:.'J:,;(.E ... , ~~rn · · ... c~usa .()S Srs. ' Au1•elio. Amorim, Mascarenha~, Diogo Fortuna, Caropo~ . Cartier 
::}? i::I~o~~~n~ah ,d·e Oliveira, ·· Pass()s .de · Miranda, e · Homem de . carvalho; . · .. :, ·, .. · 
·,~:1 '··:' . 
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SES5Ão ·.·.EJ\l · 17 _DE _sETEMBRo. DE 190;J · 363 

O S1". Presidente-Resr.ondcram á. I Continua.çfio da. 2a discussão do projeeto 
cha. mad.a ap.· ena. s 13 Srs. Deputadcs. _ - n. }~5~ de. _ · l90:)·' .!.fix· a.ild~ .?- ~le;pez.a.do. _ · .1\. I··.i· n· . 'i.~ .. - -

Hoje não ha sessão. t~uo da.s Relaç.oes ExL1101e~, par"t o exerci-
. ClO de 1904 ; · . 

-Designo para amanhã a mesma ordem do Discussão müca do projecto n. 2Z2, . de 
di:l. de hoje, isto é: 1903, autorizando o Pode:r' Executivo a. con

Primeira parte (até 2 1/2 horas ou antes) 
Votação do projecto n. 215, de 1903, autJ

rizando o Poder Executivo a abril• ao Mi
nisterio da . Industria, Viação - e Obras Pu
blicas o credito extraorrlinario de 514:043$200, 
para occorror ás despezas com o custeio da 
Estrada de J1erro S. Francisco Xavier ao 
Commercio, incorporada a.dmio1strativa
mente Ct Estrada de Ferro CeQtral do Brazil, 
com v0tc> om separn.do do Sr. Francisco Sá 
(3a discussão); .· 

Votação do projecto n. 200 B, de 190:3, 
autorizando o Governo o ma.ndar matricular 
por mai.s um anno nas escolas milit:_tres os 
n,lun:inos que dollas foram desligados ou de
verão ser no fim do 1903, por haverem in
cidido nas disposições do puragrapho unico 
.do art. 60, § .2" do <trt. iS e mais o art. 123 
â:o regulamunto que baixou com o decreto 
n. 2.881, de 1898 (3a discussã,o); 

Votação do pro)octo n. 2l!J, de 19o:3, auto
rizando o Pod.e1•. Executí v o a al.Jr•ir· ao Minis
ter lo das Relações Extcr·lorcs . o c: edito de 
::30:000$, supplementar h rubrica, 411.- Com
missões do limites - tio a.l't. 8o da lei n. 957, 
tle 30 de dezombL·o <.le 1002 (3a discussão) ; 

Votação do pt•ojccto n. s:: .A, de lOO:J, · tol'
nando oxtonsivn.s a. todas a.s UaixtLS b:co
nom)cas autunomas da. União, que tenham 
fundo del'osm•ra ~nperiol' a 3UO:OOO$, o do· 
ereto n. !J61, de 8 do noH~mbro d!! 1800 
(:3n dscussão) ; 

ceder ao Dr. Rodolpho do Paula. Lupes, pro
fessor de histol'ia natm·a.l do Gymnasio Na
éional, oito mezes de licença, CJm todos os 
vencimentos, para a.perfeiçJn.r-sc na Europa 
na. materia. de sua. cadciru,; com pareceres 
das CommissõJs de Petiç-ões e Poderes c de 
01·çamento; -

3a discussão do projccto n. 21:3, de ·1003, 
auto1·izando o Poder Executi,-o a aul'ir ao 
Ministerio da. Industria. Viação e Obrai;; Pu- · -
b1ic tS o credito de 49:!)12$5::-;o, supplcmentar 
i1 rubrica « Gratificação addiciona1 a cartei
ros » da verba 3a. - Correi.os - uo <tl' t. 21, 
da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1002 ; 

2a. discussão do projccto n. 205, de 1899, 
autorizan(io o Poder l~xecu ti v o a conta r a 
Má.noel Joaquim Machado, para todos o::l 
eífeitos, o tempo que lhe . tenha. sido clescon
tado em vir'tude da co-part.teipação com a 
revolta de ·6 de setembt•o (com voto em se-
parado); · · 

Discussã.o "Q.nica. dos parecere:-; das·Com~ 
mi:,;sõcs de Co-nstituição, Legíslaçào e Justiça 
e de Orçamento sobre as emendas olferecidas 
na 31• discussão do projccto n. 118, deste 
ttnno, que Cl'Cit- no Distt•icto Fuderal mais · 
um<~ secção da Jus&içu. Federal o dá outras 
providencias. . · · · 

Segunda parte (ás 2 l /2 horas, ou antes) : 
Continuação dn. 2:• iliscussiio uo projec~o 

n. 329, tlc 1901, declu.l·ando da comp,tencw. 
privativa üa. União decret~t.t' impostos S;Jhre 
gcnoros de origem esll··angcít•i.l., c dando on
tras providencias. 

S'la SESSÃO EM 17 DE SETEM:BRO DE 1903 

Présiclencia elos 81·s. Paula Gaimal'lies (P~·esídertte), OU·tjei~·a Figueiredo (1° Vice-Prt::si-
. · · dei't.tc) e Pattla Guinuwc'les (Presir.lente} · ·· 

· Ao .' meio-dh procela-se ú. chamada., a que Tavares do Lyra. Eloy cl.e Souz·'l;, Fonseca o 
respondem o::; Srs.: Pàula Guima.rães, Alen7 Silva., Paula. e Silva., Teixeira, d.o Sá, Ermirio 
car Guimarães, Thomaz AcGioly, '\Vanderloy Coutinho, Malaquhts Gonça,lves, Cornelio da 
ll.é Mentlonça, Joaquim ·Piros, . EugenioTou- Fonseca. Angelo Neto, Euzebio do Andrade .. 
rinho, . Antero ·Bo·telho, . ·Am·elio . Amorim; Arroselhts , Galvão, · Ro!]rigues Do ria, Jovi~ 

, RodJ.•iguas Fernandes, Raymun·do Arthur,Ani- niano de Carvalho, Felir~bello Freire, Domin..: 
zio de Abreu, Vil'gilio Brigido, Thomaz Ca- "OS Guimarães, Vm•gne <le Abreu, Tolootino 
v-alcanti, . Eduardo ... Studart,. Gonçalo- Souto, 3os Santos, Paranhos Montencgro, Rodr·igues 
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~-0r:~~ld~nha, ·- Mal·c~li~o iM:ouea, _ H~redia . de . sá, ·oollega, vier consignado o que está aqui no 
Çorr_êa Dutt>a, Galvão ~aptista, Mauricio de resumo. 

: ·. Abreu, Ca1~los Teixeira .· Brandão, Viria to Tenho concluido. 
~: -Mascaro11has; . João Luiz,Ribeh•o Junqueir<-~, 

pavid Gampi~Sta, BuenodePaiva,Calogeras, O Sr,. David Campisrta -..::s!' • 
... ':".Carlos Ottoni,~ Manoel Fulgencio, Nogueh~a, flresidente, acabo de chegar, no _ mo menta 
? _OlegarioMáciel, Galeão Cai'valhal, Moreira ~m que o meuillust1•e collega. reclama contra 

· ··~ ' 9-él.:snva; -Jesujno Cardozo, Be.rnal'do de Ca.m_,. o:resumo dos debates.· Peço simplesmente :J, 
_-. pós, Franci~co ·Romeiro, . Arnolpho Azevedo, V. Ex. para mandar consignar a declaração 
c-- Eloy Chave~, Candido RoJrigues, Joaquim de que não sou responsavel pelos resumos e 

' "':::J'eür.eíra Brandão, Bernardo Antonw, Candido que não se me póde attribuir ter posto na._ 
·,de .Abreu, · Carlos Cav(l,lca.nti, Paula Ramos, bocca de S. Ex. censuras ao corpo diploma.
A.hdon Baptista, Germano . Hasslouher, Aze- tico, quando S. Ex. affirma que as não fezt 

~vedo Pinheiro, Domingos -Mascarenhas, Cas- doque não me recordo. . · . . 
_, •.stano . Jo Nascimento, Vespasiano de Albu- Das notas stenographicas que · me foram 

querquo e Homem de CarvaJho. dadas, verificarei o que ba nesse ;;entido e 
Abrd-se a. sessão. fa1•ei a. rectificação necessaria, si tanto fo:r 

preciso. 
E' Uda e posta, em discussão a acta .da ses- Em seguida é approvada a acta da sess~,o. 

são de 15 do corre~te. de 15 do c.or1•ente. 

o· Sr. Thotnaz Cavalcanti
-. ··Sr. Pre8idente, pedi a palavra. para fazer 
X .pequenos repa,ros . ao resumo do discurso do 
... "iH:ustre Duputado pot• : Minas Geraes, O .Sr. 

,:· David Campista., resumo publicado no Diario 
.\ do Oong~·esso de h ontem • . >Não sei si. · o que 
\"'"' está ahi consignado .foi. justamente o que 
. -s: ·Ex. pronunciou da tribuna e, não. estan 

· do ;S •. . E:c . presente para. dar -explicações, 
::•'limito-me a declaPar á Camara que, segundo 
1; o .que a.qui está. consignado. houve completa-

·11.1VOrsã.u do que eu ·disso da t1•ibuna. t> re
i·i Sumu do meu . díscur·so ostá publica lo justa· 
- monto no mesmo Diw·io do Congresso, e lá 
:, _se _enc ,ntl'a qne cu ceoslH'Oi _·a quom cum
: :~- mctttiu a falta t.le não p!•evenil· · a. todo o 
r corpo (}iploml1tieo de que não do viu. compa-

7 recor no (li:l. 7, o não consur·oi absolutamente 
·.·o . corpo diplomatico, _ tendo, ao contrario, 

, . . npplaudidu a atti.t;ude do S1•. m1ui ;tro de 
C' Portugal pot> tt•r ido. cumprimentar o Sr. 

P1•esidcnte da llepuhtica ·naqueHe dla. _ 
·: __ Por conseguinte, si foi istoo que eu disse, 
L_como esUL no resumo publici.Ldo no Diario do 
,; ;:Oong}·esso, -8. -Ex. não _podia u.ffi.rmar, como 
,~:' con~tÇ~; do resumo , do seu dtsctu·so, que eu 
-p·-Milha censurado o corpo. diplomatico. . 
,t;:,;;·;Não censurei, a penas censurei que todo o 
:;,j3orp0 ·não tivesse sido . prevenido, ~em que
:::.rer sabee.si a censura cabe ao Sr. Ministro 
!'·'dó -Exterior, on a quem quer' que seja. 
t.<:). Faço, por conseguin'te, estas consideraçõos 
ti,:Q.ª'ra. que não ~. SB . supponha. que çensuL'ei o 
~~ço.~po Aiptom~tico estl~angeüo, quando até. 
;::;;~Iqgiei um clessefr _ rrii!JiSt~us por ter . compa
~':~eciUô;aps : ,C()n:tprimen tos Ii .J dia · 7. > 
:: ;,,;:· •.• Eram estas .as ·ponderações .. -. que ·tinha ·a 
~~~fa#op, .deixando • d,e pa.rte • \Jutras que terei 
~/occ~si~o .da .. fazer, sl,poe acaso,_ quando pu~ 
;;<•bliéado .naJn.tegra. 'o discur;:;o do rnetl illustre 
;;'\}i:;~:·.:. ··.. .····· . .. ' . ..... ! - · · .. ·· · . 

E' appi>ovada sem .debate a do dia lG da 
corrente:· 

PRIMEIRA PARTE PA ORDEM DO D[A . 

O SI·. Presid-en-te -Não havendo 
numero legal pa,ra se proceder · ás .. votv.çõeg 
das materü.~s constantes da ordem do di&, 
passa-se á ma teria · em discussão . 

E' annunciada a continuaÇão da 21\ discus
são do projecto n. lt!5, de 1903, fixando• a. 
despeza do Ministerio das Relações Ex te rio~ . · 
res pm•a o exerçicío de 1904. 

O Sr. Pr·esidente- Tem a pala-
Vl'a oSr. Ba.l'bosa Lim:1. (Pausa.) 

Não está pre~ente~ Conl.lm:tu. a discussão. 
Não h a mais Ol'atlores í lSct·ip1.os. 
Não havendo mais quem peça._ a p:x.lo.vt·&.~ 

vou declarai' encer:ada a discu::;são. (Pausa.)· 
Em seguida ê sem debate encm·r·ado em 

2& discus.-ão o artigo unico do p t·"jcct.t n .1851 

de 1903, fixando a despeza do Ministerio das 
ltelc.~..~õe~ Extel'iores p<wa o e"'ercicio de 19042 

fic;-~ndo adw.da. a votaçllo. -
.E' annuneiada [1 discussão unica do pro

jectu n. 2t2, de 1903, autorizando o Podei' 
Executivo a conceder ao Dr. Rodolpho ·de 
Paula Lopos, professor de hiBt-oria natural 
do Gymnu.sfo Nacional, oito mezos de_ lrcença, 
com ·tudos o::> vencimentos, par;1 aporfeiço
ar•-se na Europa na ma teria de sua · ·carleira. ; 
cum pa,·eceres-das Com missões . de . Pot_ições e 
Pudet·es e da~ Ot•camento.~ · -

Ninguem pedi nuo _a pala v1~a, · ê enc or.rada .-~~ 
dis1.mssão -e adiáda ·u. ,votação. · _ .• ··· .. · -· ·• . 

E' ·aununciarla :.L :3" cliscussão. do pr·ojecto 
n. ·213, do ·li.J03, ·autorizando ·· .... o . Poder Exe·< 
cutivo a. abrir a.o - Ministerio ·da Industl'ia, · 
.Viação .- e Ob1•as Publicas o·._ credito de· 
49·; 912$530,, • supplementar -· á ru~riJa-Gra:.., , 
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'-titicação a~dicio!lat a cat•te ir os--da . verba 1 De fact.J, nesta questão dos cha~adoS i 1n- ' 
-3";..;..;,_Correios-<f.o art. 2lda lei n. 957, de 30 postos inter-estadnaes, acredita-se gm~al...: . 
de d.ezembro . de 1902. . meote q~e ·não pôde ha.YGL' amor ... <L pure'za 

Ningnern pedindo a palavra,éencerrada, a c'?nstrtuclJUi.l.~ do rogimen, quo so ha.t•riw- .·. 
·dis.cussãoe <tdiada a vot,.a.çã .. o. m~e, longe SI quer, com a manutenção elo :-. odwso tributo. · · · · ·· · 
. E' sem debate enCOI'l'ada el1123 discussão o Quando a,;:;sim fosse, c qua,nd.o os in to.- -
artigo uriico do projecto n. 205, do 1899, au- re::;ses e convoniencü1s t•egiona.cs inspirassem 
torizaodo o PoLlcr Executivo a. contar a. a nossa paJavra, ·nem por isso deixarhnt · · 
l\I<woel' Joaquim Maclmdo, p<:tr:t todos o::; nossa attitude do ser unm das modalida,clcs ·. 
~nffeitos; o 1;empo quell.le tenha.sido descJn- do pa.trioGismº que, como se sabe, vem se 
't!J,do em vit·tude da co-pa.rtidpaçã.o com a desenvolvendo historicamente do estreito 
:revolta. do 6 tle.setembr·o (com voto em se- a. mor- elo campa.nario, sou nncloo inici:ú. 
pa.rado), ficando adiada a. votação. Não ignora a. o:;_ manilostaçõe.s lovanti.t(bs 

E' annuncia.da a. discu.ssão unica do pa- pela. imprensa sob1·o a. matol'ia, ; lamenta • 
:tecer da Commissão de Orça.monto sobr·c as a,penas que se queira, por urn prc;cnsso os
emendas oíferecida:> na. 311 discussão do pr·o- tranho, fa.zer respeitada a Constituiçi'io, mn~ 
jecto n. 118, de~ te anno, que crea no uis- pnra11J.o-a em um~t simples lei ordinaritt, c1ue 
tricto Fedorc.tl ma.is uma secção da Justiç:.~, é menos solemnc, mJnos permanente do que 
Federal e da outras providencias. ella. 

· · · d' 1 d Dahi : e:~bs d.ua.s corrcntos: o constitnc:io-
Nmguem pe tnc 0 a palavra., é cncm•ra, a a nali~mo puritano dos que eondcmn<1m o i!n-

üisc.ussfi.o e u.ctin.da a, vota.ção. t · t · l" d pos ;o c o const1 nctOil<L tsmo · i~sol vente ele 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' · anmmciada a. continuação dá · 2n. dis· 
cussão. do projecto n. :l20, de . 1901, dccla.
rando da· competeocia · prívativ:t d<L UniàiJ 
decretat· impostos sobro genel'os de origom 
estra.ngeira e dando outr:.ts providencias. 

out.ros, c1uo sola.P<t esta fet.l.eração de uicta~ · 
dut'as ameaçada pela. tm·rivel guort'<L <Üts 
tarif'as. 

E esta,::; eonsidol'acõcs dn Ol'dcm morare 
pnt>amonto politicSt impressionaram de tal 
mudo os c::~piritos c1ue : .L~é o Pot.l.er Jnllicial·io 
jú. as [l.punta ont1·e a~ razl)e:~ de decidir, o · 
quo f'ez o Sr. Am:u•o Ci.LVa.tounti oiJsm·vm• 
quo <'O que so dopt·olwnde (los considet'u.ndos 
do ~upromo Tl'ihunal . Federal é a.nte8 do 

O S1•. P..-esiden.t.e-'l'em il. rJ:tlavr•Lt j;udo o intuito, mullio louva.vol, embora, (lo ·. 
o 81•. Da.viu· Cttmpista. impedir u progre::~so elos males c incvnve

nionto J.e somollw.nto tt•ilJUt.tçftu intel'-esta- · 
O Sr. Dnvld CtJ,nltlh.ttu. diz quo <1111.d ; mas um fundamento ,jút•idica.mente 

yem tomar• parGo nos te debato, qne Julga, soli,tO, lmser1do sobt•o o texto da, Con~tituiç:tu· · 
a.llás, supc1·ior a deus esforços, para oxpr•imh· l<'t.idoraJ é o ti ue nft.o so .cncont;m realmente 
1t sua opinião pessoal, ombo1•a om out1•u.s em LtVlS u.ccordãos.» 
circumsta,nch~sjá se&onha manirastu.do sobz•o Tr·u.tando·S.: de ac.'ol'dilos, quo silo constan
o assumptu em docttmentos publicos c offi· temon~o invocados corno en v oi vendo so
eiaeg, luçõe~ tloutrimLríar:: ·pa.t'i.L IHll<L qu2sttio purll-

A Camaranão ignora quo. so tom dito, e mente legal, csf.a.s considora~ões do digno 
j4, uma vez o oru.r:lor repntiu, que nós outros escriptol' a que sn referiu nfio sfto paro. so 
:politiCCts militantes, .. cuja a,ul.oddaúe não se de::;prezu.rem. 
:Prolonga som renovt.ll,:íl.o periodica .do suf· Podada. ac:;rescGnta.r quo lm invot>são do 
fragio da, Nação, raramente resistimos á se· funcções, um desvirtuamento d:.~ natureza do 
ducção de faroja.rmos onde sopri.L o vent;o fa,· Poder .Judicia.rio, qm.tndo torna razõe:3 de 
yoro.veL e accommoda.rmos as nossas crenças decidi!• princípios gor•a.es ue direil.o consti
a corrente da opinião contemporanoa. tucional e de conveniencia rcpublicu.na. oJ'e-

Si ' não é verdadeiro este phenomeno dQ derativa, em voz U.o texto claro c expresso 
:psychologia poHGica, . o facto é quo nesto a.s· da lei. 
sumpto de impostos inteHlstad.uaes se tem ·Não costuma fazer e:;;sas consü.lcra(;:õos; 
sopera.do as · .. · opiniõe!:l . dos . que di ve1•gom no pl•incipa.lmento ta·n,tando-se do Supre mó '!'ri· 
sentido de manter os impostos, pat•a se ver bunal Federal; qu!3 ú podm• publico tão ele· 
nellas, menos unia. .convicção · sincera, filha. da vado · como q ualq uor· dos . pode1•es dtt Rnpu
~el·enidade de estudos, que uma tentativa de blica, sem apoiar-se om autorldadmr de os
amp'lro a corta ordem de conveni~ncia::1 re.;. criptoros. ·······•· · .· . . .. · ·.·· · ... ·.. . . 
;gionaes, que · nem . sempre coincidem com os Na sua obra «Direito ·Publico o Const:lGu~ 
interesses :mais jttstos dacollectividadena- ciona,l nos ·Estu.dos Unidos» Cooley diz r1ue 
Ciónàh i · • .. · «o Podel' ;Jud iciario não pó do dcela.rar .·in· 
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··con~.tltucioriaJenuUa ·.üma ·l~i qu<1ndo essa 
'lef sajaaccusada sõmente de ··ser' injusta. ·o 
;inconvenien~e ou ínopportt1na por : mo ti vos 
. do .ordem - gero,~l. A conveniencia., a. justiça.; a 
:,opportunidade da leinos lfínites d(:L · Co ris ti
·. tuição . ·devem ser rleterminn,das .. · exclusiva
lnênte .pnlo Poder -~~egisla.tivo; si urnf-1. Cô1·te 
Judiciaria quizesse sub.;ti tu ir o proprio juizo 
ao do Legislàtivo, excederia a sua prvpria 
autoridarle, p~metrand·J em um campo onde 
_seriâ;''impossivel oppo1·Illo limites -ás suas 
inv;~sões além da propria. disceeção. >>~ . ~ 
· «Uma lei nãopóde sm·declarada incJnstitu
clonal, continua o mesmo escr.iptor, só mente 

~ porque uma Côrte fijz que com ella ficaram 
isolados um ou maitl principias fundamen
ta.es da Ilbcrclade rcpublicana.ou do ragimcn 
oudo systemá, a monos que SJ não trate do 

. princípios 1 s qll:i~~. pelas mesmas disposi
.. çõJs constitucionaes, foea.m collocados fót•n. 
.· d:.t competencitL legüHati v a. Não se pr;)de jul-

gar t~: .t valida.lc de uma lei sinão com o es
.pi_rito geral que ;)uppõe dominar na. CJnsti-
túiçã.o.» .. . . . . 
. ]sto, . porém, .não quer dizer que o ora.

, dop ·não pPça a attençi:i.o, para a opinião 
,_,daquelles que sus~ontam a. inconvcnienciu. 
~· eco.nomica do Ilnpo:':>tó e (U3Uí1 u cçã.o, embora 
lenta. ous laços tedel'ativos do regimen. · 

Vo1•llu.d~ SAja que esta, ultimll.considel'a(;ã.o, 
isto.ó, a .quo ;-;o l'Cfet•e á dissolução dos.laçJs 

.. federll.tivos,ó do domínio. do puro scutimento, 

.·o que,aliih:, não a invalida, porque toda idéa, 
. tOda no;ão, a~abYpor a.lf~ctat· o sentimento, 

quo, no dizor !lo Novicow, é a . .rnais olevada 
im:t.t~ncia da. alnm h:nnana. 

. M:.1os tlove docbrar quo a acção dispm•si v a. 
·· quo so a.t.tt•ibue aos imposto.:; intm·-o~tadua.es, 

.é re·~lmontc do uma lncomplll'avol. lmlliidã'J. 
:. Ha ôl ann·os quo ell.a op3rtL ; veiu qua.si m,. 
'volta com a. formação da no:~sa nacionali

-,. dado •. at'l'astou-se sorra.toil•amonto emqua.nto 
· se· fazia a orga.nizuçfío uaciona.l ; sui·gh-.t.m 
revoltas, mudnrão,so Govm•nos c a. U.epublica 

:i· encontrou-a. como umt~ l'Cli.}uía !lo e.,polio 
·. imperial. 
·:.:. ·: N.:.o·se ignora que os systcmns .. finu,nceiros 
; doJmperio e da Republicu, foraó1 tcvantn.dos 

.-.: .cJm . e:~ta argamassa delotaria, o por uma 
.··estranhairohiado acaso, o facto é que; tanto 

·:: noimperio,·colno 11& R~publba, os defensot'.lS 
' .. dós >impostos allega.ru.m em prhneil•a linha 
,·',c) apego · consel'V<Ldor üs con~tituições poli· 
· ·ucas riominantos. .. . . . 
... · E' facto : inegayól o notam os termos dó 
.< Pàl'ecor. Isto quanto ao Impel•io; e quanto á 
·-~;.~epublicl~ aquiestá o mesmo . pal'.:!Cot•; bella 
.;:·. n:lonogra,phia on~c se compendiam as dou· 
::. ~.rióas dus oscriptores americano·~, o accordo 
: ~,;(mtz·.e a existencia ·deste imposto e o reghnon 
;~_,, fe~et•a.l , pi.tJ:>a . mo~tt•ar . _ ._. que . o. a.pêgo_.cons91'· 
'•: ;;.:vá.d()r)l. Oons&ituiç_ilo.rcpublieana,quC hnpera 

no nobro·relator quanclo, defende·.·. o imp~sto 
sob o ponto de vista constitucional, é o pro; 
prio projecto, conf3ssadam~nte inéonstitu:.· 
cional, aduita.ndo em3ilda á. Constituição/ 
pJrque, citanlo numericamente os seus arti-' 
gus, o nobre au~or do ]H'ojecto, que é, aliU.s, 
um bello e.spirito np:lixunado sempr0 pelas 
boas causas, cita com o defeito elementar 
de todas as citações a falta de fidelidade; ê 
assim, em V3Z de dizer - me1•cadorias de 
pt•ocedencia cstrangJil•a-diz- mercadorias 
de ~rlgem e3tra.ngeira- etc. 
· Vê-se, pois, que Iio nosso 1'2gimen é pre
~üso alterar os te e mos da ConstiLUição2 o qne 
Importa confessar que clles não são tão evi
dentes como se tem tido·, condemnando os 
impostos int~r-staduacs. · 

O que se deseja é ved:1r a todos os Estados 
o impostuAe importação, s2-ja de que natu., 
reza foi·. ·St\be a Camat·a qnc depois do_ pl'o
jecto S::m~edello outl'us :tpimreceram na hn~ 
prens::.t ' e oútl'os furam apresenhdos neste 
delnte, dons, na opinião do Ol\tdor, inocuos;: 
· Do queterndito st>deprehende.que aCon-
sl;ii;uição não é clat·a. e ovident), corno se 
tem pl'etenLlido, na. condemna.ção destes im
postos; e, do pois, que hnto os laços da· cen
tra.Hzàção 1nonarchica c:nno o~ da; federação 
republicana tcem resh;tido á acçã.o . dispor
s~va que sn :.Lttl'Íbuo a tl :JS irnpostos; o que, 
:-:o t.on1 ver i fl.c r~uo ~ quo nada é tão pe i'igoso 
pal'a u. União polí tica, nló.rmonto se tt•atu.ndo 
do urna. uaçã.o .i•>.von, como uma dictadui'a 
quo so concon li t•o nJ lnocttnisnto administra
tivo o esl.c pt•oclominio da. razão de estado 
em qtLl so pl'el;cmde oJl't•igiP abusos dos cos
l.lunos poli t icos Cullll'cgimelt de exoepção. 

Contt•a. o qul'l está dizondo neste momento. 
a.lll1ga-so q:t!:l (?Xiste no Brazil a gum·ra da.s 
ttu•ifas. 

Subscreve tL npiniiio dos qno entendem 11ue 
a guol'ra. tlo tarif<~í:i t'! sempre um ma.l ; ma.s a 
verdado econornicaê que as guer·ras de ta'l'ifas · 
tt·azom ordinar7amonto em si mesmC~s cone..; 
c.tivos pa1·a o::; seus inconvenientes, porque · 
0s pfej u izos rcc: procos augmen ta.m na razão · 
directa da int!3nsidade d · ~ lut:l., e a cor•r•ento 
commurcial tende a rcLomar o seu antigo 
curso. 

O que se t:Jm vorificaclo é que os Es~ados 
quo possuem, .a,o que parece, os impostos 
inter-estu.duitC8, como medida de represu.lia, 
estilo prompto:~ cspontu.neame.>l~e u. abrir 
mã,rJ clellos. · · · 

Não a.cl•editn. nue taos Estados estt,jam con
vencidos .. da inconstitucionalidade .· .. dellcs ; 
acreditu. que ta.es E8tados rs a.dopta1•am por 
mo ti vos do ordem flscn.l e financeira, e 
muito dolle:-:; jtt mn.nirestararn, como 'o do 
1\fiuas, aJend~nci[L. de subs.tituir, g~a.dativa. .. · 
mente., na medida do possível, por ·outros; · 
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. Si esta é a. tonde:Ileia, é o caso de dizeL'-se 
que olle:s nfi,o precisam dessa tutela illegi· 
tima, que se lhes qúer. impor,emvidnde de 
lei,q\~e será, pelo meno~. uma lei inutil. ( 1'a-
1.'ios apal"tes.) · · . 

Não discute neste rnoment0 riem <.L conYe
v,iencia.doimposto nem tL constHucionali(hv1e, 
o (1ue vem ailir·mand.o é que, si aConstituiçiio 
prohibc o:-; impo:stos de que so tmta, e~tes 
j<i est1o prohibidos peb. leí suprema.; si 
nli.o s~i.o incun:-:;tituciona.es, a lei é rncoustittl~ 
ciooal. 

Já ouviu dize:;.· qu3 s::~ trata de uma lei iu-
terpt·etativa. . . 

:Mu,s u. lei interpL'otatjvn. é, na phrase_ do 
Licher, uma legislação addicional ; ellà se 
incorpora {L disposição int9rpt'etada, foemando 
com olla um todo .itn·idico- E' uma lei proclu
ctiva de direito, éliz Picard; ellaproduz um 
direi to . d[t mesma natureza. da. (li~posição que 
interpretn. - quo1· dizce : uma lei consti
tucional produz direito con:-:tituc1onn.l c 
provém da evoluç~ão do3 usos e costumo:~ ; 

· mas, L'.)potind;i o· argumento. como intct'pl'O
taçã.o con~titucional, BC incol'pOl' i ~ ti. di:-:;
p::>sição da. Cunstituiçãu e pttl'ticipt~ dn, l'ela·
tiva intan!;·ibilidade desta. 

Si a lei quo se di~cnte é interpretativa, 
comu tal é uma lei que se lia de incuPpul'at· á 
Constituição. Mat: ;1,i:l lei::; cunstítuciona.es nflo 
são yotadas com:J as leis orclina.ria:;: e, p:n·
tanto, as:::lm <.tpprovada, clla :-:;oria nulla. 

A um ,~,parr.e do Sr. Eloy Ch:tvos, di'
zendo QUe, _pela thevl'Ü1 do orador, nàu ha
vet·üt lei interpl'etativ·a, S. Ex. pondera 
que a questãu é tmportanti~sima. 

Tem ouvido dizer · constantt..monfe que. 
para refurmar t\ Ounstituição, i:)Ol'ia mb:.tee a 
cJnvomtção de umtt assemhtéa conxtituínte. 

Nilo 11ensa p..~r r.st11 fór•ma. A con~t.ituintn 
não é uma a'!sombllh. ó umn. funcç11o. Que 
ossa f'uncção seja. cx<~rciJa po1· 11mn. assom
hléa es,>ecial,ou pelo Congresso em seus trt~· 
ba.lhos ~rdina.rios. ú indifl'erente. A condição 
é que essa. fLtocção s~ja, oxpressn.mcntc com
mettida tw Congr·;~sso. Apresentado o appro
·vado. ~onstitucüma.tmcu w, um JU'Ojec&o tlo 
reforma dt~ Coristi Luição, os congl'essi~tas, 
na. hora.detm•minada. J.H.I.ra o discutirem. se 
investid'í.o na.s .a.GtribuiçõeJ tle constituintes 
c não será precisa. a. eonvocação de uma 
a~semblé[t ef!IJecial. · ·· 

-Mas. não sondo os te o·. caso da lei em de· 
bntc, vor·quanto esse debate se faz do modo 
et•J.inal'io, a deilucção ê quo não so tra.tu. do 
uma, lei intornrctntiva. Logo, o:ssa. lei é 
inntil. · 

. Si. poróm, s:>l• o vonto de vlstn. Jm•h.lico. o 
resultado n. quo so chega é esse, sob o, ponto 
de.vist;:t prat.ico não se chega a 1Uvorso re~ 
sultado. Ainutiliclado ·da lei ê demonstrado. 
com a, mesma evidencia. 

Püra o provar, o orador t:.>mn. como exem~ 
plo o que se d<t em .1\'Iinas .. Estado que. ten1 
a. honl'a de rcpt'ei!entar o . cujo systema . fiscal 
conhece amplamente por tel'exercido o Ioga.r 
d0 secretario da Fazenda lia E:stado .. O (lllC 
se dú. allie que. de modo geral. pôde ser 
ohse1•va.do em todos os Estados. é o seguinte: 
sob a denominação de imposto du c01isumo o 
Estado taxa as mercadorí:is que cn1,Nlll em 
seu torritorio e CllW são incorporadas ao 
commcrcio local. Iscnbs desse imposto são 
<tpen<~s os generos que at:·a.vcssa.m o ten·i· 
tol'io mineiro em lm~ca. Üf\ outt·os Estados. 
geralmente o. de Goyaz . . E' cs~e impo;)to qno 
se considera intel·~c::;tadutLl. 

Recahindo sob artigos consumidos em sou 
pl'opl'io territorio, é inogavet qu.e a. taxa. im
posu pelo Estado sob a denominação - Im
p:·sto de consumo, é legal, é constitucional, 
porque é permit;tida pela, Constituiqão. 

Tt•atn.-so de saber si, sob essa denominação, 
não se vccr'et:~ rea!montG um impusto sobro a, 
importação. Os advérsarios do imposto acl'e
ditam que sob aquella. denominação se dis._ 
farça. um imposto realrncntc decretttdo sobre 
t~ . importação, porque os Estados o cobram 
no momenli8 da entra.cl<.t dos gener-os em seu 
tcrrjtorio ou rlo ,,•mn. enteega a.os destintt-
tarios. · 

Ora, este facto, que ~~ rc[d, não ea.ractc
riza o imposto, porquanto o que lho dú. o 
vcrdadeir·o aspecto é o fado de sot'em tn.es 
.!.mneros dostinn.dostto consumo r lo I~stado .e 
'não ti. sua, cobrança. no nwmcnto da cn l.1·:~tlu. · 
em :~eu ter rito rio. 

l\'linas, quo é ccntra.t, quo nfi.o tem Alfa.n
dcgu., é um ca.s:) especial nesta q11ostão e 
sor\ro pa.r·.:t, a. olucid:u·. 

· A apa1•tos du St•. AL\·:tl'O tle Can·alho e 
ontros, que intePpollam u oratlol' quauto ·~ 
le:.ralidttdo do hnposto ,•obL·aclo sobre moroa
uol'ias quo tLi.l·avos~am Minas 0111 b:ISC<t de 
Goyaz, S. Ex. oxplica. que Jlão h~ tal. As 
Jl10l'ClldOI'ÍaS Oll.l transito naua paga,m, pol'
que o imposto ser;a inconstitucional. A res· 
peito sita abusos que se ú5.o . om Uboraha. 
onde ht\ quem mando fazer declarações <.lc 
qu:e as mercadorias importadas do Rio se 
destinam a Goyaz, qur~ondo otlas ahi ficarn. 

Do qtte diz é evidente que a fórma da co· 
brança não ti incompatível com a natureza 
do imposto de consumo. Si, vorêm, o Con
'rresf'lo prohibir aos Esbdo::; ossa mn.nnir·a de. 
~obrar, os Estados estabelecerão outt•o modo 
de cobrança o a natm·eza.-(lo hnposto não 
rnúda1·(~. . 

Log-o, a wutilidade dn. lei, conei1lm•ada 
quanto u, sous resultadqs }H'aticos, ó .tambem 
evidente. (0 o1·ado1· intuJ•?'On1po o smt ctis
cu1·so. a pedido do 81·. P1·u.~itle11fc!, afim de se 
p1·ocede1·d 'UOtaçct'o das J1wlol'ict.,· cnce1•rculas.) · 
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.ANNAES D.A CAMARA 

, : ·_ -_>Gompareb~rrt _mais os S1•s .. Oliveü•a Figuei~ 
·-:1•edo,R,sannah de Oliveira, Passos Miranda, 
. \Carlos de Moraes, Rogerio de Miranda, Indio 

·:do Brazil, Antonio Bastos, Luiz· Domingaes, 
· Chrlstino Cruz, Bezerril F:ontenelle, F!·an

cisco Sá;·· Ft•ederico Borges,· João Lop s, 
Abd.on Milanez, Cel8o de Suuza_, Bricio Filho, 

. João Vieira, Esmeraldino Ba,ndeira,, Arthur 

materias constantes da ordem do dia e das 
que se acllarn sobre a Mesa . 

São suécessivamente sem debate ap,prova.
dos as redacções linaes dos p :ojectos ns. 79 C, 
103 C, 13:~ F2 , 133 U2 , 133 Z, 154 H, 171 A, 
193 A, 205 A, 206 A, 2l2 A e 223 de 1903, 
para sePern enviados :w Senado . 

E lido, julga,do objecto de deliberação e 
enviado . <'~ Commissão de Obras Publicas e 
ColonisaÇão, o segumte : 

PRO.JECTO 

N. 226-1903 

01•lando, Oliveira Valla(mo, Neiva, Tosta, 
<,: ·Felix ·Gaspar, S<ttyro •- Dias, Augu.;to de Frei
·.·-.··. iias, Bernardo. Hoeta. José -Munju.rdim, Gal

:dino Loreto, Erico Coelho, Julio Sa.utos, 
-. Cruvello Cavalcaúti, Frll.ncisco v+eiga,- José 
: Bonifacio, Francisco Berna1·dino. Carneiro de 
· · RezP-nde, .Joflo Luiz Ah-es,. Leonel Filho. .JutoHza o Gove}··no a cont1·acla1· com, quem 

Adalberto Ferraz, S~tbino Barroso, \Ven: mais ·vantagens o(fe-recer a' com·tntcçr.To de 
.cesláo Bl·az, Rodolphci Paixão, Padua Re- wna estrada de f'rm·o que, entJ·pncando no 

d 1 · rcunal do Timbó, no Estado da Bahia, vâ 
· zen e, Va uis de Ca.stro, Rebouças dtJ Ca.r- tenylinai· na cidade de Propriâ, no Estacló 

valho, Ferrmra Braga, José Lobo, Alvaro de 
carvalho, Hermenegitdo de Moraes Filho, de Semipe, e dá outras p1·ovidencias 
:B~nedicto de Souza, Lindolpllo Serm, La.- Arii'. 1. o Fica. o Governo autorizado a · con-

. :Iilenha. Lins, Eliseu Guilherme, Soares dos tractar com quem mais vantagens offerecer 
.Santos. Juvenul Míllm•, Ja.mes Darcy, Diogo a construcção de uma_estrada de ferro que; 
Fortuna o Campos Cartier. entroncanJ.o no ·amal do Timbô, no Estado 

· da Bahia, v(t terminar na ddal!e de Propriá, 
Deixam de comparecer com causa parti- margem direita. du-_rio s. Francisco, no E_s~ 

,cipada. os Srs. Julio de Mello~ Sá Peixoto,' 
. J~n~a·3 • • ~-· 'la.t•tins, Raymund.o Nt~rv,_ Al·&hur tado de Serg_ipe, ligando pelos _ pontos mais 

- J convenientes a cidade de Simão Düts. á do 
-Lemos, José Easebio. Urba.nJ Santos, Guede· Ara.cajú, ca.pitaJ deste mesmo Estado. 

:~_lha Mourão, Dias Vieira, Jo?Lo Gayuso, Ser- Art; 2 .o Para indemniza_ção do custo•_da 
gio Sa,boya, Pereira Reis, '\Valfr :do Leal, T -· d 1 · ·· · ···· · · · · -1-. · construcção da e~trada, .inclusive .edificios, 

· · rm <.t( e, :-·oares Neiva, Mol'cirH. A ves, Es- material rqll.arrte e mais-.dependencias neces
; tnci9 Coimbra, Pedro Pe1·nambuco, Elpidio sarias, 0 Governt) emittiNi.. títulos que ven· 
·Figmüredo, Epttminondcts Oracindo, 1hy- cerãoosjurosci.e·6 oj

0 
ao anno, l'esgata.veis 

mundo da Míranàa., Leovegilclo Filgu0iras, dentro de 5o annJs. 
:Milton,Bnlc?i.o Vianna., •. Pinto Dantas, Joã.; · · · 

· .Baptist.a, BeUsa.rio de Souza., Silva Castl'u, Pa.ragrapho un.ico. Os titulos a que sere-
I 8 · t fere este artigo sel'ãJ entl·egues a.o contra~ 
_,ourenço u.pt1sa, Bezamat, Pe.·eira, ~ima. ctante a Pl'oporção dos kilometros que fo-

, Paulino de Souzà., Estevflo Lobo, Bernardo rem ::;endo dados ao trafego • 
. · Monteil'O, Penido FiLho, An&oiüo Zacarias, Art. 8.o Os b:stados y.os quaes aproveita a 
: Oamillo Soares Filho, Carvalho Bl'itto, Ar· linha ferl'Ccta que se refere o ar L 1o, podem 
·tl~ur _ Turt·es, • Lindolpho Cactal:).o, >Eduardo adquiri-l' 0 domínio do trecho .que atravessar 
Plmen.tel, Domingnes de. Ca':ltl'o, Azevedo o seu territorio, substituindo-se em qualquer 
Mar_ques, RoJ.olpho Miranda, Costa Netto, d · 

.· Francisco Tolentino, Barbosa Lima, Xavier tempo. no encaego de resgate -. r.s tnulo~; 
do V<dle, Victol'ino ~Ionteü•o 0 AlfL•edo indemnizan,lu a ·União pelas importu.o.cias 

::Varella. · que tiverem sido ou forem· sendo pagas. 
Art. 4. 0 Serão de. seis mezes ·os .prazos para 

E sem.causa os :~1'.3. Affonso Costa, José á.prc·3ontação dos estudos, para a c.onstrucção 
: · ~Iàrcellino, ... Pereil•a ele Lyt•a, Caetano Re.;. da. est1•a.da. após a,. assignatur·a · do contracto, 
··lJellO, Rodrigues Lima,,· Eduat•do Rantos, Mo- e para o cuiueço da~ obras após a a.pprova.
· re"ir'a Gomes, Mollo Mattos, Augusto de Vas· ção dos mesmos estucJus, e de cinco annos 
->cqncellos, Sá F1•eire, Americo de Albuquer· pa-ra a c"onclusão das obras . 
. que,Laurindo Pitta., Henriquo __ BorgeJ, Gas- Art. 5.0 ·o Governo cederá ao contra.-
·_tão d.a--Cunha; Astolpho Dutra, B.erna.rdo. cte ctante.··as obi•as-·•- D materiaes·que-.perterice~ .·. 
;Faria, LamounierGodofredo, Henrique .. Sal· rama; em preza. quti tinha.. o . pl'ivilegio ·.da 
·Jes,-Co_sta Junior, Fernandq_FL'eitas, Amaral construcção do. via ferrea do Ara.ca.jú a Sim?i.o 
;-Cesar, -Leitê deSonza, P<túlino Cai·los, Fran- Dias .. com um:•l'amaL para• ~-. Capella. 
·.;c-isco< Malta~ Aquino Rib.eil•d e Marçal Es- Art. 6.0 Revogam-se as disposições em 
·C()bar. - .·. ·_•:_.• .•• < ·•: .·_. .-...... . •. contrário . 

. . ·.·· .. _ ·. , .·.·. . _· _. ··.·.·.. . .· ·. . Sala das sessões, 15 de setembro-de 1903. 
O -Sr. -Presidente ~- Havendo nu-:. -Rodrigues .. · Doria . .....:..Jo~iniano. __ .ca,.·JUalho.-· 

imerolegal,'vae-se proc~dor•·ás votações das .•FelisbeFoFteire ..... Oliveita VaUadão. 
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·· Pôstó avotos,éaiJIJrovadóem. 3~. di.scussão _:Em ·seguida ~ .. ?em ·· debate approvada ·a 
e enviado á. · Commissão de Redacção o se" seguinte -. 
. guinte: · REDACÇÃO 

PROJBCTO 

?{. 215-1903 

'0 Congeesso Na.cionalresolve: 

.Art~ Ficao Poder E"<ecutivoautoriu1do 
. .s, ·. abr1r ao MioisterLo da Iu.lustri t, Via~~ão e 
Obras PttblicU:s o credito extraot·dinat'ill de 
.514:043$200 para, na. cunf•Jrmidado da Labella. 
annex.a,· uceorrul' ás clespezas. cum o cu-teiu 

.da li:stea.d.t. de Ferro S. Francisco Xa.vier au 
·Commet'Cio' , .· incorporada admini~lira.tiv<1-
:mente nu. EstraJa · de Ferro Central du 
·.Braz i L 

.Art. Rovogam-s::~ as disp_osiçõcs em 
contr~~rio. · · · 

4~ ~r. Paula namos _(pela o;·dem' 
requere obGetu dispens11 de . impressão. para. 

. ser vutada, · · irumedia.tamcn·te a. . redt.~.çãu Ho11l 
do pruject., n. 215, .de J!/03, que sJ ::tehêt 

• <Ds1Jre a Mesa . . 

N;. 2!5 A:_l903 

Reclacçtto jinat do pi·ojecto n.. 215 deste an.no, 
que . a~lturisa o . ·Presidente ·da Republica a 
ab1_·ü· ao Múústen:o da · Indüstria, Viação e 
Obms Publicas o credito eo.:lra01·dina.rio ele 
.514:043$:::00, pai'a occoJTeJ· às despezas com 
o custeio da Est1·ada ele PeiTO S. Francisco 
~av~e1· ao Conímercio, inco1-po1·ada adminis
trativamen(:e á Estt·cala âe FeiTO Central do 
Braztl . · · · · 

O Congresso NacioJJal resolve: 
Art: 1.1) Fica. o Presidente da Republica 

auwrisado (l, abrir a.o Mioi::;terio du. lnJ.us
tria, Viàt,:ão e Obras Publicas o credito ·. ex
traordioa.rio lll-l 514:043$200 IJa.ra, fieL confor
midade da. tabe.ILa. annexa, occorrer {t~ des
pezas }!Om o ._ custeio ·da Estrada de Ferro 
S. Fr.mcisco XaVier ao Commercio, iocor
puea·la adminLstra.t,vamcnte na li:strada. de 
Ferro Central do Brazil. 

Art··. 2. 0 Iievogam-se as disposições em 
contrario. 
· S<.thi thts Comnüssõns, 17 de setembro de 
l9J:$ .-Domingos . ·aninwl·a,~.-:. -Jie1·;;wncgitdo -.· 
ele · JiiJrr.te.:: • 

T.-\BELLA A QUE SE REFERE· O PRO.JECTO ~. 215, DE 1903 

8 agentes de5a classe .•........ 
12 cunfe1•entes de 3~ classe ......• 

1 CiJnduetvl' de 4a. classe ......• 
9 guctrdas chaves .......... ; ...• 
2 tl'aballliidorcs ...•....•...•... 
:3 gua1•da · fl'eius ................ . 
I. inspectur do t1·afego .....•... 
1 sub·idspect:JL' do trafego ...•.. 

· Gratificação de lO % sobro 
vencimentos ....•.........• 

Pessoll ·: 

1 maclÍinista. d3 
3· .classe ... .. 

1 p1•aticantc d3 
2a cla.::i:le .•• 

1 foguist:1 do 2:~. 
· classe •..... 

·· · l gt•àxeiro •. •• •. 
1· tl•abalbador •• 
ll~úip.a.dor .• ~ •• 

.Jn. diviscío 

1:800$000 

:1 !000$00) 

-750.tOOO 
6501000 
800 ')00·, 
65U,j'OOO 

10:800$000 
10:800$000 

ÜU0$000 
5: 7!:.16$' JÜ(I 
l: 104$00,0 
2:120$000 
7:800$000 
4:3UU$000 

2:.250$1};)1) 

5:6õ0$000 

45: F-\70$,)00 
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~;}/{;_:~',. ' 

Repâração: 
2 concertadores 

Administração.: 
2 engenheiros 

residentes .• 
1 ajud.ante ... ~ 
2 armazenistas 

· 4 mestres de li-
· nha. .... , "· 

Op3rí1l'ios : • 
28 feitores de 
. . conservação 

112 t r abalhado
res, idem: .• 

10 guarda.s ....• 
2 . ma.Ghinistas. 
2 fogui~tas; .. .-
2 f e i tores de 

lastró ...... _ · 
30 t 1' a.lJalhado-

- res,idem ..• 
2 feitores do 
· turmas de 

valias ..•... 
12 t r abalbado ... 

· rcs, idem .• 
3 carpinteiros 

::JO pedt•eiros ~ •. 
12 cavouqueiros 

l pinto1• ....• ~ 
30 serventes .•• 

Material : . 
18.000 dormentes 
Accessorios para 

trilhos.~ .•• 
Materiaes diver-

so~ ••. , ... , 

1_00: 000$000 . 

sa. divist[o 

9:600$000 
3:60el$000 
3:000.}000 

6:000$000 

21:8~6$000 

:. 61:824$000 
5:060$000 
1:656$000 
1:472$000 

1:564$000 . 

16:560$000 

1:504$000 

6:624$000 
2:760$000 

30:350$000 
7:728$000 
1:012$000 

16:568$000 

45:000$000 

25:000$000 

30:000$000 -

115 ·: 00:)$000 

1:950$000 

22:200$000 

176:648$000 

1.90:ÓOO.i;POO 

. __ ·· _ .. _ .. __ . .. _ _ . So111ma. ~ ~ •• ; ..••• - ~ •.••• ~ • 
Eve_ntuaes ..•.• ; .• _ ...... ; .. ~ .....• -•. · •• _ .. ; .- •.•••••.• 

122:600$l00 

_·.··- 467:318$000 · 
. .· 46:725$200· . ------

· 5l4:o~a$200 
i:~~-{~i-~:: ,.::- , · ~ ·- ·. -;>." . . _;.;;'' 

.;:salâ:dàs êorrtmissões, 17 da satemb1~o de 1Ó03. -- Domingo_s Ç:úi-·
·- -'YI,lc,rites. ,2; ; Her,??ién.{igiJclo ll~ _Mo?·ae~ • .... __ · · ··· · 

~~· .. ~: :· . : · .·,, _ . ·--· ,__ · ..-;. ·E' :_ o ptoject'o; en:viad() ao Senado; ._._ 
•· •·· ·· 
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.·._ sEssÃ.ô 'E~~l t7_···· nÊ .• ~E~1~Eimi9nri •_- lúô:r ·· .. ·· 371 · __ _;_ __ ;..;....;.. ___ _._ -'-~:-__;_;;___.;.____: __ .,._ __ .;._.,.,.....__, _ __;__;__ __ _;_.;.:;;;_.;._;__~~ .. . 

. Posto a Votos, é approva.d.o . eni ga . discussão Posto a . v o tos,G a pprovado em 3a di~cus~ão 
e on viado á Commissão de Redacção o se- e envitJ,do a Commissão de Redacção o. se.., · 
guinte · gninte · 

PROJECTJ 

N. 200 B-1903 

PROJECTO 

N. 219...:-..J\)03 
O Congre~so N;.tcional decreta : . . 

O Congresso.Nacio·nal resolve : Art. l. ° Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir ao Minis ter i o das Relações li:x.
teriores o credito de 30:000$, supplementa.r á 
rubrica 4a - C01nmissões de limites -do 
art. 8° da ·· lei n. 957, de 30 de dezomhr.:> de 
1902. 

Art. 1. o Fica o . -Governo autorizado- a 
mandar ma.tricular por mais um anno nas 
E::;colas Militares os_ alumnos que della fo
ram desligados ou de1;.erão ser no fim de 
1903 por~ h a. verem inciJ.ido nas dh;posições 

. , do paragrapho unico do art. 60, § 2'1, do 
art. 78 e mais o art. 123 do regulamento 

. que baixou com o decreto n. 2. 881, de 1898. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçües em 
contra.rio. 

Art. 2. 0 

contrario. 

Posto . a votos, é approvado em 3a clís
cussão e enviado <t Commís::~fi.o de Redacção, 

Rovogam-se as disposições em 0 8eguinto 

PROJECTO 

o s..-. -"-ngelo Ne·to (pela orclem) 
-Sr. Pl'e3iderite, ha verdti.deira confu::;ão no 
recinto, muitos Deput~dos já abandonaram 
suas cadeiras, e parece-me não have1• nu.: 
mero. 

O Congresso Nacional decreta ·: 
Art. 1. 0 E' extensivo a todas as Caixas 

Economicas autonomas d:t União,que tenham 
fundo de reserva superiot• a trezentos contos 
de réis, o decreto n. 9Gl, da 7 de noveml)rO 
de 1890. ' Peço, po1•tan to, a V. Ex. a verificação da 

votação. A1•t. 2. o ReYog-am~se as disposições om 
contrario. 

Procedendo-s:l á verificação, reconhece-se 
terom votado a favor do projecto n. 200 B, 
de 1903, 94 Srs. Deputado::! e contra 12-
total 10í3, 

E' annunciada a votaç~o da 2;1, discussão 
do projecto n. 185, de 1903, fixando a despeza 
do Ministerio das Relações Exteriores, para. 
o exercicio de 1904. 

Em seguida ê posto a votos e approvado em 2:1. discussão, sal.vo as emendas, o se
guinte artigo uníco do 

PROJECTO 

N. 185-1903 

Art. O Prosiilente da, RopulJlica é autorizado a despen(ler pelo 
Ministerio das R.elaçõc~ Exteriores . a importancia do 6:-Jl :9.20$ CJIL 

)}apele 1.053:500$ em ouro, com os sct•viços designados na~ soguin· 
tos VOl'hlS: 

1 a-Sec1•otaria de Estado: 
Pessoal. .•..•.•..••..•..•...• 
Material .................... ~ 

2a-Empregados em disponibili~ 
dade ..•..•...........•.... 

sa-Extra.ordina.ri as no íntel'ior 
· inclusive despozas · com te

legrammas para ·· o exte-
rior ••••.••. : .••• -........... . 

4~~-commissões delimites ...... •· 
5a---Legações o ·· consulados: 

Allemanha: 
Pessoaro•matoria.l da ·Jegaçiio ...• 
Consul _· gm•al e chanceller ·om . 
_ Haml>llrgo ••••••.••••.. , ..•... ~ · 
Vic,e~ç,ansul em Br~me.n .•...... 

Ouro 

33:0Q0$000 

14:000$000 
4:000$000 

Papel 

162:200~000 
'54: 720~000· 

70:000$000 

45:000~000 
300 :000~000 
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- A~Â~; nx: :cÂMXifA : 

~~r~·?' ;é . : . 
: .:U:' 

- -~-

Argeniiaa: 
· Pessoar da ·····- lega~ãó (augmentadó 

. d~ . um - 2° ~. secretario) e .mate'-
. . teria.l ~ •.• •• •• , ....... · ;· ..•...... . . 
· .Q.on~ul.g(jrar em Büeno~ Aires .. , • 
-· Vice~consules - ein R(.)S[tt•io .• e · Po-

sadas. ; .· ..... : ..... . ....... , ; • ~ 
Ai.lstria'"-I-Iungria : 

PessoaL da legaçãó . (aagmentado 
de mais ' um · 2°. secre&a:ío) .. e 
In:tterial. ... · .. ; ...... ... ..•.. · .•... 

. Consulem Triestre .· .. ; ..•.••.•.• 
Belgica e · Uollanda: 

Pes3oal e material da legação, ••• 
Cousulem Antuerpia ... •· ... ; ••.• 

Boiivia: . 
Pessoal e material da legação .••. 

Chile: · 
Pessoal e matorial da legação. , .. 
Gonsul em Valparaizo .......•••• 

Equador e Columbia: 
Pessoal (~· ma.teri::~.l da legação (in~ 

clusivé . a, g.1·a.~i~cação de que 
trata o art. :2° da ') ei n. 322., 
de 1895) .. , .•.••...•. , •.•••• 
Estados Un'idos da A.merica: 

Pessoal dá •legacão .(augmentado 
· . de mais um: 2° secretar-io) e ma-

terial. ... ~ ... ; . -. ; .... ~ ....... . 
Conslllgera.l e cllanceller em Nóvâ-

York ... . ...•.•.........•.....•• ~ 
França ·· : . 

Pessoal da ·legação (<l.ugmentado 
de · mais um 2° secl'et~.t.riv ) e 
1naterial ....•..•... · ... ; ...••.• 

Con~ulados nn Havro, Paris, Mal'· 
sellla e Bordéos ............... . 
Grã-Bl'etanha ·: 

_ Pessoal da legação (angmentado 
de mais um 2° secretario ) e ma-
terial;., .. ......... ............. . 

Consul _ geral e chancelle1• em Li-
verpool ......•.. ·,· ..... · .........• 

Consules em Londres, Ca.rdiff e 
Southa;mptori .. · ........ ~ •..••.• 

· Hespanha. : . · . . · 
Pessoate1na.terial d:1legação ••••. • 

. : Coó.suLem Barcelona ........... . 
: Vice~qonsul em :>Yigo. - ~-..•••. • .•.•• 

: 'Iütlia : · ... .. ... ··· .. ·.·· .. . . ._, 
···• Pessoal. da>legação __ .(augmentado 
· :: -.de .·ui.i120 - secre~ario) e mate- ·· 

rial ..• ~ : . ...•..... ~ .......... ·. ~. ·; ..•• 
: ·consul geral ·.· e . cha.Iicellel' em Ge-

" •~"- 9o~~~r··~~·~;~;1~i~~ç·:· •• :-.: .. :: ·-~ ·· . : · : · r ·;.-~.· : .. ;c·· 

40:500$000 
1 o:. 000$000. 

8:000$000 

. 27: 500$000 
7:000$000 

2.3:500$0. 00 
7:000$000 
I 

/' 

~~4 ::?00$000 

30:500$000 
7:000$000 

31: 500.~0.00 

42:500$000 

16:000$000 

114:000$000 

:31 : OIJO~OOO 

.4~ _:500$000 

14:000.$000 

21:000$000 

2~·~ ggg~~~g 
4:0.00$600 

.. 40 :50Ó$000 . .. 

14:000$000 
7:_0()0$009 : ,, 
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Japão :: 

Pessoal da legâção . (a.ugmenta.do 
de um 2° secretario ) e ma· 
teriat .•...•• , •••.••.••.•.•••.•• 
Pa.raguay: 

Pessoal e material da legação ••.• 
Vice-con:::;ulado ", em Assumpçào •• , 

Perú: . . · 
Pes::;oal · o material · da legação .•• 
Consul geral em Iq uitos ..•• , •••• 

Portugal: 
Pessoal e ma.teri:ü da legação ..•. 
ConSlll geral e chailceller em 

Lisboa ..............•... ~ ...•• 
Consul no Porto ••••.•.....•..... 

Russia: 
Pessoal e material da legação •• · •• 

nanta Sé: 
Pes~oal e material da legação •.•• 

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

Uruguay: 
Pessoal uét legação (aug'mentado 

de um 2° secretario) e material 
Corisul geral em- Moniievidéo ..... 
Consul no Salto ..••••......•.••. 

Venezuela: 
Pessoale material da legação .. 

6a.- Ajudas de custo .......•..•• 
7a. - Extraordinarios no extel'lOl'. 

E' annuncíafla, · a · vota,ção das. emendas 
constantes do impresso · n. 185. A, de 1903. 

E' _ annunciada. a . votação·- da seguinr.e 
@menda, sob o,. I·; elo Sr. Lamenha Lins: 

«Seja,m a~ verbc~S da rnbl'ica ' 5a calculadas 
e . distribuirias . ::;eguud,, as dispJsiçõe.-l dn 
al~t. lo. § 1°, da lei n. 3R2. de 8 de novem
bro de 1~95, com . as - moJificações introLllt
zidas pelo decreto n. 644. de 16 de novem
bro de l899, pwa as legaqões, ·e de accord' 
com as determinações do art. g., do decreto 
n. 997B, de 11 de novembro · de 189l, p .ra 
os consulados.» 

Post~ a votos, é r0jeitada <t refel'ida emen-
da sob n. 1. . . 

E' - annundada . · <1 votação ·da seg11i"nte 
emenda ,sob n . . ~\ do Sr. Thomaz CaY.d-
canti : · · 

«Suppríma-se o augmento pedido no aebual 
orçamento pr.tra o restabelecimento dologar 

. de . 2° -·_secretario ni\S . leg 1t ções dos . E~ cú,dos 
UJ?.id.()s, ~a Republica Argentina, da Repu
bhca. do U1•ugu Ly, da F1•an·;a, da Gran-Bre· 
tan.ha, da Austria-Hungria, da Italii1 e do 
.Tapão. Com esta _·• poupar-se-ha ào Thesout•o 
Feªera~- q~~ntia superiol• a 100:000$, ouro.» 

21:500$000 

24:500$000 
4:000$000 

24:500$000 
i:Q00$000 

30:000$000 

14:ooo~ooo 
7:000$000 

27: 500$000 . 

23:500$000 

23:500$000 
7:000$000 

40: 500.~000 
10:000$000 
7:0llD$uOO 

22:500$000 
1:30:000$000 
45:000$000 

n 8'1-. Thomaz Cavalcanti 
(pela M·dem.) S1,. Pt·esirleote, conforme V .Ex~ 
pre:nnciou, na. sej::;ão tdima mostrei qu~ 
d .s oítus lng:.ti'P.S ele 2° secrettt.rio de lega.ção 
quat1•o, os w~ l!};ta.dns Unid,JS, da RepubU.ca. 
Argontina. Un1gnà.y e ltalia, não estavam 
cou~ignaclo~ t~m lui, ao passo que os outros 
<tlW,tl'O O eiHiiY<:tlrl. 

Eu peço~, portant o. a V. E :-i:. c1ue f'a.ça a 
divisfw do minha em:mja em dua::; partes:: 
uma. cvnsigna11do a verba. · par·a os · loga,re~ 
qU~ não f •l'Mn creu.dos em lei permanente, 
e a otlt1·a CJnsígna,u.to a, vel' iJa pi:l.ra aqueHe3 
que e::;tãu cont.empl.a.dós em lei. · 

D;lSJjaY<t ain1.ia ttppellar partt o iliustr~ 
rel ;üo r· da. Commi::;:,;ão, . athn de que . S. Ex. 
venha dizer, · qüal ô o v-oto ela Commissão a 
tal raspei to. 

. O Sr. David CaiDtlista (pela 
01·dem)- Sr. P1·estdente, o nobre D(>puta,do 
requnr adívisão daemen.!a _ém duas p~l'~ 
tés, ficando em • uma deUas a suppressao .· 
dos luga :•r>S qae disse S. Ex. não estare~ 
creados ·por lei _per.Il1au ente. 
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A:\NAES- DA CA~IARA 

A Commissão, tenlo verificado quJ S. EK. I E' o projecto assim emendado, approvado 
se acha com a razão, acceita a parte da em 2adiscussão o enviado á Commissão dé 
e1nenda relativa· ás legações dos Estados- Orçamento para redigil-o de accol'do corri o 

··Unidos, da Argentina, do Uruguay e da vencido. · -
' Italia, pm•q ne, de accordo coü1 o seu proprio Posto a votos, ê approvado em discussão : 

parecer, não quer continuar na pratic11 de unica e enviado ft com1ni'3:::.ão de Redacção, 0 
crear empragos em lei de Or~·a.mentos. (Mui- segninte ., 
tos apoiados ·) . ,-

Quanto á outra parte, a Commissão man
tem <!- 8eu voto pela rejeição. 

Devo decl~ritr que, si a Commissão·consi
gnou esses lagares, cuja sc.ppressão hoje 
acceita, foi p.:>rque fundou-se exclusivamente 
na. proposta do Governo, nesta, parte rdie
_ren te á citacao da legislação vigJnte a res
peito. Desde que, pol'êm, verificou em tem
po que não era perfeitamente exacta a ci
tação, acceita nesta parte a. emenda do 

. Sr. Thomaz Cavalcanti. (Jlttito bem; muito 
bem.) 

O Sr. Paula Ran1os (pela o~·
-diem) - Depois da declaração do honrado 
relator da Commissão, tenho apenas a di· 
·zer que sou solidario com S. Ex-. :si tivesse 

·. verificado. no seio da Commissãô, que l'eal-_ 
mente esses .log.tres não estavam creados 
em lei permanente, ter-me-hia opposto ao 
restabelecimento. 

• Mantendo-me eoherente . com o principio 
.• que tenho sempre sustentado nesta Casa, 
contmüo a dizer que em lei annua não 
podemos absolutamente cr€al' ou sup

.. primir empregos, _ augmentar ou_ diminuir 
crdenados. (Muito bem; muito bem). 

-O St•. PresJdent~- A Mesa tam-
-bem tem _a declarar q_ue não acceitaria a 
proposta --do augmento no projecto; si não 
estivesse -convencido de q_ue elle se achava 
consignàdo em lei permanente. 

-Salvo reclamação, .. vou dividir a emenda 
em duas partes, . conful'me requereu o ~eu 
autor. . 
. Posta a votos, é appmvada a Ia parte da 
1•eforida emenda. c:loSl'. Thomaz Cavalcanti, 
sob .n. 2, manda,ndo supprimir o augmento 
pedido no. actual orçamento pa_1'a o restabe
_Ieeimento do • loga.r de. 2° secretario nas Le
·,gações dos Estados Unidos, Republica Argen-
tina, Uruguay e Italia. 
r, Posta, a vbtos _ a 2a parte _ da referida 
emenda do Sr.-Thomaz Cavalcanti, sob n. 2, 
é a,me.sma rejeitada, na parte .que se refere :á suppressão do. cargo de- .2° secretario. n-~s 
pegaçõe_s·<!_a Fr~nça,Inglatana, ~ustl·ia·Hun-
B."ría e}ª'pao. · .- . _" ._ 
·.-são· successivamente.postas a votos_e r~1joi· 

ta(la:S ·as' !fmendas;.sob ns. 3, 4, 5 .e 6 e con-: 
stantes _-. do··-- rôferido ·impresso n .::185 A; de 
,1,903. 

PROJECTO 

N. 222-1903 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. ·Fica, o Poder Executivo au

torizado a conceder ·ao Dr. Rodolpho de 
Paula Lopes, professor· de hist'Jria natm·al 
do Gymnasio Nacional. oitomezes do licença 
com ~ortos os vencimentos, p::tra aperfeiçoar
se ná Europa na ma teria de sua cadeira ; r e-
vogu..:-las as disposições em contrario. 

Posto a votos, é app1•ovado em 3a discussão_ 
e enviado á CQ_mrnissão de Re:l.acçã,o, o se
guinte 

PROJECTO 

N. 213-1903 

O Cong1•esso Nacional decret<1: 
Art. 1.° Fica o Polar Executivo autorizado 

a abrir <10 Ministerio da. Industria, Viação_ e 
Obras Pu1Jlicas o credít::> de 49:912$530, sup
lmnentar á rubrica-Gratificação- atldícional 
a cn.rteiros- da, verlJa 3a- C.orreios--:- do 
n,rt. 21 da lei n. 957, de 30 de dezemhr.:> de 
190.2. 

Art. 2. o Revogam-::;e as disposições em 
contrn.ria. · 

E' annunCiadtt a votação do pràjecto n. 205, 
U.e 1899, auto1•izando o Podet· Executivo ll. 
contar a Manoel Joaquim Machado. par[~. 
todos os effeitos, o t9mpo que lhe tmihu. siçlo 
desconta,do em vietude d-j. co-participação 
co1n a revolta de 6 de set:1mbro ; com voto 
em_ sep<1rado (2a discussão). · · 

o Sr. Tho1na~ Cavaleant~ 
(pela ordem)-Sr. President), este proj~cto 
teD;l. dous pareceres, um. da Commissã~ _-_- ~p 
Legislação e Justiça, o outro_ da CommisSa9-
de Marinha. e Guer1•a. 

0 SR. PRESIDENTE ~Quando foi dado tt 
discussão este projecto, expliquei clara· 
mente o.que bavia a respeito. 

0 SR. THOMAZ. ÜA YALCANTI--Pois bem;· a 
Conllnissão de Legislação ·_e Justiça. opinou 
pelá. rejeição do_ projecto e a de Marinha. e 
Guerra opinou pela sua approvacão~ 
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Ini J7 nE SETE~lBRO Dl!: 1903 

·O sR.. PRESIDENTE-A· maioria . d.a Com
·nl.issão de · Marinha e Guerra opinou pela 
a,pprovação ; . na Commissão de Constituição, 

·:pJrém, ha, dousvotos divergébtes, o do Sr. 

Em segnidu, é posto a votos e approvado 
em 2a discussão o seguinte a.etigo unico do 

Martins Junior, presidente e o do St•. Arro
xellas .,Galvão, que s?í.opela approvação, sen

•,:do a maioria contraria. 

0 SR. TIIO:\IAZ CAVALCANTI -- E',_uma di
vergencia IJem fundada. Eu tenho mens re
ceios, Sr. Presidente, de dar meu voto a 
este projecto, ·como ello está concebido, re
ceios baseados naquelles. me3mos motivos, 
que me guiaram quando foi aqui ~:Jresen
tado UII1 p1•ojecto o anno passado pedindo que 
so· manda.sso contar para todos os elfeHos o 
tempo de serviço de oJficiaes que os~ivr.ram 
na revolta. 

V. Ex . . salJe quo, si for approvado o.ste 
lJlYijecto tal como estü, redigido, o resultado 
será dar dü•cito a que aquelles outros cida
dãos que pedi&m então a . mesma c mco3são 
venllam,l'eclamar identica preter.ição bétseaclo 
em tal precedeu te. 

Tenho as minhag duvidas sobre o projccto; 
por esta razão desejara ouvi!• a palavra da 
i Ilustre Com missão de Marinha e Guerra, 
actual, hem como ·da illustre Cemmissão de 
Legi:-3lação e Justiça sobre o assumpto que é 
de magna importancia. 

o Sr. Presidente- O peJido do 
nobre Deputado devia ser dirigido por occa
sião ela discussão, solicitando· a. opinião dn.s 
duas Commissões relativamente ao assumpto. 
Si pa.ssar o projecto, na 3a. discussão haverá 
opportunidade de seJ~em ouvidas as commis· 
sões. 

O Sr. RodQlpho Paixão (pela 
l)j·dem )-Sr . . Presidente, o projecto cuja vo
taçã.o V,. Ex. acabou de aununciar é da ma~ 
xima retevancia. O projecto estift assignado 
,pela Cpmmis:são de Marinha e Gucr1•a ante-

. rior {t actual, e não contem a assignatura 
de nenhum. de uóJ. 

V . Ex~ não póde fazer mais do que fez, de 
áccordo com o Regimento: Como não tenho 
--eonhecimeuto da questão, entendo que o pro· 
jé~to deve se1• approvado em 2a discussão, 
-voltando na 3a. á Commissão de Marinha e 
Guerra· pàra. ·estudar o assumpto. 

PROJECTO 

N. 205--18J9 

O Congl'es:~o Nacion~ü d(jcreb. : 

Artigo unico, E' o Governo autoriza•lo a, 
contar ao tenente ManoeL Joaquim Machado, 
para, todos os elfeitos da lei, o tempo que 
lho_ tenha. sído descontn,r.io, em virtude ào 
comparticipação com a revolta ele 6 de se
tembro ; r,;voga~las as disposições em con-
trario. · 

O St•. Angelo Neto (11ela ordem) 
requer ve1•iticação da. votaçno. 

Procedendo-se ::t verificaqão, reconhe1~0-se 
terem vota!lo a f<LVOl' do projecto n. 20:S,de 
1899,90 St•s. Deputa/lo~. e contra IG; tohl 
106. 

E' a,nnunciad:t a vobção do projocto nu· 
mm·o 118, deste a,nno, qne cee~~ no Districb 
Fedeeal mai!:s uma. secção da Justtça Fodoral 
(3a discu:;são). 

E' annuriciada' a, votu,ç~ão do S)guiuta sub~ 
stitutivo, do Sr. Augusto de Freitas: 

Art. I. o São creados, na secçã.o do Districto 
FecleraJ. mais am tog11r de juiz o , outro de 
substituto, ;1,mbos com jurisdicção em todo o 
Districto. 

§ 1. o A compe!;enoia destes jui'zes será re
guhdv.. pelu,s _lei:~ e regulamentos ret'o~·ontes 
ao:3 juizes de secção. 

§ 2. o O provimento destes cargos será. re
gido pelas leis vigentes. 

Art. 2. 0 Os feit.Js serãJ processados per
ante os juizes, mediante distribuidão feita
pelo secretario do Supremo Tribunal- Fe
dor::Ll, sob a fisc:diza;:·ão do seu presidente, o 
qual conhecerá dás rcchmações motiV[ttlai! 
por est9 sJi•v iço. 

§ l.o Nos feitos que não a.dmittem distri
buít;·ão, como as arrecadações, ser{t compe
tcnGe o juiz que primeir.:> tomar coaheci
mento do caso. 

§ 2. o Pelo· serviço de distribui(,'ão, o secre
tario do Supremo Trlbunu,l terá, direito aos 
emolumentos taxados no 1•agimento de custas 
ora em vigor. 
· Art. 3. 0 Junto a cada um dos juizes ser

virão um escrivão, contínuos e officiaes de 
justica, provid.,s nos seus cargos pela fórma 

····0-Sr. ·P..-esident.e- Devo lemb1·ar 
{L Cama,ra que o projecto foi ·incluído em . Ol'
·dem do dia a pedi<lo de um. nobre Deputado 
,que estava no direito . do o fazer, tendo a. 
Mes.a satisfeito o . pedido, desde que teve 
;opportunidade dQ. o ·razer. 

por que o são os das demais secçõ~s. . 
§ 1. o O actual CS9l'ivão do 2° officio pas· 

sará a servir junto aos juizes .... cujos cargos 
são crea.dos pela prasen te lei. .. . . . · 
. Art. 4.o Os novos. juizes e . serventua.ri~s 

percebe!'ão os mesmos vencimentos que os 
a0tuaes. 
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Art. 5.o Fica o Governo aut~rizado a abrir Passa-se a ma teria-em discussão. 
--:_, () credito necessa.rio para a execução da pre- Continúa a 2a. discussão do projecto n. 339,. 

sente lei. - _ . de 1901, declarando da competencia privativa 
A1·t. 6.°Ficam-revogadas as disposições em da União de.creta1•impostos sob1•e generos d.e 

,. contrario. - origem estrangeira, e d _•,ndo outras provl':' -
Posto a .votos,ê rejeitado o l'eferido substi- dencias. 

tutivo do Sr, Augusto de F1•eitas. . continüa com a pn.lavra 'O Sr. David Caro.,. 
E' posta a votos e ap_I>l'ovada a , segumte pista. -

emenda do Sr. Pa1·anhos Montenegro, sob 
n. 2-: - __ _ ~ o Sr. ·David Campista (cont_i~ 

« Ao paragrapho uni co do art. 13, accres- nuando) diz que já se referiu á -legitimid~de· 
ceil.te~se: interinamente ou acl•hoc, uonforme da lei que 0 Congressovae votal', no s~nt1d0· 

-- a hypothe.:~e.» ,_ • . de reguJar a materia dos i.mp~stos. _mter~ 
· - E' a.nnunciatla a votação · da segmnte estadua.es. demonstrando a sua.mutthda~e, 
emenda,, sqb n. 3, do Sr. Paranhos Mon- quer sobre 0 ponto de vista _stricta.meot~ JU· 

~=c-t~negro : rid.ico, quer sobre o ponto de VIsta. prat~co -.. · 
« A' tabella dos vencimentos accrescen- Examinou; ainda., a importanCia duutr·ma· 

te-se : escrivães, cada um 3:000$000.• ri& dos arestos e decisões da rnagis '-ratur<t 
fe'ieral e passa agora a considm·a~ o imposto· 

O s.-... Presidente-'-A esta emenda O li: su ;, figura peatica., na sua -extstellcla no--
a Commissão apresentou uma sub-emenda., quadro tributaria dos Estados. . . 
que deve ter preferencia na Yo .. ação e é DemonstrMá que para o caso partl~ul~1· 
redigida nos seguintes te1•mos: de Minas Gera.es, como para os dem.!'IS ~~:>-

« F1cam a.ugmentados os vencimentos d~s tados, a lei qu-e dete1·mina a supprc:::;sao dos 
dous escrivães do Districto Federal em mais impostos que se presumem ved.ados aos Es· 
urn I :000$ para Cê~da um,>.) tados. não te:·<:L effeit,r porque os .E:5tados 

Posta a ·votos a l'eferlda .· sub-emenda da mudarão a fórma de cobrança, contmu:.~.ndo-
Co?lmis~ão, ê ·a mesma 1~ejeitada. 0 imp..,sto aexist.r. _ 

Chama a atten·.·ão da Camara pa1-a esta. 
O Sr. ,., ngelo Ne-to (pela o1·dem) ciPcumsr.ancia notavel: esr.e impost 1 exrsGe, 

...;_81'• Pr•esidente, visivel1Ilente não ha nu- ha 70 annos, e só agora-é qnea opi!lião se 
mero no recinto. Re1ueiro pela terceira vez agita. ê que 0 commer·cio recli1ma,, dizenda
verificu.ção da votação.. se g 1·avernen&e alf.Jct:tdo . no SOll desenvol-

v.tmento e nos seus interessocl. 
O Sr. Presidente_:. A Mesa. tem Pensa-se. em regnt, que u. tributação co_u--

semp1·e - atte~dido aos; pe .. tidos · feitus. pelo demn.~da é uma consequencia cta feJ.eraç~o; 
nobre Deputado no sentido de regul<Lrlzar a entret<mto, 0 . i 111 pust.; qne ori~ina este de-
vota.ção, . bato tem 70 long-os a :mos de CXLSi.eOcH:t ! --

Posttt novamente a votos a sub-emenda ria AindiL nioguem . demon:)trou ca~a.lmente, 
Commlssã,o, ver·ifica-se quo YoHu·am a favor· com algtLl·ismus, que os imeost~s utt~re::~ta
da mesrn11 84 Sr·s. DAputacLos e cuntri.~ 14; du<LCS gru.vn.m tt importaçao, rmpe 1wdo a 
tota:I, 98.. expansão da riqueza public~, na phra,se e de 

do accordo com os funJ.amen tos dos accor
dã.o:-~ do Sup;•amo TrílJU11al _l<'e~et•al. o @1•. PI~esidente- r;ão ha nu~ 

mero. 

·V a e-sc p1•oceder â chamada. 

Procedenrlo-se (L clHtmada. vel'ifica-se 
térem~~e ausentado os Srs. Rog-eriv de M.i
r_a·nda, Ohristino Cruz, M<üa.qu as Gonçalves, 
Esmei'ê.ddinO Bandeira, Cornelio da Fonseca, 
Ar·r·oxeUu.s Ga.lvão, Tusta, Her·cdia de Sá, 
Corrêa Dutrá, E1·ico Coelho, .Ct•uv.ello Caval-
canti, Viria to Masc::u'enhu.s, ·,\Venc~esláo Braz, 
Pádua ···· Rezende, Galeã.o Carvallnl, Eloy 

_, ' Chaves~ José . Lobo, Hermenegildo de .·. Moraes 
· Filho e Bernardo Antonio. 

AHadt?·se, on tre_tauto, dlat·mrnente a esso 
g1•a,·a.me . 

. Qual -é elle ~ · 
Pede licençi1 pa.ra continmn• a argumentai' 

como exemplo de Minu.s Geraes, não só por
que é um oxem1-Jlo que conhece bem, como 
p .. rque é o Estar1o qn~· te111 no seu 01\'alllen~ 
to uma, maior somrna proveniente do cha· 
ma'dU i111posto . interestadunl. --

Q Lml é este onus ?- .· · .. · . _ 
A julga~· pelas-dissertações pessitpistas ~os 

que nos quer··n1cond11zir á rev()gaçao do u~~ · 
posto interesdual, este . g1•avame ·excede o. 11· 

- o · Sr. ·. Presicfent.e-Responderam mite nurmaldttstribU:ta<,:ões criteriosas. . 
a -chamado.103Deputados,.. - . . . . . ·. Entreta.nto.os algal'ISffiO~ demo.nstr~m o 

Não ha n11mero para se . pr()segmr nas VO· corit ·ario, cqmose tem ver1ftcado no ~ .. sta.do · 
tações. ·. · de Minas Geraes, em que _ _qs valo1•e.s da im·· 
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· portação conservam-se en.1 linha tle quasi 
identitiade com· as da. ·exportação. 

Isto é, · aliás, um phenomenJ natul'al, por· 
que ha nesse momento uma permuta, uma 
troca de valores, uma comp.msa.ção de l'i
quJzas que entram e de l'iquezas que Sio~.hem 
substituindo-se umas ás outrt\S. 
· Toroa.ndo, parao caso de Minas, a pei.or 
hypothese que é a equiparaçilo de valo ·es 
de importação e de exportação, mostra o 
orado1•. argumentando com o ultimo exOl'· 
cicio definitivamente liquir\ado, quea remia. 
do imp,Jsto de consumv, isto é. do imposto 
ínter-es(;adual foi de l. 407:000$000, o que 
qu~r dizer menos de 1 % sobre o valo1· tota.l 
da importação que montou a L63.35ô:OOO$. 
· Ent ·eta.nto, o Estado pa.ga. os pruductos ex:· 
portados com taxas que variam de 4 <t 9 o 1 o. 

Em todos os exercicios financeir·os ante
riore~. a. mesma po1•cuntagem inédia. de 1 °/o 
se mantém inaltera.vel. 

No ultnno.exercício, é verdade, llouve uma 
ditferença, um aug1nentn na arrecaJação do 
imposto, mas o facto tem s 1a explicação e 
em nada altm·a aquella méJi:l,. E' que para 
ostiH'X .!l'Cicio foi elevada a tabella do im
posto do consumo, por necessidar\.~ da admi.
ni.strac;ã.o e em virtude de uma lei que não 
pet•mlttia Q'UO o impusto de impurtação fosse 

• interior ao impost.J de consumo 
E.-;ta tabella, pot'ém, já foi -revista, vol· 

tando o imposto é"t antiga t.axtt. 
Mas, a .lmittiud •-se, para argumentar, que 

a tabella .seja."mantida, a média não irá 
muito além de l o /a. 

Ora, eis ahi o gravame do commercio! a 
grande lesão da fazenüa nacional ! ... 

A um a.pa.r·t\J do Sl'. Alvaro de CarvtLlllO, 
l'e~pon .~e o oraJor que o comn10rcio nacional 
se desen •1ul vo. ha 08 anno.-;, :;ub es:ic rogirnen 
tribul ario o só dep is de tão ln11~W pmso (: 
qne surgem u.s eeclamaçõcs na impl'ensa, mt 
trilmn11 pa.rlamenta.t• e nos cumiCiOS. 

Noi,<L nos projectus sullstitu&ívus apresen-
tados !i.ttr.a, de unitULdc d.J Yil'ltH::>. • 

O pl'Ojocto subscrlpw pel1~ nob1;e Dopntallu 
Sr. li'elisbello Freire ú meramente íntel'peo
tativo. 

Concorda, com a prohibiGi'iO do imposto de 
trLtnsito. que S. Ex. pt•opút;, mas disc"1'1ln. 
de um:.~. limita,çiio quo o p1·o,jecto cunsigm~. 

A Const1tujção Brazilnit':l,, no~te puntu 
mais liberal que a, Amel'ic<-~na, per·miLte q11c 
os Estados cobrem impost;o~ de importa.<;.ão 
sobt·e ~ mercaiLoda dl3 pPocet.lencia estr·an
geira, com a condição do revortm• o prouucto 
pa ·a. o Tl~esour'o Fellera.l. 
. v nubre Deputado SL'. Felishelio F1'Ci1·e 

OPI>Õe·se a Í;)SO, naturalmente com o intuito 
do evitu.r futuros inconveoientos. 

O pro,jecto do nobre Deputatlo Sr. Arnol· 
PBD · Azev.ed.o uoiformisa os .hnpostos mter· 

vó}.v 

nos e . permitte que os Estados tributem a, 
met•cadoría no momento em que ella. se in
corpora <.'t massa da riqueza pablica. 

Si os te pr'ojecto fõr convertido . em loi. -:
qHod Deus ave1·to..t,- teremos do datermi
nar precisa.mcnte qual o momento em que s. 
mcl'Cttdoria se incorpora á massa. tributa 
vel do Estado . 

A mm'cadoP.ia que entra em um Estado 
substitue o valot' que sae e quo ollu. repre
senta. Jtí ustú., portanto, incorporada. ;.:_ 
massa trlbutavel. 

Deantu do~ ter·mos claros do parecer. dis
pensa-se deestudar detid .meme o as:mmpto, 
sob o ponto de vista L~unstthteional. 

Resumirá. os argumeni.Os e~-c-ad·verso. 
Primeiro : cntúnde-so que toJos os im- · 

postos do importaç:ão doYtlm pertencer t~ 
União. 

Argumentando com o elemento hfgtorico, 
conclue que os impostos de impot·taçào per
tencem á União, mas com um limite: quantu 
a mermtdorias do procedoncia, cstrangeit·as. 

No Brazil, como na. America rlo Norte; 
paiZ8S do I'Ogimen f'edorali v o, limita,m-se 
as funcçõps dos poderos dtt Umão e do::~ E~· 
tado::;, da.m!0-$0, porém, a estes orbittt mu,is 
p!'eclsa, ma.is a.mpla. do quo a espbel'a. dü 
acr,:ão dos pode1•es ferleraes. 

Tudo q uant.o não os ti ver prccísa.mentG 
compt•ehendido nas attril>t1ições da U11iiio é, 
em caso de duvida, inéet•pr•etado favoravel
mente <LIJS Estados. 

Rol;üivamcnte C:L ess;.t prollibiçito lla um 
t~rgumonto que foi citado por· um d0 seu;; 
collegas, e é o de quo o dil·c:i.to que os ~~~ta. 
dus toem de taxar u. mpor·La(;ã.o pó1le a.!l'ecta.r 
as rela.c:õcs ox .. erluL'cs. gm Mínu.s, pol' 
oxempL..;, nãn s:1 cun11oeH si a, rne.t·cauor·ia 0 
ou não osl.ra.ngoil';L, es.-;;t podet•i::t sei' ti.l.X:~da, 
lhndo om l'osnltado a!l'l~1..Hat' u comnwrcio 
in r.orn;tcionu.l. · 

O tu·gunwnto nfío pl'ocoJu c 1! inl'unclado ; 
inf'unu.. ~·du pot•q1w ~t con~t,tuiçi1o p<ll'!llil.l,c aos 
Í':sta!l"s col,r·:tl' itlll)()~tus ;.;obJ•o o~sa::~ mm'C[t· 
dol'i;1s, scn1 flxt.li' tax;t ; o Estn,. l1J pí'Hle ta.xnr 
prohihll.ívanwnte o JWillliLDI poder :;o podorC.. 
oppor u. q 1C u faça ; improcc,lúut~ JhH'qut? 
~i.tl irnpos1;o lia GH annos, c wio (!Onsta, que 
Jáma.is huuvns~e dado .Logai' a_ reelalllitC,lÕOf< 
ín1;m·uaciunaes, u,, pas.~D rp10 o lmpus1iu subrc. 
a oxpuJ•ttL<.;iio, pcll'rnir.r,ido polit C<~n,d~uiçúo, 
y., deu loga,1· t"t denuncia. <lu um convon1o com 
a Frnnça, por· t.er- o E:-itado de S. Paulo <Jle· 
\"atlo o imposto de exp ,rl;açãu subre u:; typo~J 
baixos uo cnJé. Tcrü, sillo um vrotexl,o, ma,:-; 
pl'etexto app<.Ll'CDtemenLC fund tdO. OSSO Ue 
tl ue se · soccot•reu . o governo ft•ttncuz par<~. 
justificar a denunchL dos11e cunvenio. quo nos 
fc.worecia .e qu! ces::~ou, poisaquelle goycrnu 
ar"mncntu.va do .scguinto modd: si tal m~·
ct~aoria pódo alli supportar uma aggra vaçao 

IM 4f5 
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ele impostos, porque havemos nós de ulli~ 
viaJ-a? 
. Com relação {L segunda ques ~ão, poderia o 

o-rador ·lançar. mão do -r~curso de citações 
relativas ·á materia., pl'incipalmente de es· 
criptores norte-americanos, que se occupa-

.. ram do assumpto__:_Impostos intet·-estaduaes. 
\ Poderia, mas para que~ A verdade é que em 

geral as citações são incompletas, muitas 
vezes truncadas, lidas ou transcriptn.s ape
nas pela metttde, em um trecho, dPsprezado 
·e que se acha uas paginas soguintes ; - por 
outro lado, os mesmos ,mtorob, -como se vo· 
1'ifica em Cooley, e.m Pomeroy e outros, 

: as opiniões fa.voeavois sobra determinado 
objocto, nestas paginas, são contrarias em 
outras ; · são opiniõo:~ para to :i os os pala
dares. 

O orador tem nas suas notas uma sm•ie de 
citações de autores, accordes com o seu mocio 
de ver neste assumpto; mas nã.o as lerá para 
não fatigar inutilmente seus . collegas, e 

· pm•que mais tarde poderia ouvir da tribuna 
citações dos mesmos autores dizendo exacta
mento o contrario do que havia sido tran· 
scripto. 

O segundo argumento, considerado o ar· 
gumento Achilles. de seus contradicl;oros, é o 
que serefereáliberdado do commercio deca· 
botagem.O parecer do Sr. Deputado Aniziode 
Abreu, como o trabalho do Sr. Amaro Ca· 
valcanti :sobre este objecto, ·esclarecem per
feitamente a questão o o orador -dispensa-se 
do repettr agora o que dizem aquelles tr·a.-
talhJs. Tão só mente pondera que, si a libe:· 
dade do commercio · de cabotagem é gra
vada pelo imposto de importação de proce· 
üencia nacional, tambem o é, e em maiot• 
escala ainda, pois, ahi teremos 1 % contra 9, 
10, 11 e 13 %. 

Entretanto, ninguem ainda disse quo os 
1 jmpostos de exportação fossem inconstiLu
cionacs, porque ossos êstão claramente per
:mitt.idos pola Constituição, muito embora a 
clareza não soja tão absoluta como poderá 
parecer, poi.s, o Sup1•cmo Tribunal Fedet•al 
em um accordão relativo a. uma sentença do 
"~'ribunal da Bahia declarou que «os impostos 
de exportação seriam igualmente 'inconsti
·tucionaes quando cobrados sobre as mer•ca
dorias que fossem apenas para um Estado». 

de cobrar esses impostos, não tendo ·portos ~ ,: 
de mar e tendo a-inda por cima a cobrar im- :: 
postos pesa.dissimos de suas principaes in;... 
dustrias, como o--fumo. 

Disse o illustre Deputauo por S. Paulo, .Sl' . . 
Arnolpho , Azevedo, que a. lei que fizermo·s; ;' 
sobre esta materin. será uma lei regulamen- · 
tado1•a do commercio; mas seja qual for essa . 
lei -regulamentanão o commcrcio interesta- • 
nual, este tem que se, subordinar ao3 pre
·ceitos constitucionae-3. E a prop:;sito o orador 
lê trachos de Cooley acerca da ma teria e cita. 
varios exemplos para demonstrar a proce-
dencia de seu .juizo a tal respeito. . 

Ha muito tempo occorreu ao orador a pos
sibilidade de uma solução pa.l' . ~ este~ qnestão 
de impostos intor-estaduaes, lembrança que 
vae e.tpOl', aliás sem caracter de conselho : 
é que o Governo Federa], polo orgão de seu 
Presidente, um homem qne é pelo seu cri
terlcí apoiado por toda a -Nação, pl'ovocasse 
a in'iciati va · dos Estados nesta ma teria ; 
aquell ts Que toem t:mdencia pa1•a supprimil• · 
esses impostos, nJ,iiuralmente o fariam. 

E' is~o o que semelhantemente se cst(t 
dando, qu:tndo pt•ovocamos o Poder Executi
vo a chegar a um accordo com os Estados, 
em ma teria da sal vaç·ão d:t lavoura do 
café. 

Com isto attingil•omos a 1.nna soluç-ão com· 
p1eta, por accbrdo a.migavel, pol' um caminho 
::;ympathico, dando um rasuliiado sem duvida 
melhor do que o que se busca com a lei qn:;, 
ora se discute. ,.. 

Termini1 o ol'a.dol', por dizer que bem sabe· 
que as consUerações feitas não são pal'tt 
conquistar opi·niües. Faltou pol' sua conta, 
p:tra cmnp1•ir um dever, e cohGrento com o 
juizo que ace1•ca do objoct·J tom expendido. 

Nom sempre se combate com o inte1•osse 
da victol'Ja ; mesmo no inutil pódo haver 
<~lgumá consa de bello. (Muito úem ; muit-o 
be·m,. O Ol'ado1· é vi ·,arnonte. frJlicitarlo p;lo.-; 
seus coU~gas presentes.) 

O orado1• lê os documentos a esse respeito 
~ conclue que si so tl'ab da liberdade de 
commercio de cabotagem _· a razão tambem 
:procederá. contra aquelle .imposto, o do ex· 

· portação, e tanto sera. inconstitucional um 
· -como outr·o. 

O Sr. N'ei:va depois de agradecer n.o 
Sr. Presidente tor desp01•1iado a attenção dos 
seus collogas, o que nã.o era preciso, ·· porque 
o murmurio feito pelas suas vozes é uma
harmonia para os seus ouvidos, e po1•que .ê 
natural que elles, onthusiasmados pela bri~ 
lhante peça oratoriÇL a que acabatn de as.r 
sistir, trocassJm idéas a esse respeito e sobr~ · 
a impressão profunda que em sou espirit.c:>: 
deverá ter deixa<lo esse memoravel discurso,; 
proferido por um orador de superiot• .valia, 
uma sereia, que seduz, attrahe e encanta,; ·.:: 

. ,Releva lembrar que, si se tomasse a. expor· 
tação no S3ntido li.mitn.d<,> da importação, o 
l'esultado seria que o Estado· de.Minas nunca 
mais poderia taxar • a. .·exportação . e teria de 

·ubriJ.", fallencia, impossibilitado como tica_ria 

E' uma sereia mineira. o Sr. David:Cam-:-
pista, que vem mostrar que até . àquelles al~ 
cantis vão ter as boas idéas, levadas nas, 
azas da viração mariiiima.,de modo · a cresce· 
rem, engrandecerem-se, bonitlcarem-S\3i •··;. 
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Era natural o murmurio que sJ ouvia, no 
recinto, e que o não atfiigiu,pois out1•o rumor, 
o de sinos, que vinh:t do exterior, essa sim, 
poderia. impedU-o de ser ouvido, e não o que 
~ignifi.cava um côro de applausos ao elo
qu'ente OL'a.dor, que, cJmo o seu h-Jmonymo 
-David, ostt.'t destinado a v0ncee os gigantes, 
combatenlo-os com a f~mda da 1 •gica, ar r a
batando o auditorio cJrn todos os pcl'fumes 
t!UC embalsamam os campos, tudo de accordo 
eom o. seu illmtre nome- David Ca,mpist:t. 
(M·ttilos apoiados.) 

concida!lãos, porque dest'artc pensa épei
mir os desejos do commeL·r.io probo, traba
lha.dot· e aca.hdo da . Bahia, cujos direitos 
sempre defendeu c que nã.o dit'ti. in•;rced<.tde 
declarando-se immedi ~to represen ta.ntc deU e, 
t<tl o apoio c as manifestaçõe:;; que deUc 11:1. 
tLdo. 

Embora dc:l<1.fio as cens~lt'as da critica 
:indig·em1., anima-s.J o oradot• ~t tom:1r a 
pa.la vra depois desse fulgurn.n te disc:trso, 
e tornai-a. para se manifestar cont.rario ao 
orador que o precedeu. A impl>.?nsa ás vezes 
critica o Deputa:lo qu~ sóbe a tribuna, sJrn 
procurar ind·t.ga.e o intuito que o movo, nem 
si este é. ju~to e sürio ou não ; i~8o p:Jrém 
não desa.g-rada ao oeado: nem faí: alterar o 
·s1u modo de v.Jr. O c1ue lh3 doeria, o que 
lhe ·não soffPería, o animo soria vcil-a caLar a 
seu respeib, escarecer o seu nome, não pn
blicar que occupou a tribuna e ahl cumpriu 
o seu dBver, como lhe eea. possivel fa.zel-o. 

Em sua. opinião a imprens;1 não tem o 
direito de omittir aos seus leitol'~s cieeum
stancb nenhuma., nenhum ra.cto, sõ porque 
uão lhn s J,ja sympathico o nomo da pcsScJ<t 
que nM1uelln. ou neste figure. E' uma lesão, 
pois as gazet .s não teom o direito de sonegar 
aos . quo as leem ;:tnoi.icia do que se passa., do 
que occorre. Disse !fctZJla, mu.s sem a in ... 
tcnção de alludir a tfto estinutd,t, quanto 
crlterios::t folltt, <liaria, que tem essa nome, 
o é uma du,s folhas com que mais sympa
thiza. 

A ímpren.:.a p(jle dizer que o Eiitu.do da 
Bahia mtti;; uma voz errou cscolbendo o 
Dopntado Noiva. p:\ra ~cn rup1'üsen1.ttnto 
( nt:io apoiados geJ'r.ws ). que íall.ou hor·a,s ín~ 
toil•as, disti•ibnindo et•ro:; do toda, a sorte,
de gr<tmrnatiea .. de logicu, de direito, de 
tudo ; mas omittir o quo o Dcptli.ado f'cz, 
l~so não; cri 1,ic1ue-o, censul'e-o. :maly.')C·o,ma.s 
refira-se, não é que esse :sil.encio o afrlíja, 
nem lhe perturbo a estim:1 que soube con· 
quistar entre os seus concidadãos, mas é 
que oriundo da imprens::t e p.n• ella ascen· 
dendo <'t imposição do repl'esentante da. 
Naçã>J, · acata-a o· sentiria muito · si ella 
commotessa uma fa.lt::t pela qual podessc ser 
censurada: compal'ticipa de suas glo1·ias,com 
6llas f'ulga. ·.. -
; Faz o conf1•onto dos discursos dos oradores 
que o precederam, relembra o pro,jecto pri~ 
rn.itivo · do Sr. Serzedollo, o substituiiivo do 
Sr. Anizio, e o que deu loga1• á brilhante 
·estréa. do. Sr. A1•nolplío Azevedo, a.cha . este 
.ecclet~co, mas cinge-se á primitiva idéa, 
porque julga traduzir o pensam:mto de seus 

E' seu desejo cont;orrm• par:1 qu~ o P<wlu.
mento vote essa mat~ria . com pleno o por
feito conhecimento. Act·edita que o i!tustrc 
Deputado p.w Minas, St•. Calogcras, vonh;~ 
occupae-se desse asmmpto, ma.-:l quer o ot·a
dor evitar,_ como cons .n•vttd•Jr que ~. seja, 
violado o Regimento, orando seguidamente 
dous Deputados que so colloquom sob o 
mosmo ponto de v istn., reful'c-se aos sens 
dtgnos cullcgas St•s. D~tvid Campista c Ca
lvgeras. 

Entt·etanto, a.peza.r da gran(lc ro;;pons:.t.lJi
lid~ttlc que assume, occupando 11 teibun;.\ do
pois ·da palavra ·vi ln·ante c autorizL1.rla do 
iUustre Deputa,do por Minas, vil'(t tliwe o 
qne pcn•m, não só SiJhro o projecGo de que 
foi autor o illustraclo S1·. S ~n·zetlollo Currê · ~, 
como sobre o substitiutivo do St•. Anizio de 
Abreu. 

til~, poeérn, uma difficuldadc a vencol', c 
essa ê a c>casscz do i;;;mpo de que .âspõc 
para ohjcctJ de tamanha magnitude c que 
uesejarüt desenvolvel', aflirmu.ndo prelimL~ 
narmentc que é couliear'io aos impostos 
intel'-estadua.e.3. Espera, porém, que inter
venha em . favor da discussão e do.-:; bons de
sejos do orador. o honrad•J P eusiden te da 
Cama.l'l1, consetninllo em q11o fiqu:J <LLlia.da a. 
tliscus.:lão, afim de quo o oraã.or, oppoL·tnna· 
mcnt-3, volte (t tr-ibuna. 

O !!!h•. Presidente - AtLomlondo 
tlO a.ditLni.<ttlo da hora e <tu pedid.o do nol.JL'u 
Dopuiiitdo, fie~~ adit~.ut~ a discu~sfw. 

Fica a, discus.cii'í.o a,~Jiada pela hoL·a. 

Pas~a·se ;i, h.n·a dosLinttdu. a.o expediente. 

O Sr. Alencar Guimnráeii' 
(1° Secl'elw·b) peoca,le ü, lcifiura do sognintc 

EXPEDIENTE 

Officio.3: 
Do Sr. 1° Soct•etal'io do Sonado, de 15 do 

corrente, communicando que o Sanado appro
vou e nes3a data. enviou á sancção prc~iden
cial a proposição dosta Camara, autorizand.o' 
a abertura do , credlto de 1:690$322 para. pa
gam(3nto da gratificação devida ao curador 
!las massas fallidas bacha.t•el Luiz Teixeira de 
Barros Junior .-Inteirada.. 

Do mesmo senhor, de igual data, transmit
tindo com emendas a proposição àosta Ca.
mara, reorganizando o quadro do Corpo de 
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Commissarios da Armada."7"A's Commissões 
de Marinha e Gusrra e de OrÇ~mento. 

Do mesmo senhor, de 16 do corrente, tra.n&· 
mit.tindo dous autoQ"raphos . Pancc.onados 
das resoluções ·elo Congresso Nacional, conce 
dendo ao engenheiro civil Eugenio de Andra
de privilegio para construcção de uma es
trada. d"' ferro de tracção . eletrica. desta ca~ 
pital (t ci(tade ele Petropolis, e seis mezes da 
licença ao commissar i o Fr;mcisco da Concei
ção, para tratar de sua. sautle. -·Inteirada; 

· ~~ archivem-se os auwgraç.hos. 
. Do mesmo senho.r, de 17 do co1•rente, re

mettendo um dos autographos do d~creto do 
Congeesso Nacional, - devidamente sanccio 
nado, antorizando a abertura do credito es
pecial de 50:000$ para auxiliar a Commtssno 
incumbid<t de organiza.r o ;~o Congresso Scien
tifico Latino Amet•icano.-Inteirada; archi
ve-:se o autographo. 

Do Mini.stel'io da Justiça, e Negocias Ex
t~rim•es, de 15 do col'rente, enviando o reque
rlm<~oto documentado em que o 3 official da. 
Secretal'ia de Estado do Mtnil:)terio ria Jus
tiça n Negocios Interim'es, Mitximiano Ro· 
drigues Barbosa, solicita urn auno de licença, 
com o respocüvo ordenado, afim de tl'atar 
de .S1.1U. saude .-A' Commissão de Petições e 
·PodHres. 

Dn mesmo mi~listel'io, de 16 do corrente, 
sati...:fazenfio a requisição desta. Camara. no 
offlcio n. 192, de 8 do mez 'findo.-A quem 
fez a requi~içüo. (A' Commissào de Orça-
mento). . ·-

Do Minister.io d:-L Industria, Viaç-ão e Ohras 
Pu~ tltcas, de l7 do cot•r·ente, transtnitt.indo, 
dovi!hLlnento su.ntcionado, dous dos ttuto
gl'a.pho!:! da resolução do ongr·esso Nacion:.\l 
aulut•izando o PodAl' gxe~nci vu a abrir a 
ost;o \[ini:-tet•io o CI'Odito oxt ·ao•lliuario do 
3:6 ~~~~~ ::-', sond.o 3:49~$1-)12 p tt.t'tt occor'l'<'l', no 
cxo ·cw1o do . 10 11, ao pnga,merlt.•J da, gt·ntill
ca.ç:i.n ad·Uciona.l [~ car·teícl)s , cla diat·ir~ a.d
diclonn,l a sm·ventes, c 200$ par·a cJmpLe
menl,o, no mesmo cxel•cicio, dos vencimento::; 
(le u.m~1.nuen~es do~ Correios do Espil'il.o 
Sttnto.-.Inteii·núa.; onviando.sc wn dos 1tuto-

. gri1pfws <\O Sena.Jo. · 

Ite-tt.terimento do Di·. Oscar' Vi:waa,, pt'O· 
c~1·ad•>l' . soc.cionaJ no . J.Dstati<J da Bahia. pe
dradu scLs mezes .de ltcença em pl\JrJg;.c.ção 
L1<t 'lu o 111e foi concedültt • ..;_A' Commi,;;são de 
P~~ições e Podel'es. 

.. O Sr. Neiva- (·) St',. Pr·osidonte, du
pl.ll.mau te lu.~cünei a ausencii1 do illus~re 

'D~j·utado pelo Rio GranJo do Sul, o D.Jtct.vel 
P:.trlam~ntal' Sr. Barbos;t. Lima, não só 

'(•) Es~e discui'8o não foi revisto pe[o Ol'l.c.for..: 

porque perdeu-se occasião de :ouvir um dls~ 
curso como elle sóe fazer, profundo, elo
qu:•nte, cheio de .conhecimentos sobre assuín
ptos varios, como a.inJa . pórquP, SI'. Presi- · 
dente, contando com isto · e a.cllandQ·me 
enfermo, não cheguei 11 templ) de ubstar l(Ue 
o projecto que tra.ta da modificação da jus
tiça federal, crea,n_do mais uma secção neste 
Districto fosse encerrado sem debaLe. 

Vou fallar de vagar, porqm~, doente como 
me acho, não podar·ei corrigir este üiscurso, 
e desejo que eUe seja apanna.do de modo <J~ 
poder ser. publicado independente de minha 
correcção. . 

Cheguei tarde, S1•. Presidente, dizia eu1 

para, obstar· que fosse sem dehate encer
rada. a discussão de um pr(\jecto sobre 
o qual ha~ia opiniões cóntrnversas d0 duas 
Commissões. as mais importante.:; d~ste Par~ 
lamento, a de Constituiçf!,o e a de Orç ~manto, 
(apoiados) em quesGão profundamente juri,. 
di<,lá. o orçamen~aria. 

Q"11r~ Sa. DEPUTADO - Parecez·es contr~..
dictorios. 

O S.a. NEIVA- ..• o que não é cur:al; e 
as Commis::;ões,_ cujos membros . são em nu
mero de lH, devem concorrer pat'a que tal 
silencio não continue a dar-se. . 

Et para lastimar que, · c1uando ha. opiniões 
controversas manit'estada:; em parecares~ · 
que muír.asvezes não chegam á.s rnãus dos 
Deputados, corno n;1e ·. su~eed(:m com 'este~ 
tenhamos de vot<n>, como se fez h ;1 P'mco, ,· 
~em o debate preciso, dando loga.r a que, le· 
v;tàos pur um impulso de conscic~noia, l'eti
rassem-se, ta.lvez,pa,J'a que, cum L' adm.mento 
da. votação, melh r o mais sch-ntemeate se 
proouncia,ssA n Camin'a. 

Não ignora, V. Er.., o ú ce1'to que nest~ 
dHcennL do minhtt deputa.ç~àv ja se v,•t:.tl'a.m 
tros a.u . .nn··nLor:; pu.ra a Ca.pitaJ Fo.lnr•aJ; doa 
!~s~:ldus não !:!e tem cugir.a<.lo, íl,pO!.iU' de so
licitaç:ões consigmLda.s em discu1•,:,os c ornen
cla:;; 11\ÍO[la,s: 

Tl'at;~-so de justiça. e ~ um·t in,justiç·t dolo
I'Osa que só se cogite da Oapí t iú 1'\!deral.. 
(Muitos apoiados.) 

.Não sei como vae o serviço da, justiça nos 
outt•us l~sta.dos ; o que sei, porém, é lJUe no 
meu o Jtliz secciona,l (e so\1 insuspeil.o neste 
<t.,.sumpto, ftorq no elle nã1J \'ut.a om mim e 
cr.éio que até não sympaAüZ:l. muit11 co1n-. 
migu), tern tiJ.o ultimamente HtUil.o teabalho 
úevitl.o aos pruce .. ;su~ l)obt'e znuetla li.tl:sa ~ .~obre 
eontr~abaudo e desfa.lquos · m~s repat·GiçõÓS' 
puiJlictts. . , 

Kquet• a Camara sahel' a que ponto chega. 
o absurdo. pari'1 não d{zer escanda.to ~ 

Exí.:~te alli um sólicttador, cujo logal' foi 
cre .do e cujo.s vencimentos foi'am . fixados 
p.or-lei. · 
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Pois b3m, porque uma vez a, Commissão de 
Orçamenr.o deixou tle consigna.r tt verba para. 
o seu ordenado, este pob1•e coitado estct ha 
oito annos sem re~eber vencimentos ! 

-Fui cntenrier-me com o Mini::;tro da Justiça 
de entãc ,, actualmcute presidente de Per
n:.tmbuco, o meu amigo Sr. conselheiro Gon 
calves Perrdra, e S. Ex. em officio, si me 
DãO fa.lh I. a ffiClUOrÍa OU 110 propriO 1'8ltttOl'Í0, 
demonstrou a necessidade de remediar esta 
falta. , 

A- Commsssão de Orçamento, porén::, en
tendeu o contrario, que a emenda devh ser 
repelliJa., porque isso competia a.o Executivo 
e, permir.tam-me a ph.rase, nes.;e jogo de 
empui'I'<J. entro o Executivo e o Legisla.r.i vo, o 
Sr. Souzc~ Pereira, funcciom:tt·io probo e 
zeloso, que ~l'êl.balh<1 em negucios tão uupor
tantes, como s:lo os 'JllC se prendem ao ser
-r iço da. distribuição da ju::: tiçn. federal, tem 
ncado até hoje sem vencimentos. 

O officia.l de ,justiça pereebo uma ridi
c.ularia.. do modo ta,l que não c.ompt·ohendo 
c.omo elle pusi!a vivee; no emt<tnto, é 
um homem que flá fé :..Li; dtações ctuc se 
pren.lem a um assumvto do tU.o geandc im
pm•ta.ncia c intera8se p;_n•a <L União. 

Não quiz a.pea:::ent.ar ~t emenda,, tmnendo 
,que olla tivesse i'J mesma sorto _da~ outras ; 
e qua.núo vi que membros d1stmeto~ da. 
ban~~tvia mineil'a, entre os quaes eitarei o 
Sr. Cai•neít•o de Reze.nd.o, toma nun a peitq 
esta. qucstiio. p:~~~son-mc pelo ospirito a i léa 
da po.s~iiJHidar1c de ser :o:fl.na,c.ln. csti1 dcsigmü
llado. 

Em 1805, a proposit,o de um projccto do 
Sr. NHu Peça.nha., a.ugmen to u-se aqui o or
tlenado até dos empregados secundarias da 
Seerctada, J.o ~uprcmo Teilmnal, e em 1896, 
auarnontou-~e o vnneimonto dos magistrados 
elo~ trluunaos lo· ~ a.cs, nn.gistt'<tdus quo j;i 
tiuham tido augmento um anno antes ; no 
·emta.nto. neste fetehísmo em que estamos 
de pen8at•mo~ que somos cx:ctusivameotc r·e
pt•esenta.ntcs da União, olví.lamos que tam
bem . s,Jmos delegados dos Estn.dos, onde nas
eemos e cujos t:t~tbitantes nos dão os. seus 
votos parJ. aqm rep1•esentr.~rmos os mtee
~'3sses nesta. União ... 

O Sa. CAR:NEIRO DB REzr~NDE- Os pro
curadores da Republica e juizes substitutos 
na maiot•ia das secções dvs Estados recebem 
3:000$ por anno; no emtanto, aqui, por esse 
projectti da Commi:;;são, elevam-se os ven
cimentos dos a.ctuaes funcciona.rios da justiça. 
·O beneficio, portalilto, é só pa.ra a justiça da 
.Capital I:c.,ederal ; para. a. dos Estados, não. 

O Sa. NEIVA- A Commissã.o de Justiça 
adia. eternamente os interesses que temos 
pleiteado, com uma. esperança que nunca se 

tPaduzirá em fc:wto, de um 1wojecto em tempo 
opp ,rtuno. 

Ot•a. quando serà essa oppol'tunidade, :;i 
estamos em caminho d.e find<tl' a so::;são, si 
estamus já em prorogaqão 't ! 

Depois, e.:;::;a opportunidado jC1. c::-:t<i amo!l.
çada- (agol'a é que vem a cla.va)- de um 
golpe da cl:wa. het>cnlea, por p:tt'te de\ Com
missão de Orçamento, que, opponJo se a 
algum;ts medid<ts- oppí)e·so a, alg-umas, ~ 
não ;t t.)dils: c::lta. é a: ·minha dor; é csco o 
~otivo dv mca pe::~ar -di~ que o fa.z, po ·quo 
nao é agor:~ a opp.)rtuuida1le. Ot·~t, qua,ndo 
eUa se oppoe :..to qne é minimo, e dulol'O:::o, 
no emtctnto, po1•quc é só JN:tr·~t a Oór .. e, llner·o 
J.izor pa1·a a, CalJit ,l Fcdol'al, q uc não fa.r;t 
quando ::>e estcndel' a, mctliJn .. cnrno :3C deve 
e~tendee, sob pona de sel' 1:->tu, t,;JlUO disso, 
dolot'us,J, í'cl'ino, ~cnsiYel, censnravel '? !' 
(Apoiados . ) 

9 S~. BERNA.llDO DE C.DH'Os-E prCjlUlicia.l 
á JU~tLça fe .ero.l. . 

O SR. NEIYA - Exn,C'.Ga.menG<J. E' evidente 
que, uo-:;~a occa.sião, a, Comrnis:;fto do Orç:a
rnento a.~irar-:;e;h<t com tLhl~~a. foL>çn. Aliú.s, 
nem prectsa <1til'aL·-sc, IJa.st.a l't.tZOl' n que sc'1c 
f<LZJr', isto é, pecp•.!el' o pro,iecto, teaucaJia.l-o 
dentro da pasGa,' e ... era lUll dia um pro
jecto ! (Riso.) 

0 SR. CARNEIP..•) DE REZE:\'DI; - Tenho um 
qu~ ht dorme hct dous annos. 

O SR. NEIVA-Então, jtL mol'l'eu. (Riso.) 

Uu SR. DErrTADü-Inani<lo ~ 

0 SR. NEIVA-Stm, inanido. 

o SR. Br.:RNAHDO DE CAMPOS-E os Pl'OCUL'll.· 
tlores tl:1 Repnblka. quo vã.') tl'n.lJ<ühando som 
proveito algum ! 

O SR. NErVA - Sr. PI·esidcotc, I'espcit.n 
ha.stante a, V. Ex •. o ao Regimento - P'•r·quo 
sou dt.~. escola, conset'V[Ldom tr·itdicioonl, fui 
a.&é da Junta do couce -, rospeíto.o.; lm.st:.tnte 
para oao usa1• da. palavm no ex.peJionto sem 
dar i1 razão da. minha pl'esença, ntL tri · 
bana. 

Venho tratar de a.ssumpto que diz respoHo 
a, todo:; os Estados, e, pois, diz t:tmborn res
peito ao Estado de V. Ex., Sr·. Presidonto, 
é distincto filho e representante emBrito, 
senuo e11 llumillissimo acompa.nhauor úu seus 
bons deseJos em reia<;ão ao mesmo EsGado. 

T1•at<.L-se de a.ssumpto pa1·a o qual chamo 
a attenção do S1·. Minis1íro d:~ l!"'azen<la,. 

Já tenho dito c1ue nfio costumo pror:m·;_w 
nem o illustre Presidente d~~ . Repllblit:tr,, 
nem os dignos ~Hnistrog, embora. consagre 11 
SS. EEx. todll, a estima o tollo o aca.ta
mento, lla.vendo, entre os Sl'.,. Minístrl)s, 
cidadãos aos quae~ admiro o p1•eso ; mas é 
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,que estou · aqui tambam ·c principalmente 
.para tratar das questões que iotoress:tm aos 
que u. .estn. Camara me manda1;am. 

O L.Jaiz publica telegrammas registrando 
a . celeuma que se levanta nn, capit.al do 
meu Estado c em todo elle, pela falta do 
numeral'io necossario á substitulç~ão das 
not.a-3 de dez, vinte, cincoenta, cGm, duzentus 
e creio que até quinhentos mil réis, substi
tuição que se h a de fazrr até o fim do mcz, 
hnpr..;rogavclmente, o quo é publicado em 
eaixa alt:.t. · 

Or:.t, ao mesmo tempo quB so diz ser im
prorogavel esse prazo remettem-se apenas 
2.000:000$ para a Bahia ! E eu, em nome 
da verdade e dos intarosses do commerc.10 
daquelb torra, dos quaes me reputo repre
sent:1ote, e dos interesses tambom do povo 
.que possue igualmente seus dez mU réis, 
venho de.c.larar que na praç:t da Bahia ha 
cerca dk lO.OOO:OOil$, pn,t•a cuja sub::-ti
tuição se remettem aquelles 2.000:000$UOO ! 

O pmzo é f<~tal, e entretanto, do dia 1 de 
outubro em diante tnrão de se sujeitar ao 
desconto de 2 °/o aquelles que não tiverem 
conseguido trol!ar smts cedulas. 

Portanto, apcs~r de saber que, infeliz
menta, o D·ia1·io Offi.cial é pouco lido, ;venho 
occupar a tribuna, conscio, aliás, de que, 
de:sta vez ao menos, a imprensa da tcn·ra ha 
de chamar 11 attcnçã.o para essa medida ; ao 
menos O Paiz, a cuJos telegeammas me tenho 
referido. 

Destn, t1•ibuna, J•epito, venho dirigir-mo ao 
dignissimo Minist1•o da Fazenda e dizer a 
S. Ex. : «Urge que se obste quanto n,ntes a 
que cresça a celeumn. que se · ha de levn,nf,al· 
quando aquelles, que já toem a infeL.cidatle 
da mueda-pn,pel, se virem prejudicados pulu 
do.:1eonto, que irtí a,ugmentando até á extin
cção do valor da cedula.» 

S1•. Presidente, não sóu economista, não 
sou financeiro, mas tenho intuir,·ão das 
cousas, tenho vivido no meio do gente illus
trada, para -aprender e comprohen'der, e 
entendo que a medida. de que se devia teP 
lançado mão era esta: que o dinheiro que de 
lá vics.-;e, que t~s delegacias fiscaes fussem re
mettando para o Thesom•o Federal, c que, 
seja dit0 entre pa1•enthesi.s, do meu E::~tado 
veem milhn,res de contos de réis poP anno, 
para aq1Ji, pagas as despezas feder·ae.o:~ de l<L ; 
pois bem, que viesse e.:;se dinheiro em notas 
que estiavam condemna.das ao recolhimento 
c que o Governo não lhes dé~se mais sabida. 

do calor com que estou faJLando, lendo · pa
lavras simples que não revelam este on
thusia.smo natural com quo se expressn, o 
representante de um Estado que está amea
çado de uma nova crise ; mas estou conven
cido tambem de que hão de compt'ehendor 
quo não ha neste meu procedimento uma 
provtt, uma manifesG:.~.ção, um prurido·de 
opposição. 

Não ; não sou opposicionL;ta, acompanho· 
a V. Ex., Sr. Presidente, quo tr.tduz a. 
plena confiança do3 seus collegas, desem
penha um cargo de immed;ata confiança (to 
Governo, nem por isso posso c:.tlar, nem por 
ISSO posso Sopita,~' OS reclamos do meu Estado. 

Ah ! não ; e até acho que traduzo um sen
timento ge1·al, tomando a pn,lavea, porque 
naturalmente os meus collegas não Leram o 
Paiz, e porhnto, não tiv~ram conhecimento 
do facto. Mas e.~tou convencido de que não 
levarM a m<l pn,rte o meu procedimento, 
pJrqu,e de longa data sabem que é daqui que 
eu costumo converdn,r com as altas autori
dades ; este é o logar que me destinoü a ca
pital da Bahin,, este é. o posto em que me 
collucaram, c assim, brandamente, doce· 
mente, faço, não u1na. interpeUação, mas um 
podido muito humilde, muito legitimo e creio 
que um tanto pat'áotico. 

Tenho concluído. (Muito bem; 1nuito bem.) 

Vae a imprimir o seguinte 

PRO.JEC'l'O 

N. 227- 1903 

Julga inconstitllcionol o zwojecto n. 171 c, de 
1.902, emendcr destacada na 2a discusslio 
do zm~fr:cto n. 171, do mesmo anno, que att
toí·i.:a o Poder Executivo o, · entregcw aos 
bispos, que nelles teem 1·esiclencia, os JH·ecUos 
que, ]ie.J'tencendo ú Nação, setviam de pala
cios episcopaes quando se dec1·etou . a se~ 
pamçtio da IgreJa do Estado, os quaes 
fi,ca1·c1o pertencendo, em plena p1·opríedade, 
ds réspictívas d·;oceses, com voto em separa· 
do do Sr. L~1iz Domingues e exposição do 
S1·. Este·vam Lobo, que [I?"O)Iõe um substí· 
tutívo 

A Commissão de Constituição, Legislaç:ão 
e Justiça, solicitada para. dar parecer sobre 
o projccto n. 171 C, de 1902, que lhe foi re· 
mettido, :1. requerimento, a,pprovado pela 
Ca.m:u•a; do illustl'e Deputado pelo Rio 
Grande do Sul, Sr. Germano Hasslocber, en· 

UM SR. DEPUTADo-Sem duvida, era est~ tonde que dito projecto maoifcstamonto 
meio regular· incide na prohibi~ão do art. · 7~, § 7o da 
O SR. NEIVA-Esta é a solução que occorre Constituiçllu--de que nenhum culto ou igreja 

até a. mim. goz!trá de subvenção otncía.l. 
Infelizmente, Sr. Presidente, os q.uo me Por muito que lhe mereça. a ígrej:.t. catho· 

le1•em amanhã não poderão julgar do ardor, tica, tem a Coimui~são de appltcar a osso 
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texto constitucion;.\l a regra., que :;c impõe 
· ao interprete para. fazer va.ler a yontade do 
legi~lador, ttiada que as pulavra::; da lei a 
-não representem p1·ocisamente do modo por 
que soam~ Cwteraquc, ()Uasi e"; lege liceate 
voluntate colliycre, L. 51J. C'od. d e la.r; iúus. 

O projecto <1ntoriza. o Poder Exc(.)utivo a 
ent egar ao::: IJí~po~. que nellos te tm rcsí
denci<1, vs prelio!-> que, pt'rtencendo <l. Nn.çüo. 
~erviam de palil.cío:-: epi::~copacs quando =--o 
decretou a ~cpal'.lção da Igreja üo Es tatlo, 
para fica.rem pot·tJncendo, em plen·L proprio
dade, ê.is respectivas dioc.;ses (o:; q1wes fi ca
r i'io pertencendo). 

Não ha quem, na intclligencia. de uma lei, 
prucura,ndo u.lc~tnçar <:ts rola.ções 011tro u, 
synthese tlclla e o~ facto;;, a, quo a mesrna so 
deva estender ou restringir, de1xe de consi
deral' iocluida na me~::rna prohibiçii.o -do se 
subvencionar officialmcnte todo e qualquer 
culto ou 1greja- o acto Llo lib~lr<\lidade, a. 
doação fornml. que o pt•ojecto a.utot·iz<~ . de 
predios portenconte::: <:t Nação, do patrimonio 
do Es&ado, a dioéeses do culto catholico. 

Para maior illustração, ou antes, par,'t de
ntonstru.r· a isenção de animo corn que a. 
Commissão encara e interpreta o referido 
texto constitucional, vem a pello citar as se
guintes pttlavra::: de Cha.ssat : 

«A interpl'etação, por comprehensío, é o 
resultado corto da vontade do legislador, in
dependente dos termos em q11o se resnme a 
lei. E' dominada pelo mesmo moth-o que a 
disposição expressa. ; entr.:t e se incol'pot>a no 
dispositivo da. lei, e exp1•ime no mesmo grú.o 
em que soam as suas palavras, a vonta.do (le 
_seu autor. g• a simples 1~azão qnc dita qne, 
o que a lei quiz no caso que Ol}>ecificou, 
qn1z igualmente no qne não previu, mas a 
L"espeito do ctual a vontade delta. l'Bsulta. ne
cessariamente de seus termos, porque, antes 
tle se1• a lei-esc!•ipta on exp1•essa., ella é c:;
sencia.tmente p1•íncipi:.> de ordom, de con!'jor
Yação c de jusr.íça. Não ú para surrocar os 
e!l'oítos da. vootado, di~~e Cíc~ro que as pala
vras fo1•am inventadas, e si fosse po.~sivel 
manifestai-as ue outro modo ninguem as em
pregaria : Quo: 1·es í[Jitzw ~whrit? - 'I:DlHnta~: 
qtue si tacitis noul.o;, íntelJ.itJi poYset, veró~s 
omníno non utetem.w·. Qttía nor~potest, ve1·ba. 
1·eperta sunt, nonque impedi)'(mt, .c;ed quce in· 

-· dícm·ent 'l'Dlunta.tem.» 
A ~:~ub,·enção a um culto c,n igroja menos é, 

inques&iona.vclmente, pela. temporariedade o 
contíngencía, do faror. do C!UO o írrevoca.vel 
das doa,ções de p1•opríos nacíonacs : cHi plus 
licet non r.lebet. qu,od minus eHt mm lica1·e. 

«OS .Prop1·ios nacionaes que não forem nc
cessu.rJOs 1nra serviços da, Un iã.o, paE=sarü.o 
ao domínio dos Estaú.os, em cujo tcrritol'io 
esti vm·em situados». 

'Ora, não ha. prova. mais oloqu t: nto de n;'io . 
:prec_ísn.r a .união dos p1·cdio$, ll. quo o pro
JC~to se retere, pat·ll. seu:; servi<~·us, do qne 
so.1a o faeto de poder doa.l-os <L:nlioccses . 

U projeeto portanto dú. comu vm·iflca.rla. a.. 
condição rcsoluturia do clominio da UniTI.o a. 
l'espeit.o desses proprio.'l nacionacs e <W 
mesmo tempo atteibue á UnElo o dil'eito dfl 
dellos Jispor em favor da igt•oj:t, consa
g eando a::;sim a mai:) francJ. o directa vio
lação da neutmlldadc da. Rcpublica em rua-· 
teria. de fé relig~os~L. 

Com ost;Ls I'ttzõcs tem a Commis.~ão de 
Constituiçi~t0 e Justiça fnnda.mcnt:t.do ode 
lJttt·ecer que StLbmet~o á considora.çfio da, Cn.
mara. 

S<üa da.s Commi:->sõos. 27 do agosto d<J 190:~. 
-J>ara.nhos Jfon l encgnJ.- Te·:·:,·cil·a de .Sá,. 
relatol'.-ilngelo J>inlwito.-Lui:; Domingues,. 
veoc1du com voto em :-:;ept.Lrado.-Jlosannah~ 
tle a.ccordo com o voto em sepat·adú.
Ji1·edetico B~Jrges, <lo accordo com o voto om 
sep<l.Pt.Ldo.-Estevam Lúúo, de n .. ccordo com a. , 
exposição, que ofl'cJ.·eço. 

VOTO El\I SI~P.\.RADO 

Era. o regime a da união do poderes, o do. 
Bra.zil com a Igrejrt.. Catho1ica, ·ao tempo da. 
proclamação da RepnbLíca. 

Procla.mada esta, c feita a scpnrac;üo dos 
dous pot.lercs, parecia, de justic,n que fÕsscm. 
deixados ao serviço dt\ igrojtt os bens que
P<U"<1 esse scr\·iço fomm expressamente ad· 
quiJ·ldos. 

E si não de ju;.;tiçí1, de summa equ idade o· 
a um tal gráo, so cunfuu.Je a cquid•1dc ··om 
a ju~tic;a. Vezes o vezes, c pot• todos os moioB .. 
e modo~, reconheceu c JWoctamou o nusso 
Pa.iz os !:; •:,x·vi:;o~ fl11C lhe prestou a Igt•eja. 
Não entendeu dever m:mter a Rnpublica o. 
rcgi1~non lia união ; raz:Javulmonte, porém~ 
não pó:le um mesmo Paiz- q11e untl'O não 
passou a se1· o nos;.;o pelo fa.ct.o da mudanç<t 
de regí.neo político- d.e~conhecer serviços 
que antes confesl':'ara.. 

Pe~r outro la<lo, ó ainda inconstitucional o 
projecto, 

Dispõe o parag1':1plw uoico d11 a.rt. 64 
Constltt~:ição : 

Ao imperador decahido o[erocau a Ropu· 
blica.. dotação condigna, o como a eHe. ao:-: . 
senaJores do ímperío. O propt•io clero qn~ 
el'a subsidiado, continuou a sel-o, sem qne · 
ÍIJsse ombat·aço á Constituição. Não é muito •. 
p,Jrta.nto, que á ígt·~jo, sejam deixados o~ 
·bens adquíl'idos naquelle regimen para. o. 
~erviço áelltt e a1fccto:; ,. r-;ou destino. 

Nem roi. ontl'a. a t•nzã.o do pwjecto n. ü2 •. 
da. dn 1805, votado CliHl.~i unanitnemcnto pela. 

eu.mltt•rt c dl~pon1tn 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 12:11 - Página 22 de 25 

.384 A~NAES DA CAl\lARA 

Art. 1. 0 Os bens das igrejas e confissões 
"religios .s declarado~, proprius nacionaes em 
virtud3 das leis de mão mor·ta. ou como 

· bens vagos, mas que por concessão expli
cita ou implictta. do Governo continuar,~,m 
ao serviço do culto das mesmas igrt:jas ou 
con{jssões, sfto reconhecidos propeierlades 
üas res pectiva8 igrejas, q ne delles se achn~ 
-vam· de p.)sse por occasifio da, proclamação 
da Rjpublica. · 

Mas quando nã.o fossP de justiça, e mesmo 
4.1e equirlade, não sei quO fiquo mal ao Es
tado um acto de ma.gna.nimidaJe, no mo
mento de dissolver a suciedadc cum a 
.igreja, acto que, si não dtwüt ser recusado, 
todo tempo é tempo pa,ra, ~cr pr<1ticado. 

Não se tt•ata. de a.dqnirir b.ms para au
gmentar o pêt1irimonio da igreja, e sim de 
11ão desfalca.r este de bens de quo ell<t 
.semp;·e esteve de pos~e, antes, ao tempo o 
depots da }.Jl'ocla.ma,;ão da. Republi.ca,; até 
hoje. 

Demais, ;1peno.s duas dioceses, ao que sou 
infor·mado, aproveitarão com o peojeqto: a 
-de Diama.ntina e a do Certi'<i., a,mbas C1'eadas 
·a. empenho do Governo do p:tiz, CJffi o com-
oromisso as:::rumido por clle, de d10s 111lquirie 
Ôs palados cL)ist!opaesl sie: ((O Goven~o fm
;pei·ial se compí'Oii1etle a edificar, c-;mp1·aJ· Ot!
(!lLtgm· erli(i.cius pi'opí·ios e decentes p.:-.; ·a a 
residen.:ia dos í~OtlOS bispos>> (A.vi :~o do Mi· 

- nistcrlo da Justiç.a, de 18 de j1ncÜ'ü .te 18:)7, 
baixado em vit·t.u.J.e da, resolução da. Assem
bléa, Uet'(tl Legisla. ti v;;,, .du l do agosto de 
1853, .. que aHctorizon o Govm·no Imperial a 
impetrar da. S<mta Sé as buliu.;.; neJcs~tH'ia.s 
pal'a a cl'ea.ç·'.Lv dos tlons bis1nrlos). 

Pol' o.;s:Ls consi·lm•açües, sou d.B parecm• 
c1ue s~ja <LJ'pruvado o l'L'ojecto. - L ui:; Do
mingBes. 

venção, nus evidente quebra dessa inflexível 
neutralidade que incumbe ao Estado mantel'. 

Todavia, outro é o principio a attender-se. 
Deriva ello do art .. <H, parag:·<tpho unico, que 
S. Ex. mesmo indica, embor<1 pa.ra. diverso 
efieito, sern Jhe dar a exclusiva: a.pplicação 
que o enuncütdJ rntragr<.tpho comporta,. 

Para o Sr. Luiz Domingues. os bens de 
que se trah já pel' .. enccm á Igreja.: o que 
t'aJtu., p _tra lhes compoe a perfei~;ão jurídica, 
ê um simples acto do Podet· Legisl·.ttivo. 

Em prnneit·o logar, si pertencem elles 
in:Jq_uivocamente, á Igrej 1, fallece-no.~ com
petencia para d.u!iberar a respeito . 

Plenamente descriminadus, CJlllO S. E'!\:. 
a.ffit·ma, os bens de uma. e ele outt·a. persona~ 
lida ,ej.Jridica: o E::: t<tdo c a Igreja; e si es~a 
é a pr·oprieGal'ia. sem contraste, inoxtstintlo 
qualqúeP c .ndoininiu-em taes bens,-ao po
dar j11di··iario certamente· é que incumbirá 
entrc'it' no conhecimento e apt·eciaQão uo va
lor e autl1enticidarie dos titulos, mquerie si 
o dominio ex.ste integro, si se rea!izam, na 
hypotheso, fwc&os jurídicos que o annuUam 
ou o impedem de·· proclu7.i.r 8eus e!Icitos nu.
turaes. 

Au Podot• Legi~lativo é ~1110 não nssistc tal 
cJmpe :.encia. 

Outt•a cunsideração, que invalida o proje
·~to, nos teenws em q11e sa acha redigido, é 
esta, e, pa.re.·o -me peeemptol'ia.: si os qu3S· 
tionarlos ben~ pertencern <L Igreja; si, a· res
peito delles, nem slquer si poderá cogital' do 
implemento da con âÇ'ão resolutiva, consa
grado. no ar~. 04, paritgr<tpho unico,-pois 
quo. ao se decretar'~ sepal'ação da Ig,•oja e 
do l~sta.du, . para, logo tomou-se a Igreja a 
peoprieta.ria exclusiva do taes lJens:-a. que 
titulo dedara.1' o Uungre.,::;o que« fica o Po
der Ujxecutívo autorizado a ent,·e[Jc!1' aos bis· 
pos, que nelle:3 teem 1·esiclencia, os predios 

:SXPOSI('ÃO , E St:DSTITt.;TIVO DO SP.. ES1'EV.\.o que, pe1·tencendo Ú l.;nit.i.o, serviam de pala
CÍOS episcopaes »-quando essa proprie..Lade 
pertence 1;ã.o sómeute á Igreja~ 

LOfl:J 

Ein de:-;:tccord:ycom o V•Jto d·.J S1'. rela.br, Ou esse domínio não existe ainda em toda 
assim tambam · cum o do Sr. Luiz Do- a. ~ma plenitllfle, sut'á, por enquanto, um di· 
mingues. reito de habitaçao, Ct :-:amelhança do que juri

Consider:.t o primeiro cnvolv(lr o projecto dicamente dcJidiu o Supt•emo Tribunal Fe-
8\lbvenção a culto reLgíoso,-o qne é o f- dcra.l, scnd.o t>ela.t:Jr o Sr. Miilistro Piza e 
fensívo do art. 72 § 7() ua. constituiç~ão. Almuidt:J,, crn accJl'iiã.o de 2 do ma ·ço de 1898, 

Para o· segundo, não bit inconveniente a pt•oposit J do p~OlH'ÍO nac.onal dad' em 
algum, nem só par<tnte o direito, bem como habitação ao SL'. Duttue do Saxe ; e, nesse 
pol' equidu,de,em se fazer a euunciadadoa,ção, caso, a entrega só ~o !'ari.L p3los meios consti
(JU, melhor, em se consummar a rc.ttiticaçã.o tuciorHLes. 
des·sa pl'•JPt'Íetlale ccclesíascica jrl afflrmad[L O~ essa prop1•íedado, do fu.cto, fie o.olut 
em lei. · expurgada de qualqum• condição, nã.o 11 no .. 

Não se me· afigura procedente o parecer do nhum dosclob1•amento de alheio domínio, e, 
-sr. Relator. Fícw por se resolver a. questão, em ta1 caso, ínutítsnpe.·fetação 8t~t·á. o a.cto 
relegando·a para o djsposítívo do art. 72, legislativo que vier, as8im, dor>la.ral-a. · 
§ 7°. . Dahl msulta que a hypothc~se 'Vortonto 

Elfectivamente, doa1' os alludidw; bens . aos I só mente se h:1 de reger pelo d.lsposto no 
bispados poderia signiticar,nfio digo uma ~ub· para.gt•apho unico do art. 64. · . 
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Arclua indag:lí}ÜO envolve e:sse pru·agrn.pho.l Si :'e pt·ocedol' ao e~tudo clu.s a.ctas tia il
Não se explic:1 de outra fórm~L o conjuncto lustre Commi:-;são, narla se encontra, éL rcs
cle as~ecto::< doutl'inaos a que tom ello da.do peito. 
marg~m. _ Or~1, dema,mh o assumpto qua,lquel' cleci-

.Ass:m é que., n) on tender de algun::. ~e sao. De um~ ou de ou t.ra. f'(mn , ._e lia :-;o impõe. 
transteeem por torça_ desse ~ll'GCBtto, ao.-: J•, . .;;- O actual nnpasse em mar.eru do prop1·ios 
tados todos o;;; propr10s Oi1CIOnacs, situado:: nacionacs ê fLue :iiC nã.u jus titica, nem conYém 
em seus reqecti""ro::; territol'ios o qne não snh,;:istir. 
forem ne~es~;ar!~::s ao sel'viço da União. No- Conl'ormo hbtoria o Sr. Juã.o Baehalho, jà 
nhuma d1stmcçao se ha l~C fazer: o, como ao tempo do Impet·io se intcnta.V<L extromal' 
eonsecllvncia., fallece á União competencü o~ ben:' gr.t·a. •s o provinciaes . .Tàmais se rez, 
pétra vendei-o:-; ou ar.renrtG.l-os ainda, que: -por(·m. cs:'a part.illm. 
const.ituam propdeda,dc particul.'u·. Yei11 a Constituiutn o cuidou solve1·;;; :tis~ 

Queeem outl'o~ divisar na enuncütda di::- facturin,monte o probLema .. est:tbol.ecent!o :.t 
l)Osição cul'iusa mediLI.:1: a do se níl.o tra~- reg1•a du art. G4. pu .. z·agt•:tpho nnico. 
ladl:tróm aoB Esbdos os proprios nacionacs, a 0;"i.~so l~cou, ont.rot::uHu. :1 olmt do legisb~ 
que tenham elles direito, ante::: da União rc- doL·. Os dGrn:tis <-LctJs. que se seguil'am, fo
compor as su:Ls finanças. l'•un simp\usmente unita.1.ee~;,cs: medidtt::: (le 

J\ccrescc que nem só a Cun:-:;t~i,uição, :ls"im ccca:-;iflo o pa~·tir:ula.riz:tdas a. cad:1 caso os
como as !oi;;: l'&fr:·rentes a esse· ol.Jjoc:to, ele pocia!. sem se genOl'i.l.liZcu·, m1ma, definitiva 
nenhurna fórn::;:t illui'tram a materia. prescl'ipção. a qn~~nttL~ hypotlleses pollessem 

Falla o par:J.g-l't<pho unieo du art. ·134 om Yir a ucc .il'l'Bl' • 
proprios naciori:cr:3 • E mais Ilt1.dcl. Tae." f;;l'<U11: a. l'C:':oluç:ão lel!i~latiV<i. qu.o 

trrtn.-:fcrin. i10:": Est:Ldos do Ce~n'lí. e rd:tt.LO
Que so deve entcnclet' por e.3SL' Yocabulo : Grosso lli-rcr:So::: p1•oprio::: naciona.es nelh~s si-

-1))-oprios nc1cionae,~? tuado:s,-:lLtê.ts vetatla pe!u então Pr·esicleuto 
Perdigão Malhoiro, consolidamio uma con- d.n. Ropubl.ica: o Sr. Di'· Prudontl} lle Moraes; 

sideravel cr')pio.. de· disposições Jogaes. Mt estct 03 avisos tlo Mlnistorio da Fazend·t de 4 -de 
noção ; feycreiro c 25 Llc novcml>t'o de 1899; a lei 

n. G:J2, rle 22 de nJvembro (b 1899, art. 4'1, 
«São propr:os nacionacs em pn.r·ticular: m. 9 c 10 e <.t l.ei n. Sl:J, de 2:3 do dezembro <10 
1°. O.:!bens adquiridos pelo 1 1~stado por 1001, art. 16. 

qua!qtWI' titulo em vietude de contracto, 
de lei, ou lle out ·o modo legitimo, in
corpura.d.os e assontn.dos nos li nos (ios 
p1·op1'io:: ; :-::errundo so me afi•rur:~ nuüs accl't:l.llo, uS 
. 2.o A8 fortv.loza.:~, fot'te.s, e~1.stollos, bn.- pon10s cn.pitac~ a. mmtniní1r sKo estes : 
lual'tes, cidaucllus c todos o .. ; sons p(:l'· a a ) A flllB ca.t.egori:_L de propl'io(l:tdc 
tcnces,>.> ür~ Estadt> perton(·um o:-; p1·orn·ios ?Ul· 

Tcixllit'a de• F'l'eH:_ts, CorL~otirlct•,'l7/) rlus l~i.,· cionucs? 
ciliis, <Lrt. 6!), repPoduz o mosmo conceito. ú) AhJ':Lngc o. texto cu.1stitucion:d 
que tarnbern He vô CJII ltibas, JJi1·cito Cidl. ( art. 64 § unico ), indistinc1ittmonte, 
rr, pt~g·. 3~0-3:30, o qual a.ccl'f~S"conta a pl'Oprlc.Jado dolJiinal c a patrirnunít~l ·~ 

«O.s que não são applicados ;w scniço 
publlcu <lfí.o .. so do itrrondamento com o 
prazo n~tu cxcedonto de nove annos. ,, 

Alti, j<í. ~w percebe clara distincção entr-e 
vroprios ntLcionaes destinados ao ser·vi<.o pu
blico e os que o não se,jttm. Todavia, ne
nhnmu, positiva. nomenclatut·r.~ se Pl'Ltticü.Pa 
~tind~~ t~ rc3peito t.la. fot·mal distincção entre 
proprios naci.onu.oF: do dominialidude pnbliotL 
o Jn.ertunento patrimooiaes do Esta•_lo. 

Azada. opp:n·t.unidado so o1feroch ai) pl.'ojo
ctiu du Cutligo Civil pnru,, consounte o que fa· 
~em, 11l!!m do cmh•o.~, o Cocligo Na.polcoriico e 
o ítu.liilllcJ, t\lgo e:'liutntr a, l'Oi:il>Oito, deri· 
mimlo Q.li dllli<ml!LIHLos oceorroutc~. Lirni· 
tuu.-:.;u, po1~úm, n ;•implesmentc tr::t:.;larla.r o 
t~KtiJ cuníii.ll'.uciorHI l. · 

Yol, Y 

Quanto ;t ofl'odiva dotormina(to tlt~s dtm.~ 
cspodes rln pPopricda.de {lo l~stt~do, a.ssignt1.· 
lam, onti'ü ont1·os, Meucci, Gianquinto, e 
Geol'gio Geor·gi, !lUO o pt'irnoiro passo foi 
pra1ku.do,- nosso sentido, polo eodigo de 
Napoleão. n. que se seguiram a. maior" pa.do 
elos codigos o Jeis rnodcrní~S. üesa.pparo
cendo os i;ra.ços ~la couf'Ltsfí.o fcu<lal, a.indt~. 
rcintmte n.tê mcndtJS do seenlo XLX., ontt·o 
bons do domínio 1mblieo c bons pa.i;rirno-
niaes do Est.ado. · 

Os pt'imeiros, corno diz Giu.rH11Iinw. :~U.o 
destioudus ao uso o serviço pubU-cu, uso e 
serviço que dovom revestir duus enr·ac:oeN> 
essoncia.e:~ : sot• nacionctl e pl'incipal. 

Constituem os segunü.os o complexo de 
bons. moveis ou immoveis, cul'pot·ous ou 
iucorporoos, r111e o Estado possur.• eon1 lllU 

4'J 
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patrim1nio, á semelhança tLs cidadãos c 
eujos rendimentos entram para o Thesouro 
a peover ás despszas publicas. 

Despe~·ta viva eonteover.sia, o saber - a 
llUG ca.tegJria pcrten ~em os estabelecimentos 
publicos, l}_ntrc os qun.es, hem é de vee-se, 
se a.chu.m os pah·_•ios epis:!opaes. 

«Entr~tnJo a }nrlal'~ di qncsta specie 
di lJene -· ach-et•t"J Giorgio Georgi - io 
t·;cco u:1 1 cL:li punti piú importanti 
de l'a,:·gununto, epiü intl'incati. de ques
t.i •ní gr·avi : per·el!:~~ c p;•,Jprio qui, do,-o 
si tl'JV<tnJ mis&icoi boni d.estinati <L mel'i 
SJL'dg-i g'OI'Ct'i1i1tivi, CJr'tl a.ltri b;nj, Íll 
em vedi n:~tm•:.tlmcntc irnpeos::a la ca.
ratt.ei'i~tica. dell' us'J pu 'Jlico». 

Contestam aos ellificios pu 1Jlícos do Estado 
o caracter <I e dominia.lirlaclc,-Del vincourt, 
Macal'el, Da:lloz, Proudhon. B:ttbiu., Cluu
ve:1U Aclolphe, DLlfOlll', Ln.fert'i(~:·c, Ancoc e 
Demul,)mb3; ao cont.t•tu·io, lhes r>oconhcccm 
essí~ qualldado - refere Giorgío Gioegi
Toneli13r, Muul'lon, Aubl'Y et R<w, Tl'oplong, 
Dore~te, Laurent, Ma,ntellini e Blunstchli. 
E::;te ultimo os denomina üc bens do domínio 
publico 1·elativo. . 

Gjanquinto subJ[y;de os bens ümnove:s, 
que p:~rtenc<nn ao domínio ordina:rio doEs
tado em duas categorias : uma, const·mte 
dos immoveis que, embora ützen::o parte do 

·- Estad •, peos;;a,m, a um tempo, um do~et·mi
nado serviço publico ; c, nesBc caso, se 
acham os elificios destinados a serviços go
Yel'ltativus; a ont1·a com.prohende os immo
-veis como um c<J.pital productivo, cujas 
runt:hs se devolvem ao emeio. 

Susten·bnclo a incontrastu.vel dominiali
dade d ,,, ndificios destinrtdos a ser-viços go
v~rna ~i vos, ex~erna.-se Meneei dest'arte : 

«Per · e.~sero l'edificio dominitdo, si 
richiofle che, o per natura sua., o per 
con.;uetudine, o pBI' decreto, sia sta
bilrncnte o in pcrpotuo destinato all'uso 
o ai se1•v zio publico. Era l'uso vm·a
ment.e publico non si ha se l'ediftcio non 
ê t:.tle d(t seL'Vire stn.bilmente al 11w 
stesso, e siu. de tale qm~lii.it che il popnlo 
pos~a pet•pet.muncnte usarle. Ache il 
suolo dolle e::~t"tLde o i ntu.nuf;~tti dono 
for .;ezzo e pb~;-:ze (la. gnet'l'tt s .mo pe1• 
na.tur•a suscettibili di pt•ivata. Pl'i)pl•iotU., 
COmO OSSOI'VI1 il Lu.m•ent, ma. nol SODO in 
quolle modesine condlzioni. 

Anche vi sono cose che per la forma. 
·stessa. :-~ono indiiferenti all'uso publico e 
al pl'ivu.to, cJme il t~Ja.tro, il musoo, 
il bo·lco, il giarJino, H campo, che da. 
pubbllci pJssono diventa.re privatio vice
versa, pur rimu.nondo le meuesime con· 
dizioni. Ma non per q uesto e me no ver o 

che talo edificio o tal fondo piú essel'C 
destinato stabilmento per ruso del po
polo e p3r servire perpetuamente ad 
esse. Cio basta por la dominialitá, ció e 
pet•che un poptLlo s'accordi a poi•Ia fuori 
di cornmercio. Questa voluntà., quosta 
consacra.zione divienc dil'itto publico: 
dcv'esscre resp3tb.ta.» 

Isto posto, fa.cil é concluir: os proprios na
cionc!es subordinam-se a essa distincç·ão fun
damental - distincç~.o q ne, segundo jct se 
mostt•ou, Ribas furmulct qmv1do, funda.do em 
innumci\1.S disposições (enumera.das em a 
notu. t'l4 do ciGado volume) 1.1stahelece que 
1~~'0}Ji'ios nacionaes, nã.o applica,dos ao se>"lliço 
publico, dão-se de a.rranda.mento. 

E, pois, os p1·oprios nacionaes ou fazem 
parte da dominia.lida1e publica. federal, in
cluindo-s~· 03 edificios destinados a serviços 
goveruativos, ou const.ituem o domi.nio me
l'amente·vatrlmonial .da Uniflo. 

O pa.ragrapllo unico do arL 64 sómentc 
se 1'cte1·e aos bons da primeil'a cat.egol'ia. 

Nem póJe ser· de outra. fóema: sórilcni;e 
serviço.:; de ordem st!'ictamente governativa 
t'edercLl. 

E a l'azão ê qLle se extinguiram esses ser· 
viços por parte da União, presumindo-se 
uãu se adopta.L' á sua in:lole, ajuiltando-se 
melho1· aos Estados, m ;reê do regimen fe
daral vigente. 

Nã.o succede o me;:;mo com os benspatri· 
moniae.s da União. A respeito destes, nada 
teem a ver os Es ta.dos. 

Sinão, a.ttente-se, caso se pretenda aH1L·· 
mar o contt•a1·io, v. serie de ah::mrdos dahi 
docorr.:mtcs. E' i_nfinita. 

A União-digamos a titulo de excmplo
inspiearb (bem ou mal. nã.J vem ao caso) de 
qmtesqucr idéas economicas. inicia,, em seus 
p1·opl"ios nt!ciorwes, de natureza particulu.r, 
a. exploração do uma industl'ía qun.Jqner, a 
cuJn. oxplot·açüo, t:tnto ella comó os Estados, 
po.dem se en trega.r : por fvl\'a do art. 64, 
paragrapho unlco. dove passa.1·-sa essa pro
priedade do Es~ad:J, em que estiver loca.H· 
zn.da? 

O ostrangch·o póJe tel' propriodi.~des ~nas 
nos EsLu.dos. Ft•anquoaram-lhes as le1 o 
pleno g.)so c.les.so dll•í.üto. 

Ma,:), a U niii.o,· p:.H' mal entoodidu., si não 
monstruJS:L obset•va.ncia ao :.u•t. 04, pa.ragra
pho uni co, ln de so roduzit' a condiçiLo, poíor 
<1110 a do3 est1·angcll'OS, dentro uo umlJlto ele 
sua propt•ied;~de sob3rana ? 

W um não-sonso, um a.b.susrdo innomi
nave L 

A doutl'ina quo . avento é, aliá.s, a da 
D1·. Rotlrigo Octavio, om sua int1e1·essanto 
monographia : DJ D.nninio da Unirto e dos 
Estados, e a do S!'. T .. do Alenc.u· Ara·ripe, 
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Grn aviso de 20 de a.lJril de 189\, concebido lhos da1•ão o Jostiuo que a seu jnízo melhor 
nestes termo.s: convi o r. ' ' 

J<< Sr.governa.dol' do P:.wâ-Em rospost:\ 
::w vosso t.Jlcgl'a.rnma do 16 do corrente 

§ 

moz, no qm~l solicitn.is n.a.nnullação lla Do que fica enunciado, se infer~ a, con-
concnerenci<.L para a vendi~ da:) fawndas venicncia do um subs~ituti n ao pt>ojecto 
n·wion:103 situadas na. ilha. de Mara.)ó, Eu o ap1·oscnto, nelle cons::tgr:.tntlo a.s ül ~ -..1 ~ 
ne::;se E-:; ta.do, caue-mc declarar vos quo deste mett voto. 
o a.rt. 64 da. Constituição, pa.ssando para As disp;:>sições concernentes <.i. clas::;itk.l,ção 
os Es~:ldos a.s minas o i.LS t er;·a.:; devolittrts, CL>·t:r.lonada. dos propdos nucíonacs (de que 
cxclum titne;;qum· outra:;: o, de~ormi- 1 trato no art ... ) se justificam por si mesmas. 
nando no par .grapho umc~o q 110 p~ts-~ Penso que este <Lssumpto (~ mais de na.tu
s;~sscm igmtlmente par<.t os Est;_dos os l'eza e.~;ccutí~:a quo legislativa. 
proprios n:tcionaos que não fossem no- De facto, corno se pt·onunciar <t ~\.s
cessal·ios ao _scrvit;~o d<.~ UnE~o, rcfedu-so sombléa Nacional, com perfuita intuição dJ.s 
sómcnto <Lquellcs que, pelo antigo sys- cousas, sobt'C tra.nsfcrencia. de proprios n <~
tema, eram utiliz=1dos em serviços que cionaas, .-som se a.clt :.tr inl'ormad<t pelo Podet· 
corriam pelo governo geral o qno agora b:xecutivo '? 
_passara.m a ser dirigidos pelos Estados, Sômente este sabe tla. o;~pot·tuniüade ou 
as.:;lm como quaesquc1' outros que pa.ra. inoppodunidadc de taos medidas ; tla Lnt~· l'
os mesmos serviços sejam nece:;sarios, cort·oncia ou nã.J ,laqnella circunl.;;tancia
taes como palacios para. residcncia o se- o de sm· ou não desncce;s,Lrio o peoprio na .. -
cretaria do governo, casas para rc.par- ciono..l o..os sm·vit.~ .Js da Uniã.o. Cllmprc é~tten
tiçõos publicas2 escolas, sessões elo muni- der a igua.l a tvortenciu. quanto a.us bJus 
cipalidades, jury, etc. mer <.m1ente p~ttrimonü~os, cuj~t atieu~\ç5.o se 

tenha de autorizar-. 
Nesta!:~ con1ições, não pJ<lom estar 

contempladas as fazendas de gado om 
quostiio, as (') quaes só passarã.o ao 
domínio desse Est.aclo si a Uilí5.o, poe
ventura, julgando-as dcsnece>li:lttrias ao 
sou uso, entt·cgal-as a e:;so mesmo Es
tado.» 

Fazendo applicaçã.o ele tnclo qmtnto fica 
·-exposto aos fins do projocto om debato,. 
tenho a diZ[)l', pn.ra concluir, que os quc~:
tíona.dos prop1·ios nac·:.on.aes pr·cst.a.vam-so, 
<lura.nto o regimcu imperial, a. serviços l'Jpu
tauos, naquella. época., de ua.tueozét publica., 
do o1•dem govcrnar.i va. 

Era, pois. conforme n. logi:-::lação om vigor, 
-accoedc, nesse ca.so, com a, dos pu\'OS de 
systema politico similat•_:.um serviço govel'· 
nativo, prttticu.do em prodios publicos,-o 
cr.:crcicio do ministerio occlcsiu.stico, em sua 
elevada ~xpressã.o; o episcopado. 

Evidentemente, a União, dada a :~epara.çfí.o 
. da Igrej:t e do Estu.do, não pl'ocisou, nem 
precisa mais, desses p1·op1'ios nacionau;: ees
su.daa funcç1o, cC:5SOll é1 u1iiiidade UO prcdio. 

· · Não constituem pt•opriedade pltl'ticular ; 
logo, devem ser tran~f'eridos aos li~stadus, quo 

(•) Nesse ponto, em desaccordo. A União si 
julgar desnecessario ao seu uso o refHrido predio, 
o venderá, o permuta.l'á., o al'L'endará, o cederá 
mesmo ao lí:stado, m~s no ex.ercicío de a.cto de 
direito c\vtl, como qualqueL' particular, não está 
~~::obrigada», pol" efl'eito do art. 6-1, pt~.t•agt•apho 
unico, a semelhante ces.são. 

Eis o substitutivo : , 

O Congresso Nacional decr·eta : 
Art. 1. 0 Os pt•opl'ios IU<liona.es que não 

rorom neccssarios para os sm•viços da Uniào 
p:.tssarJ.o :10 dorninío dos Estados, oru cujos 
territorios estiverem situa.dos. ( Constituição 
<~l't. 04, pa.ragr:-apllo u ni~o.) 

Al't. 2. 0 Nilo cornprchen~le o dispJsto ll:J 
art. l '1 os proprios nacionu.es do dorninio 
patrimonittl da Uniào. 

Art. 3. 0 O Governo ol'ganizal'á um f!lladt'<) 
go:·a.l dos proprios n:1c'onaos do quo tl':.~ttt o . 
al't. l 0 , dec!arn.ntlo qmw-3 os neces~ ·.u·ir,s ao~ 
so1· v lços dtt União. 
· Art. 4. o Obsel'var-se-h:~ i:;ual peovidoncia, 
quanto ttu~ bons de IJI.IO res:1 o art;. 2'1, inl'or
nnndo u,o Congl'es-:;o Naciuna.l sobre a, conve
llLeneia d.e n.rrcnda.mcn&o, venda, permuta 
ou outra. qualquer opera.ç:ão rclativt~ a tttO:l 
ben5 • 

Art. 5. 0 Te1•i:i.o os Estados pref'tn·cncilt, em 
igualdade de condições, pal'a a. celcbt•a.ç:io de 
qua.l·.1uer• dos contractos onumorados om o 
urG. 4°. 

A L· L 6. o Fluam desdo ,jú. transf'oriuos ~~os 
Estados do Cuarú. e Mina.-.: Gora.es 1)5 proprios 
na.cionu.es quo serviram dn séUo á.s rcspc
cGivu.s diuce:~es do Ceart~ e Diama.ntinr11. 

Art. 7. 0 Revogam-:~e ns disposições e:11 
contrario. 

S:.tla •. tlas Commi:;sões, 17 do sJtombro d ~ 
1003.- E'stevam Lobo. 
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a as A.NNAES DA CAl'HAH.Â 

O Sr. Presidente - Não havendo 
nadà mais a tratar, designo para amanha, a 
seguinte ordem do dia: 

Continuação da votação do projecto n 118, 
deste anno, que _ crea no Dist.ricto Federal 
n:~.ais uma secção da Justiça Federal (3a dis-
.cussão); -

2a discussão do projecto n. 224, de 1903, 
autorizanrlo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Industria , Vü!ção e Obras Pu
blicas o credito ex&raordinario de ôOO$ para 
occorrer ao pagamento das gratificn,ções de
vidas aos 1°5 escripturarios do Thesouro Fe
deral Berna.rdo Hilarião Alves da Silva e 
Alfredo Regulo Valdetaro, incumt·idos da 
tomada. de contas das Estr'adas de Ferro Cn,
rangola e Santo ELtuardo ao Cachoeiro deIta
pemirim; 

za, discussão do projecto l1. 225, de 1903, 
tmtorizando o Poder Exemüivo a al)rir ao 

Minis te rio da Faze nua o credito extraordi ~ 
nario de -32:862$300 para occorrer ao paga· 
mento dos ordenados devidos .a João Cruz 
Secco, bem como os ju1•os da móra e custas ; 

Continuação da 2a discussão do projectó 
n. 321:.1, de 1901, declarando da. competencja 
privativa da União decretar impostoi:l sobre 
g-eneros de origem estrangeira, e dando 
outra.s providencias 

DEOLARAt~~ :\o 

Declaro que votei a fa.vor da emenda apre
sentu,d[L ao projecto n. 185, de 1903, 1)eio 
Sr. Deputado Lamenha Lins. 

Sala das s·~ssõe.~; 17 de seternbro de 1903.
Antonio Bastos. 

!' 

Levantá-se a sessão üs 4 horas e 20 minu
tos da tarà.e. 

asa SESSÃO EM 18 DE SE'l'EM:BBO DE 1903 

Presidencict dos Srs • .Paula Chtúnai'cies (Presidente), Oliveira P.iguei1'edo (1° Vice-P1·esi._ 
dente) e Paula Ouimarc7es (Presidente) 

Ao meio-dia p:oce:'lo-so á chamada, a. que 
respondem os SPs. Paula Guimarães, OH· 
veira Figueiredo, Alencar Guimarãe~. Tho· 

.. ma.z Accioly, "\Vttnd:erley de MenutJnça, Joa
quim Pires, Eugenio Tourinho, Anthero Bo
telho, Aurelio Amorim, Rodrtgues Feman· 
des, Virgílio B1•igido, Gonçalo Souto, Fon· 
seca e Silva, Teixeil·a de Sá, mt·mirio Cou· 
tinho, Arthm• Orlando, Angelo Netto, Euzebio 
de Andt•aJe, Arroxellas Ge1lvão, Rodrigues 
Doría, Jovíniano do Co,1•valho, Felisbello 
Freire, Domingo~ Guimarães, Augusto de 
Freitas, 1.'olentino dos Sant .... s, Paranhos Mon· 
tenegt•o, Rodrigues Sa.ldanha, Beril;u•du Hurotit, 
Mol'eiru. Gomes, Augusto do Vasconcellos, 
Ame1•ico do ALbuquerque, Erico Coelho, 
Galvão Baptista, Laul'indt) PiLta., Henl'ique 
Bot•gos, Mltm•icio de Abreu, Carlos Teixeira 
Bra.ndão, Francisco Noiva, Ribeiro Jun-. 
queira., Carneiro do RezPndo, Bueno de 
Paivr~, João Luiz Alves, Leonel Filllo, Hen· 
rique Sa.ltes, Cat•los Ottoni, Manoel F'ül· 
gencio, Nogueira, Olega1·io Ma.c.iel, ·\ven· 
ceslá.o Br·az, Galeão Car·valha.l, MoL·eiL•tt da. 
Silva, Bm·nardo de Campos, Ft•atJcisco Ro
meiro~ Arnolpho Azevedo, l?el'.L'eiL•a Bt•aga., 
E,loy Chaves, Al va.t•o do. Cat·valho, Joaqnim 

Teixeira Brandão, Bernardo Antonio, Cu.n
dtdo de Abreu, Carlos Cavalcanti, Pauta 
Ramos, Eli:icu Guilherme, James Darcy, Cas
siano do Nascimento, Campos C:trtior e· 
Homem do Carvalho. 

A b1·e-se a se::;sã.o. 
B' lida, e sem debate a,ppl'ovada a acta dn, 

sessão antecedente · 
P:;~,ss..t-sc ao expediente. 

o ·sr. Alencar Gu.i·marães 
(1° Secretar·io) procede á leitura do. segulnte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Deputado Lindolpho Ca.ota.no• 
de Souzl e Silva, communica.ndo que é for· 
ç:ado U. retirar-se desta capita,l . por incom~ 
modos do saude e solLcitalldo licença. pat'a: 
deixar do comparecer á_s sossões durante O· 
tampo que estiver impedido de o fazer ·.
A' Commis:são de Petições e Poderes. 

O Sa•. Moreira da tiil va.-Sr. Pre' •. 
sidente, o partido republicano paulista ostá· 
de lltto, ac~Lint d•J poi'dOl' nquollo quo OC·· 
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cupou <t mais atta funcçã.o partidaria no Es
tado de· S. Paulo, no momento politbo. 
O Dr. Fl'ederico João de Araujo Abranches, 
:Preiídente da. commissão eentral do partido 
republicano de S. Paulo falleceu hontem, ás 
4 horas da tarde, na Ci1pital do mesmo Es
tado. 

Em meu nome individual e acreditando 
CfUC interpreto OS S<:ntimento d:1 minha ban
cada (apoiados da bancada paulista ), venho 
pedir a V. Ex. que consulte ;:~ Camara si 
approva que se consigne ·nn acta dos nossos 
trabalhos um voto J.e profundD pe2ar pelo 
.falleciruento de tão distincto cidaLLão. 

A Camara conhece o fallecido, por (lW seu 
riome é nacional. Etle exerceu na, ex-pro
víncia de S. Paulo o mandato de r:;eu repre
·sentante, mais de uma vez, desempenhando 
brilhantemente as funcções que o cleitot·t~do 
paulista lho confiou. 

O illudtre extincto pertenceu á plelade bri
lhante do partido conservador da ex-provln· 
cia, daquelle partido que fez as ref'orm:1s li-
1Jeraes, desde 1871 <.\tê á procla.mação d~t 
·Republica em 1889. 

Feita a Rcpublica, elle não ficon indi1feren
te <.\, politica que domímtva d.esdc pouco 
em todo o paiz ; acceltou o novo rcp;imen e 
nellr3 collaborou, sondo um dos memb1'os do 
Congresso Constituinte do Estu,do de São 
Paulo. 

Deixou seu pensa1' liberal e democl'atico 
impresso na Constituição do meu gstado, 
. Constituição que, estou ce1•to, hl)nra, o <Lde
antamento dus princípios libel'U.es do) uossos 
dias. 

Depois, no Senado do Est:.~do, con LintiOU a 
:Prostat• aquelles mesmos ~ar viços que de sua 

. alt ~ compmencia, eri.tm de esperar o, final· 
mente, conquistou, pol11S sel'viço~ t•olcvanms 
feito~ 110 Partido Rupublicano e á Repnblica 
a mais allia posição polli;ica. a flUO um esta
dista póde preten<ler no meu Estado. Foi, até 
llontem, o dircci;ur d11 politicn pauLista. 

Acreditando, por este motivo, que intol'
preto os sentimentos do meu partido no Es
tado, ~creuitando que intci'preto os senti
mentos dos meus co-estauinos.q ue in terprotro 
os sentimentos da bu,ncatl.a, ~ que iionho a 
honra de pertencer. 

U"r SR. DEPU'l'ADo-Muito hem ... 

Consultada em seguicla á, Ca.mara, c'! a.p
provado o requerimento do Sr. :Moreira · da 
Silva. 

O Sr. Alvaro de Carvalho
Sr. Pl'Csidcntc, o numero do as:;ignu,tm•as 
que act>mp·tnha este p1·ojecto dispons t qual
quo·· justitic,tção. A oloquoncia indigcna se 
tem manifestado por ta-l f'órmn orn rodor do 
illustl'c p:,triuta D1•. Santos Dumoni., que 
~cria demais que, ao apt•esenü1r o pr.·sente 
projncto, cu o fizesse no meio ele llorc~ de 
rhotorica ou abn:;a.ndo de recm·so:; de clo
qucncia O rastr·o J.e luz e g! oda qt,o es;;;e 
lllustre patrício vae deixar au sallil• desta 
terra, não póde :ficar isuhtdo repro . .;enktndo 
a1·co-iris entro nós o elle ; é preciso q no a 
opinião nacional ox.ija del!e álguma. c.Jusa 
que importe nv resga.te do pePdào quo nas 
su ~s palavr<.~s elle pediu a Naç.:\o pot' não 
p1·oval' aqui o que no estt'angeiru prdvou. 

O prcsent.~ projccto está mohladu . no libe
ralismo maior em matcri:.t de illdllst r·ias, 
porquanto to l.u~ <.tquellos que toem inrento;;: 
sobr·e a, e~)1eclo poúem comprovai-os no mu-
mento. . 

A unanimidallo quasi'Lle <.tssignu,turas qrte 
acompunha·ll o projecCo,jusWica a obrigaçào 
e noce.~sidade que u. Nação tem do, tDndo or
gulho de pussuL· um tilho como Santus Du
mont, lembl'U.l'·lhc cvmo ·rnilo, quo quem tom 
a. foi'tuna de inventos iguaos, tem a obriga
çãiJ dt~ pl'Ovar que olle:::; não sã.u sirnplos 
sonhos, mas descobcriia.s que tr·<trão proveíf.o . 
pat·a a. hutn<trlitlauo, par·a, a Patria e pat•a 
olle ))r-ovrio. 

Mand·J à Mo:-;~1. o projecí;o. (JiuUo bem ; 
mtdto bem) 

Fica sohro n mo~a. 
ração, u so~ruint.c 

n,té nltoi'iur rlollbo-

PHQ.TI~CTO 

O Congrossu Naciuual resolvo : 
Art. I. o Fica crcado l:iOb a denominação 

ele - Santos Dumont - um premio de 
200:000$, pa,ra. 11cr conferido polo Goveeno 
F'ellcl'iLl~ medi:.mtc concurse;, ao aeronauta 
bra.:dleir·o que pl'ÍlllliÍl'O preencher as con
(liçõe.-3 ua presente l'C:soluç<"io. 

O SR. MoaF.:IRA DA SILVA- ••• que inter
. })etl'o os sentimentos da Camara dos Depu· 
:tados, venho pedir quo mt acta da sessrw de 
hoje se consigne um -voto de profundo pezae 
pelo fallecimento de tão distincto cidadão. 
(Muito bem; . muito bem.) 

'• Al't 2. u Suo condições para obtençü.o do 
premio : 

1:0., rcttlizar-sc a prova entl'e as datas de 
13 de maio de 1904 c 31 de dozemb1·o ele 
1905' 

2a., ser o vohiculo de locomoç~ão acrou. em· 
preg-a,do pelo concurJ•ente o bu.lão dir.igivel 
ou a,pparelho de avia.çtw, e servil'-so ollo ex

O SR. PRESIDJ~NTE"'-Na forma do estylo clusiva.mentc rlos recursos clC' acromwc•. 
vou consultar á Camara sob1•e o pedido do 3·', tran:-:;pot•tar, pelo mtnJos, um passa-

. :nobre Deputado. g<~iro; 
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. 4a, partir da esplanada da Escola Militar. 
descer na Escola Naval e voltar ti Escola 
Militar, circmndando na ida. ou na volta o 
Pão. de Assucar. 

Art. 3. 0 Revogam-se a;:;; disposições em 
contrario. 

. Sala das sessões, 18 de setembro de 1903. 
-Alvaro de Om·valho.- Caisiano do Nasci
?;Mnto.-Ribeiro Junrpteim.-Anthe,·o Botelho. 
-Arnolpho Azevedo.- .Rodrigttcs Saldanha. 
-Mello Mattos .-Ma1.wicio ele Abreu.-Fon-
secc~ e Silva.-Euzebio de Andrade.- lVan
derley de J.11endo?1ça.- Celso de Souza.-Jo
~·int'ano de Car!Jalho - R1·ico Coellw.-1lfo· 
reira da Silva. - Cco-los Cavalcanti.- Pa
ranhos Monteneg1·o .- Francisco Romeiro.
Jocío Lniz Alves. - Bernardo 1lfonteiro.
vVenceslao B1·az .-Felisbello H·ei1·e.- Cm·· 
nei1·o de Re3cnde.- 1'eü:e1·a de ,":J'á.- B'.J
d1·ig~ces Fenwncles. -Manoel Fttlgencio. -Ole
gado j}Jadel.-Carlos Ottoni .-Lec.nel Filho. 
-Gonçalo Souto ,.,..--A1'1'0rr:ellas Gal'v(7o .-BeJ·
nardo Antonio.-Tolentino dos · Santos. ·-Can
tlido de Ab1·eu.- Nci·va.-Castro Rebello.
Tosta.-:-F'elix Gaspar .-8aty1·o Dias .-Alen•
cal' Guimm·{ies. -I.c!menha Lins_- Ve1·gne de 
Abreu.-E~tgenio Toul'inho.-Eloy Chaves.
Jam es Da1··cy. -Campos Cartie>·. -- 'l'eixeira 
Bl·tmcltio (Estado do IUo)-Augusto de Fl·eitas. 
-,-.tht!JUSto de Vasconcellos.- Domi'ngos Gui
marií.es.-Valois de Castm .-J?en·eira Braga. 
-Henrique SaUe.r: .-Galecr:o Cal'valhal.- Gal· 
'V!To Baptista. -Lindolpho SeiTa. 

ORDEM DO DIA 

O Sr--. Presidente- Niio havendo 
numero legal, para se proceder á votação 
da ma tel'ia constante da ordem do dia, 
passa· se á ma to ria em discussão. 

São, successivamonte, sem deb~tte cncer
rados.em 2a discussão os arts. 1° e 2° do 
projecto n.224, de 1903, autoJ•izando o Podet• 
Executivo a abrir ao Ministerio da Industria, 
Viação o Ohras Publicas . o cr(lditu extraordi· 
na.rio de 600$, para occorrer tto pagamento 
das gratificações devidas aos 1 cs esci•iptura
r.ios do Thosouro Federal Bernat•de Hilariã.o 
Alves da Silva e Alfredo Regulo Valdetat•o, 
incumbidos da tomada de contas das Estradas 
de Ferro Carangola o Santo Eduardo ao Ca.
choeiro de Itapemir.im, ficando adiada a vo-
tâção. · 

São, successivamAnto, sem debato, encer
rados em 2a discussão os a.rts. I o e 2° do 
pi'ojecton. 225, de 1903, autorizando o .Poder 
Executivo a abrir ao Min.istcrio da Fazenda. 
o. credito , exti'aordinario de 32:862$:3:10 p:u·a 
occorrer ao pagamento dos ordenados de
vidos a João da Cruz Secco, bem como os ju-

ros da móra e custa,s, :ficanllo adiada a vo-
tação. · · 
· E' annunciada a continuaçiio da 2:!, dis

cussão do projecto n. 329, de 1901, decla
rando da competencia privativa da União 
decretar impostos sobre geaeros de origem. 
estt·angeirJ., c dando outras providencias . 

O S1. ... President-e- Tem a pala-
vra o Sr. Jesuino Cardoso. (Pausu.) 

Não está presente. 
T~m a palavra o Sr. Augusto do Freitas .. 

O Sr. Augusto de Freitas 
(m,ovimento gcn·at lle attenção) - Entro 
neste debate, Sr. Presidente, encontrando 
quasi e~gotado o assumpto, tal a compe· 
tencia qos oradores que dello se occuparam,. 
tal o cuidado com que tem sido meditado, 
tal o interesse ctue em todos tem despertado. 

Fallaram os scientes; releve a Camara, 
que eu venha trazee o meu contingente de· 
curiosida(!e apenas ( n<io apoiados nume-· 
~-osos ) ••• 

0 Sn.. JoÃO LUIZ ALVES-V~ Ex. abrilhanta. 
sempre o dobatc. 

0 Sn.. AUGUSTO DE FRI~ITAS- ••• e solicihr 
e:;:cla ·~·eciment;Js que possam guiar um vote. 
consciente na. rnateria. 

Sirvam estas palavras de antecipada jus
t.ificativa a consülerações, porventma, im·· 
portuoas qne eu tenha de fazor sobre o pro
jacto om discussão e substHutivos a, elle, 
a prescn ta,<los. ,., 

Nenhum problema, Sr. Presidente, l1a de 
maior relevaoeia no regirnon constitucional 
que vigora que a detm·minação <la compe· 
tencia tr·i butaria da União e dos gsta.dos. 
Ao contrario do que so diz ou .se pensa, não· 
é elle um p1•oblema simplesmente do direito 
constitucional, sinão d3 scíeucia. economica .. 
(Apoio.clos .) 

'fom me parecida, Sr. P1•csiden te, que o 
desvirtuamento das opiniões,· a directriz er
l't'ila dada por alguns á soluçlão do caso S9· 
ftlia, antes de tudo, ao falso supposto do que 
a quostfio é meramente constiGu.cional. 

g' na sciencia. oconomica que dove ser~ 
buscado o principio regulac,l.ol' da, ospccie; 
dafinindo a natUl'eza do tributo, pttra COnl 
ta.es regras dar ao texto consti tuciona.l a 
interpretação que lho ó propria. (Mttitô· 
bem.) 

Não énovo, Sr. Presideni.e,· o lit.igio entro 
nós; e parece-facto singular !-que, á. me·
dida c1uo o tempo corro, os constituciona~ 
lista~ deUe cuidam, os reprosonta.nt.es da 
Nação o mo~mo enfrentam e os tl'ibuna.es. 
a · espacie julgam, mais complicttdo se toro a. 
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clle, mais difficil parece a solução, menos 
se entendem os <1no no cév o se interessam. 
. Pôde ser .. ~1·. Pres idente, falsa impr~ssão 
elo meu esinríto; ma~. com -.;renlado, dirro a 
V. Ex. que do l>rilhante debate, ha dias, 
travado nestl\. Cas:.t no meu c:-;piri t.o paira, 
como impross'io unicn. quo os m a is deci
didos adversa.rios esti'io ele i\ccordo ! 

P;trccla que, a proposib do probl'cma 
cconomico que envolve :L L•.culdadc b'ibuta .. 

· ria dos Estados e da Uo;ã.o, dous campos se 
definiriam no seio deste Parlamento 011, 
antes, tros opiniões divers~;~. qu J dclla;-; 
trazendo a c::~,ractcristica. qnc lhe é propr!a, 
SCJ debateriam. 

:Medite-se, entretanto, nas pal:tvras dos 
distinctos oradOI't'S, busque-se a o.;scncia 
do3 seus argumcn tos, c ao espil'i to ,_le tod '.'s 
~e irnporá. como vcecla.d e a procedcncia. do 
meu asse r to. 

E' assim, senhorns, que o nol,ee Deputu.tlo 
pelo Plauhy, Sr. Anizi:) de Ahrea, o qual 
mais uma voz i;Iústl'úU as lu~tras p:tt.da; 

·com o brilhante parccm• emittido subrc o 
projecto do Sr. Serzo .o li o Corrêu. . . . 

Ul\r Sa. Dn:PUTADo-Pnrecm· luminoso. 

0 Sa. AUGUS'rO l>E FREITAS- ••. quando 
estuda a, cu.pac;dade tributaria dos Estado:-:, 
no tocante aos gcncros do procc:Joncia. esLl'il n
geira, com;igu[t como reg1·a. que o l~stado 
póde t1·ibutar a. import",ção e;:;trangeira., 
qllétndo lncol'porada esl~a à riqncza nacional. 

S. Ex. 1·csalva a impol' :açã.o cstr. ~ ngcira 
no momento dé<. ontrad~~ dtt met·cadot'ia o 
tributa ossa. mesma mercadoria quando Cf)f1-
f'undida. com a l'iqueza nacional. 

Com taos idéas, guiado por tac::: principias, 
o nob1·e Deput.ado v;w de encontro ao ar~. lo 
do projocto, o qual, com ''· rodacçãtJ qne lln 
foi dalia. isenta. sempr·c a. mercadoria es
trangeira de qualquer• imposto mtadua.l ,plgo 
quo seja o imposto U.c imp,Jrtt~çã.o à União. 

O illustro Deputado, rept•escnta.nte elo Es
tado de S. Paulo, o Sr. Arnolpho Azc· 
vedu, cujas primeiras ptLlanas nest:l. Casa 
valeram u conquistu. do todo o nosso a.preç:o, 
pela olevaç?io do linguagem, profundez:1 ele 
conhccimantos, e pelo criterio quo resa.lta 
do sou hrilltanto discur.- o (apoiar.lo.~). com
.bate esse parecc1• ttdoptu.do pela. Commissiio, 
c pura. logo, apresenlundo um sn1>stítutivo 
ao projocto, estabelece esse mesmo (liecito 
dó Estado de tributar a mCl'ct~doria c.:!· 
.trangeir:t, quando incorporada á l'ir1ucza 
nacional. · 

O il!ustrado representante de Sergipe, o 
Sr. Felisbello Freire, a respeito de quom cu 
l:lOl'ei um suspeito, porq uc mais do q no os 
laços de admiração pelo saber, me ligam 
a. S •. Ex. os laços de estima pal'tir.ular; S. Ex. 
que conquistuu nesta Ct\sa o direito de sor 

sempr<· ouYi·.iu nes í.es a~sump tos como urn 
p1·o!'undo consi i t11cionalbt '~ (apoiados), em 
resposta. ao Sr. AL·nolpho Aze,·cdo , e In
tendo se conwa o p :u·e ~Cl ' da Commissão, 
redlgc pot· ~1ti1 vez ttm :·ml)stituti ,-o, no qua.: 
Yem confertJo 3;J E,.;ütd<J C:S:->c mc:-mo direi
to de tribllkll.' '~ mm·ca.cbri:.t esl.raorroil'.L, 
c1unndo incl)rpo1·ada :'t riqueza n a.cional~ 

.\lli c:.;Lã o, ~cnhorcs, o ~cc .Jrdo do visb f; , 
a idenl.idaclu do doutrina. qne vos annua~ 
ciei! 

Da. banca<la mi1wira. ouve-se a. pa.la\'l'a, 
eloqnonte do Sr. Da.viU. Campista. O dis
Citl'>'O de S. Ex. era. annunciado a. toüu;-; 
nós, mono;-; como peça. orat01·la. d.c ;d l.o v-alnL· 
(1110 (1 i:.; ~ ·: ) tinlHLmo:3 cct•J;eza, do que (~orw, 
valen te a.1·m ~t de comhate ü.qn0lles que prc·
conizavam os lliroitus d:t Uiliào, robatentL> 
as tenr.al:ivas impoi'I;Ilnas nos Estallos .• 

N:\o tive a fortuna, St'. Prnsidcnte, dü 
Ottvir a, primoil·a parto tlo discurso Jc S. Ex.; 
f'clizmont.e, pJl'''m, me foi i!ado ; ~ssistir :w 
ponto m;üs intet>~s~a.n to de sua 01·aç~ão, fJtnn
do ,dfii·mava o illu f; tro Deputttdo qno a im
por tação c::;tl'J,ngeil'U., i::;enb do teibuto do 
E~lt<tdo, s6 poJm·i:.L licitam~n1t Ll support<Ll-~, 
quando íncol'poru.da <íi rictneza elo mesmo Es
tado. 

A pahvt'it elo nobre Deputado por Mina~. 
pol't[wto, se aju8ta com todo o rigor á. ([ o 
illuste() repeescot;mtc de Sergipe, á <lo 
.nubrc Dcput:t.do pol' S. ·Paulo, c á do digno 
t·elatoL· elo p t.rccm·. 

Onde, pois, Sr. Prcl:;idcntc, a di vel'gcncia '? 
Pon1uo todo asse tlehaLe, <111ando é pu.tente a, 
lw.!'rnonia da.s idó .s ·~ 

Potler•-::;o-ha, com razã.o, a.fli t'tnal' 'lue h;•. 
um:.t rcgt>.i. absolut<t que a. bdos guia, q u:ú 
·a. compPtencítt do t•:sta.do pat'<.t. tl'ib11tar a 
met>cadnria cBtt'an.cwiru., p~tssado o mom•·nto 
da sua ent!'ada, no t.crritorio. 

Para, tal a%orto SS. EE:c so inspil'am -cn 
<lontl'in:.t amoric:wa, mL pala.n·a. dos eonsti· 
tnciuna.listas ues~a grando nttção, no julga.do 
üos scns tribnn;ws, o tu.mbem na pa.lavt•<t 
de consr.ituciunalis ta::; brazileiros. 

Set·<L esta. a vcrJa.deíra. doutrina; c<Jnsti
tucional · ~ 

N[tda u.ffiL•mo, Se. Pl'C~idcnto; peçl) apc:::ts 
a SS. E Ex. a hom·n. de alguns esclu.rocimentos. 

Es a questão p:~ra a qual imaginamos so· 
luçã.o pa.rti~ipa da. n;~turoza úaqueUas na.s 
qua.es us legi~la(lores, como os constitucio
aalistn.s, acreditam ({UO, mudando o nomn 
ás co usas, lhes toem a!fectado a essoncia. 

Buscu.-sc o nome do imposto de consumo 
par.L falsear urna pt'ohibiçã.o constif;ucionaJ; 
busca-se definir arbitr:wiament.e o momento 
om quo so incorpoi'<t a. mercadoria estra.r.l
gcira tt nacional ... 
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ANNAES DA C:Az..IARA 

-------------------------------------------------------------------------~ 
0 SR. ELISEU GUILHERME- Em muitos 

Estados nem assim· procedem. 

0 SR.. AUGUSTO DE FREITAS-., ,para tam
bem arbitrariamente conferir ao Estado ·o 
direito de tributar essa mercadoria ! 

O SR. JoÃo Lmz ALVES- Permanecendo 
o mal economico. 

0 SR. AUGUSTO DE FRI<:ITAS - AillUtú não 
vi, senhores, entre nós estudado um ponto 
que muito impressiona o meu espirito ; ainda. 
não vi o exame comparati V<{ do pre0eito da 
Constituição Braz.leira com a Constituição 
Norte Americana neste ponto especial. 

O SR. PAULA RA:v:ros -Meramente pro
teccionista. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- Mas, como 
mrJdida rle prutecção á industria local. .•. 

0 SR. PAULA RAl\:IOS -Perfeitamente. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- ... quiz O 
legislador constituinte, que o Eshdo usasse 
dessat tributação,· sem della colher proveito 
directo, pois que or,lenara a rev-ersão do im
posto paea o Thesouro Nacional. 

Não sei, Sr. PresUent8, si bem ou mal 
<Lndou o legislado1• constituinte. · 

Eu mesmo que tal disposição votei não 
davidarel confessar diante cl<t Ca.ma.ra o voto 
contr".rio que hoje daria. Definindo a competencia privativa elos 

Estados e da União, esta.tuindo tambem a 
•COIDIJetencia cumulativa com relação ao O SR. JAMES DARCY- !\lnHo bem. 
quenãoéexpress,.mentedito,aConstituição o SR. AUGUSTO DE FREITAs-Disse::" 
brazileira quebrou o systema, dando au Es- v. Ex., qu~t' ao meu espiritu assalta.va uma 
tado o direito de tributar a. importação consideraç~o que fazb l'ccuar diante das 
estrang~Jira quando destinada ao consumo conclusões a que se tem deixado leval' os 
no seu territorio. honrados representantes d;t Nação. 

-~ Con~tit.uiçào ame1·icana, mais bom a·vi- Como comprehendel' que o legislador can-
sada, vedou complotamonto ao Estadu o stituinte, com o intuito de pl·oteger a indus
direito de tributo subr~~ a mercadoria. estran· tria do Estado, lhe fctcilHasse esse ~mposto 
geira, s:.dvo ~wnuencia. do Congresw, excepç:·io cobt'ado á entrada da mercadoria no terri~ 
feita do (1ue necessario ·tosse para. a~ leis de to rio nacional, ::lflm permittir·, todavia. de tal 
inspecção, que nào ~ilo regulamentos de imposto.colher proveito, e logo após do-ixn.sse 
commercio, quo sfí.u dostinaL,aS ::L melhcn·at· o ao Estado o diroito de tribut::tr essa mesma 
producto do trabalho, para o consnmo ou merca,JorüL, aprovoita.ndo-se desse mesmo 
para. a export;;ç~IT.o, impondo ainda ;~ssim a impJsto '?! 
rovers5.o ao The,,ouro Nacional do exee:s.~o do AIJlli, senhoros, cabe intervir a sc-ienciu, 
irnpo::1to cobrado. . \ :-~~onumic"'. ~qual me ~efe~·i er,~.c~meç:o, .tra-
~hi· cont rmo um 8 ster·' ~ 1) 1, cel·to .1 Zl.ndo_ csclc.ueclnlentos au le~lslc.tLl.OI e au 
.. '· :-s u . , J y .. • 1 lw e, , o ' , e;-;t·Ldlst·L 

doutl'HJU. am~rwrma., e r~ bo1·a. d~Ixa~sr~. ue pé \ · i~em-s~ pcnrmdo, 0 0 nobre Dcpntaclo por 
gr~nd~ q,u~ ::1,<-o .. ctuc ;~e l:~~ant,u.,L O'dc. f~~~~l~Io, S:·rgipo, de modo C<.Ltegurico o :dllrmou, ser 
POl,CJ?~ ,tM~. ,hoJe n .. u.r ',01 ~.1! 0 a~ourn L::;t~t~o da e:-;~enciu. du imposto 1.le impol'tac;i"io a. sua. 
no1 ~.o-a.rneuca.~o tonha. i.III~ut,. .. do mm c(~- c branc!a na cntl'aua ela meL·c·tdvl'ta no terri-
dorm (•strangcu·:.~ com assontm1~nto do Con- t~rio naci.onal. ' 
gl'e~so. qu.al ~do pertencer o:1 .nno.~o ~.st~do Pai·tmdo des~e pl·lncipio, . nocesqario ao 
·?t.I.llmtol,m~~~lo ~pbrca.morca.d.o.~J·aslstra.~l· sysl;ema que s. Ex. dore.ucla, ÇJncluiuo 
g.011 a

1 
com a .... cnt1mcntu do Conole._so N,L· nobre Deputa.do, 0 imposto cobrado sobre 

cwn.a · . . . . . I essa. mm·cadoria, ap6:' a sua en 1.ru.da no ter-
Diverso,, .~o.n:I;l e o Pegnnen. br~zllel~~· I'itorw nacional, já não participa d,.~o na.tureza 

quand<;>_ cstu ;,elec.~ a. ~Ol~1p~tonCJ,a e~clusl\ ·~ do irnpwsto de impurtaçtto, p1 d:~ tla essencia 
da ~ma.o palct. t1 tbtüa.r. tt nnpul-taç~o, por -te.·te é a ··u·:~. cobr·wn·.t 110 momento em C1Ue 

· mottvos de ordem polltiCa e oconom1mt que l :s , •. 1 ·~ ). ~ ·' ..• ,·. • . 
1

· 

:preceito de tal ord.em leO'itima u permi ttindo a m.ei cauona em r a no teu norlo. . . 
d ·. F , , o ·, . ,

1 
• .' · R • • ' Tmha o nobr·e Deputu.do necessidade do 

to a~l·~.' ao .~sttLdo ttl~U~d,'l. ~ssct me~nM ll11- firm;w tal cuncolto, pvi::; de ou·cra 80rte nfw 
portaça.o! qu .• tnd? destm(.da elO con~umo no ~erla lev·J.do 1··· conclusões a que cherrJu 
Seu tei'I'll.Ol'lO, fazendo reverter u pl'oducto :::. t < ,, ' c · r, ' 

para o The:6ouro Nacional. Sel'á isto, senhores, em scieneirL economica 
De bott fé, Sr. Presidente, o meditando no uma. verdade inconcns~a ~ E' da ossencia do 

caso, sou levado <~ crença de quo, est;~beh>.· imposto de importnç~ão a ::mn cobrança no 
cendo esta disposiÇ'ão, quo quebra o sys- momento da introducção da. merea<.lvria no 
tema adaptado, o legisladol' constituinte Estudo a que (~ dest;lnacla'?- A ug,·ncia, ou re
tivera em visttL apenas abrir ma.rgetu á partição, pot• cujo meio ü cobrado esso im
.protecçào da indu::>tl'ia do gstado pelo afa.sta- posto, (} o que lho imprime a natureza de 
mento da producção simila1• estrn,ngeira. imposto do importuç{ío, a.ft'eci;n.ndo-o em, sutl, 
( A.poiaclos.) essenoia, ? 
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São duvidas e3tas que assalt'un ao meu es
:pirito, e no exame dellas entro com tanto 
maior receio quanto é assun;lpto, que escapa 
[~ espher·a dos meus estudos habituaed. 

E maior é ainda o meu temor, porque, si 
ha. sciencia de que eu desconfie, é a chama
<la sciencia economica ; si h<~. sciencia de 
c1ue . eu me approxime, sempre rece<oso de 
me perder nu baratro dos seus princípios e 
regras, é a. seíencia financeira. 

Foi em nome della que, ha pouco, 81'. Pre
sidente, o ex-Ministro da Fazenda prégava a 
doutrfn;:t da selecção natural no meio da mi
seria nacional ; é ern nome des,,a mesma 
~~cioncüt que a b::mcada paulista se apresenta 
b.oje. a pettil' a intervenção elo poder publico 
em prol da. lavoura que definha, anniqui
lando a riqueza naciom,l! 

Eis porctue dolla me approximo simples
:r.n.ente como curioso, q111~ penetra em san
tuario vedado, sem grande confiança nos 
axiomas religiosos que ahi se prégam. 

E' da essencia. do üupo;;to de importação a 
sua. cobrança no momento da. intruducção da 
T!lel'cacloria no Estado~ 

A resposta a e:;ta pergunta elucid;:u·à o 
nosso espirHo, 1·esolvendo o caso. 

Si o ê, uma vez cJbrado e~to imposto de 
importação, a mercadoria póde supportar 
qualquel' outro imposto do 8stado, o qual 
;já não terá tal cc.l.ra.cLer; si não, qualquer 
f1Ue fot' o momento em que seja lança..1o o 
tributo par&icipa elle d:.L n;Lturoz<L do im
)?ostu de impor·ta,;ilo. Estão delimitados us 
cu.mpod, dotlnida.-; a.s doutrina-;. 

Quando. no seu nota.vol pu.recm·, p!'ecisou 

most usually securod before the im
porter is allowed to exercise his rights 
of O\VDel'o::.l1ip . over them; becauso ent
sions of the law can be preventt~d more 
certainly· lJy executing ít while the ar
ticle::: are in i ts custody. » 

Palavras de Mar>'3hall em seu notavel tra
balho, Writlings on (he ConstitHtion, no qual 
firmou a~ regras para a. interpretação da 
Cunstituíç;ão Americana e definiu a. compe
tencia. tributa.rüt da União e dos Estados. 

Os que adopt.al'am essa doutrina e viram 
no imposto de importa.ção, nãõ sô o c<..bl'a.do 
no uwmento da. eutradlL sinão tambem 
aquelle que recahe s ·bre "·mercadoria. im,
port.ada., chega,ru}n á conclusão de que a 
mercaJoria. de proccdcncia es trangeíl'a, pago 
o t1·ibuto ele er1 tradtL, está isenta de todo e 
qualqnor imposto do Estado. 

Os nobres Deputados, adversa.rios destc:L 
doutrina, mas concol'des quanto ao trtbuto 
do Esta,lo, descobrem, eutretanto, um mo
mentu enr que a mercadoria estrang·oira tem 
pas~ado pc~la. iwportação, pago o tribuLo d L~ 
gntead:.t no territol'io, para. logo após pcr
mittircm o tributo dessa. mesma. mcrcaclorüt 
pelo Estado. . 

Aqui, 81.'. Presidente, surgem difficnldades 
e duvidas e tem ent.ràda. o arbitf'io. 

Au::: nobres Deputados eu tomaria a liber
dade d~ i ntonogar. 

Onde oneon :roam SS. E Ex. dado ao Esbdo 
o diecito de tributar mercadorias de proce
denci.t. cs l,rangail'<t peLo facto de j;i ha verern 
elltt~ pago o irnposto !~União? 

de apoio a um conceito omi&tido, o nobre O q 11e <L Constitoic:ão dotermina ú que a 
Deputado pelo Ptauhy, cujiJ n.Hne a tutlou mcrca.1loria <lo pt•ocedllncia estmngeirí1.ni'iu 
momonto pr·onuncio, cumo a. ma.ior homonu.· llever<.~ pagn.r ao 1•::-;tado tributo de oedem 
gom quo a. S. gx, pos:iO pmsiar, dtsso: invu- a.lgnma; c si c~tc, o Estado, quizor taxar essa 
quemos, ufiu as l'Cgl'us du. nol:lS~t Constiliuiçã.o, mnt·cador·iu., ~~·~ poder<:~ fu.zel-o, 'iuando 'te:sti
senãv n. pu.lavra omculur do ~lal·shall. nada. C!lb ao consumo n1J seu territot•io, 

Cum quu desgosto, Sr. Pres.dente, ver{~ o Pcvcr-tondo, p.;r(IJn, o . pt•oducto p<~ra. o Thc-
illustre repl'e!lentante t\S pa.lu.vl'as or;wulares sout·o Na(~ion:1. · . · 
·de Mar·shctll. dolininuo a importação ! Em que preceito da. Constituiç1o encon-

Tão impurGantes slí.o alias, ::;enhores, que Gra.rn os nobt·,:s Deputados guari,tu. p : ~ru. essa 
·r·eceio lhes adultet•u.r o pensu.mento, emit- Joutrína?- Onde SS. EE:x. vã.u cnconti·tu' a. dofi.
tinclo-o porproprias pahtvrus. Perdôe a oa.- niçào destu. incoPpOl'aç:ãu de me1·cadorias es· 
mam quo eu étS leia. · t.·ungeil'a:~ ;t, rll1uezn. do Estado p;~ra pri-

val-·,,s do fu.vor com . que a Constituição as 
«Wh,tt, then, are imports ?- lJencficiou e onoral-as com o tributo do Es· 
They a.retlle aeticles thernse.lvcs wl!ich tado? · 

are brought in to the coun try. Tão ditricil, Sr. Presidente, é aos illustres 
A duty 01~ impm·ts, then, is not mere/.y autores dos substitüt1vos encontrarem, na 

<~ dttty on the act of importation, bt!t i:; esphera do dlr·eito, l'i~gra.s que os po~sam 
rt cluty on the thing imported. · guiae nu. conccs::;ão desse direito ao Estad.o. 

It is not contined to a duty levied quo :vãoy de dífficulda.ue om ditnculdade, 
while tho article is entering the count1•y, est::~lJelecendo conceitos arbitrarias, princi
lmt extends to a duty levieu after it hu.s pios incoherentes. 
entered the country. ···. · Comecei por pedil• previa desculpa aos H-

A duty on imports is a tax levied on mstres roprosenl,antos da Nação pa.ra. a. cri
•~l'ticles b:ought int, :.L c n 1 ~t'y, 1.1111 is tic.1, ou antes, par<~ as obsorvat;~üos que 
Vol. V ::;o 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:12- Página 7 de 31 

394 ANNAES DA CAl\IARA 

sobre o tralJalho de cada um me cumpria dor; ella deve estar sempre isenta do tdlmto 
fazer. Conto, pois, com a b:mhomia de que já pagou. (.Apoiados.) 
SS. EEx. O nobre Deputado estabeleceu, entretanto, 

u illustrado reprosentanté de S. Paulo, esta regra: admitte a pl'imeira entidade, o 
partid:.u·io da (loutrina que prohibe ao Estado importalor, <~ quem garante o dit·eito de 
tributar as mercadorias de proccdencia vender sem outro tributo pa.gar ao Estado, 
es ,rangeira, admitte, entretanto, essa facul- por isso que o pagou <.\, Uniã.o ; adrnitte a 
dade em relação ás merca.dorias quo já pa- entidade ata.cadista, que compra nas mãos 
garam o tributo á União quando incorpo- do importa.dor a mercadoria importada e 
radts ellas á riqueza nacional. I vae vendei-a a teegeiro, c o obriga a pagar 

Ma.s S. Ex. estabelece no substitutivo o tributo do Estado. 
dults regras: ou . a merca,doria estrangeira Qua.ndo, porém, o nobre Deputado teve de 
tem simi·ar no Estado, ou ella não tom tratar da importa.çào de mercadorias que. 
similar naproducção estadual. não toem similar no Estado, jú. a reg1·a de 

, Quando se occupa do d.i r cito de tributar a S · Ex- queb1·a o . :-<ys tema e .o no hre Dopl! · 
mercadoria estranO'eira quo tem similar no tado vem nos dizer que. st a mercadoria 
Estado, não é no t~xto do substitutivo apre- impor~,ada não. ~iver ~imila1• no Estado, só 
sentado que S. Ex. dá a regra; é. no bri- polera estar,~U.Jetta ao Imposto de consumo 
lhante discurso que proferiu. quando vend1d~ a retalho. . 

Em vez de definir na lei, s. Ex. dá aos lo- Dest'art~ ·-') 1mport!Jodor de mercado1~1a _do 
gisla,dores do E~tado o elemento histurico pal'a procodencm cstrang01ra que usa do direito 
o conhecimento della. de vendei-a sem o onus do Estado, porquo 

Oc<mpando-so do IH'imeiro caso, intt>odu- jü J)agou_ o tributo. (~ União, si vendei-a 
cção das mereadorias de proccdencia estran- ao at~tca.dtsta, e este por. sua Y?Z ve_ndel-a a 
goira, que tenham similar na producçãu e~~ tercCJro, n~nhum del.le~ pa~:tr<L o Itnl!osto, 
tadual, diz o nobre Deputado, <r. quando cm~sti- por.q uc t:ü t111posto so e devido sob a 1~r!r!-~, 
tHam objecto do commetcio intetno e se achem de Imposto de ~onsumo e no commerc10 . a 
incorpo>·adas e/las á 1·iqueza nc!cionat.» rctalltn. 

. _ . . . Per(lôe o nobre Deputado que eu pergunte 
. 9uan~o, po.I'e~, ?.estao cllas meorporadas as. E.s:.: que pl'incipio do direito é este 
,t 11~~oza n~cwn,tl •. . . . . ._ tl•azido pn.t•a, regulai'. caso~.-taes ~ 
. Dis.se ~· Lx., e o d.'·~~e mn.Lt~ ~om ·,? Impot s. Ex.irnaginou hypothese~ e deu enl.rada 
t~dor ~a met c~do. ~~' po1._ IS~o. !1:usmo q,ue a son cl'iterioso arbitrlo p •;1'tL sul vol·as; 
pctg?~ rmpos.i,o á Unt(lO! tc~a o dne~to do von· mns, como rcgra,o nobt•eDeputado só poderá 
~lol·a,, o~~e Import.~dor . nao pó?e ~s~~~ su- adrnittir, que a morcu.doria estran
.1~1 t~ a tL t.bu~o .~utro ·s~b pcm,t .. ~0 . tm um gcim quo pagou o tributo á União está. 
dt~etto phantasi,~'-0 • ~· nan um. dne~~o ;ea~: isenta. elo out1·u qua.lquer, soj:un qm\cs for•em 
qu,~~ o do ~ "ª~.~0 .. 0 f,~ 1~ll~·o, ~~~ ~lllP~\~~tç:.w ... c.L as opera«:ões por quo passe, ou o ~~ta,U.o tem 
Uma,o e se~ oh1J,..,au.o.'L ~uardat a. 1 ~ 1 c~c~??na, o direito do tributal-a desde que ell:.t passa 
sc1~. J~od.oL vcndol:~' .t ?~lo, ~~~Ls, ,tS:-liSte ,0 das rnãos do imJ.ul'tadoP, qu:üquol' que soja o 
o dno1to do vondm "' metcltdor 1·L sem otll.to intermediado tenha ella ou não sirnil<u· na. 
onus pot· par1;o do Estado. pt•oducc;fto do kst:J.do. (Apoiwlos; muito bem.) 

Mn,s, vunJendo 11 mei•cadoria, essa opera- A contingoociu, de existir producqão si-
ç?.ío póle SeL' considentd:1 umu, uperação do milar no E~tad.o, sm•vintlo pari1 determinai' 
commercio interno do~ Estado:::. Qual a regra momentos di ~..-or::;os em que é Licito tributar 
a adoptar '? a. me1•cadol'Ía cstrrbngoiru., é cous.a que mal 

O nobre Deputado se achou deante da di f· posso comprohender. . 
fterlldado de htWel' imp01·tado1'08 quo vendem O nobre Doputad.o, cioso dt\S prorogu,1;ivas 
::t retalho, e irnportaLlores que vendom por tla União e tambem dos direitos do I~:>tado, 
atacado a terceiros, que irão retalha1• a met'- querendo evitar contendas futuras, estabele
cadol'ia. Disso então S. Ex. : si a merca,· ceu ainda uma regra no n 2 do art. lo. 
doria tem producção similal' no Estado, ao pal'tt 11 qual so~icito especial attonção da 
importador· deUa cabo o incontesiiavel direito Cama.ra. 
de vendcl·a ~:;om su,joicão ao iit•ibuto tl.o Es- Senhores. mal po:~so perceber que, doanto 
tado; si olle vende em grosso essa merctül.oria dos princípios de dil'eito, tenha S. Ex. esta
ao atacadista, já. esto não póde Yendel-a sem helccido como regra o quo ahi está nesse n.2 
pagar o tributo do Estu.d.o. do a1•t. I o. 

Mas, senhores, o imposto (1 sobt•o a co usa e Si o Estado tom o diroito de tr•ibutar a 
uã.o sobre a pe~soa; o imposto de impor·iiaçào mercadoria uc proccdoncia. estrangeira, p<.~.s
grava a merc1~doria, 1! imposto real. E si o sado o momento da importação, ÍliCOl'poradu. 
precei.to consti~ucional visa prot~egcr a. roer· a, mosma :t Piqueza, nacional, esse dii•oito, 
cndorm, pouco 1m porta quem seJa. o vende· senhorus,hu, tl.e se L' um dil'eito absoluto, am· 
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pio e que o Estado exercerá como entender, S. Ex. pretende regular, no art. 31) do 
quando quizcr e pela fórma que julgar con- substitutivo, o commercio inter.;.municipa,L 
veniente~ Cornprehendo, senhores, que o nobre Oepu-
~_orque estabelecei' a obrigação de tri- tado tive.:1se ido ao ponto de definir os dirci

hutal-a com imposto igual ;i.quelle com que tos do Estado em conflicto com a União; qnç 
tribut::t a sua producção ?! · restringisse a faculdade de tributar as mer

Que princip;o de direito póJe impor ao cadorlas de pl'occdencia cstrangcit•a, ou am
Estado esse dever de tt'ibutal-as igualmente? pliasse essa faculdade; mn.s que o nobre 

Ha factos singulares, Sr. Presidente, na Deputado esqueccs::;e o preceito constitucio
vida dos homens publicas; parece que. c1uanto · naJ que de~orminou a organiz[tção dos Es~ 
mais profundos os seus estudos, mais geaves, tados, re.3peita.da a autonomia municlpaJ, 
me perdôo o nobre Deputado pot' S .Paulo, para definir o direito do municipio no to-

• si\o os dcsvio:':i, que não ouso qualificar de cante á sua faculdade tribu.taria, é, scnho-
errvs, os desvios de seus espiritos. res, commettor o ma,is grave attentado con-

0 nobre Deputado começou sua notavol tea o regimen federativo, contra o rcgimcn 
oração, dizendo-nos querer resolver o pro- da autonomia municipal ! 
blema deanto ~o rc~hnen ~ed~mtl vo·. E' ollo o s A T . A ' n - o d . 
que me vae amar Qao os peJncipios de"te sys- . R. RNOLPr~o .aZF.:"I LDO CSCJO 
t · · b 

1 
.'".

1 
. • ,- . . • ~ • que tenho de ouvn' a V. Ex. com i;utla a 

e:11a pol~-~1~0 fl~~~-e ... nt~ai~o a 11110 ~hl. pala: a.ttenç~ão me impede de dar apartes, ,justifi
vra o le0 ttnn~LLO .a soluçao. que PIO{?~nho, cando 0 moa proced'monto 
quero o respmto a soberama !la. Unmo na 1 

· • 
esplwrn. que lhe é propria ; quero tambem o I O SR. AuousTo DE FREI'l'AS-Os apartes de 
respeito (t sobera.nia do Estado; quel\) dar ao V. Ex. me da.r·iio mnita hom·a. 
Estado a. faculdn:.le absoluf;a de . teibutae Rogulant.lo a faculdade tt·ibu tat'la do muni
quanto diz respeito á sua riqueza tm'rito-~ cipio, visou o nobre Depntado proteger .os. 
rial, aquiHo que est<t na orbita. de ~eu com- generos de procodcncia ostl'angoira. o os 
mercio interno, no qual a União jamais po- de procedencia de outto~ Est·vJo~ '? . 
tlerá inteevit·. Não, Si'. ProsiJ.ente; o· nobL'e Deputado nfi.() 

Pois hem, senhores; á sombl'a desse rc- quiz protogm' os genoros tio pt•ococ.l .•ncia es~ 
gímen feder·af;ivo e dessas s.JliOl'aoias, b trangeim contl'il o imposto üos municipios, 
nobre Deputado se julgou auto ·izado a con· por·quc cll.e.~ jli. estavnm protegidos pela uis
foril· ao Congresso Nacional o dit·cito de pe- posição do :1rt. Jo contra o imposto do Estallo; 
netrar na vida dos Estados,intorvlr na olaiJo 11ã.o qui~, pot· igtlid, pr·otcg-or o gonel'o <lc· 
ração dos seu::~ orça.moutos, parti. 1letormirmr pr•ocodencia. do outros ~stt~llos, •itlC jtt osta
<llle um imposto devo ser iguaL a. antro ! vam o !los pt•otogillo~ ta.mlJem pela. pL·ohibillto 

Que rcg-imen feJer•ativo é exse, c1uo !)obo· ('oitu. au Est:1.do imp~>l'ta.diJl'. 
ra.nia. é essa, qnc impõo ao Estu.uo a tutela S. Ex. quiz Pogulitt' o commCI•cio int.ct•
tb União no r1ue a.frceta. tt cconomitt local 't ! muní:oipa.l com t•olac;.fto ú. prodtw,!ão do c11da. 

··RcconhecHm a sob~:wania do ggtado: pro- municipio. 
clamam o sou dit•eito de tt'lbuta.r em um Ou ou n[,J Vt~jo clat•o as couxrLs, o·1 ella.'{ 
dado momento; e para logo :-~c rost1·ingo o~~u. ~ã.u clll.ra" do m:.lols que me oll'u.':icu.m a \'ÍSta. 
faculdade, impondo a. ígualdu.do no tl'ibuf.o, Cornpl'clwnt.lo, St·. Pl•caitlcnto, um'•· l'az5.o· 
pot·que a merca'.l.oria. do origem ostt·anha de ordem politica, rcgulanllo o cununorcio 
tem similar na p:•otl.ucção do Estado ! do Brazil com aa nações estrangeít'as; com-
. Isto 1} sirnplosmento 'afll;:-mar quo hu. um prehondo um pt•incipio de ordorn supedor,. 

direito, ma.s um direito rcstr·icto. regulando o commcrcio inter-estadual, a~-
Ondo, porôm, as razões que legitimam essa surnptos quo levaram o legisladOT' eonsti

limHaçlfí,o ? O.~ prine1pios de direito publiro ? tuinte a dar ao Congresso Nacional essa. fa
Desconheço·os. Os proe :ü&os da Com:títuição '? culdade. 
Nãoos deparo. Os julgados dos tribunac~? E' Mas, om relaç~ão tto commercio ioter~mu-
possivel, senhores. nicipal, quanto aos productos dos pro-
, Os i;ribunaos americanos siio fonte ine:{· prios municípios, quo perigo ha. que cllcs se .. 
gosta.vol para quanto se quizer detendel'. tributem l'ociprocamente em tod<t a stw, .. 
·: ·serão razões de convcniencia. '? Dell.a.s só extensão? Si perigo existe, Sr. Presidente, 
podor<t sor .juiz o proprio Esi.ado, ou a fe- essa. luta fical'â circumscriptu. a.o tort•itor(o 
dora.çi"io sorá uma phantasia.(Apoiados. Muito do Estado. 
bem.) · ~ . Quo temos nós, logisladoi'CS foderaos, com 

O nobro Deputado, Sr. Presidente, foi este facto da vida intim '· dos Estados?· 
além: ainda, á sombt•a dos principias . regu- Que temos a ver corn os orçamentos muni-· 
la.dores desse mesmo regimen, foro um pre- cipaei:l, para lhes traçar as regras o gui.u,r (J. 
eeito constitucional r.vidonte, clttro como a rumo '? Qual o prinCLpio do t'egimen f'edera.-
lttz meridiana. tivo quo está em jogo1 
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Qual o preceito constitucional em que S.Ex. E' possivel que, ant9 o voto da Camara; 
:se inspirou para dal' ao Congresso Nacional que ira julgar os motivos de minha surpresa, 
o direito de intervir .· na vida dos muni- eu me convença do erro em que c~hira o. 
-cipios n · · · . · , . meu espírito, dando a questões de menor 

Senhores, a Constituição estatuin que os valia tão grandes proporções. 
Estados se organizariam, respeüada a au- O nobre Depntado esclarecerá. o caso, e a 
tono mia muniL:ipal. Si, porventura, algum Camara decidirá. 
Estado se ttvesse organizauo á sombra da Quando S. · Ex. tratou do imposto de con
Constituição Federal, estabelecendo regras sumo sobre mercadoria de procedencia os
que tenta~sem con.tra es~a u.utonoinh ga- trangaira e passou a ostud.a.r o p.·oblema do 

- rantida. que lhe restringissem a n;_:_tural ex- tributo sobre as mercadorias de importação · 
pansão, comprehendo que, não nós, mas o inter-estadual, disse S. Ex. : «sob a m,esma 
poder competente, a Justiça Federal, inter- fónna de imposto de consumo, podem os Es
viesse, aDnutlando ·essa lei do Estado que trzdos -tr·:butm· (!S 'rne't·cadO?"ÍClS ·nacionaes pro· 
feria o preceito coostitDcional. Mas nós, o du~iclo.s em outr·o Estado e- intportaclas para 

·Congresso Fedet'al, intervirmos com uma lei, seu consumo.» 
para fil'rna.r um preceito regulador da com· Priméira questão que no momento devo 
petencia tributa.ria do município, é infrin· desviar do/debate: . «e de s~ta p1·opria p1·o· 

.girmos essa <.~utonomia, é dictn.rmos regra ducç(io )Jára seu J_woprio consumo», prose-
que não Dos compete, é viola1•mos a Con- guio s. li:x. . 
stituição. Sr. Pecsidente, a, profissão a que cada 

o SR. Jo7\.o Lmz ALVES-Apoia.do. qual se destina vacapurando certas facul-
dades, e. segLmdo é corrente, os advogados 

o· SR. AuGUSTo DE FREITAs-Não escapou, são os quo melhor h~m nas entL'elmhtts da 
·Sr. Presidente, á attenção cuidadosa. com ·lei. · 
que ouviu meu dilecto.mnigo o Sr. Felisbcllo o nobre Depuhdo ~is3e que, .«sob a fónna 
Freire, nem á meditação a que mo entreguei ele imposto ele consumo d q~te cabe ao Itstado 
.sobre o projocto d.c S. Ex., uma consider<.lo~ão t1·ibuta1• a sua p1·opl"ia p;·oducçcTo, quando pane 
(JUC provocou o meu esptmto. . seu. p1·op1·io consumo.» 

Por .mniLo que mo mereç:~ o nobre ·napu-
tado por S. Paulo, a quem h::t pouco tive Q O SR. FELlSDEr.Lo FREtai;:- Nho nego _que 
p1•azer de manífest,at• toda a minha a·lmi- elles possn.m eobrar na. exportaçfto. 
ração pelos seus bellos talen ~os, 111onos me o sa. A1;arsTo m; FRI·:r'I'AS-· Xão se tl'ata 
admirou o quo S. Ex. fez elo .que quanto do expm•ta,:àu. V. Ex. mo a.tténda. e, estou 
disse o nobre Dopntudo por Sm•gipc, d.ou,nto cm•t;u, itfl'a,st<tr~t du meu espit•ito [LS duvidas 
<to quem c1stou lmbituado a. Clll'Val'·me como quo nollc pa.ir:uu. 
discípulo J'Cvoronte. 

011 osso tl'echo flttal do aPtigo úconsa, inutil, 
O Srt. Fi~LlSDEr,Lo Fru:utE-V. Ex. é rno.~tm on, doflniudn nellc o dit•cito quo assiste ao Es· 

)10 assumpto. tado de trdmt:LL', soiJ a fiil·nw de imposto de 
O Sn. AUGUSTO DE FREITAS _o subst,itu- constt-mo, a ~1.w Jli'O}JI"ia p1·oducçr.io. o rp.tando 

üvo do nobt•c Doput[Ldo · pol' Set•g-ipe resolve destinar.!(.( a seg consruno, teve em vista o DO· 
a. questão~ Si o Jaz, resolve do tLcctir·do com bre Deputado oquip:1l'al' as f<~cuhltLde:~ do Es
as 1•egras comnitucionacs 0 08 princípios re- taclo, omi'elaçfí.o á mercado1•ia proveniente de 
guladore!) elo regimen,a catla passo invocaclos olll,ros e (L mercadoria. do sua pt•opria pro
.POl' todos os 01'ado1•es como um guia que dncoão. 
{teve üital' as regt•as a seguir?- · O noh1·e Deputado p1•ocura regula1• nesse 

Antes do ent.t·ar no estudo de um · ponto artigo o dir·eito de tributar a mercá.cloria 
commum a.o substitutivo de S. Ex. e ao do lmpJrtada de on~ro Estado, e então, com
nobl·e Deputado por S. Paulo; se,ja-me per- batendo o direitiJ de tributar a importação, 
mittido dizer, quu as ultimas palavras dosse dà-lhe, tod<wia, o direito de tributar essa 
projecto, e felizmente fomm tLS ultimas para mercadoria, qmmdo em consumo no seu te1•· 
não pol'turbar . o çmcanto com que llVIÍl'& a ritorio, c logo após diz .. ·'lllO o Estado só 
leitura de tti.o imporl;anto discurso, me fize- pódo tributa'!.' lt mm'ettdor•ia. do . sna propria 
ram ac1•edita1• que S. Ex. as lança1•a sem producção, sob u fórma de imposto dn con· 

.maior medi taçào. · · sumo. 
S<~m meditação, porquo _ ellus d<~stoam de 

tudo quanto S. Ex. tem · dito e praticado OSR. FELISDELLO Fn.Emg dá um aparte . 
. em - pról deste regimon; sem meditação, O SR. AUGUSTO DJ!: Fn.EITAs-Sr. Presi-
pol•que . cantradizem quanto S. Ex. a.fltrmou dente, não levará V. Ex. a mal, e menos a 
.nesta mesma Casa, em defestL do substitutivo C amara, quo estej!1 eu a invocar os mesmos 
.apresentado. ·· · · p rincipios trazidos pelos nobres Deputados 
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ern abono de suas idêas, parn, com eUes ten-! hibem expl'es . .;;a.menr;e ao Estado tributa!· o-
tar _co. m. bate. r .os . PJ'oj~ctos · apre.·.se~tado.s. . · . . 

1 

cons. um o. de sua pr.·op.ria .prodt.lCçáo. . . . . 
E em nome do,regtmen feu~ratlvo, g,ue se o Sa. AuGusTo DE FREITAS-· Perdoe-me 

pretende da~·- ao E~st~dou 0. d_lrm:to d~ tl:rb~ta.;· v. Ex..: o caso não é para sc1' estudado e· 
a_ mercado~ ra e:s&ranomr,], mcor por a~ct ~t . menosresolvidó deante de reo-ulamcntos· o 
rt_queza naCI~nal; é 01 ~1 ?o me., desse:; .~r:n~t- caso é para se1· elucicl<tdo dea.nte do3 preceitos 
p10s que se prete?lle da. r ao f!.:~ taL~ O e.:>sa La- constitncionaes. 
culdarle trrbutarw, em rcla.ç<tO a mercado
ria importada de-- outros Esta.do:;. A Camara não est::t cogitando do regu

lamentos. Fo;-:,se ella ~e entt·egaP a. essa ct'l
Attenda. a Ca.mara.: buscou-se o moment~ ticn. e u tê de peujuctos jâ -rota.do::;, com justn. 

em que a. mercadoria. estrn.ngeira., como. ra.zão, sem quc:er de leve sequer molesLar o 
a. dos Estados, estivessem iivros do f<.wor nobre DepuGudo pelo EsLado de Santa Ca
que ll~es_ dbpcn;:;ou a C.'onsütuiçi1o, pa.m se tharin<t, ella itiYoe<u·in. a.qui um celebre pro
pe_nmttlr qt~e fo;-;sem Ollerada;-; com cJtd,t·os jecto que tran~itou por e:sta. Cusét. 1t r-espeito· 
tributos do Est_ado. . . , . _ , i da. cabotagem, e no qual vem definidos os 

Em que a1·tlgo da Con stlttiiÇ<IO, porem, g, ~nerus de facil d:•i;erioru.çã.o ... 
em que regra de dieeii;o, em que principio , . . . . . , 
do systema federativo eucJntron S. Ex. . O SR. PAULA 1< .. \.l\IO,- "'lllla,nto ma.ls ét 
amparo para. o Pi'CCeHo. qnc lirnit:1 a Ütelll- y. Ex..= vou provar que .~~ C<~bota~em llUC 
daJe de tnbuta.r 0 E:':õtn.do a. ::::Lu1 peopria. pro- temos e um soplusma. consütucwnal. 
ducção, sob a fórma. do imposto de consumo, o SR. AuavsTo DE FREITAS- V. Ex:. jc.t 
e no caso em que sejn.eth\ de::: t.inada ao seu teve occasião do me ~~nnunciar esta sua, 
consumo~ opinião. 

!~' po:ssivel, e eu o creio, quo as pala,vru.s Não estamos discutindo re.!.!:ulamentos ; 
do nobre Deputado não traduzam bem o seu estttnws mtudando o ca'3o dct.~ute da Consti
pensarnento; mas o que ac1ui está escripLo é tuiç:ão. 
quje.sob a. !~l'm~ ~e in;pJ8t~ .~~ co~lsum?,pó?~ E, em fhce delta, ousei perguntar n.o nobre
o, Est,ado ~nbut~r. meiC,~d? 1• ~~~s ~ d.u ~!ltr os.E:s· Deputado: pôde ou não o Estado tributar a. 
t,J.dO~:>, quando l~H:~rporcLcltls .t :ma, llCJU~za, e smt propria producçã.o, sob outl'a f0ema qne 
so~ est~ mr.s;~::t foy_ma ~ q?e póL~C ~. Est~do não a do imposto de conmmo ? A a.ffiema
trlb~tn.L me r ~L~d?n~~s. d,1 sua pr opr u PI,O- ti v a se im nõo. 
ducçao. DttclUl e llclto conclmr, que o ~s-:-1 . . l - . -
tado não pódo tl'ibutar a lH'opria produ- S1 ~ P?c!:', porct11C nao tem rostrrsçoes ~a. 
cçào quando destinudn. a.o S(>U cunsnmo sintí.o Gonstltuu,:<~o, IJOl'~lUO t<tcs rc~tt·rcç·oes nau 
sub 'a fórrna. do imposto do tal l11Jlll ~. ' compol'ttH'la. o rogunon fodora.tr \'O ••• 

o SR. FELISBELLO FRElllE dá um aparte. O SR. FF:LISBELLO Fn.gJRJ·:~-Nãu se esqueça, 
V. Ex., que a.té agora. os b:statlos n;·w se mi.li-

0 SR. AUGUSTO DI~ FREITAS - A vcrJade 
ê, em que pese a aftirmaçtí.o do nobre Depu
tado, que, si S. Ex. teve em vista cbr ao 
Estado algumas t'í.wul.da.dcs mais do quo elle 
tem ... 

O SR. l"ET.tSBI~LLO Fru·:IRI·: - N;1o so tem 
aproveitado dollns. 

zal·am do:~sa t't~culdmlo. 
0 SR. AUGUSTO fJE FJU~Il'AS- Não discuf.o. 

fu.ctos o menos a situação ec:momica do.-; Es
tados, o J!()l'fJ.IfiJ desta gr·ando grita cunl;t·a •~ 
abolição dus impost,os; seria c~ta. a f.Jiçi'i.o 
politici1 do ::s:mmpto a Cllj-J estudo nlí.o me· 
quor·o entrega1·. 

Estudo o caso deante da Constituiçü.o c pol' 
isto tomei a liberdade de perguntara. S. gx,, 
si em f'twe <lo i:! seus peecei tos pôde ou não o 
Estado tributn.r a sua. proprin. , produccão sob 
outra. i<h·mrL que nilo a. de imposto de con
sumo? 

0 SR. AUGUSTO IJI~ FtWITAS- ••• O projo
cto não est<:t bem l' ~Jd .igldo, porque o al'tigo 
vem definie exu.ctamente a, fa.culdu.dó de tri
butar o consumo, e S. Ex. que, om relaçãu á 
procetlencia de outros E::;trtdos, sô dú. au 
Estu.do LmpoL'ta.dor a racnldado (ln tributat• 
sob a fOrma do imposto do consumo, leva 
os~u. restl•iccão á pr•opt•ia pt•oducç:io do gsta.do co~tc~tt·. FEr...Isrn~LLo Fw~:mE- Ninguem o 
o (lU · ~ndo desGioada. u. mercado da. ao consum1> 
no SOU t~l'l'itorio. 0 SR. AUGU~'l'O DE FRE11'.\.i'- NingttOlU o 

Porven~m·tt póuo o Esto.do tt•ilmtu.t1 :t suu. contesta ! En r.retu.nto, o § 1 o do at·t. 5° diz 
vropl·ia. Pl'OUllCÇã.O sob outl•a ('órmo. flHO ni'i.o fj~te ,; .~oú a /(;,.ma dtJ impo.9to rlc COI1SUmo fjlt!: ' 
.a <lu imposto de consumo ? ta H.~ tudo.~ 11odum tJ·iüllhli', nt!v sô a Jn'{)l/,tcçlio· 

, O;SR. l~ELISBJ~r;w Fn.IURl~-Sim; ma.sniio\do rl!ÜI'O,, Rslwlo:~ como a Sllll p;·o11i'Íll. . 
o tem i'Jito a.té a.,cçora.. Os regulamentos · Si o noh1,e Dopuhtdu, ropi !,o; te-ro em ,·tsta, 
fedoraes sobre os in1postos de consumo pro- . defloil• nmu. ru.cnldtdo, em c11jJ gozo ufi.o so· 
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a.úham os Estados, o caminho seria. a revo
gaçào dos regulamentos a que allude. 

E nem tanto •·· seria necess~rio, porque 
si tacs regulamentos são incoiiktJtucionaes, 
o Estado que tribute o consmuo, porque 
si o cidadão se julgar ferido polo tributo e 
amparado pelos regulamontos, recorrerá :.to 
poder comp::!tente o qual decidirá da consti
tucíonalidadJ do pro.Çoito. 

Sonllorcs,.não podemos estar, a cada pas
so, a dciinh' prece i tos e illaçõcs logicas da 
Oonsütuiçilo (apoiado I); sigamos o exemplo 
da grande Repnblica Norte Americana, em 
cujo Congresso jàma.is, que me conste, foram 
vottdas leis da, ordem dest1, que Ol'a. prende 
a vos.,a, illustrada attenç:ão. 

Alli, senhores, houve tamhom esse exaggc
ro federativo na primeira phase de vida da 
União Americana, situação que desgraçada
mente ainda é a feição política da União 
Brazileira. (Apoiados.) · 

Lembremo-nos, mais quo tudo, que deve
mos sor l)l·aziloiros anteii de ser partidarios 
dos Estados ! (Muito Dem.) 

Acabemos com esse espírito apoucado de 
dcfbsa dos intm·essos de aldeia, recordando 
sempre que no dia om quo a c1•ise :financeira 
naciuna1 for vm·dadeiramente gra.vc, pouco 
11os valerá a. riqueza dos nossos Estados; a 
lmmilha,çã.u da Patr•ia não sorú., senhores, 
esq necida, nem coujurada pela riq uoza par
ticular de cada um! (Jluito bem; mHito be1n.) 

Disse-vos. 8CllhOI'es, que devemos busca1• na 
União Amm•i.cana. os exemplos que guiem os 
nos.:~os ttcto::; como legi;-;li.tdores, a nossa con
duct;1 co1no representantes dos Estados. E 
a.ssim deve sGr por bem do rogimon que 
adopta,mos. 

Deixlnno-nos do .íntorvit• a cada momento 
na solução de casos cspeciae:~, que a outro 
l)O'lcn• compor.o. · 

Quando, Sr. Presidente, <t Uniã.o Ameri• 
cana sa achou, em ruomonii·J da.do, deante 
de Ullli~ erise política. da maior g1•a.vidade, 
qu.~nuo o ·Governo precisava de meios para 
ftize1• fttce a urna seria situàção iinance1ra, 
leva,ntou-se no· Congresso a graride questão 
do Banco do Estado. 

.. A Con8tituição era muda; parecendo ·que 
tal dir·eito lhe fora negado. 

-Não faltou ta.mbem lá quem viesse, com 
a bandeira dtt federaç:ilo, negar esse direito. 

Fel izmonto, Sr. Presidente, parece que, 11or 
um gl'ande serviço dá Providencia Divina, ha 
sempre um elemento ponderador que surge 
nesses momentos difilcejs; e, no caso, foi a 
palavra. brLlhante de um estadista que se 
ergueu para dizer: 

«Senhores, alguma cousa ha não os
cripta. na C0nstituição, mas que lhe affccta, a; 
cssonoia, porc1 ue ·lhe aífecta a propria vida. 
Temos o <levcr de defender a nação, pro-

mover o seu engrandecimento; c os meios.;:;ã.o 
estes.» 

A celebre doutrina dos poderes implícitos 
do Congresso ganhou, ne.'5se momento, todos· 
os seus di1·eitos c viram todos que era pre~ 
ciw usar os meios pam a. consecução dos 
fins, e o banco do Estado foi Cl'eaclo. 

Façamos outro tanto, senhores; não este
jamos a invarlir espheras que não são nossa::1;. 
deixemos que resolvam esta questão os 
poderes para isso competentes e guardemos 
a. nussa acçã.o-:para casos semelhantes a es:3e 
que vos rememorei. 

Nlo nos illudamos, possuidos de vaidade, 
que seria. futil, pensn.ndo que seremo3 obJ
decidos pelos legisladores e govcmos dosEs· 
tatlos. 

Não, senhores; eu mesmo, legislador neste 
mome1lto, não duvidaria amanhã offerecer 
serviÇos de minha profissão a quem quer 
que ·~:pretendesse combater o dispositivo de 
uma lei de Estado qne, à somb!!.a desta outra 
votada pelo Congresso, quizes::le crcar um 
tributo não definido na Constituic:ão. 

O nob1•a Deput;:tdo, Sr. David Campista, 
quando hontem iniciava seu discurso, o qmtl 
só hoje tjve a fortuna de ler, agitou essn,s 
idéas. 

Julguei-me feliz, 81•. Presidente, ao vor 
que, antes de mim, já alguem havia medi
tado no assumpto, e, com a autoridade do 
sna palavra c o brilho dos seus argumentos, 
h<1via dito a.o Congresso, que não é esta a 
nossa fltncção. ( itpoiados. ) 

Nã.o estamos fazendo dieeito; estamos ren
dendo homenagens a uma imprensa, que se 
levantou, pouco preoccupada com as delica
dezas do sy:;tema, mais entregue a agitação 
dos assumptos politicos, que impressionam a, 
opinião publica. 

Porventura, pretendo o Cong1•esso que 
essa lei que· vae votar, num ou noutro 
sentido, seja mais obedeci.da pelos poderes 
dos Esta.d.os do flue a peoptia Constituição·?,,! 
(Muito bem.) 

Julguei-me f0liz, Sr. Presidente, sabendo 
·que o nobt•eDeputado por Minas se havia 
antecipado nestas con:siderações ; e· mais 
feliz ainda po1• ver c1ue S. Ex. 1 t1·azendo 
estu.s considerações á Camara, n::to fazia 
mais do que, como eu, prestar homenagem 
ao voto dado jr.í por um dos ramos do Con
gresso Na.cional. 

Foi em 1893, Sr. Prcsillente, quanlo a 
anarchia se implantava em toda a :ma pu·, 
jança mt vida poliGica e cconomica dps .Es
tados; quando o meu Estadocreava o impos
to de estatística, n.mlla.rado pela palavra au
torizada. e b1•ilhante do meu illustrado ami· 
go, o Sr. Eduardo Ramos; quando Pernam· 
buco c;-eava o imposto de g.yro mercantil, 
o Ceara lhe não ficava atraz, o Pará, Ala-
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gôas, e todos esses Estados seguiam a mesma 
rota, buscando nova fonte de renda para 
seus orçamento.3; fui, Sr. Presidonte, nessa 
épocha, que o illustra.do representante do 
Estado do Paramt, o Sr. Generoso Marques, 
levantou-se no Senado, p:·ovocando a atton
ção de seus pai~Js para a si tuaçã.o gra vissi
ma a, que e3sa anarcllia na vid<t dos E8t<tdos 
n"Js estava arrastando. 

Com aquella simplicidad} (lUJ lhe era pro
pria, dizia S. E r.: si malbaraütmos o rogi
rnen fedm•ati v o, que mais restará <losti1 Rc-
publica ~! · 

A desgr.1ça fioi1nce·.ra j,;, no3 bato ~t porta; 
si a dcsgeaça politica occupa Jogar ao lado · 
della, que mai3 restará de~ta. Republic:t, 

. sinã.o uma. formula sem razão? 
Apresentava S. .Ex. uma indicaçãn 

pa,ra. que as Commissões de Constituição, 
e Fazeoda, tomando couhP.cimento desta 
situação anarchica dos Estados, indi
casse ao Poder Legislativo as medidas con
venientes para. fa.zer entrar ca.dct gstado na 
orbita de acção -QU3 lhe é propria, no to
cante á cap<J.cilade trib~1ta1·ü~. 

Approva.d:.t. esta indicação, Sr. Presidente, 
s·obre e !la fa.Uaram as rcspecti v as Com
missões. 
· O parec.Jr elaborado · por nm homem, cnjo 

nome é bastlnte péu'a mostrar o va.lor dos 
S'eus asse1•tos, o parecer ehthorado por Ma
noel Victorino é uma peça digna. 

S. Ex. estudou o ca,so, demonstr>~mdo, com 
o rigor logico que lho era pl'Oprlo, a, proce
dencüt da indicação c o uttentado <.lo todos 
estes impostos crea,d.os pelos l~sLados cont1•a 
os prec dtos consti&ucionaes. 

Que fizeram, entt•etanto, as Commissões '? 
Aprosantat•am, acaso, um projectJ de . lei, 
como o1·a o faz cada um dos hom•ados repro
senhntcs da Naçã.o com o propo.-;ito üo 
resolvel' o problem'~ e como o fez o Si'. 
Serzedello Corrêa'? 

Não, senhores; as Commissõcs disscram:
flue vale um pl'Qjecto do lei p:.tra definir o 
que n:t Constitniçfío está (lJfinido ; pol'que 
esperai' do:; Esta.dos qtw respeitem as leis, 
quando não respelt::tm a. Constituiç?.i,o ~ . 

. Porventura, é obscuro o preceito constitu
cional que dá logal' a esse attentado '~ 

O proposito de a.mpliar a sua faculdade 
tl'ibuta.ria om peoveito dus proprbs rendas 
é a ori.:;·cm do e;~q_uecimento dustas regr<~s, e, 
dalli pa.rtimlo,concluíl't't.m ag Commis.sões c1ue 
da .Justiça Federal era. a competencía para n 
.solução da especie. 

DeiXemos que os Estados trilmtem <i. von
ta.ue e . quem quer que se r~pute o.lfeodido 
nos seus direitos. quo recOl'ra. ao pode1• com
petente, e si .· este maotivel' o dispositivo do 
orçamento estadual, este lega,lmen1;e SCl'á. o 
preceito constitttcional, seja o mais grave 

a.ttentado CJntra. a Constituição, pois que . 
a Justiça, o disse. 

Não ll<1 gara,ntias, Sr. Presidente, neste 
l'egirnen coritra um attentado á Constituição 
si pDla .justiça forelle amparado. 

Assim, St•. Peesiuente, concluil·am as Com.; 
missõe8 o brilhante parecer, logo <WÓ::> votado 
no Senado. parecer assignado pelos proceres 
da Republica. pelos quo mab; cuidaram do 
assnmpr.o, e m:tis rospon~abilida.rles tinhu,m. 

Firmar;~m-no Manoel Victorin.J, Quintino 
Bocayuva, Aristides Lolw. · Moraes Baeros·; 
Amaro Cavalcanti o. entre outros, o honrado 
Presidente ela Republica., o Sr. Conselheiro 
Rodrigues ALves. 

S. Ex .. memb1•o de uma das Commi.::sões, 
que sobre o ca,so fa.Uaram, com essa medi
taç'to caracteri.stica tios seus acto::;, com 
esse criterio com que delibera sobre os 
i.t.:-;smnptos pnblicus. reconheci~ não ser do 
Congressv es$a. attribuiçã.o e só á Jus:.iç:a Fe
deral comp:.!tir intc1·venção legitimi1. 

O Sn.. ABoo~ BAPTfSTA- O Sr. Presi
dente úa Rcpublica recla.ma agora. proviJ.en-
cias do Congl'e3so. · · 

0 SR. AUGUSTO DE FH.EITAS- Confesso a 
V. Ex. que não m.e occorreu esta circum-
stancia. · 

Aliás, as palavras do nobre Presidente da, 
Republica, em sua mensagem ao Congressll, 
muito bem poJ.em tr~túuzir o pensamonto de 
solicita,r a aí;tenção .·. dos legisladores da 
Nação, quo s?to as legit.imn.s influencias dos 
l!:s~a<los, para que inte1·ponluun o sotl vali
monto no sentido de hal'monizu.r as cousa.s e 
rcstau1•ar• os preceitos constitucionaes vio
lados. 

0 Sn.. ABDO~ BAPThTA- Póle SCt' quJ 
seja esta a intenção. 

0 Sn.. AUGUSTO Dg FREI'l'AS- Sr. Prcsi
denf.e, estas ultimt~'; consirLcraçõos qu,~ liz, · 
com o intuito do domonstrae ;~ inotncacia da, 
nus::;n. intervenção no caso, serão os motivos 
pelos q uaes vutarei contea todos os pt•ojectus 
que pl'ei;endam resulver o assumpt;o. 

O meu voto eontrario ao projecto do 
Sr. Ser·zedollo e aos ::;ub:~titutivos dos nobr·es 
Depntados traduz simplesmenr,e a opinião 
de que não c~dJs ao Congresso Nacional, em 
uma. loí de tal natureza, definir dit•e.itos quo 
est'ào cht•os na Constituição. (Apoiados.) 

Este o meu voto, esta a razão que o dieta. 
E. · dest'arte procoJendo, inspi 1'0-me ·· nas li

ções (1ue descem daquellas eminoncias que 
roprcsnntam a pa.trü~ ·. do regirncn feder;~
tivo. 

Na Amm•ica, do Norte, senhores, essas 
mesmas lutas se tl'íl.Val'am cnti'o a União 
o os Estados, amplit\ndo ostos sem pro a sua. 
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esph,era . de tributação .em ·aetrimento dos elucidar ·e guiar o ,-oto, eu direi ao~ nobres 
preceitos constitucionaes. Depu~ados: velharia renegada é esta. que· _ 

Entretapto, j(Lina.is intervier -1m Go-verno e não devemos rebuscar onde jaz, conio atten~ 
Congresso Federal para definir textos consti- tado contra a Constituição monarchtcrt, para;_ 
tucionaes ein leis ordinarias. Foi a justiça, arvorai-a em regra no dominio do 1'ogimeu 
senhores: que firmou a doutrina, annullando feJ_crativo. 
lms, dcllmitando as competeneias da Uuiào e o nolJre Deputado, 0 sr. Anizi~) de Abreu., 
dos Estados ~ restaura.ndo a Co 1st i tulção. sei ente do terreno em que pisa v a., disso . no 
(A..poiados .) seu importa,nte parecQr: 

Poe qu e destoar de~sa norma, clesYíar deS3D - · 
caminho, tão conforme ao ::,yst~m;:t fedt:lea- « Sahimos da. monarchia que nos n.tro-:-
tivo ~ (Pausa.) .. · phiava, que negava á Província o. direito de 

Não podGI'ei, Sr. Pres:clento, deixal' de tributar a mercadoria sob a fórmn. do imposto 
emitGir sobr-e o assumpto algumas con:;ide~ de commmo; cscapámos a essa faculdade , 
rações mais, tendentes a, demonstral' 0 absorvente do. centl'O, para vivermos em 
<tpreço em c1ue tenho os nobres Deputados uma Republica que tambem quer tirar ao 
que dclle t-1:at.ram. Estado autonomo este direito, immiscuindo-sé 

Ha. um facto que deparam atJ.uellns que se na sua vüla in&im.a !» · . 
entregam ao esmdo da vida pol1tica de uma Ah Vst•. Presidente, si o que caracteriza cr 
naçã.o:-principio ou 1·egr'a que em um mo- regiro.en,federativo é essa. ampla faculdade 
mento ca.he or.o. discussão, c delta sabe ba- tl'ihutària, que pretende ·o nob1•e Deputado, 
tido, pa:ssados os tempo<:!, seretempera ·e Yem a federação seria o 1solamento da 1)atria no 

, (~tona, como verdade ixconcussa, pleitear convivio das nações pela impossibilidade do:.; 
·novamente o domínio da opinião. tratados, a çl.esunião latente pela. desbar .. 

Foi ó que succed.eu c,.m o iruposto de con- monia dvs -Estalos· . . (Apoiados.) 
sumo, ora . trazido pelos nobres Deputado~ · E-a intervenção da União no Estado, pa,1'~. 
eomo elix-ir s~lvador da situação ttnarchica, tributar só, ou conjnnctC~tmente com este~, 
e, tal vez, como novhlade 110 <tssumptu. seria. um attentado contra o regimen federa.-
Nt~m na fórma por que eHe se apeesenta, t1vo. 

nem no funuo, omreta.n ~o. é novo 0 imposto O nobre Deputado levanta a sua voz cou .. 
de con:.-;umo. Na vLda: do Parlamonto s1·azi- tra este atrophiamento dos Estados; entre
leh'o,nos tomi~os du Imperio, fol...esse mesmo tanto, Sr. Presidente, essa mesma. fórma. de 
impusto de consnnw lJusc ;do lHlo~ repre" tributo sobr~ a importação . de procedencia 
~enta.ntes das pt•ovinchts pa;ri.t legit..imal'em a. estl'angeira, · ou de procedencia estadual, foi · 
Lnte1•venç:fiu dos podere.-:; tocaes no tocante ao objectu da mais b1•ilhante discussão no seio 
tributo !'.'obre us merea.lorias do proeeJencia do Parh~mento brazileü•o e de votaçõe.s de .. 
cstrangeiríL o de prucedcncia provincial. cisivas · · 

Entfü.>,dizia.m elles: 0 Acto AdulcJonal, no EÍ>a sob a. fórma de imposto de consumo, 
t\l't, 12, p1·ohlbc a tributaçfw da irnportaç~ão quando u.s mercadorias já. haviam tt•a.nsposto 
est!•angoiru., mas nós não tributamos e.~sa as frunteü·as do Estado, quando jtí. .exone-· 
importação, llOis que Hão cobramos 0 imposto radas do tributo cobrado pela União, quando· 
no mmnentu em que a. tuercttdoria. é intro- já incorporada~ á riqueza naciona.l, que
<luzida no Estado ; tributa. mos a mercn, .oria, este imposto era. cobrado, é nem por tal 
sem nos preoccupar·mo~ com a 511a origem, deixav<L elie de ser incoustituclonal,em face 
co~o mercadoria incorporada. Já á ri,1ucza do art. 12 !lo Acto Audicíonal. 
nacwnal. . ·Hoje se preGende o mesmo, a despeito do 
- Hoje uizem os nobres Deputados : não tri· art. 7° da Cun~tituição, que torna privati yo 
butamos U. merca.torí<:t estraogei ·a: . pois que U,a União o imposto soh1·e a importação es
do at't. 7° da Con::>tituição decor·re esse di..; , tru.ogeira, e se r1ue1' conferir a.o Estado este· 

- l'eito exclusivo da União ; tributamosa mm·~ mesmo direito, mudamlo-se a fórma do tri
cadoria, ·sem cuidae de sua procedencia, buto, o momento da sua cobrança e a repal;· 
quandoincorporada, ella á riqueza nacional, tição por onde ella se faz. Sel'á isto justQ~:-

.. :_ 0.. sob.:a · fórrila de imposto de consumo. •. sertho1•es ? 
· i PoB bem, senhores; si alguma cansa póde Vêde a. lição que (h~scedas a.lturas-ondé'· -
· .. · Y'tler o elemento historico de uma. que.;tão, o paira o Supremo Tt•ibunaJ · Americano, n/ : 

c9ncu~'SO dos ·tribnna_es; as nu~nifesLaGões te• mais eífica.z . garantia que encontrou n.quella 
gJ~l~trv-as prlo votoilos rep!·esentant.Js da Nação ná pe!'·iodo do sua fo1•mri.Ção, e, ceda· .·· 
-Naçao, o pu.recer dus esta,dístas, das Comrriis~ · mente, vos convenc_ereis de que a constitucio· 
;:;õcs, cqmpostas do que de maí~ .• nota velha~ na lidada . ou:Jnconstitucionalidade do imposto 
Yía, .então, . o cuja CJrilpotepci·.~ d inJ.i;;cü.tivel rião >deve serjulgt~dtt pel<J mpmento em que 
t;l}ll ~Ssnmpto d() tal natui·czü.; si-esse ele- élle é cobra(lO-, ·pela; fórm~ por que O é, nem.: · 

. .. 1nent6 historlco de .~lgnma ,m,lla é para.. nos '.pela agencia que o !'Ocolhe. · · ··· · 
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~Ienosê, senhores, pela denominn,ção, qm~ por extrema lmnevolencia,, o cansaço qne lhe 
esta lhe não affecta a essencia. causo. (Nc7o apoiados ge1·aes.) 

O que o define. é a cousa sobro que elle Occorre-me, senhores, não sei si com in-
'l'.ecae. O iml•O;)to que recae snbr·e artigos de tei1·o c;:~bimento no terreno dos p1:1_ncipios e 
procedencia estra.ngeira é imposto do im· no .d~mll~llO _das reg-ras economicas, quo, para 
]_)ol'tação, qualqtter quo seja o momento, a deflmr (llre1tos decorrentes úo prcceJto con
fórma. ou o modo por qúe elle for cobrado. stitucional, peeciso é inquiril' a razão desse 

Dizem, porém, os nob1·esDcputados que, preceito donde queremos fazer deconer 
-.incorporada a mercadoria estrangeira á ou~1~as re~:·a.-:;.,- . 
. riq_ueza nacional, não ha. como distinguir Disse <J, ·v· _Ex., St·. Prosulo}lte, logo o.m co· 
.paea isentar uma c t ·ibutr~.r outra. ~eço da,s mmhas d~sp~·o_tencr.Jsa~ ~ons1der~-

. _ . '"' çoos, que a ConstiGmçao braztleir<t ha.v1a 
,senho~·es, nao pretendo trar.er s?luç<~~ <LO quebrado; em um ~ad0• nwmento, 0 sy.:;toma. 

:piOb_lema,, nem c. este o momento, pmb~~J- traçado nos seus pruneu·os artigo~, nós quaes 
_tarer ape.na::~ ~os_I~lustt·es Deputad?::> por oao' defin_iu <~ compe_ r.encia dos E~tadosc da, Uni.:1o, 
Paulo e por Sergrpe: aca:-;o a. d.tffieuldade exelusil-n.s uma e ou era,, no tocante a certos 
no ,Pl'?C~)SO de co b~·~nça ~e un: ~mP?.stn deve tri!JUtos, e, definiu .o, como regra do ar r,. i2, 
ser raztto para tr~butar mer?'td~r ms, qtw quo exceptuados estes, se:·ia cumuiativa i~ 
delle d8vam esta,1• Isenta~'? J<Lffials a_lguem faculdade de tríbuta.r. 

·conte:tou, sen~w1•es,. ne~lnun ec?.n~m!sGtt ~e _ Queb1·ou o systema quando, tratando dos 
ler_nbu;m de affirmai, . nenhum tra.t<~.drsta de tmpo::;tos de.imptJrtat,~ão, pel'mittiu ao Estado 
=scwncw. das finança.~, dos pouc.os que me r.ributal-a, sendo clesGinadtt ao consumo em 
teem passado p~la v-1sta set:n deiXar traços seu territorio o, logo após, dete:minando a 
-~~ofundo~_, dou,~rmou 9-~10 ~ nnp-,~to .s~obee a reversão úo prorlncto deste imposto para o 
:renda nao ~eJa. leg1tuno, e, unt1etanto, Tltesouro FederaL 
~~antas. naçoos o cobram 1 Raras, c por Senhores, a raúio Jeste pl'eceito já a, vi
.1orma. mcompleta: Appello paru, o nobro mos ; mas attentemos ;nas p<~lavras da, loi. 
De.J?Ut<tdu por Sergtpe,_ em CtlJa P<tlavra au- <<quando destinadas ao consu.i'W no seH terri-
.t:.>rizada me.qtlel'O apo1ar. toi·io». 

0 SR. FELISBELLO FREIRI~-E· cxacto. Em que momento, senhores, ê cobrado este 
, . imposto? Paror.>.o que, S:J tl'atandr, de ímpos· 

O SH.. AuGUSTo· J?E_ F REtTAS-0 1m posto Lu de impoetaçãn, p Jr via rle regra, sem 
·:o~r~ ~ re.nda é legtttr:?-~; o o tr·etan GO, o!le que, alieis, !w.,i<L principio que tal determine, 
existe enbe poucas n.tço __ s. ello deve ser cobt·:~du nJ moruonto úa cntL·;:t.-

Porctue tan Simple.-:;mmna peh dUficul- da da, mercadol'Í::l., o quB <1inda decor-re do 
daúe, até ho}3 não vondda., no engenllar facr.o de ser e.::s:t fa.culfhde dada, <ta E~ta.do, 
um processo pel.o qua.l cHe po,;sa, sm· cobr·ado no mesmo artigo orn que é da,clo á União o 
·s3m as desigualdades quo pr.Jvoc:u•ía.m na- direito úe teibut:tr a impJrta.ção. 
tutal I'ea.cção. Nilo me parece haver duvida sobre i8so. 

Pois b·~m, senhores; :,L (lifilculdauo na, co- Pois bem, senhores; o intuito du logisltt-
brança desse impost,o tem lcvcvio os poderes dol' foi úttl' <w E~t:vlo o .dtreit:> de tr•ibuta.e 
.publico~. em todas a.s nações, tt e,·itarcm a essa mcrcador·ia. quando destinada ao ~OlL 
sua c1•eação. . consumo, isco é,. a. mercador·ia, citLO vae sue 

Aqui, senhores, no caso sujeito. a ditncul- consumida em um Estado póde pu.gar a, oste 
dado de cltfferençal' ~t mercadoria estran- um tributo igual ao quo .i<L pagou ti. União, 
geir·a, já incorporada à I'iquez:1 nacional, maior ou menor quo este, pois não ha li
.sorve, não pa.ra i:lentar a. meL'cadoria. na-· mite n:~ f<tculdade tributaria_, mn.s o Estado 
cional, sinão para tributar a pl'opl'ia merca- não tirará pr.Jveito de.3se tributo, restituin· 
-doria estra,nge1rn.. do-o á União. 

Que cri.tel'io, senhores, é ests que aclo- CJmprahendo até onde quiz ir o legis!lt· 
ptaes? . dor. embora não o applaudtt; mas o que não 

Afóra, senhores, essa 1\tzi.io de difficul- percebe o meu espir.ito é quD o legi-:;lador 
dada, quo tenho vis-to reprodüzil· a cada constituinte üvesse dado ao Estado a üteul .. 
passo, outra não encontro, tra.zid<t a este dado de tl'ibutat• a mercadoria de proce
deba,to, ou ttdduzidc.t no br·ilhante parecer dench\ est1•angeira, quando destinada ao 
do nobre Deputa!lo polo Pütuhy, quo legi- consumo no seu tel'eitorio, isto é, tivesse 
time cssutríbuto dos Es.tados sobre a. mor- adoptu.tlo como razão justitica.tivn. lle:>ttt üt
cadol'ia. de prJcednncia estrangeir·a ou de culdade o fll.cto do consumo no ter·t>itorio 
pi·ocedencia osLadual, qmtndo incorporada. ;t do l~ ta<lo, ordenan<lo, bda.via, a entrega <1 
r1queza mtcionn.l. Unlão de quanto dithi pude~sc pi·ov.it•, e, 

Acode-me, ·'.1'· Presid,mte, uma considero.· eott•ettwto .. log-o tLpós tivosOJo pormittido que 
t•ão mais, e peço á 1 ~a.m·.tt>a. que .vá tolet•ando, osso.. mos1na. mtwcado.'in., no momont;o OJU 

Vol. y rii 
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que fosse consumida., pagasse ao Estado um Mas não sei tambem, e chego ás ultimas 
tributo que lhe fosse proprio. conseq_uencias, como os nobres . De_I>utados., 
_, Senhores, si a razão· deste preceito con· partidarios dos substitutivos apresent··.dqs, 
stitucional 6 o consumo- d:~ mercadoria esquecem um momento o systema seguido, 
no territorio do Estado, esse consurno jámais para da. rem easa. mesma faculdade a.o Estado, 
poderá justificar outro qualquer tt•!buto faculdade que só encontra justific:ttlva na 
em pr.oveito do E8ta.do, a menos que doutrina. uos constitucionalista.s, que se con· 
nos deixemos arl,'astar á concl!lsão da tradizom a cada passo, ou nos julgados de tri
que o ser . destinada a. mercadoria ao bunaes que se repellem a cada momento. 
consumo dá a() Estado a faculdtH~e de tri- 0 que 0 legi.,ladol' quiz,eu.estou persuadido, 
butar, mas não a de lançar mão ào foi ex:onerar a mercadori1.1 estrangeh•a de 
tributo, ao mos_mo tempo que o f<1cto do ser outros tr·ibutos que não 03 impostos de im
i1 mercadori11 consumida dá ao Estado a portação decretados pela União, e bem assim 
faculdade de tributa!' e de se aproveitar do exonerar a mercadoria estadual de outros 
producto do imposto r tributos que não os do Estado de ondo ella. 

Senhores, ou havemos do admittir que o sahiu. · 
legislador constituinte consignou neste prc· Seria i~to fatal á vida · do3 Esta.dos; seria 
ceito constitucional cousa tão exquisita emb.:traç6 invencível ao funccionamento de· 
que as intelligencias mesquinhas não a. aL· suas inst.ítuições'? 
c.ariçam,e para cuj:1justifica.ção não descubro Não nie·preoccupa, senhores, a convenien
principirs nem regras; ou havemos de tliz·3r cia da poliliica interna dos Est<1dos; porque, 
oue o legisladol' constituinte, querendo se si essa conveniench tivesse o direito de 
entregar, em um paiz novo como· é este, á entrar neste debate, então devíamos tudo 
protecção das indnstrias, deu apenas ao manter, nós e os triõunaes de justjça, porque 
Estado o direito d.e ·tributar a mercadoria Estados ha que, sem tal tributo, não poderão 
estrangeira quando destil3ada. ao consumo no ser Estados autonomos. 
sou terf'itorio, sem, todavia, lhe permittir Por falsa preoccupa.çã.o de soberania e de 
o aproveitar-se desse tributo, evita.n-lo-se grandeza, querer cada. Estado, onde a. . in
dest'artc grandes ttbusos. dustria não 1lo1•esceu, onde a riqueza não se 

E, si é e.3ta. a regra, não podia o mesmo desenvolveu, formar· ao lado dos grandes Es
legislador permittir que, momentos após, tados com organização administrativa que 
os:~a mesma mercadoria pudesse ser tribu- mal sa ··concebe, com o1'ganização· politica. 
tada. pelo Estado, sob a fôrma de um ou- que não se comprehende, com luxo c1ue não 
tro imposto, ao qual dari<1 o Esh,Jo a deno· comportu.vam as suas finanças no começo do 
minação qne lho aprouvesse, colhendo elle regimen republicano, é facto tambem, se-
o resultado dGste·tributo. nhores, que não encontra explicação. 

Teriamos, senhores, o Estt~do tributando E' peeciso ceder no ter1·cno constitucio· 
. no momento em que a mercadoria- e.:; ta nos nn.l para manter taes impostos po1• força da.. 

depositos 'HL alfandega, sob o fundamento convonioncía dos E.:.!tados; dê-so-nos tambcm
de quo ella é destinada ao seu consumo, e a o direito de intel'Vir no exama de suas or· 
União intervindo para al'recadar a recei~a. ganizações e dictar a lei para. ellas. 
proveniente desse tl'ibuto ; e horas depois, E si adoptarmos esse procedimento logico· 
vendida esta mercadoria pelo importador, o nàs nos~as cleliberações e nos nossos actos. 
Estado vind.o oneral-a, a ella protegida pelo qu~. sará do regimen federativo ~ 
preceito constitucional, e sob o mesmo funda- ·Senhores, o momento é antes para a re
monto de que é· destinada ao seu con- flexão dos legisladores dos .Estados e se as 
sumo, e <1proveitando-se da renda do tr\· respectivos governos; o momento ~ de 
buto t eliminação do despezas, aboliçã.o de tribunaes. 

Sr. ·Preside:tte, foi meu proposito, V. Ex. verdadeiramente esdruxulos, quaes os Se11~~ 
o viu, e a Hlustr.:tda Camara.o attestar des- dosestaductes ;o momento êdo annullar·ós. 
-via,r-me quanto possivel das discussões dou- abusos commettidos pelos primeiros gover:.. 
trinarías, que mais cleleitam aos publicist11s, nos. em todos os noSSJS EstaV,os ; o momeiitQ 
e menos devem consumir,. o tempo· ao legis- é deravee estas· aposentadorias de. uma niá,~' 
lador. · - gistratura inteira e de' funccionarios admr~ 

;Não vonho, St•. Presidente, demonstrai~ nístra.tivos, que ahi estão . (apoiados) como' 
_ante preceitos da Gonstitilição, qm1.es os prin- pensionistas do Estado ; o .momento éde nãq; 
cipios.roguladores do commercio .inter-esta- permíttir abusos como succedeu em um Es·· 
duat > ...... . . ·· . ... ·... . .... _. . • . ..· . tado que bem conheço, o qual conta, jc.i, nada. 

· "- Não sei, St• .. Presidente,-como dea.nte delles menos do tres ou quatro presidentes do Su-
S<l. possa sustentar. a fctculdo,de tributaria dp • periol' Tribunal de Justiça, todos tt,Pos~ntad()s: 

.. Estado om relação .á pro_ducçã?. dos outros. • no cargo de presid~nté. do .tribunalt · ;, .: 
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... __ Meditem os legisladores no modo de OI'ga- acção do Supeemo Tl'ibunal Federal para 
.·!lizar . os --- o ·çamentos de . seu·s Estados, e annuUa1' uma . lei. ~e Estado, foi o Governo 
comprehendamtodo~. que oregimen federa- c~ntif:!.uar . ~ cobranç~do. impo~t.o,caja ·.io.con
-tivo, uníco. com o qual póde vi ver a Repu- stltumona.hdade havm Slllo deci•obda. ! · · · · 

-.blica Bl'azileira., · .. preci:)a muito - mais . do Que devemos espera.r do!:!~~ desrespeito · 3, 
. apoio dos legisladores dos Estados do que da uma sentenç:t de> Supremo Tt'lbuual Federal~ 
· nossa propria deft'sa. - Desrespeito digo, porqw~ protegendo ocida-

Não ê. daqui, sJnho1·es, do seio do Congres- dão, o Supremo Tl'ibunal l"ederal p:·otego 
so Nacional, que podem vir os m<tiores peri- iinplicitamenb a qui\ntos nas mesmas condi~ 
gos contr[l. a. Con~titui~,;ão. . . ções se achem .. 

Meditem os legtsladores; recuem do p,~osS) O Governo não mais a.ccionou o cidadão 
dado; procurem diminuir as su1s despeza.s, e prot ~fgido pela sentença,, mas continuou a cô
·à; receih constitucional lhes bastará. brar o ímp·:.~~to do quantos, tLliás, se achavam 

Emquanto tal não fizerem, Sr. Presidente, em identicas condiçüos. 
·a luta. ahi e::.ta.rá. E, si, senhores. vemos nos Estados esse pon-

A opinião do legislador inspir<1da na con- co amor ao regimon feclerati vo; si vemos 0 
venioncia financeii'a dJ seu Estado, colhi· esquecimento da. ma.i;:; alGit sobemnia. que é a 
da· nas nec3ssid::Mles ot·ç tmentat•ias, essJ. dajustiça.; como pt•etendcr que, com estalei, 
será sempre em favor de ktes impostos. chamemol-a dclntorpretaçiio, de reo-ulamen• 

Os Estados cont.inuarão a votar taos tri· taçã.o, ou do mero expedionte, os leo-isla'lores 
butos, os cidadãos continuarão a pagar, até dos Estados doixem do vot.tn' ta.cs t~·ibu.tos? t 
que alguero se lembre de trazer o CeLSO pe~ Att~ndei ainda: quando o Congresso Le· 
rante a justiça federal: gislativo vota uma !~ai I'eguladora. de certa 

Estará ainda assim garantida a União ordem do relações, irHtuostiouavelmente de.:. 
brazileira? fine direitos. 
· Estará . garantida a. ConstttLtiçü.o Na.cio- A gal'antia do cidadü.o esttt nos teeruos 

nal pela intervenção da justiça na def~sa d_ossa leL O at&ontauo .Contra as preroga
dos seus preceitos contl'a o attentado das ttvas ·que dclhL decot'L'ülll confercJ ao cidadão 

.leis dos Estados 1 .. . . . _ o direito do solicitu.e a intei•venção. da jus-
Desgraçadamente, S1'. Presidente, eu não o tiça. em seu n.poio, e t\ ju.::;tiça. decide em 

oreio ! Não estará, poeque t[.tlta á. aaç'i.o bra- · f..tee da. lei íedcL•al, t•e;tabeL.!cendo os seus 
zileira o elemento c..tpHal, . que 6 o amor ás preceitos. 
suas instituições. . . . Mas, quando a !oi t1, como no caso, um::t lei 

Perdôe V. Ex. o dizer, pois hem compre-: quo oao VuiU Cl'6:l.1' cot•tn. 01\lcrn . de relações, 
hendo a gravidade do meu a.sserto e delle a~- senão desdobl\11' o })l'Ocei to constitucional, 
sumo inteira responsabilidu.de. Falt·J. á nação pondo-o ao ale ~nce da.cornpl'ehensão de tod.os, 
brazileira. o · amor ás instituições do regi- per;5untaroi aos autot•os dos dilferentes pi:'O
men federativo, pois que nos homens m:üs jectos: si um Estt~rJo Cl'oar amanhã um. im
domina. o amor ao proprio Estado. .· po.sto em contt•a.dicQão a qualquer dos pre-

.E' possivél, e o nosso passado é disto o ceibs desta. lei e o ciuarJiio prJvocar a jnter
mais bjllo exemplo, que em lub com o es- venção d:t justiça. ptwa. a.mparat-o, em nome 
trangeiro a nação se apresento unida; mas de que .principio doe ido a justiça'? En:i n')me 
na sua . vida ia terna. a desuniã.o é laten ts. . da lei ou da Con.'>ti &uição '( 

Senhore:3, no momento, é devet• dJ toJos Si ,em nome d:t Constituição, esta lei é 
defender a fórma. federativa, mal conhecida illusoria e inntí1 ; si om nomo da lei, diz 
e menos ama.da., e ·o que aventueo é o resul- ella niaisdo que a Constituição. (Apoiados.) 
tado da minha tr·iste observação. Deante disto creio ter justil1ca.do perantê a 

Y. Ex. sabe, Sr. Presidente, qual o papel Camara o voto com o qua.l recusarei appro-
da justiça neste regimcm. . vação a t~dos os projectos em discussão. ·. 
_ .Parecia que deante da sontençn. do Su- u s D. . _ E ,._ ·t .. · · 
premo Tribunal de um paiz, incumbido, por 11~ R. EPUTAD) "' per.~.e1 amente. 
f9rçq. dos preceitos constitucionaea, de velar ( Apo~ados ·) 
na auarda da Constituição e defesa dos ci- . q Sa. _AUGUSTo DE ~RElTAS- .~ estado d_e 
<fldiosquenos seusprecdto~ buscam amp:wo, h~dlga pao me • P.2rmttte Pl'?SegUll' em, ~on
Pa,reoia., Sr.p·residente, que deante de uma stderaçoe~ outra~, a.~ ~llae:s todas se fillam 
sén(enca trazida, ao seu aLto conhecimento, aos concmto~ que ez~11tt1. . .. __ 
devüi.rn racuar os legisladores dos Esta.dos, . Lamento 1st) ma1s peh attençao que nie
nlillificando as leis que provocaram ess3s recem 03 nobres Deputados aos quaes tenho 
arestos. ·.· · · · · · ·· a fortuna da ro~ponder, do. que pelo proposi"' 

·Entretanto, Sr. Presülente, o que vemos, to, que nunca. twe, de eluc\d'M' o assumpto .•• 
o 9-ue v Leu, quan.lo, talvez o primeiro neste UM SR. DEPUTADO - Oü:cutiu brHl1a.nte ... . 
paii, .. tive opportunidade de . provocar a mente. (Muit·;s a11.oiados } 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:12- Página 17 de 31 

o SR. AuausTo DE FRinTAS- •• : do que FiU.elis Alves, CruvelÍo Cavalcanti;· Vid·ató 
}>·elo pensamento de guiar as vossas delfbe- Mascarenhas, AstJlpho Dutra, David Cam
rações, porqu,13 neste, como em todos os de., pista, Bernardes de Faria, .Lamounier Godo~ 
bates que . reclamam alta competencja, fredo, Costa Junior, Fernando Pres&es, Ama
v. Ex., Sr. Presülente, sabe e a· Camara ral Cesar, Leite de Souza, Paulino de Souza.; 
póde attostar, o meu passo é senwre · ti tu-:- Francisco MaJt:1., Març:a.l Escobal'. e Germano 
beante. (Nao apoiados . Jit<ílo bem; nwito Has ,locher. · 
bem. O m·o.do~· d calorosamente felicit(!dO por 
s~us éollegas.) · -0 Sa"'. Presidente- Continüa. a 

2°·1liscussiio do projcc&o n. 329, de 1901, de .. 
clar<.Lndo da cJmpetencia privativét da. União 
decretar imposbs sobre genm·os ·de origem 
estrangeira, c dn.ndo outras proviclenci.as. 

Tem a pa.la;vra o St·. ·Jesuino Ca.rdoso. 

Comí;mre -:em mn.is os Srs. Julio de Mello, 
Enéa,s Martins, Hosannn.h de Oliveira. Passos 
Mü·;mda,; Ca,rlosde Novaes, Rogel'io deMi~ 
randa, Inrlio cio Bra,zil, Ant0nio Bastos, Jusé 
Euzebio, Urbano Santos, Christinn Cruz, Ray
mundo Arthur, Anizio -do Ab ·eu, Bezerril 
Fontenelle, Thomaz C:wa.lcanti, .João Lopas. 4.) 81•. -.i'esuino Cardoso (;naai
Eduardu Studart, Tavares de Lyra, Eloy de m·mto de attençito)- Sl'. Preshlente-Signa
Souza, Paula o Silva, · Abdon Milanez, Celsn t cteio do projecto substitutivo apresentado 
tle Souza, .José Marcollino, Brlclo Filho, Pe- pelo mo,u digno companheiro, Sr. Arnolfo 
reira de Lyr<~, . João Vieira, Malaquias Gon- Azevedo, e por ello longa. mente fundamen
çalves. E$meraldino Bandeira , CorueLo 1b ta.do, C:;:)ffiCt'itOl'ÍO e conhecimento, Yejo•me 
Fonsec;1, Oliveira VuJladão, Neiva, Leovi- na coutingencia, diffi.cil e penosa, do l;ahir 
gildo Filgueiras, Castro Reb~llo, Tos1;a, Felix ao encontPo <lo meu prosado condiscipulo · e 

·Gaspar, Sa.tyro .. Diq,s, Rodrigues Li111a, egr.·gio Deputado, o Sr. David c ,_Lmpista, que 
Eduardo Ramos, José .Monj"ardim. Gal.üno me precedeu, destacando-se hontem da -va
Loreto, Corrêa, IJ1:1tra, ~ello :Mattos, Sâ lorosa b:tncada mineira, p:u'a p1•ojectar o 
Freire, Julio Santos,· José Bonifacio, Gastã.o fulgor da. sua palavra, de britho scmtillante,· 
da Cunha, Francisco Bernardino, C<tlogeras, sobre o assmupto em debate, aleYantado e 

· Sabjno Barroso; Padua Rezende, Jesuíno solenne. 
Cardoso, Va1ois de Castro, Rebouças de Cal'- E mais .conshangido me sinto.,, ·.~quando . 

· "Valho. José 'Lobo, Candido Rodl'igues, Her· vibr:--ru . al-n(la neste reci·nto o.-,·. e~c··os· ·da· --elo-
menegHdo de Müraes· Filho, Co::~t·•. Nettu, <~ - -

Aqu:mo Ribeirô, Be-neiicto de . Souza, Lin- <l•tencia ti'iumphal do meu· distirrCto collega -
dolpho Serra,Lamenha Lins, Abdon Baptista., SI'. Augusto de Freitas, que igualmente se . 
So.ai'es dos Santos, Juven.al . MiUer, Angelu ·pronunciou contra as dou~rlnas que sustento. 
Pinh .. \iro, Domingos Mascarenhas,Vespasiano . Reconhecendo a minha iocompotencia (não 
do Albuquerque e Diogo Fortuna. apoiados ge1·aes), sou o pr.imeil'o a procla

. Deixam do comparecer, com causa parti- mal-a, confess:.~.ndo ft•ancament'J, som rebu .. 
cipa.da, os Srs .. Sü, Pei:.~oto, Raymundo Nory, ços num vacillaçõesf· os naturae~ r·oceios que 

_ Arthur Lemos, Luiz Domingues, Guedelha me asda.lt'.m1, intimidando-me o animo, ao 
Mourão, Dias Vieira, João üayoso, ·sergio onfrentar adversarios de estatura intelle
Saboya, Pereira Reis, Walft•eJo Le:tl, Trin- cwal tão elevada e tão acima da minll<t nul
dade, Soares Neiva, Moreira Alves, Est:wio !idade (nrTo apoiados), quão longe da minha 
Coimbra., Pedro Pernambuco, Elpidio Figuci- mente a pre.tenção de hombrear~me com 
rodo, Epaminondas Gracindo, RaymLmdo de SS. El~x. na kibuna desta C.un:tra., ennobre
Miranda, Milton, Bulcã,ó Vianna., Vergne de c ida; e illuminada por tantos . oradores nota
Abreu, Pinto Dantas, Ma1•colino Moura, João veis; que por <~qui passaram, deixandJ o 
Baptista, Belisario de . Souza, Silva Castro, renome de sna glo:·ia e a aloria do seu re-

.Lourenço Baptista, Bezamat, Pereira Lima, nome nos Annaú da nossa '-iüstorb, politica 
Paulino de Souza; Estevam Lob), Berna.1•do e par.lamentar .. 

· Monteit•o; João .L1.üz; Penido Filho, Adal- Seria até mesmo devél'as estraulu.vQ.l (!Ue 
'bertó. Fe1•ra.z, . Antonio . Zacaria-:;, Camillo se abalanç:Lsse a tal e a tanto c:se aventurasse 

.. · Soa,res Filho; . Carvalho Britt'J, Arthur quem mais precisa appalla1• _ainda p:1ra -asc 
.: _:·: T.or.res; Ltndolpho Caetano, _ Eduardo Pimen- ·lenda rias tradições hosp.ita.leiras dest:~ .Casa, 
;-~: t~l; RodolphoPaixão, DJmingues de Castro, onde não passa dJ - um · ,recêm-vinJo da;ob~~ ·. 

Azevedu Marque .i, .Rodolpho .. M:tra.nda, .Fl'an- curidac1e (n(io apoictdos gei•aes);cuja penumbra 
cisco Tolentino, : · Ba~~bosa Lima, . • Xavier,.··. do eu não ousaria transpor, .fa:ondó . convergir 

·_ya.lle, - Victorino •.Moateil'9 e ·Alfredo. Va- sobre·. mim n.s vista::~ (lestaíllUstre ·Asscm-
·:· r~llª'·i > > · ..... i , . · i .. ·.••• ·• ..... _ ·. ·· ··.· ' bléa., si nã,o me santisse imp~llido pelâ.forca 
. -- ~ 'sem causaosS1'3~ Francisco Sc't., F1•ede~ imperativa decorrente <ia. ll?úessidaéle moral · ... :Ti~~ B,org13s, .1\.fl'ünsp; · ço~_t!),; Heredia •de _. Sâ; cl?Gumpril)lento·de um dever _absol1J.to, iúhe~ 

·.; ... ·:<' ' .- ~ ., 
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rente ao desempenho de um m~md.ato sobe-
rano. . . 

Representante da; Nação BrazileiJ'a, por 
honrosa · investidura e magnanima outorga 
dos meus compatricios do Estado de S. Paulo, 
eu não posso éleixar de romper agora o 
silencio que atê aqui .tenho guardado. in
tervindo ti1mbem na controversi<1 suscitada, 
porque ella é da, natureza. da,qn··l as que 
exigem os esforços de todos, nos limites 
da ' rehtivida,de do valor de çada um, 
impondo se a um pronunci-amento ger<1l de 
·opiniõ lS em uma. discussão ampla. e fecunda. 
(1Vfttito bem.) 

E' do excepcional ímportancia e grandiosa 
magt?itude o pleito que se tra,·a: o que esi/t 
em causa, com a sorte do . projecto e seus 
substitutivos no Congresso, é a. proprla s01·te 
das instituições federa.tivas no BrazH. (Muito 
bem.) 

Não é de hoj 1, senhores, não é ~ époc~ 
republicana. e nem do_ Imperio, mas Y :m ji 
de longe, em nosso paiz. a co-oxistencla. de 
um syst0ma. legal e de um regimen de facto, 
a?-tagonicos e oppostos, quanto á comper.en
Cla dos poderes . gerae:S, I'egionaes . e lucaes, 
l.'elativa. á discriminação de rendas e tri
butos. 

Est~:~. in.teressante materia foi primitiva
mente regulacla. por leis obsoletas e con
tradictorias, e p:)r usos e costume::: im·e
terados n•ts diversas capitanias. só nomi naJ
m.ente unidas, de facto separadas pela. poH
tlca · do3 governos da metropolc, (tUe as 
adminb:;travn. quaes feitorias independeo te..;, 
procul'<tndu mesmo des!igal-as de qualque.L' 
consolida,dedade de lntel'esses. c1liüando nHüs 
de prent1ol-as a si que de approxím:.ll-as 
entre si. 

Pela. dispal'idade do confronto do Brtzil, 
coloniu, e re.L.1o, com o Br<LZil independente 
no.Imporio e na Ropublica, ioutit rne pareco 
reconer aos textos abstrusos J.e uma legis
lação dísf.;rrne e antiqua.da, de lw, muito 
decahitln, com o desapparecimanto cbs velhas 
usanç,,s .em que enconiiPava · ~ sn<~ raziio ele 
Ber, pa.Pêl, dit·im.ie contenda oriunda de um 
estadJ do cousas novo e di verso, iutc\ira-
mente outro. · 

Para exemplo e prova da balburdia trilm
taria colonial, basta. lembrar que, logo apó;:; 
a indepéotl.en..;ia,, tendo a lei de 20 ·de ou
tubro üo 1823 .declal·ado que continuaria em 
vigor · a legishtg:'i.o .. pela qual :se regem o 
BràzH até 25 de abl'il de 1821, entrou o 
Imperio· em um .. periodo de tal confusão, 
quanto á ·· tl.ecreJação e· á at·recadaçãode im" 
postos, que as p1•imeiras leis de orçamento, 
confeccionadas ·pelas . primeiras Assen:ibléu,s 
GeraesLogislativas, nãoenumeravam nem 
classificavam a l'ece .. ta e ... a despeza, mas 
Ol'çayam tudo . englobadamente. 

Este facto é referido pelo Sr. visconde de 
U1•ugua.y, nos seus EslHdos Praticos Adm1:~ 
nisit·ativos. 

Só em 1832, a 24 ele outub1•o, apparccou a 
primeira lei. que distinguia genericamente· 
a rec.eita geral da provincüü. 

Seguira.m~se-lhe a lei de 8 de · outubro· de 
183:3 e uutras, todas orçamentarias, repro
duzindo toda.s 1 confusa.mente sempre, sempre 
CJffi caracter peovisorio, especificações mal 
feitas e tornando-se poe isso deficiootos e: 
defe ítUIJSas, por traç::Jrem raias di vi -o rias 
mcer·tas e m;ü determjnada~ por linhas . 
oh::;cura,s c indistincta.s. 

Do f,~cto as~igna.laclo, de par com outras 
cau:;as, lig:aJas ao turbilhão desencont1·;.~do 
dos SUCCCSSOS tlíi.C!UCllil, época, em que a nossa 
nacion:didado cstreiav<~. sob o Governo da. 
Rop:encia. '" su;1 vi,Jt~ u,utonOllU c in,lepen
clent.e, sacudida pelo emlJi~te de corrent1~s Lli- . 
versa.s de ideas, desentirnentos c interc,;ses, 
i'esulta.I'i~m incue~õ:Js rccipl'ocas dos dill'eren
tes podf' rus teihuta.dore , n<:Ls sua.~ respc,·.tivas 
esphm:as jm·i.~diccionacs, eonfnn .idas e dos· 
re~pnitadas. 

Perdm':tv:t ain.la o desordcnD,mento saiien
t,tdo, qu útdo tL Carta 'constil;ucioual, pro
mulgt~d '·· pelo primeiro imperador. a.pós ~~ 
dissu:nção çh Assemhlóa, Constituinte, foi 
accre -;ctdi.t do A.eto Addicional. constn me da 
lci.de 12 do ag~ ~sto de 183-1, quo vciu 1·efor
ma!-a no sentido do libet'<1ltsmo democra.iico 
dominante naqu Jlle tempo, em qtie . se en
saia.r-a.m fór·ma.~rep;·eseuta.tiv ~ts qua,-;1 repu
blicanàs, dentt'O rb .s propl'ia.s peutic~t.; pa,r·la~ 
rneo r;;tr•cs emã.o adopta,dtJ/:i. ( M tdto bem.) 

E o A·~to AdJicional, no seu arLtgo lO, 
n. 5, rlofinia. a computoncüt da:5 As.:iembléas 
Provinciuos, quo Slibstituír;~m os anr;igos. 
Conse"ihos Geeaes, «paert logisl·w subt'e a. 
fixaç<Tu d 'tS BLHLS despezas, creando us im
postos COI'r·ct'>pon.lentes aos seu:-; o.lcarg.JS ;~d1 
ministra.tí vos, comtc.tnGo que nã.u pl'<;jwlkas ... 
sem a,!) impo::.ições do guvern;) got•td», osta
tuiniio t :'.lrlllÍ!làntcrncnto · no seu art. l2, 
«11Ue as Asscr.o.bl.é:ts Peodncia.e.,; nflo po.La.m 
ab~olutamente legislar sobre .impo~l.os ele 
imp l'tu.,;ão». · . . . · 

Logo om seguida. ao Acto Addicional.vHin a 
lei de 3 de outubi'O de 183:1, tr<m:-;for·mdo 
para ·~s Pl•ovincias ó impost.o preJia.l e pr•,;vi
denciando quanto <.tos :-:upprimentos ou sub
veoç~õl'~ que lhes devia fazel' o govorno 
imperial. 

Ern .complemento · ao mesmo Acto Addi- · 
cional. a lei n. 99, de 31 do outubro de lR35, · 
satisfazendo .. . urna necessidade reconhecirla, 
offoctüou a paetilha dos impostos e ftr·mott 
em ter·mos clal'OS e accéntuados a divt::;ão 
das rendas publicas emreceitl~ gor~l.e,rn'o
vtncíal, subsistindo quanto aos Immrcipws :t 
loi de 1° de outubro de 1828. 
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, , N"o silencio do Acto Addicional, quanto (t retro citada, os . poderes provinciaes con7". 
_- exportação; julgaram-seas Províncias autor i tinn:wam a · t:-~,xw -os. productos .. impor_ta":"'' 

2-adas a taxa-la, ·basea1as no art. 12 da lei dos do Exterior para o lmperio e dtf limtt'. 
de 1835,que enumerava as imposições ptn'ten- para Q~tra. _ Província; . taxando tambem 'os·· ' 
cente:s á receita geral; declarando que · todos poderes municipaes os . produc ~ os importa.;.; 
asoutras ficavam competindo ás Assembléas dos de um Município para outl'o. 
}>rovinciaes, que sobre ellt\S podia.mlegislar, E o Puder L9gislativo do Imp2rió, investi
a.lterando•as ou abolindo-as, corno acl1as3em do da preroga.ti\ra de revogar as leis pro-
conveniente. vinciaes qu3 violassen::1 a Constituição, · 

Tudo,_ porém, não deviam olvidal-o os po- offendessem ~os direitos · das outras Provin
.. deres provjnciaes, suborJinava-se á cbu- cias, Otl prejudicassem as imposições ge

sula . q~e ) 1npunha a · resarva .e a rosalya rao:::, teve ele interferil' com a sua autori- · 
q·ua-nto á.s imposições geraes. da.de em 21 casos occorrldos de 1836 a 1848, 

Esta ·era. a regra · dominttnte na ma,- silenciando após durante muitos annos: não 
'teria. se pode, de facto, apont:\r, no largJ pe" 

~ E . prova, caba.l o concluJcn te, temol-a, rioio que vae de 18 !8 a 1860sinã.o uma só 
senhores, no discu ·;•sJ do oradol' da· com- providencia legislativa-) decreto de 24 de 
miasão incumbida, de apresentar a 1•eforma. maio de 1845, revogatorio da lei de 15 de 
á segunda Regench Trio a, o Sr. LimpJ de maio•de 1844, pela qual a Província de .Mi· 

-Abreu, depois visconde de Abacté, que disse: n:ts Geraes taxava a entrada de anima.es o 
«AOamara, dos Deputados não podia ter sido, gón&~·os de outra'3 Provincb.s. 
nem_ mais. fiel á lei de 12 de outubro - Em l86l foi nomeada uma commissão 
de 1832, que traçou o clr_culo do sou poder' mixh. de Senadores e Deputados, commissão . , 
cons.títuinte,nem mais solicita om confm•ir do que fa,ziam partG os h·)ffiens mais nota.
ásP!·ovincbs osrecursós uecéssaríos {~ su1 vcis (lo Parlameat~:Jlmpérial. . . - . .· 
nova: oxisú3ucb.sendo caütelosLtm~mte e_xtt'e- Essa commissã0 foi incumbida de. e3tu:lar. 
madçs e descriptos os objectos provinciaes, alguns artigos do Acto Addicional e de pro- 6 

para assim evitarem-so os _ conflictos ·e ·as por um ptojecto de interpretaçãó . 
lutas intermin;weis, quo tão .-. 'fâtaes po- o pont·J principaL sobre que se ques~io-

. deriam ser aos interesses dos povos; C·Jm- nava era o de saber si a. ma teria Já coq~~·J
p:ometteodo a suapa.z a segurttnç<t; qu-:~.ndo buiote para. a ren·Ja geral poii(l, ser• taxad.a 
nao prevalecesse, · acim~\ d3 mal c::tbida.s novamen-te p:ua a renda _pr·.:)vincial, e si a~ 
considerações ·locaes, a capacidade nacional,· Assembléas Proviucin.es podiám decretar ; _ 
q_ue Aevia. exaltar o ju;to preço do patl'io- impostos S·Jbre .os ganm•üs _importados de. 
t1::~mo. » · . outras Provincias, fossem ou não da pro'du• -• 
· Não desl1ppa.t•eceu, comtudo, apezar das cção dost1.s. 
disposiç9es do Acto Addicional, assim en- Essa- CJmmissão, que reuniu-se algumas 
tendido pelos seus autores,·· pJla mesma vezf3S, dispersanlo-se logo ·dep::>is, nenhuma. 
.Assembléa que o. confeccionara, e até passott a de li bcra.ção tomou, nenhum al vitr0 a.presen-
maoifestar-se com mais in!;en .~idade. a 'ten· tou. · · 
dencia das Províncias para a expansão dos Isso prova. a grande discordancia e a des-
seus direitos tributar1os, exerciios sem re· harmonia de vista.s que reinava entre os · 
~crva,até no domínio mesmo _das imposições estadisi;u.s mais notaveis, · entru os politicos. 
geraes. de mais prestigio e capacidade do extincto -

Contra os excessos, pJl'ém, não tlrdou n. regimen, quanto a est;a ma.teria; realmente 
vir a rJacçã.o, corporiticada· n:t lei intcü·pro- melindrosa., difficillima e de grande comple· 
tativa de 12 de maio de 1840. _ . xidade, e explica o . silencio da Assembléa. 

Proposta e:n.1837, . nos ultirnos diasda Re· ·Legislativa, silencio tambem rc;in::mt~ .nas · 
gencla Una de FeiJó, discutida em julho, f'a.llas d·J tht•ono e nos pt•vgt•ammas mtmsto- , 
agosto o -setembro de . 1838, um anno após riaes áté 1882. - -· ·< · 

·a propositura., approvd.da . com emendas, E assim, nunca derimitla, fui se prolongando 
:ficou, depois .de redigida i sobre a Mesa. da indeftnidt\mente a contenda em que . por-.: 
Camara. i . . -• .·.· · ··· .· . · fiaram os podéras. provinciaes e as autorio., 

:~,,·~ - J?ahi SÓ sahiti .a9 .dejuuho do .a.nnose· . dades -. nacionaes, . re~istindo ... sempl'C _estas, ,;. 
-_ gumte d.e 1839, indo então ·par<J. o Senalo, apoiadas na legislação ··vigente e nas deci-: 
• . ºude passou po1' demorado debate, . subindo sões continuas, systematicas, .uniformes e 

; .· afi.na~ .â sancçã.o. do regente Pedro de Araujo ·peremptorias do Conselho do Bstado, . que s~ 
·: ·-· Liii1a,depois marq.uez deOlinda. - . pronunciou · semp1•e de accordo com a. . Le1 

: ~" AleJ,de interpretá(lão •f'yi · ,ç;vmpleta.mente Ger:11 . e ~up3r~or: ecom os.interesses nacio·· 
fl'~strada. •. em se11s effeitos o ·m.allogl•a.da 0).1 naes. · __ · · .. ·.·. ·.· · .···. · ·-•• .. -- : ·•. - . . · · ' 
seu,s ,· .fins; porque, segundo rofere ai nela. o :- Em · cento - e ta ri tas consultas. formuladas-

. ·S1•. visconile.··· de Uruguay, na • sua · ... óbra _ sobt•e outras tantú.s questõ~s propost,ts, .·. não. 
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ha de ficto uma sô discordancia que quebre á. occasião .. da entrada daquelles producto, 
a. harmonia, a unidade da doutrina susten- no !mpe1•io. · 
ta.da ·por ttquella douta. corporação. Admittido o direito das Assembléas Ptovin-

E · e~sa doutrinl. foi sempre a cqnsagrada ciaes de OJ?,érarel!l de tributos es::;es genoros, 
en1 . tres da.s citadas consultas que escolhi, em sua. ClL'cula·~·ao pelo interior das<Provin
por .mo parecerem principaes e dominantes cia!, seguir-se.~hiam, em relação á. impor
no assumpto: uma, do 184ô, outra, doa 1848, taçao estrangetra, os mesmos effcitos que a 
e a terceira,, de 1870. lei quiz prevenit• e e vital'. 

Na de 184() o Sr. marquez de Paraná., Era assim pelo menJs que se manife:ltava, 
a.utol'idade indiscutível, aflirm··.va, em re- ainda. em 1870, o Conselho de Estado. 
união plena do Conselho (le Estado, quo · ás 
Províncias era absolutamente vedado tri- O SR. ERrco CoEr..no-V. Ex. está. fazendo 
bat,ar a importaç~o, podendo, pol•ém, tri- uma exposição magistral. (Apoiados.) 
b_u~ar a exportação,, l'BSl)f3itadas as impo· O SR. JESUI.,NO CARDoso- Agi·adeço a 
s1çoes ge1•aes. V. Ex .. Acho que esh pai'te hisr.orica tem 

Em 1848, na consulta n. 159, de 16 de ou- muita importância. 
tubro~ os conselheiros da Sec<;ão de Fazenda, os E c T t 
economistas notaveis, juri~consultos prove- n.. 1 r.tw IIAVE~-'- an ° quo csta.mos 
ctos,· affirmavam o í'acto de entender se en- ouvindo a V. Ex. com todo o agmdo· e 

admiração. 
tão que a importação do que fallava o Acto 
Addicional era a de procedencia estrangeira; O SR .• TESUINO CARDoso -Era. obvio, por
o que, si por u~ la lo, quanto a essa, tornava tanto, crua devia pm•tencer ao poder geral 
liquida a confassada incompetench da~ As· essa fa.culdaue de tributar a importação, que 
s!3mbléas Provinciaes, pol' outro lado, fttzia não podia absolutamente ser entregue <is 
pl"eciso appellar para a consideração de que Províncias. . 
o estabelecimento de dieeitos differenclaes e E ~ssa opiniãodo Gunselho de Estado era 
d.e alfa.ndega entre as Provincias,alêm de ser igualmente. partilhada pelos proprios par
oppost'J aJ principio de unidade politica; t]darios das franr1u4Ls provinciaes, bastamlo 
tenderia manifestamente a cont1•ariar o des- recordar Tava.res Bastos, citado pelo Sr. 
envolvimento da producção e do commercio Anisio de Abreu, no seu luminoso p:trecer, 
no ·intel'ior do p:Liz. que (l uma importante monographia. 

Ein 1870, à proposito de um seg-undo pro-: Tava.t•es Bastos, liberal dos ma.is o.deanta.-
jecito de interpretação, o Sr. marquez ·de dos, 'om um treclio d'.-t . Pt·ovin.cia, ex::tcta- · 

. S~pucahy e o Sr. visconde do Souza Franco ment9 no tl'echJ transct•ipto nJ pal'Jccr a 
.diZiam que do complexo das disposições do que allndi, depois de plaitoar pelas franquia.!-;; 
Acto Adclicional l'0.3ultava. que a pt'ohíbição p1•ovinciaesem mn.tm•ia tábuGari'1, onde ha. 
só era absoluta. quanto á importação; 0 que limiktçã.o do to .~o., os podere:;;, que d 3vQrn 
qtiant') á expo1•tação, o quanb ás outras agir p:•udontomente,concih as As8emblt!as 
màteria.s tributaveis, podiam as p 1•ovincias Provinciaos a não votarem taxas prohibiti
impôr taxas ou exercer 0 seu direito, com vas ou que uirect:r.men te restrinjam o con
tanto que so rf'speitassem as imposições do sumo, e, po1•tanto, a importação das merca
lni_perlo._ doria.g nas alraodegas,. a nã;J pertm·bal'Om a. 

livre circnlaç:ão elos pro.luctos, a nio oll'en· 
Eosta opinião foiigua.lmente ma.nifestaila, deJ•em a igmtldado de tratamento e~tipulado 

.em parecer dado sobre o alludid,> projecto 0111 conven1}üos intornaciona.c~, a nü.o c:-;tal'
deinterpt•etação, pela Commissão de Po- varem n livre circuln.çfLo dos prmluctos, 
deres, Constituição o Assembl~as P1•ovín- gnarda.nrlo 0 pi•incipio economico da l.ibCl'· 
ciaes, . da Ca,marn., da qual f'azia.m parte dadc do permuta paL'a niío offeeecet•cm a~ . 
·os provectos parlamentares e jurisconsultos suas ta.hoas de impostos solido funiln.meni.o a 
Srs .. João Mendes do Almeida, F1•ancisco queixas do Governo cen tr·a.l. 
'Belisario e Manoel Francisco Corrêa • 

. sustentou 0 conselho de Estado em 1870, Ta. vare.:~ Bastos fazia, assim pt•op:.tgttnda em 
esposando essa .opinião, que as Assembléas prol da . ret'orma <lo o.tt'azatlo systema. do 
Pro_vincia3 :~ não p~dia.m absolntamente ta- discriminação de 1•cndas, que vigorava, pro
xar ... a · importaQão inter-provincial e nem cura.ndo a.pparelhar as Províncias para uma. 
a -importação do .. ex:_terior, porque, além autonomia administrativa maior e uma or
de · outros . motivos, · 0 . commer·cio . e us ganização malho r o mais adequada ás suas 
relações estrangeiras delle orlgina.das não necessidades· . 
podiam deixar de ser objacto da .exclu-- -:-,Esse, o seu ponto de vista superior.-
siva· .competenciu. do poder geral, sendo Essa, a aspiração quo seduzi& e empolgava 
obvio qua tal isenção seria incompleta o a brilhante pleia.cle fol'ma.da. pela mGcida.da 
falha., para. o tiD,J. pr()tendido, si se limitasse liberal dàqueJla época, o a. cuja frente so 
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achava. (tquelle cximio orador e genía.l pu- A discnssão, pol)ém,não versava sobre a in.,. 
blicista. · ·. constitucionalidade do dispositivo legal sus-·· 

· · · penso, porque; c1uanto a isso, não havia duvi-
. O SR. JAMES DA:IWY.-..;.Legitimo precursor das : suegb a divergencia apenas qltanto 

da Republica c grande espírito vidente. ao processo constitucional empregado pelo 
O Su.. JESUINO CARDoso-Não pJdia ser Governo pari.t suspensão dessa lei, ent.en

diverso o prisma através do qmü via. o facto dendo os jnterpellantes que, quando uma 
J.osê de Alencal', politico pul'itano, quando tei provincia.l atacasse tratados in ·.ernacio
pugnava pelos direitos das Provincia.s. quanto naes, n!l'en _esse a Consti·&uição, os dlreitos 
aos impostos de consumo, por e!le definidos de outras Pt·ovincia8 e prejudicasse as im· 
como sendo aqu•elles c1ue p<Lgam os genel'us posições gera.es; os Presitlontes de Proviu
após a sua. entra.da. e n.1.é o momento de cias devia.nl negar sancção, deferindo seu. 
serem rateados pelos consumidores. conhecimento a0 govm·no e à Assemhléa 

Devia se1• esso ainda o pensamento do Geral Logislati v a, que cr<1lll os pmlercs com
visconde do lUo Brtwco, quu.ndo afllr·mr.Lva potentes para. conhecer cío facto. 
ser licito ás Provincia::; t1·ilmta1' matel'ia já. Et•a., portanto, illegal o procedimento do 
tributada pela lei geral ; e nem um homem Minist1·o da Fi1zenda ordenando a referidtt 
da estai;ut·a mentnl do visconde do Rio Branco suspensão ao Presidente de Pet·nambuco, 

· poderianaquella proposição querer sL.mificar po~·· telegru.mma enviado do cama1·ote im 
que toda a matm·ü1 tribuk~velera commum pe'Í'ial, em uma noite de espectaculo ..• 
a todos os poderes tribut.adures_ ·0 SR. MArJAQUL\.S GoNÇALVES-O Ministro 

E, t1 taes conscqucncias nos levarin, a lo- não cstttVtl. bem tnformc.1.do do facto. 
gica, si só pelo son l.iuu litteral extrahido uo 

·texto do tHnt1 tllese enunciada, so pudesse O Sn.. JEsurNo CARDoso - Os interpel-
a.ppreheruler perfeitamente um jniz.ointeg1·al lantos sustent[l.Vam qne Ol'i1 in.justificavet o-
sobre assumpto complexo. . acto do Govm•no. 

E anãiJ ser il.ssirn, as opiniões citc:~da,s de- O mat·qúez d.e Paranaguá defenden-se. di- . 
vü~m ser ;t.ntes entendidas eoino appLiea.veis zendo que a. situação ·em Pernambuco ora 
ao diTei to conslituendo: no i.erreno du direi tu anormal, que os animos estavttm (~xaltadus, 
constitui do. os productos estnmgen'os el'am roeceiando-:;e CJntlictos e desordens, de fórma 
posit.ivaníoute isentos do quaosqum· impusi- que ello -tom<1l'D, aquella delíhel'ação, coagido 
çõcs por pa,1•te das Províncias, que por igual pela prcssã.o dttquoHes twontecimcnto.':i. 
n'ão podiam reciprocamente taxar· os seus E fundou ainda a su:~ defesa em prece-
re'spuctivos prollueto.~. dentes ocC.)rridos em l83G,qu:r,nto a. S. Paulo, 

Deanto dos i'i.tdos qiw se repet,tmn, era, Goyaz 0 Espil'lto S<1nto,-em 1838, q11anto ao 
entl'er,anto, por muitos recunhedda a necos- Cear{t, 0111 1830, quanto a. MtttLD Gr•ul:!so, e 
sidade üu. l'efm·mu, eompldtt 1.lo prirrntivu em 1842, qt1.a.nto ao MrLJ't1.nllão, c :.LinLla. na 
systerni1 embr·yOFIUl'.io, con::;ag1·udo IH~ lei do opiniã.o do vlscundo do Abaeté, do ma,rquoz 
1835. <le Aur:.~ntes, de l.ope~ Gn.m:.t orlo Bllrmwtlo 

Em 188:2, o ga.bineto lH'osidi.to pelo vis- Poreh·a, ele Vasconcollos. Cunselhoit•os llo E::;
condo do PL~r·m1a.guú,.no pPogl'amma com que tado, am1•mando. c,1m osto ul!.imo. quo o 
se apr·eser.üou <í.s Canutr<.ts. pl·omotlii;t j;L a Ji 1·oUo do :m~penrler a oxe'.'Jição uu.s lois peo
descenLl'a.lizaçiio U.(lrn]nistl'i.r.tiva o a l'Ofonna vinciu.es, nu caso em qnestão, emanavt~ do 
utL cliscl'imüwc~tlo de renda,s e r.l'lbutos. Ac1io Addíciooal, are. 17, porque; ~:~i o Go~ 

Mas, contea::;t.o tla~:; coust~s humanas ! e~se V'Cl'l1·J tinilu ii Ol' e:,.~0 <Lt'tigo t1 faeulda.cle de 
IDO):;mo gt~binLfte Para.na.g-u(~, quo as:::~im a.p1·e· rnandar executu.t• lH'ovisorütmonto umt1 lei 
sentttva no seu pt·op,Tttlllltli.1 a,quella Pl'-).:... quH não losse IStwccionttda pelo Presidente~ 
mcsS<1, tovc q lle Stlspendol' a oxo :ução da. na,s hyputhe:~es furmula.dtl.S no art. 16, não 
lei orçam.en1,a1'ia. do Porm1mbuco, su::;cit•~ndo se lhe podia. negar 0 ~ireito'éle suspentlor 118 
g1•andc oppo~içfw na Carmwa e no Sonatlu. leis indevldamonte srwccionadas em cir-

NuSenado.fez-se ouvir a.~ pttla,vra. trove- cnmstancias idencicas. 
jante do ext1•a.ordinarlo tribunu Silveira. Mar· 
tins, quode .alguma. sorte recorch~Ya 0 sopru Au concluir o sou d.iscnrso, disse o mar
impetuoso dos pampeirus da. tel'ra que 0 viu quoz de Paratmguú,: «O a,ssnmpto de que se 

i t 1 · 1 tra.ttt ·é importantissimo; sob o · ponto d. e nascor e ;an ·os 1ome.ns Ilust,res tem pro-
, duzido para u, Pt~tritt, na p,1z e.nn guerru.. v.istt~ jud~tico, financeiro o pvlitico; t~ po::;i~ 
na scionciu. c nas al'tes, na industl'la 0 nu ç~ão dtts Provinci»s é insustentav.ol, nlar-
0ommercio. gando·se pal'il. a.lêm da osphera .tle sua com .. 

:: Na Camartt fqi apresentada uma intel'pel· petoncia. Ao g-overno goral cumpro fazel-as 
lação <;t:sl:lignu.da, pelos Srs. Gon .. \es de castro, entra/i' na, log·alidade,>.> 
Andra~~ Fígt1eim ·e Duque .. Estrada~ todos de Nosso ·mesmo anno, quando se ·trat(wa dn. _ 
notorio valor~ · _loido. orçamento, discutiu~ao de novo o caso,. 
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sendo apresentado um additivo ·• (t receita., 
no sentido de ai'recada;l'-Se mais 10 °/o ad
dicionaes sobre a, import.ação, em beneficio 
das províncias. E José Marütno, o fogoso 
tribuno liborcü e re:p1•esentante de Pernam-

. buco, apresentou, sobre es:,;cs 10 °/o addi
oionaes, um ·· projecto om separado o. ao 
me~ mo tempo, um outro, revogando a lei, 
na parte que continha nmteria incunstitu
cionnJ, e aindi.1 um terceiro, rovog<.tndo 
todas. as leis prov1nciaes que t.ribntavam 
a importação estrangeira e nacional. 

Travou-se la1·go debate em que tomaram 
p:1rt.e muitas notabilida.dt>s daquolle tompo. 
O Sr. Felicio dos Santos manife;.;tou-se con 
trario aos direitos que so arrogavu,m as 
Províncias, de docretal' impustos prot(!c
cionistas do sm1.s indus.r.rüt$ cun tra. as da.s 
outrM e mesmo do tlocret:.LI' imp . .~stos clq 
consumo a, seu talante. Ellc rliú~~. corno 
o St·. Pt1.rana.guá.. que a atl,itudo das Pro
vlncias precisava se1· reprim1dn. n. bem da, 
unidade nacional, assim at'1·onxada., de Ui.tda 
valendo, cont1·i:J. a. dHfe enú1aqão C l~onomicu. 
e n. diversidade cnt.re as Provin~das. em um 
paiz projectado em clim:ts tão variados, nem 
a cohesão de rap, .nmn i:LS tru.diçõL·~ hi:::tu
l'icas. 

O Sr. Lom·eoço de Albuquerque, minbtro 
dos · est1·:mgeiros claquelle gabinet,~, defen
dendo ogoverno, assim so pl'Jl.Hinciou: 

«A quesLão ele que se ·tl'ttta é g1·:wisf'illliL 
De ha, muito as }Wuvinc.in.s vivem ~ob um 
regimen Uleg;al, lança,ndu as :0::1w.::; Msmnbléas 
impostos de consumo. q 110 são ver·dt~üeit·os 
impostos do iln:pol·ta1;ãu. A:; qucix;ts o a~ 
l'ecl.a.maç:ões fc•ram augmentn.ndo, . e n.fin:.tl 
vin-se o Governo na. col11iingcncia. de sctspuu
ller a, cobrança desses impostos em Pernam
buco. NU. J e possível l'Otroc •. !der :lg'di'U. 

O rogimen ineoll~l;iiiltciuna.l, quci a.tt~ :UJIIi 
tom sido tolei'Itdo, moreou para. sempt'fL . . >> 

Isli<) üizi:~ S. Ex:., . euja. paliWl'é1 é tto all.~t 
vn.lia. a.lúm do outt•Js ti r.ulo:s, porque, nu 
mos mo :\oi;o, S. gx ·confussa.va, com tod:1 a 
homlH•itlade quo o Govol"no igil':~ lnco :1si.itu· 
ciunalmcnte, quanto ti. fórnm dn suspoosã1J, 
alias, ern desaccordo . L~orn i.t:~ n.utcrim•e:-; cle
claJ•ações d.o P1·osidonte do Cons·ouw, cujo 
procedimento foi ftllminaüo pclu::> raios d::t, 
da palu,vrn, imcompn.r<wel de ltu,y Ba.ebosa, 
que a.ssim se exp'duüu em no ttvel U.iscul'So: 

«Quem estft com a Constituiçfi.o '~ Os Dopu
tados c1ue rept·ovam o actu do Governo ou o 
Governo que· suspendeu a lei?. As dífficul
clades proviOI'i.Llll do arbitl'io O do quem O 
praticou. O Governo ·errou dtuts vezos: pr~
meil'o,'yiolando a Constituiçã.o, segundo, que
l'endo desfazer i1 violação · commottida. 

O Presidente de Pernambuco d :-vüt . negar 
sancçãoá lel, si inconsLitucional; não podendo 
agol'~t .. merecor n. confiança do ·aoverno, .· que 

Foi. v 

suspendeu lei inconstitucional por ello sane~ 
cionada. . 

Daia, porém, tn.l anomali<:t, o Governo 
do via provocai' o Parlamento ~t . exercer a 
sua preroga ti v a. 

O juiz dit constitucionalidade de uma lei é· 
o Puder Legislativo. nã.o o Executivo. 

O mais é lnconstituciona.licla.de ,~ohre in~ 
constitucionalidade.» 

Em conseq ucncia dos fa,ctos referido:::, 
reuniram-se todas as Assemhléu..'í Provin
ciaes, umas em ses.~ões ordinaria::; e outra;~ 
em sessões extrao['dina.rias, con vocaclas pi.í.l\,, 
se ·tra.ta,r de extinguir us referidos in:..
postos, de cuja 1'0\'oga~:::to so occupava ~~ 
As.:;emblt'<1 (h') I\Ü. 

UmiL lillla do - tllmno, a pl·imeil'.:, 
que tratou do a:-::-:umpto. a :'2~ de ott
tubro de lH82, consign;wa o scguiui.e topico: 
« A tra.nsiçào do o:::tttllo :.uturm;.tl om 
quo viv1arn. us Pt•ovindas, :para o regi
meu cons&Hucional, n;io podia Jei:ç<U' 1le 
fazer eom que ·.liminui:~som as rondas que 
p()::;suia.m. Confio que na proxima. sessú.o \'O:~ 
pt·oouucial·eis de fó1·nu definitiva, di:-:.crím.L
na.ndo mellw1· os impost;os.~, 

Em 1883, no pz·ogramma. do gabin'ete pre
sirl.ido pelocunselh:ciz·o .La.fl'aycte, se :wenta,va. 
a idéa, da c1·eação dos. impostos intornos de 
consum11, o quo acancta.va. uma rt~forméL 
nu systema tl'ibu&ttriu existente, reform~~ 
ess<~ c 1nsideeada. diilicil, p :;rigosa c inop
portuna pelo clarivülon6o estadista, tão prq
funr~o jl.ll'iscunsult;o, <lllilo eximi.o economistt 
e Pl'UYOCto 11na,nccil'O. 

Tambern so t·c~cunlwclu. a. necessidaclo da te· 
Ol'ganizaço.ii.o administr-ativa elas Provincia.:'!, 
da,lldo-so-the:-:; mabn· n.utonomi11 nos :::cu:; tli::
gocio:> lJCcnli:nes. que nào podi::un confun
di l'·l:iO · Cl 1 n OR in ;,en~s:>es · ge J'<tcS di.L N at:itu: 
mas, l'<).'lg'Uai'Ü<Lndo s(~lll)ll'ü I)S dit·eit,o~ do K·;
ta .o pa.rn, ü\"ita.t· CJ.<ze a <•x·:Jt'lJHancln ])J~;sh·tl 
pot• pa.l'tJ 1Lits Pt·oviltcia.s or:1~aswna~so gr:.tv-rs 
por-t,m•b:~çõe.-; tm vida naeiona.l. 

E a prvpositl) so fa;d·'· lin:Lizn('nte veJ' QU(\ 
a refo1·m;L tla mlntinisl.t·:u;:i'\.t) pt·Lwindal G 
munlcip:d dcpcndi<1 do um:1, tLvisã,o mo:twr 
das l'endr.ts gera.c:~, provinci;tes o municípttcos,. 
oporando uma, p:brti!ha, rnn.is cquita.tivtt do :~. 
tl·ihutos extsten tos. 

E' J.cs:::e Inesrno a,nno um notr~Ycl relatrJI·io 
apres1mtado por nma commissã.o de quo foz 
pat•te o Si'. Cctrtloso de Mo nozes! bl1rã,o cte 
Pé1ra.napbcaba, . 

l~ssa . Ctlmmissão, ineumbida de rever as 
rendas gerues, .pt·ovírlcittos c munir.lipaes 1 

organizou um p1•o,jccro de I. e i a respeito. 
De~se projecto destaco dou~ _artigos, quo 

me parecem at1) do ttctualillade. 
Um deilos declarava que · as Provinci:1s 

fica\·am autorizadas a taxar toda a Inateri:J .. 
j(t tributada pela lei geral, \\té onde lhes. 

5~ 
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·consentissem as ·As:'iembléas Goraes, excepção dina.rio, em que se possa apoiai' opinião con-
·fei.ta a pena& d:t importação~ traria {t ininha. (Muito bento Y: · 

Q outro artigo considerava corno impostos 0 sa. EouARDO RAMos_,. v. Ex. veiu dar , 
deimportação os denominados de consumo, vida à historia qup pa.recià esquecida. ·. · 

· cobrados então pelas Províncias das suas 
importações reciprocas, para o effeito de O SR. JESUINO CARnoso-E' muita bóii-
fazer com que esses impostos incidissem na dade de V. Ex., que me captiva e penhora.. ·' 
peohibição da lei. No ultimo gabinete da Monarchia, presi-

. Era. assim que se pensava em 1883, ao dido pelo Sr. visconde de Om·o Preto, a 
tempo do gabinete . presidido polo Sr. con- quom, eu, como adversa rio leal, rendo home· · 
selbeiro Lafayétto. nagem publica de 1•espcito, honrando-me de 

Na reunião do Conselho de Estado, que foi assim proceder. (llfuito bem.) S. Ex. tam
convocada pa.ra da.r o sou parecer sobre esse bem aventava, no seu programma, a noces
projecto de interpretação, a opinião dos sidade de nova diví$ão das rendas pol' 
conselheiros foi em summa a que vou resumir melhor discriminação dos ·tributos, como 
submettendo-a ao esclarecido juizo dos meus corallario da descentralisação das Provin
itlustres collegas que estão me desvanecendo cias. 
verdadeir~:~,mente · com a sua magnanima Os factos cpw so süccedcra.m, as idéas 
attenção. (Ni"io apoiados ge1·aes.) d0' uma autonomia mais la1•ga para as 

P.rovincias ; que hmbem desde aquelle · 
UMA voz - V. Ex. é um dos ornamentos tempo, de certos anrios · atraz mesmo, se 

desta Casa,. (Apoiados.) avolumavn.in, a questão da aboliç·.ão da escrfi-
0 SR. JESUINo CARDoso - Eis, em syn- vidão c outras,que perturbaram n. nossa so-

these, a opinião a que me reporto : ciodt1.de, e o predominio de uma. aspiração 
· c:Ha innumeros annos que o Conselho de mais eloya,da, que era justamente a 
Estado, em consultas remetttdas em quasi aspiração . federativa, fizeram para131zar a 
todas as sessões das Camaras, tem apontado acção administrativa .nesse terreno da tles~ · 
à censma legislativa leis provinciaes infrin- centl'alizaçã.o provincial, a que me venho· .: 
gentes das prohibições constitucionaes. Em refet·indo. · 
succPssivos rolatorios dos Ministros da Fa.- E assim, recapitulando, durante todo o 
zenda e do Imporia igualmente se ha. cha- tempo . do Imperio, como acabei de provar, 
DHldo a attenção . du. Assembléa Gera\ para u. quest5.o permaneceu sempre regularia pe
tão grave assumpt.o. · hts disposições da· lei de 12 de agostJ ·_de 

Nem Camaras nem Governo se animaram 1834, Acto Addicional, da lei de 1835, n. 99, 
até 1882 a tentat• a suppressão desses impos· de 31 de outubro. da lei do 12 de maio 
tos illegaes quo incidiam sobre a imp01•tação de 1840, lei de int91'pret;t<;ã.o, accrescidas 
o que furam cobrados durante annos, lustros empari;e pelos dispositivos das leis de 6 de 
e deccnuios. A cliaturnidcule do c1buso wio setembro do 1850, de 19 (Lo setembro de 
ut(lbe?eceu, nem podia eslalJelece,. rlireito 1851, dn2fi do ~etembro d<~ 1867, de 17 de 
costumeiro cont1·a expresso e tel"minanta pre- ab1·il ,de 1869, o o:ttl'/.l.S osparsfis em nossa 
ceito constitucional. logislaçã.o. · 

Da execução indevida o illegal que tive- ~is, Sr. Peesidonto, em largos traços, o 
ram nã.o resulta para. a.s· P1•ovincias posse que se passou no Imporío, de3do a ~ua fun
llabU om direitu ou fundada. em boa· razão, dação até ao advento da Republica, que en
pa.ra'U:char-se o Estado obriga.do a compen- controu ainda pendente u. questão entro o 
sttr a·svantagens auferidas da irregularidade. Centro o as Províncias, dcp:trando com um 
O que houve foi a cessação de um facto anot•- pretendido direito con:suetudinario, fundado 
·ma.l e condemna.vel e o restabelecimento do em precedentes que sA suppunham paralle
preceito legal, longo tempo esquecido e pos- lamente contra,postos ao domínio da Lei Es· 
:t;ergado. » cripta. 

·Já vê V. Ex., Sr. Pl'esidente o a. Casa, que, Com o movimento l'evolucionario de 15 do 
durante o Imporia, esta questão, por largo novembro de 1~89, opet•otHo no paiz geral 
espaço occupoua a.ttenção dos administra- transformação, em que·· foi preponderante · a. 
dores daqueHa época, mas sempre foram influencia. do principio· fodera.tivo, que a esse ~ 
pérfeitamente definidos ·os p1•incipios que tempo já déixá.t•a do sor bandeira de .. um par;;;. 
.deveriam.regel-a. tido, para tornar-se bandeira do todos os 

Ninguem, pois, póde basear-se nas tt'adi· partidos, sahindo do domini.n da propaganda 
· ~ões do Impet·io,:para invoct~r pt•ec(,dentes em .republicana, feita pelo pi1rtido historico a. 
prol dos impostos interestaduaes. E o mo- que tive a honra de pertencer, para con
tivo que me levou por tanto tempo a abusar quistar fóros de cidade nos mesmos arra.íaeR 

., da a.ttenção da Qasa. (neTo apoiados), foi mos· da Monarchia,, entre liberaes o até conse~ ... 
. trar a,jnexistoncia de , um direito consuetu-. vn.do1•es. (Muito bem.) · 
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AEsim. facilmente confratel'nizaram os es
piritos, já. approximados por aquella gran
diosa aspiração commnm, quando clla cor
porificou-se no primeiro decreto do Governo 
Provisorio, que declarvu oxtinct::t a Monar
chia Unitaria no Brazil c proclamou a Rcpu
blica Federativa. 

As Prnvincias, elevadas á. dignidade de Es
tados, ·elegeram seus rept·esentantes ao Con
gl·easo Nacional .Constituinte. 

Este confeccionou e promulgou a Consti
tuição dc24 de Fevereiro de 1891. 

E a Constituição Brazileira, .depois de ha-· 
ver jnvocadoí no seu preambulo, a liberdade 
e a.. drmocracia como supremos pri nci pios 
inspiradores das novas instit,Jições, talhadas 
ao feitio das instituições sjmHares adapta
das nos Estados Unidos da America do Norte 
pela Constituição de 1787, estabeleceu no seu 
art. 1 o, como fó1•ma de governo, sob o regi
men representativo, a Republicu. Federa.!, 
constituída ·pela. união perpetua e indisso 
luvel das suas antigas Províncias, em Esta
d.os Uniltos do Brazü. 

São federados e não confederados os Esta
dos Brasileiros ; o laço federativo quo os une 
nio é oriundo de um pacto, m~ts prende-se, ao 
contrario, á propria integridade completa 
·de uma Patl'iu. uníca em um mesmo terri · 
torio nacional. 

O.s Estados autonomos são as p:trtes inte
:g·~.·adas na União soberana, quo ·é o todo, o 
·coojuncto complexo das relaç~õos sociaes. 

0 Sn, ERICO CoELHo-Muito belll ! Essa. é 
a boa doutrina. 

O SR. JESUINO CARnoso-De conformidade 
com ostos princípios, pot• uma classitlcação 
systo;naticn .. , a norBu. Lei B:tsicu. eit~:~ctuou a 
·divisão das rendas public:•s, discriminadas 
pola pa.rtilhu. do.~ impo:;tos o 1tro a União e 
os Estaclos, em dispositivos quo a::signalam 
competcncias <ldin1das c inconl'undivei:~. 

Além de1s rendas dis:.!riminadas, a. União e 
os Estados podem Cl'Oal' qutLc::~quer outras 
fonJ;os de receita., não cont1•avindo as normas 
constitucion::tes que regem o as.;umpto. 

Quanto aos Municipíos,a Constituição esta
beleceu a sua autonomia em tudo quanto for 
do seu peculiar interesse, dando (tus Estados 
o poder de or·ganizal os dentro do:~ moldes 
constitucíon:tes, res:)rvando·lhc.s as rcnde1s 
relativas. aos serviços que na. índole do regi
men lhes devem pe1•tence1'. 

Explicitas restrlcçõos são estabelecidas em 
clausulas cxpress ~s que con::.títnem parti
Cl!lares impedimentos, que se refl3rcrn ora. só 
.á União,ora. só aos Estad:os,o ora á União e aos 
Estados so generalizam po1• igual. 
. De nada valeram porém, todas esta.s cau· 

telas usadas pelo legislador, ftr·mando, afflr
mando, repetindo, reiterando, frisando, sobre-

pondo clausulas, distinguindo casos, cxce
ptuando f11ctos. 

Prevalecendo-se de circumsta.ncias occa~ 
sionaes e extraordina1•ias, que crearam uma 
sHuação especial, provida temporariamente 

por actos do Governo Provisorio, todos re~ 
ve:;tidos •do cara.ctee passageiro de medidas 
tr·ansitoriamente tomadas, muitos Estados, 
-inaugur:tndo a sua vida constitucional, ·Pel'
maneccram na anterior anormuJidade orça-
mentaria. 

·Orçamentos estaduaes e municip~tes exis
tem no paiz, em tla.gt'ant9 contr.;dicção com 
o plano financCliro e com o systema federa
tivo adaptado no nosso Codigo Orga.nico. 

E::;tados e Municipios h::t. cujas leis e re
gulamentos violam a Constituição, t11xan(lo 
o transito, impondo sobre a passagem, tri
butando a impol'tação, emba1·a.çando as l'e
lações commerciacs, perturbando a ordem 
economica, de que depende a bo:t adminis· 
tração financial; c tudo p3ln. inoh3ervancia 
da.s prescripções da Lei das Leis. (Múito bem. 
Apoiados ge1·aes.) 

O Sa. ERICo .CoELHO-Com conscioncia de 
que estão infringindo a Con5tituição. 

O Sa. .JESUINO CARnoso - Lei estadual, 
Sr. Presidento; oxist::! no Brazil, gravando 
com ô % de direitos a importaçtio rle pro
duetos b1•azileiros que tenham simíhres n:J 
Estado, e se destinem ao consumo deste. 

H::t uma loi estaduaL que, a titul.) de im
posto de desembarque, cob1•a p.3sadissimos 
direitos de importa<;ão. 

lia um E~tado. Sr. Presidente, qne tom on 
teve uma alf<wdega prop1•i<t para importação 
nacional c pu.ra irnpoi·t~tção c:;ti•angeira., co1·· 
rendo impressas as tarifas esJ.aduaes, como 
denunciou o St•. Oiticiea. no Senado. 

O SR. CALO(iEHAS- Ha incotH'enicnJ;c em 
cita1' esses Est:ld;JS ? 

O SR. Emco Cor·:LII·J - g• ma:s uma gen
tilez:~ do o1'1dor. 

O SR .. JESUINO CARD:)SO- V. Ex. me in
tel·pret'J. ptwfeitamente ; somos ~odo::~ brazi
leil•us (aJIOiar.los), O que queremoS e resolver 
a. questio sobt•e o ponto de vista br<~silciro, 
sem distincção d:J E~tados. {Apoiados.) 

E quantó a mim e de minlla parte, 
Sr. P1•esidente, posso affirmal-o em consci
encia e com lealdade, ·não tenho pi·etenção 
alguma <lUO não seja a.p3nas aprenJcr, pro 
curando chamar a atteoçfi_o dos maus colle
gas pat•a estas questões que vou suscitando .. 
p:1ra que venham depois os mestres, o:; 
Deputados mais compei;entos resolver ... 

O SR. EDUARDO ltAl\Ws-Sómon f,e p1·ocur·a 
apt·eniler, ensinando. (Apoiados.) 
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0 SR. JESUINO CARDOSO - Obrigado a 
VV. EEx. 

São do relatorio da receita de 1 902, for
mularlo pelo Sr. Serzedello Corrêa, um dos 
nossos homens publicos ll1llis intelligentes e 
operosos, :1s seguintes consirlerações: 

· «Pa.ra bem firmai' a intenção do Poder 
Executivo em manter i ilesa a disposição 
constitucionaL, não obstante já haver expe· 
dido varias ordens a algumas tnesourarhs, 
e avisos a di·rersos Governadores, que esta
beleceram correspond ·ncia sobre o as· 
sumpto, mandei expedü· circular, em 1° de 
fevereiro, . a torlos os chefes de repartkões 
de F:tzenda nos Estados, habilitando-os ao 
rigoroso cumpr·imento do dever em tal 
emerg<·Iwla. 

Em circuln.r n. 10, de ll U(l m<:trço, de
clarei ás a.lfandegas que, para unifurme e 
exacto cumprimento d11 Lei Constitucional, 
ficav::tm autorizadas <lo cobl'ar os impostos 
sobre !.::ene1·os de pPoducção estadual. quando 

Ministerio, a Delegacia Fiscal rlesse Estado 
remet.iau a integ1'n. do regulamento do jm
posto do anno findo, impost,o que, indirecta
mente embor-a, vom recahiP sohPe mercado
J'ias importadas do estrangeiro e já despa.·· 
cbadas para o consumo, as qu;tes, ex--vi do 
art. 7°, n. 1, da Consti t.uição Federal, estão 
isentas de qualquer tributação estadual.. 
Decla1•a mais. que este Ministef'io, conscio 
disso, tem como lho cumpre, ,·eco-mrnendo.do 
aos chefes ele ?'81JW"lições fiscaes e aducmeirc~s 
da Unírio que neguem terminantemente swr. 
collaboraçl!o nçt cob1·ança do únpo:rto desse~ 
ncdH-reza, e conta. que esse GoVet•no, a seu 
tnrno. ponha em contribuição o seu cr.terio 
administrativo para evita.r esse pernicioso 
conflic~o entre a União e os Estados. 

Ac1ul~ tra.nscreve o rel,·tor o que disse em 
mensagem o ex-Guvema.dor tlo Pa.1·á, Dr.Paes 
de Carv:tlho, como prova dos a hU':30S · que 
est;HJ sendo p1•aticados impunemnnto. 

os 1·especl.i\'OS g-ovex·noi:\ o roclamassem no « Quom le1' os o:r-r,:amentos dos municípios 
interesse dn seu Estail<J, tic<tndo p1·evenidos do interior, não explica como é que sB possa 

· d<:l que <JS que recahissem subre generos j<l te1• engenhado systema. tão contrario ao 
i.ribut.ado::; na importn.ção e destiuauos ao sonso cornmum e tão pl'O}Wio a atrophiat• a 
consumo no tcnltul'iu <lo E::d.ado revertm·ião livre expansão comrnercial e a oncarecer O· 
·pai'a o The~ouro Fe:tcral, c.;mo é expresso custo da vida quotidiana. 
Ílo n:rt. 9~. § 3o, da Cons'.ituiç~u. Compulse-se qualqu1r destes orç·amentos e 

No anno de l89G el'<l. Ministro da Fazenda. · 
0 íllust1·e Si'. n1,. Rodrig-ues Alvos-espiri f.O encontrar-se-hão facUmente motivos -para 
con:.;et•vadoi·, membro da Constituinte, no~ crit.icas acorbas e jllstas. 
tn.vel auj;or-idado. . Taxam-se exaggeradamente artigos neces • 

Pois bem, foi s. Ex. quem expediu a sa.rios ú. viua simples e frugal du nosso ho
cir~ular n. 51, de 26 de novomln·o, rlecla- mem de tr<~ba.lho, impõe-se sobre a impor-

tação e s,,lJre a expor·tação intnr-municípu.lr 
l':tndo quo os gmwt•os na.cionw 'S sã.o livt·e~ de <1(~ motlo a constituir 0 mais oxtl'aorJinu,rio 
desp •.chos, e mais dn urn;.t YOZ expc·diu ordens systm~1 ;1 de taxu.s uupltts de <tue temos cunhe· 
á!) al('a.~de!{~S, couüomnando c."m·! cont~·:1:2·ia~ cimr nt 
~t Con~~~~.1~ 1 çao.' .como ~01','i~d~~r;t ~n:pos;<;ao a. . Porsggue-se <L riqueza em sua forrn:tçiio e 
l~POI t.tc,n.u, U.::> . multJpl.ts foL lll<L·"=>. d.~ 9UO não SG p nr 11 ta.:ms IJ<.H··oae: d.J I! lOdO i.~ 
VtlO U.-.: 11 1iO 'OS g::il/ldOS - ) .. !')TU. CSUL'·1::)ttca, ' : U~lJ''l ~. . 

1 
• . , . ::,, • •• ( .. 

1
" 

crteS il'iiU•itO p·n·a onCL':1l' US rrénOl'OS f';:- tolhm CCI to _umo de C.;JllJ1lerclO Cll1 Íi.l.VJ_ 

t . . • . · ' ' · o · "· <lo outro ma1s bem rr.presentado no.'! con-rangcu·os. . ·,. , .- . . . . · · 
Mais ta.1'1le · ~ S1•. Dt•. H~r·naPd!no de selho.., munwtpa.e:s.,> , . . ?! 

Carup()S, r•epublwano dos ma1s dedwados, O SR. gDUARDO RAMOs-Quem d1sse ISso' 
partMa.1·io intmns.gente rla autonomia esta- _ , . . . ., 
dual e polittco chciu de responsabilitl:ttles no O SR. JESVIi"'O CAR~oso-p Sr, i' o:. Pae~., 
actual regimen, veio affi!'mai· a mesma dou- do .~arvalho, ex-governador úo Lstu.do d:J 

.trina. Para. 
Do ordom de S. Ex., então Ministro da O SR. EouAJwo RAMos-As palaVI·as eram 

l"azenchL, publicou o Dia.río Officíal, em aln·H bem judiciOS[tS. 
de l8!J7, u seguinte, onde são conde.mrrndas :.Ls 
t · J • 1 0 Srt. PASSOS MIRANDA-E outJ>a.S não po-
axas quo inctulm, mesmo 111r lPectamente, díam pà.rtir da.q.uelle eminonto os 1,adi~;tl.l,. . sobro aH mercadorias de ímpot1 t.açã.o, e bem 

assim U.!JUellas que recahom ~IJbl'e certos 
generos, como o xarque entre nós, que vom 
do estr;~ngelro, Yom do · Rio da Pr·ata e entra 
por calJot;:.Lgem om var•ios Estados, dopois de 
pagos IJS direitos aduaneiros no Rio do .Ia-

. netro: 
· .:1; Ao Governador do Pará- Declara. que, 
.. prosta,ndo . ínformações · solicitadas · por esse 

O Sn.. JE!IUINo CAtwoso - E' occasíão de 
cingir-me agora. prupriamen1,c, ;L . matcría. 
eonstHucíonal, 1letcndo-mc no cx<tLne d L ve
lha. contt•oveJ'SÍ:1 que l'C:tppat·cco, haur·fndo 
nova, seiva d.e vitalidade dus mosrnos pt•inci· 
pios que deveriam cxtínguH-a para, sempre. 

Acat:tndo o com;eUw do velho Arístot1Jles, 
ostaheleQamos hum os . termos da. · qucst~. 
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Trata-se da interpretação dos arts 7°, 
9° e outros da Constituição, refet•entos á ren
das e tributos. · · 

O a.rt. 7°, n. I diz:- é da competencia, 
exclusi"y-a da União dec1•etar impostos sobre 
a. importação de proceJencia estrangeiri.t. 

_o art. 9°, n. 1 diz: é da complltencia. ex
clusív.a .os l!:stados . docrotar impostos sobre 
a expor&ação de mercadorias de sua propria 
producção. · 

A matoria é subordinada ás regras de her
meneuticn:. 

E vem a proposito o quo diz Stol'y, no
tavel commeo ~ador da CunstHuição Ameri
cana:-« A peimeira regra fundamental para. 
a boa ini;ctligencia de tudosos insGrumontos, 
é entendel-os de accorúo com o scnt;idu dos 
termos e a irHenção das partes .. O juiz Bht· 
kstone observa 1111e o pensamento de uma 
lei deve ser colhido nas pata vras, no seu
tido, no espif'ito da lei. Em ger1;1.l, o:; voca.
bulos devem ser tomados na.:o:ma signifi.cação 
mais conhecida. e empr·ogada no uso com
mum, levando-se mais om conta o sentido 
do termo, na linguagem popu·ar, do que a 
sua n.ccepção ptn•u,mente grammatical. 

Onde os termos admit;tem dou:; sentiJ.o8, 
ambos accoedes com o uso commum, deve 
ser auoptado u.quelle que, sem so afMtar da 
·significação litliera.l, rnell1oe se harmonize 
com a natureza c fins, ob.jecl;o o desígnio do 
instrumento. 

Ao ser examinada. a Constituição,merecem 
:J.ttento estudo '~anterior situação do pa.iz e 
das suas instHuíçõos, ·a vida e a. prtttim~ dos· 
.governo:·~ eFlt;a.J.uaes, os poderes o os u.ctos 
da Cunl'ed.cração, e, em. summa, to<l·.ts as 
condições que actu:t.ram para. determinar ou 
imp~dir a suo. org,.tnizaç'w ou ratificação. i> 

Pa.ra o eminente autor, como para todos, 
o espírito da. lei, que não pode sm· esqueci•io 
nem dosre;;peHa.do, deve s01' dc.luzido da 
.<ma lcti,l'a., l)Cml.o de aHa va.Ua a intct•pre
tação contomporanca. · 

Es.tas regr·as fundamcntu.os são applica
veís a todas as leis de todos o.~ povos. 

g• justu,pul'tu.nto, que as rclembrculo~, ehe· 
.g:>,los u.o pouto qum;tiomdo, cu,j<l, sotução é 
a nlit•u. do nosso cr;~udo e o ubjectívo dos 
nossoH esrorço8, 

Senhorc1s, u. chave q_uc abro o rocha esta 
eontroversia está. na interrogativa c1ue vou 
formu~ar. 

Qtre vem a ser exportar o ímpor•tar 1 
l!JwportrJJ· e importar derivam-se U.o verbo. 

latíoo-po1·lare-e do'! pi•eftxo.; in e e{J], sigui 
fiea.ndo levar p;1ra. fóra. ou . para dentro, 
transportando do um Jogar pá.ra outt•o, sem 
•letermína,çã.o . limi.tu.ti v a desse:i logares. 

A cara.ct<wistíca da ímportaçdo e da tJ[J]· 
portaçtto 6 a llD Grada 011 sa.hi.-tn. de morett.· 
doria.s, transpondo ccria.s Unhas di riso rias 

territoriaes ou feontoiras, sejam cllas de 
uma Nação, de um Es r.ado ou .Província, de 
um paiz ou região q_ualclltel'. 

Exportação é a von·.ll~ ..-~ dista.nch do 
loga.r da proceclencia dos productns elo solo on 
da!=: manufactura::;: e lê1 implica o tri.lllSpurtc 
do loga.r dê1 producçü.o pa.ra o log<W da 
venda. ou merca.do de consnmo. 

A mesmit mercaJorü~ é ao mesmo tempo 
imJJOrtaça:o ou e:vpol'taçlTo, considerada. em 
rela.(ão ao logar de onde vüm o a.o logn.t 
on,le fica.. · 

Esta~~ a. idt~a peocisamentc signitlca,d:t pelo:{ 
vocabulos em seH sentLdo abso!nLo, em sua. 
accepçi'í.u a.mpla .. 

E' f<teto •tne, além tle:3s '·t acccpçfi,o mais 
lar·ga tirad.ét de sun. cx:pre:;sfi,o gi'iWtffiíLtical, 
as palavr<~S exportaç(ro e imporloçâo são sus
coptiveis d.c SOl' tomada,-; em umD.. accepç::i.o 
mais restricta.. 

E mu tal. sen ',ido, im11o>·tw·ao 1.: a int.l·o
(lucç(!o no pai:; de Htei't.'ado;·iG ,~ do .::stvanyeir•J 
e expot((!ÇiJO d a e:eJ11:di(,:ão J'W'It o cs!J·ttnyoiro 
de m.ercadorias nacionaes. 

Este é o conceito contü.lo uu.::; pa.l<t v ras-e.:;;. 
po1·toçcTo c ,:;i1porlaçci:~?., em seu signi:ica.du 
technologico, pt'opl'io- da scienci;~ de n na.n
ça,s, da esLa,ti::;tica, da ecorromi11 polltic:t e 
d<:t legisb.ção, muitas vezes divergente d,a 
accepção popular. . 

1~ esta é, na. lição dos doutos. gm·almoni,o 
a.doptaJa na intGll igoul'ia. das lt~is, não ~~' 
respeitando o significado usual d~L J>Ld:wl'a 
sinüu quando, em n.ssampto3 especüws, (, 
dive1·so o significado peculiar (~ ul'l.e OLt •l 
se.iencia o, ;).tllda. assim, quando o legis
lador exp1·e:o.:samontc adoptu.r rL acccp(;.fí.o 
tecnni,~a ou c lia resultar manit'e;tamcnte do 
texto. 

Ora. no anti40 l'egimen, por extensi"i.o quo · 
lhes dora. o uso vulgar c ollid:.tl, ir,~portnr,:lro 
c ex1JOJ·taçrro ora,m ontem! idas. tí10 l,n em 
umí1 <~o mo em outL'U. d<t::l duas i1\'<~cpçi1e.~. na, 
m:tíg restricta, eoJU() na ntu.is lata. scnuu esta. 
compr·ehcnsiva. da in1.roducç/LO e CXJlCrli(;.ão 
de elfeítos rnorca.nti:-; do umas om outJ•a,s 
c de uma:;; paru. ou tru.~ Pl'1Jvínda.~, corno 
jtí, ftzemos vct• ; c u.ssim, de bom avisu foi 
i:lc certo empt·egaL' locu<,~ão rtuc evitas~e 
duvidas om ma1;e1·ia de tamanlta t·cl.e
vancia.. 

gjs pow1uo tigurn, no texto eonstíi.ueiona.! 
a expt•essão-(le p!'Ocedenc:ia eHtl·wtueiYa-cm 
Reguída. :1, :pa.lavra impo1·taçcio, en,j:.t signi
fic<•,ção jut•illiea, nas lois nadouaes, re
monta á earttt regia de 28 doj:Lnoil·o tlo t808, 
(J.'UC franqueou os porií"S elo Hr;t.zil ao com.
morcio do todos os póvos. 

B b texto ctmstít;ucionall·estroínge os ili
l'oitoa do J~stvlo, quanto ti oxp01•ta.i;ão, ao.-; 
saus p~·oprio_s. 1n·orl.ur~tos, .d~m:tt•can49 os d ít·t~.i
tos 'la Unia.o, flU'Utt.o a 1mpor11ar,no, nor; lt-
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mites' détermioa.dos pela JH'ocedencia est1·an- garantias do que ao nacional, no seu proprio 
gei,·a das mercadoeias. paiz, sob a protecção de regimen legal. fun~ 

Essa~ clausulas determinativas revelam o dado na união política. e na solidarietlado 
pensàmento do legislador constituinte, que dos interesses commerciaes.» 
era unicamente impedir, por um lado, que O SR. PRESIDENTE-Aviso a V. Ex. de ·que 
fosse abrangi.:a na. âl'ea da importação, <t hora já está finja, 
para o eífoito de tdbutal-a, a entr<.vla ou O Sn.. JESUINO CARDbso--:-Slnto-me, mesmo, 
introducçã.o df! ·mercadorias nacionaes de uns Se. Presidente já. um tanto fatigado e, mais· 
em outrvs Estados, estendendo, por outro do que a minha fadiga, incvmmoda.-me o 
lado, o campo da exportação á sahida ou l'acto de c:;ta: forçi1núo a benev0la atten
oxpedição dos productos de uns para outros ção dos meus illus~rados collegas. (N!ío 
Estadrs, só sendo, porém, licit.) a, estes apoiados gentes . ) 
t·,·1butar os seus respectivos prouuctos. O SR, J:urEs DARCY::_Não pense nisso; é 

Não ha em tal, inconsequencia, porqua, no exactamento o C)ntrario~ · 
sentido quo lhe::; dii o texto constitucional, O SR. JmsurNo CARDoso-Mas si estou me
únpoi'laçl'lo o e;)pm·ta~~ao envolvem signi· demorando na, tribuna não é porque nutra a 
ficação comprehen:-:-iva da intr'vdtcção e ex- pretenção de trazer ao debate novas luzes, .• 
pediç~ão de mercadorias, no trafico interna~ VozEs-Tem trazido. 
cional, e no trt1fico interestadual._ O Sa. JmsurNo CARDoso ... esclarecenlo o 

As restricçõl:~ constantes das pala.v:as assurnpto; mas pjrqutJ furmou-se em t?rno 
póspóstas aos vocabulos ímp01·taç(ío o ex· de minha insignificante individualidade (não 
portaçr.7o não limit.am o conceit•) da. im- apoiad7Js) uma. exagm'ad:;~. expect-.ttiva ..• 
portaç(TO nem da e:,:portl!ÇlTo, ma.s aifectam 0 SR~ AUGUSTO DE FREITAS-Muito justa. 
apenas aos direitos tributarios da União e (Apo-;ados). 
dos Estados. 0 SR. JESUINO CARDOSO- ••• a que sinto 

E a·sim sendo o i.ntuit.J da lei é tolher não poder corresponder,masque,nãoobstante, 
a tributação do cornmercio intercsb,ciuaL me ob1•iga a um esforço maior, afim de não 
(Muito bem..) · frusta1• de toio a benevolen.cia dos meus ge-

E ha uma. clausula constitucion:\I.,quc deve nemsos colle.sa.s. 
suscitar, como . tem j:i suscit~tdo, ponde- 0 SR.. CASSIA.NO no· NASCIMENTO-V. Ex. 
ralas reflexões nos ponsadoros. Ellt\ se refere pôde continu:w amanhã; tm·á mais largueza 
a uma faculdade tributaria privativa ua de tempo. · 
Unjão, estando alias incluída nas tlisposições· O SR. PRESIDENTE-V. Ex. pó-ie fallar 
que regulam a competencia exclusiva dos I~s- amanhã, porque a discussão ê por artigos. 
tados.Quero fa.lltn· da clttU::it~La constitucional O Sa .. JJ~SUlNO CAu.rioso-Do modo que, 
contida no § :3 ... do art. \:1° quo é a seguinte: Sr. Presidente, attenclendo aos dosejos de 
« Só é licitJ a um Estado tt•ibutar a impor- V. Ex.,que, para mim, são orJcns,de adiar a 
tação de merca.dodn,:') cstt•angciras, quando discussão, não implic:~ essa ciretimstancia, a 
destinad·as ao consumo om seu ter.L'itor·io, rn· desistencia de minll':l. parte, nem impossibili
verteouo, porém, o prod.ucto do imposto para dado de pormancr com a palana ?. 
o Thosouro l<'ciloral. )) O Stt. PRESIDENTE-V. Ex. póJe falla.r 

'frata S(} aqui do uma faculda.de exce- duas vezes sobre cadn, artigo. 
pciona.l, confel'itia aos Estadoi.!, para o fim O SR. JESUINo CARDOSo-Neste caso, re
especial de hu.bilital·03 a pl'ot[Jgcn· as sua.s s.ervo·me para faltar amanhã.,· compLetando a 
industrias, ou trttta-se de um impedimento minha~ exposição. (Muito vem, m.uito bem. 
posto ás possíveis invasões do:~ Estaúos na O orado;· é ejf'asi·vamen.te comp;·imentaáo. 
e:3phera da. cornpetencia priva tira da UniãJ? Pa.,lmas no ?'ecir1to.) 

Como quer quo seja, permittindo aos Es· d 1 d 1 h 
tado.i tributar a. importação estrangeira, sob Fica a iscus;ão a' ia a pe.a ora. 
a condiç:ão es~ípulada, póde-se infeeir que a Vão a imprilnir as seguintes 
Constitmção recusou aos rnesmos Estados, REDACt;õEs 
por exclusão! o direito ele tributa.t• a impor- N. 83 13 - 1903 
tação nacional. 

E-3sa doutrina. foi sustentatl:t brilhante 
mente pelo ill11strado S1·. Dr. Americo \Ver
neck, . em apreciaveis cscriptos publicados 
no .J01·nal do Comm.el·cio e que fazum· hori.t1 íl: 

· ao seu talcmto e á sua cultura mental. 

Redacção final do p1·ojecto n. 83, desttJ anno, 
que tonta e:.ctensi·"o a totlas a.~ Otti;tHU li:cO• 
nomicas cwtononzas ela U1ti,ro, fJtW tenham 
(undo de 1'esu1·"rt supe1·ior a t1·e=-entos conto.~ 
cle1·éis, a dec1·eto n. 901, r.lt i de no'IJemJJi'O 
de1890 E oxpenLlendo a sua opinião, assim se ma-

nifesta aquelle pnblícista: « .•• da doutrina O Congresso Nacional decreta : · 
ínve1·sa rebultaria o <~b:iurdo de concedet•-so AI't. 1.0 E' extensivo a .. todas as Ca.ixn.I'J 
ao p:roductor e ;trangeiro maior sommu. do Economicas au.tonomas d<t V niã.o. ,q ue tenham 
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SESSÃO Rl\I f8 DE SETEMBRO DE 1903 . 41:5 

fundo de reserva superior a trezentos contos 
de réis, odecreto n. 961, de 7 de novembro 
de 1890. 

Art. 2°. Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Sala das Commis . .,õe~. 18 de setembro de 
1903. -D01ningos Gui11wn1e.-;.- lletmenegildo 
de Jlio1·aes. 

N. 2'b0 C - 1903 

Redacçrlo final do pl'ojecto n. 200, deste anno, 
que autoriza o P1·esidente da Republica a~ 
mandar matricular, por mais tnn anno, nas 
·escolas milit(west os alumnos q~te della fo
rGm desligc1dos ou de,erão ser no fim de 
1903 por haverem, incidido nas disposições 
do paragrapho unico do cwt. üO, § 2° do 
m·t. 78 e mais o art. 128 do 1·egulamenlo 
que bai:J:ou com o decl'cto n. 2 .881, de 
1898 

O Congresso Nacional resolvo: 
Art. 1. o Fica, o Presidente dtt Ropublica 

autorizn.do a manda-t' matricular, por mais 
um annu, nas escolas militares, os alumnos 
que dellas foram desligados ou deverão ser 
no nm ~~e 1903 por haverem incidido nas 
disposições do paragrapho unico do art. ôO, 
§ 2° do art. 78 e mais o art. 123 do regu
lamento que b<úxou com o decreto n. 2.881, 
de 1898. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala, das Commissões, 18 de setembro de 
1903.-Domingos G!tinwr~.-res.- Hennenef!ildo 
ele JliO'i'CieS, 

N. 213 A- 1D03 

R~dacçr.To final do JWojeclo n. 21.'3, rleste anno, 
que autotiza o Pres·idente da Repttblica a 
abdr ao 11Iinistedo da lndustda, Viaçao e 
Ob1~as Publicus o cJ"eclito de 4.9:912$580, 
sttpplemWttw· á rubrica-GJ·atiflcaçr."í:o addi· 
cianal a ca,·teiros-da "'e1·ba :1-...-Uor>·eios
do art. '21 da lei n. 957t de 80 clrJ de::em· 
bro de 1002 

O Congt•esso Nacional reso 1 v e: 
Art. 1.° Fica o P1·esidente d:_,. Repuhlica 

a.utorizado a abrir ao Ministei'lo da Industria, 
Viação e Obras Publicas o credito de 
49:91.2$530, supplementu,t• á rubrica-Gra.tí
tlcacão addicional a cat•teiro.~-da verba 3a
Correios-do ar·t. 21 da lei n. I:J57, de 30 de 
dezembro de lU02. · 

Art. 2. 0 Revogam-~e as úisposiçães em 
contru.t•io. 

Sa.la. das Commi~sõcs, 18 do soi;emhro de 
1903. - /Jomiti[IOS Guimm·aes.- llc,·megildo 
de Mor·a~~. · 

N. 219 A - 1903 

Redacçtío final do p1·o}ecto n. 219, deste anno, 
que autoriza o Presidente da R~publica a 
abd1" ao Ministerío d<{S Relações Ervtuim·es 
o c1·edito ele 30:000$, supplementar á ?"U-· 

brica 4a.-Commissües de hndtes-do art. so 
da lei n. 957, de :JO de dezembro de 1902 

O Congresso Xacional resolve: 
A1·t. l . o Fica o Presidente da. Republicn. 

autorjzaLlO a abrir ao Ministm·io das Rcla
çõea Exteriores o credito de 30:{!00$, snpple
mentar á rubrica 4a.-commissões de limites 
-do art. So da, lei n. 057. de ~10 de dozem bro 
de 1902. 

Art,. 2. o Revogtnn-sc as dispesiçõ:;s om 
conka.rio. 

Sala. das CommissõJs, 18 tle :;etembru de 
l üO:J. -Domingos Gui;;w1·ães. -Hetmenef;ililo 
de Jlio1·aes. 

N. 222 A - - 1903 

Reclacçao final do projecto 11. 222, deste wmo, 
q~te autorüa o Presidente da Rep~tblica a 
cnnc~der ao D1·. Rodolpho de Paula Lopes, 
pro(essol" de histor-ia nat!tl'ol elo Gymnt!sio 
Nacional, oito me>;;es ele licença, com, todos 
os venci'Jlwntos, para ape1'(i.:içoar-se na Eu-
1'0pa na materic~ de sHa cadeil'a 

O Congresso Nacional. 1·esolvo: 
Artigo unico. Fica o Prc:-;ident') da Repu

blica u.utorizado a. conceder ao Dr. Rodolpho· 
de Pauh~ Lop3s, professO!.' de histori:'l natu
't"U.l do Gymnasio Nacional, oito meze:) de li
cença, com toclos os vencimentos, pll.ru. aper
feiçoar-se na Europ:~ na materitt de sua 
cn.deira, revogadas as disposições em con-
tra-rio. -

Sala da,s Commi:-;;;.:õcs, 18 de :-:etembro de 
1903.-Domingos 0Hí?iumies.- lle1·mr.me[tilda 
de llfomes. 

Vae a. impl'imir o seguin '.e 

PARECER 

N. 105-1903 

lndef'ete a petiçr.1o em queos bedeisda FawZdtule 
de Medicina ela Bahi~( pedem auymento de 
11encimentos 

Os bedois da Faculdade de Medicina da 
Bahia. poclem ao Congresso, por mciu de um 
abaixo assignado, augmento de seus venci
mentos, allegando ex.cesso •le trabttlho em 
"Yista. do actual regulamento daquella Facul
dade e porque os vencimentos mal chegun. 
pttra viver honosta.mente. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:12- Página 29 de 31 

ANNAES DA CAMARA 

A CUmmíssão <le Ol'çamento entende que 
a occasião não é opportuna para ser atten-

, dido o podido. , 

M.uitas e. grandes são as despezas que a 
União tem a atteuder. 

Não ha desigu~Lldttcle do vencimentos ; os 
:bodois da Faculdade do Rio de ~<~neiro teem 

vencimentos iguaes aos dos peticionar i os, 
que perce1Jem, cada um, 2:000$000. 

A Commissão é de parece1 que seja o pe-
dido indefirído. . 

S<tla das Com missões, 18 de seierubl'o de 
1903.- Cassiano do .Nascimento, presidente 
-Cornieio da FoHscca, relator, -Francisco 
Veiga.- Ui'bano Santos.-Lcnwí1~do Pitrá. 

Vii.o a imql'imir 03 se.guintes 

PRO.JECTOS 

N. 185 B- lf!O~) 

Rcduc<ltTO yara .')a disc Essao do p1·qjecto n. 185, deste anno, que 
(l:JJa a despe:.a 1{0 J.liinísterio das Relações E;;:teí·iores, pm·a o C[t;-

crch:io de 1904 · 

A1·t. O Pecsidente d<~ Ropublic.a é aut6eiza.do t~ despender pelo 
Ministeri') drLs Relações Ex~criores a imp,ortanciit de 631:920$ em 
pa})el e l. 033:500$ em ourq, cnrn os sen·i'i;o$ do~igna.dos na.s sc
gnin t<js ve1•ba,s ; 

J'l-Soc~rotari:J, de Estado : 

Pesso:tl .................... . 
~IatedaJ ......•... · ... ~ ... ; .. 

2a-Emp1·cga.àos em disponibili-
dade ..................... . 

:-Ja--Extrn.ord íllarias no interior 
indu::; i,cc tlespezas com te
lel!, rammas pn.ra o exterior. 

4n.-Comm\ssues do limites ..... . 
5n·-LegaÇÕ8~ o l'Onsnlados : 

:\Uorn:tnha. : 
P\)SSOU l e m<ttel'ial ua. legu.ção .... 
Consul gm·al o duweeUer em 

I-Iambul'go ....•.............. 
Vke·<.~onsul em BPeinen .......... . 

Argentina : 
Pesso:ll da legação e ITi<tterial. .. . 
Gonsnl geral ern Bueno.;- Aires ... . 
Vi.ee-eon:mles em Ro!'>:J.L'io e Posa-

das .. · ....................... · 
Austria-Hungria: 

Po.3soal d<L legação (augmont:tJo 
de mais um 2° secretario) o 
rnat.el'la.l .•....•............•. 

O .. msul em Tric:stro ...•.......... 
Bclgica e Hollanda : 

Pes.soal e nntJría.l (b, loga,çã) .... 
Consul em Antuerpüt .•........•• 

Bolivia. : 
Pessoal e material da lega(~~ão .... 

Cl1ile: 
Pe1:~soal e material da. legaçã.o •.•. 
Comul em Valp::traizo •.........• 

Ouro 

JA:000$000 
4 : 001).~000 . 

35:500$000 
lo: 000.$000 

8:000$000 

27: 500.~00] 
7:000$000 

2:3:500$003 
7:000.%00() 

24:500~00:) 

30:500$000 
i:000$000 

Papel 

162:200$000 
. 54:720$000 

i0:000$000 

45:0008000 
300 : 000$00() 
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ST.!.SSÃO E~[ 'ÍS ÜE SE1'EMBÜO DE if.>03 

\~ol. V 

Equador e Columbia: 
Pessoal e material da legação (in

clusive a grat.ficação de que 
trilta o art. ~o da lei n. 322, do 
1895) ......•••...••. ·.• •••.••..• 

Est').dos Unidos da America; 
Pessoill da. legação e material •... 
Consul geral c chancellor em 

Nova. -York ............. ~ .....•. 
França: 

Pessoal da legação (augmcntado 
de mais um 2'1 secretario) o 
material ................•..... 

Consulados no Havre, Paris, Mar~ 
se lha e Bordéos .............. . 
Gran-Bretanha: 

Pessoill da legaç.ão ( augmen tado 
. de mais um 2° secrehrio) o 

material .••..••.... ~ .•........ 
Consul geral e chanceltõr em Li-

verpool. ...........•.........• 
Consules em Londl'CS, c~~rJiff e 

Southampton ...•.••.•.••....•. 
Hespanha.: 

Pessoa. I e material da legação ..•• 
Consul em Barcelona •..........• 
Vice·consul em Vigo .••..•.....•. 

Italia : 
Pessoal da legação e material. ... 
Consul geral o chancoller em Ge· 

nova .....•.••..••••....•..•..• 
Consul em Napoles .•...•......•. 

Japão: 
Pessoal da legação (augmentado 

de um 2° secretario) e material 
Paraguay: 

Pessoal e material da leg<LÇ~ão ••.• 
Vice-consulado em A~sumpção .•• 

Perít: 
Pessoal e mal;erial da lega.~~ão .... 
Consul geral em Iquitos: ...•.••.• 

Portugu.l: 
Pessoal e ma,teriu.l da legação •.. 
Consul geral c chanceller em I.is· 

boa ....•........... •<•• ••••••• 
Consul no Po1•to ••.••.•.•.....•. 

Russia.: 
Pessoal e matet•in.l da lcgnçíi.u ••• 

Santa Sé: 
Pcsso11l e material da lcg<l,ção .• . 

Suissu.: 
ljcssoaJ e ma.terhtl d:~ legav~1o .•. 1 

Coll$'Ul em Genebra ... , • , ••••.• , 

31:500$000 

37:500$000 

16.000$000 

4.4:000$000 

31 :000;)000 

43:500$0UO 

14:000$000 

21:000$000 

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

35: 500;~0:"!0 

14:000$000 
7:000$'!00 

21:500$000 

24.: 500$000 
4:0D0$0QO 

::H: 500$000 
7:000$000 

36:000$000 

14:000$000 
7:000$000 

27:5008000 

23:500$000 

2:1 : 500$000 
7:000$000 

4'17 ' 
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Urugua.y: 
Pessoal da legaçã.o e ma.t~rbl. .. 
Consul gern.l em Montevidêo ... ., . 
Consul no Salto ............... .. 

Venezuela: 
Pes:10a.t e material d<.1 iegação ... 
6a- Aju!las de custo .••..•....•• 
7a - · Extraordínaria~ no exterior. 

35:500$000 
10:0::>0$000 
7:000.$000 

. 22: 500$000 
130:000$000 
45:0J0$000 

Sala d<tS Commissões, 18 de setembeo de 1W3.-Cass·:cmo do Nas
cimento.-IJa·vid Campi~ta, relator. -10·anciséo Ve(qa. - U1·bano 
Santos.-ConwUo ela Fonseca.-Lattrinclo Pitta.-Anizio de .4.b~·en.- • 
Galeao Ccw·!Jalhal. 
L:::...~:;;·-

N. 228 - 1903 dezemb.ro rle 1902 piM'a .;_ Diligencias poli-

Auto,·üa o. Poder Ex e.cuti'Uo a abril· ao Jlli· ciaes-.Lé insufficlente par<.~ occorrer ás despe
zas dessa, naturoza até o fim do exercicio 

nisterio da Justiça e Negocias Intnio1·es o corrente. · 
credito de 100:000$, supplmnen,ta,·. à r?.b- Diversús circumstancias contribuíram para 
brica f.:f:a. consi!Jnação-Dili[!erJcias Policiaes onerar esse ci•echto com dcSl)czas qüe deV:ií:1.m 
-, do art. 2o da lei n. 9ó7 , de 30 de exceder-lhes os limites; entre ellas podm•ei 

· de~embr·Q de 1902 meocioua,r como -de ID<tÍOP ímportancia. as 
o Sr. Pl'esidente da Ropublica, em Men- seguintes: · 

sagem de 9 do corrente, pede ao Congresso a) i~ contingoncia em que se encontrou o 
Nacional a necossai·ia. autorização para abrir actual chefe de policia. de sa.tisf<tzer o paga
um credito de 100:000$ supplemental' á COD· mento de despezas a.,vulta.J.as, determinadas 
signação -Diligenci.as Policiacs-.- d~ l'Ubrica pela.s providencias que teve de empreg;w no 
14a do .orçamento dadespeza do Ministerw da sentido de g·al•a.n&ir a ordem pubLica, por 
Justiça, e Negocíos Interiore~. A insuCii.cien frequentes vezes sob a amGa.ça de serias per
cia da quantia de 400:000.~, votada naqu·~lle turbações, principalmente com as numerosas 
orçamento, para os serviços a cargo dess.~ gréves, que tornaram ünprescindivet um 
verba, vem demonstrada na exposição in- serviço peemanento do rigorosa. vigilancia 
se1•ta. mais adianto, na. qua.l o ft~cto é oxpli- com dispendios rola. ti v a. monte consideraveis 
cado por certos acontecimentos a,.nor•ma.os -grévcs que se rop1·oduziram em diff'~l'entes 
succedidos durante o anno e pela demora. classes laboriosas, o,ccasionando sempre me-

• havida. na creação da guarda eivil. dída.s oxtra.ordinal'ias; 
Tendo em víst::t esta disposição, :t Com- u) a occes:lidade de pPVvldonciar com se-

missão .de Orça.monto vem submetter• á gu1•ança, prompti .ão c pessoal e . .;colhido 
consider11ção da Cu.m<.tr<.t o seguinte pro- sobro as diligencias para. a apprehensão de 
jecto: mueda. falsa e valot•es fafsificartos, descobri· 

mento e pris,ão dos· falsificadores, etc., do
O Congresso Nacional decreta: vendo· se notat•que a. multiplicação dos f ~c tos 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo <.mto1·i- criminosos exigia dil.gencias numerosas, frc

zado a a.bril' ao Ministm·lo. da Justiça. e quentes e inilludrveis; 
Negocias Intel'iores o c1·edito de 100:000$, c) a demora.·-na qrganização da guarda 
sp.pplementa.r á rubrica 14n., consignação-Di- civil e a consequento necessidade de manter 
ligenchts policia.es-do a.rt. 2<> dtt lei n. 957, por este credito o corpo de agentes de segu. 
de 30 de dezembro de 1902. rança, que, em co-ndições normaes de m•dem 

A1·t. 2.o Revogam-so :.ts disiJosiç:ões om publica, impOrta em uma despeza. mensal de 
contr·ario. 17:000$000. 

S 1 a C · - 18 d t b d Apo~ar da rjgorosa economia que tom prew 
· a a · as oronussoes, 0 sa e@ ro · e si .ido a todas as providencia~ que as cir-

.1903 • ...,-0assíano do Nascimento, presidente cumstancias mencionadas e outras ainda tem 
-Urbano Santos, relator .-Cornelio da Fon· · 
seca.-Lautinld P.:tta. -Galeiío Oarvalhal.- exigido, torna-se necel:!sario solicitu,r do Con· 

· • Tr • . grosso Nacional a. conccs:;ão do credito sup 
Franctsco retga. plemontal' de 100:000$ it . verba n. l4 d· 
Exposição ele nwti,vos a que s(~ refere o [)(treoer urçamento deste . Mini~;tet•io para oacorrer á 

sHp,·a despozt\S com-DLligoncias Policíaos--u.té 
fim UO CQl'l"OUte OXel'CÍClO. 

-sr. Presidente da Repuhlica- O credito Rio. de Janeiro, f.l de sotambt'O de 1903,· 
do 400:000$ vota.do na lei ·n-. íJ57-, . de 30 de J·; J. St.!aiJ1'a •. · 
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SESSÃO EM 1!) DÉ SETE1\113RO DE f903 

O Sa•. Presidente - Esta.ndo ad.e
anta.da a hora, designo para amanhã a se 
guinte ordem do dia : • 

Continuação da votação do projrcto n.IIS, 
dos te anno,quo cre·l no Districto Federal mais 
uma. secção da Jtiatiça. Federal (3 .. discussão); 

Votáção do projecto n. 224, de 1903, auto
rizando o Poder Exocuti v o a abrir ao Minis· 
te rio .d<\ ln·lustria, Viação e Obras Publicas 
o credito extraordinario do 600$ para occor
:rer ap pagamento da~ gratifica~~es devidas 
aos 1 os escripturarios do . Thesouro Federal 
Bernardo Hilar·ião Alves da. Silva e Alfredo 
Regulo ValJotaro, incumbidos da tomada uo 
conta~ da~ Est l'adas t!e Forl'o Cara.ogola c 
Santo ~duasdu au C\\dl'.)eil•ü tl\) ltapmnil·im 
{:.!n discussão) ; 

Vuta,;ão do pruject·J n. 2~.=;, tliJ I 1)113, tLU· 
tvl'izandu u Pvdot• Exo !Uti vo u. al.H'Íl' au !\li· 

nis'.el'io da Fazenda. o credito extra.o~dina.rio 
do 32:862$30) para occorrer ao pagamento 
do:~ ordenados devidos a .Joio da Cruz Secco, 
bem como os juros da móra e custas (2"' 
dhcussão) ; 

3a discussão do projecto n. 170 A, do 1903, 
substi tutívo do projccto n. 105, de 1902, que 
I'egula as marcas de propriedade dos animaes 
muar, cavallar e vaccum em todo o territo
rio da Republica ; 

Continuação da. 2" discussã.o do projecto 
n. 3.29, do 1901, declarando da competencia. 
privativa da União decretar impostos sobro 
generos de. ori,gem estrangeira, o dando 
outras pruvH\oncias. 

Ll lVantu.·so tt ses.~ãu ás 4 hut•a.s u lO ml .. 
nutvs dt~ ttu•du. 

SGa SESSÃO EU 19 DE SE'l'EMBBO DE 1903 

l'l'esideneia elos S1·s. 1 'tw/a UttÍIItal'áes (P1·csidunte ), Oli·viJÍI'(t Fi!)Hcil·eclo ( 1~ Secl'etal'io) · 
e Pttt!~!t Guimm·t.l'es (Prcsitlcnte) 

·Ao meio-dia. pt•ocede-so á. chamada, a quo 
t•e,;pondern os St·s. Pa.ula Guimarães, Alencar 
Guimal'ã.os, Thomaz Accioly, Wandet•ley de 
Meodonç:~o, Joaquim Pires, Eugenio Tour.i:nho, 
Antero Botelho, Aurelio Arnorim, Rodrigues 
FernanJes, Anisio de A breu, Gonçalo Souto, 
Fonseca e Silva, Paula o S.lva, Teixeira de 
Sá, Bricio Filho, Arroxella.s Galvão, Rodri
gues Dol'ia, Joviniano de Carvalho. Felisballo 
Frei re, Domingos Guimarães. Neh·a, Felix 
Gaspar, Tolcntino dos Santos, Par.1nhos Mon
tenegro, Rodrigues Saldanha, Bernardo Horta, 
Heredh do Sá, Mello Mattos, Americo do Al· 
buque;-que, Galvão Hà.ptista, Laurindo Pitta, 
Julio Santos, Mauricio deAbreu, C:trlos Tei· 
xoira Brandão, Carneiro de Rezt3nde, João 
Luiz Alves, Leonel Filho, Adalbel't.o ~·erra.z, 
Henrique S:.tl.leil, Calogeras, Carlos Ottoni, 
Manoel Fulgencio, Nogueira', Ologar;o Ma
ciel, \Vencasláo Braz, Padua Rezende, Mo
reira da Silva, Je.suioo Ca1•doso, Bernardo 
úe Campos, . F1•ancisco Romeiro, Ferreira. 
Braga., Eloy Chaves, Joaquim Teixeira Bran· 
dão, Bel'nardo Antonio, Lindolpho Serra, 
Candirlo do Abreu, Carlos Cavalcanti, Paula 
Ramos, Soa1•es dos ::~autos, Domingos Masca· 
ranhas, Cassiano do Nascimento, Vespasiano 
de Albuquerque, Diogo Fortuna, Campos 
Ca.rtier o Homem de Ca.rva.lho. · · 

Abre-se a. sessão. 
E' lilla o sem debate approva.da a. acta da: 

sessão a.ntecodento. 

O S1•, Alencar Guimarães (fo 
See1·etado) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Representação da Associação dos Empl'e• 
gados do Commercio do Rio de· Janeiro, 
pedindo que se converta em lei o projecto 
dest:t. Cam"ra n. 329, de 1901, declarando da. 
competencia. privativa da. União decretar 
impostos sobrd genero de orig<lm estran· 
geira..-A' Commis-são tle Orçamento. 

O Sa•, P1·esidente - Fica. sobre .a 
me.sa dura.nte 3 sessões diurnas. na fórma. do 
Regimento, o projecto 185 B, de 1903, :flxa.n· · 
do a desp3za do Ministe1•io das Relações Ex· 
toriures, redigido para a 3 .. discussão, con
fot•me o vencido, p :J la. rospoctiva. Com· 
missão. 

O St•. Heredia de Sã. (')-Sr. 
Pt·esidonte, nas dui!.s· legislaturas pas.>adas 
occupai-me com a maiur tenacidade do se1·· 
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r1viço de abastecimento. de agua. c~ p .pulaçlo 
i idaTapitu,l Feder~l, e .tos mclhoramentus qu3 
fjera.m necess::trios ú suu, 'cgula.t>1dado. 
::;:: E, S.r. ·Prcsiden te, na defesa. de di vcPsos 
· · ; .~)rojcctos, que submeti i :.L consiúer~),çfí/) da 
/Casa.. tive ens"jo de vir por Yczes <~ tt·ilmu •,, 
it.orn:mdo-me atê de al wma í'órm<t impcrti
jinente, porquanto não foram poucas . <LS re
~cliunaçõo:>, quasi sc1nprc oam•gie.us, que tive 
]!de .fazer p::l.rJ. SJlicHar da Comrnis::lio de Oe
<)!mepto" parecer ~obre aqucllos projeebs <L 
zql,le acabei de me telbril•. 
~~ :0 primeiro dellos eonsign;ll'a a. quant.i \ tlc 
:Jo.ouO:\ 00$ pam occorrer ü.s dospeza-s neces

·:ist1ria.s com a1uelle smwiço, ma~ a, Cama.r· ~ 
·liwsa·1. o~casião ncgJu o seu asscntirncnto a 
,:medida de tanto a.lcancJ, alleg,mdo-se então 

·; ~que, com o compromisso que o Bruzil as
::sumira no o.5tl"angcirv cvm o con tl'.1do do 
,/:t'imding-loan, o 0Jvcrno não podi t t~csp2ndoe 
;:;qua:1tia ·tão avult::dt1. 
:;1 Apresentei outro pl'Oje~to rcJuzindo o.;;;sa 
H!ni~sma . quantia a 5. OUO:OOO$, mas n.pcz.ar 
Fdeasa rodu~ção, n. C::t.mctPi1 entend(Hl não tJl'· 
Ilhar ofl'uctiVJ este pro,j .:e to o, Sr. Prrsident.e, 
iJ'tivo necossida(ie do lt1nçn.r mio do um tcr
HP~iro recur3o, qu::tl o do ma.nJat> que a l'enda 
!·t;li•lui.Ja ro.::ulta.ntie da. cobranç ~ das ta"<as 
!i

1
:da p_enna. de agmt fJ:~se itpplica.da a esse sei.'-

1' . • 
•JlVlÇO. 
!il 'Este . projccto lJgt'JH, é cm·~o, parecer da 
i :;commis::::ão dJ Orcamc:1to,. porém ao tra nsi
l(jtll.r a9.ui encalhou em 2a discussão sem que 
: ~'àté hoJe a Camai'n. SJ tcnh t prununciado :so-
"ljb'l'O elle. · · . 
.i. Lembro-mo da divor"gcncia. que havia sohr•) 
·jsi oxistin. ou não es.so s:thlo proveni nte da 

i r.~nda das poom~s do a.gua, porque o illustrJ 
íDeputado por s~mh Cath:l.l'ina, o Sr. P.wlu. 

:~R:mios, por vezes voi tl á tr·i 'Hina. pt~1·a. dizer 
i! quo esta ronda e;·a fictícia, o porb.nto, cem 

I, clli não se podc1•üt custear o serviço. 
· O SR. 'PAuL.\ RAMos-E~f;a,~ inf'oJ.•mações 

:1 foram: dadás polo Mioi.~tl'J da Vi>•çiio. , 
·,r: 0 SR. HERIWIA DE SA-Mas, SP. Pl'L'S!d:'!n· 
}I te, .r:ut pi1ra relntcr a opinião do illm~tl'e De
ikP1Itado, í.Lprcscntei in rormaç-i"ios r~olh idr\s · no 
·l mesmo Ministorio n. que S. t~:x. ac•tba. tlo se 

feitos existentes no alntstccim Jnto de agua á 
populttt;ão, nu, ent;10, p :.n· occasiã.u de se dis
cuti!' o Orç ·~mon to da. Viaçú.o, ma ndei umt1 
emenda cJn~jgnando a. qua.niü do 600:000$ 
p:1ra occorrer <ts J.csp:-zas ncccs::;arias. exclu· 
si vamcnte pa.i'J, o ht~.Íl'l'O d;; Boi.a, f'ogv. 

De fa,ct:>, S:· . Pe.JsidcntJ, foi cJm e::; b. 
quanti:1 relath-amente pcqnona que a pop .1-

htção do bairro de B:Jtafogo t>J m tido um 
serviço mais supportu,vel no seu ab~tstcci
m.mt·:.> de agua.. Isto nãç> impede, porém, 
que o rest;o d~t popul<~~·ão da. Capital c.Jn
tinlle a SJffl'er p0la l"u.lta <los te liquiJo indi:i>
pcosa vel :í vid t. 

Sr. {)ecsülentc, qu:'.ndo v;te Ji1zor pJ.rtc da. 
o"t·dom do dia dos nossos tea.lnllw o projccto . 
sol.J:·e hygienc da Ca.pital l•'ude~t'a,l, p~Ll'ccc-mo 
que. nenhum pas~o se deve dw ante_; do ser 
m 3ltwrado o serviçJ d) aba~tecimento do 
u.gua, ; pn•,lu,c, incont.cstavclmcnts, a a.gua. é 
o cLomJoto ossoncin.l parJ, n. hygienc pubUca. 
e pal'ticutar~ 

Pvrhnto, desde que a. Camari1 cogita do 
sancümlmto da Capital Fedoral, não devo 
regatct1r rccurscs afim de ser a mesma Ct1· 
pita.l abas~ccid.1 suffi ·hmGcme:J.t·J da.r1uellc 
prüci.oSJ liquido. 

E p >!'flue assim penso, o pol'Clue a lmpren
Sl. CJnStln tcmen ~c reclama. do 1 pode;·es pu
bl:co.s Pl'JVidcncias nc3.::e ::;ontido, e cn.b:mJ.o
mo, como rept\}:WntantJ do Distl'icto Fc
dOrJ.l, b · dwcr do cuida.l' desta assumpto, 
venho mais UlllêL vez solit~i t·u· a a.~tençã.o da 
Ca.mara p .Ll'a um pt•ojocto .ídcntico a out :·o 
que ap1'0S311LCÍ em tomp:J, c..>nsigni.l.n<lo a. 
qua.ntii~ <lo 5.000:000$ para. oc~ol'rer :ls 
dcspezas nccess::trias com esso serviço. 

0 SR. CA!'iSJA:"iO DO NASCIMENTO-V. Ex. 
saho que não cs~apt1 á$ cogitaç-ões do Go· 
vcrno mclltomr o SOl'Viço do tLb~tst3cimcnto 
de agu:i. 

O SR. PAULA lL\l\WS-0 Governo costá au· 
torizàdo a dospJ11llm· o !li.U cntendor, com 
esse soí• v iço . 

O SR~ HEr:.Er>JA DI~ SA-Ncsl;; c:\so o mou 
Pl'Oject.o vnm a.o nncont1•o dns dcsRjos do 
Govm·no. 

, oxhubcl•antcmente que a cobrançJ. da taxa Tenho concluído. (Jfuito bem; m.uitu· ueu~.) 

1 

rntol'ir,infol'maçõcs eskls que vinba.1u pr·oviM' 

! das peon:ts do ngu~ dava uma. somma. sum .. 
: ciente para seL· applícadu. á dcspoza com.:i-~ O Sa•, I-»••esi<lcnlo--0 peojecto fica 

.!J gnada .no .proj eto,por espi.~Ço de 5 ann ~. c.)m sobre a. most1 até ut1Jcrior doliber•ac:íl.o. 
~~ O QUC ~C a.lCU.OÇ1I'Íí1 O melllor<LI11COtO um.:SG • 
!!' serviço. O Sr. Nelva. pede dosc11lpu. dc.J vuHae 
.::( ·o· .8 . . 1.. t- - • á iir•ibunn. pu.r;t t.·u.tu.r· d.e u.~sumpto tle quo 
;,i· . R:· ~AULI.\ RAMos- :-s~o, cn ao, na.o é aniA·llont,em se occupou. 
; 1ren~a llq ludn.. . . Nã.o to1•ia cortu.meuto cançado a a tiíenç:ão 
~- .· . Q 8~. HEREDIA nt~ SÃ-Mas tcntlo ficado, dos íllustros collcgn,.; (nao apoiados), si não 
:1 como d'is'so, encallw.do o projocto om 2a clis· í'ot'iL a cor·l,oza do que até agul'anão 1,cm 
· .. , cuss!o o como p.·ioclp<tlmonto no baiL·r·o do lmvldo as providenciu.s in.di.'3pemnvois pa1·a, 
:::·Uuta.Cog'u 13l'lUU ft•e rptente ~ o continw)s os uo· cui'[tl' o rmll, eonh•u. o qual qua,f:i todo opaiz 
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se está. queix.\udo c que devia se<' sana-lo o llne é rc~Ll, nã.o do hojJ, é que as pro-(i f:\i 
pelos podC!'CJ competent3s. vidcncia::; solicita.das rlost·t tt•ibun-:t., om nomPJ;$ci 

Rccta.mou outro dia, em nome tL) cm1- d.~intorn ;s--.snlr.v;vto:-;, cmlfls,)am~t>c osq1n?i~~ 
mcecio do scn Estado lll1.t.a.l, l11'ineip:llnonr.c -;o pt•dndom ao~ m n·im,"J .lh" eomnFH'eiaes;·\i ~l;S 
da. c •, pita I'. a pcn :1 s :t i\(. t.n n <:à o do n J \' IWnO ~ •. !. rt. ~, ... fl~J-)1 :_.-,n. •. • ·,:a··:·.::. ll i) ~;'l,\' ~~i;; ' I.Ü.t) ~:;)o tlt"· \'i íLI m 1'!1-te'';·· ...•. · •. · ... -.T.·._··_.~.::·.'.·.'_:.:_::_:_;_ .. : ·.· 

p:.tr~ as qu0nas que Stll'.'-'iam p1r p1Pto do.;; , __ ,., _ ~ 
bancos o do commor·ciu d1. B1hia, a. pt•Jposito N<u po le rJst t.H' 1\ u' tla:::, fpto a ·qnost;t.O'tt·J' 
dn lnvm· naquella p : ·,u~a. ceeca de lO.OO J:080S dit truCiL da:s ce1iu!as é de gr·ando impot•tan-<:~i;: 
em dinh }Íro a subJtit·;ü, s~. ln.ventlo no om'~ ci~t, e, si ignol'J. qu:; o Governo ienha. tomado~~ f:,'~ 
tanto ape:ia.s 2.000:000$ de dinheiro novo. prvvitloncias é pQl'•lUe uã,o convive com o Go : ~t:~ 

Não ln, nJ cmhnto, providencias. vc;·no a r1ue <.Lliàs ll.poi:t, ro3eevat!lo-se o di- :': ~:? 
Si as h::t qnaP.s são '?! Pa.ro~J-Ihc mais quo eei~o th~ cxp')n:let• s1rnpn a su<t opiniã.'J, ;:! i;tt 

nenhum~~ pôde havc1·; dos:lc que nào pussuu o pot•cpHt cJLLucl S·Jht•duJu 03 int1l'OSdo.5 das}}~ 
Governo o indispensavcl dinheiro nuvo p:tl'a. clas·;e., que I'Oproscnta., os inbresso.-:: imm·J- 1,; :1-:~ 
a sub~tituição, está na ob•·ig .. tçã.> de m:Ji~ di:ttos do sou EstadJ. \ l\; 
um:t ,·cz prorogJl', PensJ quo o G.JV01'ilo tlJve n.quioscer ã. :Ci~ 

A um ap::u·b do Sr. Ca.logcra:3, diz que, si sollicit.açã.J gm•al. e, si nri.') escuta. a. voz do ';U.! 
houve resposta a n.Lgnma cJosuli;a de São Depul;n.do mtti5 humilde ãostu. Casa . (nt1o ~J::ii 
P(tnlo, esta não foi public~atla, nem o Governo apoiaclos), embora l't~pecsent:tndo centenas o :-~: ; 
se dignoa do da.t· úe!la conllccimonto, milh:.tres de cidadãos, n.o menos escut~ a voz J:J;, 
ao humilde Dcputa.ún, ao rcpresent.a.nte dos que se reputam cirgã.o; tLt opiniã.o pu-fi 
de um commorcio p:·obo, de uma capital de blica, que e3táo acul'd.cs a reclamar. · : 1.::;; 
primeira o1•dom do um E~tado imporhnte. Tl3m entre mãos dous orgãos impot·tantes;i:Z 

Ainri<1 l'esponLI.en!lO M mesmo itpartista\ de- de publicidade, antigos, acatados, um, o de· ; :; 
clara que, ::li nf.í.o fundament'JU requerimento c.tnó do na3so jorn:l.lisfao, e o outeo, o seu~;-, 
rlo informação,foi eeceio.;o de ser m<1l inter- immediat1 em a.ntiguidn.do. . - ~;; 
pl'otado n~t intenqã.o o pwa não dar eilt'<lctcr Diz o telcgeàmm3. .~·o Pai:: · ~;;' 
diver'SJ á sua natural, o·Legitima solic,bção. seu intuit:), rcf\.windo-so a este tele~~H 

Diz -se que h a. lei onde vem eonsignn.rhs tt:-; ge :~mma-o uh i está. c.:>1120 comprehcnd~ : sCr·:-
1
;1: 

mrdidn,g quo 'podorn SJ.ncar o mal a. qno so se repro;ent:.l.ntc da naç:au-ú <.lcfootterintet~~;:{ 
l'eíoro; pois que ~:1ia. osta lci-q11o srja, olla ossos dos out1·os Est.u.los, por.JIIe já. tratou d~ Jii 
e:weutadi.t e Cl!W.nb untos, q11o o casJ urg-1 qu ;stão sob o ponto de vi.skt dos interesses~~; 
(apoiado . ) lh lhllb. · ~ 

Não ccnllcce bem as leis, mas lô lJcm o Aqui e::>ti.i. o Lnle.~ramma uo Pv.rá. · ( Lq; )· j 
muito a.s ga7.etas e po~· olltLS sabe que, do o l'u.ct·) ~ t ~l quo já ltu. pt•o&cdtos dos bancos: ' 
diV'0l'daS praças commorc~nes do Brazil, p.:w· dca.ntc do jr(zo l'oriet•<d, o qno importt n_à.:f 
tem rcctl.maçJos a r.Jspeito. pJs~iuiHJ<tJe do inlo:ll!dza,;üe.s pot• perdas ~ t 

O quo Sj,IJe, quo se nho porlc contestar. ê da.mnos. .. ~ 
qu1 aqui me.3mo citas já. so fJ zem ouvir; é A' pergunt \ tlo g1 •• Calo gora~- 11as~adas:; 
que no Pat•ú. os kt.ncus não quorom mesmo om quo ·t- _ J•espJndc quo 1gnora.; mas 
recel>er o dinheiro a. recolhm·-se, quo ,já. so sa.bJ que css.~s ·ban~os tcem advog-udos que 
ostão da.ndo crise.;; commor.:dacs á f'..tlta do nã.o háo do lazer pt•otos&os por pura t'orma-
numcr·<wio Pl'üeiso. Jidade. Limitn,r·S3·hia a. descer da. trihuna, 

O que não pMe c0'11prollent.lm·, i L dizendo si não tives~c con . .;idern.çúes de ouü·a. ordem 
quo não n.drnittia ... o t:.dvez fo.3.m esse a. ('azot·, quo 0 ob:·igam a continuar no seu 

· o termo mais adeqll tdo), (o qu3 não póde ~liscueso. (ffo. diver.;os l!pcwtes.) . 
c.Jmpl'ehon :ler é quo, flí tivos5o h LVLl:J al-
guma pt•ovirlcnciu., c:;;tt ni'í,o fus3e connumi- O Srt. Nr·:IVA-Ol'a, o corrnspondontc dnsGa. 
cada, si nã.o polos ot':!iios otnciaes, ao meno:; gi.tZ'.1t·1 é, a.o que Uw con~Jb., oppusicionista 
p:Jlos o1·gãos intimoi.l do GoVl't'no. dJ gover.w do E~t:tlo. Veja-se, pot•ém, o 

As recli11naçõe.~ não rlovom ::;m· attcndiLia.s quo diz o cor1·e;;pJnbntc d.o Jomat de Com· 
segundo [L ~ua. urigcm, segunJo a sua prJ· mgrcio, que niu (~ oppo:-;iciJrlista, pJiS é sa
ceclcncir.t. · bi:lo cu:no o Jol'l'tal se o~l'orç:t em }H'vcut•a.t• 

Porque foi o mai:; humiL•lc tlcputa.t.liJ CJl't'ospondont.cs alheios ú.s paixõ:J3 parti· 
(niía apoiado) qu:Jm levantou •~qui a quest.ii.o, ÚV.l'Í<LS. 
11ão se sognc que cllu. nli) deva, ser tttr,ondida. «Diz a P1·ovincia ..• ~) 

Certu.mente, pot'Ltun eontt·u. ello l'CcCamam Si não se engan:.t., a Pl'ov ·nci ~t é Ot'g:lm quo 
toda. <L imprcnS<L, os b:wc,Js estrangeiro.;, o, srul;m1t:.t. 08 govornos l4'eJot·..tl o do 1~s ~.ado. 
·quLtndo o.'no., t:LIIarom mí.Li-':l ttlt.o, t.t.Lvoz. ~e- (Uoutinúa a ler.) _ · 
j'J.Jn ma.id dJ pol'to o molltor enton liil•>S. Accl'O.:\cont.a. a. fvUt:t, o ch·trn~ ~t a.ttenç<10 

Na. u.n.quioscencia. consl;u.nto do Pa.r:la.mon!;o p:.tr•a ost:) p.mt >, <U1f!C os b:tncos ínglozc~ de
ao Jo::m01rti v o, nn:-;s:.~ doçura, etn q,uo vr.tmos, ola,!'~l'i111l· .• 
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f 
\ :. Vê a Camara em que contingencia foi fi
!?~r aquelle commercio, a . repartição cl:J E:-:
:it;ã.do, por orclem superior não r~ceho, a 
1Alfandega faz o mo~mo, c não l1n. dinheiro 
:para se fazer ·a ~uhstítuição. Ne.:Jte circulo 
\;vicioso e horro!'oso, pergunto: qwtt ~Of';i. n ~i-
:;t~lMão da pr•aca ~ · 
.:: E isto que aqui e~tá. dcscripto·6 o que ~h 
'lha de dar simultaneamente em to:lo;; os Es
:ltados, na~ mais principae~ praça:-;. 
'; "No seu praprio Estado, ha bancos esLran
'igeiros, on.le são dnpnsitadas gi•andr,s SJmma~ 
i é sabe-Re que solidariedade ha entl'e ossos 

.';bancos estrangairos,quanto mais quando, em 
;\regra, são SllCCUrS:tCS dos bancos lHlUÍ e~t ~
'! balecidos, e estes jêl estão, como vac mos
i1tra't' â. Casa, protestando contra mediJa tão 
1.vexatoria, tão attentato·.·ia dos interesses do 
: comm(;lrcio, e, portanto, dos interesses do 
:),povo, de que o orado_· principa.lJnente co. 
i gita.. 
i Vae a Camara s:tber de mais um facto 
'./importante. (LA): 

Vê a Camara Q que hn. E, si el.la não o 
-escuta, é porque pens:\ ;wcol'de om o ora.tloi', 
pois não a suppõe tã.o in1)la.trioticí1~ IJ_tle não· 
cogite, como o orador cJgH:t, de.-:to nssum

.. pto de magno interesso publico. 
. Faz s~·ntir camo vão agh• os bancos <bst.a 

Capital, cu,jas :mccur~n.es no.:; E:'\ta.<los nã.·J 
ttu•darão om intervir. (Lê). 
. Ta.mbem no Par;t ·~c~ontnf~O a mosm~l comn. 
(Lil). 

-- Estlt 1.ra,!,ando 1lo nm n.R:mmpto·quo, snp-
põe, devia antes ser trntado pot• uma, com

. petencia f!llü nii.o o ntenos oul,oudi.,lf) onl.1·c 
·os Oepnk\d,):-\ prc:mntes, ( uao ap:Jiarlos); 
occilpa.-Ke de um assumpi,J q1m diz t'e
·speito ao sangue, :í. vida· de no::t.;;o~ eon
. c.idadãos; qnor ao menos s)r ollvi<lo p3los 
8~8. tachygraphos, par~ fJUe, si o Governo 
nao der resposta a. estai'! r·ecl.am;tçõcl'!, ficar· 

.o puhlico f:labendo q11c 11011 v o um Dopu1;aAo 
que não trepidou om vil' <h t1•i.hn na ftt.zol-as, 

; em nomo de SI3U!:~ concidadãos, 11i:í.o só da 
.. Bahia, como do i,odos o~ onr.l'•JH Estn.'l.os. 
· Os honrado.! coUngas <lescul.parã.o o~ttt oxi

. gencia. 
Agradecendo aos h·Jnrosos apartes com 

que diversoa Deputados acabam de dl$tín 
.guil"o,lastimarú.,no emtan&J.si algum coll.eg;L 
qnizora descobrir om sua jnsta, f(JClama.qãp 
um prurido do oppo~içã.o; o qno absolllt:t
mente não ·h a.. 
. Todos sal1em que a.compa,oha o Governo, 

·- mas dizendo sempre que acima dos íntm•osse5 
"de quem quer q11e sc,ja, eollocu. o~ intc~russHs 
do seu ~J8tado. 

·· ,Já, disse muitai3 vezes-são eiL•cntos con-
contricos; r1 Bahia. om primeiro logar. 

. I~ ni'í,o f~ n. Bahla só, (! <~ União inteh•n, quo 
Qst:t n rocltUlliU'i (~ S, Pa.ulo, sil.o os p·r·oprim~ 

delega,dos d\.) Gororno, (~ o inspector da. Al
fandega dJ Pará, que não (1uerem receber o 
dinheiro. ' 

(Trocam-se dive1·sos apades dos 81·s. Cas
siano,_ rlo Nc!.~cimento, Gologera.~, - !Ienrique 
Sa!lcs, Ante1·o Botelho e oull·os). 

O Sn.. NEJVA--0 govfwno. diz o illust,r•e 
Deputado pelo Rio Grande do Sul, o presti
gioso leade1· pn.l'lamcntar, tem como snp/crno 
intnresse attender <.t í;"da a orüem do reht· 
ções emánadas dcsseil interesses; bem, não o 
conl;es&a o é em nomo tL•ss~s intosscs quo 
falla tambem, c si o Oover·no es~á uecidid11 a 
attcndm· a essas reei::\ mações, po1·q ue razã.o, 
si a medida é justa o razuavol, lta de sol' 
Pl'Ol'ogada sómente por tres ou q_ua.tró dia') 
antes de findar~se o praZ:)?. - · 

Pol'quo razr6· não ha. ser q_nie.3, para cvíta.1· 
pelo menos c.;tas difficuldades qno apontou 
até d~ s:thitlas de navios para. a li~uropa~ 

Ondo este Argu.,; quJ ainda não enxorgon 
uma medida tão util e nec:ossarin. '? 

E' vm•dade, s:1bc-o per.fei•;amentc, é n::t
tm•al o est.:l convencido; -porque si nã.o esti
vesse, não daria, o seu apoio, que o Govorn.J 
não tom outr·o intuito senão cogitar dos in
tepo;;~es da Uuião . 

Mu,s (l pt•ociso que compeehcnd:~ o Governo 
quo pot• a.c<tso, 'rmndo elle ni'í.·J sn.guit• essa 
rota, o Congt•o;;so tom o d~vcr, pr!lo menos, 
de chama1· a, :-.tw, at,l;nnç?i.o, s tlvo si :Ltt! o:-~s :~ 
d.iellHo jillhe qucr~·m ncga,r. 

Si quízcsse }_)l'nlonga.l' o clelmtu, enl,earin, 
em out.ra. ordom (l.., considm·açõcs p~tl'tt mos
tt•a.r {{UC n I;(} nem ~~ cut•itd :L tt·uca (.h~ ui11lteit•o 
pol' meio de o.ha,timento. 

Ao itpat•Lo 1lo Se. Calogm·.u~ em qun 
lhe in :1uíre sí o or<tllot• nnga. i~ to, csto 
dccl:.l.ra. quo pelo monos não acha cm•íal, 
pOl'CfUO nos outros paizcs em qun se per
mutao dinhcil'o, ns:t.tpermuta. (1 feita poPque 
o Governo pronw:,l;,3 pagal~o em out·o. 

Lomln·a r1ur, nfí.o é em tã.o poueos dias quo 
fi.Lit:tm p:.Lr'<t. o pr. ~zo finch1· <lllC o Govot·no 
pod.et•á onviar :1s s;mmitS nocosssa;t·L.ts a. tií.o 
longt~"' dhd,u.ncitL~. o fJIIC porlir.t.n l.o só lw. um 
moio, nTi,o ha nogal.-o, (l Jll'Ol'Og:.Lt' o pr;;,,r.o. 

Nií.o })l'.li"Oga.nclo, nfi.o havond.o o dinheiro· 
pu,rn a suiJ.':lf,ii;llir;ilo compleüt,, os IJHB ficrtrcm 
com a,s r:ol~a& :'lofJ'I'erão o do~conto. qrul (l :ti(l 
cro~conl;o c Vl\e mesmo :i, pOI'd:.tcornplol,it. 

lo: n:"i.o ó isSJ o fJIIO I!Sprwarn os qun sofl't•cl
ra.m ns:;;o do~conto, a.quollos quo rcclllmm es~o 
dinheiro das mãos tlo GoVOI'llo, c.orn a, pro~ 
mossa do l'Ccoheronl qua.ntia cqnivalento no 
'l'hcsoni·o Nacional, promossa imprcss;t nas 
cednlas. 

Poderia responder á. e~t.r·anlHtza. que cansou 
a,o nobre Depul.a,do pot' Minas :1 sn;t pt•opo· 
I·H} cÍ';~ "lPndo :~ri;igo do J01'ni~list:~ ~~ornpel;1~nto 
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e provando a~sim que ha opiniões nu sentido !num~, este c1unl'i~L nnis açudes para o 
d~~ opinião que aventava. Ceará, aquoUo mais unn ostrad.a de forro 

O mal ficaria sanado si o noln·o Dr:putado, para o ruo Grande do Norte, aquollc outro 
com o pre:;bigio de qne dispõe, concol'rosse tambom- uma p:1.ra lVrinaR ... Entrou e excla
para, cpmnto t~ntcs, sct> cxpod.ld<1 ordem de- mou-« Quantos Ndvas cuidt\ndo das snas 
terminando a pl'orogação do prazo p<1r<1 o Ba.hill.s! » 
l'Ccolhimont > das not-ts som desconto, porqnc E' na.i;urali :sim o isso: quando chegar a. 
o c.Jmmercio nã.o qncr ontra causa o as ro hora do so tt·atar (tos interesses da Uniã.o, 
par·tiçõcs compet ·ntos pcdoriam cogiG~u· da muito lJrm, não nos dn~euidernos delics; ma,':l 
medida que aJli lembr•:n•a outro dia. não devomos nos d.escuida.l' <los dos Estados. 

A medida comesioha qne occot'l'C ao os- O nobre Deputado p:1lo Rio Grgtni.le do Sul 
pic·ito menos scion!;c de::;t:t imp:Jrtnnto ques· (l·eft:JI'indo-se ao Sr. Uassümo do .No..-:cimento) 
tão e~onomica era l'ecolherom-se as notas á trata t imbcm dos intel'esscs vitacR do seu 
pPoporção que fossem a.presenta<ias e ·nã,o Esta.do; o orador om mwala muito infel'ior, 
offectuar o Thnsouro pagamentos com di- é corto, ftz tambcm o quo póclo pelo sou 
nheiro a recolher, como tem feito n.•.é agora, Estado. 
collocando esse dinheiro novamente em cil'- Sempre <1dmirou OK homens que assim 
culaçã.o. Por aquellc processo re5i;aria ora procedem. • 
muito pouco dinheiro a substituit·-so. Tcwc grande nnthu~iasmo, nmbora oppo-

Allega-se que não ha cednias assignadas sieionist ~em politic.1, pot' Sih·oirn. M:l.l'tin~ 
em quanttdade suHicionto pll'a substituírem q_na.ndo t.ratwn. ch sua toeea; a.s:3im tamhem 
as qm; devem ser recolhi. las. c JI110 tevn snmpPe poe Antonio Pra'.lo quo 

E-;ta. 1'azão é de cabo de csqua.dea., c nií.o so tanto 1'11 i dou do S. Paulo. ( Apr.o·tes.) 
póde fur:.ar ao dosej0 do docln,rar que oito Po.linll·J desculpa~ o dandn o~ ta. oxpliea-
louva o capitão que diz -cu não cuidei. ção, afim d.n qun OK Hons a.migns e collogas 

O que é incontnstavel é quo o Govorno I cornprehcntlam quo esta cxaltaçã.o é ol'iunda 
devo prorogar o prazo para. a substituição do eHforço quo for. P.at>J. orguer a vor-, 
das .nntas, ou, si n:lo o prorogal', deve ter polln qno não v.ajani nolltt snntimtlntos 
notas nova-i }l:tra trocar pelai volh:1s. a.g !'l'Ossivos, princípios opposiciunistas; não; 

Pede desculpa do ardor com ctue se cxtcr- naturor-a eoJnplohmonl;o antagónica á oppo
nou ; cl:e é ,j11stiticado, pois sonto o peito Hi1,~üo, brando, alma blandieiosa, amora.vcl, 
oppreRso c é obrigado a crgu tr a voz. Pttre- lhana, nã.o pódc tnr o intuito de contrariar 
cor:t aos illustrns collcg,ts, CltiC lho l'az m :L lllll GovoJ'DJ a quo tom d.:.tdo o l:iüU voto e a 
honra, de o ouvir o a. quom ud mi1•a pelos quo da.rá o !'OU apoio, ma~ :t que irHtuns
sens talentos c pola posiçiio quo occupu.n1 tion:welnwnte Jn•ns1;tL mn ser\'iço, vin!l.o chn.
nnst.a. C:tsa., qnn diminui11 pal'a com SS. tmx. mar a sua t·,tt.on,:ão pa:ra. o~t.l\ en.~o. que é 
a.quollrt amrmiclado colll quo sempt•o ostra.· momnntoso n dnli<•ado, e. tem corwluido. 
t·m. ( ~fu.do úem; muito f1em. () orrulrn· l1 m.uito 

SS. EI~:x. podom fkn.l' certos de quo con- (elírítfulo.) · 
tini'll111 respoii;a.l as, o que Hú a. neccss~da.do , . . 
imposta. pelo sou oa1.:tdu de sauclo o obrtga. a O S~. Cnl~gern.s (·)-brn pr1mon•o 
elevar um pouco n. voíi. ·toga1•, St•. Prestdcnt.o, ·Cr>a complektmcnto 

Tondo procurado a.r.a11 f.olar os into:•esses desnecessal'io que o nobre Deputado, que 
da Bi~hia nos ta q lli!SLã.o, deve decl:.tt•at· aos me precodou, desse d 1,1• :t Ca.mara nma 
illustroscollogas que está cuü.l:Lndo j,ambern expl icaqão do u.rJor com quo defendeu 11 
dos intm•osses.da União. causa quo o truuxe <í. trilmna. 

Pôde ser quo outros pensem as1;im e nã.o 
so exto:ruom; quo oui;t•os nã.o pon:-~em assim ... 
O orador, pordm, assim pensfl n so o:donar 
com n. max ma fmnqw·za, : cuid:t muito dos 
interesses de toda. a União a d:t di:Bo provas 
iira.i.a.ndo do a.ssmnpto euncornente ao Pal'á ~ 
mas collt ca. om pi·íntcíl'O log•n· :~ ·~na 
Bt~hía.. 

Trata-se, evid.entemento, como disso, em 
u.pa1•te, do urna situação de facto, que exige 
p1•o vidcncias go ,-erna.mon taes. . · . 

Em dous pontos })Jl'ém, me por•m.iiitír·:í 
S. Ex., que on Jiscordo do seu modo dn 
pensn:L·. A resposta. q no S. Ex. exige do 
llo\'P.l'no só cabm•ia si devida.mentc con
l'lulta.do orn um roqucJ.•ímonto do inl'orm1L· 
QÕílfoi. 

O rtuo vonlw dizer, plr'.'• d:.u• :.w nobro 
Deput:.tdo as oxplicac,~üos que S. Ex. dcStl,ilL, 
nã,o l'eprosonta o recado. a quo S. Ex. allt1· 
díu, o tanto assim que (creio q110 S. gx, 

V ao coni, n· um. cas.>, 11m pom~o :tnocdo· 
tico, o com eU e torrninr.mi. : 011 trou um d.ia. 
na. sala da. Com missão do OrQamont'> ; p;t
rocia qtu alli esttwa reuni1la, urna. mesa. 
oloito'l·a.l, ün . .;sas muHo disputad.a~; nra, mn
firn, tnna. dn;;stt::l rnuniües onde se travav:t 
grande lucta, ondn :ts paixões actuavam 
1.10 (1.;;Jlir•ito doK PT'Cí'lfllltmlj havia. gra.ndn (:(\• (') Et-l~ dihl!ll:·s·· nih J>JÍ j'Q,Í to prJ!<J Ol'llrlOL', 
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é testemunha) logo ao ter conhecimento do 
seu discurso, na sessão de a.nte-hontem, quiz 
dar-lhe immediatamente a resposta. quo me 
era possível com os dados gel'aes e conheci
mento que possuo sobre a organizaç:ão admi
nistrativa e financeira que ostiL adaptada 
entre nós, e só não o fiz pelo ado:,~ntado d:1 
hora. Hontem, por equivoco, não pude 
fallar no expediente, porque osso tm'o lJgar 
no comer-o da sessão. o não no fim, como eu 
julgaya. ·' · 

Cabe-me hoje responder a S. Ex., e faço-o 
com tanto mais facilidade agora, quanto 
S. Ex. renovou as suas oh:lervuçõc;;:, não di
rei accusaçõos, sublinhando · a;~ em alguns 
pontos. 

Em primeiro logar, não me parcceCI con
venientement.e endereç-ada a observação do 
nobre Deputado. 

Fallo per.~.nte uma Camara onde toem as
sonto var·ios ex-Ministros da Fazenda e, si as 
minhas palavms não exprimirem a verchrlo, 
que m'o digam poe apartes. 

Em mataria de troco de notas não é o 
Thesouro Federal, para empregar as pala
vras do nobre Deputado, o competente para 
resolver, mas a Caixa de Amm•tização. Esta, 
pelo rcgalamonto de 1885, salvo orro de me
moria, é inteiramente a.utonoma. 

A junta. qtw a dirige trabalha soh a pl•esi
doncia. do Ministro da Fazenda., .-~ facto, mas 
üJso não Cjuor tlízor quo osso minish·o pro· 
pondero u.lli, oude tom apenas um voto nas 
questões sujeitas ao eonh~cimonto do con
selho. 

O que ás vezes acontece é quo, na ausencía 
desse funcetonario, sejam tomadas dclibo
racõos que possam pare,~cr a esto pr(ljudí
car os interosscs publ,cos, pedindo ollc 
então quo se susta a úelibera~ão do conselho 
para, com o seu voto, se resolver soiJrJ o 
assumpto. 

Entretanto, mesmo assim, uma vez ven
cida a opinião do Ministro, torna-se obriga
torta a <lecisio da junta. 

Em materia de troco de notas, a Caixa de 
Amurtiz(lção é, pois, a unica competente. 

Quanto á. situação de f~cto, todos nós a 
conhecemos, mas o qne convem dizer é que 
ella. não foi crca.da pola adminístraçfLo pu
blica. 

Ha. sl3tc annos, salvo ainda ongano da mi
nha Jl&rte, quo o Dim·io Offivial o os orgtios 
de pubHcidaue nos l~stados, com a as~:ígna· 
tura do inspectar da Caixa do AlllortizaçfLo, 
aqui, ou dos delegados ffscac;;, nos l~stados, 
avisam que dentro do prazo ue seis mezes as 
notas taes e taes devem ser trocadas o que 
1indo esio pru,zo, o seu valor ir<1 se depreci
ando att~ extinguir-se, dentro do prazo de 
:~o mezel:l, creio cu.De~do 18!J6 ou 1897 (salvo 
~o~ernl1ro et•ro cJe momoria), foi annunchvlo o 

troco dessas notas, c de então para cá 14 
foram as pro rogações de prazo. 

B:l::;on.dos nessa tradição constante de pro
l'Ogações, é que o commm·cio, os ba.ncrs o 
n.s grandes casas túeam adiando a substi· 
tuição. até que tiltimamentJ veiu a. crise a, 
que alludiu o nobre Deputado. 

O SR. JoXo Lmz Ar..vEs-Sim, mas o Go
verno tom sempre recmittido as mesmas 
not~ts. 

UM SR. DEPUTADO- Cumo <ünda esttt f<.\· 
zendo hoje. 

n Sn.. CAr..OGERAs--Ma~ a.diamlo a substi
tllição. (1~1·ocam se muitos outro.~ apartes.) 

D0sde que se entrou nestiJ regimen de 
prorog~çõss, era natm•al, Sr. Presidente, 

·que as' Delegacias Fiscae3 lançassem mão, 
para QS pagamentos, das notas cujo curso 
legal com valor pleno por um pra:w comple
mentar de sois mezes fura assegurado por 
deliberação do poder competente. 

O ultimo odita1 publicado-ainda hoje o 
verifiquei no Diario 0/ficial-tem a data do 
9 de junho deste anno c declara que no J.ia 
30 do corrente mez, improrogavelmonte, 
ce~s:t o troco du.s notas pelo sou valor 
pleno. 

Ha apenas, salvo orro, 15 dias qne ns 
qneix:us se avolumaram, pot•qno, ponsando 
de modo inexacto, isto t!, julgando que con
tinuasse o mesmo t•egimen a c1ue tenho allu
dido, não se ap3t'cebou convonjontomonte o 
commcrcio dos meios do levar a troco- ás 
delegacias, nos Estados, c á Caixa do Amol'
ti7.ação, na Capital Fedoral- as notas su
jeitas ao recolhimento. 

Divulgado, como foi, que o praw não 
soria. prot•oga'lo, a conBequoncia foi esta 
gmnde celeuma que em tod~ a parte se fez 
ouvh•; o, como I'esulta.do pratico, tjvemos 
que, ho,je em dia, sabe se pet•foitamente
cousa que era de ha muito tempo ignorada 
--:-qual a quantia precisa, neccssaria em cada. 
Estado para suhstítnir as notas sujeitas a. 
recolhimento e em curso no mesmo E::Jtado. 

0 SR. PAULA RAMOS-Já se sahe, em cada 
Estado 1 

O SR. CAr.oGJmAs-Jú.; já. so conhece. As 
Dolegacias Fiscu.os fizeram seus pedidos, que 
foram publicados não ha muito tempo. 

Rceol'do-me porf'eitamento de que para o 
Esta.do que tenho a hont'it. cio aqui repi'e
sonta:·. o pe{lido feito pc~la. deleg:tch S(l 
olovou a 400:000$, que uHlmamonto lhe 
f'oram remettidos; para S. Paulo se pediu 
qu:.tn~ia rnaio1•; mas lm puncos dias 1.000:000$ 
lhe f'vt•am eemottidos para, o t,t•oeo (lo.sta~ 
notas, . 
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O SR. PAULA RAMOS- Naturalmente os ao Governo fazer emissões tcmporarias do 
ca.lculos são approxima.dos. auxilio ao mct·cado do Rio, até o ma,ximo 

0 SR. CALOGERAI- Evidnntemqnt.e, como 
todas as pl'OVJEõos desta natu1·ez:t. 

O quJ . s) s:1b3 de modo <tpproximado, o 
que se VCl'ificotl pelas conununicações ,-in
du.s <tos Estados c pelo flllO ~e conhece do q ne 
se P<~ssa na. Capital l''edeeal, ~quo da somma 
quo tem d(lo ' ser substituída, mais de t.lous 
terços se acham na. Capital Fe(tel'a.l, no Es
ii:tdo <lo Rio de .laneil•o c no de S. Paulo, 
isto é, naquelles logares quo ma.is ao n.l
cance ~e encontra.m de qu<~lllUCl' pt·oviJencia 
por parte do Governo. 

Portanto, o mn.l p1•incipl\l a sa.nar f;Cl'Ú. a. 
l'?mcssa, impossível no csi.L'ci t:.> pt\~zo que 
amda resta atú 00 de se tem b;.•o, a rcme:~sa 
pa!'<.t os E~tados mais lunginquos, das notas 
necessaria.s para o troco -daquellas {1110 do
vem ser substituida.s. 

Ouvi dizor-cre,o que pcl1J nobre Drptltétdo 
da Bahia, p:Jr~m. ní'io o n.lfirmo-q no n. pro
pria Caixa do Amortjzu,:·ã.o vodia romecor 
estas notas. 

Ha equivoco: a caixa não n'a8 póJe l'or
nocer sinão em vil•tude de substituiçãJ de 
valor equiva.lento em notas a recolher 
(muitos apoiarJr,s), poi:s o contrario seria. umt~ 
mi~~ão ctandc3tina. (ilfltito bfmL) 

de 25_ 000 conto.;;, com o deposito co!'rcspon· 
dente Q.J ápoliccs na Caixa dJ Arnort.iz'.tção, 
para san:tr a cr·isc resultante no Rio de Ja
neiro, da rome~s:t, para as pl'aças, dJ node, 
das Rommas ncccssaria.s às safras. 

Foi o mesmo principio que 'Jbrigvu t~ vo· 
tar-so a lei mod tficttdora. da do 1875, n lar
g~n<lo um pouco a na.tureza dos título::; sobrl) 
o:~ quaos eram possiYeis t:tes operações, fui 
ainda pelo mesmo principio que em 1893 s~ 
clc~·on ao dobro, isto 4\ a 50.000:000$ o 
valor dessas emissõos. 

J~ foi ainda poto mesmo princípio fJUO, 
apezar do tor a lei lle 1899 revogado todas 
estas outras, permLttiu-se no armo seguinte 
que, pJr moio de fundos do ga.1·antiu., se em
prestasse ao l3anco da Repnblica. o valo1• 
necessa1·io pa.ra attendel' a es.sa.lj crises 
loca.ci!, 

No m:Jmonto actual esta remessa vir·ia. 
causa.r um abalo muHbsimo sé.rio na pl'açn, 
do Rio tlc J:weiro. 

Q uorerti. isto dizer '1 ue a medida. fosse in· 
con vcnien to? 

Não; no a.nímo da..jun ta a.drniobtrativa. da. 
Cn.ixa do i\mortiza.çã.u, tres fvram os moti
vos pr·incipaos que acun8olhi.Ll'am d.esrlo 1896 
ou 1!)97. a ncccs~ida.do da mbstituiçã.o uas 

· Só o Thosonro Feiloml, por con~oquoncia., nota.s. Em p1•inwh·o loga.t•. a nocossidallo do 
.~ flllC poder;t f'ILZOr c~~i~ remo:..::o:a .. Üi'.l, par·•~ conlwcor-so o estado l'oat da circul11qii.o fldu
ncsso cs:,J•cil;o prazo qr1íl aiodu. 1·e~h atü :JO ciiu•ia., om r•olaçf(o a es~as s(n•ios; om se
de setembro ser' rornetl,ídtL pa1·a ('óra da Ctl· gun·lo lug-ar•, a fu,Jsificaf;ãu, quo ,j;L entã.o se 
pital d<L Ropublica a som11m, diga111os do :.~lastt•avi~, e quo ho.io cho:.t~m a. tu.l ponto que 
40 ou 50.000:0:JO$ quo acaso J'o~se noeo~:-1'1.· OIH a.lgurna.s l'dp:u1.iç~õoli ue i'azenua. U.os Es
ria zw trocJ da. max~u. do mootlu, llducitu•i;1 ta.dos não so pólio choga.t• a conhocm· si uma. 
que tlove s~r t•ocolhida. nos I•:st,:tr.los, tm•-:--:J-Im doteJ•mina.,Jn. nota. ó vm·dadeh•a. ou í'i.Llsa,. 
de doslillcar do modo muir.o Slkit) o nume- l''iwtlmcotc, St·. Prosidcnto. o ci3tado do 
rariu exhd.ento na Ca.pital I?ollcml. uila.coraç~ão o do~:.Lssoio das cotlulas, quo, em 

E, Sr. Presidente, para um pai:~. eomo o t; 1da u. p:u•tc cit'culurn, o quo chegou a tal 
nos:.o, cuja mooda tlllucim·i ~L. por sol' íidu- ponto quo nii.o I) oxa.g12ui'O diZOl'·Sa rwr quasi 
cíaria. e inconvcl'sivel, não tom a clastici· equivalente, como dilficuldttdo, docilrarem
da.de natural que posmo aquolJa dos p1~1zer~ se cil dizcl'Cs das notn.s ou l'Ostituir-sc o 
tpie praticam a convm·sãoá vista o em metnl t~xto primitivo de um pa.Umpsost;o. 
das nvtas que cü·culam; para um paiz como o I AinJa uma ncct~ssidadc complementar 
DJSS:l, essa incl.sLicidade do. meio cit·culantc havia: pa.l'a. a suhstituíção da:;; noLas exigem 

· pede que essas remessas se façam, sem quo disposjçõos rogulamentaros niio só o rolacio· 
a escassez do numsra1•io pl'oduza. Cl'ise corro- namento como o c ,,rimlJa.mento das ccuulas; 
spondente nos logares donde procedo o c;.;~e t1•abalho, sendo muito longo, c para 
oxodo. ·· somma~ va.!iosas de 7.000:000$ ou 8.000:000$, 

... · os p p d ' t exigindo muito tompo, não p,Lcndo ser tbito 
· · n. AULA "AMJS a um apar 0 • pelo pc.~soal a.ctual c nus hot•a.s normaos de 

O SR. CALOOERAS-Não 6 só vordadoira, é serviço si não tt J'azão de 300:000$ por dh; 
inatn.ci.l.vel. CSi:lr.ts consiJ.oraeões a.corlsclharam quo no rn-

0 SR.. PAULA RAl\ros-Niío 6 tão inata.ca- ~ula.mcnto s~ iri':.~m·iKsc 11m1.L clausula pol'mH
vel assim o St'. Murtinho é do opin ão con- tintlo quo essas q11a.ntias em notas .a. r~-
trari· ' · ' collwr-se, fossom on tr·ogUI!S ern ucpostto as 

u.. Delogacia.s Fisc::tcs que, entregam urrm cau· 
O Szt. CALOOERM! -Esto foi o fundamento, tella corrospondunt.o ao valot· dcpo~;itad.o. 

S1•. Pro."ildeoto, da lei do St•. visconde do j Media.nto :1 aprescnl;açã.o ues.sa cu.utolliL, 
Rio Branc·), votudu. em 1875, (j.llC :p.ermittjn. a,Q rocehor. a dotog:win .. :.t romeR~a do Tho 

Y·;•l \' ;,f 
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souro (\ffi nohs novas, correspontlente ao 
supprimento feBo pela, repartição <lo Es:,ado 
em fl()tas em substituição; mediante a ap1·e
sent.ação desse documento, re. i to, póJo o 

·- comme1'cio, com vantagem, rfl.d nzil• os peazos 
nece~f(a,rios para a troca, do nota por not::t. · 

As dcléo:acias, então, não I·rmnttcm ·as ce
dula.s con~o nota.:::: a snb.~tit.uil' c sim como 
sn ppl'i men to:3. . . . . . 

Remessa em sonLltlo Inverf(o é fm ta om 
notas novas pelo '"flwsouro p:wa as c:üxas da,:; 
Delegacias Fiscao~, o que p rmitto o troco 
mais rapido e vem fn.cilita.r em gl'n.nde parte 
o eliminaP d~:-.;t·~s cedu!as em suhstitui~;ão. 

Foi. esta a pt•ovidencia que en deelarei e:n 
aparto a.o nobre Deputado p"Jb Bahia quo o 
Governo tinha da1o p:.tra. facilitar osr.e 
troco. 

gsta med:dn.,qu:li'oi lcmbl'n.da, salvo m•ro, 
para S. Paulo, foi gcneralisada.. 

0 SR. PAUT,A RA.MOS-Rocolhimeni,o. 
O SR. CALOGgRA.s-Sim. Esta. cautela tom 

pa.ra. o C'lmmcrcio a. grandé va.ntn.gcm do 
11il.G obrigar, como disse ao nobre Deputado 
pela. Bahia, que OS peupriOJ lJ:mcos offoctuem 
e~-:sa tvmess .t correndo cs ri:>í'OS, as despezas 
do soguro e da. propda. remessa ; o nfLo era 
natut'tl.l quo no regimen t:o pleno· vu.lol' <la 
not:t, soffmsso clla o dcscon1;o a,t•Wieial t.o
vido a esta~ dcspe~é!S que a lei obriga .. 

Foi pc,t• isso quo, provondo o cn,so, o Go· 
vr.rno ol'donon a, l.roc:t, pelas c:uüel:ts. 
diminuindo 1\0 mosmo i.mnpo o onus que 
J.lOSt.tVIt sobeo o commordo em gort~l. 

O Su.. PAULA H.Al\IOS- G1•ando ioconvo' 
nicoi.c. 

O SIL rlAr.onEllAS- E' uma. quo~l.fi.o n. di~ 
cutil•, nu.s é 11 a.pplicação da. loi vigente. 

Agora o qno convém saber <i o seguinte: 
ct•eadu. a atmo~phera, qno so acha, ct•oatla, 
de quo absolutamente não po.lorii. see proro
gndo ao monos po1• pru.zo long-o, o lapdo que 
foi estabelecido pela. Caixa. de Amort-ização, 
em edital de 9 de junho do corrente anno, 
crw1do este ambiente, do totlos os can t.o:::; do 
Brazil, de toda. a ·parto estã.o vindo as notas 
p:1ra seron1 tt•oc;H}as. 

Segundo o meu modo de pensar pessoal, 
sm•;í convonicnto proJ•ogt.:.r-~c por corto prazt> 
o que foi concedido pal'í1 o !Poco d,ts notas 
om substituit;!ilo som dosconho llo son Yltlt;~r? 
AcJ•ochto que sim. 

O SB .• HosANNAII tm OLI\'EmA-·0 novm·no 
o.3tlt convoncitlo disso. 

não é o iYlinistro da Fazenda, m:t.s a Caixa de 
Amortização ... 

0 SR. HvSANNAII DE OLIVEIRA - Moth·o 
pelo qual a junta reunit·-se-lta no dia 22 do 
c01·rente. 

O Sn.. CAr,·JGERAS-A primoirn. reuniiin da. 
junta tr.m loga.r no dia. 22 o nu~sa dit~a, é quo 
podm•it ser tomadn. qualquer sul11çao nesso 
sentido. 

Uma eJusa, porém, descle jü. qnot•o (rue 
fique acccntuacla. no espírito publi~o o é que 
qualquer prorogação que se dê nune:1. poderii 
ser por pril.zo sinão muito cnrt 1, Era o que 
t,nha a dizer. (M,uilo bem; muito bem..) 

Comparecem mais os Srs, Hosannah do 
Oliveira, Carlos d9 Nov:w~, Antonio 13u.stos, 
.José Enzebio, Chdst.ino Cruz, Raymundo 
Arthm,/Bozerl'il Fontonolle, Virgilio I3ri
aido, THomaz Cavalcan Li, Francisco Sá, Joã.o 
Lopes, r::dua,r,lo Studart. Tavares do Lyra, 
Eluy de Sonza., Abllon Mihnez, Colso de 
Sonza, .Tusê Ma.l'cellino, Esmera.ldino Ba.n
doira,·cornelio da. B\1nsec11, ArLhur Orlando, 
[~uzebio do Andl'ade, 01i v eira Va.Lladã.o, 
Tosta, Satyro Dias, Vergnc de Abre11, Au
gusto de Freitas, Moreir'a Gomos, A ugnsto 
do Vasconcollos, I-ll"'nrlque Borges, Crnvcllo 
Ca.vulca.nti, Otivuira. Fignoirc>do, José Bl)ni
ftLcio, G:.u~ti1o da Cnnha,, Riboít•o Jt'tnqueira., 
Bueno de Paívl1, Sa.bino BaPl'uso, Galeão 
Ca.t•vttlhal, V;Llois do Cn.st.ro, .Jusé Lobo, Al
v:u·o do Cn.rvu.lhu, llormonogiltio ue Morao~ 
J1'ilho, Aq11ino Ribeiro, nonotlicGo de Souza, 
Lamonlta. Lins, Abtl.on Baptista, Elizou Glli· 
l.hol'me, .!uvonnl Millm', Gormn.no ITil.s:;loehm·, 
Angülo Pinhoit'O c .Jn.me:<~ Dal'cy. · 

O SR. CALoOlm.As-PoPêm, duas cousa.s são 
evideutes: em primeiro loga1•, a, mcclidl1 Jlódo 
se1• decretada, a.tú a. vcspora. do dia. om quo 
expir·n o prn.zo som p1•e,jnizo do qualidn.lie n.l· 
gnrn:t ; em· srgnnclo log :w, quem n. decrotn. 

Doixa.m llo compa.l·ocnt• com cansa, p.t.rti· 
cipa,da. os Sr. Sil Pnixoto, ltaymundo Nor·y, 
AI·thur Lmnos, tlt•hn.no Sa.ntos, Luiz Domtn· 
gues, Gncdolha, Mourão, Dias V:ieim, .Jvão 
Gayoso, Sergio S<Lboyn., Poreirt"!. LLois, vVul
t\·etlo Lon.l, TrinJn.rlo, Soares Neivn., Morcil'[\ 
Alvos, Julio do Mello, l!};tacio C imbru.,Podro 
Pel'na.mbuco, Elpid.io Fjgueiredo. Angelo 
Noto, Epaminond;1s G:·a.cindo, R ,.ym11ndo de 
Miranda, Leovegildo Fitgueiras, Milton, Bnl· 
cão Vianna, Pinto Datital:l, M;1rcolino Moura.1 
JofLo Ba.ptísta, Belizario <la Souza., Sil v:.L 
Cu,-,tro, Lo11ronço Baptista, Boz·nnn t, F'oP
roir•a, Lima, Panlino do Sou~n.. Ft•a.ncisco 
Veiga., l~s!.uvão Loho, Bor·rHu·<Jo :Monteiro, · 
,J('ã,u Luiz, Por1ifl0 Filho, FJ'll.llCÍ8CI) Bm·ni~l'· 
dino, Antonio Za.ca,l'i.a.s, CamHLo Soat'ilS l•'i
!ho, Cn.rvu.lho Bt•it.lio, Arthlll' Tol'f'f)S, Lin
dolpho Caotanu, Eduardo Pimelltei,Rollolpha 
P11.ixfw, Dorningnes de C:~stco, Ca.ndido lto-
dr·igue:3, Azevedo Marques, H.vd!Jlplw Mit•an:. 
da,, Cosh Netto, PrtMiciseo Tolonl.ino, Bat>· 
hosa Lima., Xa.vim• do VaUo, Victorino 
Moniioii'Q o Al('l•odo Vn.rolla .. , 
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E sem causa. osSrs. In1lio do Br:.tzil, Et>mi· 
rio Coutinho, Affonso Costa., Ma.la.quias Gon
r·alves, Rodl'igues Lima., EJua1•do Ramos, 
.iusé Monja.I'dlm, Ga.!Jino Lol'eto, Cot•ri~a 
D••~l'<-\, S;i. F'reiro,Erico Coelho, Fhldi:'l Alves, 
Vil'iato }.1a,sc:ucnhas, AstJipho Dtü1•a, David 
ca.mpis~a. Bcrna.t•dos do F';Wh, Lamollníol' 
l:vdoft•cllo. RolJOUÇ l.i de Cat'\'a.llw, Cost:t 
.ltcliOt>.Arno1pho Azevedo, Fema.ndo Prestes, 
Am:nal Ces!ll'. Lnito <b Sonza .. Panlino Ca.r
ln~. Fl·ancisco-Malt:t n Mn.t·<~al Escoh':t,!'. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- IIJ.vcnJo nu
moro lega.l, Véte-sc pt•uccdor âs votações das 
ma terias consta.ntos da orJem do di<.L c das 
•1ne se ucham sobr·o <L mesa.. 

Em seguida, ~-i,o sttcceilsiva.mcutc~ appro
vadl.s as r·r.d<J.cções finaes do~ pt>o,iecto-3 UI I me
ros 83 . B, 200 C, 2l3 A, 2H:l A e 22:2 A, rle 
190:3, para sorom onvia~ios ao Senado. 

Sii.o lidos c julg:tdos ohjecto do dnlib.wa.çTí.o 
os ~eguinlf'fl 

PnO.mCTOS 

N. ~:~o - wo~ 

C1'1ltJ sob a rlenomi11açrio . rlt3 - Santos Dtt
mOHl- um 1)/'e?l'lÍo do 200:000~, pm·a .'IC'J' 

con(ei'Ído pelo GoN~1·na Fr1rle1'al, wedirwte 
cnnr.w·::o, an r!m·mwult! ln·a~ilei1'0 fJW! )Wi
?llei ;·o prcent ~ !t. el· te.~ c ·nuliçries que e.~tahn
{N'u 

O Congt•csso Nacional P0.3;;l ro : 

Art. l. o Fica c1'ead·J sob tt dP.nominac.~ão 
<ln - Sa.n to3 D11111u:ll; ·- um pt·omio do 
200:000$, p wa ~;,~1· con Cel'i,Jo pelo Governo 
Fo<ler,tl, med in. o to concm·s~. u.o :~cronn.uta. 
ltru.ziloi1'0 q11e JH'imeit•o pl'eonchm· as condi
c;u.3s da presente t•csoluçã.o. 

Art. 2. 0 São condi<:ões pn.ru. obiionçã.o do 
pl'CllllO: 

Jn, t•oaliza,J•-sc a }wovn. ontt•e us 1lu.ta.~ de 
1:{ <In nmio ((,~ lflOtl u 31 do J.ozoutiJi\1 do ID05; 

~..-!'~. Knt· o vo!llc11lo do lot•.omoçii.o 1\.0l'\~:l. om
fll.'ngn,~lu pt!ln concfl.'!'ônl.l o lHLiio di.l•iglvnl 
IJII U.PlHl'OIIl0 do aV)l.l(!ií,o, O SOI'Vii'·SO OJlO OX· 
cluslvn,montn tlos l'OCill':-:ldS do IWI'un:wo; 

3:t, twtnsp n·t11r, p )lO mon ~)S, um p.t.s:m-
gcil·o; · 

M11ltar, cirwmd:.tn\lo nn. ida, on na. volta. o 
Pfi.o Je Assnca.t~. 

Art. 3. o Rcv·;Jga/n-sc as J.ispJsiç~ões em 
contrario. . 

Sala. das sessõe::;, 18 tle setcrnhPo de \UO~. 
-Alvw·ó de r~a)'l'l.ll!IO.- CIISSÍt:!1lO do J..V((S(;Í-

1ltt.mi.<J.- lNbeú·o ll~nqtWÍI'a.- An/81'0 Botrl/uJ • 
-.~i>·Hnlplw A ::cvcdo.- Rodri,ques Sa{dwnlw. 
- J1fel/.f) Jfa/./os.-Jfaw·icio d/". Ah"l'tt.- Fon-
-~eca c Sill)a .- Eu::.el1·io de A1ÍdJ'ar.le.- ''raH-
derlt~!J rlc l1Ienrlonça.'- ('el.~o de Sou:;;a.- .lo
t,inirmo de CanJr.dlw.- EI'Íco Coe/h o.- Jfo
reira da Sih,a.- Carlos Catwlcanti.- ]J((
rm'! ho.~ llfoH tene,r; I'O.- Francisco Romei?·o.
lMío Lui.: Altle.-:. - Bei'IWrr.lo Jlfonteí,·o .. -
lVenceslrio Bn~::.-- Felisúello [i',·eit·e.- Car
neil·o de Re~ende.-l'cixe-ira. de ,':J'd.- Rodri
.r;~tes Ji(J1'nandes.- Manoel FulgcncúJ.- Ofe
garia Maciel·. - Carlos Ottoni. -J,eonel Ji'i/ h o . 
- Gonç(l{o Sottto.-!lrl·oxello.s Ual-t,i'ío.- Be>·
nardo Antonio.'-1~olentino dos Santos.- Can
dido de Alwctt.- .Neiwc.- Ccu:l1'0 Rebe!lo.
'L'osla.- Feli.v GasJJai'.-Satyro 1Jias.-Alen
cro·GuimaJ't1es.-J,mnenlw /,ins.- Verqne tle 
l\!Jren -lÚLfJCI1in Tow·inho.- Woy Cha:ve~.
Jumes Dan:y.- Campos Çadier.- Teimc-il\t 
Bl'tl!ldrio (Estado <lo Rio).-':AU{f1~slo de Vteitas. 
-Augusto rle Vasconcellos.- Dmnin.r;os Gui
maJ·<.7es.--Valois de Casti'O.-Fe>·J·eil·a Braqa. 
-lTt.!nr-iqllc Salles. -Galeao Carvalhat. --Ôrtl· 
tl rTn fl!ljl!isla.- Unrlol7)/w 8r!1'1'll. 

N. 23l-WX1 

;\otM·i::tt o Goue>'tW a <lri.~)'ewleJ• rzi,: a l)llt!111irt 

dt: ;) .OOO:ooo.;ooo com o .~m·uíço tfc nb11:-:l<!· 
CÍtiiC~Ito t.ltJ fi[Jilt.t. ,; ('a]Ji(tll [i',!dr•nrl 

n Congresso Nanional t•osolve: 
A l'li. l. o Fica o Govornu autot·i~:t•lo llr <.les

penclnt' :~l,t~ a. qtmntia. <l'l G.OOO:OOO.~OOO pat•a, 
ucwt>r·ot• :i:.; dr.spGzas n •el~.:!sat·í:~~ com o 
sorvi1;~o do aba:;;todmento do ag11a nosGr.L Ca
pita,l. 

Ai•C. 2. 0 Rov()ga.m so as üispo~ições om 
conliry.t·io. 

Sa.La. das sos::;õe~. In 1tc setembro do 1903. 
-Hcredia de :·~'ri. -A' Commissã,o de Or-
(~.a.mon to. · 

g• :mnnnci~tda a, conl;inua.·~·ã,o <la vota.çfí.o 
110 pt'Lijocto n. IIK, clostn anno, qtw cre1\. no 
DiHf;t•icl;o Fo<loru.l mais uma. secção da .Ju~
tlça, l.•'mleral (:31). dlscn.~.·ã >). 

i'~' nnnuncln,,I:.L :1 votação d:L HoguinLo 
omnndn., sob n. B. 

((A' Lnbella, úos vonclmonf.o:l nccrosconi;o se: 
oscr•i\·llos, c!.l.'.l<L 11111 ::hOOOSfJ1lO>): 

4a., parl;ir dn. esplanaila da, Escola Milltn.r, O Sa•. Pre,-.l<lente - l<::if.u, omond;t 
descer na g::;col~~r -Navu,l o volLr.u· :.i. l~scoltt kml pn,t·ocee f:l,\'OI'rwol d:~ Cornnll:-~~n.o dn 
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Constituição, Legislação e Jus :.iça; porém n.l Ac?r.;sccnto-so o sJguin te artigo onue 
Commbsão de Orç~a.mento dá parecer con- convwr: 
traria, apresentando uma suh-emenda. 

O Sr. Paranh.o!iill\lontenegro 
(pela o1·clem) -Sr. Presidente, hn. trcs emen
das, uma. da Commii3sâo uc Orçamento a.u
gmentttndo o ot·denadJ dos escrivães . para 
2:500$000. outr·a. da Commissão do Con::;ti
tuição, para. ·3:000$000 e outrJ. d.:> nobre 
Deputado o S1·. Esmeraldino Rtn.Joira., p~tra 
3:600$000. . . 

Penso quo se deve adopt::l.I' o meio termoJ, 
que é o proposto pela. Comrnissão de Consti
tui :~·ão, e assim requeiro pret'ercncja para scl' 
votada a. mesma emenda. 

Consultada a Comrnissã.o, é rejeitada a 
PI'afercncia pedida. 

O Sr. IIosannah de Oliveira 

At•t. Aos pr.)prioLal'ios que tiveJ'Om su:ts 
ma!·ca.s registradas de accot•do com e:sta." lei 
serao conce(h ~os o~ seguintes favot(ls: 

o) reducção cie 5~ 'Yo dos ímro.:;tos sobre 
os productus quo produzi L'Cm • . ···. 

u) lWlucçã.o <b 50 % S..>b':}') t~J'if<-LS O ft•ctc::; 
nas estl'adas de ferro da União •. para trans
port.e. do n.?imaes de sua propriedade ; 

c) 1sençw de i111postus aJuaneiros Fobre 
ga~~ de ra·;·a quo import::trcm, sobre mn
chm.Lmtos e quae.:;q:wr ma.tel'iaes ou artigo::; 
dostmadús á Ji.tbrica de lacticinios. 

S. R.-Sala. das sessões. 31 de agosto de 
l 903. - Lindolpho Caetano. - Manoel Hll
genc·::o.·-1. Bento Norr'-tei1·a.- Viriato .Masc(t• 
,,:énhas. ' . 

(pela ordem) requer Ydritbação d ~ VJtação. ·~ Ao art. 1@ -accresc.:>nte·so o sogninto . pa~ 
Procedendo-se á ver]fie<tção, rec mhcce-se l>..tgmpho: 

terem votado a favor 38 Srs. · D13pub.dJs c 
contra 52, total 9Q. 

O Sr. P.teesidcnte - Não lu1. nu
mero. 

Vae-se prcce:icr á. chamada.. 
Procotlendo-se (L cha.mada verifica-se, to. 

rem-so auscnta.do os S .·s. Christino Cruz, 
Paula. e Silva., Celso· de Souza., Arroxclla~ 
Gal vão, Rud1•igues Díwh. Hermlia. de Sá, 
Carlos Teixeira Brandão, Henrique Ro;·ges, 
José Bonifacio, Olegario Maciel, Francisco 
Romeiro o Eliseu Guilhermo. 

O Sr. Presidente-Re:Spoudera.m 
á chamada. apenas 99 Sr·s. Deputados. 

Não h~ numero para. se pl'useguir nl YO 
tação. 

Passa so (L ma. teria em discussão. 
Comvarecem ainrl!. os Sr•s. Enéas 1\Ia.l'tins, 

Passos Miranda, R"ger~o ~.:e Mira.rid:1, Fre 
derie;o Bo1•ges, Pereira de Lyra, João Vieira 

. e Ca.stro Robcllo. 
E' annunciu.da a 31. díscu.:;sã.o do proj ~c to 

n. 140 A, de 19; ·3, sub;titu 1.ivo do projectr 
n. 105, dJ 1902, quJ regula as marcu.s de 
propriedade dos animaos muar, cavallar 
e va;:cum, em todo o tcrritorio da Rcpu
blica. 

Na. falta de reg~stro da. marca, :;t pro
priedad3 ser·á. gJranti rla pelos meios es~al.Je
lecidos nn.·l leis vigentos para. os fins inui-
cados no § 3Q. ; · ·' . 

No a.rt. 3°-substiluam-sCl as prtlavrâs:...:._ 
só mente pelos certWcu.~los do regbt1~0 ..;__ 
pelas segtzintes : ror· document:> firmarlo 
pelo venuodor; o rrual nü.o sei'ti., touavia, · 
arlmittidn em juizo sem •FIO cstr,ja; scllrulo c 
com a til'm:.t reconhecida. · 

Acc~·e~cen t3-se onde convier: 
O Poàor Executiyo cobra,rá. n. La.xa. do 5$ 

pelo registt•o de mai'ca. 

Suppt>ima-so o§ 4°. 

Accrosconte·sc ao art. 2°, depois da;; pn.
b.vras-proson&o IJi -as S"guint3s: vet·· 
sando tamuorn o concursJ Hobt·o rs seu.:~re
spcct.i\·os preços, cujo nmximo não oxccdorá 
lu 5$ r;or oa:.la. marca. o l-iobre o pr·u.zo lh 

dut'açã.o do con tracto. 
Art. Neuhum proprietarin de animaes 

vaccum, cavaliar ou mu::tr será ob1•iga.uo a 
mnda.r a. 1narca adoAada. até a data dest'l. 
lei, a qu J, p .1rém, pJdOl"cÍ. registrar, JKi.~ 
gctn<lo a tn.xa devida .. 

S. R.- S:1ht d .ts scssõc.;;, 31 . de n.gost() ~ <b. 
1903.-Linrlolplw Caetano.-Manoel Ful;ge,1.I .. 

Vêm (t Mesa, são lidas, apoiada.s o pJstas cio .-Jusd Bento N· gueira. ,, .•;: 
bün,junctamentJ om discu::;sfio as seguintes 

EMENDAS 

Ao p~·ujecto n. 170 A, de 1903 

Ao art. 2°- Suppt•imam-sc as palavras
e sigm~es. 

O !!h·. Pa<lua Rezende.::.;._ Sr~ 
Presidente, não me tt'il.Z á. trilJIUla pt'OJc
cupac:ão · p .Jssottl cb a.utm• do projecto agJr:.L 
em debate ; traz-me c.t tribnntt n. necessi
dade de f':t.ZCl'. a uofcsa dessa causa, que,con-· 
sidero uma cama naciona.l. 

Sala das sessõJs, 
-I{em·ifjtte Bm·ges, 

19 ele setembro de 1903. Mas, antes !lo entrar no assumpto que 
me proponho d.iscnti~', proci~o aft~t)t ·1.' d J 
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;pirlto appi•eh~nsivo de alguus collogas a 
r·eoccupá:;:ío de que -:.;e tPata. de um projccto 
)tn caractor de obr·iga.tor·ieda.dc. 
Nã.o; o pr.Jjcc ~o foi cl.lbJl'~tdL) ~ob moldes 
ínt1Litos fa.cult:.õ. liiV,)S ; mas, comu f'ui io
llil'ido por alguns collegas sobPe esse 
1onto, pJr acha.eom que do s:m reJucção 
u po~sa dcpt'chendce o ca.ractcl' da obri
çatoricdade, ont.ondi de, mai:-; urna vez, 
·cmodcla.l-a , apt•escntando emendas ao 
;obsi;il u~ivo app:ovado em segunda dL
~ul3são . . O pt'ojecto, assim emendado, nã.o 
icix.a::á duvidas o incm·t_czils a rl~F;peito, a 
wc parece que a l'cdacçüo agora pco
post<t deixa.l'<i. em evidencia. o qu;m.Lo é ;un
plamcnLe facultativa u. lei quu dO::ic>jo Sl'j<.t. 
votada pel<t Camara. para ga1·anLir por uma. 
fót'rna mais efficJ.z a pl'opricdade semovente 
cntt·o nós. 

Penso ter s:1t.isfeito assim as c:dgencias 
fo-;-muladus por alguns colloga.s c, nestas 
condições, c<:rnto que não mo negarão o 
pre,;tigio do seu a.poio _para a pJS'3 g~m J.o 
projecto. 

Feita esta. ducln.ea.çãJ, não posso deixar 
dJ f:\zor algumas considerações, a.inda que 
ligcir·as, sobm a attitude ass.umida. por um 
illustre e digno colleg:l. de b:mcada que 
occupou a trtbuna em mna. das scssõJs 
1n::;sadas ; refil'o·wc ;;. o Sr. Lindolpho Ca.c
t<hOO • . 

Niío venho, Sr. P1•csidenl.o, rof'utar as ar
guiçõ3sdeS. Ex.,porquonão acho quosoja 
nccessu.rio refutal··as; mas, com:J, ao concluir 
o seu discur:'!o, o meu digno coll.-·ga uissc que 
de~Qji.LYa ou vir algumas explicaçôes a respei
to do projecto, onl,cndi, comquanto S. Ex. 
nfí.o se ache p1•osente, o . que lu.stimo profun
dmuente- vir dat• os esclarccimcatos so
licitu.dos. 

Comct;:o por a.lllt·mar q uJ i;otla.s as argui· 
çõe:; de S. Ex. nã.o teem raúi.o de ~ er, o acre· 
dito mesmo quo, no modo de enuncía1• os 
seas .conceitos sobw o a~snmpto, S. Ex. foi 
trahi<.lo -pelas suas palaYras, que não trudu
!liPam . com certeza nem o seu pensamento 
nr1rn os seus intuitos. 

Mas, como do st.Ht:-s argni(~õns, . algumas ha 
que me. dizem re:spuito_ pcs:iuu.l, cu não poJ.ia 
deixai-as som qualqn.er• reparo, c cabendo-me 
mesmo lamcntal-as-most':ando o quanto 
s·.-Ex> foi infeliz no <tf<m de me arguir sobre 
csse··.tão - importante quão pouco ostuuado 
a~sunqJto. 

. ..,-, Ex., St•. Prc .. ütlento, :wmprc ti'Lo o .tu
dioso e sabendo a. csti ma em q no n tonho. 
fui p;;uco generoso para com () orador, fa.
zondo desta vez um cst11du tão supoi'ficia.l 
sobl'e o assumpto a ponto do erneuda.l' mu.t~
ria. que não so achu. em di~cus:são; vis.;o tot• 
sido a.ppl'ovado om 2a. discus.:;U.o o substitu· 
t.ivo e não o pl'ojecto, pois as suas emenda.s 

~e roferem a os to ultimo, que já 6 ma.t:3ri~ 
vcnciJn.. 

Tanto m::ds é do oxtmn1mr essa a.ttitnlo 
Quanto é certo que S. Ex. hu.via. do minhas 
ntãos recebido um exemplar do substitutivo 
acompanhadtJ d.ts ome 1d:1s que hoje sujeito 
á s'lb.:úoria ch Cama.ra o, ainda. mais, de uma 
carta. oxplic~tiva. m''s~rando o caracter ra" 
cultativo do projocto em discussão. 

Vejamos, entretanto, si assiste ao meu 
digno eollega razão nas arguições oppostas 
n.0 projecto. 

Diz S. Ex.: n meu companheiro de ban· 
ead:l, enk(}tú.uto, comct;ou pelo fim, porque 
este meUtommcnto, que cstú. no peojecto, 
tigm·a em decimo logar do pa.rocm•! 

S. Ex. provave!monto equivocou-se ; nio 
é verdade que as conclusões que formulei e 
sujeitei it con:;íJeração do Congresso Agrícola., 
reunido nesti1 Capit<ll em lYO I, como presi
dente que fui de sua 311. commissão, fos3om 
em numero de lO, mas sim de :33, a.s c1uacs 
ficamm reduzidas a 23 pcltt commissão rola· 
to a dos p:1rocoees paecia.es e í'oea.m appro
vadas pelos iUustro::; congressistas alli l'J· 
unidos. 

Não J'oí menos infuliz o ~eu collega quando 
atnrmou que essa conclu~ão l'vi por mim fm·
mulada poran te a.quclle congre.~so; si so ti· 
v esse dado ao trabalho de ler :.ts 3:3 thoses que 
se acham compondiallas om um f'oJhcto quo 
ti v o occu,siã.o de cn v ia. r a S. Ex., veric:L quo 
olla não :-;c encontt•a naquclle numoro. 

A a.ffiemativa, pois, não é exacta. e tonho a 
ma.iot• sa.t:sfução em declu.rat• desta tribun~1. 
quo tão in r.ol'es~anto thcse fui intelligcntc· 
mente acolhida pela commissã.o gol'al pt·e
sitliúa por um homem dét mais elt!vaúa com
petencia. intelleetual, o inesquecível Dr. Ma
noel Victorinu. 

Nt~o (l, SL'. Pr.:sidontc, um acto úo mo· 
dostia a doelara(~ão que aqui f'aço ; mas 
sim um prüiio de jus;,ka o do muilio qno 
con~idcro o autor dessa theso formulada ·PO· 
rantc o · Congt•os~o Agricoln, o illu:strc St•. 
Or. Sergio de C:.trvalho, quo soube traha-

·Ihar o da1· t•oalco ás sossõêS d:tq uelle con
gres~o, com brilhantismo pouco vulgar. 

Ao ser enunciada, Sr. Presidente, essa 
bellbsima. these, voiu logo ao meu C3pirito 
que a.o formular as theses goeaes me havia. 
olvidado do assumpto, quando é ello d:_t or
dum dos que reclamam solução pratica. o 
urgento. · · 

Conlwcondo a importanci~ da materia, 
porque, filho da lavour<\, sabedor das ag-1•uras 
por quo olla passa o as tondq at(l experimen- ' 
ta.do possoahnen to, não cogito de mcdi<las 
que nã.o soju.m no intuito do melhorar sempre 
o somprb :L su:t sl!;ua.(}ii.o. 

Assumpto a. mou VOl' <lo gt•u.ndc rdoraucia, 
dedic!uei·mo oro e.;;tuda.l-o pr-ot:uroaudo unJ~\ 
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fórmula que me désse ensejo de concreti- aqui, e aqui será. dado a cada crladur o nu
zal-o em um proJecto de 1 :i que fus.'le sujeito mero para ser assignalado ao g.tdo.» 
á consideração dest:1. Camara, e foi o (rue fiz Ainda. neste ponto equivucou-sa o rncu 
apresentando o projecto agora em debate. ' coUega, pois o projecto não consigna me-

Pór conseguinte, ainda debaixo deste ponto di.Ja alguma referente ao r.~gistro da pro-
. de vista não f t.>i mais feliz o meu cotlega com priedatie semovente; o proj:;eto cogita, sí1n 
sua as,seveeação, e muito menos quando do registro dn. marctt. e a. difforonça · entre~ 
affiema que antes de tratar de r.Jsolve ,~ essa registro da propl'iedade semovente e o di\ 
those · devia ou ter promovido medidas ten .· marc:t é muito grande ; n) primeiro caso, 

·dentes a resolver necJssidad)s mais palpi- dá-s-:> <1.0 proprietaeio um meio cffi.ca.z de ga .. 
tantes da industria pa::;turH, alüts con::;igna- rantir o seu direito, apen<tS com o on us llo 
das em outt•as conclusõe5 p.or mim · formu- regi:3trJ da ma.rca, tol'Oa ndo ·se esta, p~r sua 
ladas. vez, uma pl'oprle hdo transmissível pelos 

Sr. Presidente, preciso dcc. lar<.tr quo mais meios eegulares de direito; no segundo, ;~ 
de um pro,joct;o, mai::l de uma. medida., varias medida não deixaria de SOL' util, si ella envol
omendas ao 01·ç:amen to da. Viação, dão os v esse o cat·acter da. obrigatorieda.de, pOl'(liU) 

. traços do met1 csfurço em pr~l das cx.igon- assim teriamos, com a mais completa cx
c.ia8 justas do.~ C!'ia•lores nacíonaes e posso. ,:tctidão, a o.-:~&atistica. do gado em toda a Rt l· 
sem receio de errar, dizet· que aqui nesta· publica. 
Camara e f'ól'i1 deUa tenho tratado de quask M~s a verdade e que o pro.iec&o não cogil.a 
t d<\S a.s ma terias contidas nas conclu::;ões a deste caso, e só um estmlo . pouco aprot'un~ 
que so referiu o mett digno coHcga.. dado p.)del'ia lovar essa la.monta,vol con-

f'w:~ão ao espirito do meu. collega. Ainda, Sr. Presidente, o meu collegl~ amr·
mou quo ost;:t thcso se acha c.1pitulada em 
ultimo logar na ol'dem das conclusões que 
furam formuladas no Congresso Agrícola so· 
lJre questões pertinentes á indu::;tria pas-
toril. · 

Niio é isso extcto; S. Ex. não estuJ.ou 
convenientemonte o assumpto, do contrario 
n5.o claudic:~ria tantas o twtas vezes SJbt•c a 
ma.teria a pJnto de não ficar• de p~ uma 
só das muitat> impugnaç"ões levantadas por 
S. Ex. 

A conclusão rofurüh acha-se classificada, 
sà.lvo orro de memor·ia, no d .cimo segundo 
logat• tlentl'o u.s 23 redigidas c u.pprovadaí:l. 
Mu.s, qua.ndo o f'a.eto fJsse verdalcil'o , a 
razã.o do vir uma. these collucada. em ultimo 
logar, na. apreciação do ques~ÕJS o&Jnonücu.s 
o scien&ificas, toda.s distincr.as · entre si, não 
vejo e.DJ. que a ortlem numerica. possa. inlluir 
para .(UC seja firmada. a import,a.ncia de uma. 
sobre as demais. 

Não vejo. no discurso um ponto em quo 
S. Ex:., si bom me lBmbN, declarou quo eu 
conhecia mais theorica do que praticamente 
as quostões a.ttinen.tos á industria pastoril; 
sinto-me ntt nece.ssidade de sahir da ponu·rn
bra em que sempre me colloco para dizm· <t 
S. Ex. que ainda desta vez não a~ertou o 
alvo, pois que o meu nome, ainda que hu
mildemente, se acha ligado ao numero d·:.>s 
que constituem o eonstituiram a cla~S:) dog 
criadores do meu E~tado, j L como criador, j;í 
como imprn•tador de gado e5tl'angeil•o. 

E devo dizer mais a S. Ex. quo não mo 
contentei em estudar as necessidade.') pra· 
ticas rectamadas pot• ossa importantíssima c 
laboriosa cht.sSJ industrial dentro do pa.iz ; 
fui mais longe-visitei as costas da Nor
mandili', a Suis~•~. a HoHanda, os Estu.dos 
Unidos o outro"s pa-iz!)S, obs:Jrvaodo. sempre 
com t'J.lo o hta1·e~sJ os p1•ogmssos obtido-:~ o 
os cuidados prodigalizados ao melhoramento 
da.. industria past.1ril. ·E, si mo animo < 

E, tanto assim é, Sr. Presidente, que, ao trazer para o dJbateestcs fa.t.:t0s de caractm• 
envez do meu colh3ga, sust~mto não encontt·:~r puramente pessoal, ê com o intuito unico de 
nas conclusões por mim formuladas uma só mnstt·ar a s. Ex. o· quanto foi injusto ainda 

-que ganho em impo..'tancia á quo neste mo- desta. vez. . 
menco discntimos ; ao. contrari..J; é minha Mas, pergunttL·me a.inJ.a o collega, si com 
opinião que, s_i não a. mu.is, é pelo meDJS uma as medLlaS contidas no projecto pretenJ.o 
das ma.is importantes, tal a. l'elevancia do sal va.l' a industrta pu.sto_jl. 
assumpto c1ue a mesma encer:a.. Não fosse S.Ex.- tào considerado-.po1• mim 

O meucollega. não foi mús feliz quando e eu mo acha.va desvbr·igado de ._qualquer 
atnrmou o seguinte: . resposta, mas é facil de comprehender que 
«porque a .. contida no art. 2°, que manda não posso fa ltar a e.:>sa. gentileza pessoal. 
abrir concurso para a adopção de um sys- Pois, é razoavol inquir-ir-se de um collega 
tema de marcas, contra-marcas e sígnaes a. si urn pro,jecto de loi, tendente a melhor ga· 
set' a.doptl.Ldos pa.ra. o w~gist1·o d~L peopl'io- rantil• a propriedade semovente, l'tlsolve os 
dado somovonte úe que tra,ta a presente lei, pl'oblemas relativos u.os varios ramos da in· 
tra,z rn ti.is u,ma diffi.~ulditd~ para os criadol'es, J dust.ria pastoril, isto é, os conce1•nentes a.o 

·!Wrquenat.uralmenté esGe concurso sorá. feito · sou dosenvelv-imcnto matel'ial e ocqnol~icoa 
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A pergunta ue S. Ex. não ceacabivel; em 
touo ca.so cu pouc t·in. rc.;pondee que muito 
tem que vera. organízaçã.9 da csta~ istic:t d.) 

· gado nacional com os _ d·ispo.:;itivo;:; do pt'J
. jecto; pois, si bem que indirectamente, con 
. tribuirão para formi1l-a e nínguem negar<.is 
que ella seja. um fa.ctor poderoso na evolu
ção do. industria pastoril. 

SI'. Presidente, n.qui tlou p::>r findas as li
geiras observações com . que jul gueí corres
ponder ao nppello do meu illu::;trado collega, 
quo embora. a.us~ntc as ttpr·~ciará opportu-

·uamentc. 
Deixei para. entrar no assumpto propria

mente em debate e.;;t,e topico(loS. l•}x.: 
«Entendo que entre a.s medidas ruclama.

das pelos industrh\e.3 e agl'icultor .~s, 6 esta 
que deveria ser· a ul!.im<t a tl'atar-se, como 

· fizeram as Republieas Argentina. e lirn
. gmty .•. » 

S. Ex. ainda elaudicJu desta voz, r eve
lando não conhccee convenientemente como 
é essa.nntol'ü1 trã.tadt\ nas duas I{epublicas 
-platina~; pois a declara.ç:ão de que só neste 
momento a.quollas RepubUcas cogitam do 

· assumptJ me força a lazer, aimla que ligei
ramente, a synthesc dos trabalhos alli o!'ga
nizados para demon::;trar· como S. Ex. ca
minhou err·adatnente fazendo atlirmativa. de 

, tanto alcance. 
Quando o Brazil, Sl'. Presidente, ainda não 

tinha uma Jei de marcas c c fabrica e d 
commercio, no sentidv t•ostricto, j <.i. o Uru
guay. em lO ue julho ue 1875, promulgava. o 
seu Codigo Rural, con::;ignando neste varios 
ca.pitulos sobre marcas e signa.es, cum o 

·caracter de obrigatoriedade, para assiguala l' 
e garantie por ess \ fôt•ma a propL'iedade 
somovento. 

Portanto,aquella H.epublicatinha. se adoan· 
tttdo onormumente à nós outros, es~n.bele· 
cendo um 1•egimen especial elo mn.l•cas sobre n. 
p1•opriedatle animada quando nem da.s marcas 
de fabt·ica e do c Jlllmorcio propri:.tmente 

·ditas ha.viamos cogita.Llo até a.quelle mo
mento. 

Em julho, pois, de 1875, já o Ut·ugua.y re· 
glilava. o assumpto de modo brilhante e com 
o cn.racter du. obrigatoriedade, medida justa
I1Jente que· o meu projocto não encer·ra,môr
mentl3 depois das emendas que you envitLr á 

-Mesa ; ao passo que a p1•imeira lei de 
·JD,arcas ·de fabrica. entro nós só foi promul

: · ga.da em ~3 de outubro do 1875 .. 
Para que não se supponha, Sr. P 1·esident (~. 

·que olfereci á consideração da Camara um 
pro,iecto de tanta reluvancia som meditado 

.. ostudo, preciso mostrttr como no Urugua.y 
· semelhante u.ssumpto fui compendiado om 
· diversas leis. 

Como acabamos · de dizut•, tt. ma.t•ca. para 
_JI.ssign:tla.r a propried,a,d,o sel}!OVOl}to no Ul'll· 

glt:J..y (l obrigatoria. A loi ali va.o mais longe, 
exige igualmente que a,. marca. seja exten
siva a.os producto~ pecua.rios, com espe.,. 
cialidaJ.c o com•J, e tambnm com o caracter 
obrigatol'io . .As;;im diz o a.l'G. 35 : 

« A m:.i.L·c3, indica o prova plenamente 
ern qualquorp ·~rto a pi·oprio la.de do animaL 
ou do objecto quo<.~ lJva •. » 

Comquanto a obl'iga.torLed<~de da. mat'C::t 
su faça no Ut•uguay para ga.ea.ntir esse typo 
de propriedade, entrotanto, é facultado a 
todus os criadores se utilizarem p[tra sua 
economia interna de ma.rcas nã.o officiaos, 
para distincçü.o das divel'sas raças do gado 
c1ue porvenLura po:;sam cxistie dentro d<L 
me.5ma. propriedade-- (tuaoto á sua quanti
dade, ldadJ ou especio, podcndl) ainda ser-
vir para distinguit• o g<~do do me::;mo pro .. 
pl'iotar~o <tuJ.ndo crla(lo em ost:.tncia.s di r
feron!;cs • 

g-;tas m;wcas faeult<~livas não trazem g<L
raotiu de especlc alguma. <tos respectivos 
propriettt.rios, e sinà.o leia.mos o art. 06 do 
codigo m•uguayu: (<Todo dono de gado maio_r 
pôde u .:;ar ma.1s de uma mar~a para ê.LSSl· 
gnala.l-o; devl'ndo ter u~na de igual f'orma.to 
á marca principal' do estabelecimento, quo 
não oxcederá de 5 centimeteos de tamanho, 
com a qual é ubt'igado a contramn.rca.L' todos 
os couros que se venún.m e marcar os de qne 
tratn.m os arts. 47, 88 e 791». 

Como vê V. l~x: . , Sr. Presidente, o artigo 
so repot•ta MS rie ns. 47, SS e 791 do mesmo 
codigo. Pa.ra. que a Camara, pois, conheça 
em suas minuciu.s i.~ bgislução ul'uguaya. a, 
l'espBito da nmtcria, me c.~presso em ler os 
referidos a1·tigo:·J: 

« .A1·t. 47. Nus couros vaccuus ou C<tVitl• 
lares, a. contra.marca de que f<~lla, o a.rt. 36 
so u.pplicará na queixada. esquerda do lado 
do pello e nos l:.tnigeros do lado da carne. 

Art. 88. Os couros de bezerros nã•J assi
gmtlados deveJ•ã.o SOl' marm\dos com <L marca. 
pequena a que se · retere o art. 3ô; e dos 
lu.nigeros serão tirados com as orelhas, de 
modo que se possa. vér o signal. 

E' prohibido tir<l.r courus do gado lanigcro 
sem <t cabeça. O que infringir estas dispo .. 
sições incorrerá Jlr\ suspeita de furto e o 
facto dará motivo a. procedimento lega.l. 

Art. 791. A venda. dos couros vaccun~ 
ou cavaUu.res, tenham ou não marca, se fará. 
depois de assignalados com a ma.rca. pequena 
que estabelece o art. 36. 

A venda de couros sem marca so fará em 
certificado separado e os tenentes-alcaides 
não lhes porão o visto sem prévia a.veri· 
guação, quando os vendedores não forem fa ... 
zenúoieos ou pes~oa.s que io~pieom plena con· 
tlauça.» -

Nos at•tigos quu a.ca.bu de lot• vemog clu.ra
men1.e como tic<tt•iuU accontua.da.s a.::; 11 xigeu· 
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(\ias d:~. obrigatoriedade da mal'ca sobl'e os 
. producto~:: pecuari<n, e ai !:da. muitos outros 
poderia cit:.tr . p:1.ra. demonstr'<H' como foi 
·meticulosa a legislação. do Uragu:iy a esso 
respeito. 

E, a pr,)posito, Sr. Presidente, não posso 
deixM' de referir-me ao art; 79.2 que corrige, 
por exemplo, as cxigoncias do <trt. 88, que 
seria 1yranjco si não encontrasse · um.cor
rectivo que permittisse justificar a impos:;i
bilidadc da conso·.·vaçio das orelha; do a.ni
malem virtude de um accid~ote qualquer quo 
as inutilize c, por conseguinte, os sigoaes. 

O a.rt. 43 tio codigo, Se. Presidente, aínd<t 
. esclarece a ma teria; diz esse artigo: 

«E' prohlbido fazer -se uso de mai'C~ts o 
.signaes que nio estejam rcgistl'ados nas olfi· 
cinas e assigoala.r o gado cortando uma ou 
as duls orelhas, eéc., sob pena de uma muHa 
.de 2 pasosp:>r eab2ça., além da acção crimi· 
nal contra os di1mnifi.carlores.» 

Para o funccí•mamento regular desse ser· 
viçJ o poder publico do Uruguay creou nos 
arts. 37, 38 o 39 do Codigo Rural a obriga
toriedade do ragisko feito di rcctamente na 
Officina, Central ou. por int.o medio de suas 
succursa.es nos departlmontos ; para isso foi 
Cl'eada na capifial da Republica. a Officiua 
Central do Registro Geral e o Archivo do 
marcas e signacs. 

Seria impo:;sí vol, Sr. Presidente, a orga
nização d~ um tal serviço si o governo do 
Urngua.y não promovesse um re:!enseamento 
geral do todas as marcas existentes, de ma· 
noirGL que fossem cancelladas as marcas 
iguaes ou semelhantes, não Stl encontr•ando, 
portnnto,naquclle registro geral duas marcas 
id~nticas. 

O govornJ, em 23 de í'(3veeeit·o de 1877, 
.d Jterminou que esse recenseamento fosse le
vado a. eft'eito. 

St•. Presidente, o que foi esse importante 
trabalho~ o qul vou cxpot• em poucas pa
lavras á Ca.mara.. Uma Commissão nJmeada 
organizou um registro -provisorlo das mar
cas em uso no paiz, do qual eliminou nã.o só 
as marcas iguaes ou semelhantes, prevale
cendo destas as que constatavam maior an
tjguida.de, ·como 1bram tambem expurgadas 
as de tamanho excessivo, e desta fórma um 

·registro definitivo foi a.doptado· pelo Poder 
Executivo. 

Nesse re;ástt•o detinitiro furam conside
radas duas -sel'ios cUstlnctas: uma contendo 
~.~.smarcas que foram apuradas pela selecção 
feita, e outr;t contendo as dós systema,s 
sobre a b:1so da numeração~ dos systemas 
patenteados pelo poder publico, porque, de
pois desse recenseamento, não mais foi per· 
1úittida a adopção d13 . marca,s .que não por· 
tenc,essein à~ systómas considnrados bons e 
~Gl' essa,. l'àzao patenteados~ 

Todo esse e.:;furço foi devido â confusão q uc 
a libordado no uso das marcas por parte dos 
íntere:;sados trazi-.1. á garanti~ da proprie
dade, e,comqu:mto· sojam admittidos no Uru· 
guay varíos systemas officiaes, estes, por · se 
tratar de uma Republica unitaria e pequena, 
produzom os resultadvs almejados ; não 
obsta,nte~ mesmo .. alli a corrente de opinião 
entre os propri~ criadores vae crescendo no 
sentido da adopçf.io de um systoma unico do 
marcas. 

Como vamos ver, Sr. Pre.3idente, o Uru
guay. cuidando desse assumpto, não se limi
tou em organizar um registro definitivo de 
marcas, foi ma,is longe, prooccupou-se . aM 
em legislar p;r,ra um .l!.:st<do brazileiro, o Rio 
Grande do Sul. 

Todo o gado importado no Uruguay p::>Ia 
fL'onteir.á do Rio Grande está suj~ito a pre· 
scripçõés especiaes; assim, pela tei dó 26 de 
dezembr-o de 1898, no seu art. 2°, lemos o 
seguinte: «os boiadeil'GS que so hitroduzam 
pela fronteira do visinho Estado do Rio 
Grande do Sul deverão se munir dos respe
ctivos certificados 6U guias, expedidos pelas 
autoridades brazileira.s o le;.{alizados pelo 
consul ou vice-consul da. Republica., que .jus
tifiquem devidamente sua · procedencia e 
a.cl'editem sua propi'ieda1e.~ 

Como vê V. Ex.,l:)r. Presidente,a. legislação 
do U1•uguay exige pira garantir as trans
acçõasdegado,feitas como Rio Grande do 8ul, 
o visto da autoridade brazileira; mas, per
gunto: qual. a autoridade competente para. 
vi.;;ar documentos de.3sa natm•eza ~ A esta. 
du:\l ~ A federa.l1 Si na Republica visinha. 
não se admitt3 que o gado entre no seu terri
torio som que seja satisfeita essa exigencia 
fiscal, parece-me que só tem competoncia 
para vislr taes ducumentos a autoridade 
fed~1·al brazileira. 

01•a.. dado um coniiicto internacional, com 
aquella Republica sobre a~sumptns commer
ciaes desse genero, só o visto da autot•idade 
b1·a.zileii•a poderia valer para qualquer ne
gociação diploma.tica.; ou, então a União 
assumiria a respoJ1sabilidade de actos prati
cados po1• autoridades es~adua.es, o que não 
seria, regular. Ainda por esse lado, pois, o 
prqjccto ora em debate não deixa de ter 
importancia. 

E foi tã.o casnistie.o, tão meticuloso o po
der publico no Uruguay qt!e, jâ existindo 
uma lei geral do importação de g.:~odo oriundo 
de paizes ·estrangeiros, ·não obstante legislou 
pela. fórma que acabamos de mostl'ar, isto ü, 
especialmente :para o Rio Grande do Sul. 
. O gado, Sr. Presidente, importalio dopai
zes est1·~ngoiros no Uruguay está sujeito ás 
seguintes exigcncias: sor registrado quanto 
á. sua quantidade no momento da entrada. 
ser marcado, com às marcas do paiz,uma vc~ 
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quo, rcmettido pa.ra. ·as respectivas inver-~ da mesma p1·ovincia, como das pliovincias 
. . nadas, ahi perm:tneça por IDais de um anno, visinhas . 
. fic~tndo isent~ c.ies;~a ex:igcncia o apenas regu- Agoea, Sr. Pn~l:'itlente. vou J'e{erir~me a 
l~do pJio l'ügistt•o de_cnr,l'::t(h o que fut' aba- um trabalho luttlino::;issimo, 110 qual torn,t
tido c_Lcntro de~sa perw:lo de tempo. O gado ram pal'to est·.\,dista.s dof:\ mai::! cnüncntcs .d:1 
<i? cr1a, entretanto, está silj?ito niiosó ao ee- Republica At•gentina. 
gtstro no momento de S3r Importado, como . _ . 
igun.lment3 a ser immedit1 tamJntc m:.trcudo A conlu:-sao c a anarclua la,vrr~m em graoJc 
!io accordo com as leis da Repubtica. - c~cala cJm I'oladl.ú <t c.~~a qucst5o de mu..Tctts 

Podia me e.:; tender longamente a r~speito na·tucllc paiz, ch un:wdo as provincias <L si, 
do assumpto, mas não posdo ra.tiga.r poe m·ds por um desvio do occ<Lsifio, e.::se :;m·viço ue 
tempo a attenção dos col~egas (neTo apoiado8 ), marcad, o t'uram osr.:ts a.dop~a.<l~LS corn o ca
gue tão b .. mdosamcnto mo ouvem, mesmo ractee olJrigat,ot·io t•ogiona.l, o para as tt·ans
pot·q~Ie tenho mui :.o q.1to dizer ainda sebre acçõesdogadut!ainda.oxigida.n. r;uià de ct.lmpa
ossa. tão importante ma teria, descurada do nha,oque íg-ualmonto so voritlca. llJ Uruguay, 
nõs outL'cs a.r.é este momento. de mo:to que o at>l'idt•o ou boiadeiro quo t'or· 

Como moliJtt complement~r, Sr. PI·csi- cncontratlu em qiiallliiOt' p .. )llto d:t ca.mp:mlta. 
dente, da irnpo1·tancia q uu tem 0 rogistl\) da sem q uJ sa t.eniHL JIIUII i tio ria, l'c::'pecti v a guia, 
ma.rca, vejamos 0 papel ::;alionte que roprc· ser·<i i111me1it~tJ.me11tc suspcilia,Jo do quatrei
seota no conjuncto do systema o certificado rismo e com•) t<1l úo,itlu, allm d.e explica.e 
talonat•io. · como a lquiriu o gado c1uo ctwduz, ou por 

No Urugua.y o certificado ta.lonario de nu· c.Jota. .de ctuem o 1'<\Z. 
mcração pr·ogres::dva, do quo tambem cogita Ma:5, CJnn <~ conl'ui!5.o tlo m;trc~ts é alli um 
o projecto qua ora discutimos, te.n poe fim r,wto commum, indivíduos In quo se promu· 
~egu.lizar as operações ele colnpt'.l c venda. nem de nnt•ca.s db cf'i<t'iL>res de uma pt·o
:da propriedade semovente, isto é, Sr. Prc;;i- vincia., t~~znndo-as registrar em outt·a para 
den(:e, .representa um documento comproba.- com elltts commet'.ot•orn roubos. 
tivo sempre que um animal passar .e um 
dono a outro. g é os::;e c :~rtificado qüe deixa 

·.de ser creação minha,porque ful !Ju,cal-o no 
Uruguny nus a.rtigos lla .lui de l6 de junho de 
1880 que, cumplementa.r ao titulo do pt•o 
priedade J.a marca. vem evft.ar, pódo"se atlie
mar, o roubo da pr11priedade semovente. 

E saliento es.3es. ponto:; porquB desoj) que 
fique á ·saciedade provado que a questão do 
que me occupo foi C$tudada deha.ixo dus seus 
:varias a::;pectos pela naç:w visinha, e que. co· 
güu.nJo do mesu'lo u.s::mmpto, não fat>emos 
m ,is do que a:,tenJer aos reclamo; 4ncessan-

Sr. Prosi,lente, a, Sociedacle Rural Argen· 
timt, acomp•uJlt ·,udo de porto ·· os inconve
-nientes pl'rldllZitlos palu, multiplicidade J.e 
ma.ecu.s c elo sy.stoma,s de Jrutrea::; ttcl 1pGados 
pe~os g-ovcrnus l'e;.dull to:~ tlc.tr1uetla R l~ubl.ica,, 
em sc.~são do 2) do maiu de lt;!J8, 1'es.J! v eu 
pronuvm• 11111 éoncm•s.> p~tra a adupçãu de 
um sy.~toma, do mttrcas e um d_l signa.es, 
qu: sorvissom p:.t.l'a. assi.;.('fl;J.iat· a propri0dade 
semJvente o 0::1 JH'Otluc .os" pecua!'ius eüt tutla. 
a Repttblic~t. da.JI,lO a. osstL propr-iel<.tdü um 
cunho do g-u.ran liia L'Jal. · · · 

tes levantados ein todos os p;.>ntos do paiz. A impor~a.nci:1 de:;:>~ concurso, Se. PI·e-
Com os sy~tmna,s otriciaes de marcas e si- silente, .. ufto pt•oeisc.t ser· enc~trecitia, c a 

- gnae.s de numeração progressiva, S1·. Presi- approvação do uous dos syst.em ,,s quo for;1,m 
~d,mt·. :, o Urugu:~y coo:seguiu fazec a s;~a 1-H·e::;entes á cumrnhssâujul.mdu.a imp •. rta 
c~ta.tistica a pon&J de sa.ber-se cuni exaclii- em resolvct• ll<L Al',!!ent.ina, como uo::; p;dzt':-:l 
dão o nu,llel'O de ca.bc~çu.s do gado que (JOs.sue. unde a CI'iac;ão se d.•.:-;en ,·oive e se d~:-.t:nvol-

MuitÇJs outr•os pontus pt·ocJsa.vam :ser ex- vm·á, ainda . or· muittl tempt>, em ca.rupus 
:Planado:;, mas c •.. mu nã.J posso ddxa1· de r<.'- a!JJrtvs, como nu nosso-um dus prublvma.:l 
fe1•i1· me ao se1·v,ço como é elle feito na Re- mnis difiicci::; d.tt propriedade pecmu·ia. 
?ublica Ar~.e?tina..!· e sen~o certo ~e _obe~e~~ I Sr. Presidente, a Sociedade Ruea.l ArgJn
<.t ~esma_ OIIeuta?ao,aquelles. ficaia9 unphci. tina quiz dar ao concut·so por ella pi·omovido 
.tamente e~?larcctdos. . a .mais expressiva significação do sua· alta.· 

. · Sr_. ·Pr~s1dente.' g_?ando, em se~un~a ~I~- \importancia e o rodeou de todo u pr,,stigio, 
:cussaot tive. ?CCtlSJao. de m_e re~e~tr ~ utl~I~ solicitando dos governo., federal e prv_:vin· 
datl~ ~o P10Jecto~ ~ 1 0 ,procmm c~a~~1 a ciaes dolegadúS que t01UílS8em pa.rte activ~ 
att~nç<~o dos culleeas pa:a .u~a ~~~-::lacem no julg<LIUentu do:-> projecto::.> de ::;y;;tem~s que 
doooverna~lor 9e Buenus a~rt:~, duiotda ao fu:ssem sujeitos ao e;:;tudo da cvzum,;:;sao de 
,p,;der _L~·gl~lu.~n·o da provznc1a. rnen_::.a,gelll q· ue fizer·áw (U'te 
que sullcnu.v" mstsLt·nteiueJltu mua le1 sobro V • 
,systemas · de mat cu.s que viesse acabar de Poço licença á Camt~m par<t let' atguns 
;vez com a confu:são qne alli lSe da.Vi.L, não só dos at:tigos do prvgramma, do concurso a que 
om relação a producção dos criadores dentro me venho roferinou, p .r,t quo ficlue melhor 

Vol. V 55 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:13- Página 16 de 34 

434 ANNAES DA CAl\IAHA 

·explanada a niataria que se acha emdobate_l. e_ x_ -. l ___ n·e.sideote d;1 __ Repu_ h.lic_ a e d.ip.lo .. m· ata pn __ 'r 
neste momento. S;dl,<.t ; de Jujuy, Peclco Gomez; San~iago 

o art. to diz: Diaz, por Catam<.trca; de Rioja, Angel Busto.:;; 
As · d· d 1) . ·1 A C1' · t· 1., de Sa.n Juan, Samuel Zavalla; de Mt ndozcL, 

« OCle :t e ~ura . ro~nma .a,u~~ De. Adolfo Puebla, e de S .. Luiz, o Dl'. E!e:'-
um .concur::so ,P~Ht proJecto;:, .u.~ marca.:s doro Lobos, estancieiro o redactor da t'rtmsa, 
a fogo e de sz .!::naes-adaptave1 ~; 0 ~eu ta!Yez o jornal ma.is importante da Awerica 
emprego. em toda _a_Republtca o deba1xo do Su!. 
das segumtes coa(hçoes : . Além rlr.sses illustl'cs cidadãos arcrGí-,·l;inr:~; 

(~) Os senhol'es con~~ereutes. dev~1;1 todos os 'n:tL·'mlJro:s da Sociedade lZu;:a.l to~ 
ap1es~n~a.r em m~~l~Scuptu:.?~ ~;~~ ·es~? marampart.e como jnizcs no concitl't'O t-e;;,- . 
um pro}ec.tode SJ st...~na de ::>J 0 fi c,c;::l pa1 a liza.do de entl'o o: qu·w' se oootCl.m nLc·d 
o gado yaccmu: e ovino ou para arn bos criado'rcs e, para 1~'Sâo l~1c::;along;u em ci L<.•eõe:-J, 
e~ COOJ~ncto ; um. s_ys.tema de n;ar;~s a indicarei apenas o S:·. Placido Mar in, <l;t:.lu
fooo Pfl.~a..~ ~a~o mawr .. e 1ur~ sys .em .. ~ cieiro importante. 
de a~mlm,,tlu.çao publrccl. )<Lia os mev Na enumeração que venho de t'<lzn~·. 
mos ' , . , ,- Sr. Presidente, da sr:lecta r:lprcscnt.>.~.vl.l; rol' 

b) e~~es ~\oJecto~ d? SY,~t~~as poderlao parte dos govern1 sger·al c provinciae;-. da R.;,. 
yer_sal Isolat amente so.b· 0 ~·a~a um ( 0~ pub!:iea Argontina, pudemos atJUilatar· coo:o 
Indicados, ou em CODJUncto sobre todos roi rovestidudc intercs,c 0 de importmwJ ~ 
elles. esse conêu·r::;o, que por mais de um mnl.i~·o 

•••... Â·r·t· .. 2·. ~.o· tl:i·b'~~<~l J~l.lfr~~l~~.· d~~· t{,~: 
balhos apr·esent"dos . será furmadu em 
todo caso pelos memb.ros da cornmissão 
dírectora da Suc.ieda.dc Ru:·al Argen ina 
e por um delegado quo cada, e~tado 1\J 
deral queira nümea.r antes de I de <.~bl'il 
(l899), em virtuJe de requisição feifia 
oppoi.·tunamente pela SociedaLlc Rm':;..l 
para esse fim.» 

constitui!'Ü, na. llii':\t.orüi daqu(·lle adeantadu 
paiz uma. pttgina de gr~wde relevo. 

Sr. Presidente, ncs:m concurrencia foram 
apresent<.1.l1os 29 projec.~os :· 21 :-sobre n1<UC~l,;, 
seis sobre signaes e dQns sobre adnl.inh.J· 
~ração. . 

Foi nomoad.a. uma commissão relatm·&., 
que ficou composta, dos Drs. Sa_lvador ll.fa,. 
clá, Placido Mario e dos Srs. Diego Bo,m- · 
dl'ix, S;.tmuel Zavall<L e Roualdu T·idblom, 

Sr. Presidente, o programma contém para. fttZ.H o e:li.udo do todos us pro.hct:•s 
muitos outros artigos qne deixo dt~ repro- apresenr.ados e infprmar quacs os quo üe
duzil•, visto-se refel'irem ao modo <iO seu func- viam ser accoii;os. 
ciorw.mento e a· r·equis1tos sompre exigidos E' preciso declae u•, Sr. Presidente, quo, 
em trabu.lhos dessa natureza. emquauto a cummissão relatora elabor·av ~ 

O ex1to da Soci.odade Rural foi o mais com- o seu paeccr.r, o::; membros da commt:bão 
pleto, como se dbprehendorú. dtL exposição geral, de posse das cóvius de todos o::; pl'•J
que passo tt ftizer. jt~cGos p<n'<L . e.~so fim oxtrahidas, ustudav<w1 
. A tembranç<t. :,r: Presidente, de um dele- sirnultanoanJento :.t mar.ol'ia, par:.t ·que pu

\ gado em nome do . .v.overnoJ fl•tlcral c · dos dal:l dessem corn seguro crit~1·io · deliberar· ;:,obr~ 
· províncias fui acolhida com o mai:; vivo t.ã.o impor·ta.nto assunipto. 

interésse, e os governos se fizeram n·pre- A pre;;(ontn.do o trabalho da l:lt·ill1 l:~!>: â.-i 
- sentar pJr espíritos dos m<1is cultos da Re11U- n;-;p :ciul, íJ, con1mis.~i.~o geral em vari: scs .. 

blica visioha. s·ões est.ndou os dous projectos acoii::~e:· ,J.d ' ~• 
O .· minisr,ro da agricuHum; o Sr. Garcia c por .un:,.nhnidado de voto .~ concvrl; . 11 r1:1 

Meruu, DOIIJeOU jJal'ê), delegado do gove.t·no accottaç:ão . do. do 111í:ll'CClS do SL'. i\ r.·.ni<· 
niiCi..ma.t o Sr.Ro:lalJo Tidblom, e ClllllU dule- Mtmtt.ls c que, rcsolvirltlS praticarnen_ aL·· 
gados dos governos provtndacs tum:tl'o:nt gunw.s . o_l,jct.:çÕt3':l sobre o de sign<1G:j (. 1 ~ : , 
pnrte .C:IIUO juize~; hu concnr·so os :::o,c;uiiJto::; se- Junn Blanco, fo~so esto igualmente,, 'jüi~v, 
nhore::;: «por Buenos Aires, o S1·. D1ego .BO<.LU- o que S tl vem ficou JlOUl~odopuis. . · . . · 
drix; por Santa Fé,o Dr. Wencesláo E::~cu.lante, Sr. Presidente, o delegado do governo fe~ 
actual ministro t.ia u.gricultu1·a do presidente deral, o S1~. Tidblom, no seu ti.tuto de no;.. 
Roca e ministro da t'tlzenda do ex~pre:sidente meu.ção, foi ehcarrega.J.o delevar em minn-

;;-Pellegri1le ; por Ente e Rios, o . Dr. Salvador_ ciosa exyosiçfio todos os factos occurrentes 
::: -·Ma.etá, creio que seQador·; Pedro . La.buuglo, no copcur:5o <piO se~ roa.liZoJU, do fôrma a que· 
\; representa11te d(l Cm·rientcs; Ezequiel Ra.mi.ls o govel'no ficasse inLuira.do tiObro t~s medidas 
'-<.Mexia, .~:mblicista; de Uordob<t; Ur. Est;~.nisl;to tplo pudo~sem ser a.dopLa.rlas p<.'LL'R a l'Cgtrla· 
.. Zeba.llus;criadur,cx·.minístro de . Esi.::tdo,'di- riz. .çü.o de tiu iml)ortantc sul'viço. 
;; ;.plomata, . aut0r devar·ios ·Uvros sobeo criit· Pu.1•a, que o dologado fuderalpuuc~·sc .. so 
,(·:ção, p0r . S· .. Thia.go .. doi Esteto; Dr .. JmLn d.eso!'npenhar .corn p1·uticiencüt elo · oneu.r·.:,to 
\)i, ,Ovi.mdo~ por Tucuman ; FrancLsco Uriburú; que lhe .fo1 cormnottidq, a Soeicdude Rtiral~ 
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Sr. Pi'e:üliento, o cncarrog·m, jun~amente raphia, comi) a que osi011 razündo sobt•o n as~ 
com o reprcscntt1n·tc llo governo Jc Entr·o ·tirnpi,n, pol'qltO [)Jl' Inais esforçoqtiC t:H":a;nã.o 
lUos, o Dr- SuJ vadur .Maciá, c com o Se. Al- ltJgt·arci mo:HI'iLt' <t l~ama.ra como ~ão col
borto Br<~.cht, membro;:> da c·)mrnissã.o dil'C- locados os ::;;gno:; (1\Le const.itnom as ecntenas, 
ctora da sodcda.dt~, p:u'a, qt.tc Hzc:so us daz t1 tHU o unida·lcs 1ln milhar c n,..; cen
ensaios o 03 estudos inJicaJos pela, ccmmis · t·.:> nas, dezena:$ o U!li tla:lc l silnplos no ~y,;tcma 
sã.o ju!g<t!lora; do ·concur..;o. Honr.c.'l, vistt> dcpcnJor· de tignt·a.s l11'<tlücas ; 

S1·. Presidcnto, como s.~ llonvc e3.~i1 se- di:·ei, cntreb.nto,quc nessa eugenll0:3:t ot·ga . ...; 
gunda comrni s33.o na. incmnl>l}n,;ia quo lhe~ niz.tc.~Ko aquollas sã.o e3ct•ipt:1~ à c~quer.·da 
foi c:mforidu. é o quo ctcsoj:trtluS que ·u. C:t- <lc um c1xo imaginal'iD o estas· ;1, di;·~:ít ~. 
mar'a saibn., p:.tetl, lnrn jutgn.1· dt~ tão l'.:lc- llil1::t:l e outr-;1s p·_wtindo <.b um ~ni:lo Que 
vante a::ssurnpLt), j<~ por (lcm:üs upp:.n·Luno indic:t ;~pena.-; <.L dit·ccçã.o qnc tcl'i<t o c1xo 

_ 1mra que ~eja P·H nó:3 uutros ig-w.tlmon~e á e.Ho rosse vi:; ivcl. i\pplL~;ulclu u.~ rcgJ'a:'l 
trn.bdo o resol \'ido. ost~t.bcledd<t-l relu :wtor s3 formarn um rui-

Esta commisstw 0X})OZ em rchturlo toJ.us i ltilo dl\ rnitr'c:.t,:; di trl~1·cme~,a cumeç.ll' do zero 
0:3 tr,~ballw::J pt·;tticos e <.1.S o\:lorvaçõo:.; felt ts, (UUU.IJ !J) e tcnninando om ~J~J\J.9D0. [:;:;;o si 
vondo com jubilo quo o mBsmo mor::;ccu da tomarrnos <L combina"IT.o de seis ::!lgnc·S, mas 
Socied<l-Cle Rural. appt•ovação completa em o ~ystom:t rl'lootes, Sr. Pm~idcnto, se pr·esta 
todas as suas mintteias, o tt <.tr~~eit11ção d.a.s <~ combdlaÇ'.ã.o •.lC 8 signos, o que equivale 
conclusõe:~, foPmuln.das como sna.8, por pwte allit•mat~ que chcgal'i:tmus ú. eolos~al cíí'ra. 
da sociedade t':'m SC'~são de W do ja.neil·o àe l . ~e !JJ.D9D.!J\)0-miLl'cas jnconfund.ivcis. 
1900, c pouco dopois levadas ao cJnlteci-
mento do govorno por in ;cr·medio <lo seu Não me pt\J;_JJnllo ,pelo quo j;í, di:::so,Sr·. Pro-
representante no concurso rei1lízado. shlento, <.L rno3trae cJmo se decit't'it qualquoe 

Sr. Presidente, por mais quo q1wira, não marea, porque seria abusar da pacicncia de 
posso.· furt·w·nlc ao prazer, tünda. que em rncus collogas; ma'> par:1. d :. ~l' utna it.lüa. de 
traços ligeiros, t: o reportar-me aos pJntos corno se tmtu. de e ousa. da maior simpl ici
capita.os o~ucldados com tanta felicUade 1la.de, ve.j<.Lmo,s o que disso o St·. Montc::l ao 
pela commis:;ão on·~arregil.da d.} elaborar Sr·. i\t~ .erou, n:_,nis.t~·~ d~. ~gricult.ur·t~, qlmuuo
tão pn.trlotico documento, pondo em desta· accmmdo 0 seu s.r:sGClllo• · 
que uma das quef:lWes socla.es cb IÚ<.L or intc- « Havia. traç11do como Jinlm d.e eonducta 
res~e . e nnporb.nci.a na n.opqblicu.. visinha o I n:I_J C:)lltostal' n~nhuma das .. OUSCI'ViLÇÕ0:3 o.u 
am1ga. ct'Iticas que so 11Z!JI'.tlll ao meu systerna, os-

A commis::ião t•.;!atora, com muito bom senso pemn!lo que, pciS.:latl•J o p3t'iud.) cu.nuonte da 
e elevado criterio,indicou ao govcl'no ttrgen- lu ti t entre os c J!Jcut·r·ontos ao coucur,so na
tino o plttno a scguit· nu. organização defini~ ciunu.l, chegas.::e a, OPl)ortünidade do levantar 
tiva desse imporLante scrviçJ, ·que allí como as ohjccçõcs inju~Gas fciGas tto «Systoma 
aqui l'oclama p:.Ll'i1 o seu pnefeit·1 funcc:orm- Montes.» 
mento uma conveniente systematiz.içãn. Pot·ém, · em attençã.o :to juizo cl'itico a 

E a commis~'õ.u, no alovao1.adv in t,uito de que mol'ofiro tea.wr o cunho d~: um acr.o om
proporcional' i.1 :J governo os <ilomcut JS necos- clal d~t província c.te Tucllm:.tn, me veJo 

· sa.rios pa1•a. ,jutgat• da questão com cJnheci- n:.t nccm::;idado d.J quobt·:u· aqucilo propo~ 
mento de causa, u soliciGar dJ PoJol' Logis:a- siGo c do lcvttnt·, L' <1S acJ.mSJ.!;õ:;s formu-
tivo as mcdidc~::l ee~laméldu.s, explanou longa- ladas. · 
mcn~e o asmmpto Jeb:1ixo do 1;f'iplicc p:)nt·J Nã.v f:1z m~titos dia.s rtrtc, cha.mctdo pelo 
uc vista: dtt adopç:ão d.us sy:;tem;_L; classi- Sl'. ministl'v da agt·ictJitJtl'i.t, com o fim !le 
ticados no concur·s ,, <.L:.t or·gauiz•.tção :.ttlrnlni::;- tnpliear•-llte o mcli sy$toma de Inat'0LLS, c:-;Ge 
t1.•ati v a do servil;:o e da apresontaç5.o de f'unc0luna.t'io pnlJticJ mo dizia (( ... Vatno;-:; ver 
varius cou~eitos lJat·a que uma lei et.tpaz e si pos;-:;o ontJn,ler i:Ho quo me dizem sm· tã1> 
boa f'u.~se decreta,Ja · pelo Congt·osso Lngislu.- . tlífliei I e collllJlicu.do». 1•: o Sr. MJl'Ou, pas::;a
tivo argentino. dos a.pcrns d.ozo minutos, d;Hninava comple:-

Em traços gerao::;, Si'. Presidcm~e, a. com- tamentc os lillOJ,mentos gut·acs do ::.;ydturna. o 
missão indicou cu.no er<Hn simplcsc ÜCCli- decifeava. com prcci~ão &uLlu.s as marcas c1uc 
fr:·aveis nulUoricamcnte tanto u.s mar(}u.S do lho fo:~:·~.tm aprosen i,a,da,s. 
systema de marcas Monte~. como os signaes · l!:m minuciosa. dcmonstr·ação feittt pela 
do systema de signa.o.:; do Sr. Jmttl . Blu1eo; Naç/íu do 5 de dezembr:·t> .. c !UOO, o Sr. Mon
e, cnmo pela tllcorla scicntillcJ. d ... ü; coml.Ji. t.o;) r.;b:t .. ca v;w 1ia.jvS.ltncn íü as a t'!-{tlições cri
naçõs.;, cllogttl'am l1tu:JOs '" t·csult .J.o::; pl\ttlcos ticas quo o Sr·. Ar·a.oz lt.Jnnt <~o eonhocimen-
do maior alca.n ~c. l.o tlo ntiu isb·o s :>ut·e o !3'. : 11 ~y.':l i.ed 1a. 

Sinto, 8!·.1-)l'esidente,tl'~tli'.l,t' do m<~tLJt•ia t..iio Posso gat·antit• u. V. l~x., ::lt'. Pl'esidonio, e 
adtla, dHficil de prcnde1· a a.tteução d:.,:Cu.- á Cu.nur{t qtw s::: ·l.r .tiul :_l a:n IJ.Jllssimo e ou~ 
mara.; e como não seda possi vel om ~xpusiçã.o genbo~o systoma.,nu quu.l o l)Ott [wtor so 1.~10s~ . · 
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, té<1 grande me~tre . e,· de · conhecimentos os 
":m11is vastos sohr·e o a.ssumpto. 

E:studei o seu syst:nna e l'ne capacitei do 
pa.;Jel saliento que ello deve reprcsen ta r mt 
a.stügna.lação da. propriedade semovente e dos 

: pl'oductos oriunclos della.,na Re1mblica Argen
~ tina. 

, Sini"io màis importn:ntc polo manos mu.is 
curioso é o systema do Sr. Juan Blanco so

. bro signa.es. Baseado na theor~a das combi

.. naç"ões, o aur.o-r cl.J systema com lO signos 
trinlos. reprcsent.ativvs rlas qmmtid:tdes 

' 000, 100, 200, :100, 400, 50.), 60J, 700, . 800 o 
900 ; corn H signos duplos representativos 
üa.s quantidades Oü, lO, ~O, 3 '1, L10, 50, üO, 70, 

· 80, 9 J, 4G, 57, ()4 o 75 o c . .~m os lO signos rc· 
pr·esGiltitndo os numot·os dig,tos. impeimo um 

. milltã.o de signa.es iuconfun<l,vels a.pplie<tdos · 
·· nas orelhas do animal. de fónna. que por 

.• menor quo sojn. o numero representado pelos 
· t:.igoaes, ollc c-_.n Ce1'(t pelo me o o.~ ~ignaes cor
_respJpdontos :t 6 . algarismos em hypothcsc 
algumtt susce1:~ti v eis de tttlsilicu.ção. 

As óroUms do aoimal,reprl~senta.ndo, no na
tural, cu.da uma trcs ZCl'OS, os nu meros üi

.gHos, po-r exemplo, são representados por 
quantidades negativas e aflümativas c dahi 

·.a theoria das combinações. 
· A lei das combinações, Pt.lis, Sr. Presidc>nte, 
·no systoma Blanco, depende· e,ta conjugação 
dos signos triplos, duplos e simples, qualquer 
que seja o nurnoro q1w se desoja, furmn.r, si 
ttvel'mos por ex.omplo O t·eba.nho numero 

· · 300.240, a conjugação se f'tteá. com signaes das 
:,tres cktsses (tl'tplo:-J, simples o duplos) ~i o 
numero fot· !:}ü0.4U8, o olJtel'cmos conju
gri.n .lO um Griplo,um duplo e um simples, o si 
a assignalaçâo dosqjadadur o numero 100.000 
teremos a. conjugação de um triplo com ou-

. tl•o tl'iplo. 
N:.~ ennnciação que fa.ço quero apenas de

. monsr.t'i.Ll' que se t.rata.ndo de uma theoría ue 
: .combinações, estas se fazem de l'órmn. a nos 

.da.l' sempre sigria.es quo rcprc3êntom om 
.. qua.lttUCL' hypotheso um numol'O compo.,;to do 

:.soi.-j i.dg;úismos, qnor soj;~ ossn numero o 
9f.JíJ.H9\.I- qnee su.ia. a uni.d<:tllo; o sinto, Sr·. 
Pro.~ .don'l;o, ·n:":í.o poder d[)rnonstr:u• mol.ltor 

.: eom signn.es p:Pa.phicos, poe exemplo, a.os col
legtts, có1no osBo eminente sciunt.istu. o St•. 
,Bhtnco, 1101' um esforço irnmenso c Jo tr·aba· 

. }hos ince:ssa.utos de dezenas de annos chegou 
'. tt org:~1.niy;a1' o seu tão i.tporf'ciçoallo systetn<.t, 
· c1u_c ::;c. presta. pa.eu. assignata.r, seru hypothose 
· d.oeonl'usão, os 70 milltões llocttrneíros riue 
.. po8sue a. Arg()n tin;t. 

,, . · J!.omo g<tt•antil' c;3a (lirJito, Hi o. poder· pu
hUco · não f'orneeC' i.LUS · in tercss:.~Llos uma. 
loglslac;.I~:J <~ rcspcito,v h;t,o se tl'ata.t' do pro· 

, pri tH.la.do suscoptivel . do · .... natuL·al confusão 't 
Vú V, · Ex .. flUU,·tl'aZCllUO pt~ra. SOl' .discntidu 
;QIJSt:~ Ot\mrwa o t\SSUrupLo de llUO cogi.toi no 

proj3cto, pl·ocÍiroi ir ao encontro de neccs• 
sidades paJpavcis c praticas, ; e.,: uidamente 
reclamadas. 

Eis cumo o relator da exposição diti.rida 
ao governo ar·gen t.no justifica a implan
ta cão du fiy.~toma Lloado pelD --sr. Blanco: 

«Não é nccessa.rio insistir muito sobre a 
neccssicia.de dmta rnedid[l.. Uma ímporjo~n 
necessidade lle ordem public ~ faz indispen
.savol sua adopçiio. Si <:~ gr·avissimo o da.mno 
causado pdo regimen actual de marcas, o é 
infinit<unentc maior o que reina quanto a 
sign:ws. 

Rmlimenl;nrio, . l'Otineiro. primitivo c po
brissimo em t·ecurso::: o eoml>inações, o rnc
t,hodo pan . assignahtr que hoje se usa, 
parece oncçíntradJ cxpl'e.::lsttmcntc p::tr<:t f;t

ci\itar o roubo. 
Não ha 'uma só lei que niío pr·ohibé1. <t 

repotiçã) de ummcsrno signal em uma. zona., 
quu vaeia. pouco em cada pr9vinciu., poróm 
sJmpt·c p ;,·quena; e sem cmb<.t1'go nã.o h;t 
uma só de·srts pcquorras zonas, clmmo-so · 
dL'ltrict:.>, partido ou pellania, onde w tenh<L 
polido cumpc·ir os preceitos dq, · lei sobrd 
sigmtes.» _ 

Para. justificar o ca.ncellamen to ou a ca
ducidade dos signaes actualmcnte ex.L;tenGes 
na Argentin;t, dh: a.inda o relHtor: 

<< São tão evidentes os 'prejuizos e a dcsoe, 
dem que originam o acwal modo de assl
gnala.r que, encontrado um sy:>tema que pol' 
:sua · bomlu.tle os conjuL'e, a aútorid<~de não 
dlJVC permitl.ir que continue por rmüs tempo 
tanta. fal&a de sogm•aoça dtL prupl'ieua.ltc, 
tanto roubo alentado poL~o .impuoillade, t:Lnta 
inuJrlCi.wia do aeçào do sua parte; porque com 
o signal actual nho ü humanamente po::;Rivel 
gtLI'i.l ntir u. integL·idade do !:ligni1l ütt l>I'Oprio
dade que o propriolia!'io adoptc . 

E' umn, necessidu.dc de ordem publictt do . .:;- · 
tcrl'a.~· o quo dú. oPigcm a essa desordem, c 
devemos recordar aos quo pasmem ~ignaes 
quo não ha propl'ieda.de bem adquirida 
de:tntr. de uma nncn.•sidade de o1·dem pa
hlic:t. >> 

E j:t, Se. P1·e~i.dontn, quo i;pa,i.a.mos 'de si· 
gna.cs, pormitta a. Camn:,•<t. qno ml:' l'eporLo 
ao coüigo do Urugtmy sobro o nssumpl;o: 
1'ltmb:;m nos ;,o paiz o pruprictario de urn 
rebanho, sisalw do sua zona. pn,ea. a visinha 
ou outl'tt dt.L Repnbltea e encontl'a Da ZJna 
pa.rcL onde foi signal ülentico usado a.o do 
seu rebanho, pa.rtt garttntir Hn propr.iodado, 
ü.tl'iL no · regisi;['O publico a constata.~~Ko · do 
numero de ovelhas ou re~os impol'liaclas, n'ã.u 
podenllo us:w m:.tis o mesmo ~igmtl · pa.t·<.~ as 
que Jornm nascendo ou sendo obtldas po1· 
tFmlqucr moio de direito; aindtt, mesmo, que 
o r.itulo dó. pt·opdcdttdo tlo signal seja, Jl.nLo
l'loe ao existente mt chefn,tul'tt politicJJ. pal'tt 
ondo voín. · 
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Poderüt, Sr. P;esUente, rept'udu?-il' innu
meras di:sposições hlgislativa,s do UI'W.!,'ll:ty a 
respeito de sigr:mes, m;l:o; não quero me al:Jn
gar; pa.ea dar, entretanto, umlt irlé:t approx.i
mad<1-·da Inatcr.la, lOl'üi os seguintes artigos 
ÜG codigo: 

«Art. 50. Tfi.o .pouco poderC~o hltvm· em 
ga.llo maior signaes · Ig11acs em um ra.io de 
2;> kllomctra:::; si o~ hon vee, ra.r-se-lllt variat' 
o mais mtHlerno, mas quem inteJclu~:a. ga,do 
ne;)se raio ond(J ,j;~ existo registrado um signal 
igual ao quo algucm use, llevót'(t v<.Lri.al-o, 
ainda. que -seja. mai:; antig,), quanto aos 
animae:;; que assignal;tr dalli po1· do~mto. 

Art. 52. Sempre c1ue occorra variar do. 
signal, se participará à Policia, que cxpc
clil'<Í. um boletim consta,tando que fica eegis
t['acla a variação. 

Art. 53. Os signaes do gado inteoduzidos, 
que tcnhu.m some!Llan te:; no rlistricto. su:;pcn
dondo se o seu uso pelo intr . .~clucr.o1·, se g:t
rantirão a este com um ccrtificuuo do ,juizo 
do paz ou do tenente-alcaide. 

Pal'eco-me Sr-. Presidente, que com a 
leitura. do~tcs twtigos o depois du «tl.l .l vimus 
em rolaç~:lo a. Argon tina, não se poderfi. nugar 
a grande convonioocia do systern;L Blanco o 
que bem avisada tmdou a comrnis:ão julga
dora aconselhando ao govemo argentino a 
sua ad .. pçãc) parn. toda a Re1mb!wa. 

Dt:!sejarw. ser mais cxten.~o. ma,s tenho 
tan ;o a dizer, que a esse l'e~peito mo limi
tarei ás o bBervaçõe.:; feitas. 

A commbsão relatora, tr<ttando do modo 
fJJl' qne devia S..}l' OI'ga.nit.ctdo osso Sül'Viço, 
cn tendeu que o devia f'a.zel' modclan.do da sn
guinte fót•nut: 

Orem• unn Oflljinn. Central cnetwrogttda ele 
manter a ptü·ez:.t. dos c:-.. ta.logo.~, distribui!' <t.s 
marcas c signaes quo ha.janl do ser u:-;t.~dos 
om cu.úa provinei<t. oa tot·l'itol'io; u. crcaçr'i.o 
du olilcimt:~ provinciacs e seccionaes , sondo 
archivu.dos na. Olliciuu. CentL'aL o:~ pn.dl'ues 
corre;:;ponclcntes aos tHu!os dt) propciedade 
de cttua mu.l'ca, tn.mbem omitttda.s pob 
mesma, ofllcína. 

A commis~iio relatora. on~onileu que do v ia. 
acompanhu.r nêssa ul'ga.níímçã.o m:.üs ou 
menos u quo Hc fl!Z no Ueu~uay,r·azã.o PJl' qun 
propoz a cron<~::l.o tlaqunllt~s oflicina.s, }Hl'il. 
J'aci li&n.r aos CL'IU.Llot•es a. obtenção Üíl.") 1111l.'t'Cas 
que escolheram. 

A, vis&a. do catalogo, o ct•ia.llor ou o pr·o-
tenllento escvliLCl'<L a IIHu>ca, l'ect•tisitando·a 

.da ollicinu. se,~.:ionttl quo cx.pmlirü, o pcüillo ú. 
Officina Cen l;ra.l, do mud;> a. ser· a. mu.r·ca. 
J'of'necidu. n.o rcspccti v o roquoren te s:~m in
commouos o nem doslo~açü.u da. zonu. em quv 
habir.;n•. , ,.~ . 

Emittid : ~ uma. ma.t•ca qualquot', Sr. Pr.1si ~ 
cl(}ntc, do sy.)tema ofriclu.L, a. O!Jicin:1 CcrlCt'<Ll 
communicu.I'iL ás otrici.rH.ts provinciu.os ou 

scccionaas qne ;1, ma.rca foi -fot'ilecid:t · a. 
deGGrmina.dLt. pe:'SI):t, de m::weir:t que em C} ual
quct• poni;o do pa,iz; se stlbC! tL qun111 pnrtcnco 
~ ref'131'ida. ma. t·c ~t, o que é mui r.o faeil á vista. 

Ü•) ca.talog•J que sot;éí. distribuici-J la.I'ga.rnento 
p~tra. tudos o~ pontéJS, ' mesmo o;-; ma i$ lon
ginqnos. 

J) Dpois, St·. Presidente, do cttte a.c;.tb:\mos 
de cliz ·_n, em l'cla,çito ao.~ sysbma;'l de nu.u·cn.s 
o de administraçio, voja11ws qua.c:) :.1s eorl._ 
sidcra,ç~ões em,tti(l:Ls p .: la. commis-;Ü.:) r·ol<~
ti \'n,s <1 logi::;la ~·ito recL.únall:1 pan1. :t ot•gn.· 
nização definitiva d.)sse s ~ ~rvi .o. 

Cumo j:í. dis::;o,não O\:i:3tind,> pt'esonl.emcnto 
n~t Ropublica Al'g'CI1i.ina u1n syi:ltom:t unico 
de nurca.~ , a confu~;lo q uc alli .-;c not:L don i.t>u 
(h mesm:t [H'OI'ineia.. o com m<dcw t'azã.o d.c 
provinc:a n, provincí<t, t.t\ t.:r. us ma.i:l d:unnosos 
re::mlt<t.(ins quanGu :L g<n·:tnti<L d:L pt·opt' kLlaile 
s.nnoventtL 

1·: a, comnüssã.o julgadoi':t J.o c.Jncn1·so po l' 
mais de um:~. vez expliCJU como intli vídnos 
resillllnt'.ls nos Pampos roquisU.~tm nt:.Lt'Cít:i de 
ceia.dot'CS de uuteas provindas p L!'iJ. !loSSiL 

t'únua. fcLZoeom ospoti H,:ü::s; lova.m dnssas 
provincia.s man:.L<la.s de g;_t•lo as;;ignL~, I<ttlas tle 
accoetlo eom SCIIS titulos, o ptH' eow:H~_~nin f;c 
com d.jCIJillCntos C9rnpeul.~atut•ío .. .:; d :1. PL'O[ll'ÍC· 
úa.de, pt·opl'icJadc "cp1e não Ute.~ p:ldBneo. 

A Ropttblica Argcn tin<t so n.cltt,, pois, Se. 
Pt·esillentc,cm fcente llogt'<.tnde di1Ii , ~11ld : vlc, 
t! ue pl'vc·m·<.t a ta do tl':.tn.-so rcsol vct·. \Ii1~. si. 
a.té hoj l 03t .~ quDstiio n:-\.o ft>i ali l'Osu!vidn. 
niio vnjo em r1ue clla não o pa.:~ .:n sor' eum 
facilídu.de cn~1·o nó~. 

O regímcn n.d.opt;vlLJ a.li JH'.~sent.n:ncnl;n ~~ 
o nmior crnpcdl11o quo o podr~t· ptlblleo tem 
encontmdo p<tt'.t l'Osolvcl' o itSSIInlptu. l<:nt;l'd
tanto, o me.:;rno lh.du n:\o so d:i. 011 :;t•a nt'J~, qnll · 
a. o.-:.se rospt~ito pouco on me:-;mo n:ula, r,(\IIW~ 
í'eito, nilo h<tvcmio :dnJa. h1gi~L:.r;~:io I'O;{ional 
regulando n. m;~tut•ia. A cJmlrtis.-;fi.o, pui.-;, 
julgoll quJ dovbt ttlWOsont.ae n.u govot'nu ltmu. 
sel'íe do con:-;iúer•.\(,~Õl1~ Kobre <.L logisla.çií.u ;~ 
adllpGttl'·Se . p:ti'H, a execução üo pl:~no :mggo· 
rido. . 

A e . .~mmi~si'io, n.conselhn.n,[o ·ao govllt'n o :.1, 
a.cccit;a(~;'i,o tlo.-: sy::;ttlnU~~ j;1 i.n.lic 1.1lo~. nros· 
tecJil qu \ c~tc3 d·win.m stn• :dupl;:do:-: na. 
et1pi t;:.t.l tlít Rcpublic<t, no . ..; l.or.••ilm·iux n:t
ciona.o3 o n·t:l pt·ovíncia":l, dn t't'>l'ilm a. snr·c1r1 
im;ll:t.nt.ttdos llll3SitW cnlll;t•;t. i~ vont·vln tlc.~bs, 
que ni'io po lo11L pPJfmd·)r' lli t•uítos lJl!ll pL\1'· 
tnncom :i. Uníã.o. · 

Na. :)C<'ie de com:itlot'U<,:õns, St·. Pr·esid. t.lnliL~; 
e na.s cJnclu::;õc.s a qu.) ciLC.-fJU. u. (:Oinrni::~{í.o. 
mo8t1·ou o!l _~ · o qtlanto et•J. íne 111 vonionlio 
permí.tnecee pol' nmi~ b np) sornollnn!; l Ol'
gn.niz:t.cã.o p ~>.· cortl; ~ d ),~ pt· .>vtnch . .;, u q ttél<l, 
osttt lLWht s ~ ICCJ.loe a qnJ o gJvct'lll) l'u.io!'a.L 
m•ga.niz1.~:m, unifot•miz l,n ,lo·i.l. · cll1 m :Lnci r•:.1. a. 
s:~t;isf:t~er p ~H' igu:tl a.~ O'<ignneia.:-> tlo toü':l 
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-.-aSprovincias na rcgub;mcnt:1çfio-dc m1,t,m·ta; como uma, pt·ovinci.'1 não póda legi~H1r para 
:~;;:_tão import·mtc. _· •. . . _ a.. visinha, t•csult:t. que Btwnos. Aires, por 
:,é" · .:E p(w isso, . Sr. Pl'0.3i!lonte. fic1u bmbom exompto, poi!Cei conwgnii· que, duntro do HBU 
2-:~-:extincto o direito do p·1.rticuL.lt' p ,det' oscJ- torrivn·io, nãô se repita uma mat•ca, mas 
:-S:lhcr.ou invent.a,r a. ca.prkho quaLtuct· marcn; não pódcr<.í. ovita,r quo e::;ta so repita ern pro· 

outra não podiaset• sua o:-ient.ação desde que 1 vincias visinha.s o;r teerit.orios ltmiteophes. 
se cassa,va; ás pr'ovin.:ia-; cs3a f'ácutJadc <Ltt•. I Só podo~á. remc.ibr oste mal uma lei 
hoje toleratia. n·.~cionat que regule tfí.) importante p wtc 
_ Mas questões de ordem pra.tiea. p ;ui<trn do comtneecio inter·no. 

, retardar a.. eettlizu.ço.fí.o dos~e pliLno grandiosJ; Estabeleci<la. csca. loi, claro c} t1U3 se t~r
-~- :a .. eonÚnissão, pois, apr·csentou as- medicla~ nará neces:;;ario um roccmsetmento ger·al de 
:::·.<luepodia.m scL'a.dJpt:tdl1s· p.tr·a re~Jlvol-as, marcas; o cs~a mediria, foi suggcr.dtt pei1:1. 
.. c.,e·.~o fuz com meti :ulo dc.h~tle. com missão, c1uo inJicJ:l o meio pratico a 
c _Os direitos adquiridos foram, t'\ni;o quanGo s.:.guir-se. 
· possivel, resgua,rda.dos; <~ commissi'lo entendi:i. L?oHa. a retv:;il.o d<1:3 nnrJas c n uso, sePão 
·· que o'3 donos de mu.rc ~s devi<un ficar· com o eliminadas della as conlél11:lada.;, foemrtodo· 
· ··direito de mant·'l· as, ou peemutat-a;; gt'a- se entf\.o u1u c::~.tu.J..Jgo cvmpo.:5!;o de duas 

tuitu.mentJ PJI' o:rtPas, de fóema qn9 o ppo· partm: a primeit•a. compr-ehendenJo a-> mal'· 
·. prietal'io que vie.'BO n.o on ~antro dn sys!.c- c .s 0m uso que prcvttL~cct'em ; o a s:~gtmdLL 

.mn,tiza.ção officiaJ ni\o tive3se o nus a'gum, e :Ls pol'G mccnces ao novo sy::l:.ema., dovendo 
:.não se suppuze~s} que uma. tctl moJLla v.· se d.istl'ibuirem ,~éstes ca.bloJOS para a. cu.· 
sasse plano ospocnla.tivo contra os criauores pital e· territori,os.nacionu.es. 
e pl'Oprieta,t'iiJS ue m.Ll'Cl.S. A veedad•..!il'a. ~caus·~ da. a~1archia quo se 

. Ainda ahi a commissão fez distincção, só nota hoje em tuJ' que di'L re~púto r~. marcas 
;; permittindo que ficasse com o dil'cit:) de con e sig1nes é cbvid:1 á impJssilJi!idade a.b!Jo· 
:-J-_tinu·xr a possuir rrial'.!ns d~ts oxistc.>ntes ttluol- lut:t de se nmntet•em em dia o.3rJgbtros, p:Jr 
.}los que as tivess_;m adquirido de acc\)rJo com mais c:tp1•ichosos que~ sej'~iil, de tod<LS. as 
-__ : os .requi.~itos logaes, portanto, que se hou- mttrca.s em uso, u.fim do seec n consuitaclos 
;:;.,yessem subordLmvl.o üs exigonchs pt\nin,.. todas r1.1 vezes quo fô;• nec3ss.'1rio, pois não 
S~ciaes. . _ é pJSSIVd !}11 l C:SSO SlH'YÍÇO exista regulai'· 
if\.-. ApeziJ..r dis~o fic:tva.m, onteetanto, co:n di· monte dJ ~nte d•l t>l3gim3n du. multiplicidade 
\.·reito de e.;;colhor graiuit<1ment3 ma.rc<1s dv de sy.3tCm1:l.s de mu·ct\s. 
~;:·syst~ma official. mesmo a,qucllo.:~ quo as hou· Par~ que a marcil deja. uma re1t g.trantia., 
'<'''essem adquiritlo cont.rJ. cs dispositivo3 _lo· é indi.:::pJnsavol: 1°, que olla não sirva l1 
:·. gaes; . po1•que o inGuitJ princip:ü cltt com- mais tie um·pl',,prie'iario; 2°, quo de um 
'l\missão ora o de c;.tn~cllue o mtliüi' nnm.'l'O rn~.do l',t,pido ..;c po~s~t salHH' qtLal é a marca 
: .. possivcl <lc ma1·cus, p:trlt qno o SJ'.~Iioma Jc c<:l.'L .. t p<'vPl'htariJ e a que prupl'ietar·io 
f:-::·omcía.l substituissD o regi mon oxb:,t)n te poe po1·L~nec. um 1. mM''!ll. datht. . 
··completo. g o unico meio ele SJ ehagaP u. osto t•osul· 
=; ; DopJiS do dil•eil.o a.tl.quir•id > on1 1'ela,ç1.o ;ís b.do ô t~l'·SO c:l.t;1logos feit.os com tmios os 

marc'.\S concediLla.s p·)la,:-~ pt•ovincia$, a, com- c:3ctarccimontos ondo oxi~tn.m collucciontLdas 
,,n'lissü.o _tambem se pt•ooccupotl d<t nwmtut om oL·dom l'acional o pl'.Ltica toJasas mal'· 
· fórmacom a:; mí.tt•casiJonti ·as, cxistonto.s na. cas existente.;, o quo não se pôJa f'.JZCl' com 
'·· inosrn:.t provincia ; 00m n.d _ iguu.os ou scm'J· o rogimon da, mui tiplicidu.dc de systen;w.s; e 
·. Jlln.nte.l de p:•ovlncia a. IH'OVLncia, de oncto se é poP i:iSJ quo nanh~una prJvindu. tom uma. 

:yô quo o pt•íncipio lla. g1•a.tnídn.d) ficou atten- o 1iç~i1o cornplct·.\ do l'c>gistL'O de JnarclS, de 
. dido em to<las tts hypJi;!l<~l_o,;. nl ){h a veri!icnl' com l'&pi.~ez o sagm•a.n9a 

~::::.' Dos inconvc.miontos nascidos de m·.u•c.t.s si existo um~t mar·ea igtnl <í solí.citt~odtL ou 
:;::/figut\eS tlit. t\ cJmrni,silo : Llete.rmina.r u. · quern peetoncu uma marc:t 
:,<-'· «E' este um dos c;1SJS q_no dumonstt·o.m c.)m rtual<iUCr, o que, entrot,anto, nã.o ser;i difllcil 
:{~dnais cl:J.r.3za a ne~cs.:lidt\tlo do uma. lei nn.cio· or•gttnizu.r-so, desde quo· ostn . tiorviço ... so re· 
:::tnal que C'Jl'rija o,., defeit(J.~ d ~s sitaaoões Cl'ütt· til'a a. um unico sy.-JGoma. 
~;~4.as paio facto de f!Lte, dent.r·o da mGsmu. A pt'üposito, pa.rtt mo.str . .tr __ c.nno ú pratico 
;:I)} ação, csêsjLtm_ n.s cous_1s, ei:ltabolucltl_us do o q u~ so q Lt~r i1d.opt.a.t• 11:1 Arg~ntina, .. o Cll1'3 
'2•t.Jl10c~o que o quJ é pt·oht bt·.lv pclt.~'l lcts om t:.t.mb3m peop·Jnh > n J ·meu pt'OJecco, VOJ:l.rnos 
~:~.t.odO'? territol'io di1 Ropublica, sem . o::.:cop1_,~ão o qucdiz o Sr._ Atl:ll·ó~ Ph:.J.l'one\, _ urn d.os 
~-.-,~de u-rrutpolleg,Lda., possrt,onteota,nto, se fa~er· concuL'l'unte~j ao. concul'S!J. realizado pelai So
"t:$ein que SJ .inft>inj t uma. sô te i. l~sto ptn·a .... cied;.tdo ltJtr•ttl:'<<O systema é tilo simplc3 quo 
;:,.doxo, eorno todó,;, pi1l'BCO u:n • ab:m1•Jo, rm\s bu.st,a,ria.m â.ua.s liçõe.; dada.s pelos mc::lt.•os nas 
·c.:.é um .facto t•aal. ~ -· . escolas, a proLexto <lo clli'iosidade, pat•a que 
:.·)., T;d~L<ts prvvincia.s pt·o~libem que, deqt1•J 100.000 mnninos ficassem immedia.tu.mente 
~fi5lo aeu te~'L'itori.o, hn.jw ma.rctt.s igqu.eF:ti 1m~sr. r1rtos pn.ru. ·_ decifr<lJr ,qualquer mar~a otl 
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signaJ qÚe vissem em qua.lqner- anima,! que mesmo está do accordo a Commissão no 
vaccum. e~wa.llar,Ja.nigel'o ou pol't:ino. seu parecer. 

Quem póde calcular n benetici·> quo oO'e- A 8nhstit;uição da. marca. pelo &ignal não 
receria á pt'Opr·lcdarle movel do fazendeiro se dê1l'á, porque este desq.pparoco com mais 
este immenso concurso . do fiscttlizu.ç5o fa.cilidado; a ma1·ca recallo no corpo do · a.ni· 
curiosa e po:mlar, diffnndida om todo o m:d e o signal na orelha.. 
paiz ?- . • , . Ora, está . claro que, destruída a orelha 

Supponharnos que appwoça nos 100.000 po z· um accidon te qualquer, não se poCierá. 
exempl~res elos joz'naes lli<u·ios o seguintG romedia.r o mal, ao passo . quo a marca, ap
annnnclO: «Desa.ppa.recell um c<.wailo ~a.ino. plica.lla em qualquer ponto, no pescoço do 
pangare, estrella. na fcento, n. 9 .534, de anima.!. por exemplo, poderá, em caso de 
Nolasco-em Glles.-Grn.tHictlr-so com 100 de - tl'uiç~ilo ou de modificação, ser a.pplicada -
posos.» - a.pproximadamente no logae onlle estava a. 

Onde irá este cavallo em toda a RepulJlic:t, que tiver· de •a.ppo.recido: 
que não seja. irnmedia.tamente detido o eu- .Por i~so entendo que elevo ser escolhido 
tl'egue a seu dono, o feliz Noht~co ? o systcma de marcas, do preferencia ao de 

B como bem poucos so <ttt·ovcrii.o a roubar sign<tos. 
animam, de valor com sumolhante perspo· Sr. Presidente, preoccupou-se ainda a 
ctiva. de cahir nrts mãos da. justiça,! com missão com a raçn.lanigora e outras do 

Supponha.rnos tambem o caso contrario. g~tdo menor, determinn.núo que o signal será 
O chefe de policia do Pampa. Central te- sempr·e pua estas obrigatorio por não ser 

legl'a.pha ao se.u colleg<.t de LaPlaca mais on applicavel ne-ssas ra.ças a marca ; preoc~ 
menos i::;to: «Aoha-so d ·úda urna. m<tnadn. de cupuu-se tétmbem com o Jogar em que devia 
eguas Clydesdale, de n. 76.800,sem dono jus- sm• npplicada. a marca, indicando o pescoço, 
tiftca.do. Providencie.» do lado esq_ueedo, no gado vaccum. 

Tros hor·asdopot8, o proprietario, residente Ao contrario do Ut•uguay, que tolerou a. 
em qualquet• coritim na. Pl'OVillcia, pódcser dimon::;ã.o de 15 ccnGimetros, a Commissã.o 
avisado vor· um agente do seu distl'leto lembrou a conveoiencia de ser limitado o 

·do sitio longinquo, porém soguro, onJ.e tamanho dt\S Iharcas a lO centimetros para 
so acha sua manada extraviada, e p1·ovi- o gado o de 5 pa1•a os productos pecuarios. 
dcnciar pa.ra relw.vol-a. · 

Bastam uma intervenç~ã.c umcial muito sim· Se. Pre~idcnte, tn.nto na Republiéa Argen• 
pie::: e dom: . tolegi•ammas upportunos, pa.t·a t ~ na como entro nós, a criação se faz Jár· 
g'i.trantil• vaLiosos interessas.» gamentc em commum, por existirem campos 

ahet·tos,e desde que se tenha de fazer a sepa-
St•. Pr·osi<lentc, continuando a. tr·atar <la ração de manauas,ostaserámuito maisfa.cil, 

logisl:toão propo:ita. pela Commi:;sã.o, o pa1·a si . a. mal'ca estiver systematicamente do 
torminn.r a pu.rto do meu discur·so relutiva. mesmo lado, do que si estiver indifferente· 
tt n.opnblica Argontinn, rol'eri1·;.me-hoi n.os monte em q:1alquor pttrte do animal. 
pontos que t•oputo mais intcn•essantes. Ap1·esontando hoje emenda suppt•essiva da. 

Assim, todo animal chegado 11 certa contt·a.-marca. consignada no substitutivo, 
'd d fi .1 • "t · J i pl'OCÍSO da.r aS razões que. a iSSO IDO leVa· 
1 . u. o . ca.ru. SU,JOl o a, ser l1:-:lSigna. tLC o ou com ra.m. Além da conlira-rna.rca. ter sido substi
a marca ou com o signal ou com <tmbos 
conjunctamonte; oxccptuados desta. oxigen- tu'irla .uo Uz·uguu.y pelo certificado talona.t•io, 
ela o:"J reprodnctoees puros de qHalqum· 09• vejamos o que diz a commi;,são í1rgentina,: 
pecie ou raça, os destinttdos a oxposiçõo$, «A cqntra-marca Ol'a até hoje a garantia 
qne ser·ão, entl·ota.nto, taLuudus nas OI·elllas rotLI da transmissão da preprieJ.ade; do hoje 
com um fac-símile da. . m:.trca. cmpl'ogad.a om doa.nf;o sorá · a documentação. Virá O.ita 
pelo seu dono. · salva.r os grandes defeito;; inherentes á 

Tornou-se absoluta, a ·cxigenci.a da mí1rca contira-marca, que, havendo sido ideada 
mesmo em :r.~ce do in di viduos que, possuindo como mothodo geral, só por oxcepção . é 
nmn:ero limitado ·de anímaos, · pudessem ga.- utilizada., devitlo á . sua deticiencia. Com a. 
ranti.r o seu dir.eito. convenicntomenGe, pol'- contra-ma.rca só so consegue ostropear o· 
(1ne não se <levia. .de1x::J.r fóra da regra geral com·o {lo gado, não permittindo que apor
quem·quet· que fvs . ..;e, _visto que, em uma. le- ii.liçoernos convonientomcntea documenta.ção,
gislaÇão unHorme, destinada a garanti r di- quo SC!.'á a mais forto gara.n+,ía par·a a jus ti· 
reitus _d:.t communhão, qualquer excopç~ão ftcaçã.o . da · propriedade; de fórma que a 
não so justHicfLI'ia; . . · .. ·.. · contPa-marca e a documentação, -como se 

Nessa obt•iga.toriedatle fi.cou í1Ssen·tada i1 acham adoptatl.as, nã.o são regras do admi· 
opção do signa.l em-rela.cão á marca, porque riíst1•ação.» . , . .. 
é hoJe umtt · aspimção a subsW;ulção da Ora, o.stct ·claro ·que, numa. serio inintor· 

-~ marca, · a ·rogo, n.liás · ideal · irreali7j:lSOlí no. ruptn. d.e transmissões, torem.o~, não um 
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animal assignalado, Ii1as o couro ·i·etalhàdo: 
demarcn.s. .. 

O meu projecto,: cogitando dos .. certificados 
talonarios, teve por fim dar urna prova com~ 
plement.ar da propriedade :qu::~.ndo transfe
rida, supprimindó assim a contra-marca. 

Mas, si a contra.-n:iarca é' inconveniente e 
inutll em alguns casos, o contr.t,signa.l sm·ja 

. simplesmente "impossível, porque já. fiz ver 
que o si~nal, si se dér um desastre, si so 
estl•agar :a .. orelha. do anim:1l, não poderá 
séf' ·novamente collocado. 

Portan !.o, o • projecto -_ tem · a · vantagem de 
crear um systema hilrmonico . de . marcas e 
certificados talonarios. 

Depois dessa expJsição que em traços ligei
ros tlz, baseada nas considul',tções da cum
mi<>ilão julgadora do concurso, leiamos .de 
que fórma. · concluiu ella a sua oxposiçãó 
dh•igida ao SP. Gar•cia Mer•ou: . · 

<< O :peóposito pr-imordial da Sociedade Ru
ral ArgentiiF~ é conseguir que as marcas e 
sigoaes _·estejam organizados na Rcpublica, 
de modo quo em todo o seu territorio não 
]f\ja duas . íguaes, ou simplesmente seme
lhantes ; que não .. possam supm•por-se ou 
substituir-se ; que -estejam de taJ, maneira 
concebidas, que com toda a. facilidade se 
possa saber a. quo propt•iotario pertence uma 
dotarminada. ma.1•ca ou signal e om quore
glão da Republica reside este; e quo final
monte tenham as eondiçõos de inalterabi
lidade, pouco fogo, nitidez · o integridade da 
orolha. do animal, elementos estes essenciaes 
para garantia . da. pl'Oprioda'le semovente e 
para a conservação do valor do couro. 

O meio . ma.i~ t•apido pat•a chegar a ~sse 
proposito scrd, sem dLtvida uma lei do Con
gt•esso Nu.cionaL iospil'ada. nas 1Jasos pro
postas. 

Bsta lei f odia ter po1• fundamento o di· 
reito que tem o Congresso para legislar 
sobro marcas de eornmorcio, as quaos, por 
mui.tas ra.zõe3, são ,identicas ás marcas e 
signaes que se usam para o gado, as quaes 

.. S(lrvindo ·.no íntercambio · interprovincial, 
· como signo indivídualiza.1or do.artiJto, (1110 
. 'se vende, ·razcm 11este se11tír1o o otncio do 

uma marca geral de commet•cio, o portanto 
_ a sua lcgisJaçã.o cor1•esponde <í Nat>ão, . unica 

quo pOdo l'egular o commei'cio intet·no e 
externo. . . 

A lei J.o marcas o sígna.es 6, aiém de tudo, 
·. um:tlol do intm·e~~se mwát, porquo a Repu~ 
bUca tem todointercsserfue a lei sri,ja una, 

o porque . só ._. sendo ·. uníca. pôie assegurar a 
.. pr•o.[Jriedade e as }ranr;ações dos bons se1no· 

' ·ven-tes. . .. · ... _ .. _··•·· _··._ · ·.·.· _ · •• ·• .. · .. ·.· . · __ · · · 
: i J~stas<·'· vantage·ns iJiber~ntes ·· á generali· 

dado da. leL so perderiam si se ·lhe d<!.ssc 
; . . caractm· pa.rciatourf~gional. . . 

k an tonomia provinCial não ·pôde se· Julga~ 
absolutamente · affcctacla, si o Con:!rnsso' 
Nacional chainar a si a applii:ação . d<t lei:,' 
porque tudo o que em cont ·arlo se dissess3 
poderia. arguir-so jgualmcnte eontL·a o Codigo 
Civilc dq Commercio, o Penn.l e o de Minas, 
e extremando atê este ponto a. document<X
ção, o critcrio autonomista, é insustenta.vel; 
pm• falta de base logica. e constttncional. . 

·Qual foi o espírito dos con:;tituintes de 
1853 e de 1860 1 Quo dizem as acta,s das 
sessões~ 

Que inspirados no mais alto pr.l.trlotismoi 
considera varn incompati vel a legislação c i vi 1 
que ga1•antisse a propriedade em mãos do 
arbit1·io das differentes legisbturas provin
ciae.~ com os sag1·ados pl'incipios de consti
tuil• a União nacional e de promover o bem 
estar gel''l.l. 

Ora, a 6onclusão tirada, como vê V. Ex., 
Sr. Presltlente, pela Commissã.o julgarl01'a 
do concursu foi que se t1•ata r·ealmente 
do um . caso de dh•JHo substantivo, e · pqr 
conseguinte do um caso especifico de direito· 
civil, mesmo em fc.~oco,da Condtituiçã.o argon·· 
tinà. 

DHoo que ahi fica em relaç~·ão aos d.ous 
paízos, que nos podem dar liçõos a respeito 
do assumpto, veJamos em relu.ção ao nosso':' 
primeiro, si as neeessidado.3 pl'a,ticas estão 
exigindo _· as medidas constantes do -meu pro·· 
jccto; segundo, si se trata do uma questão 
de· direito civil. . 

Alguns collegas toem atnrmado-que não · 
precisamos legislar em relação ao assum· 
pto,-;-quo não p:•ecisamos em .summa modi· 
ficar o a.ctual estado r.lo cousa.s, o o digno 
Deputado Sr. Lindolpho Caetano accrescen~ 
tou que, si cu attenrlesso aos reclamos do 
m~m l~stado, outras medidas proporia. aqni 
que não . esta.. 

W contrariado que abus J da pacioncia da 
Oamara, mas preciso levar á evidencia corno 
ê urgente legislarmos a respeito do as· · 
sumpto. 

Tenho em meu po<ler grande numero de 
representações, que deixarei de ler para. não 
fatigar os collegas. NãopeJ.{o, Sr. P1·esidonto, 
ém um ,jo!'nal desta, Capital o do fntoríor em 
que nfio depai'C logo com rechJ.I'naçõc~ no' 
sentido d.e ser neccssaria uma lei que garanta.· 
ós interesses dos criadores~díat•b,mente vlctí.·; 
ma.dos por hordas de bandidos. · '.'' 

O Oluh do Monte Verde, no meu J~~tadot: 
ainda · ba . tempos, segundo ·uma, V rwia ... q·uo : 
tenl19 á vista, _ do JoynaZ do Comme1·do, pedi.u -; 
ao prc.~idcnt~ dtt;Socicdi:ule Na.cional d~ Agri· 
cultu1•a a sua intervençãQ para quo uma ltJf' 
fusse votada., C01ll o caracter olJrigatorio, da 
matricula. dos anirna,es, e o pagamonto do 
im_Posto de registro e trl),nsrnissii.o; de _pro•.' 
prxeda4o. · · · · ·· 
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, .Ai.atla.lu:ulias, o Sr. Fea.ncisco Lci!sa., in- ·I'<~!ústJ·o un. mn.rc:t inconfundível acompn.- · 
dustrial atlo~tnhclo, sog.1ndo inf<>l'mrtçõ3:3 que n!i ,~rla. do et\t•tith~~tiiO hlonit'io. 
t.Lye a seu l".):3peito, rt>.sidente no 1•:-;~a.do do N:'i.o po.s.:;o deix:u' de rogistl'ar neste mo· 
rtlO.)'\Screycu pn.N, u Jomé!l do Oommercio o m<Jnto a aJb consiLlet·at;·~u que voto a esse 
&egUintc : . . . . . l Wústt·ado Dcput1d J-qnó . se occnpoir Jnaís 
>}<,Pl!l"a os criw.lorcs flca eslubelecir.lo qtte üc unn. vez dn assumpto. üto:"tl'),nilo o quanto 
?~CfJ~slran7o todos os animacs quç e.?.:cc,feJ·em é ne~es .~·tria 11nntol CillC acautele c.;;sodircüo 
de. tt?.n cmno de irladc c. ne.-;te easo. dan lo o •lo pt•opriGdcdo. tão mal dcl'endillo cn tro 
lagar do nascimento (p:1r motivos de est<tr.is- n·ó.-:. 
tica). Dura.ntoo:-; peimeiro.s ::;eis mezc:i a.pó3 K~tr. Deputarlo. refcrindo-::,e, na Assemblén; 
~. ~}?tl'ttda .em vigor do 1'ilfJist>·o o!wiuatorio L.t>gisla.ti v a do Estudo do Hio, em uutubr<> de 
scrao a • .Jnuttida:.,; reclamações contra, o ro· 19u2 ao Pl'ojecto, ao-ol'iL em 3a· discus~ãiJ -
gistl'o indevido ou fraudulento. Eni c~so de dccla.rou o seguinte~ 
venda ou pet>mu la de um animal, o titulo da «Sr. Pl'C:drléntc,em uma d~ts scssõ1s do 
registl'o será transmiG•irio .por cntlos.'lo e anno pa.s.;ado offeecci ao estudo desta iltustt•e 
li vrc d ) sello p:.tra não difficultat; os n':lgocios I Assemblêa uma propo8ição de lol rela&iva. :i 
em qualquer loga.r. Os registros scr·ão olfe- creação do r.~gisct·o do n.nima:1s rnu:.tPes oca
ctuados na.s collectorias de rendas escarluaes~ \'alL:u·.~ s. s;br>o n quu.L at i hu,jd .n:\o r~mittiL1 
Nenhuma tJ'ansacç,Tn de an·imae.~ sc1·à valida, pn.roccr a Com missã J a que fui all'cc r.a.. 
sem. que o no:z-•o dono .qwJ obliv:J J" .o titulo de DeCLaro da tribun1. que t<tl fa.lta. não me 
1·er;isll·o po1· endosso, na comp1·a on pennula, o contl'<.1.ria. em atJsoluto ; venho. mesmo, soli· · 
am~ese11lc c?n detenninado p1·a.zo a qtwlqltL'J' cit·1.rdess:1 honrada Comrnissão a mercê de, 
coZ..teclm·ia pora o r.wchiww, clr.mr.lo-!.htJ wn novo pol' cmquanb, não interpor o referido pare
t.itulo de Jwopriedade,- pagando no1.1a /arca rlr; cer, visto com> se acln orn 2a discussão no 
3$000. » . · Congt·J~so F'eder,Ll um projccto regnlundo a · 

O Sr. Alber·to Veiga, a qnem j{t me refcl'i mesma mataria., nprosentado pelo illnstr.J c 
a.qui em . sogunrln. dis ·~ussão, pl'Jpoz n:L C:.t- operoso DepuCitdo mineiro. o Sl'. De. Pa.dna. 
mar·a Es'iadual elo Rio do .Janeiro umn. sel'io Rezond ~.c que, oncerra.ndo modila de C1.ra
fle .. medidas o pc,liu a rognlamen :nc,:ão do etc· gor·-al, é prcfdríve{ ao meu, qurJ, por 
assumpto .c o I'ngbHro obl·iga.t.orio cJin um·t lirnihção da::; nus$ ~s attribuiçõds. visi.~ apc
taxa, que S:Jbo n mn.is do 1$500 pot• cada nas o iotore:;se do l.!;shdo do Rio de .Jano.ro. 
anim;tl. . . Si o projoct'J pJe mim elaborado <1lgum 

Or·a, on peço o registro da mrü•cn í'aculta.- valo!.' tom, Se. P1•ésíden te, é 1 .mic~J.mente,o 
tivo, B ning·ucm dirá. que a úif!'cl'Hnça. n:·lo de h:.tver de.;ptwi;-tdo no espit>ito daquellt:L. 
so,ja gt•ando ontt•e o eegisiit'O dc8ta e o do olovada. corput•ação legisla ti v a do paiz a 
animal. idéa de cm•c:tr-so de gn.1·a,üías uma pruprie
. E' pt>ociso não con Cunllit• estes clous pont.o:;;. (la.de até hoje nxposl.a a todas as contin· 

A este Düput:Ldo soguiu·.~ l outt•o, o St•. goncia~. . · 
T)toophilo San~os, quo om um tliscut•!:Jo ln·i· A soluçtio dosda importante qnc.:;tão que 
lhanto, domonstt•at.ivo de um ·.J. ltJi n t>o.;peilin, se üobab no selo diL Ri.!p1'oscntaQã.o· Nacional, 
apr·usontou um pt•ojJCt() om miJltles u.intla. a.h!m de vir p·ccnchm· um J. li~cuna, do In 
mais ~ig-Ol'OSo:'l. muit. > sen t.ida em nossa. logisla.c,:ão, abr•iril 

O seu pt•o,jodo oln•lgtt os propriot:tl'i-Js do f' .ntos do rondas para.to.dos os gs~:tdo:i!, pot• 
animao~ nos sou.s mllnlcipio~ a rugístraL·o'3, meio . do impostos rntur-atrncnto mollicos,_ 
soh pena, de pnsadtts multas, P:1ra. d.:tr urn·.~o quo os ct>íi~(lJrcs o os possuidor·os ele anim:w . .;; 
ldt~a a.ppr·oxirmtd<t do tacs exig 1neiM:~, lo roi o pa .. ~ari:io sum l'clu ta.ncia, p:.LrJ. o Hm d.n assn-
art. 20 do projecto: · gul'ftrcm os seus tli.•eitos. 

·.«Em c·J.sodo f'urto do. ~tnimu.l, o pPopl'ieh- W pois, um pt•o,jocto (lupl:tmotlt.e nccossa.-
rio, em petição, flUO tor<l o sollo estadual do rio, c q110 expt•tmo por•J'oítumcnto o mou 
1$, fip•á a sua r•ecli11na(,1ão pet•a.n'.e u tlsciLl do pensamento, (lUan.l·l me couno n hom·:L tb 
regisl;ro, quo immodía.ta.rnoote a tt•ansrníttít•(t c.lil•igh··ril~ a. esta uisliínct;t Assemblüa, po
U, auto~Llu.de policial uo dísí;l'icto, :ttlm do 1J.inilo pPovUoncias ):!obro t.ã.o pn.lpU.an t2 ne· ·· 
que eslilt tome as proviJenei:l,s noccsi.mrias, ecsiída.de. . . . · 
crq c:Jn!'ormidadc com as disp:>f.!it;Uos do Codi;.ro ,Aguardo, portanto, a úceí:3í'in do Congr•o$s.o 
Penal da,, Jl.Jpnblícu. na, p:trl;o em quo for FcloL':tl, acerca do a::;sump.to do hnl!a ~nagnt· 
appJie:t\·eL» . . í;ude,rescrvu.ndo..;me, !J()t'l~m. I> du'elto do 

1.!.:', Sr. Prositlontc, inefflcaz sin5.o impos~ rest:r.belccer o meu projcctJ, ~i, pot•ven~l.ll':t, 
si.veLa oxo .. mçã.o de mouí<las ç..~nu c.~s;.t, poi.i cs~a docisão nií.o vie[• ao encontL'o lln . rrum 
qu9 oregistro 1lo anirnal nã:o dá ao pr..>pl'ic~ de .. ::de1·atum,, (lfW 11 o da presliU.l' algum s1~·- . 
. líu.l'io uznu. prova Sltmmu.I•ia. ao seu di'L•eito, viçu, p3lo menos, ao nosso t~stu.do,j:l quo rl11fJ 
qiie,r.:~ó .conLOfJ moldíH d.o projecto rtuo tlis.,. mu ó dadoliLzol-o orn rolação a. todo o t.m·t·t-· 
cntimos poderá sel' alcançada, isto é, cotn o tot•io da Ropublica. 

Voi. v ·· · r.a 
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.Julglmi do meu dcvce fazer. esta decllv despeito d:.1. decantada · vigilatlcia policial.': 
rn.ção á assombléa,. (Muito. bern, nntUo :.Lrgontina. 
bem.) Conheço a fundo â SCIENGIA ·do abi_qeato 

Conto vemos, esse illnstrado fluminense com e som a cumplieid.de das. autoridades 
entende ser pl'eferivel . o caractet· ger·al d.o do campanha,. o 'posso dizer·· que escu~ada 
projecto; o dos termos do seudiscurso outra :;erá toda c qualquer leique não versesqbre 
cousa não se ]ló1le inf~1·ir que não seja. isto.: o registeoda maeca e o ccrLíficado de tl•ans-

Ser exclusivamente da, competcncia · da missão . expediJo ·pelo . proprlo ·interessado 
União a legisl:.Lção a respeit.o. . sem intorvonção omcial. 

Não possn daixar de ler topicos de uma .. A' autor ... da.do só lhe cLfmprir;.t o deve~ de 
carta que me foi dirigida. de t<'lorbnopolis verifica.t' aconfurmid 1de dLL marca do ammal 
por passo t. qúe não me conhece, a ponto de com o certificado de sua. ruferencia .. ». . 
trocar .o mau nome. . ., Pujs nãó ·e: esse, Sr. Presidente,· precisa.-
.· Truta-se, pelo que ouvi de collegas, de mente o contexto do meu prnject~·~ .. . · 
Santa Catllarina, úe um· cavalheiro compc- «A julgar pelo que conh:~ço do Rio Grande, 
tentissin'o e Je PI'ovada Cé1pacidadc em vejo que o abigea.to se estende a todo o 
questõed desta na.tureza. Bí•azil, onde· ha gados, e esse maL só poderá 

Diz est.e cava.l.lleiro: ser combatido por ·um systema unico de mar-
«No 3· conoui'SO uti;imamente realizado em cas parr~ todo(o paiz, nos termos geNtes do seu 

r...a. Plata, cnjo resultado idnrla não <1 conheci- projecto em üiscttsstio. 
:do, não concorri, porém sei que se apresen- Já divagu.Bi;·de maissJbre esse a.ssumpto, e 
taram 78 sys1emas distinctos. . . p:.~.ra seu ternio direi que fico por cOmpleto 
· Não pretendo que o .meu systema seja o á sua di.::p::>siçào, bem entendido,sem nenhum 

·melhor, não obstante julgo ser o mais sim· inti~resse peoprio, vi.:;to que minha id~de me 
ples de todos os que tenho tido occasião de está .impondo silencio ~quanto .a tentativas 
conhecer. .. . . . . . . dessa natureza, em geral de resultados re· 
-E note que ha mais de 25 annos que motos.» 

venho me occupando dt:ste assurnpto, dos . St•. Presidrmte,corn a opinião que acabo de 
34 que tive de3 residencii1 na R.epublica Orion- lei', vê-se que o pro,jecto q~e sujeit':'i á con
tai, em continuo contacto com os criu.doro::;; sideração da· Oamara chegou a poutos re
nossos compatriotas,queom grande numero motos do pa.iz ; nã.o solicitei n; . opinião que 
alli se dedicam á industria pastoril. espontaneamente me cnv1ou e..sse cava~ 

«Quanto • ao seu projecto em discussão .. no lheiw. · · 
Congres~o. peçó licença paradizer ·que me ' o SR. JuVENAL Mn,LER- Corrio se chama 
parece que . elle úevia ser • amPliado pouco clle ~ · 
mais ou .menos nos termos quo indiquei em 
minha ca.rta antm•ior, especialmente qunnto OSR. PAnuAREzENDl~-,--Aindâ.não o disse~ 
·ao modo de regulttriza.r-se 0 flscaliza.1·.sc 11 Firmino dtb Silva Santos. 
compra c vend'i.t do gado e de sort8 productos.>) o SR •• JuvENAL MnJTJEn. ·-E' autoi• de um 

Sr. P1•osi.dente, l'espÓndo com esto topico systema. ·· 
-.da carta aos que veem no projecto em dis· o sn,. PADUA ltEZENDB .--:-:-E' àutor de um 
ct.tssã.o o caracter da, obrigatJl'iolacle; a aro· projecto de marcus, sim, meu co.llega.,. elle 
pliação de que trata a carta é justamente mmm1o. 0 cliz na carh ; mas diz tambem 
essa ~e não ser a lei fac_ultativa. . e sim obri• que a sua avançada idade já não lhe per
gatoria ; mas_no que nao;.estou. om ~bsoluto ·mitte novas tentativas a osso respeito. 
do accordo, nao pol'que nao veJa. mnwr van· Na monsagom ultimamente dirigida pelo 
tagem na obrigatoriedaUo pa.ra . a garantia sr. Genoral Quintino Bocayuva :1 Camara 
da/propriedade, e' sim po1•que as nossas leis Legislativa do ltio lemos o seguinte topico : 
são amplamente liberaes e facultativas e não <<QueixamMse os habitantes .dos .districtos. 
concorrerei .para quebrar os seus moldos ruraes da frequencia com que se I'eproduzem 
geraes. . . . .. , os furtos de anirnaes; Esto. modalidade cri· 

Diz ain,da o mis.si vista «Não ha . lei nem 1nioosa. prende-se talvez a ••· causas occasio• 
po!icia· possível con·tra o flagollo do abi[Jeato naes ; el!a, pôde .ser, po1•ém; • olimírmdtt óu 
íuhe .. ente .. á indu~tria. .. pastorU. attenu:~da.1)or·providencws legistativas·ta:es 

···. O me.~qyr·partido. a a.doptar~se é. a systc- como .a que se i·o!er·crl mm·co. dosanimaes 
pta,tizaQft() ~as,marcas.:.o·. o cor•tiflcado .. ospe- o a.um proeessomais expedito •. nas suas for· 
~ial.para. ct~U:1•· uma · .. de lias ·expedido.·. polod n:1ulas e n11 smt deoij;ão judiciul•ia.» .. ·· .· . ; 
seus respectivos propri~tarios. • · · Em Minas, creio que o.nnno at1•n,zaclo, \lm 

·, . Petos ultlrrios jot•naes receb.dos de Btionos p1•ojact.o s(.)br.e registt•o. de . anima.os foi pl'O· 
· .t\,Ít'(J~ vi quean só detuna<vez se .ro~boude sente· ao Corigres~o Legislativo, atlm do ,qrte 
.11m. a invernada 400. novitho.'l (bois) ••• e ·• issO >a semelhante propri~dade fi~a$so mais garan~ 
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tilla. .d~s ciganos, qu~. a.tt·a.vessn.m zona.s in· Potleria.Jcr, no.üe sonthlo •. muitas· outras 
t.ctra.s dacfuollo com1 dos Estados limitr<Jph:~s. opiniõe:J que aqui tenho. de .meu J~stado, do 

Nã.d :pos~o deixar·. Se. Prosidento, de lm' a Es.t:~U.o do Rb o de outr.J~ p:mtos; mas não 
opiniiiode um aneião. qne, conll8ceodo<bem quoro pvr mais tempo fa.tigar.a (ltt~mção da: • 
ossaseous ~s. acompanll:.t com. o. maior int:3- Camal"a.. · · 
resse todas· .. a.s questões ref'e:entos ao pro- SR. JuvENAL MrLLER _:__Temos muito 
gre5SO lio P ÜZ; p1'<1ZCI' em ouvic V. Ex. (r1poiaâ6s.) 

E' umcavalhoit'o muito rcspcit.avel c digno 
por todt's os rnotívus ; retiro-me ao coronel O SR. PADUA REZE:NDE _:__ Mllito agra-
Antonio Borgrs Samp:,io, residente em Ubo- deciJo a V. Ex .. 
raba. cort~e.;;pon !ente assíduo do .Jornal do Sr. Preddente, depois do que aca.ho de 
Commercio ha per·t·J de 50 annos. dizer'" sobre o que se dá nas republic:ts pJa~ 

Já disso. St·. Preside:1te, qne me contr.l.ria. tinas e··· o ,que se olw~rva entre. nós, na.da, 
'·ror roferoncias feir.as á minha pessoa, ma~ mais. preci::;ava. accre::;centG.e, ou rnelhor

como so tem albgado que o meu projecto não deveria mo contontat• out t1•aznr ao doh~1te 
corr-esponde a uma necossídad.e de mommto. ap mas o que se pttssa em Pernu.mlJUco, pa.ra 
c que os int3rl.lssade:s n?io o recla.rnam, não mostrar como a modirh1 coni;icta· n0 pt·ujecto 
posso deixar de I;epro:Juzü• o quo o i Ilustre e.-H:i. reclamando da, Ca.mara sua. a.pp_·o • 
Sr. Sampa;o disse pelas columnc:ts do Jornal: v ação. 

«O Sr. Parlua Reílende, illt~s.tee Depu· Como quem mais de perto tem impu-
tado federal pot> est~~. circurq.sceipção, gna.do a passagem. do projecto é o nosso 
tem deCJndido no Congresso nm projecto JilustPe e distincw colleg_.\ Dr. Bricio Filho, 
que, si for adoptang, como se espera, S. Ex., quandp o projecto em 2a discussão, 
sol'á. do mui(,a conveniencia para a la· n,ffirmou que o debate travn,do ontt·l~ os 
voura do criação. Retlro•me a.o registro i!Lu:::ltro~ Oopubdos Drs. Doria o Fausto 
de marc·~s dos semoventes. Cardoso não envolveu a Comp.mhi::t Garantia 

Não é .. o hoje que considero esse as- Eq_ucstre de Pernambuco. 
sumptv sJh op.nto dó vistadoJnt.eresse O SR. Burcro Fnrro-Eu,:,'dtsse que o de· 
})Ubli•Jo, por isso que ha cerca. de qua- blte uo Sr. Fausto Cardoso com o St'• Doria· 
renta annos·, occupu.ndo eu uma cadeira, tinha. ver3ado .·sobre uma companhia ox
mt.Camara. Municipal, propuz mniUWIS· ist-entn·emScrgipe 
Tito ü~cuttativo rara os c!'iarfores dJ 
n:ümicUio, no intuito de t',tcultar .• llres o O Sa. PADUA REZENDE-- Poi~ bem; e eu 
meio ôe ·comprovar, em snas. relações digo a V. Ex. que ver•sou sobre urna com
judici:.l.rias ou pa.rt.iculM·es, a ideotid~tde panhia existente em Pernambuco. 
das crias e mesmo do gado o anima3.') OSR. BH.ICIO FIIJI!u-Mus esta companhia 
que • a, lquil'isscm pol' · outr.o qualquer a que V. Ex. sG refel'C, de Pernambuco, não 
mciJ · é de natut'07-a d.ivel'sa. tta. de Sergipe 1 

Confeccionei um . rogulamen to, que 
ainda e:<istini, talvez no a1•chivo muni· O SR. PADUA DE REZENDE-Não • sonhor, 
cípal; furam postos os respectivos livros é a mos ma.. 
<Luísposição do publíco; ma.:;, corno sóe O Sn.. BttiCJO F'nuo- E' .a. mesma func· 
acontocm• rts nova.qões, 1 ouco ta.r·dou·que cionu.ndo em dou.s logal'O~) ~ 
cu.hisso no esqucoimento, .e mais de uma 
qnerdn. tive cccn:üüo J.e ver, na qual O Srt. PADUA REZENDE-E' a mesma. 
muito t:3t'ia. aproveit~tdo a medirla. o Stt.BRICIO FihiiO~·Parece-me que V.Ex. 

Supponho quo uma das nltimH.s ca- ost,(t oquivc.ca.lo; tt companhia a (ple ·sere· 
mat·ns dn Ub:mtba estabeleceu o mod() feria o Sr·. Fau~to Cardoso, de eovoil,a com 
1'0gi.~tfoadot' obr·igatoz'io. censur,\S ao . governo do gstu.do. nàquella 

···> ·,Nc::;ta.s cíl•curnstancia.s, é de vor se o ()OCasião, é urna out ·~ em preza ... , 
,quanto es\ou do accordo com o illustre 
cqngrQssistu. federal, nas modidus co nU· O Slt. guzgmo · T.>1~ ANDRADE-E' a mesma. 
da~ em seu. pro,jecto, e o Cltlll.nto n,lmejo o SR. PADUA R.J~zmNom- A propria com· 
_que SPj:.t- conve tido em Jeida União, por pttnhia, o diz,. em rola,toL•io enviu.diJ u.o nosso 
-i~so qu.,L vh•a pôr cob1•o u. muitas ques· 1iistincto collega Dr. Rodrigues. Dorla. 
tõas h~vr1ntiu.da,15, mnita.s vezos de boa fé, Sou ató apologista do qwtlquer companhia 

...... ·.· J~N;~ .•. "t~.~~~b:nç&1~;~g"Wt~z~ •boiadeiros, %';,:ga~rgft~!.z~i "S~a~(g~~~Zist~f.Tg~~··~~~~.~ 
Voja, Sr. Pr•asidonto, qm:ro .cot•onol Sa.Jl\ pa.ra.,ju$til\au._r o mcm projooto, nãooncon..o 

~:~Y~~~toa~o~~~~~odt~~~f~Lr~ do mttl'cas com ~~~~~:~sj~l~tl~'!:~W~~~W. 3~ ~~~oa~h~~~.ror· 
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·· ' P6dor.fa procu~ar nn,s p~lav-!'as dó ; illus.;; si v a fez com que suPgiS$0. c~ .Nª"za1'eth, um~ 
· tra.do Dr. DorJa,profei'idas -_aqui na Gàmu.ra. das localidades mais ata.cadas pelos la11I'Õ3S 
e . na Jegislaçã,.. promovida. pelo distincto de cavallo)':, a organização (la «Ga.raii'fia 
Dr. Felisbello Freil''!'~quando governadorde l~questr'e»,funda.rl11 nos ni.oldes- id ~aliza.dos 
SorgipJ, bases snfficient:;s para solicitar dos para ·pagar os damnos causados pela sub
meus-eollegas a p_t~sagem da lei em debate tracção do anima.! e, ao mesmo t.empo, im-
neste mnmonto. pedir a rep'roducç?io elo crime. 
Lin1Har~me-hoi, · pm•ém, a · a.nalysar o Os : pussuidores de -animttes immedi.a.ta-

que diz a Gara.nt.ia Equcstr'e. Depois de con· mente adheriram á. idéa. e organiztram a 
.sidoraçõBs geraos e de affirma.r que a. sna s_,crodade. como uma medida sal v .dor' con
~~cção se -faz effcctiva no.:; Estadc-s dQ Po1~- tra o crime de furto ou d.e roubo de ca
na.mbuco, Pn; ·u.hy ba, A lagoas e 8er·gipe o de vaU us. » 
procurar justilk<.r os ~$ de imposw para Leio e~sa exposição, Se .. Presidente, para 
tudn aqnolle que não segurasse os s.;u;_, ani- que fique bem saliente que não <~só nos Es
maes na companhÜL, ,,iz esta: « •• . o nosso tadus do Rio e de Minas que se dão os roubos 
e.~copo é restaúeleceJ' a venl({de dos factos e de anirnaes; tambem naquelle::s Estados do 
mosl1·m· a ttlilirlrJ.de etJ::lm01·dinaria, pa1·a o Norte o me::;mo pher:iomeno se observa. 
bem.-r:slw· social, d{~ «GaranUa l!:questJ·e», a.~sO'· · · 'd · z Tudo isto poPque uma. medida gar.a.n t;l ora 
cwç1io te q'.le se se1·viu _monsenho1· O.'ympio de ainda nã.u foi fornecida pcto poder publico ; 
CcmtfJO.<;, como especie de in~t1·ttmeJito de bem, · b e, si os' possuidores ele animae.:; se apressam 
pu tico, pm·a ·reprim-i1· no Estado que govenw, em se . .s.!ll'at'seus animaes na Gal'antia Eq_ucs-
o Uío desenvolvido fto·to e ?'oubo de cavaltos, · · 
nr7o podendo, portatl.lo, se1· invocado cont?~a 0 tro com mais fu.cilidade se apt·essat•ão em 
a elo de 8. gj;. 0 velho axioma : ·«invicto non mgistear a · marca para assignalar a sua 
dattw ueneflcium», que nao tem applicaçt.io ao pL'upl'iod<;túe. . 
caso. 0 SR. EUZEDIO· DE ANDitADE- Mas a 

Oea, ·vê-se pelo ·.quo acabo de ler que a· compa,ühia indemniza. 
«Gar·antia Equu=-tl'e dtl . Pornainbuco», qúe o Su. PAnDA REZENDE~ E 0 poder pu· 

. func~lona em. :varios Es~_ados, desQja, que as blico_ garantirá. a propriedade pelos meios que 
med1das Jcgars .dos mesmos seja.m obriga- propo_· nhó. · 
to rias a seu J'avor . .. · - -

Cuntiriúa à cump-i.mhiai «Nito d 'U?n sim.p~es 0 SH.. EUZEDIO ,DE ANDRADE_:_: Mas a 
benefiCio Jibe?·atizado aquém qtter que seja; e companhia indemmza. pagando tanto o risco 
tt1JW med·ida de hygiéne social, de utilidade de morte como o de fm•to. 
pttblica, que intere -sa â communhao, muõi-
l . 1 G · 0 SR. PADUA REZENDE"--- Ella indemniza, 

'~ant .o o ove1'1'10 a ~tma. crn21>·eza que tem_ ·. en-t t {] b fl 1 · mas não l'osotve, como suppõe far,el·o, uma 
1·eou. J•os1m~ ene tcos o c c «OvltaJ• a ruína dWiculdade social. 

niai.el'it~l dos individuo:i, levant.n.r-lhes o cu.-
l'actcr, fort:tlecc~r-lhcs as onol'gias para. n, O Sn.. EuzEmo DE ANDRADJ•;- E' uma 
lut:t da. vidtt o engt·:uldacimcnto da pu.tt•ia .. » companhia commercial. 

Ma.•:J, então, S1•. Prosidont'), quo fazemos 0 SR. PADUA. RI~ZENDE _ CJm maioria. do 
nós aqui que não r.}mediamos osses ma.los, -
quando a. «(llramia lo:que.s1;re» sn propõe a razão, devemos 11doptar ont'to a lei propostá, 
fazel-o? po1·quo, si uma, .lei regula .especific:t.meote -a 

Acredito que po:;s11mos com uma logislnçã.o mater·ü1, .a, compa.nhia. operará . com segu. 
a proposito reguladzal·esse direit.o __ t.JIIC não rança, o que nàJ se póde da.t• hoje pol·que 
se· aclp conveniBntomcnto defendido, l'i',ziio não h:t uma lei regulu.ndo (1specia.lmente o 

· P,elu. qua.l aJ?,resenteio p1•ojocto sobre marca,_s; assumpto. 
e erma V. hc que.com elle ohtet'emos com O.SR. EuzEBlO DE ANDRADE-O.qu~ quero 
segur:.tnça o desidm·atum almejado pela Com· mostr·ar é que não ,ha r.~z·1o para o similc 
Pll,nlliJ. «Gara,ntia Bquestrc», levantando o entre o projecto do V. Ex; o os fins da com
c'aractor <e foetu.bcoudl) as enerr-iU.s em prol pa.nhia. 
das buu.s.cau:la.S. . . · ·.·. ~:~ __ . · . 
: ·,cor1,tinüo a ler; s 1•• Pr-e.sidente:. «Não O Sn,, PADUA REZENDE- Htt tudo; o mou 
~xi$te, ~ po,rtanto, moti,vo· algum p:w:\ se-pôr projeeto garante ·o · dfiieito - do . p1•opf'iedado, 
om du·Yldtll 11 mo1•alida1l~ · d:L «Gara.nt!a.,Eq U( S· O, U. companhia a.incla. pag~nc~O , O l'ÍSCO, })OJa. 
tre>>; _que vom. satisfa,zêJ' a necessiCiu.do rro- forma qu.1 se acha. . constttmda, concOl'L'lJl'll 
r:il}11~~to _ sõntida> r1_este._Esti1do. <lo g.trantÍas vara maior an<Lfc)lia ne~seregim~n do pt•o
eweazes cont,ra OS risço~ :pl'Ocedóntcs de l'OU.- pr10dad3, ·-· como .-. VOU mostmr, lendo · .. mais 
bos é fttt·td.fde cav~llós,. · alguns trechos doretatorio : . ·. .. ··•.·.· .. 
" iÍ : P':'e()CCUp~çã,q COI)St(tnte dr. .• crcarttl- (( O~ladrões [~·rcllitectam cvm todas as 
gl1IJ1ao,.~g~s~ql(9 Servissé: do ~11,edida rcpres~ fm•ias dodosejo ?S tpa~S_ U,l~rojados planos, _ 

-- .,.;.'· ~· . ·: 
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SESSÃO E~f 19 DE SE'h~l\ffsno DÊ • i903. 

t·.t.tnt.o I·n·.·a,.is arl'·o·ja·. d. os, . qu. a1·1. t·.o.· . ... m·a-iorcsl são os obutaculo.:l r. difficulda,dos a ven-
cer; entretanto, chegada a uccasião do 
crime, si notam a ínarca dtt ' componhia I 
1.1a anca do animal, é o:ste a.bandonatlo, 
ainda, mesmo em meio ou fim da viagem 
para o coito. 

aúno, reforicln. por V. Ex. em seu elo" 
quente discm·so. . 

Cornoo~se, princ1pioulogo a sociedade 
_em Surg"ipe a pruduzit· o~ melhores rn
sulta.dos, creando p~ra o . lLdt·ã.o us üilli· 
culdadcs de consufnma.r o cdmc, 11ois si 
roubava era. ohrigadoa. abanrlonar lugo 
os cavallos asslgnalados com· o rm·r·o da, 

Posto em execução o . precioso meca1 « EqnostJ'C », conformo publicou o j•Jrnal 
:J1ismo, de.:>Lina.'lo a desti·.uir a tlotesiiave- Estwlo r! e 8e):.gipe, o foi confirmado por 
profissão de furto de cavaJlos, ha ser~u!o~ monsenhol' Q;ympio de C:unpos, no tele· 
explorada. com os mais proveitosos l'J· gra1pma que dil'igitf a V. l~x. dizendo 
sult~tdos,oão t<~rdaram <L ~er reconhecidos qite dc1~ l1om res1dlwlo o se.r;uro na Con"t 
os bcnoticus efl'cttoS da «Ga.Pantia Eques· panhia Equestrc. » 
tr?).l~. O,:l a.nimacscr eram fllt't:L·I,o~tl, ~~ite E' a. PI'Opria comp<.tnhia que coní'dssa quo 
e aJ~ndona(~os loeo que 08 laln oes 1 eco- é fo:•nc.vla a funccionar• om mais de nm 1•~:-1-
n!lecram~lhc:~,no quw·lo. os.qucr.u~. ~/t\rca tndo, po1·quc os ladrões passam do mn E-3Lad_o 
da . . coml?:w.lu~- Un~ c,w~Uo ~t.. 8,1.tt 1 ;LI;.L~o I para, out1'o. Ora, a lcttra (G) podendo ser utt-

·p~Lcl,soc!e.dad·(· , ·. ~0. 1"?-.. ~. su, ·. m.tr~,t .l·e·o. ' 8_ ~.-... l·liz•tda., á. vonta•le_· . sinfio ·. n. o 1_ncsm0., en.1 o_ui .• t.·o tu:-.d~ - (G) c. ,(.~t:Sê.teyi~ ,)allhad<:_ ~?' I ~spe- l•~::.;tado, como .impedir quo qml/lr il h 's de h-
ctlVt.l. ap?ll~u, m,noue_m 0 ~u~r P01 . ne·· drõe:! so formem ú. sombra do tão viciosa. 
nhum p1 eço, par a naJ sm ap~nhad~, 

1 

orrranização? 
cedo 0 11 hr~lc. corno furto IM mao, pois ~ · . . .. . . . . . . · 
que, si o 1adrão ful'ta o cava.Uo, a. '-'Polico Entretaut.~, o l)l'OJ lCt? ctuc ÜISCL~tnuos Íll_l'-
fica em poder do dono. nece um mcw regular a cotnpanhm p;wa, !~~ 

Tudos e~sos factos são comprovados zcr o segurq _baseado n~ 1m~rca e no cel·t~ít:
por atte.;tàdos fidedignos, firmados por c~d~ talonarw- que e o tüulo de proprre
pessoas acima • de.qualquer suspeita, as t.lacle. 
qu~~es são intimament.J conhecíd<.ts dos Ainda mais, si a companhia quizesso, por 
digno:i ·1·epresontante·s do P"·rnamlmco; su;~ vez, o quo aliás não soda. nocessarlo, 
ne.ssa Camara; st~ndo quo. alguns o sa· ai:isign<blttT' o gctdo scgui·arl.o, se munit·ia do 
.bem. de .- ciencia pr•lpl'ia, pur_ 1.orern sido uma marctt do systBmc~ official, marca. iocon· 

_ praticados nus municípios- de sua rest· funJ:ivol em toda H.epublwa e com eilu, upe~ 
dencia.» · r<1l'ia om qualquor· pi.l,t'te e .uté som solw;ão 

de continuidade confornto suas convemen-
Da leitul'aquc acabo de fa.zer fica demons- cia.s. 

tra.do que o i'Lll'GO de cu.vt~llos é uma c<:tlami- A «Ga~·ant.in, Equestro» não póclc p1•ctendol' 
dado publica em Pel'nu.rribuco ; quo uma ter rc•::;olvido um pt·ohlerna tã.o serio como 
molida; enorgir.a peccisa ser udopta.du, e seja 0 l1o trHtl·ca.s da, propriouado <Lnimadtt; 
essu. medida é po~itivamen te n. do qua co~· i tu, e,pí.Lru. isso domonstt'a.r. basta: tt hypotlw::;e do 
o .p1·ojecto em ·.1iscnssão. - que :d dezon.4s de eompa,nhia.::~ :;c t'orma•·em 

E qumn o di ;r,, Sr. P1'0::Jidente, é a. propria. com o mH::;rno firn, e 8i. urn animal l'o1· segur·o 
« Garautia Equcs'tl'C », que, uu re.::lolvorht f) annualnrun !.e em caJa lllfla, ltellas, uentl'U ern 
-l">i·oblcma uma v :z que ::ma acç~ão so c::nen- poucu cs:-;o anlma.l esta .. rêt eomplot.amcnt~ de
desse a todo · o paiz, o quo ser la meia fór· turmado; não :;e poüonclu apuc:.u· tt.lnda,, mn 
mula da, loi (FiO propunha, ou J;t':.tl'ia tantos caso .tln roubo, a nã.u ser· pcl~;s meios rur.inoi
iriconv,miontcs quo, ao envoz do llon(3!icn., 1'. s, u. logiti 11d.da.de da. pt'oprir:ltmde, 
serb, dnmnosa a su.1 in!icrvcnç o tal como so São esses del'eitus quCJ a lei put' ·mim pro·· 
acha cunstituida. posta conige, som prejuizode orgu.nizt~çõe::l 

t/ hl pttl':1 mostrar como isto é um f<.~cto 
~l?iumo~ o q no ella t.liz ainda : 

«. Do Alagoas notámos quo os a.nimttQS 
scgur•tulos, i'ul'tados, ~rarri conduzidos 
]till'a. Sm.•gip~l o í~so nos obriguu a irmos 
l'quóQiOiliH' no~HW· Nstado, _ Onúe irnmcdiu,• 
tarparHtt, tlOíJo!s ·. uo ittij~a;IIMas algunms 
ll~'BOOiiHh f11i U.PIH'UhlliHltuo nu. .vill;t do 
Up~IH'IU li lU o ~v1dlu 1\!0glll'U.ii~• o t'lll'~llllo 

· .. }tU, UIU "1101) .. d,Q .. ItiUf!if;liJHU .•. dofJi/01' 1 .Cií/. 

_ .·.\lrttJOtt,·!l. ·.' ·u.·p ·t ). J· ~ .. c·.·J··.)·.l·.··l·.J· .. U.·.· .. ~il ..... · .. º ...•. que · ··· .. l'o .. .. i ·l··l·.U '. '.'.·.· .. t .. c .. • .. t·.··L· d.··. u, no Estccdo dt: ,S\?1'{/ipo, de.Cltlo, ~Jn•H do..sto 

S.imilal'OS á dt~ «<Jat'é.Liltla ~qUCSGl'll_'». 

Acompanhemos, Sr. P!·osidente, a cxpo
siçãu da «Gu.rantiu»; que tão bons clemencos 
me fornec~ para. a justificação d.o projocto: 

<< ·Enl;romosna aprecü~(;ifi.o do systcrna 
em que se fundutt «t\. Gai•antüt g,!ue5trfl», 
o systému. d:.L mütmtlidade, p(.(ra clrmwns· 
1;'(11' <.:lw'<:l·;:nenle qv.e, q·,,rcmdo ?n.eMiW u 
( io .. I)I!I'1U) r.lo R.~lwlo olwi,tJl.t.>rSIJ JW1' meio do 
HiiW {UÍO.'i .l"li'O]"il'iO/tO'ÍO.'! .a SUfJUl'li't'C/If, :!Ut~S 
animaes (~ontm·. o • ('w·to (J ·o' rúuúo-, :wrw 
uma medida ·todtt economica t{ (l/ta-
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· :ANr;rA.Es nA. cAMAHA 

· ·1nente ?JtOtolizqclm·a e do rnais elevado 
proveito pàra a segurança. . publica, nãO 
devendo nunca ser cunsiuerada. fóf'a, de 
prppositu, ·nem· .. em antagonismo. aos 
in1.nr.esses do::, prop:ietario~. pelo con 
tritrio, .-ó e somente a (:Ucs t1·anqttiWza e 
aproveita q1.tandó nao à socierl(lde em 

· gerol, curn a extíncç-iiu de um crime tãu 
pernicioso e funnsGo a nm · pn.iz agrícola. 
o et:vulol'. Q:teút ntíJ' pnqc:n1·ia 1W[JCW 

a qum~ria de 3~ a ma!m~ um homem ou 
appliccw-l(w vecdadeir s tort,ur ·.s, como 
su~ceueu ofn Bom Jaruim. Pernambuco, 
onde um homem de. el,wada posição nc~ 
sociedade e nu. scienciu,, )JJra;3g. lido 
sempre e Pscarnecido poli.~ attdauia. do:-i 
ladrões,·. roubando-lhe os animaes, • a 
de.,puito das mu,iores cautebs cont1~a 
eUes tomê1das, viu-se fül'Çldo a as· 
signalar cum um t'erro em b1·az:1 .. a 
lettra L na fa,ce dos tres pl'imeiro:3 que 
prendeu em fbgrante delicto do fnt·to 

Oí·a, cornproheode Y. Ex., Sr~ .Presidente, 
quo, quando . se lanç>a rnão. ue • argumonto 
dessa ·ordem, é porque a · sociedade •· está ne~ 
cessitando de uma regulamentação a rJ~ 
speHo do <tssumpto~ 

O SR. Brucro FILIIó -Mas no modo de 
regulrnncntar _é que c.;tá a cousa. 

o sit.. PADUA REZ~NDE-Perdoe·mc v. Ex. 
Ha dou; annos que u. pL·ojeeto foi apro.;;en
ta:lo e, si V Ex:. acha, lJllO elle nãu sa.tbf'az 
á; conveniencias publíc<1S, já ·podet>iu, .te l-o 
emendado ; acceita.l'ei as emendas.· que 
V. Ex. queira o~peesentat•, urnavez ·que o 
p:rincipio geral que defendo se,ju, mantido. 

Si o facto que ap1•es:mto e tu.ntos outros 
quo n.qgi as.~ignalei nio levam. ao espi
l'lto dus collogas a convicção tle que é ne
çossari~ )i. medi.i.a quo proponho, chego a 
supp n• qu'c ·só por um pcwlis pris é ellu. 
comb..tLitla. 

dos seus cavallos •. Essa providencia O Srt. ·;JuVENAr~ MILLER-'- De minha parte 
cxcepcíonaJ dá em todo o ca~o a !Uedida estej 1 certo que não: · 
da. audacia dos ladrões, que só podiam 0 Sn.. PADUA R.8z8NDE _,_. Conhcç.J 'lJQ~il 

·· ~~eet~~t~~80c~ci1°â~t~ie~á~·hfmfJgg1~~~ V .•• Ex .• para não .lhe. f<t~Ol~ essa Inju~tiçit. 
cidos dos membros da dlgaa.represon-1 O S11! \VENCliSLÁ.o Bll.AZ"-- V. Ex:~já mcs 
tação pernambucana ... na .Cu.phal Fe~ tt•ou que até associa,õe-3 partiç1,1lares t~~m 
deral.» · si4o organizadas para ga.rántir a •. proprie-

Acompanhia,pc!loqué acabOdele1·, entende dade contra 0 crime. 
ser uma medida. altamente. moralizador..t o O Sa. PADUA RgzJ~NDJ:; - Nti.' anályse qúe 
Governo ob1•igar os. proprletarios a segu- tenho feito, já o di~se, nüis como a <<U:.trantia 
rar seus animaes contra o í'ul'to e o roubo, ·Equestee» salienta isso t:.l.ntas vezes, vejamos 

Yô V.· Ex., Sr·. Presidente, que. peço ainda o que e !lu. diz a esse respeito: 
pouco no pi.•o,jecto ; pois apenas desejo quo 0 « .•• que inconveniente haveria si · ·ur.w.t 
proprietariq tenlta uma lei na. q uaJ se P·J~sa l · ú · · 
a.br .. igar parag.:.~.l'anti~ o·. seu .J.ire.ito, que é 6~ os 0 r·~gass~ a se.rJw·ar seus. anmt_q.es, 

· 1 · com o fim 1mico de fázer desappw:ecer de 
sempre preexistt-<nteá me::;ma. Cl. uma vez pcwa semp!·e a ·cl·iminosa indus· 

E, si a companhia acha que os poderes pu- t1·ia de (urta'r cavallos? Lucr.~ria o Go· 
blicos lhe podem dar' esta vantag0m, não :vorno, que não t~;ria. q\lo élesp)oder com 
sei por que rttzão havemos de nega e ao pro· a alimentação do; Jadr·ões de cavallos 
pt•ieta.rio as vaDL:.tgens contidas DJ meu pro- nas c.ad da.:~, .. p~tt·a. não í'allai'inos nas 
jacto. . enormes d.espezas de ti·anspuL'te e requi· 

Diz a,« Ga.ranUa Ktrtestre» : « Quem não biçã.u üe lH'eSvl:! e forçja para acompa-
pr·ef·Til'ia Jagar a qu:wtia de 3$ a, .Jíu.ta.t· Ulll nhal-os; lucraria •. a. soeic,iu.üc. em g;~ral~ 
hum·nn, cu1uu. suc<:(~deu e n t!om Ja1•d.m. com u. extinc<;ã.o da lJernicio.w. indu~l;pia, 
onJ!e h..lmernde po::~iQiL·' ~ucíal. viu·s1: 1'úrl(itlb do vivo(•,so á custa. do ti·aba..lho alheio; 
a ns~igww.t.r· comuJ• f ·r1·o um lm ... za a wt.t•u. lucpal'ii;i.m os ricos propl'icttlol'ios, pois' 
L na, facl.l dus tres pr•imd,·os .•• » OI) tu.,lr·õos ni'i.o . tt•epülam, ·.· aU'rontando 

·Ora, sonhores,-Jeva,n taP-su. DJ • Cong L'e3GO sut•jo~> p01•igos, voncondo f'or•tos obsta/ 
uma, questão desta Jla~uroza, que oncontL·a. culos; · em i11cs furhr o c:tvallo; de.;.;· 
justifica.Hva â.<:Jsltt orde1:n . em uma. cxp:>~ição appar•aceria por completo o flaguUo ~ ~OfJ 
lettu. po1• indust1•iaes de Pernambuco, nlOJH.L· poux~Jsalmqcr"cvos, que, .nem ao meiJos,· 
1•eee .quo ·~•·levantu.e um~ bella qufJStão .! uispõern (le . meiofpat·a consr.rt1il' ostr·i- : 

Pi)ÍS. chegu..mos a.tmEt situu,ção tiio dopr•í- ba1•ias; com as o1•dínat·ias ~ondiÇIÕOS do· 
p]_~àteclllé pu.r•a. duf.'.·ndee,nossa. propl'ied;~- ,segut•anço.~» · 
d~.·pr.éci:m,r11Qd apdsiona,r -iodlviduo,c:~;e as~j. · · ·. · ·· ··· > ••·· ···· . . · ... ··•· ·· ··· •··· ···· · ..... · .·.• 

grú,t.LáJ~os ÇJJl'l ...• a · !l!ttg:t -I,, J}(.)Ino\ c:1stigo)11c- . 13ast:talq,ittir·a quo .acu.pJ d(3·•fcJZdr·,,; ·sr: · 
.· . rec~·loo<daa.Jl'ron .. tl~.·.'l'üitu..ao direi.to d.e.··~ro· Prosit!erltQ, •..• ·.pal'ildtHU()~JS1il'IJ,P ·.á .•. ,QVÍ!OJJCÍ;J,:, 

.. lll'i~~adBJ · · · · ~}:lo.oprojecto en~ discus~.ão vom.jl{stamQnta · 
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·'aiteiJdet' em grande parte<\ e~s~I·e61amaÇão -acco1~Ôo o · no~so illu~tl'e coll(lga Dr. __ Juvenal 
-· social; ·mas continúa, a «G:.trantüt»: MiHer : o de n~to ;,clmr que seja _rla compo-

<<A gente dós.a classe, é triste dizel-o, tcncia ~a Uoiáo semelhLm~n t~-ssmnpto. 
mas é a pur(,l. _verdado, para conservar -'o SR. JUVENA.r, MILLER - E' minha opi. 
os sons cavallos, vê-se forçada. a par;â1· nião. 
tributos aos lad ·-ões e a tt·atal-o:o;, soinpPn 
que sé offet·ece óccasião, com as at1jOOções o SR. PADUA RE~ENDr.:.-Von mostl'ar que 

- ha cquiv.w0 m;,:,nd'·-SI.O dtl. pa.r·te d0 V - t•;x. 
clev.ída.s ü.::; pessoas do guom se depet)tL~. 1!: iiinãn. an:ll"·· ·nn 1 J ' ~ ,, 1, ,.i,.Ldl · hlH ,,:, 1 , 
Eal do pobre que nao se Slllll!WLIC a r :"-. i-',, ' .,J l':i'- · "Lu t ._., • 1,. () I t" ,_jJ.. u 

_esseregimen ·aviltan .e uaesse imposto! a \LJ:.t.Jb .~ ~ · ·::·· h ; . . tt··.. ) ..... .. ·,. 
es(:a.ndaloso pesatlo iufa.me o hnnd "'.-· '.u 11 ' ~s. '~ 0 1 a. 'JU o ,,,n .c es~~dl~&;J , o 
lh· ri te ! O :rhen s ( u~ lhe pódo acontecer ~r· :' 1~Cf'Udt: üe Ou :·o. Pruto s~,lwe -J.ü1r!·as d_e 
. fia . ~ - 8 -·. · ? 11.1 . · · fabnca e (.le commerno- e le._I:;.mos os dJ_spos_ L-
e c ar em o c a, v a o. · . -:~ c -~ ; l · c 1 · p 1 · Cousa ório·inal e digna de attenção: tlV••il na ons .. nmçau; 1 0 ·. or Jg· ena e o 
lucrariam~~ proprios lu,drões' ~oisque dect·eto n. 3!IÜ, (JJ: l3deJunlw <1e lHHl, que 
iriam deLlicar·se ao trainlllo dccen&e e trata~n du, rna~e,·m,::. 0 ,nos convonc~remos 
ho os to 1 logo a, quem pe1 tent·e es;ja c_?mpetencli~. 

gc tudo que :fica exposto . e provado. , ~ · !•,x · 1 volt((ndo ·s.~ pc~:·a ,'),· • .. JJ~W:!n~l· Mi~
não é djtr Ja de ser aU:xiliach pelos 0'0- ft- 1 ) VIU que a prol_Jrl<1 «(Ja~antiahque~tre», a 
v~rnos d~1s Estados um'a in~tituição6de que. h a pouc~o _me rof~:·t., regisGrm~ . t.t ,sua. 
fins tão alevantados ., nol)res'?» m:.t ... ea, o . que so. lhe or .. 1 1acm1Garlo {,1ze1 do 

e · accordo com a lei de 14 de outubro de 1887. 
Corto que sim ; mt.ts éreio que não é re- Até 1874, Sr. Pl'esidlmte, a propriedade 

guiar . enfrentarmos a situação de um pro~ sobrea marca de fabrica Oll ·.de commercio, 
blmna ·social, como o de que tratamos, pór ou mai:3 propriamente denominada <<marca 
)~~sa fórmt~. oãu podendo negar ao proprie· industrial», não encontravq, nas leiHlo paiz 
·itarjo uma .lei que lhe garanta a propr·iêdade garantia de espec.e alguma. 
seni •. dependenciade quem quer quu sejc~,e (\ Para reprimir abusos •JUC se davam,aiguns 
o:que,_, procuro fazer com a minha presençtt mag-istrados se apegavam inco1•rectament3 a. 
:ne.sta -tribuna.. · algumas disposiçõed vig-emes, mas ··· alheias 
· :·' A Naçãô tem o dever de formular as leis por completo ao i~Ssumpt.o ; assim, o art. 267 
que a sociedade reclama, porqutJ esta nào do Codlgo Grimin1:I. que so rofer1a â falsifica
.:pó.d.o t\car n :t contingencia d_e -submetGer-se çc7o de esc>·ipto publico ou privado, seu ·uso e a 
,a \ esr.a ou áquella organizi:lçao de car<~cter sHppl·essaode escripto verdadei1·o ; o art. 257, 
pái'ticulai'. · · , d_o mesmo codLo, que definiu o furto e 

A <<Gar·ant.ia» emfim, par.t l'Osumil•o que outros eram seguid:únento invocados, mas 
tenho a dizer, dá rninucwsas explir.açõo::> f:IO·· logo á pr-imei!'a vista se 1.·econhecia o quanto 
.bre seu í'urieciona.mento e subrc as va.utàgens era ·omiss.a. a legislação i1 respeito. 
que tr<~Z á l'locieda.1\e. Foi p.·eciso, Sr. Presidente; quo um pleito 

Pelu quo vonhu do dizer, Sr. Presidente, celc~bre entro duas fabrica:-; de rapé na Bahia 
verá V. Ex. que Llão podia me ~occori'er de vi o: se pÔ!' pu o to a e:sda tà.o ano ri'! ala situação; 
argumentvs tào valiosos cu mo os que mu sãoj o isso em vir-tude d~'< um accordào du. Relação 
fornecido.:' pore.ssa companhia;imra. a dei'u~a d.aqu!'lla ontão provincia,, ileclar ·,toi·iu do 
do. mP-u pt•uje~to. A comp ;n hia, .~ern a nr~· que lei alguiJw .. do paiz .IJ :.,via. qu:dilicado de 
c9ssaria cumpetcncitt imrmuc!on;~l. níi.o r ,l!llc uelwt.uosa. a C ' llHraJi(~çã.o da~ m;1l'Cíl.S dr: in
do antot•id<.ulB para se· sobrepor ao GoV1!l;nu u 't ·üt e de cnlUIIH:t•cio. 
Fed'er~al ou ao regionaL só · no::. . dá <t conhuct~l· AppolJ11 nd.o · para o !'v<Ln· L1~gi .... lativo . em 
a urgencia de uma 1ogislaçãci sob!'o c_.s:;c pa\- viJ·tuu.(~ d1~s~~- u.c:ellr.f[Lo, us _ inr .. or,J.~sv!du.s fo· 
pitaote,assurnpto . . mru at1undi110:; c~o1u .~ prcmulgai;?i.o Ju. lei 

.Quando a, que~ cão esc<Lp<1SSO it CúillliCtcncia, J 1) 23 de ulli.uili'O ue 1875, r. -b~ ,da polu il· 
do Governo l•'t:!der;al, iria recalla· 01.1. do go"7 lusLrado Seua.dor, ~r·. G<Jmes de Castr-o, 
V.PI'OO-l'egional, na dos Estados, e, portanto, então Depu·&a.do, como memi.Jro que era da 
seria .ocpodeL' puhlico, em quu.lquer hypo- commissãodo Justiça Criminal da. Qamara. 
thel:lo, ql1e toda. dolntarvil·. · ._ •... - · . O queJoi essa lei, Sr; P1·esidente, Y<Lmos 

:~ ·.Não queru protelai' e_s~ deba_te ;·,cr13·io 9ue diz~L·em pou.ca.s palavras: nunca fní I'ogulu.-
osdad.us.q-goapt·~sente; . ~ao devalorpl·atiCo, nwntadtt; ._postos 01n l'Hlevoosseus defeit' s, o 

··· sufficio'ntos :'Pata - levar ao e~pil'ito _ do:fn:w.·is Dt>.putu.Jo AJmoida o Oliyeh•<L.t,am1Jcm •mara. 4 

,J imtil'atus a·•convícçáode que oslcgislcLliOJ'OS nlü~uSt!, mai.s tardo Minil!itru da Ma1•inha.; 
,4o . paiz devem ~ogitar . d.c uma · loi • rw~se apre em tpu, .omJ8. :~.lL Ca.mai•a dos Deputados 
_ sent.ulo .. . _ .·_· •·· .. _.. . :_- .•.. .. . - -.... -.· -·i- lllll pru,)ecto quo COI'l',gia. alguns .scnõo::J 

Nejamoa, ( agora.', Sr;c}?:residente.-.u.m outro U:ponta.do_s na lei! p1•ojectoque não logrou ser 
l?~.~-~~~- u.. ~ r~spe1to do _, quaL não. sQ ~l()~~1·u. do discutido, · · ··· ·· -- ·- ... · · 

_;: _--

, ... 
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ANNAES • DA. tAMAf:fA 

.--Diz oSl'. visconde de OuroProto .no §5o O S'tL JUVENAL MILLBR:-. Então equip:n'a, · 
do capitulo I do sen livro: a. imm~.t da f,tbl'i0a á d-o animal? 

«A le·i neTo accmlelOIH.tcspecie, facíl-ima de 0 SR. PADUA REZENDÊ-Não ;)OU eú ClllOID 
'V3l'·ificm·-se, de · :>el' ?'egisl1·acla 11w1·ca í~lenlicf! e_rpripara. 
ou semP.llwnte em ·i-untas ou ínspectoJ~ws d~-
'Vcrsas,- o que pôde Jll'ovocw· conjliclos r.le cl1.- O SR. PRE:3IDENTJ~- Participo ao nobre 
?'eítos ÍlJ!Wlmente ganmlidos e, porlaulo, pre- Deputado que a h:)ra e.:;t(t finda. 

· · juizos ú·l·emediaveis.» O SR. _ PADUA REZENDE'- Vou c:mCluit•, 
· Saliento uste P"nto. porque éelle 0 pivot Sr. Pl'csidente . . São homens da. mais o lo
em t--Tno do qual gyet\ o me'uprojeêto; com- vada au&orida!le que equip<:LrJ,m e, Citando 
prchcncle V· Ex., Se. Prc;:;idcute, que não o illuske Sr. viscollde de OUl'O Preto, .dis
Jn faclHdade em se manter um registro pul'O penso·me de indwa.L' otttr· s nomes. 
de ma.rcas commerci:l.os e de pateiltos, o 
que só se obtem con1 appt'<Jxim~tçãn relLttiva; O St•. visconde de Om•o Pro to, na pa.g. 41 
hnto qnc, constantemente, vemos p.·umo- de seu livro, definindo o que s:j:1. m;.trca,uiz: 
yur-se ;_~ a.nnuUaç-5.> de patentes. qne sãó.as .« Dooomioa-sc de f'i1bric:.t quando dá a co
mais das vezes reg-isteada.s · üe bJa fê; ma.s . . nhé!cl~f/o p:'oJuctor, . a. localídade on o esta .. 
si assim é, em relação a es-:;as marcas, cü1 IJe :ecil'ncnto de quo pt'ocede o objecto; de 

· relação ás da propr[cdade animada,o,regis~ cotlün·t;rcio, si jndica. n negocio ou castL que 
tru sel'ia meuus quê impos~ivel, e o facto é o expõe <L venJa.. SituultaneJ.mente póJ..l se1• 
axiomatico, dispJnsando qualquer demons· J.e r,~brica, o de commcrc:o. » 
traeão Ainda diz o mosmo estadista : « E' appli-

s~· .. Í->l'osid.ente~ em. 1883. pouco depois de ca vot a marca a ~toda especié de p1·odu~to e 
ter siJo v.presmta ,,o o P-'ujecto do Deputado J]lerca.doria, natur.ü ... ou · a1·tificia!, animtMla 
ma.ranhense, com as conferencias inteÍ'na- ou ina.nimadtt, como gado, aguas minera~s, 
cionaes d.e Paris •.. para a protecção _da pro vinho,. café c outt·os · • ~ . » 
pricJ.ade industrial, o goy(wno .· brazilcirp co- O a,rt. 2° ua lei de 14 de outubro de 1887, 
gitou de rognln.menta.r a. Jeh1o 1875; vert~ ::51·. Presi.lcnte,·. jnclue a p1•opricdttdc da 
tlcando; pot·ém, que; entre a lei e o cunve.:. marca sobro producto animado, e o reb.tor 
niv que hMÜt s,i!o a.pprovado c ea.t.ificadu ,fo proj.~cto-que serviu de ba:~e para sua 
davam-se ditl'el'entes divergcncias, ficou <LS· li~cussão, explaoa, com preCisão e fe!iciJadn 

·sentado 'lue nova lei fosse ·PI'.>mnlg<.td.n.. · o nssumptu. E' assim que enconG~u.mos na. sua 
Diz o Sr. viscunde de Out•o Pt•etJ «ú con -.~lm~ :"t pags. ~40 · e 2,V .. u que se <sGgue : 

venlo fi.tzia oxtensivu a toJos os prúductus « A signitic;L .ãudas J)U.hWras fubric:t e ma
du commercio o industri<t _ a protecção da. nufactura rúde dar logãr a s11ppor-se quo o . .1 · 
marca, entrutrtnt() que sob o rcgímen 'da 101 prutlucr,us- naturaes, e:ubol'tt benM~iados 
era pon w sujeito ü díscn:::são-st delta estac pelo tra b:..t.lllu do homem como os di.~ In vom·a! 
va.m ou não privado~. além Jos proúuctôs da: por exmnplo, uão estã.J s .. 11 a protecç1ão que 
agriculGul:tt ('vinlüs, ce1·eaes, fi·uct((s, tJt.iclo, :~lei g<H'unt.iu ú.s lllUNJS réghnrttda.s. 
etc.) os mtner;Les entl';•guus ao commet•ciu»~ l!:m li'tança., l:Otno rcfel'e Puuiílet, moveu~ 

Vimos, pois, Sr. Pre::Hdente, qtic ma.ís d se questittJ . a esse re:-:;, ;oiLo, · fh·ma. .tuu os tl'i
unw. lacuna.-e na citaçi'io das titias que aC<Lbo lwuaes o principio de quo u. marca. podia 
de f<Lzer, a. do registr.., das- marcas _ que . pu . a ppl icar-s J a _toda especio de prouuctoj 1W

desl:lem S(H' feiG<tS simult.anea.menr.c em v:ü•,os .turaes e arti(-ic-iaes, antes t.le ser allipr·ornul
pumos do pai:i!. eu,. de que t.odus ospeodu- g-u.(b a liJÍ. o~; de juriho de lts57, que ex
c,os, lUI!Smo o.;· ot·íundos da. agt·iculLUl'i.L, de tn·essu.mento o con:)ag!·ou.no art. 20. 
''es.-,om sot• ;~bt·í:t •. gúlos O:~tpr ssa1nentc pela Deix Lndo de reJH·oduzie e:-;se al'tigo da lei 
lei - l'uz c: m . qUtl u:-:; ~en<tdorcs Ali' tllSv fr·a.lh:l'ZU, t~m que aliü:::; se ínspir·vu a lei d·e• 
Celso c Luàu Vulluso ()lftJI'OCt~ssum á .conside· ltJ~5 uã teve ou1 v1stu, privar os pt·uductus 
J·a,;ã.u du s.~nw.lo, - um 1885, um project·J· con- tlu. ta.voura. tia. protocção ela. ffiiJ.l'Ca. » 
ver•tiJu na to i 1le 14 do uutuu1•o de 18~7. · _ « ... Os pJ•ogressus u.a.agricultm·a -dizia o 

--JJ parecer, longo e dor,i~lhado pat•a a con. relatol' d.doi .du 1857 em' li'ra.nça-os esforçm 
focçãu da lei fui ela.hoaalio peló Sr. vise<mde fulizes e pet>sevéra.ntes de ·um grande nu· 
do Ouro Preto, que:; _estu<la.~tdo aprot'untlada: mero de ttg;l'iculture$ e c-dadores _ devem me
mente o a.ssumpr.o, :domonstert em conw m•u l'CCOI' a .protocção ria. lei. Muir.o Ilws irn 
noces~aril~ . u1r~a." nuva •. lei con tondó, Jusf.iL· pot'l,a., u.ssinl(:Oltln· aos nugoci:.Lntel:i, ·pudcr•er 
mo~te, matot•Ja q.ua.lu,·cle.qm.l CdgitU.(> rnüu ;l:::sogur;u·:~o no . uso exctHsi·vo tlo qtt(tlqw; 
pro.wcto. >· , . - , marca pal'u. distinguir seus vruductu~o a 

.:: :~:, J~;~~- (1 .. J'~ZÜO, ·:: ~.l~_- ,_ ... :· · ::r._t·~·-,-~i~e:ritü,--,_t~el~ : q_Ut~l·:·- ~1/.-' (jrallÍl-._.êt' C_ull!"iu,nçu, ' lH11Jllcu.. » 
óhistot·i.<:o.J c)eS:)<r1ci(Jilltl'ur,~~sravW.ul) c<mt v . Pa.ra.tl dclll(l[lSt.l'tLI', St•, h•-.~:dJente, llUC 

· - uuícJ . Jimdo . nlus~gttr que jiVo hnperlohuNl~ matel'ia. fui COD:$id ~ratla. do LlÍl'eitv C!Vll 1 
· ~ cugitado da mu..,el·iU:. ,; ,_> _ •• ---_ •.• ---_ · · .. rmpedo, lJastà que fi,xmnos a. ny~:ta, a.ttençi 
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:"sobre o trecho que a~a1JO de l~r da ()brado . p_ropriedí).de semovente, aq· pªssài~ ~() umEs~ 
eminenteSr. visconde de Ouro Preto. - ·tado pára outr(), ·. J!ão levaria as -· devi.fas 

Esse illustm brazileiro airida diz c~ pagina garantia.s· si a competencia detegislar sob1'e 
37 damesma .obra:· - · ·_. - _ _ .· _ ··. . a mater1a coubesse: aos Estados. Mostr '-li que 

- ,. ~ ~Não - - é uma cop.cepção perfeita a_lei Ae a ma.rca existeute em unLEstado looginquo . 
· 14-dàoutuln•o.» .· ___ · _·_ _ __ __. __ · ou proximo não Sl} póde verificar si existe 

E, d1sse'J)em, Sr. Presidente, porque tra~ em outro,e até dentro do proprio ~sta.J.o. 
·tarHio -a/ lei do registro das marc~s üebaixo de -Cumo distinguir a. legitimida.Lle _ de uD,la 
um ponto ele vista geraL < e CODJ.._flt!anto . el~a marca- si se podem apresentar 20 igua.es~ 
_envolva a proprietla.ile da marca em relaçao Um criatlm', Sr. Presidente, que tenha sua 
a productus a.niillados, é .claro de. ver-se que pl·opt•iedade om aberto - encra.vad<~ em 
áJei sem dispo-sitivos '· especiaes não . podia tres Estt~elos, a que legislação ele marcas 

·.garantir em sua pleni&thLe nem esse typo de desses Estados deve obe iecer, si a. compe
Iharcá. nem o producto por ella assignala4o. tencià lhes fôr pl'ivativa ~ 

-E foi raciocin,tn-do pur es"'a fót·nitt, ·· Sf'. Fiz mna. longa exposição sobre o que se 
Pre~idente, ·que resolvi a.pl'esentar o pro· passa na Republiea Argentina, para, chega1• 
jecto que íliscutimus-mandando no seu ar~ ao result:tdo çle que precisamos ovir.ar os 
·tigo 3°--que o Puder- Executivo consolidasse vieJo::;-que alli :-::e notam, alim de que nossa 
·em novo regulamentu-aquella lei e ore- industrht pastoril, quando desenvulvid ~,como 
spectiYo r<·gulameuto-que lhe d<~n execução. nacltH}lla Republica, não encoiltre os mesmos 
· Por eütenrier queé impossivel distinguir- trupHço::: no modo ele regulamenta,r o a.s

--se as màreas d<1 pro11riedade semuven~e, que :smnpto que discntimos, i::;to ê, o do re• 
.~t~tingirào a. numero e-levadissiri:ló des"dequ~ gisti·o da marca da, propeiedade semovente. 

· ' icciiitinuem a. ser usadas como até hoje, fut Mas não é s.ó t~ Constituição. o c_odigo 
, quó resolvi a,presentar ó projectu' que e11· Penal est ."betece uma s~t·ie de dispositivos no 

--· c~i·rátuna.~ystematização :officml. ·• •. · al't. ·353 coutrn. os (1ue usurp :~rem ou imi· 
' ·E, note ·bem V. Ex., Sr. PresidBnte, que a r.U;rem m~rcas. ;,: 
· lei não. bbriga ·a. _quenrquer _quó seja, a d_ella O SR.. JmiENj .. r~ MrrJ,Ea-Està resolvida a 

, ':~:se · utdizar·; p;rocuro apenas for-nece e . uni a que~tão. · 
< abrigo 'aos que, appeUanüo seguülamento - < 

· ·: :pa,ra · o poder publico, jti, se vão sentiridu O Su. PADUA REzENDE -Pois, então; peço 
-•/de~ttlentados com e::;s_e inju:::tificavel in -.lill'e- tt V. J~x. que me resolva este ca.so coneruto: 
·,>l'entismo. · ou . tenho 50 bois em Minas . o V. Ex. 200 

'Pe:nso, ·Sr. Presidente, ter domunstrado ~t no .Rio Granrle, os . quaes tr.,zum a mesma 
:evidencia, quo se trata deum casnle dit•eitó marca; deante _do Uodigo, quom o delin-
'Sub~tu.ntivu segundo a legi.-;la.·;iLO imporia.!; quente-eu ou V. Ex. ? (Apartes.) · 
·vou agora deniuns_trar como em rtLCO llu. Con- ' Pois ní'iu es'tou mostl·ando que, ·. a. ·. conti
·:stiliuiçàv Federal ~ do Co,figu Pmul a sub~ nun.1• o l'egimon actmü, lO ou 20 mil mar·cu.s 
stu.ntiividadJ -do prujiJcto (· ainda, mais ovi- podom ser igua,es I (;1p(lrtes.) O Cudigo Cri-
dente. - mina.l, portanto, -. tratu.ndu dtt questão, não 

O§ 27 do art. 72 da, Cun~Lituiçfi.u diz: . eesulveu o nosso caso, como suppõe o illus-
<<A lei assegur,n·á tambcm a pt'opriodado trado collega. 

da.s marcas de f<1br•lca. » O Sr. Pl'OSidonte está chamando minha 
o &t., JuvENAL Mrr,um- 'E pJl'_q ue este attonçilo para a hora; vou concluir, apoz•Lr 

parL~gra,ph~ ~ - Pois isto não ~ taml_mm uma· do muito que ainda tinha a dizer. 
lei SUbi3Ga,utiva,; nãJ e:1uip .\-l'OU u,:; tnal'Ci.tfl fie 0· .pr()jeqtó justa,men_t,e procura . Corl'igir 
fabl'ica? O art._.::14Já tinha dado competetlcia este mal, isto é; coll()ca ·de uccorclo com a 
privatiVa á União para .leg.i;shtr a 11espeito. Cpnstitu_içfLo .e · o. Godigo- _e~t.e . direito de r< Foi uma. i•odundancia_ ~ . P~'opriodade; .4e modo cgto seja o mesmo 
. O Srt. PADUA REZENDI~--Melboe; Então vê ga.·,·an~;ido em ·toda sua -plenittHie, e o_delin

·v. Ex. que o Poder L~gislati v o de qllalquer quente re~pqnsa_vel pelo delicto quo com
:rião .pódeas:5egUL'(\r o· dieeito de mar- ·motter. O:projecto é . faculta.ti~o 

CV:!3 idt~:Tabr.lca • . . . ó ·Sa .. JUYENAL MILLP.R- A theoria <leve 
_S(l1' ... p)Jrigat0.l'ja, 

- -t!1~~:1;t~:f~Il;l(L ;'f.I3Ültnêlarici~ ~da .-C.Ql1~ti.~tliçã0 .. ·.· .•.. ·· .. / .,o §R . . PL~pu~\ H,Er.I~NDE .~ _ :Neste pn.iz,. onde 
,! .': ···' •:. : .v;:;ii~lt~----·J~:A\J>U}~ J~:t~;~l~l'!DE:~wla~s . ll}ei)l : <~a,.Qidai· ils ,-leis .- sãó Jiberrimas, jião me-• ltl1inüu•ia 

,1;~l~ri5l6)ix1irifEi~ci édU:~~ a·pr.opoi·-.uma·. Jei de :ca,t·~ctet_, ob~~igatol'io .. a 
u: ; os. _re.ipeito . ~o a.ssurn,pto ; não q)1e ; me ropu-

· .. • imil..~~e. :~nOts sitn. .:PQrque, · tratando-se . de. ga· 
· U.e,mcmstl'E~i- que .a. • r~tn-~ir ·pma pr.opr.ied~de, . não .. 4~ve constu;uir 

- : ;. - .. . ' . . . . 57 -
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obrigação e sim um direito-de. usar· ou não modo o criador terá em sou pode1• o nume~o 
de lia o ~riador oil. industrial. (Apa1·tcs.) de cadernetas que quizer pará suas tranSt;·s 

Si •.. o prójecto, sendo facultativo, encontra acções, que podem ser amplas ou restrict3:sn 
impugnação _da. parte de V . -Ex., quanto mais como se cJnhecerâ á primeira vista o cer- J 
si fos.:.~ obrígàtor'io ! ti ficado a que caderneta pertence. · .. 

·O que tento é defender a pass[l.gem de uma Por e-x:emplo, si (1·e(erindo-se ao Sr~ 1u•'~·. 
lei que melhore as condições · dos criadores ; venal 1liille1·) um criador vender uma pa1~
que proteja mais do que a lei actual esse tida de novilhos e o certificado for o de 
direito de propriedade; que acolha, emfim, n. 57.570, a. caderneta. dever(t ter o n~ 5.757. 
á sua _sombra os que IJelo seu caractcí~ fa- Organizado, por consequencia., osystema '; 
éultativo delta se queiram servil•. de marcas como se achã mais ou menos no··, 

A minha preoccupaçãó, Sr. Presidente, contexto do projecto, e organizado o systei:nà. 
apresent:tndo o projecto, foiestabelecer uma de certificados tawnarios, •de accordo com as 
systematização untca de 1barcas para o gado! emendas que ago1•a apresento, a propriedade 
maio1•, systematiz. aç.,ão. ··. officia. l para. o.·. :paiz 1

1 
semovente fi. carâ .. a·m. piamente gar.an.l,id. a,p····o .. 1.·:::.·'· inteiro, de fórma que o poder publico,obede- . de um lado teremos a marcação inconfun-

cendo a esss plano unifoi'me, fize~se uma divel o de outro o documento cornprob:ttorio 
distribu.iç···· ão . poi.' su, a .. vez . sy. s.tematicu,. .. . l.da tr.i1ns.acç.ão, . doação, ou ou.tro q.ua. lqu·. er Supponhamos um milhão de marcas con- meio dl:},. transferir a _propriedade sem n~ .. 
tendo 10 sories de 100.000 cada uma; o Go- nhum onus para o adqmrente. .. , . . 
verno da Uniã.o distribuirá pelos Estados as- Dií:eniio '.estas pJ.lavras, sujeito á sabedoria 
marcas diilerentes de cada serie - consi- da Cama1•a a sot•te do projecto, na certeza de 
dm•arâ uma pdmeíra. serie de 100.000 diii'e- que, subindo a er:.ta t1•ibuna, só me trouxe a 
rentes c fará a distl'ihuição que as necssida- lela o intuito de defendei-o. 
des dos Estados.· indicai·cín,de fórma que na · . E d . 1'. d b "Ih.. . .·.:i 
SeJretaria da Viação ou nu. 'I'epartição espe- UM SR. DEP?TADO- o Ü!OD eu rl an· ' 
cialmente CI'Oada para este tlm, nos Estados temente. (Apowclos.) . ' , , :in 

e até nos munjcipios -se ·s<1iba positiva. O SR. PADUARI~Zl~NDE- Na defesa dess·?-~ .- .. 
mente que taes e taes numeras coi•r•espon- medida p1•ocuro satisfazer as reclamaçõ.es .· .) 
dem aos Estados. taes e taes. . E como os constantes dos meus patrícios. . · · 
Estados por sua vez disti·ibuem os numcros E. cu ·não poJ.oria absolutamente desertà;r 
das marcas aos municipios, ainda estes e o da discussão de um assumpto desta natur.lza,' .. _ 
propr,io criado1• podem ser conhecido~, não que·pa.ra·outr.os talv.ez ; não tenQa importari~ 
j<L no raiz, mas em Bremen, Hamburgo e cia, mas que considero dá ma:ior magnitude. 
Antuerpia, (L Yista do · catalogo offlcial do Tenho concluído. '(Muito . bem; muito bem,. 
marcas. O 01·àdm· d comp1·im(mtado.) ·· 

Desta fól'ma, Sr. Presidente, em um dado - . . 
momen·to, pelo catalogo, saiJe-se a quo .. v.eem á Mesa, sao l.~das., ~apom~a; ~. postas 

. Estado pertence um animal furtado, e tele- conJunctamente em dt::cussao a.s 1;el:) um tos 
gmphicamontc se poderá expedir qualquer EMENDAS 
providenci<l pat•a. sua appt•ehensão; porque; 
não existindo duas 1llarcas iguacs e o cata
log.> sendo espalhado em profusão, a . autori· 

Ao pro}ecto n. 170 A, de 1908 

dade policial ftca ha.bilitada a. agir no sen· (Substitutivo ao projecto n. iÓ5, de 1902) 
tido., de repl'imir .o Cl'ime. · d o çatalogo éum . mo:lo de dizer, Sr. p 1•8 • O Congresso Nacional ecrcta : 
sidento, porque, adaptado o ~ystema pelo · Art~ 1. o ,A marc:\ a ·rogo, ou qualqum~ 
Govel'no, . qualquer marca • ó reproduzida o11t1·a que for. adoptu,da pelo Poder Executivo ;~ _ 

.. mentalmen&e, como? é a. physiono~ia de ai- sobre a base ·da nnmeração, fa.z .p1•ova. . da, 
guem ou o nbocedar10 ; a questão se rosnme propriedade dos rtnimaes muar, cu.vallar e 
om se conheco1• o ~ystcma adoptado. · vaccum em todo o tJrl•itorio da Repuhlica. 

A mll.rca tambem . será escolhida á ·von- § 1. o Para · qu~ a marca possa gozar da~ 
tade nasmünicipalidades ou COll'Jctorias, a garantias da proprie4ilde, é indisponsa'V;àl 
'Vistados dor:,enhos ou dos catalogos. . ·· que seja. inscripta no l'egistt•o publíco,q~UQ 

A' mar.ct\ devo acompanha1· · o·Certificado for designa-do pelo Podet• Executivo. . .. . 
..talonario, de maneira a se1• bastante ·officaz § 2.o o regist1•o da maréa garant.h•á. ao ;, 
aprova que . se ·quer produzir em· relação a· proprietario, além da açção c.rinlinal contt:a , 
os~~ ty~o de pr?priedade, razão .. pela qual a usurpação e a imitação ft·audutenta, o 

consJgºlll no proJecto . essa exigencia. direito á. indemnizacão pol' acQir,> c i,:' H~ 
'.< Ep~ ~rganizflçlo prat.ic~. Jl!O . parece que § 3~ • k tt•ansmissão do . propriedade. se-
·o crttel'IO do .U_ruguay dev1a ser ~. o·,. adopta.do movente· se provará . sómente: p~Jos certifica.; :. · 
_o da~ cadernet~s d~ dq~ talões; porque deste dos -talonarios de nurrio1•ação p1•ogt·essiva. 
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, § ,4; 9 O Poder Executivo~ além dosel~o 
adhesivo do 100 réis no certificado talonar10 
parâ. ca ~a animal vendido, cobrará. mais •. a 
taxa fixa de · 5$000 pelo r .~gistro dà marca, 
respeitados os direitos dos Estados, na. parte 
quoJhes fo1· priva.tiya. 

Art .. 2. 0 O Poder Executivo abrirá con
curso :para. adopção de um systeina de ma.r
cas, cont1•a-marcas e signaes . que serão .re
gisti·ad.os paea garantia dri. propl'iodade se~ 
movantc do que trah a presente lei. 

Art ~ .3. o O Poder Executivo cons.olidarà 
ná regul~meilhção da presente. loi tudo 
quanto. for-lhe applicavel da .lel de H de 
outubro de 1887. e ·decreto. n. 9 .828, de 31 
de dezembro do mesmo anno. 

Art. 4. o Rovogam-so as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 7 de julho de 1903.-
Pc!dua Rezende. · 

Eméndas ao Sítbstituti-oo . elo pr·ojeáto . n. 105 

Ao§ 3° do art. 1 o, di,J,·a-se : A transmissão 
da . propriedade semovente que· for assigna
lada de accordo com o systema do ma1·cas 
adoptado ·pelo Puder Executivo SI:! provará 
sóménto por meio . de certific.dos talonarios 
de · n:unieraç:ão ·progressiva. 

Aq§4° do art. 1°, di~·a-se: O PoLler Ex
ecutivo cobrará a taxa . cons&ante da tabella 
B, § 4°, n. 25, lettra b do decreto n, 3.564, do 
22 dq ja.neiro de 1900, pelo . 1•egistro de 
ma1•c:,~, . respoitados os ·direitos dos l!:stado:~, 
na parte·I.JUO .lhes for privativa. 

Ao Art. 2°. Supprim~~·Su a . pala.n•a
Contra··marcas-e accrosconte-se no final : 
« vers:.tndo igualmente o concm·so sobro os 
seus respocti vos preços.» 

St1la das sessõe::~, 19 do seLemb1·o de 1903. 
--Padua ·Rezende.' 

Fica a dis~·ussão adiada pnla hora. · . 

Foi apt>esentada na sessão de 19 de set3m
br~ de 1903, ao projecto n. 185 B, de 1903, 
fixando l1 dospoza do Orç~amer;t ·~o do Extc3ri Jr, 
para o exercício tle 1904, a S)gninte 

EMENDA 

·:: .Ao p1·ojecto t~. 185. B, de 1903 

( Orçamento do ~ddri~r ) 

A'·. ·J.•ubl'ica.· 5a ~ Legaçõ:Js e Consulados : 
AlÍemanha : 
Pessoal· e materal da .Legação: ·-Augmen· 

te.se a .verba. de 2:500$ pat:a. aluguel de casa 
e espediente. · da, Legação, visto .. tal impor
tan :ia não estar con~ignada na de .. 33:000$ 

que foi . votada em 2a discussão / para · o 
custeio da mesma Legação. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1903.
Thoma; . Cavalcanti. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 106- 1903 

Jnde{e1·c. o reque1·i1nento em. que os alui;mos 
ouvintes das escolas supe>"io1·es pedern wma 
·época especial pm·a e~arnes de p1·epc!r0-
torios, em outubro âo c01-rente anno ; com 
voto em sep01·ado da minoria da Cornniissão 
de Instn,tcçao e Sattde Publica. 

O projecto propõe uma lei do excopção, 
püra vigorar sómente no anno corrente 
destilnda a soccorrer pretenções isoladas: 
Não o prestigil1 nenhum alto principio, não 
preside <."t . sua inspiração um crite:do deter
minado. 

Pelo contrario: deprehende-se ante.s do 
caracter transitorio da medida que ella fero 
um criter.io acceito, o que. regula os e:tames 
publicotp::tra a matricula nas escolas supe· 
riores. 

A lei em vigor determinou uma só époctt 
de exames no anno. Sem dnvjda o legis
lador, que assim dispoz, não agiu Mbitra
riamento, mas íbi ínspirar·l:le em razões de 
alta convcnioncia, não sendo, sem duvjda, 
de mínima importancia, a regularidacle dos 
cursos, que não devem ser interl'ompidos com 
períodos vu.rios de exames. 

Pondera-se que ha estudantes que so.ffr•orão 
projuizo com a recusa de uma segunda 
época de <.>xa.mes, visto, na sua qualidade 
de ouvintes, depondot•em de:Jses oxamos para 
a effectividade de suJs ma.tl·icnlas e subse· 
q ueute admissão nas provas do primoit;o 
annô dus cu1·sos su 1 eriores. 

Quando acima de . consideracões isoladas de 
caracter pes:ioal não estivesse a lci,que deve 
ser a constancia na vcwiedade, quando não 
valesse sobretudo o principio de quo se lo· 
gisla para . a. communhão, bastaria a cir
cumsta.ncia ela possibilidade de · tol'mos de 
1•enovar a excepção, para repellirmos desde 
já o p1•ojecto. As mosmas razões que es~e 
anno su!'gem p:-.ra concedermos um favor a 
limitado numero de pt·etendentes, surgirão , 
nos annos seguintes, pois o que se tlú neste · · 
não é consa imprevish, excepciona.l. 

Antes, ellafé natural e dar-se-ha S3mpre. 
Par.1o o ·anno haverá ouvintes nos cursos 

superiores, depen.:entes de um . ou mais 
exames e, portanto, recla.mando da n·osSa. equi
dade o que tivermos concedido aos ouvintes 
deste anno. · 
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Accresce qué; aiêm disto, o projecto acar-, Vae a imprimir o seguinte 
reta. despezas pa1'a o .. Governo, as quaes, PROJECTO 
mesmo que se ·diga serem insignificantes, 
são extraordinal'ias, fóra das :pr'evisões do N. 229-1903 
Orçamento. · · · 

o. assurnpto impõe 1~ais Jarga dissertação Auctori::-a o Pócler Executivo a concedér ·ao 
e mel' ,;ce considerações gm•aes sobre 0 en- 3n nfff.cial da Sec1·etm·ia de Estado da ·. 'ltts-
sino p\l.blico em piena. decadencia, reduzido tiça e .Ne/;ocios Interiores Hc!ximiano Ro-

- á mera formalid<uie dos exatii ~-' S. Entretanto ., drigttes Barbosa um armo ele licença co111. 
não abordarei .. aqui tão magno assumpto, ol·clenado pcwa trata1· de sua sawle onde lhe 
:reservando-me para em occasião ma1s op-. conr.ie?· · · 
portuna expender as idéas qua me suggere. 

Assim·, limito·me a pi•opor o seguinte 

P.A:H.ECER 

A Commissão de Instrucção e Saude, to· 
mando conhecimento do · que pedem algum.; 
alumnos - ouvintes · das escolas superiores, 
para. que se lhe5 eooceda uma, .banca extra• 
ordinaria de oxames de proi>ar :_•,turios, em 
outabru do anno corrente, é de pa.reçer que 
seja o mesmo requerimento indefm·ido. 

Sala das Commissões, 19 tle setembro de 
1903.-Germano Jlassloche1-. relator.-Satyr·o 
Dias.-Valois dt3 Castro. -.Jose Bonifacio. 

VOTO EM SEPARADO 

A' Commissão de lustrucção c Saudo Pu· 
lJlica foram entregues dous rcqueeimcntos 
de estuda.ntos de prepa,ratorivs, um .e a.lu· 

. mnos ouvintes tlas escolas superiores desta 
Capital e outro d(l. pl•ep~~t·atorianos de Bello 
Horizonte, uuvintes (la. FaculJade de Direito 
do Esta.do de Minas Geraes e de out1·os esta" 
belecimentos de en~ino superior. 

-A' Commissão de Petições o Poderes foi pre- . 
sente o requerimento em qneMaximin.no Ro_
drigues Ba:1•bosa, 3° official da, Secrétária .~~ • 
Estado da Ju::;tiçí~ e Negocias Interiores. pede :: 
liccnç ~ pot' um anno com ordenado para tra
t!lrnonto de saude. 

Remettendo o alluàido requéimento, de· 
ela, r a:' o Sr. Ministro ela J u.-:>tiça e· Negocias 
I ntei-io~·es que nã.o h a que oppô1• a,o . deferi
mento do mesmo -pedido, que é justdicado 
poi' a ttestado .medico em que está firmado 
como dia~nostico-urn·a infecção tuberculosa, 
jtilgando o respec:tivo clinico que o peticio- · 
nario, para bem curar-se, necPs::>ita ue mais 
alguns mezes de tratamento intensivo · e pos
teriormente de uma estadia fóra deata ·. C<i-
pita,l em excellente clima. · · · ' 

Nestas condições, a Commissão pl'opõe que 
soja adoptttdo o seguinte prqjecto de lei: · 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo uoico. Fica o Podei' Executivo au
torizauo a conceder '-" Maximín.no Rodrigues 
Ba.rhusa, 3° oflicial da, Sccr·etaria da Justiça. 
e NBgocios lnteriot'as, um anno de licença, 
com o1·dcnado pa1·a t ·a tal' da sua saude onde 
lho convier; revogadas a,s dispo,'Üções em 
contral'io. Os requerentes solicita,m do Poder Legis

lativo uma segunda, época de exa1nes, . em Sala. das Commissõe.~, 19 de set:.lmbro de 
outubro, á senielhança ·de i'gu:Les concessões 1003.- Tavares de Ly1·a, p1•esiden te jnterino 
feitas em outras occasiões. - . e t•elatol'.- José Ru~ebio.- Eu%ebio de An· 

A minoria da. Commissão, não encontrando 
motivos que .se opponham á acceitação do 
objecto dos requerimentos e 'achantlo que a 
medida deve estender-se aos demai:i estu
dantes, resolve submettel' á consideração da 
Casa o . ·seguinte pt•ojecto : 

Art. 1. 0 E'o Governo autorizado ,a con
ce~el'; . ~o ,cor•renteânno, uma ·segnnda época. 
de .'exames aos esiiudantes ·de prepara.turios, 
abriud~ pa.l'a, isso o ·. necessal'lo .·. cradito. 
:. AI~t • . 2)1 Revogam-se ·as ~disposiÇões em 

contt•ario. 

·.·Saia das Commissõcs, ;19 de setembro de 
WOB .•. ~Henr;(quc :8ales, ~:presiderite . ..-:. .-Bricío 
Ji'itho,. 7 Teitl)eí,•a B?·andtio. · · · ; ' 

d1~ade. 

· O Sr. Presidente - Estando ade
antwa a. hora, designo pa1·a segunda-feira, 
21 do corrente, a seguinte ordmú do dia: 

Continuação da votação do projocto .n. 118, 
deste anno, qne crea no Disteicto Fodera.l 
·mais uma secçlã.o da J usi;ü;a, Federal (3a. .dis-
.cussão) ; . - , 

Votacf(o do pt•ojecto n. 224, da 1903, ai.t
toriz~ndo o Podet• Executixo ~L ·abrh· ·ao .. Mi· 
nistorio da lndu$f;r\a,. Viaç ··.o c Obras Pu· 
blicas · o . c~edito extraot•dmario de · 600$ 

. P~I'a occ~r1•erao pagam.cn1,o da.') gratifica
coes ueVldas aos 1°~ 68Cl'lpi;urarios do 'l'he· 
sour•o · Federal Bernai•do Hil:.n·i~o ·Alves dn. 
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SESSÃo · EM 21 DE SETEMBBO DE · 190~ 

Silva. e Alfredo Regulo Valdetrtro, incumbi. 
dos da. tomada de contas das . Estra,das de 
Ferl'O Ca;rangol;~. e Santo Eduardo ao Cacho
ciro de Itapemirim (2a discussão); 

Votação do projecto .n. 225, de 1903, auto
rizando o Poder Executivo a. abrir ao Minis
terid rla Fazenda o credito ext.raordinario de 
3.2;862$300 para occorrer ao pagamento dos 
ordenados devidos a João da Cruz Secco, 
bem como os juros da móra e custas (2t1 dis-
cussão); _ 

Continuação ct·a 2a diseussâo du projecto 

n.3.29,de 1901, declat·ando di.L competencia. 
privativa da União decrehr impostos sobre 
generosde origem estrangeira e da ;tdo ou
tras · proviú.e.n das; 

Continuação da sa. diSC·tlSSãO do projecto 
u. 170 A, de 1903, substitutivo do projecto 
n. !05, de 190.2, que regula a.s mal'cas da 
propriedaéle dos u,nimaes muar, Ci.lavallàr e 
vaccum em todo o territorio ela Republica, 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e ~O minu
tos da tarde . 

S7a SESSÃO EM 21 DE SETEM:BRO DE 1903 

Presidencia elo~ S1·s; PaHlu, GHima;·ães ( P;·eside1tte), Jt~lio rle Jidlto (2° l'ice-Pres·idente) , 
Alenca;· Guima7't.7es (to Sec;·etw·io) e Patcla Gteima1·r.res ( PJ·esidrm te) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que Vespasiano do Allmqucrcnice Homem de Cal'~ 
I'esponttem os Srs. Paul<~ Guimat•ães, Julío de \'alho. • 
Mello, AlencaL' Guimarãe3, Thomaz Acciolv, Ab"re;:ie a sc;:;sã.,o. 
\iVanderley d.e Men tonça, Joaquim Pires, 
Eugeniu Tourinho, Antero B:Jtdho. Aurelio E' lida e posti.1 em discussão a actu. 

Amol'im, RoJrigues B,ernandus." Fr·rtncisco 0 SJ•.I·Jeau•i(ju.e Bot•ges (sob~·e a 
Sá, EJuu.rdo Studa,rt, Gonçalo SoHt.o, Tasa1•es acta)-SL'. Pr·esiüent.e, meu nome fi.;uru. 
de Lyra, . Eloy de Souz~. Ji'ousr.c:~ e. SitnL, tmtt•e os que n ~L St~-:~:.;5.o de S·1bb LdiJ :.;o :Lu:')en
Paul~ e ~1~va, Ab~ion MtLanez, .Tmx~r.t•n. ~11 t:\r:tm pqr• ncca,siii.o da, vel'ifi!!a.~:ão du. vut<tção 
Sá, ~rm rlO Coutrnho, C~tso dt, Souza, :\lit.· re 1,1.i h pelo nobre Deprltado pelo Pu,Pél e 
Iaq.uzas llony:~lves •. C?rneho ~~a Fon"'oca, lt~- · 001~u0' t : ~·1 L facfiJ niio Be dou, pol' isso quo per~ 
drtgtlCS" ?~1:w., .Tovu.w:,no d~e ~111~'\'~l.ho,, ~c.IJ.S· nlil.nec~i no rednto 0 l'i.lspnn1li á cham.~d~J 
bel~o llreue, Domtneo.s Guun.1rncs,, lt!st,J., pe•o a v l~x. mu.ndu.r fazt•r a dcddu. rocti. -
Feltx ~aHp:Lr', S·r,tYL'O Oms, H.ollr guc:-; LLma., n ·~~'ão . • . J 

Tolen1.111o do:) S:wtiJS, P 1.ri1nhos Munt.eno~ro, LC v • 
Rodriguo.:l Sald ~nha., BePna.l'do Hort•.t.. Mu- O SR. Pru:::;mEKTI·: - A t•oclamac;ão do 
l'eira Gomes, 1-IoL•edía ele Sá, CoPrfn Dutl•iL, nobre DeputtLd.o sm·(l, atten.did<L. 
Aug~sto do Va,sconcellos, Ameri(!O de AlfJu- Em scwuid.a é approva1la a act~t da sessão 
querque, ~!:rico Coelho, Galvão Bapr.i~ta, Silva. anteced~nttj . 

P assa.-se ao 

EXPEDIENTE 

Castru, Henrique Borge . ..;, Cru.vello ,·a\ra~
canti, Maut>icio. de Abreu, Ca.rlos Teixeira. 
Brandão, Carnoiro ·de Rezende, Bueno de 
Paiva, Joãu Luiz .\.lves, Leonel Filho, · Adal
berto Fc:·ra.lJ, Carlos Ottoní, Ma,noel F'ul
gencío, No.!uei1•a., Oleg-ario Maciel, Rod.olplw O !!h•. Alencar• Guimarães 

:,Paixão, G:.tleão Cru·valhal, M"reira da Silva,, (1° Secretario) ·p ;·ocede á loii;ura do soguinte 
.:Jesuíno CarJoso, Bei·nardo de Cwmpo:i, Val.ois 
de Castl'o, Francisco Romeil'o, Amaral Ceswr, 
For1•eira Bra.gtL, Alva1•o de Carva.Uw, Ca.n- 1ll 

EXPEDIENTE 

dido · Rod rlgues, r-Iermenegilrlo de Moraes O cio 8 : 
Filho. Joaquim 'reixeira Brandão, Bernardo Do Sr. 1° Secretario do Sena.do, de 18 do 
Antonio, eosta. Ne~to, Aquino Ribeiro, Can corrente, communicando que o S~nado <ado
~ido de Abreu. Carlos Cavalcanti, La.menha I ptou e nessa da.ta envi ,)U á sa.ncção do Sr. 
Lins, Paula Ramos, Elyseu . Gilherme, Ger- Presidente da RepubUca as propo .. .!içõos destfl. 
m~uo _Hasslocher, .,Cass1a.no . do Nascime,nto, Cama.ra, autorizando isençã? de direitos de. 
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importação· para. o· niatoriaí destinado .ao 
abastecimento de agua, á rêde de esgoto e â 

·illurriinação electricl da cidade de Porto 
,-\legre, no Estado do Rio Grande do Sul, e 
:para. o que for necessario ao abastecimento 
de agua ü .. cid<1do de Belém, no Estado do 
Pará .. ---: Inteir·ada. . 

Do mesmo senhor, de iguc..~.l data., commu
nicando quo o Senado approvou e nessa data 
enviou _á sancção presidenGial as proposições 
desta Car.o.àra, autorizando a abertura. úo 
credito de 1.641:037$572, supplementar á 
verba do n. 32 do art. 25 da loi n. 957. <:e 
30 de dezembt'o de 1902, e a isenção de 
direitos para o material que for importado 
pelo governo do Piauhy, para o serviço do 
abastecimento de agua á capital do mesmo 
Estado.- Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual <lata, commu
nicando que nesta data o Senado enviou á. 
sancção presidencial a resolução do Congresso 
Nacional, autorizando a isenqão de direitos 
de importação para o material que for im
portado pela Camara Municipal de Nova 
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, para os 
serviços do agua, esgoto e illuminação.
Jnteirada. 

Do mesmo s ·mhor, de igual ili1ta, transmit
tindo, com cmencla, a proposição desta Ca-

. ma1•a, autorizando a abertura. do cro(lito de 
4:482$500,- supplemerit:Lr á verba n. · 10 elo 
ar·t. 23 da lei n. 834, de 30 de dezembro do 
1901, parao abono de sestas o sm·ões a, que 
teem dil•eito os opm·arios da. Casa da. Moeda. 
-A' Com missão de 01·çr1mento. 

D0 mesmo scmhot•, do 1\1 do col't'onte, com
municandu que pelo Sr·. Pt•cshlent.e (la H.epu·· 
blica foJ·am sanccioua.das a:; ros.,J ll<.~õns do 
Congresso Na.donal, cujos autogr11phos são 
enviados, uma relativa á concessão l'eib 1l. 
Companhia. Fm•rea o 14'luvial do Tocantins a.o 
Araguaya o outr•:.t abl'indo o cro:lito de 
25:000$; .·· supplomentat• <L sub-consignação 
denominada- Consignações, pertencente á 
verba 4a da lei n. 987, de :30 de dezembro de 
1902. - Inteirada; archivcm-so os auto-
graphos. . · 

Do mesmo senhol', de igual dat ~, transmit· 
tindo, com emenda, a proposição desi;a. Ca· 
mara, autorizando o Presidente da ltopu
blica a. pagu.r ao . Dr. Alvaro Moreiru, de 
Bart•os Oliveira Lima O.! seus ordenados de 
magi~tradó em dbponibilidade.- A's Com
missões do Constituição, Legislação o Justiça 
c de Orçamento. 

Do mosmo senhol', do igual data, transmit· 
1.indo um uos at~tographo!;, sanccionados, da 
l'esolução do Congt•esso Nacional rela.tiva. ao 
credito de 17:260$, para indcmniza9ão ao 
Dr. · João Vieira 4e. Araujo, . prof~ssor · da F a-

. culdade de Direito do Reaife, da 4espoza de 
ímpres~ão de duas obras e pagamorito ao 

mesmo professor dos pr~mios que lhe; 'foi·am 
arbitrados.-Inteirada; archjve-se o auto-
grapho. · · · · · 

, Requerimento: · 
De Victorino José LeonarJo, rúestre· ·de 

afin:.\ção o afinador de piano, luirmoniurn ·· e 
orgão ·do Instituto Benjarüin ·Constant, pe
dindo o restabelecim1:nto dos vencimentos 
que tinha pelo reguh\mento que baixou com 
o decreto n. 3.901, de 12 de janeiro de 1901. 
-A' Commissão de Orçamento. 

O Sr. Candido Rodr.igues (·) 
-Sr. Prosidento, ao mesmo -tempo que o 
nob1•o Deputado p~l L Bahia., o SI'. Neiva, 
apresentava á consideração da Camara are
presentação dos bancos do seu g~tado contra 
o imposto de dividendo lançado c cobrado 
pela União nos Estados, era solicitada a mi-· 
nha attenção, por habil c intelligent,r advo
gado •. que me offerecen um estudo seu, pu
blicado na Gazeta JHriclica, do S. Paulo,sobre 
este assumpto .. 

Acabo de ler esse artigo e,como me parece 
que elte lança m3Js intensa. luz sobrJ esta 
questão, que realmente necessita ser escla.
recida para obter uma resolução opportuna, 
lombroi·me de pedil• a V •. Ex. qus ·fizesse 
publicaL' este at•tigo no jornal da Casa, afim 
de que sorvisse do subsidio ao estudo dess'.\ 
importante questão .. 

E' indubiLavol que o Congresso precisa 
resolvei' <\ esse' respeito, por isso que o n.s
sumpto envolve altos interesses dos Esta
dos; o, uma vez quo nos p1•onuncin.mos sobt·~ 
a. constitnciona.lidadttou inconstituciona.lidadc 
dessn projocto,terernos de conservar esse im· 
posto nos orçamentos ou dellc:~ retiral-o. 

O Estado de S. Paulo nri,u pódo SOl' in1if
fort?nte á. solução da que::~tão, por leso que, 
tendo ollc tributado as sociedades anonymas, 
mais tarde a União vindo lança.t• esto tri
buto, ellc tevó do retiral-e do seu orça
mento c com essa 1•etlrada o seu prejuizo foi 
superior i;alvez a 600:000$, porquanto, como 
V. Ex. sabe, no J~stado de S. Paulo flores· 
cem impurtantes companhias de estrada de 
ferro e importantes estabele\}imentos banca· 
rios, e o imposto de dividendo sobre ess·cs es· 
tabolecimentos cleva·se a uma alta somma. 

O Estado elo . S. Paulo privou-se, por· 
tanto, da arrecadação desse imposto, em con
soquencia da União te1• po1~ sua vez lançado 
o mesmo imposto. 

Aiisim; 81•. f'rosidentc, bem se vê que é 
necossario que o Congl'esso sa pronuncie 
sobre a constitucionalidade ou inconstituci.o· 
nu.lidade do imposto. 

(•) Esto dít:curHo nã:> foi rovi!LO X'eio orador~ 
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, ... . Pela minhn, parte, ainda não tenho jD:izo 1 A ionovaç~o f~i int~oduzida, sem que pre
. ~armado sobre o assumpto; entretanto, s1 se I cedesse uma JUStifica.ç~a.o, ao menos é~pparen
. consultar o elemento historico da questão,. temente aeceitavol on que lhe disfa.rçasse a 

verifica1·-se-ha que o imposto sobre dividendo inilludivel inconstitucionalidade. 
existiu desde o tempo da rnonarchia, sob o Tem sido; entretanto, mantida e ainda, 
nome de imposto de industrias e profissões. agora, figura entre as disposições, j;l appro
Emtaes condições, si assim é, veriflc::t-~e quo vadas pela Cama.ra dos Deputados, do orca
.o·imposto sobre dividendos é da exclusiva monto da receita pat·a. o exet•deio financeiro 

. attribuição dos Estados, por isso que lhes de 1903. 
compete o imposto sobre industrias e pro- Desamparada de argumentos que possam 
·fissões. . . . attenual-a, nem, ao menos, apadrinha,-se n. 

Como disse, nã0 tenho opinião assentada iQ.fL'U.eção da, Constituiçf.i.o com razões atti
sobre o assumpto e por isso desejo vel-o clu- nentes <Ls necessidades financeiras da União. 
cidado. Esse artigo. publicado · na Ga;eta .lu- A rocei ta proveniente de outras fontes 
'l'iclica de S. P<1ulo, lança intensa luz sobre satisfaz as ex:igeneias da d.espcza federal, ,e t~ 
clle, e eu peço a V. Ex. que se digne man- parcella proveniente da taxação in(\onstitu
dar publical-o no jornal da Ca::;a, para cional é insigoitlca,nte. 
subsidio á Commissão encarregada desse Basta lembrar que, em orçamentos supc-
estudo. riores a trezentos mil coqtos, impor·ta em 

Aproveitando a opportunid.adc de estar oitocentos contos o contingente resultante da 
na tribuna, pedil•ia a V. Ex. seus bons offi- ampliação (lo imposto ás companlüa.s col).l 
cios junto á Commissão, a cujo estudo estiver séde nos E~tados, poi:-l que o total, compre
confiado o projecio que regula 0 estabeleci- hendid.as na tributação as eornpa.nhias do 
mento dos armazeqs geraes. v. Ex. sabe Districto Federal, tem sido calcubdo até 
que ~hi so trata de facilitn.r 0 ampliar 0 uso aqui, nas diversas leis or<;<tmentarias, em 

. dos títulos denominadosto~rrants, que teem mil a mil e troscntos contos de réis . 

. ,por fim multiplicar a movimcrltar,·ão . deva- A constitucionalidade do imposto não tc111 
lores, pondo .em contribuição os pro duetos merecido gt>a.ntlu attenção do Congresso. 
armazenados. · · A aiJudida l'e;:;oiução legislativa, · tem sidu 

; .Na qun.dr:L actual que atravessa 0 paíz, votada serenamente n'a Camar:L e no Sen[vlo, 
, ,em qtw (L falta de meio circulante S(~ reune apozm• das l'eclama.çõe:; o protest JS de í1lgnns 

a dopees!São do credito, um instrumento de seus membro;:!, e a.té ern conl.radícção eom 
Jessa o1·dem pódc prestar rolevaote sel'\'i<;o. votos manif'ost;·.1.dos om ou&ra.s vccasiões: RS-

:':im aconteceu á Camara. dos DtJputu.dos, om 
.. Esse projecto apresontado pelo operoso ci- r~o7 , tto vott~t· 0 or<:arnoato d11 receita. 
dadão, cntã.o Deputado, Sr. Serzcdullo C01·- BilStiL tli~el' 1111e no~so anno fez olla, cxl•cn
reia; fui estudado, sngundo mo <·on~ta, por sivo ú.s eomp:tnhia.s I!Ulll séllo nus E~tado.~ 0 
habil c intelligont(> aú.vogado l'Osiú.onto nu. imposto ~obt•o divillondus, dopoi:o; de to1• 1·e
cíúade de Santos, que tem estudoH espociac.3 ,joítadu, poL· in,~onsLitttdont.tl, 11, proposta, d<t 
~obt•e o a.ssurnpto, u St•. Dr. Carvalho do Commis:;ito .·e;.;p.J.!ti vn, ·~runndo 0 imtwsto 
Mendonça. ~ob1•e a J'Cntlll, e •111e f'õr·a. 1'o~·mulml;t nostes 

P:Hece-me set• importante tr•u.lmlho, quo termos. 
mct•cco a consideração da Cam·.Lra.. 0 imposto yr:ml solJI'e a 1·cncla ~-i1cah·:· 1,,; 
. Pcdb. a V. Ex. seus bons officios pa.t·a. solm: os I'Cndimentos aúa'ixo r:nwiwl·ados e 1w 

que, ai nua. oste anno, pudoss:n:aos estudar e seguinte p1·oporçtlo : 
votar esta. importante materia. (.liuilo IJem, Rendas ou t·ttcro.s ~nt.lust1·iaas, cmnmm·d(teS, 
muito úern.) · · juros de lettras ou depositas mn bancos, som-

mas dadas por em.pl'esti·m.o. a patticulares, 
·o Sr. Presl{lente- V. Ex. será cwçOes de companhias, saladas, pe1·cep(·ües 

attendido. pessoaes a titttlo de t1·aualho, p.·o(is.~!To OH in-
dt.estrià, pensões, annuidades, divideru.los, 

·· ·Documento a que se refere o Sr .. Candido ~·endas sob>·e fundos pMblicos. o te .... 2 1/2 % • 
Rodrigues (Art. lO n. 2 do pt·oJecto.-Vol. 6° pa.g 443 

IMPOSTOS SOBRE DIVIDENDOS 

DHsdo a. lei orça.mentari.a n. 489, de 15 do 
dezomln,o de 1897, houve por bem o Poder 
Legislativo estender (ts eompa.nhias eom 
~éde nos gstados o imposto sobre dividendos, 
u;l;é ontf\.o cob1•ado sómonte ás que a. tive~som 
co Districto Fede1·al. 

dós Annaes da Camara dos Dopntados, de 
1897). 

Uma série de argumentos de pt•oeedenda 
irrocusavel, demonstra., cnliretanto. que o 
imposto, amlim cobrado p:lln. Uniã.o, inl'ringo 
a,bertamento a Constítui(;ão Fetlera.L 

Sfio ua mn..ior importan<li<t, ontl·o el.los, o;~ 
que nos forneee o elemento historieo do 
Paeto Fundo,rnental, registrados até em um 
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:: parecer inequívoco d.a Commissi"fo dos Vinte 
. e lJm, . e dos quaes, em teinpo nos utiliza-
remos. ,_ 

Começ::tremos . examinandn cuida:losamente 
a propria lettra da Constituição. 

No s:•u a1•t. 9" estatuoella: 
«E' da ccmpetencia exclu.sil:a dos Estados 

decretar impostos: 
lo, sobre · a exportação de mercadorias de 

sua propria producção ; , . 
2°, Sü bre immoveis rm•aes e urbanos · 
3o, sobre ~1·ansm~ssão de propriedade;' 
4o, sobre mdustr1as e pro:fis::;ões. » 

Da :simples leitura deste clarissimo texto 
de le1 . resulta, de!:lde logo, a convicç~ão de 
quo, em relação aos objecto::; nel:e enume• 
rados, nenhuma competencüt tributaria se 
pet•mittiu á União. 

;4... competencia ~xcl'usiva · do artigo de 
lei, . e <L generall ia.de, sem res1.ricção 
de. qu;tlquer· natureza, na iudlca.cão . dos 
.ObJectus-immoveis, 1·-uraes twiJanos, indus
t1:tC!:.s e profissves, etc., ligados pela :prepo
slçao--soln·e-de que se usa repetida em 
todos os numcros, convencem· immedita
mente do qu.e nenhum imposto ::;e pôde con
c~det·, reta.t1va.me tea «industrias e profis
soos», por exemplo, que não inciua n;.t c0m· 
petencia dos Estados. 

Si o termo-impostos-está empregado com 
o cai·a.ctm·. d~ mttiS absolut11 genera.lidade
~em resl;rJcçao q~a,nt~ á nat.urezu. e qnanto 
<l . . fôl'ma -;-- ~' ~l nao SG faz, quando t\0 
ob)ec1.o,_ lunltaça.o ~e qualq11cr o1•dom, ne
nhum Imposto se mla;gimLl'á, soja qual for 
o a:-:.pectu quo apresento, ln('/iliJO da mais 
n~va,_ nmi~ exqnlsitu. ou m:.Li:-:; origina,! com
lnn.a:.;ao, tJUO, l'Otlah!tldo ~:~obt•o os objcctos 
al~t apontados, :)0 nn.o co111pr•ehontla. l1il am
:pht.mle U.o i.trtigu tru.oscl'ipto. 

Desde qu<~ so cogice do unor·ar qttétliJUOr· 
daquell.as matol'ia:-3, sUJ'ge dcsJe Jugo, irro
c,usa.vclmcnte necesséuia, a autoridauo dos 
Estados. 

Ao mos1~1,o tempo, a maneira de dispor, 
us.ada, UIHfoi·merHonto no citado a.rtigo de 
le~, em todas as suas pi:~rtes, indica positiva
m~ntü a preoccupa.çã.n de basear na,s ma·&eriu.s 
.tr1butaveis o~. nas runtes de renuas a facul
d~de .do. tax~çao attribuida aos E:stu.dos ou a. 
chscrumnnçao dit comp13tencia: tributaria des 
tes.e ~u. Un1ão •. E esta ioteltlgoncia, natu
l'al18stma, Lia le1 é bem recebida pelo ospirit.o, 
a.o ~ual o syi':\tema.. do di8criminução se apl'e
senta, como o ma.1s segm•o, o mais a sal v o 
de abusos e o mais sa,l.úo quJ se poderia 
a.dopta1·. · · · . 

t • 

Reforçando, .. porém, esta intelligencia, 
temos o elemento historico da Constituição. 

No . seu parecer sobre a ma teria, lavrado 
em 5 de dezembro ue 1890, e constante dos. 
Annaes da Constituinte, diz-nos a Commis:-ão 
dos Vinte e Um: 

« Foram objecto de longa discussão os · ar
tigos da Constituição relativos á discrimi...:. 
naç~o das rend<JS prO\'Cnientes ·de impostos.>) 

«Ao system<~ ahi adaptado; que consiste 
em dar á União e aos Estados competencia 
EXCLUSIVA PARA TRIBUTAREM DETER:iUNADA.S 
FON1'ES DE RECEITAS, CUMULATIVA FARA TRI· 
BUTAREM OUTRAS, se contrapoz o da completa. 
e absoluta dist~riminação das ÚATEUIAS TRI
BUTAVElS por parte da União, . considerando
se todas as · mais da competencia . do~ 
Estadvs.» 

« A maioria da Commissão, porém, atten
dendo a que, dada a eventualidade de des· 
equilibt:io no orçamento federal, tel'ia a. 
Uniã.o de recorrer a quotas repartidas entre 
os Estttdos, o que pol-a-ia, na dependencia 
destes "e poder·ia crear-lhe sérios embaraços, 
em. condições excepciona.es, como em caso de 
guerra. ou de cala.millade publica, RESOLVEU 
~IANTER AS DISPOSIÇÕES DA CONSTITUIÇÃO», 
1sto é, as que dão ··aos Es,;ados competoncia 
exclnsiva P<tra tributarem certas waterias 
e cumulativa para, tr1buta,rem ouTRAS. 

Deste trecho rosulta.m duas eonclusões : 
l.• que a discriminação constitucional das 

rendas foz-se . por matol'ias tributav.ris; 
211 , que as ruatol'ias sobre as qua.es se os ... 

tabeleeeu a compotcncia cumulativa da 
União n dos Estado-: :->fio outra,s qnc nho as. 
enumet·adas no n.rt. no. 

~el'i;t utó ridiculo fol'rnula.r esta seo·unda 
C?nclust(o, dizendo quo nflo pótln sot• cu~wla
tn'o o que c'l oxcluslvo, si nfLn rõr:L a, insis
ten~i;L elo P~tl.cr Legislativo em a.mrmal' que 
as 111dusti'l:tS o pPo/i.s~õljs siLo maturins t.ri· 
l.m~avei~ que incidem na competenci~L curou· 
J.at1va.. 

Referindo-se aos impostos atiirilmido:., no 
a.1·t. O() aos gstados, disse o eminente Sr. Ruv 
B~h~a.: • 

«Nest(<S tres f'o'i}-tes. de tenda que o p1·o}ecto 
lhes 1·ese,.~a Jn·tvatt'!UI.mente, ·DE QUE o PRO• 
.TECTO EXCLUE AB.'OLUTAMBNTE A UNIÃO •• , 
sobram~lhe 1neio:' para <L. vida sem ostreiteza 
no seio da FedePüçã.o>> (sessão do- Congresso 
em 16 de novembro de 189 : ~. 

Esclatecendo ainúa mais u pemmmento da,. 
Commissão e o da Constituinte, o Sr. Leo
poldo de BulhõBs, quo foi t:1milom um 
dos membros da.quella o dos que, pela. 
sua competencJa, ma.is inftuoneiu. exet•ce· 
ram nas snas deliberações, diz-nos em 
seu discurso :pronunciado a 5 de outubro de 
1000, no Senado Fedural: 

« A cxperiencia do acto addicional havir.r, 
condemnado os impostos cumulativos.: a tra· 
dição nacionu,l e a indolo do novo . regimen_ 
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repelliam o systema dos impostos addicio
naes pa1·a o custeio dos serviços estaduaes: 
A DIVISÃO DAS FONTES SE IMPOZ. entao, ao 
Gove1·no Provisorio e â Constít1.únte. » 

Seja, por consequencia, qual for o rot.ulo 
ou· a fôrma, a apparencia qne assumir o im
posto a decretae sobro qualquer dos ohjectos 
enumerados no art. 9° da. Con::;tituição só os 
Estados o podem cre<u·-. 

Está isto na redacção clara. da lei e estâ 
no mais expressivo e mais autorizado teste
munho que nos poderia vir de seu elemento 
historico . 

tempo, isto é. na conformidc:Lde da lingua~ 
gem ou dn. tecbnica fiscal da época. 

Ora, -rigol'a vu, cn tão o Reg. de 22 de f e~ 
vereiro de 1888, subordinado ao titulo
Regulamento pcwa an·ecadaçtío do imposto 
DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES e que 110 Sett 
art . .2'\ § 1°, estatuia: «As companhias ano
nymas scTo .n~jeitas ao imposto de t 1(2 o/o 
:jfjb1·e os divideíulo:; distribHidos o.os IJ. Ccio~ 
nislas, no o.nno anterio1· ao me::; em que Si~ 
e(fecturw o lançamento.:;, 

E-na tabclla A, advertencia. 2a.-dispnnha: 
<(Pagam as tax_a~ desta taboHa as sociedades 
anonymas que não estão sujeitas ao im11osto 
sobre CliviU.endos.>) 

A significação, assim accentuad~t, do dis- O imposto sobre dividendos de r-ompa.nhias 
positivo constitucional, é corroborada ainda ou socierlades anunymas foi, porta.nto, con
pelo a.rt. 12 da Constituição, nestes termos: siderado sempr·e o imposto de intlustrüts e 

«Alêm das fontes de 1·eceita disc1·im.in-adas profissões, não só pela sa<t inclu~fw em re
nas cwts. 7o e 9o, d licito ci Unia:o, como aos guh\,mento relativo a impostos ele industrias 
Estados, cumulàtivamente ou n(fo, c1·ear outrccs e pr·ofissões, ·Cumo pelo tlisposto na tabella, A 
quaesquer, não contravindo 0 disposto nos -d<t qual se vê que ~~ percentagem cobra.rla 
arts. 7o, 9o e 11, n. 1», isto é, não tL'ibutando ertt, apenas, Ulll morlo de ser do imposto, 
um o que é fonte ·de renda tribntavel exclu- pois que as compa11bias qne o pagavttm não 
sivamente pelo outro. ficavam suj1·it <S ao jmpusto, que a.ssumia. a 

Foi este t~rtigo de lei ao ponto do s:wrificai· fórma commum; e n.s que pagavam este, por 
a esthetica. do contexto (~ cla,r~za do disposi- não distr-ilmirem dividenrio:S, tleixtwarn de · 
ti v o, incorrendo, · pat'a ü;to, em manifesta. pc~g<U' o outru · 
red undancia. 

Como não bastasse a cornpeiencia ercclusiva 
com que essas font :~s d.e recuih sfi.o mtqnelle~ 
arl,:J. (i 0 e 9°) atl,r, buidu,s l'e::>pect.i vamnn Lr. :t 
União e-aos Estados, tto permitt.ir ;í União, 
como aos Estados, a c1•eação de o'lllru~ qtwes
qu.er, Pl'Ohíbiu·lhos ainda o ;u·t. 1.2 do contrn
v irem o di8pos r.o n ot~ at'ts. i() o 9o. 
. Si reeonlPce c dccla,ra que nos a,rl.i>. 7" 
o go houve cr·eação de fontes de renda, priva
tivas ria Uniú.o e dos E:-:;taúos, o ;;i, ao pe1'· 
mittir-Jhos quo, alem de/lo.s, crecm outras, 
veda-lhos exprossameui;o o art. 12 1pw, no 
uso de tal permissf(o, contr:wenlianJ :.tqucllE>s 
ttl'l;igos, clal'o 13 que as respecLin~s I'~Jol.es de 
reotla nãu se p1•csttun a um uso ,cnmulativo. 

Todas as vet.es, portanto, que a União 
objectivar com impostos qualquer indu8~l'la 
ou p1·otl.ssão, por exemplo, yjola abertamente 
os arts. 9° e 12 citados. · 

Si a Constituição não tive.1se ontorga.clo 
n.os Estados todos e quaesque .· impostos so
BRI•: ioüustrias o· prul1ssõcs, dandu a estes o 
carnctol' do mm~ foni,e. do ronda ox:elnslva 
llellcs; si lhos tivosse dado, por• um:t outra. 
expre:1silo ml3nos caliogol'icn,, os,os impostos 
-usando, por exemplo, da exprossã.o-Hcu.m 
pertencendo ox~lusiva.m.on~o aos g:;ta.tlos os 
im.po.{Gos DE industr·ias e profissões, tor
lh'os·itt, . então, transferido nos termos elo 
respectivo . regulamente em vigor a. esse 

Vol. V 

Esta intelligencitt, de que o irnpo.;;to soh1·o 
dividendos das cumpa.nhi:ts é um imposto 
sob:·e in..lustei;~s o profis~ões o pertence exclu
sivamente :i cornpetpneia. Gt•il.mGaria dus gs
tado~, é a. mQsma aduptu.da pelo pt•oprio Con· 
gredso ConstitnintB, quttndo passou' a l'un
cçõos ordinaria~, e aioda pelo que lhe I:Hte,;n
dou; no tl"ienniu seg11intt•. 

Assim é quo a le1 n. :~5, de 31) de dowm bi.'O 
tle I~Dl, e.-;ta.bolocuu u impus tu ele I I j-t, ';., 
sobre tlh·idendos. das socwda·.lt!S ant)nymu.:::, 
dr'. um modo gm•;.Ll. . _ . 

Qattn .lo so tuve tle dar· exPcur.~<LO a, e~ta, let, 
entul1de o Guvorno rttu.• o írnpo;;to so ref,!ria 
apenas us :-ociPüade, anon:,·nms com ~Me no 
Uistrictái<'ederal. 

Nos dous annos seguint:-1:·: confirrnou Q mes
lllO Congresso. expr·ossn,mentí~. a intclllgeneia 
dada pelo Govt~rno á lei de t89l, isto nas leis 
n. 126, de 21 de novembro de 18~)~, e n. 191, 
de :30 de setembro ele 1893-polas qnacs esse 
imposto recahin exclusivamente sobt·e as 
companhia~ com sMo no Districto Federal. 

No mesmo ~.~ontido ~c manifestou o Con
gl'flsso sog-uinte, em tres leis orça.menta.rias 
·;uccosslv,~:;: tu~ lo1::;-n, .265, de 24 do dozem
bt•o du 1894, a1•t. 1'', n. 11; u. 359, do :~o de 
dozembt'O de 1895, art. l 0

, n·. 30, e n. 428. 
do I o de dezembro do 1896, art. 1", n. ~-19. 

Ora, :,ó ao reconhecimento de quo não 
competia ú, União estender osso imposj;o ás 

G~ 
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companhias com sêJe nos Estados, por 80 Para que, então, o exclusivis:r:no, o domínio 
tratar de imposto sobre industrias e pro- privativo de um ou de outro?. 
fissões, se póde attribuir a restrlcção dolle 
ás companhias com séde no Districto Fe-
deral. 

. De outro modo teria o Congresso a.ttendido, 
n~o só. ao disposto no art. 72, § 1°, como 
<nnda, e.:'pecialmente, ao art. 7°, § 2°, da 
. constituição Federal, onde se determina QUE 
0S . IMPOSTOS DECRETADOS Pl!:LA UNIÃO DE• 

· VERÃO SER UNIFORMES PA.RA TODO O TERRI· 
T,ORI!). DO PAIZ. 

Na idéa. de imposto est<i. implícita, segundo 
. .f.odas as melhores definições, .A DE UMA PAR· 
TE DAS RENJ}AS JNDIVfDUAES RETIRADA PARA 
AS DESPESAS DO ESTADO (1) . 

Léon Walras-nos seus E tudes d'économie 
sociale . (1896 F. Rouge, edit. Lausanhe) de
monstra que, mesmo o chamado- imposto 
sobre o capital-é um LmpJsto sobre a r;mda, 
e diz positivamente (pag. 379): 

Il est donc bien entendt~ que l'impôt sera 
toujours pe1·çrt s1-w le 1·evenu. · . 

E sobre o ponto é unanime o sentir dos 
economistas. 

A primeira,/ das maximas de Adam Smith 
sob1•e os imp~>Stos estabelece que cada cidadiio 

a redacção cla.l'issima dJ art. 9" e a sua de'!>e concor1·er pcwa a despesa do Gove1·no na 
>c.ontirmação eloquentissima. no art. 12; 1n·oporção da renda de que goia sob a p1·o-

Temos ate aqui, por consequencia, tres 
elementos poderosos que repellem a compe· 
tencia da União para tributar as companhias 
com ~éde nos Estados: 

o elemento historico da. lei, accentuado no 
· !J)arecer da Commissão, no qual se baseou 
.afinaJ a votação; . . 
. a intelligencia que ao p1•eccito constitu

cional deu, em díve•·sas leis, o proprio Con
;gresso que o confeccionou, apoiada ainda 
pelo Congre:so do triennio seguinte em mab 
tres. · . . . 

tecçtTo do Estado. • 
Como pod~\ria, pois, a Constituição, que se 

mostrou tão rigoros:1 na ·divisão dos . im
postos, permitt.il• que, sob .o pretexto de co· 
brar·se uma porcentagem das rendas indivi
düaes, se burla~se sua classificação, p.or não 
ter cogitado do qúe é .da . essencia do .im-
p6~o? . · .. 

Si, sob o pretexto de imposto de renda, 
so a.utorizasse a accumulação . ou a inter
venção da União . nos domínios tribut;trios 
dos Es~ados e vice-versa, quaesq11er impostos 

· Os dofenS.:>l'OS da extensão do imposto ás poderiam ser cobrados cumulativamente, 
companhias com séde nos Estados julgam, porque todos os impostos são uma parte da!! 
porém, defondel·a., e de modo decisivo, alle· rendas individuaes, .retil•ada pelo Estado. 
g.ando que ess~ imposto é um imposto de Qne valor teri;J. a phrasB expressiva de 
l'enda, uão coruprehendi<lo · no art. 9°, c da 1~uy Ba1•bosa.- dizendo que-PELA. EXCLU:SÃo 
natureza dos que podem set• estabolccidos ·ABSOLUTA da. .l.Jnião em rehção âs fontes qe 
cumulativamente pela União o polosEstalios. renda referidà:; no art. go, sonRAVAl\I ·Aos 

A aUegação ~. entretanto, a.bsoluta.mcnte ESTADOS MEIOS PARA A YIDA SEl\1 ESTREITEZA, 
incapn.z: a fóema do imposto nunca podet•ia. NO SI~IO DA FEDERAÇÃo, si ess:ts fontes pu
inutilizar a delimitação ou 0 exclusivismo dessem ser explol'adas c exhmtridas pela 
tão positivamente comi'>'U(tdo no art. 9 o União 't . _ . . 

o • Quaes ser1am, em 1·elaçao aos 1mmove1s 
Esbarraríamos om consequencia.s imagi-l rm'<.\es e urbanos, os .impostos exclusivos 

n~veis, si a a.dmittissemos. dos Estados, si os que ·os gt•avam são todos 

I 
propo1·cio.na~s á sua renda. real ou presumi.da 
o si, para os . impostos sobre a renda·, sere-
conhecesse coinpetenoia. tambem à Un1ão~ · 

Cumpre salientar, antes . de tudo, que Si .a simples denominaç:to de impostos de 
extraordinario seria admittir, deante da ,·enda legaliza a intromissão da União nessa. 
p1·eoccupação com que a Constituinte fez a seá.ra consignada aos Estados, com que ra-
discriminação das rendas, · a hypothese de · · · '· · ·· 
tel-a .feito inte~ra.mente inutil. 

. E em ta.nto impOl'ta.ria dizer que, apezar 
de ter feito a distribuição dos impostos ont1~e 
a. Uni~o o os ' ~sta.dos por fontes de renda 
exclusivas de cada um delles, permittiu ella 
qu(l · tributassem cumulativamente todos os 
proventos advindos dessas. fontes • 

(l) Quesnay ~ «Maximas générales,- «.Mercier· 
de la Rivitirel!l-~L'Ordra naturel e essentiel des 
socié\és poli tiques•, Cap. IV, p. 473. Ross.i
«Co~rs d econ. P,Olit. », t_. IV t:! •. 7. Courcelle Se
neml-~Traité d E·conom1e PolltiqueJt, t. l, p·, 448; 
Leroy-Beaulieu- ((Science de' Fin·ances.._~ Yves 
Guyotlii-.:Sc.ience E'conomictUelt-Jourdan e ou• 
tros. 
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zões se ha de negar-lhe outro qualquer im
posto que, debaixo de denominação nova, 
incidir nas mesmas ma terias tributaveis 1 

E, sobre a tributaç:'ío dos proveitos indus
triaes diz Stuart Mill~l'1·inc. d'Econ. Polit. 
V. 2.0 , p. 419: 

Não é })ossivel admittir, por consequencia, 
como justificativ<~ do imposto cobrado pela 
Upião, uma razão que, provando de mais, 
levarb .. a urna subversão completa da dis
criminação constitucional, porque não. have
ria fonte de renda que escapasse a uma tri
butação dupla. 

E não é mistér ir i.ão longe; desde qne 
ú rotulo de imposto de renda amparasse 
a accumulação, nenhuma industria salvar
se-hia: além do imposto cobrado sob ou
tra fórma pelo E:~tado, estariam ellas su
jeitas á() imposto de renda cobrado pela 
União e como o imposto seria de natureza 
cumulativa ao que cobrado fosse tambem! 
pelo Estado. 
A~sim, tres impostos gravariam muito 

constitucionalmente quaesquP.r inJustrias: o 
imposto de iridustrias e profissões, sob a fór
ma · commum, o de renda cobrado pela União 
e o de renda co brado pelos Estados ! 

Da modo que o imposto de renda, que tem 
por fim principal abrange1• certas cla.sses ou 
individuas que escapam . aos .demais e que, 
pelas necessidades resultant~s de sua indole, 
de abranger muitêls vezes mai;erias já one
radas· por outros, deve sor sempre um im
posto modico, perderia inteiramente essa 
qualidade; seria um imposto posadissirno, 
cobrado duplamente pela União e. pelos Esta
dos, e subre materias por omra. maneira tei
butadas, c em relaç~o ás quJ.es o imposto 
commum jü. é muito n.ccentua<lamcnte ba.
seado directamente sobre a renda .. 

As industrjas teriam de cedet•, por furça, 
ao peso de t·l.ma.nhas tributa.:~õ3s ; quando 
p.ão 4esfaUeee3sem de to :o, cert.o seria o 
seu decrescimento. E assim e.sta1·ia a União 
a contra vir mais um disposit~ v o constitu
cional, o do art. lO, que lhe peohibe tributar 
bens e rendas ou serviços eJtaduaes. 

â tributação não Ç feita, nestG caso, di
rectamente a uma renda dos Estados; mas o 
é in_directamente, po1•que affccta-lhes, di
minue-lhes uma .font~ d,e rend<1 E, po1• ser 

·' indirecta, não deix·~ de ter as mesmas con· 
.... sequencias que a. Constituição (!Uiz evitai.", 

podendo tel-as ~tê mais graves. · 
Em relação ao caso das sociedades ano-

-.. nymas especialmente, diz Leroy-Beaulieu
(Trait. de la Science (les Finances. v. I, 
:pag. ~23) tratn.ndo do e!feito dos impostos 
que llies gr<1vam os ben:Jftcios. 

« Le véritable offet d'un impôt sm• lei pro
fits est de faire «qu'{~ un moment donné do 
pays ait un capital moindre, UNE PRODU· 
CTION TOT.A.LE l\IOINDRE ET ARRIVÉ PLUTÔT 
.1.. L'I~TAT STATIONAIRE A VEC UNE SOMME 
MOINDRE DE RICIIESSE NATIONALE. » 

Si este ê o resulta1o intuitivo dos impos
tos sobr<J rendas industriaes, indubitavel é 
tambem que a União, estabelecenJo-os, di
minue uma da~ fontes de onde os Estados 
tiram os seus, tributando, po1• eonsequencia, 
indirectamente uma d<1s rendas deste~, de 
modo tão grave c talvez com cffeitos mais 
consiJeraveis do que si o fizesse directa
mente. 

Si considerarmos a allegaçã.o de ser o im
posto sobre dividendos um imposto de renda, 
confront:\ndo-a com a natureza do imposto 
de industl'ias e pi.•ofissões, o descahimento 
deHa avoluma-be om ·extremo. 

O imposto de industr1res o profissões é, por 
sua natureza, e muito mais accentuadamento 
que outros, um imposto sobre a renda (l). 

Uma das difficuldades do sou estabeleci
mento foi sempre a de encontrar-se um 
meio seguro de conhJcer a r·enda aufet•ida 
pelas diversas inU.usteias e profissões (.2). 

Depois de expel'imentados diversos pro
ccsw3 para determinação precisa dessas 
1·en las e catabelecimento rigorosamente 
pt'oporcional. do imposto, chegou-se ao pro
cesso usado hoje no nosso paiz, como em 
quasi todos· os ost1•angeiros, de estabelecer 
urna t:txa. fixa., ln.sead a na indole das di vorsa.s 
indusiirias c na. irnportaricia do lagar onde 
si'io exercidn.s, o uma t::txa proporcional n.o 
valor locativo dos predios onde se acharem 
installadas, Olt onJe funccionarem. 

({) ~L'impost1 industriale colpisce· il pt•odroHo 
netto delle indu::.trie, nel senSC> piu largo dell a 
parola,cioé il profitto <:lelle impresse prorluttive,» 
(G1·aziani, «fnBt. da Scienza delle finanze». 
pag. 462). 

(2) .cDespuis i791 jusqui'á l'heure actuelle il y 
a eu un éfl'ort constant ponr rendre l'impôt des 
patentes de plus en plus proportionel aux uénéfi
ces du contribuable. 

« ll est incontestabe qtte le crtdit de toutes 
les sooidtes anonym."Js se t1·ouve diminue dans 
ttne propm·tion a peu pn3s equivalente.» 

~L'un de ses principaux défauts, (refere-se ao 
systema baseado nos rendimentos prova.veis) c'est 
ttu'ti ne peut jeter aucune l1tmiére sur les profits 
individueis de chaque commerçants ; il a pour 
base, en efi'et, la moyenne Rupposée des béné
lices rp1e chu.que categorie de neBociants paut 
raiaonnablement obtenir dana des conditionR de
tet•mineés d'eiploitation,.,. (Laroy•Bueulieu; ~Oll, 
cit. ,.,. to vol., pag. 402). 
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Para a fixação de uma e outPa taxa, porém, 
é considerada a 1•enda das reapectivas in

''" ~dustrias: a t:1x:a fixa attende aos resultados 
'\:; 'que deixa certa.' e determinada industria 

pela especialidade <1ue a constitue e pela im
.. pórr.a.ncb da cidade ou villa em q ':e é ex-er

- cjda, (ie onde resulta a presumpçao de ser 
mais ou menos lucrativa; a outra, a taxa 
pl'oporcional, baseia-se no valor locativo, isto 

:- é, na presumpção, muito f,mdad~, de que 
mais rendimento dão as que mats elevado 
aluguel pagam pelo preclio onde se instal
laram. 

,_ 

Entre nós o imposto de industrias e profis
sões foi sempre considerado como um im
posto da renda ou subre. a renda, caracter 
que tem tambem em todas as outras par-

',.:'· . tes do mundo, porque, na realid<tde, é em 
·proporção aos rendimentos das industrias 

··· q.:ue elle se estabalece. 
Tanto é isto verdade que em 1879, tendo o 

Sr. Affonso Celso ouvido a diversos compe
tente~ :;obre o que se poderia fazer para D 

. estabelecimento do imposto de reud.a. rece
beu. entre outros pareceres, o do Sr .. Honorio 

j· Ribeüo, qua dizia: 
..• «0 nosso systema, tributaria jã. conta. 

··· e1fectivamente alguns imposcos sobre a 
'. renda, TAEd COMO O DE INDUSTRIAS E PROFIS

SÕES, O PREDIAL J;; OUT.ROS. 
No mesmo anno a Commissão de Orça

mento da Carr.ara dos Depu1.a,dos dizia, em 
rela~~ão ao impo::;to lle l'enda: 

«Actualmente umu. cla.sse de contribuintes, 
a.lém <1 1 flllC pa,ga de taxas indíre.ctas. po1• 
estul' conrundidn. com n m:tssa da. pupulu.ção, 
ê tf'ibutadrt cum o impo::~~o sobre a renda: 
T.U ... E' A QUE PAGA. O 1MPO::!'l'O PREDIAL E O DE 
INT>USTRIAS E PROPJSSÕES. » 

Trata.udo do nrrusro nr..: REL';IJA em Por
tugal, mostra-nos o Sr·. Viveiros de Ca,stro, 
no seu T1·atado de Impost:, s, pag. l27, que a 
contdbuição industt'ittl, regida pela lei de 21 

.de julho de.l893, compõe se de taxas estabe~ 
-· cidas de modo 1denticn ao Jas nossas taxas 
--~-~ -·· ·de Industrias e pl~o"fi~sõe:3. 

Por aqui se vê que, entre nó 1, sempre se 
considerou o imposto de industrias e pro
fissões como úm imposto de renda e que, nos 
mesmos termos e coM A MESMA FóRMA, esr.á 

>· :"incluído no imposto de renda em Portugl;IX o 
· · Jmpo~to de industrias e profissões, t:1l como 

passou no Brazil doimperio â Republica, sob 
, o regimen do regulamento de 188~; o que se 
·observa ai"nd.a na lngtaterra e em outros 
paizes sob fórma semelhante. · 

Si . ·o imposto de ind.ustrias e profi.ssões ê 
Ul.11 impos&o sobre a renda e si sempre foi 
assim· considerado no tempo d.o imperio,claro 

é que,attribuindo exclusivamente aos Estados 
no seu art. 9°, n. 4. não podia a Constituição, 
ainda sub tal aspecto, tel·o permittido tam
bem á União, fosse qual fosse a fôrma da 
tributação. 

Si o imposto sobre industrias e profissõeg 
ó muito ca.racterisadamente um imposto de 
renda e si, por ser de renda, é cumulativo da. 
União e dos Estados, segue-se que o art. 9° 
da Cõnstitução Federal, dando aos Estados: 
exciusivamente o -imposto sobre industrias 
e profissões, não deu exclusivamente aos 
Estados esse imposto. 

Ora, o imposto sobre dividendos de coiu
panhias anonymas fez sempre parte do im
posto de industrias e profi~sões, c~mo. ja vi
mos; representa a m me1ra ma.ts JUsta e 
mais racional de cobral·o e qu·~ não é appli· 
cadJ. ás outra:s fórmas de exploração das in·· 
dustrias :pélas difficuluades, insu pel'a veis 
quasi, de · .. .'leterminar-lhes precisamente a 
montante das rendas sem recorrer a pro
cesSJS ve:mto1•ios, de dHficil execuçã_o e de 
def1cientlssimos effeitos. Demais, recahe di· 
rectamea.te ~obre as ind!IStria.s, affec&ando-as 
de mo~o inilludivel, como demonstra.mos. 

Todos os economistas o incluem entr-e os 
desta. classe; todos elles tra,ta.m destes impos
tos quando discorrem sobre os impostos de 
inuustrias e profissões. 

Entre outros· citaremos : Leroy-Beaulieu
op. cit., Yol. 1°, cap. 8°; Graziani. Ins.t. dd 
Scie~•za delle Finan.zt:J pa.gs. 464 e 468 ; Am::\
ro Cava.lcanti, Elem .. ele Hnanças, pags. 243 
a 244; Viveiros ele Castrv, T;·at. dos impos
tos, pag. 174 e seguintes. 

Aindu. mais, temos, do pPoprio Congt•esso 
Fod,~ral, uma maiüfostação recente de que :.r.. 
União não pódo, sem viol<tr o art. 9" da 
Constituição, crear imposto:; 'da renda sohre. 
as fontes de renda attrtbuidas por esta ex· 
clusivaq1ente aos Estados. 

A Commissão respectiva da Camara dos 
Deput:1dos consignára. no art. lO do prajecto 
de orÇ".amento paL"a o anno de 1898 o im
posto de renda, l'ecahiudo sobre os immoveis 
e subre os lucros industriaes, nos termos já 
tran$criptos. 

Este imposto foi., porém, rejeitado em 
virtude de uma emenda dos Srs. Daputados 
Paula Ramos e Alfredo Pinto, que pediram 
a supvressão do art. lO por ser inconstitu
cional. 

E foi . rejeitado, apezar dos esforços da 
Commissão, que affi.1•mava ser eHe baseado 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:14- Página 21 de 36 

SESSÃO . EM 21 DE SETEMBRO DE· 1903 461 

no art. 12 da Consti-tuição Federal. (Sessão 
de l de dezem1n•o de 1897.) (l). 

Cumpre not n· que o art. lO do projecto 
da Commissão de Orçamento, rejeitado pela 
Cama~a con;to inconstitucional, por gravar 
mater1as tributa.vois exclusivamente pelos 
Estados. esttdh-lecüL no seu § 1 O: «Cobra,das 
-que sejam as tctxa.s a que se refere este 
arti;!o, cessarão as do n. 40 do art. 1 o sob1·e 
'-lividendos de companhias e sociedades ano
nymas». 

Si a Camar~ reconheceu qne o imposto 
.sobre·diviàonJos, consignado no art. 10, n. 2, 
.é o mesmo art. 1°, n. 40, e se rejeitou•aquel
le por inconsti&ucional, como páLle manter 
este~ . 

Si foram rejeitados, por inconstituclonaes, 
todos os lmpu::;tus lcmbrados·pela commissã.o 
sobre a renda das industrias, com que funda
mento mantel-o s6mente em relação ás in
·dus~ri Uj exercidas pela sociedades anonyma:)'? 

Nao parece irreductivel a contradição~ 
A restrícção do impo~5to a. essa classe <le 

iudustria.es não o torna, além disto, dupla
mente inconstitucional ~ 

Todos reconhecem ctue o imposto geral 
sobre a renda importa sempre em superposi
ção n.os impostos que gravam as rendas P•~r
-celladas. 

Exprimindo perfeitamente o sentir dos 
economistas, diz Leroy-Beaulicu (op. cit. 
pag. 443) : 

«U impôt gém!ral sm' le l'evcnu se supor
pose d' ordinaire aux impót directs qui 
frappent les revenus mo1•colés, tels qllC 
r impôt foncier, r imput mobiliar, 1' imput 
des patentes ; il en resnlte qn' on 1' aceuse 
.souvent de fairo double emploi avec les 
LJ.ntres impôts directs. 

Cette objoction a dt~ fa.it pt•irwipalment 
eu Franco: on ne peut contester qu' elle 
n' <.tit quelque fondement en fait, mn.is celle 
n' est pas ~onjoqrs dúcisive. 

. L' inipôt g<~néral sur le revenu, ~~tu.nt 
un correctif destinl~ i:t eompenser les iné
galités eles impôts indirectes, il est équi
table que les classes aisées et opulentes le 
. suppo1•tent, a.lors méme qu' elles ont déjá 
payé, comme tous les contribuables, grands, 
moyens ou petits, 1' impôt foncier, l' impôt 
mo bilier ou sur les loyers, l' impô ts des 
:patentes. » 

(f) O discurso do St·. Alfredo Pinto; susten
tando a lnconstitucionalidn.de do imposto, foi 
pronunciado na sessão de f5 de nonmbt•o de 
·1897, e o do St·. Paula Ramos na de 30 do 
·Mesmo mez. · 

A' pag. 395 diz a.índa, de modo mais cet-
tegorico: .. 

«Dans boaucoup de contrées les taxes sm· 
les bénérices de l' in<lustrie, du commerco 
et des profe~sions libérales, sont confondues 
dans l' impôt g(mt!ral sur le revenu ct en 
forrnent une' catégol'ie, une cedutc, eo.mmc 
on di en Angleterre. 

Mttis, daus beaucoup -le pays aussi, i'!, cotê 
de la partio de l'impot sur le rovenn, qui 
frappe les protlts <J.n,\!ommorce et de l'tHlllS
trie, il y a une autt•e trtxe_ spéci:tle, (aL~ant 
double emploi ct cJ·ewt;lt, .'·ous díoers ·noms, 
Z'ec•:eYciee de ce'rlaines pro('essions et de cur
taines enlreprises. » 

Apeza1· de defender, no pl'imeiro dos tl'e
cllos tmnscriptos, o imposto de renda como 
um imposto do funcção compensadOI·a, como 
uma taxa complementar, destinu.üa a cor-
1 igir DoS dosigun.ld;tdes dus outro::! em aJguns 
easos, reconhece em ambos os teecllos,princ:i
J!aLmente no ulGimo. que, ao lacl.o das Laxas 
c;;speciaes que gravam as industria.s, constitue 
lle uma dulJlicr.!ta, gmvando-as os clous du

plamente, sob di verws nomes. 
Do que diz o eminente economista, nas 

dua::; pa.ssagens reproduzidas l'e.mltu.: 
a ) que es~e impostQ. ontee nós. não repre

sental·ia um elemento de equilíbrio ou um 
correctivo ás desigualdades dos omros ; 
laaçado cumulativam mte pela, 1Jnião e pelos 
Estados, como poderá sel-o, desde quo se o 
o lnclmt nos de que trata o art. 1.2, em vez 
~aq nelle effoito tel'ia ellc o de geear uos
IguaLade~ e uma sobeecarga insnppor·tavel 
paea a.s industrhts ; 

b ) que, impol'iiando om duplicata r1e im
pos1.os sobre a mesma fonte tie renlln., l<tnt~a
dos pela União e pelos l':SGi.Ldos, contraria 'ele. 
frente o art. !)o da Constitniçã.o, que enume
ra as inrlustrías o pl'otls::;ões t·omo fontes de 
renda e~clusi v as dos l·:~tados. 

Cumpro notar que nfí.c) l'evcste este im
posto um outro cwacte1' do imposto geral 
sobre a rendu., que é o de gravar os capitu.cs 
inactivos·e que percebem uma renda certa 
e segura, sem cor-rerem riscos de qualquer 
natureza e S9m auxiliarem o progresso do 
paiz • 

Ao contrario, os capitaes empregados nas 
companhi?~>S c01•rem os maiore;:: ri:;cos: pro
veitos de um anno podem ser absoevidos em 
outros pqr prejuízos, que affcctiHão até mos~ 
mo o capit Ll; concorrem, pr.incipahueuto em 
paizes como·o nosso, para o desenvolvimento 
das inuustl•ias o d.í~ riqueza. nacional; são até 
u.m elemento. indispemhtvel pu,r;.~ a. cou:~e- , 
cuÇU:o deste t•osultado, porque, ein páizôs om 
que não ha fortunas accnrnula,das, como o· 
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Brazil; só por meiodas sociedades anonymas 
podem -se conseguir os ca.pitaes necessarios 
aos ,g1·andes emprchendimentos. 

Ainda . mais: estabelecido como está, re-
cahindo exclusivamente sobro as companhias 

. anonymas, ·esse chamado imposto do renda 
offende tambem O· art. 72, § 1", da Consti
tuição Federal . 

Escapam a elle todas as outras rendas de 
·qualquer natureza e quo muitas vezes são 
maim•es que as das companhias o.s p1·opl"ias 
sociedades em commandita pm· acçries não slio 
po1· elle · abmngidas. 

Applicam-so, por maioria de razão, ao 
nossu caso os seguintes conceitos dtr Leroy
Beaulicu, op. cit., pag. 304: 

.:Duns los pays oil l:t gt!néJ·alité des re
vcnus n'ost assujottio i.L aucunc taxo directo 
spêci1Llo, il ost incontcsbble qn'un impôt 
sur lo !Jdnétlcos dos industriais, dcs commel'· 
ça.nts ct uo ccs qui suivcnt les profo8sions 
lib~t·ulcs, n'u. u.ucuno raison dôLre et no se 
pcut. expliquei.' quo p~tr lo brutal intérêt 
du tisc.» 

De quanto Yimos tle cxpOl' c discutir rosul. 
ta.m irrof1·agu.vcis as seguintes conclusõed : 

1." uu l\ Constituição out·.>rgou excl.usiva
mentc aus l!:sLa•lo.; os impus co~ de ·industrial:! 
o profis~õ.~:~, nos termos das leis lisca.es no 
momento existentes, e então comprehendeu 
no !los o impo.,;t:.~ sobt•e di vidandus ; uu lhes 
outot·gou toJos os impJstos que pudessem 
recahil· SJbre tacs fontod de renda o, .ainda 
assim e po1· maioria de razão, incluiu neHes 
esse imposto. . · . 

2." Nãu pt·evalece a allegação de ser ene· 
umimposto de renda, purqne todos os im
posto~ de in1lU:>triad C pt•vfiSSÔCS são, muito 
accentuadamente,imposto.> de rendaousubre a 
renda ; si prevalecesse, todo~ estes pode
riam ser collra.rlos tarubem poli' União, dei
xando assim de ser oxclusivos tios ~stados, o 
qu:.J contradiz abe1·ta.m!}nte o art. 9° da Con· 
stituição ~'edcral. 
· 3." Onerando os impostos sobt•e dividendos 

directamente as industrias c tendo sido 
sempre con.siderados como impostos de in
dus&r·ias e pt•ofissõ:Js, não pódc a União 
fa.zel-os recahir sobrea.s ·compa.nhias com sêde 
nos ~stados. sem contra. vir o referido precei
to cons~ítuciona.l. 

4."' QulLndo lhe fosse licito, á União, tri
bub.r as l'endas industl:iaes, não podia f~tzel-o 
exclusivamente em relação ás aufériúas pelas 
sociedades a.nunymas sem ferir t;a.mbl:lm o 
art. 72, § 1°, da Constituição. 

S. ·Paulo-Dezembro -1002.-Dr. Mcmoel 
Ped1·o Villaboim. · 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
nume1•o legal, para se proceder á.s votaçõ~s 
das matarias constu.ntes da ordem do dia, 
passa-se á materiu. em di~cussão. · 

E' annunCiada a continuação da 2"" dis
cussão do projecto n. ::!29, de 1901, declarando 
d;- competencia privativa da União decretar
impostos s<. ht•e genot•os de origem ·estran
geira, e dantlo outras providencias. · · . 

O Sr. desul.no Cardoso~ em 
continuação ao discurso proferido na sessão 
do 18 du corrente, pronunciou novo tdscurso, 
quo será publicado amanhã • 

Comparecem mais o~ Srs. : Enéas Martins, 
Passos Miranda, Carlos de Novacs, Rogerio 
de Miranda, lndio do Brazil, Antonio Bas
tos, Luiz Dominguo.:1, José ~uzebio, Chris
tino Cruz, Raymundo Arthur, Anizio de 
Abreu, Bezort•il Fontenelle, Virgilio Brigido, 
Thomaz Cavalcanti, Frede1•ico Borges, João 
Lopes, Walfreilo Len.l, José Marcellino, Bricio 
Filho, João Vi.Jit•a, Pereira de Lyra, Esme
raldino Bandeira, Arthur Orlando, Ango~o 
Netto, Euzcbio de Andrade, Oliveira Vttl
ladão, Neiva, . Castro RJb::llo, Augusto de 
Fruitas, Ma.rcoliuo Moura, José Munjardim, 
Galdino Loroto, ·Mello Mattos, Lourenço, 
Baptista, Sá Freire, La.urindo Pitta., Julio 
Santos, JosJ Ronifa.cio, Ribeiro ·Juriqueira, 
Gastão da. Cunha, Calogcr..ts, Sabino Barrozo, 
Weneeshio Braz, Padua Rezende, Eloy Cha
ves, José Lobo, Benedicto de Souza, Lin· 
dolpbo Serra, Abd.on Baptis ta, Soo.res dos 
Santos, Juvonat ·Miller, B:tl'boza Lima, An
gelo Pinheiro, J:.unes Dai•cy, Domingos Ma.s
carel,lhas, Diogo ~'urtuua c Campos Cartier. 

Deixam de comp:.trccer, com causa partici· 
pada,os Sril. O li v eira. Figueiredo, Sá Peixoto, 
Raymundo Nory, Arthur Lemos, Urbano 
Santos, Guedclhu. .Mour·ão, Dias Vieira, João 
Gayoso, Sergio Sabo:ra, Peroh·a. Reis, Trin· 
dado; Soa.l'es Noiva., Moreira Alves, Estacio 
Coimbra, Pedro Pcrnàmbuco, Elpidiu Figuei
roJo, Epaminondas Gt•acindo, Raymundo. de 
Miranda, Arroxollas Galvão, Leov~gi'ldo Fil
gueira.s, Milton, Bulcão Vianna, Vergne de 
Abreu,Pinto Da.ntus, João Baptista, Bolisario 
de Soliz.J., Bezamat, Pereira Lima, Pa.ulino 
de Souza, Francisco Veiga, Estavam Lobo, 
Bernardo Monteiro, Juão Luiz, Penido Filho, 
Francisco Rerna.rJino, Antonio Zacarias, 
Camillo Soarcs.l<'ilho,Carvalho Brito, Arthur 
Torres, Liadolpilo CaeLano, Eduardo Pimen· 
tel, Domingues de Castro, Azevelo Marques, 
Rot.lolpho Miranda., Francisco Tolentino, 
Xavier do Vallo, Victorino Monteiro e Al-
fredo Varella. · 
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· E sem causa. os Srs. Hosannah de Oliveira, 
.Affonso CostJ.,Eduardo Ramos, Fidelis Alves. 
Viria to Mascarenhas, Astolpho Dutr 1, David 
Campista, Bernardes da l<'aria, Lamounier 
()odot'redo, Henrique Saltes, Rebouças de 
Car·valbo,,Costa Junior, Fernando Freitas, 
Arnolpho:Azevedo, Loite tle Souza, Paulino 
Carlos, Francisco Malta o Marçal Escobar. 

O Sr. Presidente -=- Continúa a 
2a di>cussão do projecto n. :~29, de 1901, rle· 
clarando da competoncia p1•ivativa da União 
decretar impostqs sobre generos de origem 
estrangeira. e dando outras providencias. 

Tem a Pllavra. o Sr. João Luiz Alves. 

O Sr .• João Luiz Alve~ -
81•. Presidente, considero o assumpto om 
debate esgotado om todas as suas faces pelos 
notaveis oradores quo me precederam na 
tribuna, exhaurido com magna. competencia 
pelo Iuminjso parecer do Sr. Anizio de 
Abreu. 

Porque, pert:tnto, entro eu no debate, 
Sr. Presidente, si, como é certo e estou con
vencido, nenhuma id(la nova posso trazer, 
nenhum principio novo posso formular, em 
torno das questões quo se prendem (t inter
pret:.tção da nossa Conl'ltituiç·ão neste ponto 1 

Entro no debate, Sl'. Pl'esidento, porque 
tenho necessidade do manto1• coherencia., de 
fazer da.. minha vida publica uma seriação 
Iogica em todas as questões nas quaes me 
tenho visto empenhado. 

Deputado ao Congresso Mineiro, tive ne· 
cessida.de, mais do uma. vez, de clefondor a 
autonomia de meu Estado nesta questão. 
Jornalist:L, obscuro embora ( nao apoiados ge
,·aes ), apozar do posto impJrtante que oc
cupei, como d1ro~tor polltico do orgão offi· 
ciaL do partido republic1no mineiro, tive 
necessidade de escrever· diversas sérios de 
artigos, demonst1•ando a constitucion~tlidad& 
dos impostos quo o meu Estado cob1•ava. 
Deputado federal, sinto-me no dever de, 
mail'l uma vez. em scinario mais amplo, 
onde todo o paiz me póde ouvir, mais uma. 
vez, assumindo a .responsabilitlade das mi
nhas opiniões, sus,tentar, com o Sr. Anizio 
de Abreu, a constitucionalidade dosses im
postos. 

A proposito, peço licença. para lm· á Ca
mara o que escrevi om 20 de maio de 1902, 
definindo a pJsição em que estou collocado. 
(Lendo :) 

« Nos primeiros tempos da Republica pre
senciámos o exaggero com que se defendia a 
independencia dos Estados, não faltando 
quem sustentasse, com viso do sinceridade, 

, que com (l novo l'egimen, as antigas pro
víncias tinhamadquirido os attributos da 
.'Soberania.. · 

A reacção se fez e não são raras hoje as 
oppostas tentativas de suppressão da indà
pendencia e autonomia que a Constituição. 
Federal outorgou aos Estados. 

Os extremos são viciosos, a ver<hde está 
no meio termo que o pacto fundamental da. 
Ropublica sabiamente estabeleceu. . 

Nem soberanos, porque a soberania é una 
e il).divisivel, nem dependentes da. União, 
além dos limites expressos na Constítui(.'ão· 
Federal, porque ossa dependencia os redu
ziria á condição das antiga~ províncias ( e 
para isso ... 'IJatulrait pas la peine chan[te1· de 
gott'IJernement), os Estados não devem, por 
amor á Federação, exceder da sua compe
tencia política e administrativa, mas igual
mente não podem, por amor á Republica, 
deixar de reinvindica,r os direitos de sua in
dependencia. 

Hojo,já nã.o são de temor os exaggeros fu
voraveis á. autonomia dos E;tados. 

O per.igo está. do lado opposto o tanto 
maior é esse per1go quanto é certo quo o 
principaL fundamento do rcgimen está. na. 
sua. organização federativa.» 

Depois de apontar diversas tentativas de 
a.bsorpção da autonomia do> Estados, accre
scentava ou: «Em ma teria de impostos maior· 
é a confusão o maior é a tentativa de 
absorpção.» 

E assim, incidentemente, respondo á bel
lissima peroração do meu nobro amigo Sr. Je~ 
suíno Cardoso: 

«Quando os impostos pesam de certo modo 
sobt•e o povo, o que aliás sa explica por uma. 
necessidade passageira., que o patriotismo de 
todos devo comprehender, supportando os 
encargos com a certeza de melhores tempos; · 
não se procura indagar nos Estados de onde 
provém o maior gravame, necessario ou não. 

Todos os sacritlcios tributarias são attri
buidos não á União, mas aos Estados. 

Ninguem se lembra de dizer que a União 
invade a esphera financeira dos Estados. 
Ao contrario, a inversa. é apregoada como 
supremo evangelho constitucional. 
. O phenomeno obedece a uma lei de psycbo
logia. politica: attl'ibuo o povo, naturalmente, 
ao poder com o qual se acha. em mais pro
ximo contacto os encargos geraes que sobre 
si recahem. . 

E' necessario, por bem da autonomia dos 
Estados,que é a mais solída base do regimen 
republicano, que se combatam esses oxag
geros, essa. injus1a. critica. ao systema. finan-
ceiro estadual."' · 

E' essa, portanto, Sr. Presidente, a razão 
de st:H' da minha presença na tribuna. 

A verdade das palavras que então escrevi 
é ainda. · mais demonstra.vol no momento· 
acliual. 
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Pois, porventura, os ilnpostos de consumo 
que a Uniãu cobra não são mais onerosos do 

. que os impostos que os EstaLlos estão co
brando?-

Como affirma,r que o gt\:tvame da vida 
. economica. do paiz vem d'a tributação es
hdual'? R'. 

Não é ,uma verdade que a União está in· 
-vadindo muitas veze3 a competoncia, tribu· 
taria dos EsCados ? E'. 

Eu pode1•iaeihr, por exomplo, o imposto 
de tl'ansml::;são· do propriedade, c1 uo eU a 
cobra SJbre <Lpolices e emba,rcações, de en
contro a. texto expresso da CO•JStitlli(·ão, que 
esta.belece que é cie exclu::dva, competencia 
dos Estadus e.s~e imposto de transmissão de 
propriedade. · 

Porventura, não está ella. invadindo a 
-comp,rtencit1 tributaria. dos Estados em· ma· 
teria de impostos de industeias e peofissõos. 
a prer.exto de co!m:tl' imposGo sobre divi-
dendos~ · 

E' pr·eciso, porta,nto, que a.•Y mesmo tempo 
qne se censurtt os Estados pelo excesm em 
materítL tributal'ia, não se faça pesar sobro· 
elles unicamente o o:üoso desse excesso ; é 
preciso que se reconheça. que o exce.s~o exi.ste 

·.na Uniã.o o nos Estados. 
Qmmto <i questão om 1.leba.te, Jien.1o desde 

logo a minha opinião, dizendo que consi· 
dero do gt·ando inconvonieocia, conü•a1'iu a. 
uma boa politiett oconomica o.;; impostos 
jnter-o.stadun.os. 

gn tonrln quo cllos doveru ser suppPimidos, 
mas penso quo o d.o\·em sel' pl~la autol'idnde 
dos propt•ios Estados, pot•qne nf(o são ioc<JLl· 
stituciotmo.-l, nft.o podem set• pt·oltibiuos por 
Ioi foderrtl. 

Penso q110 o;; impostos de lmpot•t.a,çã.o 
intel'·CSI.!Ldual não são inconstitucionaos, o 
que os imposcos do consuHto, ele genoros 
nacionaes ou estran;.wil'o.;, cobr·ados .Pelo 
Estado. não são lnconstitucionae . ..;; o quo o 
1mposi,o do importação c .. ;:trtLngeira .só ê 
inconstitucional, si não ti ver tL clausula üe 
reversão pat•:.t e:.t União. 

A questão gyra em torn0 de tras sysl.ema.s 
de impostos : os impostos de importação. 
estrangeira, os impJstos de impoetação na

. cional e o::; impostos Lle consumo. 
Em torno destas tres m ;dalidacles tributa· 

rias, já. se formaram ilqsta. Cmnara, no mo
mento actual, quatro escolas ,oppostas; e 
isto vein desde logo demonsr.rat' que não é 
tão claro, como pretendern os sustenta.dores 

.,do principio da. interJícção a.os Estados, da 
prohibição deste imposto, nã-o é tão cla.t'o o 
preceito constitucional a respeilio. 

De facto, já temos a pt•imeira escola. q~10 
ch~mal'ei.-a do Sr .Anizio de Ab1•ou e que eu 
tainbem defendo, que é aquella que sustenta 

.. que o imposto de importaç'io inGm·~estadual,· 

e de consumo de Inercadóri.as n:aêionaes e· 
estrangeiras, é legitinmmentecobravel pelos 
Estados. 

Temos a escola. da bancada paulista, bt•i
lhantemente defendida pelos Srs. A1'11olph0 
AzeveJo e Jesuíno C;~r·doso, que susten
tam que o impos1;o de Importação inter·-esta~ 
du;_ü é prollibirlo, c c1ue o de consumo é per
mittido, com :.t condição, pu1·ém, de ser 
igualmente lançado par·a as me1•cadorias do 
E::; .. a.Jo e ue f'óm dolle; e com a condiçào Lle, 
si no E:~taJo não houver producção · simihtr, 
só puder r·ec.dlit• o imposto tio cunsumc oni 
generos esiii'<.tngeieosvendidos a ret<~li.lo. 

Temos a e.scoln. do Sr. Felishello Freire, 
t<.Lrnbem brilhantemente defendida pu;r S. Ex., 
quando apresentou o seu substiwtivo; S. Ex. 
acc lita o imp 1sto de consumo cobmclo pE:.lo 
Estado, más exclu:livamente sobr·e mercado.
rias naciónaes. e nega ao Estado o díl'eito de _ 
tl'ihut:..tl' à consumo de mel'cadol'ias estran
geiras, salvo l'everteudo o imposto 1)ara os 
eofres rb União. 

Temo.~. finalmente, a escola d.o Sr. Augusto . 
de Freitas, que .sustenta e1n absoluto n. 
inconstitucionalidade destes impo::;tos, quer 
elles t.enhttm o nome de importação, quer. 
de consumo, poi·quQ não é o· momento da 
incidenci<L que muaa a sLn.natureza e incon-. 
venioncia, natureza e incun veniencia pre
vistas n~t Const.ituição. 

Ct'eiu CltW é es·m é1 doutt•ina da S. Ex. 
Po1• conseg-uinte, ao entear no debate, o 

meu cam]nhó est<""t · teaçarlo- ú demonstrar, 
dar as razões pol' que nã.o a·:~ceito nenhuma.· 
das t1•os primeiras escolas o terminar dando 
a.s NZÕJS poe ClUO su~tl!nto, com o Sr. Anizio 
do Ai,rcu, a, inconstitucionalilc~(le de todos 
úS p1·o,jectos apre.mnt:tdo~. 

C.; meço, poeém, Se. Prd.,idonte, pelos 
itl'gunwntos tLpl'osentados debaixo do ponto 
de visttL constitucional contra os impostos 
ú.cnomin:~dos inteL·-e::;ta.duaes. · 

O primeiro argumento é deduzido, e vou 
pela ordem das disposições constitucionaes, 
do art. 7°, § 2° «Di1•eito do entrada, sahitlas o 
estt~dia ele na, vias, sondo livre o commercjo 
do cabotagem :ts meecadorias nMio_nae..s ... » 

Dizem os impugnadores dos ímpos·tos illr 
ter-e::>tc.tduaes que ossa liberda,rle de commer
cio de cabotttgom é a pruhibição p~ra os Es
tados de cre:1rem impostos inter·estaduaés.1 
.ou sobee o commercio inter-estadual. .. · , 
. .Ma,s confessa, Sr:. Presidente, nã.o obstante 
o brithçmtismo da fórma o do fundo da 
'tlrgumentação em contral'io â opinião do 
illustrado Sr. Anizio de Abt•eu, nã.o obstante 
o beilhn.ntismo da fórma e do fundo· dos. 
a1•gumentos · a;presontado.s, parece que a. 
opmião por S .. Ex. firmada airtdri. con
tinüa de pé, tendo como primeiro argum~nto 
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contra a interpretação que S3 quer dar ao 
art. 7°, § 2° o seguint-:; (Lendo) : 

« • . . pretende-se que o dispositivo de 
uma proposição suhordinad<.~, qual se. con
tém no n. 2° do urt. 7°, e ondo se trata 
e.xclusivarnente da competencia da União, 
deve tor interpretação ex.tensi va, de maneira 
quo pelo mesmo sejam os E:;t·.tdus igualmente 
cercados no direito que já gJsavam as 
antiga;~ provincias de tribu ta.r a.s mercado
rias no sen gyro inte1•-peovincial ou usando 
da facaldade cumulativa (art. 12), que lhes 
dá a Con:ltituição de «crear novas funtes de 
renda.» 

Por este odginalissimo processo de inter
pretação converte-se em rustricção tambem 
annullatoria de direitos privativos doa Esta
dos uma clau:mla puramente limitativa de 
direitos certos e determinados da União, 
clausultL inserta em disposição só a mta I'e
ferente e applicavel. 

No omtanto, da simples leitura despre
venida da disposição constitucional ·re'laHa 
com a maior evidencia o pensamento nítido 
e insosphimu.vel que nella se contêm. 

O commercio de cabotagem, a que se re
fere a sub-clausula do art; 7'-',para declaral-o 
livre, depois de haver dado á União a facul
dade exclusiva de cobrar «impostos de en
trada; sabida e estadia de nãvios» outea 
causa não é, nem pôld ser, sinão «o trafico 
ou navegação pela costa do paiz, o trans
porte de mercadorias do porto a pot•to, ou, 
precisando melhor - a entrada ou a sahida 
destas de um porto para outro, ou, final
monte, como define o art. 144 da J.Vova Con
s Jlidaçico das Leis elas Alf'andegas ,o transporte 
de generos e mercadorias de qu1lquer origem 
de un l para outl'os pontos da Republica. 
· Como tal clle abrange mercadorias nacio
naJs e e.strangeiras - mta:~ li vr.>s inteil'a .. 
monte á incidencia de qualquer imposto es· 
t:\.dual-quer na entt·ada, quer na sahida. 
Nu. entrada, porque s6 a União pód.o tributar 
a importação de 'procedencia estrangeira 
(art. 7°) ; na sahida, porque aos Estados é 
exclusivo o direito de tributar a exportação 
cte mercadorias- quando estas forem da sua 
propria producção (art. 9°). Com as mer
cadorias nacionaes dá-se _ju:)tamente o inver
so : o direi to d:.> Estado do taxa l-as é incon· 
testavol, quer na entrada, quer na sahlda. 

Portanto, o que é livre não é a mercadoria 
tributada ê o commercio de transporto dessa 
mercadoria.» 

Essa é a these do S1·. Anizio de Abreu, que 
não foi destruída. 

Mas (e não paraç~a de mínima importancia 
o argumemo) h:.t na opinião dos que se fun 
dam na liberdade do commercio da cabota
~em para sustent.ar a inconstitucionalidade 
aos impostos inter-estaduaes um vicio de 

Vol. V 

logica e é que se esquecem que ha Estados 
quo não teem commercio de cabotagem, 
como Minas e Goyaz, pelo que deveriam 
concluir q lH:' para esses Estados não ha pro· 
llibjção de trppostos inter-esta!luaus. 

Mas a Constituição da RJpublica. estabelece 
tal desigualdade, tal a.bwt·tlo ·t Não, sem 
duvida; portanto, o argumenlio deduzido d<~ 
liberdad.e de cabotagem não prova. cont.t·a o:-; 
impostos inter-estaduae:3 - porque não é ex~ 
ten::::ivo a todos os Estados da Uniü.u e não~~ 
accaitavel que a Constitu·iç;-i.o L~'eueral :prc
tende:,;se e::;tabelecer desigualdade do compe-
tencia entra os Estado~. . 

Ainda mais. Si a libordaclc do cummcrclo 
de cabotagem significa a isenção do imvosto~ 
para -as mercadorias tran~ pol'Lada~. como 
permittiu a Constituição quB os E~t<.~dos tri· 
bu tem a sua exportação '? 

Porque·permittem os nobre.~ Deputados da. 
banc,~da. paulista que os Es&ados tr·ibutem os 
generos, depois de entrados en1 consumo no 
seu tcrritorio ~ O imposto gmvando o g1J
ne1•o pôde diminuir a sua orJI.L•ad:t c, por
tanto, fel'ir a Jiberdade do eommorcio do 
cabotagem. 

O segundo argumento é dcduzillo do artigo 
11, n. 1. (Lendo:) 

<-<Crear imposto de transito pl!lo torritorio 
de mu Estado, ou na pas.sa.gem do um para. 
out.ro, sobre Pl'Odncto3 de 011 tt•o Estado dt:t 
Republic<~ ou estrangeiros, e bem assim sobre 
vehiculos ... » 

Os nobres Deput<t•los, paea. inl'ot•ie deste 
artigo a prohibiQiio do im1Jo.sto do imvor
tação esta.dual, distinguem tt•anúto de 
passagem e pretendem que na. dau~ula. na 
passagem de ttm para outto est:t peohibida 
de modo expros$o, segunúo a opinião do 
Sr. Felisbello Freire e implidto, sogundu 
a. opinião de OlÜl"us, a irnportaç·[LO intei'es
tadual. 

Pen·S) que não; em primoh·o logar, porque 
o mais rigoroso dos conuncntadures da ma
teria, aqueUe cuja autoridade tem sido con
tinuamente invocada petos sustentadores das 
doutrinas oppostas á que defendo, o Sr. João 
Barbalho, nos seus Commentarios,de('endendo, 
aliás, a doutrina dos .n:JlJres Deputados de 
S. Paulo, não fa.z semelhante disGincção ; c 
não se póde negar que S. Ex .. é um dos mais 
competentes commentadores da Constitui(~ão 
da Republica. (Apoiados.) 

Demais, o imp.;sto de impjrtação, definiu 
o S1•. Deputado .Jesuino Cardo~ o. significa .en
trada; importar 1} levar para dentro. Pas
s::tgem é· entrada, é levae para dentro, na si
gnificação etymologic::t desta pabvrn., e nós 
não devemos, como affl.rmou S. Ex., tomae 
as palavras na significa.ção etymologica. ? 

Mas, não é só. Dizem, e é o argumento do 
Sr. Ruy Barbosa., transito suppõe Estado de 

~)\) 
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ondesahe, •Estada por onde passa e Estado a xar é .. sempre regular, taxar -é -sempre d~ 
que se destina o produoto~ competencia cxc.lusiva da União. 

Tros termos: Estado que expo1•ta, Estado Mas não é, não é pwa o nobee Deputado, 
por onde passa e Estado a que se destina •. não é paru, a pL·opria Constituição, que es-ta
Transito; portanto, é passagem. beleceu o imposto de cxportaç~ão quo affect~t 

Dtzem mais: passagem de um para outro o commercio interestadual, que estabeleceu 
Estado não suppõe estes tres !;ermos. · o de industrias c profissões e diversos ou-

Mas, não é assim para quem leia attenta· tros que eUa pormittq acis EsGCA.dos e que 
mente, com todas as suas pabvrn.s, o dispo- directa ou indirectamente recahem sobre o 
si ti v o constitucional. ·commercio inter-estadua,l. Porta.nto, taxar 

Os nobees Deputados, c1uando argumeotf.~m não é regulai', pot•que, si é, não é faculdade 
a respeito deste artigo, -limitam-se a citc~r as exclusiva da União, apczal' (b Constituição 
palavras seguintes: «Cl'ear imposto de tran- dizer que é. (Apartes .) - · 
sito pelo territorio de um ~starlo, ou na o SR. TEIXE:IRA DI~ SA' _Dirão que são 
passagem de um para outro ... » e param ahi -
par~~ interp:·ctar; esquecem-se de que a Con- excepçoes. · · 
stituil;ão accrcscenta: sobre ptocluctos de ou- O SR. JoÃo Lurz ALVES-Pois então atra-z 
t.ros Esto.dos da Repttblica ou est.nmgeiros .. . » dessas, veern outr·as impticita~. e, portantot 

Temos. po's, o Estado por onde passa e o esse principio não póJ.e prevalecer. (Ti·ooam
Bstado onde entrá o producto de out1·o E'stado se var~ós apartes.) E não é só. 
ou estl'(tngeiro, isto é , OS. tres territol'iOS jul- 0 S~ .. ELOY CHAVES-Eu não interrompo 
gados necessarios para a caracterização do v. Ex. ·com _ apartes, porque entendo que 
imposto de t?·ansito. · esta é uma materia que deve ser tratada,. 

Quanto a productos estrangeiros, não se com calmu. e seronidade ... 
póde negar que a passagem suppõe tres 

· termos, o Est·,_do- a que se destina, t• paiz que O SR. JoÃo Lmz ALYEs-Comó eu estou: 
exportu. e o Estado por onde passn. o 1ú·o- tratando. 
dueto. - Si taxa1• ê regulfLr o commercio, Sr. Pre~ 

Como não admittir n. mesma. cansa. quando sidonte, os Es.tados l'egulam· o commercio in
a Constituição se refere a pt•oducto:S de ou· ter nacional porque podem tributar · a im· 
t1·os Estados na. mesm <t clau:mla em que se portação d.e mercadortas e::~trangeiras, ainda 
refeee 11os est1wngeiros? que o tributo seja des&inado â União. Ora, a 

Passc~gem de um Estado para outt•o ·do corp.petencia. de regular o commercio inter· 
prodncto do out1·o Estctdo .. ·. nacional é da União ; logo taxar não é re-· 

E' omesmo imposto de t~·ansito e não de gttlar. 
importação. O .Sr. Anizio de Abreu ainda. neste pontO: 

o SR. ELoY CnAvEs-Entende y. Ex. qu~ não foi, ao que me parece, sutficientemento· 
d combatido. (Lê.) 

esta. segun a pa.rte · · · . «0 poder de regulamentar o commerclo. é· 
Q SR. JoÃo Lmz ALvEs - E' explicativa assim definido: 

da primeira, determümda pela necessiclade «h:' o pode1· de prescrever as regras pelaS; 
de tornar clara a; prohibição das taxas itino- quaes o commercio deve ser ·governado.» 
rarias, cujos males veem proclamados desde (Gcctv. Dic·isiones Gonstitucionales, 152.) 
o Impel'io, como V. Ex. su.he. O ,commercio sendo o intercurso e O· 

O fim, ·portanto, da. disposição constttu- trafico entre os povos, regulal-o quer dlzer: 
ciooal foi ·tornar claro o que. o legislador fixar as regras applicaveis aos di:fferentes
entlmdia por transito; transito pelo torri·to' actos que interessam es:se inte:rcurso e esse· 
rio <le um Estado, ou pt\ssagem de um para ti'afico-esci>eveu Marschall. (Pomet·oy's Con· 
outro, de productos de out1•os Estados. stitttcional Law pag. 272, cit. Araujo Milton. 

Invoca-se depois o dispostu no a1·t. 34, Constituição do B1·azit, pag. 1.27, 2a edic.) 
n ·. 5, da Constituição, qne dá (~União a A differença entre os dous direitos de re• 
competencia exclusiY<.\ de regular o com- gulamentar o commercio e de lançar iln
mercio lnte1•estadual e internacional, e ti postos é asslm magistralmente estabelecida 
ra-se desta faculdade da União a prohibição por . Paschall: - . . 
aos Estados de taxar, porque, ·disse o nôbre O poder de regulamenta1··o com_mercio não 
Depú-liaüo por S.Pa.ulo,si regular não. é taxar,- é, como se poderia cre1', a mesma eousa que· 
taxar (I sempl'C regular. Pois bem, si taxat' o poder de estabelecer impostos. Este ultimo
é sempre reguh\1', a Constitniçft.o contêm admitte o concm•so do Congresso e dos .E::~~ 
disposições antinomicas c contradidot•ias. tados, inesmo quanclo é exclusivo, como a.ca
Vou p1•oval-o. b .. ~mos de dizer. A dift'eronça resulta da 

E' verdado ; ella es,tabelece que é da corri· natureza mesmo desses poderes. O poder de 
petencia ex.clusiv<1 da União regulttr; .Si ta-- taxação, concedido ao Congresso, ·não é ne-
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cessarlamente incompatível com o que per
tence aos E::~tados. Cada um delles pôde 
estabelec;e;- um imposto sob1·e as 1nesmas causas 
sem i~ V<J:d~· o ~ireito do outro, porqúe impor 
contnbmçoes e tomar pequenas porÇ~ões df.L 
massa das riquoza::; quo .. são susceptivei.~ de 
uma divisã,o infinita. EstabP.lecendo um im
posto no interesse de um Esti1do, es~e Estado 
não faz o que o Congresso teria o cliPeito de 
fazer , porque o podet• do Congresso não se es
tende aos objectos pa.rticulares ·dos Estados . 

Assim, pois, 9 exercer cadtt.guverno direito 
que lhe é pi'oprio par~t crear· impostos, não 
invade <t esphera do direito alheio. Porém 
(eis o que o.~ Estados não podem fazer), si, ao 
contl·ario, um Estado quer r~gulamentar o 
seu commercio com as naç:õe.i e.~tran freiPas 
ou com a União, exerce entào um poder cgw 
não !ui concedido :sinão ao Congresso. . . 
~ao ha, pois, nenhuma analogia entl·e a 

faculd<~de de cretn· _impostos C' r~ ele reguln.
mentar o commcr~~lJ. (Pa;:;ch:.tlL Conslilui
ç!io elos Estad:n Uilúlos, pag-. !31. art. 71. 
Trad. E. QuGirogu., 1888.) )} 

Raz.ão tinha, por!:lwto, de sobr::~ o S1:. Au
gusto de Freita~, cujo nome peço licença 
para declinar, quanclo affirmava que'mt ju
rispt•udencia norte amoricana se podia encon
trar opinião ptU'J. todos os paladaees e dou
tri:ms que aqui quizesscmos sustentar. 

Mas, Sr. Peesidente, si taxat' é regula
mentar, corp.o é que os nobres O e pu ta dos ad .. 
tnittem que os Estados pos:;<.\m crear impos
tos de consumo sobre os gene,ros nacionaes e 
sobre os generos estrangeiros ? Porventura, 
estes impostos nJo pod<ilm diminuir o con.~u 
mo don tro do Estado e, por conseq uoncia 1 a 
~ua importaqio ? Eddentemente, o consumo 
diminue quanto maior for· o imposto. 

01•a., si os nobl'es Depuütdos permitten1· <t 
creação-dos impostos pela doutr·ina ele na
cionalização on da incorporação, . concedem 
aos Estado8 ú. f<~culclacle de regular o com
mercio internacional e interesta.dLul.l, .isto ê, 
aquillo que ~~. Constituição d z c1ne é da 
exclusiva competenci<t da Uuião. 
· ·E fJra.m estes, Sr. Presidente 1 os . unicos 
artigos iuvoeados p ,ra a. smtentação da 
doutrina d::t prohibição dos impostos inter
estaduaes; nenhum delles, porém, sutl'l'aga, 
a meu vel\ n, prohibição desses impostos. 

A doutrina dominante na Camara~ pelos 
oradores que já se fizeram ouvir, pelos pro
jl'ctos que estão ap1·esentados, que é a dou· 
tl'ina do Sr;Aniziode Abreu, quu.ndo acceita· 
·o principio dn. naciona.liza~;ão ou dt.t incorpo
ração; não é .por mim repellida; . todos nós 
á excepção do Se. Augusto de Frdtas -em 
absoluto ê do Sr. Felisbello ~ em relação ás 
mercador-ias nacionaes, todos nós estamos de 
accordo neste· ponto-o St•. Ani~io de Abreu, 
o Sr. Campist, •. , o Sr. Arnolpho de Azevedo, 

o Sr. .Jesuíno Card1•so, e o Sr. Serzedello 
Corrêa que, em carta que escreveu a O Pai.z, 
e em discurso que pronunciou na Associação 
Commercial, julgou inconstitucional o seu 
proj ecto ora em debate, . submettendo-se~ 
graças á sua. boa fê e á comprehen~ão nítida 
dos seus deveres de homem publico, á opi
n.ião do.:; nobres Deputados da, banc~lda pau
lista. 

Pm·t,anto, ed;~tmos todo;:; de <tccordu 
quanto á doutrina -da nacionalização dos pi·o
ductos estmngeieos e á da incorporação <~ 
massa geral da riqueza do Estado dos proA 
duetos de outr'os EsGados. · 

Só diverge orn ab:>oln io destn. tluutrlmL o 
Sr. Augusto do Freitas. 

Devo declarar que reputo logkt a sua 
doutrin r1:, como logica reputo l.t nossa, por 4 

que nesta mateeia não comprehendo o rneio 
te~'mo: ou a Constituição Federal pl'ohibilr, 
por um prínc.ipi!J económico. a ta,xação da 
importaçi'i.o inter-es tadual e da,r-lhe n. f'orm'~ 
ele imposto de con:mmo é soplli8mcü,.a (ê .. a 
doutrina do nob1·e De;mta.do · pela, Btthi;t) ou 
não pt•olübiu tttl taxação c uilo pucl.o <.~ ll'i 
ordim.ria prohibH-a. (E' a cloutrina do nobre 
Deputado pelo Piauhy e qne en defendo.) 

A doutrini1 interrtiedüt, pol'ém, muda ;:t 
denominaç<1o do. imposto, mudando o tempo 
de incidencia, 

Mas, pergunto: o que se c1uer evít:.tr C01)1 
a prohibiçã.o dos üp.postos int':lrestaduc.ws ? 

O que se quer evitat· nio é o onus pe:útndo 
sobro a. pro lucção nacional, difficultand!J 
sua circulação pdo paiz ~ E o :~ impostos de 
consumo nã,o pesé~lll sobre a producçiio na .. 
cional, não impJJ,em sua circulação pel::t 
mesma. fó.t·mu. ? 

UM Sn.. DEPUTADo--Desde quo ·não haja 
üist!ncção ..• 

O Sa. JoÃo LUIZ Avvgs-A' di::;tincção eu 
liei de chegar; a minha, argumentação é lo .. 
gic<t; eu suppunho quo a d,istincção é incon· 
stitucional, comu alitts brilhantemente de· 
monstrou o.Sr. Augusto de Freitas. 

Senho1·es, a faculdadll de tJ.xar é illlmi
tada; Oll os Estados teom o direito de tributtu• 
o consumo e podem fazel-o como entende
rem, ou não teem. A Constituição não dis
tingue, não. delimita a, facu1dttde. ( Ha vados 
apa,.tes.) 

De accordo com o que querem os uohres 
Deputados, o genero qu::J não tem producção 
similar no Estado não pôle sJr il'ibn-tado 
pol'que, neste c:tsJ, a t1•ibutação já não é 
sobre o consumo, é sobre a importação. 

O SR~ ELOY CIUVES- Não pude appreheu
derbem o argumento do ·nobre Depu tudo. 
V. Ex. acha que a nossa tbeoria 11ão 
serve~ (Ha outros apartes.) 
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O SR. JÔÃo LuiZ ALVEs-Acho que a. thôo;.. fiscal, nós encont1·amos esh situa.ção: o im
r'ia não vae l). todos os extremos logicos a per lo entendendo que as províncias não po':"" 
que devi:t ir: Ou se sustenta o impJsto de diam tributar .a importação; as pro.vincia.s 
importação interestadu:~ol, aeceitando-se o entenclendo que podiam tributar a i~pJr" 
de c0nsumo, ou ·· SJ nc6ari1 os dous, como faz ·tação. 
oSi'. Dr. Augusto de.Freita.s. O meio .termo E o que fez a Constituição~ Distinguiu duas 
é que não posso a;tmittir, ·e isto por>quo a importaçõe3, incontestavelmente; a impqr
qu~stão, pa.1'a mim, é um::t questão oco- taçã.o do productos do prJceclencia estran,, 
nomica, subor.lin1.la a principios cou:-::t.i- geil·a c importação de productos de proce.-
t'ticíonaes; _e, si a questão ê economica, -não tlencia nacwnaL · 
itnpJrta o morncn tu da inciJeo·cia. do im- Si h:1 uma importaçã.o estrangeira, defi:;,o;.. 
posto, o q uc i u1 porta é a ·exiJtencia. do nida na Consti tuiçfro; é porque a Consti
me~mo imposto. (Muito be1n.) Guiçii.o reconhece outra impo:t:J..ção que não 

PrJciso, pot'êm. ém ligeiras con3i ~ct·n.ções é de peocedencia estrangeira. . . 
demonstra,r porque, . de 3.CJol'do com alguns Ora si a Constituição reservou pal'i1 aUnião 
text.'.JS constituciona:c.-::, raputo permittida a a import:lçã.o de pr·oductos eskangeiros e 
tributação interestadual. nada dispoz sobre importação <b prmluctos 

Já demonstrJi,tanto quanto permittiam as nacionaes, o que se deve concluir dabH 
fracas luzes do m;;u esp:rito (não ap'Jiaâos Dizem os nobres Daputados : que prohibe 
ge1·aes) já deffi:ons ;rei que os al'gumentos ti· aos Esta.dos a tributação d:t impor.taç&,o na
r:ados dos textos con.stituciona).3 contra nossa cional. / 
doutrina, são improcedente.). Não ;., não diz isso a ConstituiçãJ~ 

Vou agora, tira.r dos textos constitucionaes Dilia o Iiobt•e Deputado o St•. Dr. Je.suino 
argumentos favoraveis á minha. doutrinê1. Cardoso, I'efet•in<lo-se a esta disposição; 

E facto notavel ! esses textos são 03 mos- « Pt·etendee tiear de um texto, que rGS· 
mós dispositivos constHuciona.ss invoca.dos tringe um, podm· privativo da União, infe
pelà.s quatro escolas para. sustenta.rent quatro rencü\ favoravel á outorga impUcih de uro..a. 
opiniões diffcrentes .. Cada lltna dertas traz a. faculdade tributaria para os . Estados, é 
1hais, em sou apoio, um julgado de Marshall! deeuir pela uas} todo o plano· fit1anceir·o con:-

Eis a clareza do texto constitucional em sagrado pelo legisbdor constit;uinte. » . 
virtude do qual se quer suffocar a autonon1ia Eu inverter~i as proposiçõe::; de S. Ex., e 
dos Estados ! contr.1ponho áquella atfit•mação esta out1•a : , -
· .O prüneiro argumento, em que poze ás -Pretendei' tírar ·do um texto, que res-
explicações dadas á restricçtí..o imposta pela tringe um poder prLva.tivo da União, infu~: · 
Constituição no a.t•t. 7°, n. 2, o primelL•o rencin. cont1·a1·ia'à outorga implícita de uma. 
a:rgumento deduzo justamente desta res- f<tculdade trjbutaria, pa~a os Estados, .é con-· 
trlcção. cluir coutt•ao art. 135, n. 2. : . . ; 

Na nota,vel oração que profel'iu lw. doJ.s Demais, não se tira do texto simplesmente · 
dias nesb Camara o distincto Deputado po1• es.sa MHemaÇão ; tambem se affiL'ma o se
$. Pautot dr. Jesuíno Ca.1•dosocuja. estréa. nilo guinte : si a Constituição não tem dL,posi
foi pa.ra mim uma, revelação porquejttconhe- ção alguma rola. ti va, tL ünport'lção de pro· 
cia de ha muito o talento c· n. coihpetencia duetos naciou:tes, inter-estad.oal e só reco
do . nosso digno collega, s~ Ex., fa:Gendo o nheceu, p.ll'it dar :.i. UuUio o t.lil•eito de a · 
historico dos impostos em que.:~tão,. afl1t•mou tribuhr, a importação estra.ngeiL'a, é. porque 
o· seg'umte, que · citarei textualmente : não cogit·Ju da. importação de 'productos na:. 

«Eis, Sr. Presidon te, om largos traços, cionaes. 
o que l-:le . pa.ssou no Imperio, desde a Ma:~, si. não cogitou, não o fez porque igno· 
sua fundação até ao advent·> da H.epublica, 1•asse que as pt•ovincias vinham lutando com: 
que encontrou ainda pendente a. (1uestão o Imporia sobre essa .questão, e 11ão o igno
e~tre o centro e as províncias, deparando rava, porque a. Constituinte teve o~n seu seio 
qom· um pretendido dit•eito consuetuJinario, homens eminentes do Imperio, que tinham 
fundado em precedentes que se suppuoham tomado p :.rte na contenda, em relação. ao:::. 
pa.rallelamente eontrapo;jtos ao (lominio da assumpto, e po<lereL citat• o Sr. con.selh~!ró 
lei escripta. » . . Sal'aiva. A questão, portanto, não foiaban~ :: 
· Pó1s, si . a Republica. encontt>ou pendente donadtt pela· Constituinte, porque descanl1e-:- · 

a qU:e::~tão entre o imperio e a:s pr..>vincias, ces8e esse facb ; foi porque ,não quiz .pr,o·~ 
soure o imposto de irnporta.ção, que intuito hibh• aos Estados a tribuhção inter-estadoal. 
po~eria te' a Constituição, ao estabelecer a Reservando ,para a União, e p1•ohibindoaos · 
co.mpetencia ~a Uniio quanto á impo1•tação Estados a tributação da importação de pro .. : 
de procodencia estrangeira? I ductos ·esb•aogeil•os, deixou livi•e a estes trl· 
. Nós .n~o ~l·e:J.ID:OS uma disposição ~10va.; no buts.rcm ou .não a importação inter-estadu.a .. L 

llQSSo drrmto, quer coijsuetudmarw, qnor O psnsu,mento ·da. Constituinte foi este, a · 
• l"., 
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menos que não se demonstre que ha um 
texto expresso da Constituição prohibindo os 
impostos in ter-estadoa9s. 

Ainda 'O nobre Deputado por S. Paulo, 
disse: «Como quee que seja, pcrmittindo aus 
Estadós tl'ibutar a im~ortação estrangeira, 
wb a condição estipulada na clausula 3a do 
art. go, pôde-se inferir que a Constituição 
recusou aos mesmos Estados, por exclusão, o 
direito de tributar a importação nacional.» 

Não ; esta logica não me parece cor
reeta. 

Pois, da disposição que permitte ao Estado 
tributar a importação estrangeira, infere-se 
qu~ pt•ohibe tributar a importação inter
estldual ~ 

Pot• que~ qual o principio de hermcneutica 
jurídica que permitte esta illação? 

Eu infir•o o contrario; infiro que, com esta 
disposição, a Constituição não o permittiu 
nem o prohibiu absolub.mantc, ·deixando fa
cultado aos Estados, pelo art, 6'5 n. 2, o di
reito que lhes nãp é negado por clau:mta 
expressa ou implicit:\ de seu texto. 

Mas, choga-sJ ainda a essa affirmn.çõ.o por
que no art. 11, n. l, diz a Constituição: 

« E' vedado aos gstados como ti. União 
crear impostos de tra.ns~to ou passagem ... » 
· Já dei a ioterpeetaçào que, segundo a mi

nha opinião é verdadcil'a- do que se devo 
entender por transito ou passagern. 

'Si a Constituição tiYesse em vista prohibir 
a importação inter·estaúual, não era esta a 
occasião propicia. p :~ra o t'azee? 

Bastaria. prE.ceituar : «E' vedado aos Esta
eles, como á União, crear impostos de tru.ns
i ' o e de importação inter-estaduaL» 

Por.:jue,não fez? Si não fez, admitLiu quo 
o Es.ta.do tributasse a irnpot•lação intee-esta

. du:d, o só proltibiu o impost·J s·Jbro o pl't>
duc~o em transito. (.'lpoiados.) 

Da disposição em virtude d:1. qun.l os no
bres Deputados infllrent a. proltibição d:~ im
pol•ta.ção interestadu;~l, dclle mesmo til·o eu 
um argumento de irreductivel togica. 

Si a Constituição S6 prohibo o transito, isto 
é, a passagem pelo teel'itorio, sogue·so quo 
não p1•ohibiu a importação, isto ê '-" porma
nencia no territorio. (;lzJoiw.los.) . 

. Mt~s, . · não é só ; ainda, no § 2° dt) are. 9°, 
. diz a Constituição: 

«E' isenta do impostos. no Estado por onde 
se ioxport'll', r.~ producção dos outros Es
tauos;» Derluzem os nobres Deputados dessa 
dispósição a ' prohibição do imposto intei'·e3-
tadual; SS. E Ex. argumentam: si a Consti
tuição im:Pede que os Es·tados gravom o in
ter.;.:curso; apassag-em, o tru.nsito, o faz para, 
não embaraçar a liberdade do commercio e 
prohibir a. tl'ibutação inter· estaduaL 

Eu deduzo o con tra.rio e argumento: si a 
Constítuição ~ó prohibiu aos Estados tributar 

a exportação de procluctos de outros Es.tados 
é porque, implicitamente, permitte taxar é~ 
sua imp·ortação. (Apoiados.) 

Ninguem comprehcnde que ella tivesse em 
vista p1•ohibir a. tt•ibutaçKo da importação 
naciomd, p::>rquo ~i tivesse o teria expresso. 

Eu já. disse que o legislador não pudi :~ 
ignorar o estado da questão. 

M:üs um araumento a meu favor. Dis<;c o 
illustrado constitucionalista. brazileiro, o Sr~ 
Felisbello Freire: . . . 

«Quando o legisladol' constituinte addituu 
-do pro::!erlencia os~rangoira~-.quiz, comojà 
acabei de dizer, primeiro, invo,3tir na UniãD 
só a. t.ributação da. impoetação estrangcit'<L; 
segundo, quiz prohibir á União a tributa\ão 
da importação inter-provinciaL 

Si 0 lcgishtdor ccnstituinie dissesse só-tr-i
lmtar a importaç~ão-, a União estava no di
l'eito de tributar a irnpor.ta.ção inter-esta
dual, como cst<i fa.zendo. no producto-sal. ~~ 

Logo, e' ainda o Se. Felisuello Freire quem 
mo fornece a. rgumento contra.rio ás suas pz·o
pria.s doutrinas. 
-A Constituição, dando á União o . poder 

exclusivo de tributar a importação ostt·an
gnira, diz S. Ex. t;;v~ clous intuitos: . .. 

1°, dar á União só o podcl' de tdlmtar essa 
imporLção; · 

2°, prohibir que ella tributasse a. impor· 
tação inter-provincial: 

P·.)rti1nto, não twc a. Constituição em 
vista. p .·0lübir, no a.rt. 7, n. 1, a tribul;a,ç~b 
pelos Estarlos diL impoL'ta.ção intet>-estadmtl. 
O text·J é restricto á Uuiãi) c teve os llns 
a.pontallos pelo nobre Deputado por Set>gi~ :.e. 

Eis a.hi, St>. Presidente, om rapida syn
these, o,:; a!'gumentos ·quo eu deduzi, contt'a.· 
rios <ts dout.rin~s dos illustl·es · co !legas o i.t 
favor da.s minhas, dos textos constitucionaes. 

Não lhos dei e nã.o da1•oi m::üot• desenvol· 
vimont;o porque é bem possivol que as mt
nhas idêas sejam combatidas com maior 
lustro o nessa occasião vult:.wei a sustenta.l
u.s com maior at•dot·. 

Pj·eci::;o, porém, dizer quo sl u. Consi;ituiçiio 
não peohibiu nem pcrmittiu aos I~sbdos, 
expl'osstLmont~, a tt•ibutação da imp.Jrtação 
int01•-estadua.l, infere-se q.ue esse poder 
lhes fic._,u facultado pelo a.t•t. 65 n. 2, pJrq LlO 
ellc dispõB: « E' om geral fu.cultado aos ~s
tados todo e qualquer pJdOi', 011 uiroit'J que 
lhes não f'ôr nogíldo por clausula expros::ln. ou 
impliçitamente contida nas clausulas eropl'e.c;
sa$ da Constituição » 

Nã.o vi clausula exp1•essa na Constituição, 
em que essa prohibição exista ; . logo, pel_o 
art. 65, n. 2, é facultau.a aos Estados a trt-
butaçã.o dos productos nacionaes. . 

Dizem, porém, si os Estado~ podem,_ a 
União ta.mbom póde tributar a tmportaç~a.o 
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:interi estadual, porque .. diz o art . .• 12 da . Disse o Sr. Arnólpho Azevedo: <<Sim; o:; 
-Constituição : . . .·.· . . · · . Est~dos não .podem intervir;directa. ou indi...:. 

«Alem. das fontes de receita discriminadas· rectamente, na . regulamentação no. com
.nos arts~ 7° e 9°, ê licito â União como aos· roerei o internacional, como não podem' in
Estados, cumulativamente ou não, crear te1•vir, directa ou indirectamente, na regu-. 
outr-as : qua<~squer, não contra vindo o dis- lamentação do commercio dos Estado:; entre 
JlOsto nos arts. 7°, go e 11, n. L» . si, porque e..:sa attribuição de regulamentar 

O nobre Deputado por S. Paulo, Sr. Al'nol- foi dada . privativamente ao Congil.·esso Nà
. :pho Azevedo, aJn'esentou esse argumento cionaL SL fus;e uma attribuiÇão cumulativa 
· que, á pr.rueira vista, me feriu o espirito e da autoritlade ~stadual e da autoddade fe-

.m~ pareceu de grande- procedeilcia~ . · deral, ella não e.'3taria incluida no art. ·34, 
Coin meditação e leitura mais demorada passal'ia para o art. 35. 

do texto constitucional, verifiquei, porém, . . Portanto, t.odas as vezes que de qualquer 
que esse argumento não passava, não direi fórma os Estados possam embaraçar essa. 
de um_sophisma, mus de um· parallog.smo, funcção privativa da . União de regular o 
que é um argumento errado de boa fé. commercio dlJS Estados entre . si, elles estão 

Disse s~ Ex~ que si 0 art'. 12 permitte ao off?ndendo a co.~stitu~ção, .P?rque est~o.per
Estado a tributação inter-estaJ,nal permitte tmba_nd? a U~ll~o. no legltimo oxerc1ct~ de 
ta.Inbem á União, porcgte a faculJ.aie ahi é s~u ?,1re~to .Privativo.» · . . . . . 
dada cumulativamente ao E.,tado e tt União. On,, .os _Imposto~ de ~ODS':JffiO sobre ge
Mas si ne:;se artigo Se· pcrmitto crear fontes · neros de'pro~Hde?c~a estr~nge i ra . ~ s '.bee os 
·de receita · cumulativa ou não cumulativa- de procedencta nacwnal n!Lo ~a hem Indirecta
mente <t União e aos Estn.dos, só S) 0 per':" :uen~e.so.bl'e ~ commerc10 mtel'·estadual e 
mitte «não contra vindo es~as creações (ts dis- mter nu.czonal ' . . . . · ·. ., .· ~ . 
posit:ões dos arts. 7n . . go e 11, n ·< 1 . » S. ~x. affirma . q ~e o . Estado nao pó .. e, 

'-T t - . 1 'b . . á . . ·- . 1. ·t nem·dtrecta, nem mdu·ectamente, regulal~ o 
no ar · '.0

' pro_u e-sc: . Umao_ unp 1c1 a- commercio jnternacional e dos Estados entre 
mente. a 'tl'tbu_tn.çao da 1mpor~açao de m~r- si; logo, s. Ex; amrma que 0 imposto.· do 
cad?l'Ias En.cwua~s, porqu~ so sn lhe de~xa con::~ümo M.Lo recahe indü'ectamonto sobre o 
:a tributa:ça.o dé.t 1mrortltçao de merca.lol'HtS commerció. 
estrangmras. ·~ · . - . . Direi .que tambcm o outro impósto 

~urtanto, :1: Umao nao pó~e Cl'Oal'_?umn- só recahe iiiroclii.unente sobre o consumidm•, 
latiV~me~~e nnp~st~ Pí1l'~ tmpo:·taç~o ~e que é quem pago. o p::tto, e nessas condtções o 
mercado11as. IH~.ciOnife~, por que cs:sa c1 eaçao al'O'tiJUento não ser-ia procedente. 
co~tra~em as dt::~p?~}coes.uo , aet. 7°; Ma~ . .9S ~1a.sas contr<tdicções que quero apo11tal'8iio 
E~tu.dos podet~l mea1 ~ po,lq~e css~ dtspo;,lçao relat1vas ao ~eu pPojecto. 
naoé .c~~tr,tvent?Ia.ct,~ l.trt. 7, 9 e 11, S.Ex.dizquesóélicitflaosEstarlostaxarem 
.como. Cl ow ter domon~t,I ~\do· . . as mcl'cadorias C'Str:tngeil'tt~. as nac.onaes de 

. A íac. , Jd~~do do a;:'··, 12,~ .ç~mwl~leva.~!_t outros I~~t~uos, qua.ndõ conconom a.s seguin
nc7o, cunfu1 me póde .,er · exu ctd.a poia. Umao te:-:; cnnllwoos: 
~pelos Estaüos ou só pot• <LqueU~ ou pur•es- «la qu'o umas ou outr'a.s mercadorias jtt 
~.es,. . . N<t ~~~pothese. :t 1;~culdad.l.l ~:a.o, é"' cuJJ.l~l- eonsliÍI;uarn ol.tjecto do commm·cio interno do 
latlV.t, porqu~ o a1 i,,~, n. l, ne~a·<t.a Ullln.o Estado e so <1.·hem assim íncot•poradas ao 
e nenhum a1•i,1go proltlbc-a aos Eshtlo~. acervo de ::mas propi•ias t•ictueza.s ; 

Por·tanto, o p_ropl'io [Wt. 12 pormitte a 2n, que as t1uas ott .trilmtos esti~belecíd.os 
crea(;ãd üos impos·tos de .importação int~l' · in(}idam 1,ambcm, com. a mai's cornpLeta igual·· 
estadual. - dl:ldo, sobre us mcr·caclorias simHttrer:; de pro

Fi.1l'fli,-pata terminar, .uma I'aplda analyse ducção do Estado.» 
· dos prnjectos. em debate. Deixo l'le parto o S. Ex. Jlrocurou resolver a ·questão do 
projecto do SI·. Sel'zcdello, quo está sendo momento da inco1•poração, deixando do pé 

·· causa da discus8ão, porque esse foi repudiado est:1 pergunta : quando as mcrcadori:ls se 
pelo seu propt•io . autor., que o considerou a~lw.m incorporadas ao commercio interno 
inconstitucional;· de um Estado?- · · 

.Pas,so, por·tanto, a ·analysar os outros e No:m.omento om quo elln é ·aclquiridtt 
,começo por dize I' quo, ayeza1· do b.rilha,n- pelo .commerciante, para tl'azel~a para a 
tismo com que jugtificou o seu substitutivo, .revenda nesse · Estado ; no ·momento em 
o Sr . . A1•nol pho AzeV"edo, . nn.o ·o hstante a · ~u a• que ella tra.n.spõe a. linha imaginaria di vi
com]Jetcncia demonstrada na. mai;eria, cahiu soria dos dous tet•ritorios ~1ão está inco1•po· 
om duas palpaveis contradicções,. que, por rn.dtt á riqueza do Estado 1 Sem duvida. 
sua vez, de"snat111,'am o seu p1·ojecto . e o .Adquit•i<la , a · mercadoria, transposta a 

·eivam.do: vicio _. de ·. inconstitncionalidadc, linha · divisoria. do ·Estadof ella .. •está incor· 
eozno • demonstt;areL porada á riqueza-daqtielle de cujo _ commer· 
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·eio v:ie fazer pa.rte e póde ser tributada Quanto ás de producção similal', Sr. Pre-
desde esse momento. sillente, estabelece que podem s01• ta.xada.s, 

, . E' ou não uma tl·ibutação inter-esta.- desde que be inct>rporem, ainàa que vendidas 
dual ? por atacado ; quanto ús outras, S. K•c esta-

E', e, portanto, é uma. questão de pala-- belece que só podem ser' taxadas depois 
wras. que se incorporem, m~~s vendidas a retall1o . 
. . Estabelece S. Ex. que ás taxas ou tributos Por que? 
'inci.lam com igualdade sobre as mercadorms Para difficultar aos .Estados a arrecadação 
simibres de peoducção dos Estados. do imposto~ Parece que esse é o unico in-

Eu, Sr. Presidente, nesta ma teria, pre- tuitc)do projectu; 
:firo fazer minhas as lJrilhantes p:tlavras do Note-se que S. Ex., estabelecendo esta. dis-
Sr. Augusto de Freitas, quando disse: posição, foi contradwtorio com os principias 
. « Confessa que não cheg<.t a apprehender, que e.~tabelcceu. 
tlea.nte dos priociplos de direito, o que dis- E, si não, vejamos : 
põe o nobre Deputado neste n .- 2 do art. 10. « Foi cxa.çtamente definindo :.t BituaçiT.o de 
'Si o Esta.do tem o direito de taxa.r a. merca- cada um~t das competencías, ·a d.os Estadós 
cfol'ia de p:·ocedencia estrangeira, uma vez e a da União em materia tr.ibutltria, que es
incOl•porada á riqueza nu.cional, pensa que tabeleço que é da Cdmpetencia dos E8tados 
esse dil'eito é absoluto, amplo, e o Estado crear impo;:;tos sobee mercadorias n~wionaes 
·exercerá como.cntend'er. Po1· que esta restri- ou estrangeiras. que entram pa.r~~ o com
eçao de igualdade com a producção na.cion13H mercio interuo. seu, que são de seu peculiar 
• . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . interAsse, . gue se misturam e se eon!'undem 
•••.............. ._. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . com as Inercadoria.s de sua propritL pro-

o br D t d " - ducção. . 
no e opu a o come..,ou <t sua oraçao E por que.~ Porque ahi 0 direito .dosEs-

dizendo quo queria resolver o problema · 1 1 deante do regimenJederativo; quo queria o tados é illimita.w, ·porque ahi eles ;eern o 
· t · - .· . , ·. de toxu,r u.mp!a,, mas igualmente.» 

respeito á oleraneta ~a U111ao o <~ soberanta Portanto par·1 0 -·S.r -Arnolpho Azevedo 
dos Estados: que quer1a c~ar a.~ .Esta.~o. ~ fa~ as merca.doi·ias ~~ n~ci;;;alízam ou ~o incor
·Culdade,.absoluta de .~ax~.r tudo q.uo mte;essa 1 puram ú, fortuna .r e um Estado depois da 
a sua. 11queza . te~r ~toual. Pois . bem. em 1 p ·irr eira venda fei'&a pelo importador 
no~e detite~ prm~~pr~s S ·.E~. 8,?, .JUl~ou at~-; 1 p~,. qne. pois, s.' Ex. estabelece rio seu.· 
tor~z.a~o a conre.u~ <LO. Co!l.,re::.s~ 'i'~,w o?al projecto es:;a. distiucc;ão-mercadorlas que 
·O.dne1to de p~nlltr<tr na VLda do~ Lstados e teem similar e mercadorias quo náo teem 
. lllzcr-esse ti·liJuto hn, de ser 1gual 1.t esse simíla.I' ·~ ' 
outro.·· . _ PoL·ventm·a as que não teem similar não 

Por que esta rcstl'lCÇ<W.? 0n.de se 1h:m:~ o se incol'pora.m desde a. primeira. venda~ 
noiJI•e Deputado~ .Nos pl'lnmptos de tltrCito s. Ex. não puderà dizot• que não. E, si se 
publ1CJ~ Qua.~s- so,]arn!. o or~d ~ desconhece. incor·poram, como quer e:;tabolecer regras 
~a. Const.tt~:uçao? Nao v~ la !:iemclbante pa.ra que o gstado a,):; tribute~ 
t?usa. Nw:; Ju~gu.dos rtos ti•tl}U!HLO::l? _ g• pos- A met·ca.dot·üL, depoi::l da. !'rime ir-a vonda 
s1vel. .os · trllmnaes ::tmet'Icanos :;ao urna ao norrociante d1; gstado, fica inc<Jrporada ú, 
fonco wexgottavel pa.r·a tudo quu se c1uor• ri,1110~a. do Est<~do. · 
<lefemler .•. » . - G . t J. 

De facto, sr, Presidente, n:~o vojo dh;po- O ~H .. .rALDINO Lon.ETo-- Es e vae von el' 
siti\ro tLlgum consUtuclOI)n.l que autorize o a retalho. 
Cungres .o Nacionc.tl a limiií ~r a faculdade O SR . .JoÃo Lmz Ar.NES·- Pódc vender por 
tt•ibutaria dos L~stados. Ou os E~tados ; odem atacado. 
ir•ibuta.r os generos ue·cummmo incorpóra- A questão é CiUO o Sr. Arnolpho Aze-

.. dos. á sua riqueza, e podem fh.zel-o como vedo aflL·mou uma tbese e se contradisse 
quizerem, com as taxas quo r1uizerem, dís- com ella. (B(t 'l'ados apaYies.) 
'tingulr o genero A do gonero B, ou. os Estou lendo o que diz o Sr. Arnolpho 
Estados não podam tributar•. Azevedo. 

Os nob1·es Deputados concedoro aos gsta.- «mu quer·o d.etlnil• assim :.t naciomtlização, 
dos esta faculdade tributaria. Or~de se apo· que é para nao impedir os Estado.~ de. to..cr;a· 
gam, pois, para. deci·e·tar a igualdade '? rem em meto dos ataçadistas, mas que não 

Não vejo dísposição·constítuclonalque au· são importadores. " , 
t.orize ,,a limitação decorrente, da igualllade. Si eu disser só - o commercio retalhista, 

Mas o nobre Deputado por S. Pa.ulo foi os u.taca.di~tas, que são i.nter•mer.liurios ent1•e 
al~m·: dil:ltinguiu mercadorias que .teem pro- retalhistas e lmporta.dore.,, ficam isentos . 

. ducção similar e mercadorias quo não toem Eu estabeleci assim o commei•cio interno, 
1producção similar.. por isso que abrange tambem os atacadistas, 
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-. que são do commercio interno do Estado, 
- uma vez que as rne1·cado1·ias se nacionali-zam 
· depois da :· p1·i1né1·a 'Venda, feita pelo impo;·

t"adm· ; dâ-se, . portanto-, ahi · a incorporação, 
e os Estados t(lxàm igualmente, que . é a se· 
gunda condição estabolecida. » · 
' Si depois d ~ primeira venda, feita pelo 

importador ao negociante do Estado, a mer· 
cadoria está incorporada e o Esta.do pôJe 
tributal-a, . por que r .zão dizer que, quando 
tenha similar, poderá ella ser tributada pelo 
Estado, embora vendida por a.taca.do,e,quando 
não o tenha, só poderá ser tributada si ven-
dida a v~ rejo? · 

Pois ella já não se na.cionalizou, já não se 
i.nco1iporou â riqueza do Esl-ado ?. Como se 
limitar, por umn. lei federal, a competencia 
tributaria, si a faculdade é i Ilimitada para o 
Estado, depois da inc·)rpor. ção, da nacionali
zação da mercadoria 1 

Pol' isso é que digo que o projecto do Sr. 
Arnolpho Azevedo, além de não resolver 
o prob'cma debaixo do ponto de vis ' a eco
nomico, é contradictot'iu com os principjos 
por S. Ex. estabeleciclos e é tambem mani
festamente • inconstitucional qua.ndo lim i'ta. a 

·faculdade tributaria t 1.0S Estados em relação 
aos genoros incorporados <.'L sua riqueza. 
(llfu·:tos apoiados.) 

Não monos inconstitucional, senhores, é o 
projecto v,presentudo pelo · nobt•e Deputado 
por Sergipe, Sr. Felisbcllo Fl'eiro. 

S. J~x. ,prooccupado com a. p:trte economica 
do pmblema, o que aliás·annunc:ou, promet
tondo-nos uma ana 1yso, que e~pero será pro
veitosa, dos orçamentos do:;; Estados, cstahe
leceu no seu pt•ojocto o seguinte: 

<~:A1•L. J.o São.iseni;as, pot· parte dos Est~t
dos, do lmpíJsto do importação ou de quaes
ttuer outros de idontlca m~tureza, ainda que 
sob denominn.c~lo differente, as mercadot•ias 
nacionaos, bom . como as estrangeiras que 
já tenham pago o imposto úo íinportação, 
importadtL~ poi' cabotagem ou via. .torres· 
tre. · 

Art. 2.1) São isentas, por parte dos gsta
uos,- do impo~to de exportação Oll do CiUaOS· 
quer outros do identica natureza, ainda que 
sob denominação tlitferente, as met•cadot•ias 
de producção do outros Estados por onde 
foram ellas exporfiuda~. 

Art. :J.o As mercadorias nacionacs ou cs
trangeh:~as podem transitar livremente pelo 
territorio do qualquer . · J~stado e são isentas 
de imposto de transito, quando z;asstM·em de 
um para outro Estado, quer em. seus portos, 
(lUer em suas fronteiL•a.s ~ 
: · Ar_1i. 4~0 Os Estados só podem decretar 
Impostos de expodt~cão . o· importacão : 
_ . a) quando a exportação é de sua propria 
.prôducção, quer para o estrangeiro, quer 
para outro Estado ; 

b) quando · a importação é ·destinàda· ·àà 
consumo de seu territorio, revertendo o prô.:. 
dueto para o Thesouro Ft!~eral. » .• · . . · ·. · 

:Está S. Ex. reconhecendo que o 1mpost0 
de passagem de um pm·a outro Estado é im: 
postO de transito, _comprehendido na primei
ra clausula do art. ll, n. lo da Constituição. 

Acc1•escent<t o projecto de S. Ex.: · " . · · 
« Art. 5.0 8ómente sob a fórmo de imposto,c; _ 

de conwmo podem os Estados tributar as 
mercadorias estrangeiras importadas de qUEf 
trata o art. 4°, Iettra b, deste projecto·de 
-lei. · · 

§ 1. 0 Sob a mesma fórri:w. de in1posto de 
consumo podem os Estados tl'ibuta.r as mer
cadorias nac:onaes produzidas em outros Es
tados e importadas para seu consumo· e ile 
sua prol}ria produccão p:.wa o seu propr1o 
consumo'.» 

De llua-:; uma: ou o imposto de consumo · é 
imposto de importação, porque se póde tri
butar a impo1·tação· sob a fórma de imposto 
de 0onsumo, e então estamos fazendo úm 
verdadeiro jogo do palavras, sem resultádo 
pratico; ou ha difl"ereoça radical- e eUa 
existe -o S. Ex. nã.o póde limita.r a facul
dade quo a. Constituição-dá aos Est.ados. 

A Constituição ostabJlece no art. 91), § 3°, 
que é lici~o·aos Estados 'tribrital'em a impor~ 
taç-ão de mercadorüts estrangeiras destinadas 
a sou consumo . · · 

Pm·tanto, o projccto do Sr. Felisbello · 
Freil'e, dispondo que o Estado só pôde tri~ll
ta.I• a importn.c;·ão, . sob a fórma de impost~ . 
de consumo, viola um preceito constitucio
nal, l'ostf'inge uma faculdade do Estado; . . 

S. Ex. nega em seu projccto - e nesse 
ponto está de accôr·do com o iHust.1•e Depu
tado pela Bahia o em desaccordo comnosco:o 
com os 11obres Deputados pot• S. Paulo -
compotencia ao Estado para tríbutat• o con· 
sumo do mercadot•ias estr"mgeiras ,j;.t inco-r
por·adas ou nacionalizadas ; o nega, pro· 
curando interpretar o dispostivo do art. Go, 
§ :3°, combiuado com o art. 7°, § 1°. 

gu ·ti.ve occa<::ião d~ dar um apar·te a S. Ex., 
aparte quo, aliás, não consta do seu discut•so. 

Quando S. Ex. estabelaceu a sua dout1•ina, 
ou disse : V. Ex. permitte que um Estado 
tribute a prod.ucção de outro Estado com o 
imposto do consumo e nega ao Estado a f'a.:. .: 
cutdade dessa tributação sobre a mercadoria · 
estrangeira~ · . · .. . . . 

Não ha. nisso uma contradicção, suppondo ' 
que a Constituição procura o melhor tra.tu.
mentJpara a produc9ão estrangeira contra 
a producção nacional ? · . . · . . 
· S. Ex. não deixou de reconhecer uma cat•ta. 
incongruencia n:l. solu<~ã.o, e procm•ou rcspon:. 
de1' do seguinte modo: · . · . · 

« Parece desequilibrlo que o direito co.n• 
stit\tcional negas~e ao Estado competeucia. 
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de tl'ibutar o consumo de mercadorias estran
geirâs e . consentisse que clle tl'ihutasse .o 
consumo de mercadorias nacionaes. 
. Parece um controsenso, não ha dUvida; 
m~s tai;lto. q tian to . posso com prehendee . o pen. 
satnento do legislador constituinte <Ül'avés 
das emenda5, atra vês _dos discursos c a tra
~~A · uos votos, qum•o crer qne elle qniz 
fiJ.'mar o seguinte principio: em relaçã.o ás 
mercadorias nacionacs, não ha de facto 
nGnhum artigo da Constituição que prvhiba 
q~e o· Estado tribute; a Constítuição prolübe 
o imposto de transito, o imposto de p1ssagem 
de um Estado pa.ra, outro, mas não . p1•ohibe 
o imposto de consumo dtt mercadoria. na
cional; pl'ohibc o da mercadoria estrangeira. 

Eeu sou obrigado a, desse silencio, con
cluir .quo o E:;tado tem compei;encia para 
tributar o consumo da mercadoria nacional. 

envolvendo a Constituição, o quo ê de sua. 
compctencia, e nã.o do Poder Legislativo; 
ou não existe es:'la pro h i bição. ( Apoiados.) 

Si existe a prohibição na Constituição, a 
lei ser<í dispensavel pol' inutil; si não exis~,e, 
a lei será inconstitucional. 

Qual será a solução, J)<:.rgunto aos nolwes 
Deputados por ·S. Paulo P. por Sergipe- si 
os Estados recusarem cumprir tt lei em de
bate 1 

Qual será a solução, pergunto, como os no
bres Deputados pala Bal1íu, e p~r Mina.s, si os 
Estados recusarem cumpl'ir est<t lei ~ 

O reeur.so ao Poder .Tucliciario ou ao Poder 
Executivo. Aquelle já. existo, o tribunal 
tem-se pronunciado por vezes ; c este seri.a 
a intervençio nos Estados. 

0 SR. ENÍ~AS MARTINS-E 01'11 O ca.so. 
E é a doutrina. do meu honrado amigo no O Sa. JoÃo LUiz ALvEs- E é isto que eu 
seu pat•ecer. » temo porque, a pretexto de julgar inconsti-

.Mas, como se vê,.S. Ex. não resolveu a tucionaes os · imposto::-, essi1 . interv-enção 
questão, porque o ponto justamente em du- podia estender-se até á vida autonomica dos 
vid-a, é onde esta v a essa. pro h i bi~·ão. Nós não l!:stados. 
podemos deixar de distinguir impostos de 0 SR. ENí~As MARTINS _Isso é preferível, 
importação e impostos do consumo. porque 0 Supremo Tribunal Federal julga 

Ora.: perrnittit'. como faz S. Ex. • que 0 iuconstitucionaes os impostos, o os Estados. 
Estadqtribute o consumo da mercadoria na- , 1 . . , . b .-1 -. 
ciouàl e negar-lho esse direito quanto a, os- eon .Inu.tm a co ra -o~. 
tr-angeil•a, é coll.ocar esta em melhor posição O Stt .JoÃo LUiz Ar.,vn:s-Mas não ha pena~
- .-o qu~ não é ... c1·ivol que fí.Jsso o in tu i to do I lidado, sancção, perdas o damnos 1x.n·a os ci-
legisl·,dol' constttuinto. · dadãos ~ . . 
. Portanto, tamb:1m não póde ser accoito V. Ex. pcrmittc cttte o Pt•osidontc da. 

o projecto do Sr. Felisbollo FreiL•o na parte. Ropublica, pot' intormouio de um sou ro
que incide na mesma censura, do pl'ojccto do I prosentan1;c, exa.ctor, coUecto1', vd, dcclara1~· 
Sr. Arnolpho, e n:.~ ultima pttrto, pot•quo inconstitucion:.tl uma lei dccreta.dt~ pelo E:!
limita. uma faculdadp d_o .E~tado, contra. htdo 1 
text.o oxprosso d!l Consl:ttmçoa.o :. isto é,. o UM Sa. DEPUTADO-V <i. doclara.r qun a lei 
P!'OJGC

1
to de S. Ex. é tambem mooustttu- é impraticavol no cu.so. (TI"ocam-se apartes.) 

ClOOa . -
S,i, portant.o, St•. PL•osidente, algum outro O Sn .. JoÃo LUJz ALVEs-Eu declaro que á. 

substitutivo, que tenha a. rara o imprevista intel'veoção do PoLlot• Exocu1.ivo prcfit•o a 
tortuna (lo rosol ver cstu, questão, som uma calamidade dos imposto.-: intor-cstuduacs. _ 
revisão constltucional, si algum out1•o sub- 0 Sa. ANIZIO DE AnRrm uá um aparte. . 
stituLivo a.pparecer, é possível que ou ainda 
possa da.r·Lhe o meu vuto. Por emquanto, O Sa. JoÃo · LUiz ArJvEs - Mas r1uc· 
não. adeanta. a lei~ 

0 SR. ENJ~AS MARTINS -""- Fixa· os prin· 
cipios. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVEs~Que o Supremo 
Tribunal Federal vae applicar. 

Estou, porém, de accôrdo com o nobre 
Deputado pela. Bahia., em uma parto do no
tav(ll discurso que pt•ofm•iu e em que foi 
coherente . e logico ~m- suas atfl.rmações, 
s~stentarido tt escola da prohibição absoluh.. 

Estou de accôrdo com o in:m collega e o sa. ENJ~As MARl'INs-E' uma lei regulo.· 
am_igo, companh·3iro do bancada, o Sr. David mentadora da Constituiç~ão. 
Campista, :. ou existe, conforme . affit•mam 
os nobres Dopulia.dos impugnadores do im
posto inter·estadual,a prohibição . em clausula 
expressa. da Constituição, e não ha ncces· 
siil~d~ .de uma lei CLUO V~nha definir esse 
principio (apoiados), e tanto não ha ne
ces~idttde, q11o .o Supremo Tribunal .,já tem 
applica.do esse principio intet•pr,eta.lldo odes-

VC)l. V 

O SR. JoÃo Lurz ALVJ~s-Si o Estado_ a dcs· 
I'Q.Spcit:lr, quem vae executa l-a~ 

O SR. ENI~As MAl~TtNil- O Poder Ex
ecutivo. 

O.SR •. JoÃo Lurr. ALvEs-Intorvindo,antes
dc se regulamentar o art. 6°! 

li O 
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: Esta intervcmção sei'á . o garrote mais

1
-_.··. A leLresolve o_ problema dos -impostos 

- · tre~endo que se póde pregar á. vida auto" inter-estaduaes ~ ·Faz desapparecer. _os :;!Dales 
norn,xca dos Estados~ - ._. de que nos qumxamos ~ Nau; a, let nao faz 

O s · .. · G · ·-.-• ·L · ,.. . ..· . t . o - mais do que mudar, em certos casos; o m:o-
. . R ALDIN.0 ORE~o - · 2 ar · ô _na~ menta e a fórma da incidencia do imposto, 
prec1sa de regulamentaçao. (T_, ocam-se apm- permittindoror lei ordinaria aquillo mesmo 
~ es.) que se faz actualmente, segun<J._o l[lintía 

O ·sa. "JoÃo Lurz ALvEs- O ·art. 6° não opinião, muito constitucionalmente. 
:precisa ·de regulament;:v~ã,o, , foi o aparte A grita fe.ta em torno dos impostos in-
que .. ouvi do rwbre Deputado pelo E~pirito ter-estaduaes é determinada, não pela incon
Santo. . . . ; sti!.ucionalidade · delles, mas pelas nece,~sida-

Por que razão~ Pois si o a.rtigo que diz (les do· pQVO. Si a lei não resotve o proble
respeito á proprla essencia do regimen fc- ma economica. e praticamente, é inutil, não 
del'ativo não precisa de regulamentaçâo,para, deve.sm· votada. 
que vamos regulamentar os outros? (Ti·o· Ah r o perigo _para mim não esti no ün• 
cam~se apartes·) posto inter-:-estadual. Não é elle que ha de 

Dizia eu: ou a lei teria de ser executada, fazer , como pl'Ophetizou, com o al\101' de s~a 
recorrendo cada cidadão, em especie, ao palavr-a (}ioquente, o nobre Daputa•lo de Sao· 
Poder .Judiciario, e pol' isso es"a lei é desne· Paulo, a.'es

1
.Jhace!ação desta grande patria 

cessaria,_ porqu~ a prohibição existe na Con- bra.zi.léihl. em republicp.letas. O que poderá. 
stituição, ou . a lei Yae ser executada por determina1> esse esphacela.mento e fazel' com . 

.intervenção· do .Poder l~:tecuti vo. que o !la desapp .reça como nacionalidade in· 
- _-.. _Más, si e5tãu em desa.ccôl'd(l os nobres Depu- tege~ütz<tcla do mappa das naçôes é o ·cer
tadus quando definem impostos de consumo ·ceamento da autonomia estadual, já conq_uis
e .de import11ç'fto, não vêem o perigo tHt in- tadi1, .porque ossoé o solído fLmdamento da . 
torvenção do Poder ExecuGivo pa,ra inter- rtepublica. _ ·• . 
pretações de leis a seu tali\nte '? A. Republica pel'iclitarâ .<p.tanclo forem cer-

A c:Llarnidade· se1•á. maiol'. !\las cu · hão cJadé:t~ a ~ auto"nomia e a independenc:üa. dos 
·acho inocua o inoJTonsiva a lei em cle1Jate; Estados e municipios. 
àc-ho·a eminentemonte perigosa o fataL · , 

os nobres doputados atnrmam que a maio- Como dLsse, lenrlo tim artigo que pu-
ria dos Estadus, na a.el;ualidade, não podem bliquei o u.nno pa~sado, si é para o .cercea
disponsal' os impostos inter-estaduae::;; reco- monto d '·autonomia estadual ·- e municipal 
nhecem ss. gEx •. que algüns Es .. ados não (llle esl;amos convergindo, declaro que para 
podom dispensar osses impus Los, po1·. 1ue dol- ·isso nã.ovalia a pena. ter mudn.do de · Gover-
1es aut'erem a mt\iot: parte das sm1s rendas. no; (ilpoit!dos .) · . . · 

o lh,eto existo p(>l'ta 11to. os gstados pro· Não é, portanto,., nos impostos intor~es· 
dsam desse~imp:Jstos para. vi.vermn. Que tu.dmtes c1ue os&á o perigo do esphacola· 
faz 0 p1•ojucto· do SL'. AI•nolpho Azoveuo ~ nwnto. O perigo está, primeiramente em 

Corno s, Ex. a.crcd.itn, c1uo it tbeoria. da não se f<l.zet· a nossa omu,ncipaçã.o economica, 
.igu;.Lldttde t1•ilJutal'la, JWs:m paiisa.r, subs~i- o em Mgundo log-ar, est(~ no de::H'(•speito á 
tue 0 momcm to da incidene.ia-a.dn:ritto quo lilw·::da.U.o o i:L autonomi:.L confo1•irla pela 
a wercadoria, seja trllnlt<:tda no territorio es· Constituição a.os 8sta.tos. (Apoiados.) 
tadnal sob a fórma de imposto ue consumo. As tentativas alJsorventes vã;.) se ·fazendo 

l~' . sabido que a, tribur,ação do impo.-;tu de séntír. Hontem era n .. unidttde da magistra
.consumo é de a.l'recadação muitíssimo dis- tttra cruo se r·eclamava, em nomo.não sei do 
.penu.ím.m,, já por sua fór1na, já. -po1•. sua fismtH que princípios . .. . . 
lização, já por seu processo~ O SR. GERMANO FIA.ssr.,ocrrER - Isto é um 

Acontecerá. que _ os E::ita,dos, não podendo absm•do. 
dispensa1• essa fonte de renda e estando 1n·o~ 
hibiilus detaxttr de outro mudo, precisando O SR. JoÃo L1:.nz ALVES- Estou n.lludindo 

· pol•outro.ladó' ~Jquiparu,r sua renda á.quillo ás ten·tativas. · . . · 
que·actualmente arrecadam, serão .fo1•çados, Ama,nhã será a interpretação metaphysica 
desde que os impostos de cousmno exijam e :.;ophi::itica da faculdaqe que teem .os Es· 
malor despeza .de arrecadação, a augmontal' tad.os de logislàrem sobre as leis pruccssuaes; . 
a t1ixa, do imp()Sto q.ue :actualmelltO cobram, tlepoiS SOL'(t a _ interpt•otaçã.o ilo art. 6° 
augmentanclo o mal-estar .· oconomico, mas ·("po.1·tesh .como lroje é uma questãotr.butax•ía 

· ~ugrnentando com a sancqão do Congrosso, que se levanta, contra lli:3}>0S1Qão expressa. 
,t9:nl ,nom.ede llil1a . lei quo auto1•izr1 essa ex~ da Constituição. (Apcwtcs.). 
toi'dão. . · .. ··•· -· . ,O perigo, po1•tanto, não está. nos. impostos 

· ·· .Demai;S, colló,quemo~nos , no ponto de vista. intel'-esta.dua.es,· mas no cerceamento, da·au-
::econqmico. ' · · · · tono mia ·política.· dos Estados, que _ sem ella.,: 
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·não podem subsisti!• (apoiados) ; o perigo 
'está na falta _da emancipação economica. 

aperfeiçoado o invento em i.odos os seus de
talhes~ 

.· Coloni&d.e todos os povos, como·disse, .ha 
dias,- . ·o · illustre · • Deputado, Sr ..•. Ga.stão da 
Cunha, meros consumidores, devemos en
xergar a traz das reclamações contra este im
posto, não . a grita do patPiotismo, não· o 
reclamo dos Estados contl'a as necessidades e 
soifrimentos economicos que. experimentam ; 
a ·grita · maior, a . grita de tod,j momento, 
não é dos nacionaes, é do proprio commercio 
estrangeiro (apoiados) que quer o monopolio 
economico n0 nvsso paiz. (Apoiados e apartes.) 

·Estou convencido disto, e hei de provai-o 
opportuna.mente, porque hei de voltar á 
tribuna sobre este ~tSSilUlpto, e a minha. 
these ser(~. esta·: é1S grn.nde~ reclamn.çõed são 
do commercio estrangeiro, contrariado pelo 
augmento da producção nacion ~I·. O estran
.geil•o não quer, nao póde admittir- .a nossa 
emancipação economica, unica que nos resta 
fazer depois da emancipação dos. escravos e 
da emancipação republicana!! · 

Tenho concluido. (.Muito bem,; muito bern. 
· Palmas no 1·ecinto cob1·em as ttlttmas pala-oras 

do orador, que é ab;·açado e comp1·imentado 
J'JOJ' muitos dos. Dept~tados ptesentes.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

Vão a imprimir os. seguintes 

PRO.JECTO:;; 

N. 23) A- HJ03 

·C1·êa sob a dénominaçâ:o Santos Dumont ·um 
premio· de 200:000$ · pa1·a ser confe>"ido 
pelo Cioue1·no Fedei'al, medi"nte conmwso, ao 
aerona·utaJ;;·a~iluiro que p~·imeiro preencher 
as condições qtte estabelece 

O }H'ojecto subm.ottido ao ·estudo da Com· 
missão de Orçamento crôa um pr•emio dHno· 
minado Santos Dumont ao aeJ•onauta bt·a· 
zileiro que prehenchcr as condições nollo 
estabelecidas. 

O Dr. Alvaro de carvalho, ao fundamen
ta.l-o, lemb ·ou que oBrazil, tendo Ot'gulbu de 
possuir um lilho. como Santos Dumont, estil. 
.este na obrigação -de pruvar que seus inven
tos não são simples sonhos ; mas de::;cobertas 

Si o vapor tem produzido o apparechnen.to 
dos grandes trans<-dlant.icos, que correm ve
loze.:; pelus mares, vencendo·. enormes distan
cin.s e app1•oximando os continentes, o tam
bem fez nascer as possantes locomotivas que 
arrastam um numero alto de tonel\.tdas, es
tabelecenJo o commercio elos homens em 
bases solidas, facil é de calcular os assom
broso~ resultados da navegação <.torea, uma 
vez conquistada a sua segurançêl. pel:..t diri
gibilldad~- dos aerostatos. 

A ma teria do projecto entente com o inte
resse geraJ do paiz e até com altos interesses 
da humanidade. 

A Cvnimlssã.o do Orç~~rnento, deixando ele 
fazer mais loog,lS commentar·.los sub ·e a. im
:portancia do premio creado, pensa quo o 
projecto devo ser appruvado pal't'l.. os seus· 
devidos .offe.itos. · 

Sala da; Commissões, setembro de l90B.
Cass·iano elo Nasc:·mento, presidente.-Galeâ'o 
CaJ·uccllwl, relatoi'.-FJ'W?cisco Sâ.-fmwinrlo 
Pitta.- A.Hizio de Jlbrett. 

O Congresso Nacion.al resolve: 

Art. 1.° Fica crea.clo sob a denomina~'i.o 
de Santos DLtmont um premio de 200: OuO$ 
para ser cun ferido pelo Governo Fedot·al, 
meclia.nto concur::;o,. ao aeronauta bl'azileiro 
que p1•irneiro preencher as condições da. pro-
sento resuln,;ão. · . 

Art. 2. u São con Lições para obtenção do. 
pt•emio: 

1.~~. Realizar-se a prova cntl'C as data:-J ele 
13 de maio de 1904 e 31 do dezembro de 
1905. ' 

2. 1\ Sm' o vohiculo Lle locomoção a.erea em· 
pregado pelo cuneurrenr.e o balão diT'igivel 
ou app:~l'elho de a,vin.ção e servir se elle 
exclusivamente dos recur·sos da aeronave. 

3, 11 Trans ;JOrtu.r pelo menos um. passa• 
geil•o. 

4.a Pa.rtir da explanada di.t Escola Militai', 
descer na Escola Naval o voltar á Escola. Mi
litae, ·circumdttndo na ida ou na. volta o Pão 
deA:5suca1•. 

Art. 3. 0 Revogn.m-se as disposições em_ 
coutrario. '·· · que trarão proveito pal'a a humanidade e 

:para n. Pat1•ia. 
·O pro,jccto tem o intuito de :Caze1• um con

curso de navegação aeroa nesta Capital, o 
qual proporcionará a qualquer . cidadão bra.
zileiro uma occasião feliz de mostrar v.s va.n• 
·tagens do balão dil'igivel, problema que está 
sendo·est.udado com certa sofl'I•eguidão ·.pelos 
ma.is competente:> ·homens dê sciencia dos 

Sala dn.s sessões, 18 de setembro do 19Q3.--
Alvaro de Carvalho. -Cassiano do Nascimento. 
-Ribei·i'o Jungtteú·a.-Ante1·o B.otelho.- Ar
nolpho A.~evedo. - Rodrí,qttes Saldanha. ----· 
J1!lello Mattos.-Maw·icio de Ab~·eu.-Fonseca 
e Si&ua;-Euzebio ele Andrade,-· Wanderley de .. 
Mendonça .-Celso de Sott.za .--Jouiniano Car!': 
, atho. - Erico Coell~o.- A. Mm·eira • da Sil'l)a• 
-Ocw los OavalccmU .-Pm·anhos · Jllontene{}ro. 

:'povos civilizados; . · 
Escusado será salientar a·revolução quo se 

1l1a de operar_ na vida das nações, uma voz - Pn anci:~co RD'nlail·o.-Jorro Lw:: A.lves •. -
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, : Bé1~~ardo · · .·· Hortà -~ ·.;_ •1V. •·· B?'C!z • .:..... FelisbelloJ ... V.qtação do proj.cct,o n. -224, de 1903, auto· 
:· FreiJ·e.--Carnei?·o de Rez.endo.-Teixeira de tíza.ndo o Poder ~xecutiyo a a9rir.ao Minis~ 

Sci';...:.,;..:Rod1·igues ·Pernandes • ..;_;.Jlfanoe~ • Fu~-~ terio ~a Industl'ia,_ Yi~ção . e.Obra$ .Pnl:Jlic,à~·, 
ge11cio.~Ol~ga1·[o .11Iaciel .·-Co.1"los _ Ottoni.- .o cre!l,Ito .extraoedmar10 .. · de.~OO$_parao.c.~q~~·: 
Leonel Filho.~Gonçalo . Souto~ -- .~-h·roxe~las rer ao pagamento das gl:atific~;tçoes . pe_yula·~ 

-'Galvc7o.~Bernardo_ A1itonio·.- Tolentino. dos aos losescripturaeios do . Thesouro Federal 
Santos .-'-Candido Fe1-rei1·a de Afn·eu.-Nei'Va: Bernardo Hilarião Alves da Silva o Alf1•edo 

· -Castro Rebello.-Tosta.-Fclix Gaspctr.- Regulo Valdetaro,incumbidos da tomada._ de 
-'Satyro Dias.-Alencar Chtimarães. - Lame- contas da Estrada do Ferro Carangola e 

:. nha L1:ns~ - Vergne .de Abreu. --Eugenio Santo Eduardo ao Cachoeiro de Itapemerin.1 
'l'ow·inlw . - Eloy · Chaves. - J mnes Da~·cy ~ (~a discussão) ; 

,- Camp,os . Çartier. - Teixei'i·a ,. B.lwndao • · •. Votação do projocto n. 225, de 1903, auto
. (Estado no RJO) ~ -- A~tgusto d~ Frettas.- - rizando o Poder Executivo a abril· ao Minis

Augusto V"_asconcellos. - pom~ngos Guuna- te.i'ÍO da Fazenda o credito extraordinario 
roães ·-:- Vo.lo~- s de ~as~1·~._-I·e~rez?·a ~aga.--:: de 32:86P$300 par~ occorro! ao pagamento. 

· Henr~que Sd{es · Gdeao Ca1 vallw.l. · Gal'Vao dos ordenados devidos a Joao da Cruz Secco; 
Bopl~stc!.-Lmclolplw Sen·c!. be~ corno os juros da móra (2a discus~ão) ; 

Discussão ,. unica do parecer n. 106, de 
1903, indefe-Nndo •o requerimento em que l\." 

. At~toi·iút 0 Podei· Executi'Vo a conceder seis alumnos Ol;tvintes das escolas superiores 
.mezes,de . licença, · com .01·denado, ao n1•• pedem uma· época especial para exames de 

,. Qscar Vianna,p· _rocü1·açlor se_ccionalno Es- preparàtorios, em outubro do corrente anno; 
com voto em separado da minoria ·da Com..; 

tàdoda Bahia, em Jn-orogaçao daqttella em missão delnst~·ucção e ~aude· Publica; 
cujo goso se acha, para t1·atm· de · ·sua sattde -

Discu~são unic.:t do p1•ojecto n .. 229; de< . 
. A' Com missão de Petiçõese Poderes foi pr-e~ 1903, auto1·izandci o Por.ler Executivo a .coa:. · 

sente o )'equerime·nto em que o Dr. Oscar ccdcr >êio 3° official. da Secretaria de Estado . 
·:,_: ~ 'Vianna. procurador da Republica na secção da Justiça o .. NPgocios Interiores Maiimiano·: 

da..-Bahia,solici ta se1s mezes -de licença, em- Rod1·igues Barbosa um anno de llcenca com 
< p~·orQgação da quellle foi concedida pêlo ordenado pàra trata1· ·ue sua saude onde lhe, : 

. Presidente do · Supremo ·· Tribunal, para tra- convier; · 
tamento de saudo. . 2a discussão do ~ pi.·ojccto n. 267, de 1902, 

Atten,Iendo a que a moLestia ·do suppli- autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
eMite- est(t. devidamcnto comprovada, é a Ministorio da, Marinha o credito exl.raordi-· 
Commissão de parecer quo soj1 deferido o nario de 850:000$ para ·pagamonto dos con- . 

:.pedido, nos t.Ol'mos do 8eguinte projecto certos nos cruzàdorcs 1'iradente.~ c Benjamin 
Constcmt, cruzador-torpedeiro . 'l'upy e vapor- . 

O Congresso-Nacionn.l l'Osol v o : de guerra Car~os Gomes ; . 

N. 232- 1903 

Artigo unieo. E' o Podet• gxecui.ivo auto- 2a. discus~ão do·projecto n. 116 A, de 1903.,-
rizado a. concedet• seis meze;-; de licença., com (do Sen::tdo) isenLando do pagamento de.im-:
ordenado, ao Dr. Oscn• Vianna, procurador postos de importação os materiaes impor
seccional no Estado da Bahia, em prorogação tados . pelf1 Municipalidade de ~'loria.nopoHs 

· daq_uellá. .em cujo goso se acha, pa1•a tratar para o ftm exclusivo de serem empi•egados 
. de . sua saude.onde julgar conveniente ;• ro- em obras do esgo.tos, abastecimento de agua., 

'< '.,-vog~das as disposições em contrario. illumin'ação c viação m•b:wa da cidade ;· 
. S~Úa das Coinmis.:;ões, 21 de seternb1•o de 3a discussão uo pl'ojecto n. 365, de 1902, 

": 1903.-'-Ta'Vm·es de Lyra, presidémte interino autorizado o poder Kxecutivo 11 abrir ao 
> ~ 'relator :- Jose Eu~ebio. _,...-- Euzebio de An- Ministe1•io. da Justiça o Nogoc\os Intariores . 
· · d1;ade. o ci•edit:> . extraol'llinario de lO::JOO$ paru. · 

,. :· - inde~n.ização : ~o _lentQ_ ·do O)rinnas(o · NQ .. / 
· ,.·_ o Sr.-. Presld~nte-Esta.ndo adea.n- cional, ·bacharel . Joã.o Ribell•o, . da. despoza.· 
·::·: ~a;da a hdra, designo paro. amanhã~ a se- fmta. com a publicação· das ób1•as Histo,·1a do ·, 
: _: gúiote ordem do dia: Oriente e Gr·ecia e Historiá do Bra;il ; . · 

.
· __ ._P·. ·. r __ ii.l_Ol.ÍÍ_•a .. p.ar .. to. ··(·a.·.t. é .2.·1/. 2:lú.>·.ras.· ou ante.s)·.. . 3a discussfto do projecto p • . 205, de 1800, 

autorizando o Poder . Executivo a contar a. 
·continuação da votacãodoprojecto n. 118. Ma~oel Joaquim .·Machado, pat~a. . toq()S ·os . 

4estoanno, . quo crea no Distr~cto Federal em~Ltos, o tompo queJhe tenha sido, descon
·rnais uma seccão. da Justiça Federal-( 3" dis~ tado em vi_rtude1 da co-pai·ticipa.ção com a 

., >Ctis~ão) ; · · · · revolta de 6 do setembro. · 
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-Seguncla parte (ás 2 1/2 horas ou antes) : 
:·.~ _·çontirmação da-2& di.scussã.o do prvjecto. 
n'~ ' 329, de 1901, declarando da competencia 
privativa da União decretar impostos sobre 
. ge.ner.os · de origem . o;trangeira, e dando 
·q,ütras ~ peovtdencias ; · 

Continuação da 3a discussão do p1•ojeeto 
n~ 170 A, de l9J3, substitutivqi do prQjeçtó 
n. 105; de 1902, que . regula ,as marcas .de 
propr .elad3 dos a.nimaes . muil.r, . cn, vàUae o 
vaccum em todo o territorio da Repubiica .. 

Levan_ta-se a sessão ás 4 horas lla.tarde . . 

ssa SESSÃO EM 22 DE SETEM:SltO DE 1903 

Presii{enc:.a dos S;·s. Paula Guimco·aes (Presidente) Oliveira l''iguei;·edo (Jo Vicc-l't·e
siclenle) c Paula Gtti1narães (Presidente) 

Ao meio dia procode~se â clnmada, a que O Sr. :~leneat· Guhnat•ães 
(1° Sec;•ctar·io) pPocede á; leiturLL do scgüínte 

EXPEDIENTE 

. respondom os Srs. Paula Guimarães, Alencar 
Guimarães; Thomaz Accioly, Wanderley de 
Mendonça, . Joaquim Pires, ·Eugenio Tuu-
ririho, Anthero BC> te lho·, Luiz Domingues, · Officio,:; : 
Rddi'igues Fernandes, VirgiUo Brigido, Edu· Do Sr. lo Sêcretado do Senado, de 21 ito 
ardo. :Studa,rt, Gonçalo Souto, ·Ta.:vares de ·corrente, :transmittindo 'doris autographos, 
Lyra, Eloy de SOuza, Teixeira de Sà, E r.;. s'loncciOnados; das :Resoluções do CongL·esso 
mirio · CoutinhJ, Bricio Filho, · 1VIalaquias Nacional, abrindo o credito cxtrao1·di.nal'io 
GóÍlÇalves, Julio de .Melfo, Corn ~lio da Fon- de · 1.849:806$5/L para acndil• ao paga~ 
seca, Euzebio de Andrade, Rodrigues Doria, mento de concertos l'ealizados e por se · reali~ 
Jo:v.iniano do Caevalho, Felisbello Freire, Do~ za1•em em di versos navios. da Armada Nà.cio· 
mingos . Guimarães, Tolentino .· dos Santos, nal e o SLtpplementat; · de 1.481 :357$5L2, <L 
Paranhos Montenegro, Ro1rigues Saldanha, rubrica 21-.Muniçõcs de bocica- art. 81) da 
Bern:trdo Horta, Moreira Gome.;, Galdino lei n. 957, de ::W de dezemln•o delVU2.- In
Loreto, Hereqia de -Sá, Col't'êa Dutra, AU· teird.da ; archivem-sü os alltogra.phos . 
. gn~to de Vasconcellos, O<tlvão Baptista, Do mesmo senhor, de igun.l d;~ta, remet
Silva Ca.stro, Mam·icio do Abt•eu, · Carlos tendo um dos autographos 9a. Resolução do 
Teixeira Brandão; Ribeiro Junqueira, Bueno l'ongt'csso N:.wional, autot•_i;,:mdo o Governo 
de Paiva, João Luiz Alves, Loonel Filho, a concodl.ll' isenção de impostos por uin anno 
Henrique Sal1es, Calog:n·as, Cat•los Ot"tuni, .<í Companhia, Estratla de .Fért•v LoopoldinU: 
Manoel Fulgencio, Noguoil•a, Olcgario Ma- para. o material necessario e indispunsu.vel 
ciél, · Wencesláo B1•az, Rodolpho Paixão, par<l a l'eparação, melhoria e a.ugmento dO' 
Moi•eir .~ da. Silva., Jesuíno Cardoso, Bernardo tri1fego- Inteirada.; archive-sc o autogt•aplto. 
de-· · Ci1~pos, Francisco Romeiro, Valoisde Do Sr. goJVP.L'nador do Estado do Pará, de 
Castro, Arnolpho Azevedo, Ama.ral Cez:.tr, 4 do corrento, env_ia.ndo uma representação 
Eloy .Ch·.wes, Ferreira Braga, Candído Ro- subscripta p_or va.rios intendentes munici· 
d~igues, Joaquim Teixeira Brandão, Ber· paes, relativas ú . revoga.;·ão do decr·cto 
nardo Antonio, Carlos Cavalcanti, Lamenha n. 4.812, de a de abl'il do corronte anno, 
Lln~, Francisco Tolentino, Pauh Ramos, 1ue prohihe a construcção de cut'l'aes de 
Abdon · .. Baptista, Germano Ha.sslochcr, Ca.s- u.pa.nhar p3ixes, etc.- A' Commissiio do Fa- -
sill.no do Nascimento, Vesplsiano do Albu· zenda ·e Industrias. , 
qual•que, Diogo Fortuna o Homl}.m de C:1r· Representaçã:~ : de S~ Ex .• Revdm. o Sr ... 
valho, bispo de - Goyaz, D. Edua.rdo Duar.tc .. Sil Vtt, 

l b s · ã por sou pro~urador, pedindo pagamento . de 
A re· 0 n, . ses.i 0 • _ . congruas atrazadas, vencidas e nãó pag:.ts, 'a 
'W l,h!n, u 11em dcbn,te a.pprovada à t\cta da que tom direito por lei.__;A~s Commissões do · 

MOldo tatntf.looclon.to, Constituição, Legislação o ,Justi~Ja o de Orça-
J~q,llf!J~•*P . fl,O .eJ!ip3diopto; monto, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:15- Página 2 de 32 

,;_~r,:;.!~.s~~ ... -:~:•~·;.~:.~~v.,:.· 

Ji·4t8: ·- '""''"':•·'7•···-•:,cc' ·;&::}"FXi~&~~s1'5Jjj~~ -;ê.A_~:Zl{A'f'c}•'·)'•J;,·;0;:2T0T',-f~1':::50~![S\í>'"'j';(fJ~'~C:-- ·~· •·•· ·····' 

;::-<':.· <;:...:;...;. ' ... ~ .. 

· · :R,êquerill1ei1tos: . _ < • .--.--• -••••• i i•·-·_·_ · .----·- O·SR·. GERM'ANo · HA.sstócii~~--~etiro•IUtl 
"<'· ·-··.· . . ·• •· .. · .---- __ -. · •-· .•. ·•·•·• -i _: . :i--·- - ._ ._ . ··-··•- ·_ .•. aotelegramma que annunciaaqueima das 
::_,::;De l\{~r.Ia Laura·11~rqu(3Jd?s §<tntos,_pe-:-. •-Biplias prote~.tantes -cm·-·Pernambuco, .. ·pelo 
·-d_!fldo m;na pensao.-A. qomm1ssao-_de PeJl-_ ·rradeCelestirio. 

sges e Contas. ·• . .· .... .... _._ _ _.. __ • __ •. · Telegra1mnas transmittidos cí _ impeonsa 
De José Antánio de Oliveira Costa~ tele·. do Rio ·por __ mp. pastor. evangelico ped~m 

araphisttt.'chefeaposentado,- pedindo .. collta- provideilCias contra este facto,. temendo até: gem de te.mpo pelos fundamentos de direito que possl},m os pa~tidf,Lrios_ da religião soffter. 
que expõe. ___ A' Commissão de . Fazendc~ e qua.l4_uer aggressao pessoal. _ . · . __ ·.. · 
·Industrias. ' _ · Sr. Presidente, ·dirijo-me es pocialme_nte á, 

·Do bacharel Luiz Vil lares Fl'agoso, sub
biliothecario dt~. -_ Faculd_ade. _·_de ·.Direito do 

. R,ecifo, pediDdo aug_1nento de vencimentos. 
_;_;,A· Comniissão de Oi·çameoto. 

illustre. bancada •· de Pernambuco, •. ·•· represen~ 
tante de um Estado de tra1ições . li beraes, de· 
um EstaJo que figura na. historla da civiliza
ção •· brasileira,como um dos que mais contri· 
buirmn •para que chegassemos.ao estado __ ·de
adea.nktmento a que chegâmçs. SS. · EE:x;, 
em cujo :Dio se encontram êatholicos fervo
rosos, _ catholicos intransigent. ·s; ·.pensarão,. 
entretanto"· por uma só cabeça, ·sentirão 
como um só coração deau te deste facto, q 1.te 
inJubitavt~tmente ê. uma affL'onta ao esta.do, 
do civilizaçàõ a. que attmgimos. 

Eu espero,. como representante cleum:Es~· 
' Eu uãosei, Sr. Presidente, até que ponto -tado que conta em sua. população. 300 mil 

· · esta. noticía é verdadei-rt~. _ ,. acatlwlicos, qtte ()S ·meus, illustradus collegas 
- • Qusta.-1:nea crer que Ee pretenda renovar permtmbucauos a.pr.esentem este pr·otesto ao 

este.acw de vandalismo,.conrra. o qual · pro· patdotico governo de. Pernambuco,.guyerno-

O .!!h•. Germano Hasslocbe'r 
(·) - Sr. Ptesídente. as f,Jllul:s dlal.'ias qesta 
C~tpit.al• annunciu.m para_ dommgo pro:nmo, 
no Recife, ur}1a repetição do acto solemne da 
queima das Bíblias w·otestantes pelo . ft•:Lde 
Celestino, accrescentando que esta, cerei!J.O
~Ji.a deve ser _presidida pelo bispo de O linda. 

testa a consciencia republicana deste paiz. que emer·gi_u do um partido perfeitamen·te 
-- . . - - . f orientado e que tem comprehensão exacta. 

- Entr·ctanto, si for verd<t,Jeira. a no ;icia,- do que sejam os fundamentos e o pensameq,to 
eu não ·terei perdido o meu tem1)0 ·em -. assi- dos que- prom0v_eram a elaboração. de nossa. 
oorwJar o facto, para que· fique registra(]o o '1 't · - · 

·_·'p0_r_ 1_Jtesto_ •. cl __ u_· ele_ vanto.em no. me daJiber_-_d_ád.e· IJODSH tuçao.- · ·· - ··-·- ·• · __ ··• ·· · _-· -._ · ... _' . Era o·que tinh~ ~dizer, Sr> Presidenteo 
das crenças e cultos gaeant1dos pela Const1- (jJbtito·bem ; muitó:'l)e?1~~~) ;> -

.tuição, e mais, para qtw as miahaspalavras 
êchoemneste pajz;COlllO llffi protesto dolOl'Ow 
so da:~ almas sinceramente_ republicanas. 

Custa-mo a cro·,·, 81~. Presidente, que isso 
. aconteça em Pei·n:1mlmco, parecendo-mo 

·"'. até q .1e este l;elegeainma é uma phantasia 
'• des~inadaa impressíonal'··GSta Qa,rnara,oude, 

· h~ bem pouco·s dias, este assumpto foi dis · 
éutido. . 

. . Si for verdade, si, com etreito, este frade, 
pa.trocinado pol(fbispo ·de Olinda, pretende 
impt·es.sionai' o Brazil com um .acto como 
este, da q_ueima •· das • Biblias protesta,ntes, 

O Sr . • Vuliô d~ Mello--,Sr. • Presi
dente, as·_ palavras quo acaba de proferiL' o 
n·oõr'e • Deputado pelo -Rio Grande do Sul, 
Sr. Germano Hasslocher, · o brigam· me ·a vir 
.á tribuna pa.ra declarar que a repre::~entação
pernambucana não tem absolt1tamente co· 
nhecirnento do facto _noticiado pela im· 
prensa de,'jta Ct~pital. (Apoiados ,da bancadcc 
pernâm,bucana .) · 

Pos~(). gal'antir • á Camara. que as autori· 
da<le.3•_· do Estado _ ue Pernambuco saherã~-. 
cuniprir o seu dever. . • · · 

0 SR. GERlYÍANO 1-fABSLOCIIER-Muito bem •. 
0 SR. JULIO DE MELLO, •• como cóstumam 

fa.z<w, sempro que a. sua -ttcQão so torou, 
necessal'ia. . 

E'. esta· u. simples ·explicação c1ue ju1guoi· 
do meu dever• da.P ;t Camal'a depois do que 
disse o illustr•o t'eprosen tan te do ltio Grande· 
do Sul. (Muito barn; muito ·bem.) · 

. . devemos considerar isto como uma verda· 
deir.1 represalü1 ils _· ceni:iut•as que .· su1•giram 
n_el:lta Casa, ; censuras que não vlsat•am nern 

·-podiam ris.tr o livra • exercicío elo culto ca· 
tholíco, que toJos re'!)eftu,mos O flllOPOlDOS 

~ ver garantido, 1nas. vet>dadoira _ I'üpresaliit 
ásisimples manifostaçõos. quo_ ac1ui sul'giram 
em nome dest_à mésma libet•<lade {lO crenças; 

._ :em no1ne dos_. ·catholiqos ·quo -•• reslrtem no 
;· . Brázíl .. e desejam vcr;respeitadaa.sua. re· o Sr.- Caslllano .•. ••do.· :Na8el-

,. ligião. • ·• . ··•• •· · .•. > > · -•--·••.•-·•· < · ·Dlento (')-Sr. Presidente, sou pol'tadol' 
· UMSR • . DEPU'l'Aoo--~Qual é o teleg1•a,mma. ~ de uma representação, que me foi enviada 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:15- Página 3 de 32 

, pelos guardas da Alfa.ndegi do Rio. Gr.ande dos dâ Alfaridega ·í.la ,cidade dO · Rio Grande,. 
·ao· Sul, a quaLrem,etmrei á Mesa,-para qne Estado do Rio .Grande do Sul, pedindo au~ 
s~ja distribuida <t-·Commi~são de · Orçamento, g-mento de vencimentos. 
p~ra 4cllatomar conhecimento. 

êtsa. HmiEDIA Dl-J .SÁ ;_ Ha um· proj:~cto O _ ~1"· Ilere<lia (ie '§á (·) 
qué :triLta dos guardas de todas as alfan- Sr~ P~·~sidente,fallando o noh_re Dcputado -poe 
1 · · · v E . ·· ·d · t 1 c occasrao de apresentara pet1ção dos gua1·das 
cegas e : .· x.' como .- pl'esl en e c a om- da Alfan_deai1_ .· d_ o_ Rio Granclo_ do Su_ 1, irltel·-m'issão de Orçamento; póde interpor . os seus ~ 
bons.officios piil'a que eHe seja dado pi1râ. a rompi S · · Ex. com :o seguinte ttparte-que 
ordem do dia. Fica satisfeita, assim, a re· estava. pendente <la Commissào de · Orça
p_re_se_ n_tação que ~. - Ex. yac . enviar .:1 Mesa,._ monto, da qual é V. Ex. Pl'e.sidcnte. nm pro-

jeeto que j::l ·transitou em 2a 'discussão nesk~ 
Ü SR. CASSlt\:NO DO NASCIMI~I\'TO- A Ob· Ca.sa do Congrc:JSO ü qnc foi ernendado, man

seÚvação, até · ce<·to ponto espirituosa, do cla,ndo 'lue se tornasse extensi\·o o augmento 
nobr-o representam te do Districto FedernJ, de vencimentos a. todos os guar(hs da~ ai
me faz prolongar por alguns instantes a mi· ra.ndegas do paiz. 
nha .perm;mencia na tribuna. · · 

Não posso despir-me da. qualidade do 1·e- O SR. CASSL\:\"u Do K.\SCDIE:'I1'o-Depois 
presentante do Es :.ado . do Rio G 1'anll ~~ do Sul do meq pa1•ecer · 
e da Nação e . desde quo . determinada classe O SR. HEREDIA DE SA.-:-.J:.l ''ê V . . Ex. c1ue- · 
social representa aos poderes publicas, en- o apa.rte era muito procedente, o não luwir~ 
viando a sua representação por intermedio razão para cn1e V. Ex. viesse taxar de espi .. 
d~·rninha humilde pessoa, é do. l11dU deve1· rituoso aqui! lo c1ue eu dizia com tJdo o cubi
tr·azer essa representação ao co.nhecimonto ·mento, pedindo a V. Ex. que não rlemor·asse 
du. Camara dos Deputados. a solução desse assumpto, pelo qual se bate 

.· ·.· .. Quanto · á observação elo nobre Deputado, ho_je. 
si é certo c1ue existe projecto remunerando 
melhor os gu~trdas de tod:ts as alfandegas da ·Vê-se, pois, que meu aparte eri1 procedente 
R bl' a de d clara, v E · q 1e 0 e CJ tte eu .· aproveitaea; ã occasião Clll que 

epu _ IC ' ·· YO · e · · 1 tt • ..... x. · t · . s. Ex. falhwa. para t_'mplor<U'-.ll_w, solicitar a s,m&imento do meu nobre collega em que 
f(n;.;emmelhor remunerados apenas os da ca~ .sua protecção mo.,rno , ·em favor desta. causa 
pita.l Fed<wal. . · .. . . pela ·qual Ü'\nto tenho combatido, e. sei.tpecs
" E~l; porém,-como membro da .. Comm.issão de sasse a tt•abaJha.r jnnto da Cornmissão, da 
Ot·çamento, declarei que estaria de accôrdo qual é Presitlente, e onde tom tanta influen
d · t t · d d'd d .a, pal,'a que o parecer fosse s~m mais do .. 
es e que se · ra asse e uma me 1 a e ca.- c1oett interposto, do modo a não ser mais 

ra.cter geral, porque eu não podia concorJar m oteladn. a solu,Jto do urn assnmptú c1no, h.n, .. 
com esta prl!lferoncia elo nobre Deputado 
_pela Capital Federal. 1•nusi tro.~ annos, pelldc da. deliheru.ç·Tio (lt~.. 

qamn.ra. · 
UMA voz- Preferenciu in.justtt. Era hito o que tinha a dizer. 

o Sn. HEnEDIA. DE SA- Poç~o n, prtl11Yl'a. 0 Sr. Cas!!§iano do Nasci~~ 
V?u responder. ment.o- O nl)bre Doputaclo reivimiica. 

0 Sn; CASSIANO DO ' NASCIMJ;:NTO- V • Ex, para si agora as glorias. 
póde 1·espondor, pois tom basti1nte talento, .e 0 SR. 1-IEREDIA DE SA' _ Niiü reivindicô- . 
o bl'ilho da sua .pa.lavL'tt naturalmente o aju- . 
dará. nesta tarefa. · glorh~s; .· ape.nas respondi a V; Ex., mos- .. 

Mas, ·sr. Presidente, o assnmpto .deve ser tran<lo que o.men n,parte era procedente e 
tt'ata.do .·. por ·· occasjão-da discussão du Orça- ·não espir·i tnoso · 
monto ua Fa.:lendu., e é neste intuito qne eu O Sa. ·CAsSIANo no NAscrMEi'iTO-E tbi na 
envio â. .. reprosentu.ção á Mesa da Camat'<t dos re~tlidadc espil'itlioso o aparte, .o V. Ex. me · 
JJeputu.dos, sem comprehendet• o <tlcaoce ,do hade.Jlel'mit;tü• que dig<t que a iuéa primi
a.p:.u•te espirituoso e .gala.nto do nolm.l De})U· tiva de ·v. E:c, que é a quo cunsl;tt dos 
tudo pelo Districto Feder•al. An.naes, foi o 4Lugmento do~ vencimentos dos 
: :Passo ás inãos de V. Ex. a .ropre8ep.tação guu.t•das da AW.mdegu. dtL Capiiu.L. 

qu:, _por meu interriledio veiu, reservuudQ·mo 0_ SR_ • Ht~REDIA ·nE S_'A'.;__O 1n·irneü·o_ _pr_ 0. 
o direito de replíca.r. ao ,mett collega si achar . t fi d que · as suas ex:pressões.possam de qualquet•_ ;Jec 0 não é . meu; • oi o Sr. Sr~m1~aio Fc1•raz. 
mudo mollni.lt•ar.:Q<()rador que .Orl), .S3tlit•ige à OSR .. C'ASS!A~O DO NASCIMENTO-Sei que O 
Ca~nara.XMuito:}em, · muitoiJe~ito) - .... ·.··_ .. pl'h~ítiYo : proj~cto cv<L do Sr. SrunpuJo 

' 1 Vem á mesa;é lido e enviado á Commissão 
àe Ol'Çl.\mento o reqmrirnento dol emprclgo.~ 
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!'~f;~~ô' t. . -- -··- · 'A~NÂES -DA CA1\IARA· 
: : ~r,:>.,'JV. ;. ··: ,;~ --
· -, F'~~raz-.. (AjJarfes ·d~ Sr. He;·~dia -de Stt ) • . Nél:U'; tado por ' Pernambuco farell10S' . com .• eÚ<Ls 
·-)"~le'a~penafa.UàrtãoaJto, porque -o ,nobre De· umacorô~ , para engrinaldar a fronto ·de-s. · 
•r. P,utadonã.opúde)abafàr a minha voz e, si me Ex:. (Riso; muito-bem ; ·muito bem.). 
t dispú~e:Sse tambam a fallar assim, certo . . :· v~- J~~- no .. daganharia., porque disponho de o $r. Corrêa Du-tra n-sr. Pre~ 

·· bons pulmões. (Riso.) .... . - . . ·· ... - · sidente, o incidente que acaba de dar· se, · pro-
~ ;Ma,s-o ;nobr~. Depuhdo, espos:u:ldo . a ldéa vocado pela . representação dos guardas da 

:grimitiva,o anno passàdo, com o afam com Alfandegá do Rio Grande, em tão boa hora 
. . q1w trata das causas de todos os funcciona- ontregue · ao meu illustre chefe. e am1go, o 

\ .21'tQs. d~sta Capital, . 3:prese~tou emenda ~an• Sr. Cassiano do Nascimento, suggeriu-me a 
,:;~ ~a.I1do· tornar e:x:tens1 vo . e5se · .•. u.ugmento de idéa_ de a.presentat' um · PIJ>jecto que ha dias 
· .v:enciiuentos a todos os guardas das alfan- elaborei, esperando occasiao opportuna pa1·<.~ 

ilegas de todo o paiz, idéa. que já . tinha sido o submetter á consideração da Camara. Essa 
· ·pm• mim aventada no seio .da Commissão. occasião chegou. 

Ja ·Vê que não deve reivindicar .para si Esse projecto não se refe :~e sómc-ote aos 
· ·u · · - é "dê t ·á guardas da Alfandega do · Districto Federal, 

··aqui 0 quenao 1 ·. a sua, porquan ° eu J ma .. s aos de. todas as alfande~as da Republica;. 
havia:·expendido o meu modo de pensar, "' 
achand.o .que a medida devia ser po.:Jta em não fere a. Constituição, porque não contém , 

. prati~a, :maspa1•a t:Jdas <~s alfandogas do nenhuma d~sposição contra ollà; e, final-
-- paiz. mente, nM atfecta o erario publico, visto 
· · . não cogitat de augmento de vencimentos. · 
. ' O SR. BRICio Fn.:.no-A emenda mandando· 

t.ornar extensiva.· a medida é minha. (Riso.) O projecto propõe apenas a reforma _de 
umn. repartição que, desde 1860 até hoJe, 

· .. O SR. 'HEREDIA DE Sl;.'-0 requerimento se tem conservado . nos mesmos molde~ sem 
mand!).ndo voltar á Commissão é que é meu. alteração alguma, de modo que esses guardas, 

·· .-_ · ,( T1·occtm-se · -oa1·ios apal'tes •) prestando, relevau.tes serviços · ~o mo fiscàes 
0 Sa. CÁ.sfnA-No no NA.scll\mNTO- Do ex- .aduaneiros que >Sã::>, estão, entretanto, at~

. - posto res:ü~a quo a üléa é minha e a acçâo rados á margem e considerados· eomo guar-.
- - é do . nobre Deputado lJOt' Pernambuco, das nocturnos. Pretende-se militariza,r esse 

: 1iada mais restando a s. Bx. (Apcwtesdo -Sr ~ corpo de guarclas, composto de cidadãos re-
.c · Heredia de Sct.) - .. . .. - . . · .· . speitavois e ha.bHita,dos, ·que, podendo ter 

O apartado Hlustl·e representant~ da ca- aspiração a outros Gargos, são, pelo regulu.
pital Feueral teve para s. Ex. a desvanta- men to, etQrnamente·~guardas da Alfandega. 
gem de pô1· em evidencia que e:;sas glorias, Enviando á Mes·a ·o projecto, que ·funda
si gloi'ias houve, cJ.bem pela acÇão ao nobre meota1•ei mais minuciosamente o quando fot' 

,, DepiHu.du d.e Pernambuco. subrnettido á discussão, peço a V. Ex., 
O Sa. BaiCIO FiLao---Eu abro mão dellas~ Sr. Presid,ente, quo o remetta á Commissão 

(lUso.) · -. respectiva de c1uem espero justiQa, como 

0 Sa.CA.SSIANO DO NASC!l\IENTO-Acceite-u.s 
_: o nolJ1•a . Deputado pelo Distrlctó l?ederal. 

. Nem eu sJria hor}lem de disputar essas 
glorias. . . . ·. · 
· uevo declarar ainda que esta caus ~ dos 
guardas das Alfandegas da União-e não_ só· 

,·,. meo:to dos da· Capital Federal, me inte
Y>· ·rêSsa mtiitO de pertOr e UãO VejO 0 que 

podesse ·teL' motivc.~do o a.pn.rtedo Sr . . Depu
>t,ado HOL'Odia de Sá, tanto mais quando 
~u.vinha, .. como _ portador de uma repre· 

. si.lntação dos guardas de . uma determinada 
l;:-. Alfu.qdoga., contribuir pa1•a que seja uma rea
_,, ·· l~llade, pelo m:mos; . n1 lei .. orçamentti.ria 
tt-4rC':,<I~_ste anno, o· augmento ··· que · ~. Ex . .. tanto 

~~(-,_~:y f~~:j~hd~-:SQll Jorça_do a, ÇOnClt1il' qUO. •O fiO~ 
l
'fJ,E:' ~. :yl~en~o . deS; Ex. em dal'·me . o ·sou. aparte 
i~::;;> .. ~ope4.ecéu. - apt~s . ao int~ito reivindicttto-
;,;·> --•' ·rio . .. ·. ·· ... ·, .· . ..•. · ····•·· ·· .. ... · .· ... . ·. .. . . . . 
:fuc~:.r , :-P()ls be'i11, descanso .. s-. Ex. ; si -· '4isto resul~ 
.. ,;.:> ' . tarero. gi~riolas, .~u ~ p .. m~u Ç?l.Ioga ·Depu.;; 

i""' 

merece um projecto desta natul'eza. 

O SI•. P• .. esidente-0 p1•ojeeto fica 
sobre a Mesa até ulterior delilm1'a9ão. 

O Sr. Calogeras~ Sr. P1·esldentc, 
quando; lu. poucos dias, o nobre Deputado 
pela Bahia, o Sr. Noiva, ao discutir a. ques· 
tão das notas sujeitas .. a recolhimento, a;llu· 
diuà estranheza que ern seu ospirito pp.irava 
de, expirado o prazo, ser.em as mesmas -su· 
jeitas a determina.do deseonto, tive occasião 
do da1• um aparto a S. Ex., indagando qual o 
motivo dessa · estL•anheza, j(~ que o actose 
fundava em lei. 
· . ~arninha. resposta a S. Ex . . não insisti sobre 
esse p'onto por julgar sel' iun olvído do nobre 
Députà<lo pelª Bahia ,; ·vejo, po1•ém,que, pcir : 
orgã.os .de pubHCido.de · desta Capital, _ê acoi· 
mad() do il!ega.l o ac.to da ,junta da Caixl do 
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- 'Amortização anuunciando esse desconto, e s~ 
tem indagado em _que 1ei · elle .· se funda. 

Venho simplesmente declarar _que a lei é 
a de 1835, . modificada. mais tat•do pela lei 
ofl; 3.313t -de 1886, art. 13. -

, :Era~ o quo tinha a dizer. 

ORD :!!M DO -DIA 

O S1.·. Pr·esiden.te.-Não havendo 
mimero legal para se proceder ás votações 

.:das materias constantes da ordem do dia, 
_passa-se ~~. matoria -om discussão; . · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a discussão unica do pare
·cer n. 106, de I9u3, ind.eferindo o requeri
mento em que os alumno3 das escolas supo
riol·es pedem uma época especial para 
exames de preparatorios, em outubro do 
c_qrrente anno ; com vpto em separado da 
Jnin.oria. da Commissão de Instrucção e Saude 
Publica. · 

O i!b-. GerD'lano IIasslocber 
(pela ordem)-Sr . . -Pres1.dante, eu desejava 
que V._ Ex. me dess_e uma explicação : por
que esse prejecto sótem umtt dis_cussão ~ 

0 SR. PRESIDENTE-Peço licença ·a V. Ex. 
.Pal'<\ ponderar que não se trata de peojocto. 
O q,_u·3 está em discu:;são é um parecer inde
ferindo u_m requerimento. 

-0 SR. GERMANO i-IASSLOCinm-Si por ven
tura for !•ojeitado o parecer, ipso facto fica 
·prejudicado o substitutivo, isto é, um voto 
em .separado, ma~ como este é uma Lei pol'· 
quanto modifica uma lei existente, quo 
só pode sar revogada por ou'tl•a. loi1 nt'io 
sendo o projecto originaria da Com
missão de SauJ.e e -Instrucção PLtblica, devol'ia 
ser sujeito ás tres discu:3sões regulamenta
res, e n5o, como poder(.t. parecer, sómente 
a duas, pl'ivilegio só concedido a projectos 
.que são apresenhdo~ pelas respectivas com-
missões. . 
. -Neste sentido 6 que desejava esclareci· 

m.ento~, para saber si a . rejeic;ão desse pro
_jecto em . si abre a · 1 ~ discussão <lo voto em 
sepat•adó. 

_, ·o .sr·. Presidonte- Por occasiU.o 
.(la votação, quando ti v esse sido encerrada a 
discussão do parecer, a lV,lesa pt•etendia do
clarat• o seguinte·,que antecipa, para respon· 
-der ao nobre Deputado pelo Rio · Grande do 
$ul: -si for - approvadoo _ pat•ecel· -· d~t minoria, 
que conclue1Jor uin projecto; Qste se1·ácon· 
•siderado pela Mesa como em 1 a discussão~ 

Será esta a doHbel·açâo que a. Mesa tomal'á 
.quando, opp01:tunamente, fôr . sujeito á ·vo-

VoJ. V 

48t 

tação o pa.l'CcQr, c1ue foi dado ·como tendo só 
uma discussão por concluir, pelamaiol'ia _·da 
commissuo, indefer lndo -uma pretonção. 

Ninguem iliais pedindo a palavra, é oncer- .· 
rada ·a discus::;ão e <tdiada n.vota~~ão. 

E' annunciada a discussão _ uniea. _ do pro~ 
jccto n. 229, de 1903, au t'orizando _ o Poder 
Executivo a conceder ao 3° offtclal da. Secre
t :tria de Estado da JustiÇa e Negocias Inte
riores Maximin.no Rodrigues Barbosa umn.nno 
de licença. com ordenado p1ra t1·at<:tr de sua 
saucLc onde lho conviel'. 

Ninguem pedindo a _ pn.la vra, ê sncerradn. a 
discussã' e a.dia·da. a votação. 

E' som debate encerrado em 2a. discussão 
o art. unico do projeeto n. 267, de 1902, au
torizando o Poder. Executivo a abrir ao Mi· 
nistorio da Marinha o credito extraordinario 
<le 850:000$ par.t pa.ga.mento dos conceeto:il 
nos cruzadores Tiradentes, Benjamin Cons
tant, cruzu.dor-torpodei·ro 'l'upy_ e vapol' de 
guerra Carlos Go mes, ficando adiada a vo-
i.ação. _ · . 

E' annunci<tll<t a. 2't discussão do projecto 
n. 116 A, de 1903 (..to Senado), i:wntando do 
pagamento de imposto.s de impoL'tação _ os 
materiaes importado3 pela. Municipalidu.de 
de Florianapolis para o fim exclusivo de se
rem empregados em obras de esgotos, abas
t.ecimento do a.gua, iUuminação e viação ur
bana da cidade. 

O S1•. .J oii.o Luiz Alves - S1•. 
Presidente, bom l.onge estava cu do suppor 
qne, encerrando a pallida oração que hontcm 
pl'oferi a rc . .;pcito dos impostc·s .intcl'esta
duaes ..• 

O Sa. WENcgsLÁO BrtAZ- Não apojado; 
muito brilhante. (Apoiados.) 

0 SR. JoÃo LUIZ Ar,VES - ••• com Ullla 
phrase do u.ppeHo t~o Congresso. Nacional, 
para encarar como um dos per1gos e dos 
males economicos- do no~so paiz o ~eu a vr~os
sallamen to · pelo commercio estrangeiro, 
bem Longe esta v a eu de suppor, Sr. Presi
dente, que teria hoje de voltar á tribuna 
para sustentar a. mesma these, discutir o 
mesmo p1·ohlema, ainda. que sob uma. outra 
fucP. 

Sabem os amigos, _ que commigo pl'ivam, 
que eu me acho profundc.~.mente doeu to e que 
só mesmo a necessidade imperio:Jade cumpril· 
um deve1• do · patriotismo me forçaria, .neste 
momento, a tuniar a palav1•a. e a dif~cuth· 
este projecto. 

OSa. liENRIQUg SALLgs-E' ve1•da'le. 
O S.a. Joi\.o LUIZ A11vgs-Sr, Presicentc, •) 

artlgo do projecto ora em dob·.t.te encn~a. 
Gi ., 
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ANNAES DA CÀMARA 

uma das pequenas pa.rcell:ls do magno pro· 
blema nacional. (Apoiadas.) 

Sim, Sr. Presidente; o problema nacional 
não é o problema plllitico, porque tenho fé 
na estabilidade das instituicões republicana8 
(muito bem); o pr-uhlema nacional nã.o é o 
problema fl.nanceii•o (apoiados), porque tenho 
confiança que o GJVet·no actual e os· que se 
lhe succ~dm•em hão do continuar na pulitica 
de re .. ta.ura.çi'í.o financeira da nossa. pu. tri~, 

· (Apoiados.) ' 

0 SR. RODOLPUO PAIXÃO -Mesmo porque 
não ha boas tlno.~nça.s sem vida economica. 

O SR. JoÃo Lmz ALvEs ..:.... o Pl'iJblema 
actual, problema eminentemente nacio.nal e 
que nesto lllomento póde servir de bandeira 
aos partidos, ê o problema economico, (muito 
bem) porque vam representar a. ultlma 
pbase da nvssa emancipação. 

Ji fizemos a ema.ncipação' política, com a 
Republ,ca, slisse eu hontam • já tlzemos a 
ema.ncipa.ção social, com a abolif,lâO da. escra· 
vidão ; jil. estamos fazendo a oma.ncip.~ção 
financeil'a, pela. restauração do no~su credi
to ; I! p1·ecido quo completemos a nossa 
obra, f;~zendo a emaocipa,ção ecooomica do 
:pa.lz. ( ~lluito bem) . 

0 .S:a. RoDOLI'JIO PAIXÃo-Perfeitamente; 
-de outro modo não hu.verá emancipação 
:financeira. 

O Sa. JoÃo Lmz ALvEs- E' por as
sim comprehonder o momento acmat de 
minha. patria e é por estar conyencido de 
que o problema. immanente é o econvmico, 
quB t11nho obrigação de declarar á Camara. 
dos Deputados que sou francamente ·e radi· 
calmente pror.eccionistil (apoiados) mao pro-

. teccionista. não como dontrioar10, porque 
em rua.teria de livre cambio e do :prutecçào 
não adm1tto doutl'inas economicas, sinão 
o ponto de vista pratico de cada :paiz. 
(AtJoiados). 

O SR. PAULA Ruos.-Nestepvnto,apoiado. 
. O Sn. JoÃo Lmz ALvEs-Livre ca,mbisto., 
·senhores, el.l lJOJeda. set• hoje nos Estados 
Unidos; entretanto, ~ bem p1•ova.vel que, si 
estivesse na. Ingla.~erra, me coUo~asse de· 
baixo da. ba.udeira úe lorJ Cli.amberlain. 

O SR.. PAuLA. R.A.Ytios-Felizmentc para a 
Ingl~te1'r 1, elle aca.ba de ser apeiadQ do Go
verno. 

povo exclusivamente consumidot•, eolonia. de 
todos os pa.izes pror!uctores do mnnd"; atnr
mando essa minha conviccão franQamente 
proteccionista, não como doutr-inario, repito, 
mas no momento, na situação actual üo. 
meu pa.iz ... 

0 SR. PAULA RAMOS-Então, V. Ex. não 
póde ser fra.ricamente proteccionista. 

0 SR. GERl\lAl'\0 HASSLOCHErt- E' mui til. 
auda.eia. •.• 

O SR.. JoÃo LUIZ ALYES - Diga. o lll9ll 
honrado collega em que está a ttudacia. 

O SR. GEr:t'ltiA.NO HASSLOCHER - A auda.cia 
está nisto : todas e::>sas thoori:.ts teom a~ 
suus Iimita.çõcs o, aEsi)'U, não se póde ser 
proteccionista, cxtl'omauo, como tamberri. não 
se póJ.e ser livre cambista, em a bsoluto; a 
verdade está no meio termo. 

O S:a. JoÃo Lmz ALvEs-O protecciooismo 
é um proceS:iO econvmico quo póde sei' ap
plicado com vantagem ao paiz A, que tenha 
necessidade de proteger su~s imlu~t•·ias cou· 
tr·a a coneurrencia estrangeira, e não póde 
:ser adop~a.do pelo patz B, que p ·eeisa. do 
impot•tar a· ma. teria p rima para suas in· 
dustrias e não teme a. concurrenciu. e.stran., 
geira. 

A questão, por conseqnoncia, não í~ de 
theoria ou de dou~rina. economica. não sou 
protecciunista como duutrinar10 : ~ou como 
brazileiro, sou oppc~rtuno. (J!Hi to bem.) 

0 SR. GEIU>!ANO HASSLOCIIER - A fórmula 
huje corrente é- importar barato o quo só· 
podemos produzir caro. 

O Sa. RoooLPHO PAIXÃo- Isto é qu<mdo 
só ~odemos p1•uduzir caro • 

0 Slt. GERMANO HASSLOCHER-NO Cll.SO (lUe· 
o digno Deputado discute, estarei de pleno 
accol'(lo; mas nos dê S. Ex. navega.çãó, 
meios de transporte que façam com· que não 
se torne cara a prvducção nac10nal. 

Ú Sn. JOÃO LUJZ ALVES- V. Ex. está. 
adea.ntanio muitU á minha a:rgumenta.ção. 
SUppõo í[U8 VOU propor alguma CO US:L : Ora. 
eu não disse ainda onde vou chdgar •.. 

O S.a. GEri.MAJSo HAISSLOCHER- Ma.s 'co
nheço o projecto em discuss:\o. 

O Sa. JoÃo LU1Z ALVES- V. Ex. sabe si 
VOU d.ar algum ramedio, aventar qualquer · 
tdéa.? . . 

O SR. JoÃo Lurz ALVES-São modos de 
ver. 
· Atllem.a;ndo a minha orientação franca
mente .Pt·oteccion~sta como unico meio para 

O Sn. · GER~IANO HAssr,oc~rER - Podem. 
cssos matBria~s Set', talvez, equiparados a.:. 
geoeros de facil doteriorar.ão, não é ? •.. 

_ eneamwhar o pa.tz na. sonda do tlesonvol vi· 
~ento ~conomico, que nos ha. de libertar da 
e:qHoração da que somos victimas, como 

O .Sa. PAULA. RA!Iros-E' ... All~s. não 
seria. novidade: V. ·EI ~ jt\ encontra, isto na.. 
nossa lcgis lação. 
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-O S.R ~ JoÃo Lurz ALVEs-O proteccionismo, curando reduzir -quanto .. possível ós fretes 
Sr. Presidente, pôde ter diversas manifes- das estradas de fert·o naciomtes. 
taç'()es· de acção • por parte dos poderes pn- Quantutís particulares, não sei que n.cção 
blicos: -pôde se manifestar . pelos premios, e podeeemos te L' _ sobre , ellas, a, não ser uma 
nesse sentiJ.o .iá pende de deliberação da Ca· acção in~irecta, por. ~eio de suhvençõesv 
mara ·um projecto, brilhantemente justifi" de premws, de ' au:nhos quanto a.o tr~ms· 
cado pelo nobre Deputado por Minas, Sr. porte. etc. 
Gastão tia Cunha. Ha a~nda. uma outr•a f~ce doprohlema pro-

O Sa. PAULA RAMOS- São cousas c1ue já teccwmsta e é a organtzação elos s;;nuicatos 
de producção. 

experlmentámos ha muito tempo, sem resul- Esse prublenn vae ser affect.o á consicle .... 
tado pratico. 

ração -da C amara por um dos mais opa-
O SR. RoDOLPHO PAIXÃO - Não ; com re- rosos Deputados, que com denodo se tem. · 

sultado pratico . ba~id? pelo desenvolvimento da p 1·oducção. _ 
O SR. JoÃo Lurz _ALVES- Eu podi:.t res- prmcipalmente da producção ag1·icola do 

ponder ao nobre Deputado qu ;, no Estado nusso palz. Refiro-me ao nolJre Deputado ba
de Minas, divorsas municipalidades teem !dano, 0 Sr. Tosta. 
instituído o regimen elos pr'emios, com ma- O RoooLPI·IO· PAIXÃo-Tem sido um hel'óCJ .. 
gnillcos resultados, O SR. !oÃo Lmz ALYEs-Basta, porém~ 

O Sa. PAULA RAMOS ML mn aparte. Sr. Pres1dente, pr·oteger pelos premios, 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES- :Mas não estou pelas t rifas, · pelos fretes dimiuuiJos _ pel<t 

orga~ização de syndicatus agriculu.s, ~ pro
agora discut>indo o projecto doSr. Gn,stão da ducçao nac onal, pura que ella, se desenvolva. 
Cunha. ; estou apontando um dos modos _ de · , t 
resolver o problema e é opi·ojecto doS. Ex. e seJa um lac 0 ? 
em relação_ aos_ p_rem_io __ s_._ N l.iO, S_r · Presidente, não l.~asta. O que é 

- t necessar1o é .que se abearn niercados de con-
A outr·a face da questão pro eccionista sumo para a, p ·uducção nacional, que não so. 

rela.ciona~se com as tarifas aduaneiras . fech~m os nJ.orcaJos existentes. 
Tanto .quanto ê possível conseguir, já temos Abrir mercàdos de consumo ê a ch1-ve, é 

conseguido · muita. cousa nes~e sentido ; a cu pula., é a consagr·ação de uma boa poli
muittt cuusa., pur·ém, ainda ha a fazer, e ou tica econ·•mica. 
tenho esperança, Sr. Pre~itlent~. quo o Con- Mercados de consumo podem ser abertos 
gresso Naclon:~l, compenetrado das necessi- no estrangeieo, mercados de consumo poJ.em 
dades do momento economico da. nossa sei' a.boetos no proprio paiz. · . · 
patria, h a du melhorai' as tarifas aduaneiras, Foi ·obljdecendo a · este in tttito que, já sabia.· 
no sentido pPô~occil)nista, pa1•a que não nos mente, o legitslad.or de 18\JO, por uma dispo
sujeitemos au ridículo de se uiDrmar dcartte siçãv que se aclm ·na .consolidação das Lei::; 
do nós, crue · somo.~ un1 paiz que nem ao das Alf'a.ndaga;;, prohibiudo modo exp1'8dSO, 
monos póde Pl'Oduzir palha para cigarros! em termos . expressivos, pa.t•a que nãu po· 

o SR. GERMAl'iO HASSLOCIIBR _ Quan!;o a dessem ser hurlados pela argucia da inter-
isso, sim. pretração, px·ohibiu ... 

O SR.; JoÃo Lulí: ALVES-A questão do ta- o- SR. Anrioi'í BAPTISTA -V· Ex. daqui \l.. 
rifas e~:;tá submcttida. ao estudo de duas Com- poucovae verque, depois de 1890, ha cvust~. 
missões oxtrü.-parlamentares, e a Commis- muito mai::; positiva para doiJtruir complei
são PaL'la.mentàr, com a sua competoncia, tamente a~luulla disposição. 
certamente tra.t•á ,1, Camara um subsidio O SR. JoÃo L"L'lZ ALV8S- E11 Cl'cío que ' 
completo • para _ qtw 1)ossamos rmDlvor a provarei a V. Ex. que não ha nada' de mais 
magna questão. posittvu que destl·ua uquella _disposição; 

A outra face do problema protcccionisb, hei de pr·ovar que coJ.as a~ leis citadas, em 
Sl'. Presidente, é a quo se relaciona eom as todos o:; -pat•eceres, · uma~ subordinam-se á 
tarifas detl'ansportedus estradas de fcl'l'o, lei da Alfa adega, oui;ras ref'et·em·se ao ma.~
da na.vegaç:ão fluvial ou marittma. teria L metallico ; mt~s não ndia.ntemos u. 

-Ahi • a _ acção -do Estado não -__ poderá ser a,rgumen t;::Lçãó. · 
directa . quanto _. áH cmpt•ezas -particulares, OSn.. AnooN -· BAPTISTA- Fique v. Ex. sa-
mas pôde ser rpu.it ~) directa quanto ás em· hendo quo as ftnan<;as não se edificam soiJrct _ 
prezas officiaes. -. .. .- ·---· ·· . . ·---- · e . .; tas- bases ; merca-Jo.ó3 não se ·· o ;tabeleeom. · 

O patl'iotico _Go verno actual, -bt~m · inspí- não são feitos por _ (i<)cretos. 
radoyela · compotencja do Sr. Ministro da 
Ylaçao, estou cet'to, attonderú. aus reclamos O SI~. ,JoA.o. LUIZ ALVES - Nãosilo os <le- -
dos prod.uc.tores do -pa.iz, rcd.uzin<lo . ottpro~ cretos.-qne fazemos m,orcarJos;_ cni;retanto, a, 
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p1•et~x to de se interpretar um · texto consti
tucional . relativo á nacionalização da cabo
tagem, crea.~se uma enorme . classe de gene
f'os de· faci.l . deterioraçã.o para abrir-lhes o 
mercado . • . · 

. 0 SR. PAULA RAMOS - Eu respondo a 
V. Ex. 

. O SR. JoA.o Lurz ALVE$-EU estou rcspon~ 
,.dendo ao aparte do nobre Deputado. 

O SR. AnnoN .BAP'l'ISTA-Eu posso.colltes-
:tar da. mesma fórma.. Nesta questão, como 

em quasi toclas as outras, nós es.tamos de 
a~eordu. (Trocam,- se wwios apm·tes que inte.r-
1·9mpern o onulor.) 

O SR. JoÃo Lurz ALvEs-Sr. Pre~idento, é 
sempre tempo de voltar atraz, mas isso. 
Sé. Presiden1,e, sem abrir-se uma excepção 
unica e odiosa. Tomo o compromisso so
lemne, perante a Camara dos Deputados, de 
demonst.rat', com o proprio parecer do Sr. 
Anízio de Abreu, que este projecto abre uma 
excepÇão unici~ e injusta. · · 

0 SR. PAULA RAMOS- Peço a pal~vt•a. 

O SR .. JoÃo Lmz ALvgs~Agora, Sr. Pl•esi
,dente, poclir•ei á.os . oohres Deputados, quo 
ta.ot~' me_ honram -com os seus apartes; que 
·atte·,dam, em primeiro logar•, Ct purozu. das 
minhas intenções o, em segundo loga.r, ao 
estaüo de minha saude, para que não mo in
terrompam tão c.mtiouadamento na serie 
de constlerações quo estou fazendo; . honra.m
me muito os seus apartes, não me atrapa
lham, met•eê <Le Deus, mas me fatigam: 

Dizia .. eu, Sr·. P1·e::;ídento, que não basta. es
tabehcer tortos este~ ·princípios de política 
proteccionista IJa.ra que tenhamos resolvido 
·o problema. cconomíco ; é necessu.rio ahrir 

cadorias ou objectos que tenham· similares, 
m·mufacturados .de Pl'Oducção nacional. .. »' . 

Eu estudarei depois o :final des.ta dispo:-
sição. --

0 SR. PAULA RAMOS_;,Que é essencial • 

· O Sa. JoÃo LUiz ·ALvEs - Sejam ·quaes 
fol'em OS tel'mOS das leis, decretos OU COil· 
tractos que concedam isenções, estas nunca. 
se estenderão ás mercadorjas ou prodt1ctos 
estt•angeiros similares da p1•olucção . nà: 
cional. 

UMA V_oz-Neste c::~.so, deixe passar a lei. 

O Sa .. JoÃo LUiz ALvEs-Deixarei passar a 
lei, lei que não poderia ser executada pelo 
Poder Executivo, si olle a sn.nccionasse, por
que interporia!D recurso os prejuclicatlos 
para o Poder ~údicia.rio, como está .bem sus
tentado _om u.ma representação dos fa.bri-
cante:3 paulistãs. · 

UMA Voz-Admieo como V. Ex. sustenta 
esta doutrina. 

0 $R • . ABDON BAPTISTA.,_ Uma lei póde 
8er 1•evogada po'1• outra.. · 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES_. Sejam quaas 
forem os termos da isenção, sejam· quaes 
fórom os· termos, as expressões da lei de 
ü.;enç~i.o, elles não . :.thrangem a .lTIOl'cadoria 
similar da de producção . nacional, 

Por consequcnéia, sejam quaes forem · os 
termos desta lei, emquanto nã.o fot• ella 
expt•ossamente revogad~ por uma outra. lei 
geral, ella cstú. de pü. 

O Srt. PAULA RA.MOS- Deste modo re
scindiam-se todos os contra.ctos do estradas 
de ferN, mellwra,mentos de portos c compa
nhias existentes. · tarnbem inorcados de consumo para a pro-

ducção nacional,. por·que pt•oúuzir . muito, O Sn.. JoÃo Lmz ALVES - Não t=e trata 
·sem encontril.r quem consuma, épeio1• que sinão daproducçã,o; 
não pr0duzir, .porque é produzir em pur•a 0 Sn. PAULA RAMos_ o paiz produz 

pe~~~tan'to, 0 ·problema. é esb, afinal: abrir wagon:; para estrt~das de . ferro. (Apartes.) 
mercados no interior c no oxte1·íor elo pa.iz. . O SR. JoÃo LUiz Al:..vt~s- Sim, Sr. Pro-

Fui óbl.'deccn,lo·a este intuito. que o legis· sidente, nós protegeremos a producção na
lador federal uecr·ctou, e osta, dbJposir;ão mHá cíonal pelas tarifa,s, pelos fretes, pelo:" · J.)re
con~olM;t,la na, lei Uas Alfa.ndega.s, subscripta ·mios, pelos syndicatos, por varias fórmas, 
pelo nobre Doput,a.do por Sergipe, o Sr. li' o- mas, ao mesmo i;ompo, fechamos-lha os mcr
lisbBllo Ft•oire-. · Ject•eto do qual deaejo leL' ca.dos com uma isenção absoluta. de direitos 
textual monte a. dí~pos.ção, para quo se veja. .para a pt·aducoão estrang:dra. .. · . : 
ql?-eelllL é~inl'lophísmavel... . Pergunto: em que consiste essa. protocção~ 
.·> 'b sâ. FRANCISCO BERNARQir~O --1~ é fun- rrancamos o J~er:cado á Pl'vUU~CãO naciOJ?U.I, 
da.mental · tsontando do d1ro1to a p1•ouucçao cstrange1ra, 

• a.o mesmo tempo que , pretendemos proteger 
.O _Sa,. JoÃo Lt!IZ ATJVES- Dearetou ... que ~ a proilucção nacional. ( 'l'rocam-se aparteg 
D~~I·etou qu·J " Sêjatn qUiLOS forem ~a tol·- mt>·e os s,•,'], ae,·mano Hasslocher e Paula, 

:mos: ~a.s . ", Jeís, . docretos . 011 contracto3 que llam.os.) "' , .· .·•··.· . .... ·. . . · 
esta'bolecarn ou.autórizom·isencões, em caso Pol' '" .cônseguinto, . Sr. ·· PJ.•ésídente, eu 
~lgui11. .P,?Üefll compt•chender· os genoros, mel'- a.ffix'mo a. . minh::1, . thcse 4c r1uo ~~ preciso 
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àbi'ir mercado:~ pa1•a a producção na,cional e 
.f!Ueisto sómente sepôdo conseguir mantendo 
em vigor a. disposição da Consolidaçã.o das 
Le_is das-Alfa.ndêgas,istoé,nunca,cm hypothe
se alguma, por principio algum, isentando de 
imposto o produ c to estrangeiro quando . haja 
similar nacional e om quantidade suffi.c.iente. 
, . _M~s, pergunto eu: .que conceito deve me, 
r_eçer o p~der publico, por pu.rte dos cida.dàos 
que empenham sua fortuna nas maiores em
-prezas ~ndustriaes do paiz, à sombra de uma 
lei que 03 garante contra a producção estran-
geira... · -

O SR. ELysEu GUILHER!IIE~O mono poli o. 
O Sa . .JoÃo · Lmz ALYE3 _, MoiwpJlio ou 

não •• , 
0 SR. F'RA.NCfSCO BERNARDINO-Não é lllO· 

nopolío, porfl uB é get•al. 

O SR. JoÃo Lmz Ar,vEs .•. de uma lei quo, 
falando ao fabricante, diz : podeis emprega e 
toda a vossa fortuna na industria A. porque 
não isentarei de impostos ,o producto similar 
estrangeiro; não prohibo a sua. entrada, mas 
.não o isento de impostos; e, depois, qll<Wdo o 
cidadão tem sacr.ificado tod <~ a sua fortuna, 
confiantena p:tlavra do poder publico, quo 
não póde faltai· a ella; depois, quimdo tum 
sacrificado-todos os seus haveres, para. de.~
envolver um dos ramos da producção nacio
nal, esso mesmo podor vem dizor·lho : fostos 
Ltm beocio, não devteis confia.!' na lei, porque 
devieis esperar quo olla, fosso rovoga.da ! 

O SR. GERMAN() HAssr,ocuu:n.-Bellezas do 
regimen repr·esentativo. 

0 SR .• JoÃo LUIZ ALVES-A este rcspaito 
eu me pa1•mitto a libcrtlacle do lor, pola 
t'órma clara p01> que os~á concobilio, o pt·o· 
tosto dos fabt•icantes pu.ulistas: 

«A modldu. impugnada, isto ú, o projecto 
de lei a quo se vêm roforindo os potit!iona
rios, . não constituo apenas urna. cxcepção 
injustificavel e odinsa, como ficou dito,-é 
tarnbem um attentn.do contra a. fortuna pai'· 
tícular quo, sob o penhor da palavra da lei, 

.. se entregou confiadamont.c á. exploração da 
importante e futm·osa · industria, e lesiva 
da fazenda tmblica, dun.s vozes attíngída, 
otc.• 

Preciso frisar, pre·ciso accentuar o repetir 
que venho il trjbuna, não porque se trate tl.e 
pr·o.jecto relat~vo a melhora.mentos materia.es 

· .. da 1ocalida.de A, ott da localida.rJe B, mas 
-porque nesse projocto vejo euvolvido . ·um 
princípio que affecta. á economítt geral do 

· paiz . . (Muito bem.) . .· . · _· 
. . O ,meu .coração é levn.do pela estj.ma. que 
.voto á. representação -de Sant:1_ Cathal'ina o 
sobretudo ao Sr. Deputado Paula Ramos, a 

·; quem llo muitos annos .dedico . sincera.s sym-

pathias, e, pol'tan to, nãl) posso · tei~ ~utro in
tuito sinão a defesa de pl'incipios que julg-O · 
de vital inte ,·esse ·pa.ra o paiz, sem . visq.r o f'- , 
fensa de interesses da cidtLdo do Floriauo-
polís. · _ .. . .. · ... .. . 

As consideraç()es ·que eu vinha fazendo; 
Sr. Ptesidente, sobre politica economiccL ap
plica.m:-se ao projecto em déhate. 

O projecto isenta do im ;.osto do import::-,- . 
ção o materil({. ceramico necossario á rêde dr~ 
esgotos da cidade de Florlanopolis. isto 0. 
isenta do imposto de importação . gene1'0 que 
tem producção similar no paiz; superior em 
qualidade, sufficicnte em · quantidade c mnü 
barato. (Apoiado .<i elas bancadas minei1·a, nau-
lista e ftwrninense;) · ._ L 

0 SR. ABDON BAPTISTA-Si é superior CÓl-·. 
qu11lida,do não póJc rccciat· a concurrenci:l. 
Esta é a questão principaL 

O Sa. PAULA R ,\MOS (dirigindo-se M oru
dor)-V. Ex. traz e!ementúnovo para a di)
cussão. 

O Srt . .JoÃo Lurz ALvBs-Trag,J documen
tos otficia.es·, porque o preço que cu trago é 
o do e•Jn tracto celebrado para a consteuc ç~iio 
da cida<ln ele Bello Horiz·~m te e de outro feito 
com o governo de S. Paulo·: 

Pretendo demonstrai-o, afftrma.ndo que ha. 
poucos dias votou a Camara isenção de di
reitos sobro materiacs . destinados a olJra.s 
nas cidades do Pot·to Alegre e de Nova l"rí- . 
burgo. Mas, o quo votart\m a Camiú•a o o 
Senn.do '? Votaram isonção de direitos do iln
portação sobre o matel'ia.l q_ue· for importado 
pa.t•tt abastecimento de t~gu~t das ciurtdo~ ele 
Porto Alegre o Nova FL'iburgo, bom cori1o 
solmJ o 11Utlm·ial metallico destinado á r0de 
do esgotos des.,r\s cidades. 

Sã.o os dou~ ultimqs · pro,jcctos, votados 
nosta. Camara., um pat·a. Porr.o Alegi·e, muito 
alüm do l"Luriu.nopolis, e outro para o Es· 
tado do Rio. 

0 Sit. FRANCISCO TOLENTIN0-0 quo ec;f,[t 
om 9-iscussão é do Senado . 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- Perfeitamente, · 
o quero pedir justamente qno a Ca.mara não 
o approve, abrindo excopção injusta .. (1'ro· 
ccon-sa apartes). , 

Dizia eu que as duas ultimas concessões 
conferidas pela. Camara não abr•angcm o 
mn.terial cer~mico de producção similar do 
paiz. . .•.. ,.,. ·· . . 

Ha poucos dias, Sr. Presidente, foi sane 
cionu.àn. pelo Presidente da Republica a se-
guinte loí: . · 

« Fica o Presidente da Republica .· autori
zado a conceder · isenção do imposto •.• á 
Compa.nhi.a Estrada do Ferro Loopoldina para 
o ma.toriu.l quo importar ••• somente tJara .os 
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riheiro, James Da1•cy e Domingos · Masc~ . '()bHctos qüe ntfo . tivé~.·án -siirtilar na JYrÓducção 
nacional.» . . · renhas. · · 

E'à; léi-n.l.04l, ·ue. 11 de setembro dé 
<19QiCE' _ainda deste mez; Sr. Presidente. 

', Vou requere1• que se publique no orgão da 
Casa esseti docu.m,~ntos officiaes . e vou com
pata,r os · preços do p1·oducto naciona· com os· 
de co' :'''Panhias que teem monopolios e isen
çõ~s de impostos e que, no emtan o, colJram 
muito mais caro pelo mesmo genero. 

O Sa~ ABDON BAPTISTA~ V. Ex-. não deixe 
de tomar em considera1;ão as despeú.1.s até o 

• .. · ;pont? onde os materlaes vão ser usados. 

o. Sn. JoXo Lmz ALVES_:_ Dlsl'e en que o· 
l:'>l'?JHcto ~~ dBbate estabelece uma excopção 
IDJust.a e 1mqua ás concessões feitas nestes 
ul timos an nos. , · 

Eu poderia, citar innumeras outras conces
sões~ mas, comoV .Ex.me dá a ontende1• que 
hà numero para votaç . o,. pe({O · que me re
serve em soguiJa a pa.lavra,, pas~anrJo e u a 
-:analysar o pa1·ecer do S1•. Dr. Paula Ramos, 
l'el<.t t1vo á concussão ao Cea.rá, pa.r-a pr·ovar· 
que nesse mesmo parecer as leis qus cita do
m on st,ram lJUC a unim~ excepção (~ a · de Flo
riauopolis. 

. O SR. PAULA IiAJi'os ~ Não roeonheç:o 
: ~ tal. 

_ 0 SR . .ToÃoLUIZ ALVEs-Vou provar. 
_ , _ O..,SR. PAULA RA:-.ros - Difndlmento pro-
. -vara. . . 

(0 OtlldOI' . intertompe O scH rli~CIH'SO para 
prvcede1·-se âb' votoçties. ) . 

, Comparecem ma.is os Sr.;, En(•us ~·JrLl'tins. 
Hosannn,b de ulivoira, Cu.rlos do Novaliiii, 
In<]jo do Br·azil, i\nii· ··rJio Ba.stos, .J .J ~tí En· 

. zobio, lJJ•bano Sttniins, CIH•js'Lino Cr·nz, H.ay
:mundu Adhur, Anizio do AIII'OU, HBZI!I'l'il 

· Font.onolln, Thomaz Cavalcanti, Fr·aoc:scu 
. ·Sá, Fredorico Borges, .João Lopes, Fonseca. c 
·.··. Silva., Paula e ::Silva, Witlfretlo Leal, Abúon 

Milanez, Celso de Souza, .José Mttl·Cellino, 
,.·: Pereira de Ly1·a. João Neiva, Ang :lo :\le~o, 
: __ ·Arr0xella:; Galvão. Oliveira VaJl;,dão, Noiva,' 
: ( ''Leovigiwo Fihrueil·as. Tosta. Felix . Gaspal'. 
':: · Satyro Dias, Vergne de Abreu; Augudiio de 
- .. F1•eitas, EtiuaJ•Jo Ramos, .Marcoliuo Moura. 

Deixam de comparecer com causa pal~ti
cip:Jda os .Srs. Sá Peixoto, .Raymundo Nery, 
Arthur.Lemos, Guedelha M.ourão, ·Dias Viei
ra, João Gayoso, .. Sergio ·sabya, Pereh•a 
Reis, Trindade; Soares Neiva~ . Moreira Al~ 
ves, Estacio Coimbra, Pe.dro _ Pet·nambuco, 
Elpidio . Figu üre,io, Epaminondas Gracin
do, Raymundo de Miranda, Milton, Bulcão 
Vianna. Pinto Dantas, João Baptista, Belizâ· 
rio de Souza, Beza.mat,Pereira Lima~Paulino 
de Souza, Francí~co Ve1ga, Est0vam Lobo, 
Bernardo Monteiro, João Luiz, Pontdo Filho, 
Antonio Zn.carias, Camillo Soares Filho, Car
valho B1•ito, Al'thur Torres, Lindolpho Gae
t ;mo, Eduardo Piment:Jl, Doming1tes de Cas.:.. 
tro; Azeved<J Marques, Rudolvho Mirand-a, 
Xavier d:; Y .Ue, Victorino Monteiro. e Al
fredo Varellu.. 

E sem Úusa. os Srs. Aurelio Amorün, Pas
sos MiraiiJa; Rogerio de Miranda, Affonso 
Cusb1., EsmJraldinl) Bandeira. Ar1.hur Orlan
do, Castro Re bello, Rodrigues Lima, Mello 
Mattos, Erico Coelho, Cruvello Cavalcanti, 
Viria. to Ma:->carenhas;· José Bonifacio, Astol
pho Dutra, Da.vid Campista, Carneiro ·de 
Reze :1de, Bernardes de Fal'i~ • . · Lamounier 
Godofi'edo, Galeão Carvalhal, Rebouças de 
Ca.t•valhu, Cu::~ta Juniot>, Ferna.ndo Prestes, 
Loite de Swuza, Paulino Cal'lus,. Francisco 
Mu.lr. :.~, Soares dos Santos, MaN;t\l Escobar· e 
Campos Car~.iei·. · · · · 

O Sr. Presidente-'- Havendo nu
mnro legal, Vi.1u-::;e pro"ceder :L vo•ação da 
rnateri , in Jca.cla na. oruem do diu e da~ 
t1ue ~o ach;tm subro a mesrt. 

E' lido o julg;,do objocto do deliberacti.ol o 
nnvia.do a, Cormnissão do Orçmnento o se
guinte 

PR.OJEC'l'O 

N. 2B3- ·1903 

Autol"i.~et o Govetno a ?'eorganüat· as guarclâs
morias .rlas alf'andégas, do confo;·m·fdadc com 
as medidas que indica 

O Congresso Nacional resolve: José Munjardim, Sá Freire, Amorico do Al
b_u~ueJ•quo, Fidolis Alves, Louren(;o Bu.ptis· 
·ta,, L<1.urindo Pitta, Juliu Santos, Henrique 
' l3()l'ger·L Oliveira .. Figueh•odo, Ga:;;tão . da 

;~_-.~. Cunha, .. 'Francisco Bernardino, Ai1;tlbHrto 
;;:;:,: Ferraz; · Sabino .. · Bai'roso, . ·• Padua . Rézimde, 
;~~'~'CJJoséLobo, -• Alvaro de Cat•valho,·. Hermene~ 
:. . · gildo do Moraes l?ilho, . Costa Neto, Aquino 
::·· ·: ·Ribeiro, Benedicto de ··.··· Suuza, Liudolpho 
)r . ·_·- Serra; . Candido de · A breU, EU seu Guilherme, 
~"f/:i : _;~uvenal MiUe~·, -,B_arbo~sa · Lima{ ·Abgelo · Pi-· 

Àrt. _l0c. Fica, o _Governo autorizado a l~cor
g:tniza.r · as gllat'das-morias ·. ·das . alfan.
dega~ da H.opublica, de conformidade com ·o 
llisposto na presente lei. 

Art. 2°. As actuaes guardas-morias per
derão o caracter tle departamentos milita,ri
zados, •· .. sendo cunsidera.llos como empregados 
civis os 'commandantes, sargentos e guardas, 
que nas mesmas toem exercício. 
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Art. 3° .. Nas alfandegas da Republica onde 
;existirem essas repartições dar-so-lhes-ha, em 
;Substituição. ao nome que hoje teem, a de
signação de directorias-fiscaes. 

Art. 4. o Essas úirecto1•-ias desempenharão 
todas as incumbencias das actuaes 'guardas
·mõrias, . modificando-se, entretanto, o seu 
reghnento interno do acéordo com esta 
:IeL 

Art. 5. 0 As denominações de gnn.rJa·mór, 
ajudante de_ guarda mór, commandante e 
.guarda serão substituida.s respoctivatüent.e 
pelas de-dil•ector-fiscal, i-Ub-directm•, offi
cialda fiscttlizu.ção e fiscal aduaneiro. 

Paragraphó t.mico. Fica extincta a classe 
dos sar-g. ntos, ·quo com os vencimentos e 
-yantagens que actualmente percelJem, serão 
incorporados á classe dus fiscaes aduane.I'os 
com esta denominação, servindo como furic
cional'íos aGiuidos. 

Art. 6. o Os d.irectores-flscaes e os sub-di
·rectores, referidos no artigo anterior, serão 
nomeu.dos por decreto do Presidente da, Re· 
publica, • rnedinnte concurso e mais exigencía.::l 
pa lei em vigor. 

§ I.o Os fiscaes aduaneiros se1•ão nomeados 
por titulo do Ministro da. FtLzen,ta, prestiwdu 
concurso· em que provaT'ão con hocimen to 

. -·da lingua, naciunal (an;tlyse e redacção), eo
nhecimento pratico· das línguas francez:t e 
ingleza, arithmetica atd prt)port;õos íncJu. 
sivB e ~ystema mlHricn dedmal, o p11dm•ão 
concorr•er ao provimento dus logai·os do l"a
,zenda. 

Art. 7. 0 · Os logat>·IS de offlcia.rs tla. flsca
.lização ser·ão pro' idos por accesso, concor·
·rendo as concllçõed do antiguidade o mereci· 
mento no se1•viçlo 11seal. . 

Paragru,pho unico. Na Directoria l.,iscal 
da Capital Foüer•al ha, ver'IL uous logaroos de 
officiaes da fi.sealiz·~ção com a clas:;iftcacão 

-de 1° e 2°, para os quae1-1 serão apruvoitadus 
os actu:ws cnrmna nJantes ; nas outras ai· 
fandegi.\Sda Republica havnrá u.penas um. 

Art. s.o Os vencimentos de di·ectores· 
fiscaos e· sub-dü•ectoros serão os mesmos quo 
·ora percebem C~Jmo guardas·móees e aju
dantes, de accordo com a tabella ,J, junta ao 
decreto n. 2.807, de 3L de janeiro de 1898. 

Paragrapho uni co. Os vencimentos dos 
.. offlciaos da, fiscalização e dos flsc 1.es adua
neiros turão a clu.s:,ificação comrnum e serão 
.na Capital Federal e Estados. os consígn·1dos 
:.na tabella L, em vigor, do decreto acima ci· 
·.ta.do. 

Art. 9.° Fica ·aproveitado pela presente 
.reforma todo o pessoal até.aqui nomeado. 

Art. 10. Revogmn·se as disposjções em 
contrario. 

Sala das sessões, 22 <le setemhrode 1903~ 
__;Dr. Francisco Con·êa Dutra.-Attqusto dr; 
Vasconcellos.- Mello .Zviattos. - Americo de 
Alb"qum·que.-He1·edia ele Sá.-J. C1"'HveUo 
Cavalca1•ti. - 'Henl'igue Borges. -11eixeit·a 
Brandr7o (Est.ado do Rio).-Gal'Vão .Baptista. 
-Sd F)·ei1·e. ·· 

E' annunciada á continnaç·ão da. votação 
do p~ojecto n. 118, de1:1te anno, que crea no 
Ois1.rrcto Fedel'al mais urna secção da .Ju::;tiça 
Federal (3'l discussão) ; · 
· E' annuncia.da a votação da. seguinte 
orneoda., sob n. 3, d<1 Cornmissão de Consti .. 
tuição, Logh;Jação e Justiça : 

«A' taba la dos vencimentos accrescente-se: 
escrivães, caJ.a. um 3 : 000$000. » 

O Sr. Pr·esidente- Vae se vot.ar 
a :~a. emenda ao. pr·ojecto n. 118 A, de l 90~, 
com parecer rias Commis.~ões üe Consti·· 
tuição, Legislaçào e Justir{a e úP Orçamento 
sobro a::; enlenda:; of'fc~recida.l:l <'L 3a di-cussãe 
do p1•ojeeto n. 118, des1.0 anno, que crea no 
Distt'icto Fedm·al mais uma, secçàu ú.D •• Jusciça. 
Federal. 

A em.onda <lo Sl'. Pa,ranhos Montenogro é 
a segmotc : 

«A' ta.bella dos vencimentos aecresconte-se 
-escrivães, cadn um :~:OOU$ lOO. >> · 

Ha uma uut1·a omend[~ do ~r. Esmeraldino 
BaudeH'a d.Jtor•ruinitndo quo us o::~crivãe~ }-'er
cehorão, cada um - :l:GOO$ , e lm uma 
out ·a da Com missão do OL'<;amen to decht-
rando: · 

«l•'.ica,m augmonta,t1m os voncimenl,os dos 
esCI·ivãos do Di::;r.rlcto Fodcl'al, em m:.üs 
1:000$, cttda. um.>> 

O ~r·. Dt•p~~oad.u Pat•anhos Moutenegl'O 
ti~tha {Joditlo pL·orcrooci~t. nu. vutal.!ão pu.ra a 
~:~uu umonda. 

Os SI'S. que concedem cssu. pr•ofcrencia 
quei: a. levantar-::e. (1--'ausa). 

Foi rej••itada. 
Vae se'voLur t~ emenda da, Commissão de 

Orçamento. . · . 
· ·~m ::;eguida é post<1 a votos e ap travada a 

seguinte sui•-ernenda da Cummlssão: 
«l<'icam augmentttdos os -venctmontos d<?S 

dous escrivãe:-3 do Distdcto Fedecal em maiS 
1:000$ para. catla um.» 

E' considerada prejudicadtt :_1 rcfo1•ida 
emenda sob n. o . 

São suét:essivamente postas a votos e ap-
provada~ as s~guintes emendas: 

Sob. n. 4, do Sr. Epmeraldino Bandeil•u.: 
«Substitua-se o art .. 4° pelo seguinte: 
Para os- elfeitos do t~r~igo antecedente, 

fica creado o logtu de dist,ribuhior do. Juizo · 
Federal, que accumulará ás funcções de con" 
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tador e partiL~or e per.cel"erá os emolumentos 
estattúdos no regulamento n. 3.422, de 30 
de setembro de 18g9; » 

Sob n. 5, do Sr. Esmaraldio.o Bandeira: 
«Ao . art. 4°, accresc~nte-so:-§ l 0-Esse 

furicc'ionario será nomeado livremente pelo 
l 0 juiz federal c conservado emquanto bem 
servir.» __ . . 

·Sob n. 6, do Sr. Esmeraldino Bandeira: 
.«Supprima-se o art. 5°.~ 

-O Sr. Paran:bos Honten-e
gi-.o.(pela O>'dem)-Sr . . Presidente, á emea
da n. 6 a Commissão apresentou um substi
tutivo; peço· a V. · Ex. que o su bmetta á vo
tação. 

o Sr. Presiden-te-. Vae ser vo-
tado. · -

Em seguida é approvada a seguinte sub
-emenda á emenda sob n. 6: 

«0 actual 2° escrivão passará a servir na 
2:1. vara» 

,Posta a voto.'j , (~ rejeitadn. a emenda soh 
11 7. 

Posto a votos, é appt•ovado o seguinte sub
stitutivo da Commissão á emenda sob n. 8: 

«Os serviços a cargo dos procuradores serão 
distribuídos pelo juiz .perante quem tiver de 
officin.1~, em livro reyestido das formalidades 
legoes, igualmente pelos tres. » 

E' considerada prejudicada rL emenda 
sob n. 8. 

Posta. a votos, - t'~ approvada a. soguinte 
omonda sob n. 9, do s·r. Henrique Borges. 

«Ao art. 8. 0 Onde se diz in fin:e 1° e 2° 
procuradores diga-se - lo, 2° o 3° pro· 
cura.doroa. » 

E' considemda prejudicada a omonda sob 
n.lO. 
, Posta a votos, ú rejeitada a emenda sob 
n-. 11. 

E' annunciadtL a. vota.çã<;> du. seguinte, sob 
7.1. 12. 

<íOndo convier: 
. ··Ai.•t. Ficam elevados do mais 2:000$ os 
-vencimentos actuaes dos juizes seccionaes dps 
Estados.» · 

o· Sr. A.nt.hero Botelho (pela 
o>·dem)-Sr. Presidente, sou obrigado a con
trariai• os pareceres das Commissões de Le· 
gjslação e Justiça e de Ot•çamento em relu
ção a" essa emenda. 

- UM SR. DEPUTADO-Muito·bem; a Camara 
_ jtt ·votou o aljgmento para a Ca})ital FederaL 

(Muitos apo~ados~ - 1tcio· apoict.dos e apa1•tes que 
· in'~errompem. o o1'ado1·;) 

. 0 SR ·• PAULA · RAl\rDS-:-Peço a. pn.la. vra pola. 
ordem, Sr. {>residente; ~esejo quo V. Ex. me 
forneÇa, p <VCamara, . urna informação .•. . 

0 SR. PRESIDENTE-Perdão, ba um oriidó'r 
na tribuna.. · ' 

O SR. ANTHERO BoTELlio-Si o nobre Dep~-: 
tado deseja um esclarecimento. . . · .· 

0 SR. PRESIDENTE-Quem tem a. palavr<:t. 
é V. Ex. --· · 

0 SR . ANTHERO BOTELHO-A Commissão d~ 
Justiça diz em seu parecer qne « reconliece 
que os vencimentos dos funccionarios de jus-
tiça federal devem: ser _ augmentados~ _ nms 
sente não poder acceita1· a emenda porque~ 
tratando-se no projecto de assumpto apenas 
1•eferentc ao Districto Federal e já se cogi;. 
tando da especie em outro projecto quo está. 
em estudo na rospBcti v a Comr_nissão, não pa.~ 
rece acertado _que se amplie -nesta occasião 
o augmento aos funccionarios dos Estados, 
que naturalmente em br0\ e serão atten; 
didos». _. 

Isto não é exacto: com relação aos juizes 
seccionaes, a. que se refere a emenda, não ha 
pt>ojecto augmentando os vencimentos. 

Quanto a achar a. Commissão descabida a 
emenda no· actual projocto, não vejo razão 
paratal, porquanto o P.rojecto t1•at[L justa
mente da croação de majs um ·juizo federal 
nesta Capital, e, pois, o assumpto ahieabe 
perfeitamente. · . -

Quanto ao augmento de vencimentos, de-vo· 
dizer que a Commissão de Orçamento, que 
em seu parecei' rejeita a em(lilda. pelo facto 
do accroscimo do dcspcza, neste p1·ojecto 
mesmo n.ugruentn. muito a despe~a, não só 
CJID a. crea.ção de IDl1iS um juizo, como com. · 
a elevação do vencimento dos juizes. · 

Acho, pot•tanto, de toda a. justiça, desde 
quo a C11mara crea mais um juizo nesta ca. .. 
pital e augmontn. vencimentos, Clue se faça a.·
olevação dos voncimontos dos funccionaiios
da justiça federal nus Estados, tanto mais 
quanto esses vencimentos quo elles teem 
hoje são os mesmos que tinham quando foi · 
Cl'eada esta justic:1, bto ê, as consignadas no . 
dect•nto de 11 do outubro de 1890. 

Repito, pois: acho de toda a justiça quo a,. 
Camara dos Deputadosvoto esse augmento, 
que é . razoavel e reclamado desde muito: 
tempo. (llftrito bem; muito bem.) 

O Sr. Paula Ramos (pela ol'd~.~m.)- : 
-Sl', Presi.iente, . desejo que V. ·Ex. mo· 
info1•me e informe á Camara si já se votou -
o augmento de _ vencimen iios pat•a. o novo 
logar de juiz feueral, assim como para o do 
substituto. · 

A Commissã.o de Ot•ça.mento _ acceita a 
c1•eação dos dous lugares, mas se oppõe ao 
au~mento dos vencimentos: acJla rasoavel 
que o juiz federal, qu,e hoje tem 14 contos, 
exorcendo~ só, t.odas as funcções . do. car·gq., 
s?ja a li víado de serviçO pela _c reação do , 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:15- Página 13 de 32 

SESSÃO El\f 22 DE SETEl\IBRO DE 1903 489- · 

mais um lugar, mas fic:tndo com os mesmos 
vencimentos. 

Houve, porém, a idéa de pas~ar o juiz, que 
hojo ganha · 14 contos, a ganhar 16 contos, 
sendo creado um outl'o lugar, tambem com 
16 contos ·. A isto se oppõe a. Commissão de 
Orçamento, aceeita a creação, porque acre
d,ita queé necossario, mas quer que preva
leçam os véncimentos actuaes. 
· ÁcreJíto que a Camara não votou ainda o 

ailgmento, mas ouvi part.r de todas as ban
Gâdas o grito de que elle já fvi votado. 

O · Sr. Bricio Filho (pam enca-· 
n:tinhamento da votaçcro)- Sr. Presidente, si 
si ha um momento em que o encaminhamento 
da votação se torna intlispensavel, é incon
testavelmente este, para esclarecimento do 
que :se vae votar. 

O nobre Daputado por Santa Catharina 
declaroa que a Conuniss:1o de Orçamento se 
tinha oppo.;to ao augmento dos vencimentos. 

0 SR. PAULA H..\ MOS- Pat•a OS juizes da 
Capital Federal. 

0 Sa. BRICIO FILHO - Em qual das emen
das aqui dependentes de votação~ Pódc ser 
q\Iecom a pressa com que li o 1)a.recer, i:->so 
mé escapa.sse. · 

O Sa. PAl.íLA RAMos - Pt~g. 3, segunda. 
columna. 

0 SR. CAS:::L\NO DO NASCI11IENTO «A Com
IDiS.3âO não póde conc:>rdar com o augmcnto 
do vimcimontos c.onsta.ntes da. tahella f~JJcral, 
etc.» 

O Sa .. BP.ICIO Fn,rro - Mns eu pergunto 
si 1w. alguma emendtt que so rJf1ra a venci
montas dos juizas ~ 

Vozms-Não! 
· ó Sa. BruCio FILrro___;.Não ha ; entret~wto, 

naquillo quo foi approvaclo ein 2n. discussão 
já está o··augmeoto para esses juizes. (Apoía· 
dos.) 

Dcs~ie que em 2n discussão não foi appl'O
vado ne.nlnuna emenda diminuindo os venci
mentos da tabella, . üCSdo quo no projecto do 
concessão existia este augmento, e üesd.e que 
agora, em 3a. discussão, não ha nenhuma 
emenda supprimindo o augmerito dos venci· 
m:entos, esse ponto est:.í vencidJ e estamos 
deante do um caso que não póde ser altera
do · pela Cama r a. 

Nnstas conflif/ües c'! preciso egclarecm•, . (! 
.PI'ecie, que a Cu.wat'.l sttiba quo jl1 votou o 
augmento de vencimon tos dos Juizos do Ois· 
tr•ioto · Foloral. 

O augment'J jit esttt ioito, tom de provo.lo· 
cer. (Apoiados e na o apt>iados.) 

O que resta. agora, é perguntar si é admis· 
stvel essa. çlesigualdt~de entre os vencimentos 

Vol,V 

dos juizes do Dlstricto Federal e os venci~ . 
mentos dos juizes dos Estados. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Peço a . 
palavra. 

O SR. Barcro FrLno- Sr. Presidente, eu . 
devo declarar com a franqueza que me cara
terisa., que fui contra o augmento de venci· 
mentos para os juizes do Districto Fede1·al ; 
nã.o é o momento_ em q11e o serviç.o é divi
dido por dous juizes, em que é creada. nü 
Distl'icto Federal mais uma secção da Justiça 
Federal, em que o trabalho vai diminuir,. 
não é essa occasião melhor para o tmgmouto 
deSSQS vencimentos. (Apoiados.) 

Fói um erro da Ca.mara .. 
Uma vez, porém, que o augmonto S3 deu,. 

uma vez que a tabcLla Júi augmcntada, o 
que eu não comprehendo é este desigual
dado entre o Districto Federal o os Esta.dos. _ 
(Apoiados.) 

E' a. razão por que votei . a omenda que 
manda augmentar os vencimentos dos juizes· 
dos Estados. 

Não é razo:1vel. não é justo, não é equita
t.ivo, que, vot:tdo o augmento para. os juizes -
do Districto Fodel'al, não se ü~ça o mesmo -
com relação aos dos Estados. 

Foi no sentiJo de encahlinhar a votação 
que tlz estas ponderações. E V. Ex., Sr·. 
Presidente, na qualidade de interprcuo do 
Rogimento, de dircctor dos nossos tra.balhos, . 
vn.·, deda.ear si o a.ugmeoto dos vencimentos. 
dus juizos dosb Capital está ou nào Yotado,. 
o si temos ttinda. algum recm·:::o para. ovi· 
tal-o. 

SejamoB ju~tos. Neguemos tudo ou bene- · 
fieiemos com igua.ldtv.le os magistl'a.dos. 
(Muito bem.) 

O Sr. Presidente-Devo int'o1•ma.r 
a. V. l~x. quo o projecto om quo)tã.o fo·i, 
apresentado <t consideração dtt CamtU'tt pela-. 
Commis::;ão de Con.~tituiç:ão, Legi;;lação e 
Justiça. 

Entrou om discussão e fui vota.do em · 
2a discw~são. 

Foi votada com o projecto a tabolla con- . 
stante do mesmo, pela qual os juizes · de· -· 
secção ficaria.m gu.nhando cada U1U 16:000$. 

Devo ainda informal' que o projocto ini· 
cial da Commissão de Constituição, Legis
lação e Justiça não foi á Commis~ão de Or
çamento, porque o art. 128 do Regimento 
ma.nda que «tanto na 211o como na 3a. dis
cussão de qualquer projocto, as emenda,s 
ou arttgoi:l o.dúitivos croando ou au~montando 
despeza, ou reduzlndo u recoit11 publica, não 
podorã.o . soL' admittidos ao debato o á vo. 
tação sem prevlo pa1•ecor !lu. Commissão 
de Orçamento.:. 

l\2 
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o:Não ora emenda ném era additivo o que 0 SR. BRICIO FILHO--, Exclusivamente • 
. -·est.ava em discussão, ma8 sim um project~ O SR. CASSIANO no NASCIMENTO- Si a 

da Commissão de Constituição, Legi..,lação e Commissã() de Orçamento foi cb.a.mada a se 
JU2;tíça; · · pronuncin.r sobre as emenctas, é ess:• a ma

Na 3a. discussão foram apresentadas emen- teria sobre que devia recahir a votação e não 
das augmentando . despeza e, pela determi- b ·u · t · 
nação citada do art. l2H,· es;:;as emendas 80 · re aqm 0 quese passou an orwrmente. 

(Apoiados.) 
: foram , á Commissão de ürçarrento, quo deu Como, porém, votado este parener, o pt•o-

_parecer sobr·e as que augmentavam de~'peza. jecto ha de ter uma votação em 3a discussãn, 
DPvo ainrla declara1· que, no caso de ser eu pel•gunto a v. Ex. se me é liCito, pelo 

acceita. a emenda, elevando os vencimentos Regimento,pedir quCl se destaque do projecto 
dos juizes de secção dos !1.:stados, a mesa a des- uma determinada mate da, para ser vota(! a • 
. tacará part~ con::~títuil· projecto em separado~ Si me é ltcito este dire1to, approvada~ ou 
em vista· do a~t. 132 q_t~e, diz : ? , seguinte : rejeitadas as emendas, eu usarei delle par·a 

<f A~ eme~nas ou artloos a~,htlvos, des~~ pedü, a V. Ex. que :mhmetta destacaola
qu~ níLo Vf:'t sarem _sohr e o P~0.J8C~O!. mas e . . · mente á votação da. Camara· estn. tahella de 
te~ e[em 0.~ ampliarem a ~lspostçao. de~le !1 n.ugmento de vencimentos a funecionarios, e 
O'?Jec ',' de ~oual . n.a~nreza vU _a .outros lD?I- sou levado a este procedimento pvrque.;_ 
viduos, serao .redrgrdos ·- depois de. appio- p·esa-me dizel·o á Camara-o período não é 
Y?-J.os. ~rn proJe?tos sepa,rados, pai a terem ainda de ;úwmento de vencimentos a f'unc
d~scu::l~ao espomal antes de serem remr·~· cionarios.' (Apoiados.) . 
t1das ao Senado. A Camarr~. poderá acce1- . ·-- . . · . . . . . . 
taJ (IS ·ou rejeital-os depob de encerrada A s~t?-a?ao e gra.vlSSlma, Sr. Prmndente. e 
essa niscu :são, que correspondcrâ {L 3a do eu f~l rnlurJ?allo l)elo hom~d? relator dn. 
projec ;o ordinario.» receLta publica,, o Sl'. ~l'. Amzw d} Abreu, 

Por consequencia, si a can:ara acceitou a. d~~mo Deput .do pelo ~~auhy, que lut~ com 
eme da .• au~rnentando . os v'·ncimen1.os dos dltficuldades na ma:ne1ra de; confeccwn,a,r .o 
juiz~s de secçãL>, ~ Mesa considerará e::;sa Orça~~ntuda Recmta, ~e forma a proauzrr 
emenda. no caso que determina 0 art. 132 e. o B.,mllbriO orç~mentarw. ·- . . 
de~taca.das para constiwir p1·ojecto em sepa- Certameme nao é a uccas1ao mais aza.da 
radu.que ter<'"t, mais uma discussào. · para a Cama. r a se entregar ao luxo <le 

a.ugmental' vencimentos u. quaesquer func
.o ~R:· BRICIO ~ILHo-Mas ha outras pro- ci-.nario:l. (Apoiados.) . 

~J~d~~CJ~s no proJecto que devem ser sepa- Sonhores, acima dos individuos está aNa-
la a:s tambem. ção e acima dus funcciunario~ está a Repu-

O Sn.. PRESÜ>ENTE-Ampliarla a disposi- blica .. (Apoiados . ·nwito bem; nüo apo~adús.) 
ção tio projn7to. a. ~·bjecto de ig-ual na .ul'eza. 0 SR· . .JuÃo LUiz ALVES-E acima de tudo 
ou antw•os lmlt_vluuos, a_ 1\1(lsa tarnbem, ues- está 2 j .tstiç.·t que deve ser icruat para todos • 

. 
ta.ca.rá. ma.~. · crpw. que nao ha, out.ras emen-1 (A 0 ~~· · ) ' ' · ' t:l 

das ne::;1,e part.iculat•. · P -1 .es · 
Ha uma outra emenda de 11. 13. dos Srs. 0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- P-er-

·CarnoiJ•o de Rezende e outros, sobr·e pa.~a gu11to a V. 'Ex . quo me haja, ,,_e info ·mar si 
monto de juizes substitutos, procuradore~ da é.lici1;o a soparuçãu úa v, tac;ãu do pl'",jecto 
Republica, etc, em ;~a rliscuss5.o ? Si me cabe esse dil'eito, 

O Sr. -Cassiano do Na~ci
: ~ei:uo (pela orde1n ) -Antes para ori
ent•~r-me do que para urlenti\r a Camara. 

· porque não acompanhei a discus~ão da::;t ,l 
parecer, devido á ausencia que fui forçaJo 
.:a. faze1· déste rf'cinto, qu ·ro dtriglr algumas 
perguntas a V. Ex., como disse, antes com 
·O. in tuito,de esclarecer-me do . que de escla· 
recm• a Camara. . 

.. Este projecto transitou em 2:1 discussão e 
em 2a. discussão foi ap1•esentada uma emenna 

·augmentandovencimentos pára determinada. 
•··· , · · classe · e determinadt•S funccionarius . . Vindo 

· ;o projecto á discussão, foram offerecidas a 
elle ·diversas emendas. · .. 
" A Comm1ssão • de Orçamento foi chamada 
. a se pronunciar sobr.e essas emendas • .. 

q reira acceir.ftr como f,Hto o requerime.n.to 
qne ura apresento w' sentido dc::;er separada. 
· ~ votaçã.o deste projeeto e, fi\llanuo a uma · 
Camara de republicanos e pat1•iotas .~amigos 
do Governo, creio não ser . nece,s&rio ac
crHscemar uma SÓ palavra para fazer ViU· 
gar· a boa doutrina (Muito bern; muito. be:m.) 

O Sr. Presideut.e-Devo informar 
aü" nobre Doputado que a votação em 3• dis
cus~ão 6 feita em globo; mas Y. Ex. está no 
direito de requerer que seja destac:.~.da . a ta 
bela para votação especial, nada h a vendo
que o inhiba de requerer. 

O · s.-. Paranbos l\lontenegro 
(pela ordem )-Sr •. · Presidente, tem-se levan
tado tão grande celeumaa 'propusito d~ a~~ 
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gmen:to de vencimentos constante do pro- rde1•al perceberão os seO'uintcs vencimentos 
jecto, que eu tenho necessidade de dar uma annuaes: · o 

explicação, para a · qual pe~o a attenção da 
Casa. 

Qual)do l'e creara.m e se organizarêum em 
189.1 ajustiça federal e a. .local do Districto 
Federal. marcaram-se ausjulzes de In. insr.an
cía daquella vencimentos superiol'es aos da 2a. 
desta, istú é, aquelles tinham 14:000$ e 
estes apenas 12:000$, e os da P· instancia 
1 o: 000$000. 

• Da h i para cá teem se augmenta.do os ven
clm~otos dos da justiça local na razão de 
50 o /o, de modo que hoje até os juizes da 1 a 
instancia da justiça local toem vencimentos 
superiores aos da Ia instancia federal, a 
sabe'. pe 'Cflbem 15:000$. ns da 2a. 18:000$ e 
os da fe,leral apenas 14:000$000. 

Nào pa.rec l que is::;o esteja de accordo com 
o pensamento que presidiu aos decretos 
ns. 848 e l.030. 

. Os. promotores publicos hmbem teem hoje 
·vene1rnentus ·superiores aos · prGcuradorus d<.~ 
Republica.. · 

Tra.t.aorlo-se no projecto de assumpto r""la
tivo -á justiça federal deste Districto, pareceu 
â Commi:-são de Legislação c1ue era oceasião 
de se J·epa1'ar e:;;ta injustiça. 

Qtu.nto ao requer·imeoto do nobre Depu
tado por Santa Ca,.harina, penso que elle é 
contrar.ío ao R!lgimento, pois por · oste os 
projt3Ctos em 3a discussão votam-se em globo, 
depois de vot,ad ;s as emendos. 

Si não htt emenda alguma relativa ao 
· art. 14, que c .. ntém atabella dos vencim"n
tos já. appr·ovada em 2a úiscussã• ,não se pôde 
a.gora fazor recahir uma votação especial 
sobre o mesmo. 

Si houve ue~cuido em so apr·esentar a 
em::nda, não é na occa.siào da votação qú'e se 
pôde re.rnedia·,·. 

O Sr. Presidente- Os senhores 
que approvam a emenda queit·am levanta:-so 
(Pausa.) 

Os -sHnhJres que votam contra a emenda 
queiram .levantar-se (Pausa.) · 

(Depois de verificw· a contagem.) A einonda 
i'oi approvada por 56 conteu. 55. . . 

Na fõrma do art. 132 do Regimento vai 
s~r ·destacada para constituir prójecto espe
. .eial. 

E' annunciada a votação da seguinte emen-
d a· sob n ;· 13 , · . 

~ <<Onde convjer : 

Art. 1.1] . Os juizes substitutos e os pro· 
.eura.dores da Republíc.a. nas secções dos Esta

. dos . e os escriV'ães e os officiaes de justiça 
· nas zn~smas secções e na do Districto Fe-

N. I Juizes substitutos nas sec· 
ções dos Esmuos do Parã, Per
nambuco, . Bah1a. :Minas Go
raes. Rio de Janeiro, S. Paulo 
e Río Grande do Sul ...• "'... 5:200$000 

Nas secç~ões dos dema.is Estados. 4.20L·$000 
N. li Procuradores . da. Repu-

hlic<~ nas secçõüs dos J~stados 
do Pará. Pe1·nambuco, Bahia., 
Minas Geraes, Rio ue Janeiro, 
S. Paulo e Rio Grande do Sul. 5:000$000 

Nas secções dos den]ais .. stauos. 4:000$000 
N. III Escrivães nas secções do 

Parti. Pernambuco, Bahia, 
~finas GC.>raos, R10 de Ja-
neiro, S. Paulo, Rio Grande 
rlo Sul e Distrieto F'ederal. ... 8:600$000 

Nas secç~ões dos demais Estados. 3:000$000 
N. IV Officiaos 1.le .justiça, dous 

pelo menos, nas s . ~cções do 
Pará. Pernarnhuco, Bahia, 
Mina,s GeraHs. Rio do Janeiro, 
S. Paulo, Rio Grande do Sul 

· e Disr.r1cto Federal... . . . . . . . . 960$000 
Nas secções dos demais E~tados. 720;s00J 

Art. 2. 0 A proposta a~ Poder Executivo' 
para a nomeaqão de jniz seccional, conteri't 
todos os nome.; dos r·anditlatos qun reunirem 
;1 m~üuría de sufl'eagios dos mombeu:) do Su
premo Trt bunal F Jderal. 
• Ar&. 3. 0 O Poder b:xecutivo abrirá o ct'C• · 
dito necos::nrio pu.ra a oxecuçfto desta lei. 

Art. 4. n rtevog .. m -::;e as U.isposi"ções em 
cont1·ario. 

-0 Sr. N'eiva.. (pela ol·dem)- Sr. Pre
sidente. a Cama.ra ouviu-mo outro dii1, em 
questão de expediunto, declarar qne lasti
mava nuplammJte a. ausencia do illn::;tro 
Deput.adu polu Riu Gt•andê do Sul, u S1·. Bar
bosa Lim ., não só porque r·cavn privado de 
ouvir um dtJ::i ::-eus importn.mes uiscur;;os, 
como aindaporc1ue. de::;d,J qno S. Ex. não 
viera tinha se encerrado de :mrpreza e sem 
debate o projecto·ora. em votação. 

Declarei então que dur mte os 10 arinos 
em que aqui occupo o logar , de Deputado 
já augmentos de vencimehtos haviam tido 
os jmzes seccionaPS desta Capital e nessa 
festa de alegria para elles veiu a grande _ 
tristeza para os dus Estados. Appello para 
os iliu~tres Deputados, ao menos para os de 
minha bancada, que sabem como alli os func
cionarios dJ .Juizo S~>cciunal · cumprem com 
seus deveres e tralJatham, principalmente 
;\gora., com serviços extraurdioaríos do ·pro
cessos de moeda. falsa, contra.ba.ndo o tantos 
outros . que lhes pesam. 
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Ainda hontem li .um officio do governo de 
Minas salientando que são aos milhares os 
processos quo correm perante os juizes· sec

. cíonaes. 
Em 1895, honra seja feita á Camara, vo

tou-so um augmento para os dos Estados, 
augmento que o Senado manteve sô para os 
daqui da. Capital. 

0 SR. PARANHOS MONTENEGRO -0 juiz de 
P· instancia federal não teve augmento. 

-o SR .• NEIVA - Então, dê-se a este, que 
está em identicas condições dos p~bres juizes, 
procuradores, solicítador·es, escrivães e otn
ciaes de justiça dos Estados. 

Sr. Presidente, acaba de passar, embora 
por um voto, o augmento, não proposto por 
mim, mas por illustres membros da banca
da. mineira, em favor dosjuíze:3: a emenda 
que va.e ser votada. estende-se aos domajs 
funccionarios do juizo seccional, aos substitu
tos, aos procúradores e aos e~crivães. 

O SR. GERMANO l-IASSLOCIIER -Os pequs-
ninos. 

. . O SR. NEIV A-Quer saber V. Ex., que as
sim se externa em tom de ironia, ou p_ntes, 
cot~ um_ sorriso de alegria nos labios; vendo 

· que ha quem, como V. Ex., cuide ainda dos 
intereses dos pequenos ; quanto ganh<l.m os 
offlciaes de Justiça -~ Ganham 2;3$ pur mcz! 

Quem neste p[tiz pode v i ver com ·esta or
denado ~ E' uma injustiça, uma. de:;igualdade 
clamorosa! 

· A Camara. ,já votou em 2a. dh:cussão o 
augmento para. os juizes daqui; a tabolla 
ahi está : não fiquem, pois, esqueddos os es· 
Cl'ivães, os procuradores seccion t~e~, os substi
tutos dos juizes r 

Estou convencido que a Cama r• a níio lla 
de praticar neste· momento a desigualdade, 
a injustiça do, vott\ndo o augmento para 
uns e pa.ra outros, negar para. estes, que 
teem pleno direito. E tenho concluído, 
.appj:jllando · paJ~a o espirito de justiça e de 
.equidade da Camara dos Deputados. (i1fu ito 
bem; muito bem). . 

. O Sr. A.ot:ero Dotelbo (pela 
ordem, ) -Sr. Presidente, o p~l.recer da. Com
missão corli relação a esta emenda é o 
·mesmo que com relaçio á emenda . ante-

. rior ; as razões dadas . por · ambas as Com~ 
:missões são -tambem as mesmas e, si . a G tt
mara approvóu· a emenda n. 12, não vejo 
rázão para que proceda de modo contrario 
q~anto á de · n. 13, que ainda é mais justa 
po~quantq se trata dos juizes. substitutos, 
. cujos . vencimentos nãO: chegam nem . pa1•a 
o papel, mormente . depois q11e uma dispo· 

· ~ição de lei os obrigo~ a tirar · os traslados 

á sua custa, quando uma das parte.:; fôr a 
Fazendn. Estadoal ou a Federal. , 

Nestas condições, o pequeno ordenado dos 
escrivães, 60$, por mez, não dâ nem para 
o papel! , . . ~ 

A Camara tendo approvado a emenda ri._l.2. 
não debi:ará, estou certo, com mais justiça 
de approvar esta. (Muito bem,; muito bem.) 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a. 
referida emenda sob n. 13. 

O Sr. João Luiz' Al"Tes (pela 
ordem) requel' verificação da votação. 

Procedendo á . verificação, reconhece-'ie -
terem votado contra 63 Srs~ Deplitodos ·e a 
favor 49-totalll~. 

O Sr-. Presidente- Vem consU:l
tar á Camara si . approva o projocto em 3e. 
discussão ~ssim emendado •. (Pausa.) 

O Sr~ Paula R.atnos (pela o1·dem. 
Sr. ·Presidente, . o nobre Deput:tdo pelu Rio 
Grande do Sul consultou a V. Ex. SJbre si, 
na occa -ião de vot.ar-se o projecto, poderja 
ser essa votação feita- por partes, afim de 
que, sendo as~im, V. Ex .. em tempo oppqr
tuuo, tomasse em consideração o requer.i
mento, sendo votado o projecto, salva ·a 
tabella. 

A necessidade da votação por partes mais 
se impõe agora, pois, a Camara votou a 
emenda que mandou augmentar os venci
mentos dos jtdzes seccionaes -o acaba de· 
rojeitat• a que mandava augmentar os venci
montas dos substitutos, procuradores o escri· 
vães, de maneira que o augmento se I'efere 
a uns e não a outros. 

Vê-so, pois, quoJ é necess::tria. a vota~ão. 
por pa.rt<:s. 

A Commissã.o do Orçamento, repito, nccei
tou . a c reação dos logaros, e opinou no sen· 
tido do, . creados olles, serem màntidos o.s. 
vencimentos que actualmente existem. A 
Camara. votando a taballa . que acompanha 
o proje~to, augmenta os vencimentos ; rejei
tando .a tabella, mar:ltêm os vencimento~. 
Portanto,.si a Casa qüer manter os actuaes. 
vencimentos deve rejeitar a tabelh, c peste 
sentido é que foi dirigido o requerimento do. 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul. 

O Sr. Neiva (pela ord~rn) :- Será ·,tar
vez e3ta a primeira. vez que eu vonhn. .cun
trariat• a opinião do meu presado amig~ ·e · 
antigo collega, Sr. Paula. Ramos. Ao con
trariod~ S. Ex., desejo que não se procurem 
meios de obsta1· aquillo que·· a Camara, como 
um acto de justiça, acaba de praticar, v~
tando o augmento dos vencimentos dos jui-
zos dos Estados. .. · · · · -
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O SB.. PAULA RAMOs-Não votou. mert<L ~oz é st~jeito á considera.~ão da Casa, 
O SR. NEIVA - Votou por 56 votos con- tomarm a deliberação de submetter avo-

:trJ. 55. tos, nos termos do requerimento do nobre 
. Deputado paLo Rio Grande do Sul, o projecto, 

O SR. P.\t:LA. RMIOS - Su para, os juizes salva a ta.IJella, que ser{~ depois vota.d<L. 
·seccionaes ; nã:J para os sub.3títuto.;; e pro· 
·curadores. Voz~s-.J<i votamos o projecto. 

0 SR. NEIVA-Votou para os juizos... 0 SR. PRESIDENTE-E' esta. a decisão 
mais ele accordo com a interpretação libc1'al 

O SR. PAULA RÀ':\ros-Seccionae.L relativa aos direitos dos senhores Deputados, 
. O Sa. NEIVA- ... seccionaes; é jsto. corno costumo· fazer. 
· .Desejó que isto fique de pé, que não pro- Vae-sc, J?Drtanto, . vot~r o projccto, saLvo 

~uremqs por interpretações regimentaes ou 0 art. 14, (.,Muitos t.!pm·tes e pi·oteslos.)) 
estrateghts parlamenbres contestar acto 
-continUo ar1uillo que a Camara acaba de O SR. RoDOLPHO PATxÃo- A . questão é · 
votar. exactamcnte .~;Ja.ber si del'e ou não ser sopa-

AGamara votou que, como já foram au- rado o u,rt. 14. . . 
gmentados os vencimentos dos juizes desta O SR. PRESIDENTE-.\s questões de ordem, 
Capital, fossem augmentados tamb(·m os dos conforme o Regimento, sã.o decididas pela 
juizes seccionaes dos E tadus. Isto eleve per- Mesa. (A11oiados.) 
m~necer, porque estou certo de que o Se-
nado b,a de sanar a incoherencia praticalia. O Sn. · RonoLPHO PAIXÃo-V· Ex· decla-
pela C;~m;:Lra, negando o a.ugmento para os rou quo ia, consultar a Casa. 
substitutos, procqradores, escrivães e offi- O Sn.. PRESIDENTE- Não declal'ei tal ; 
ciaes de justiça. (Na o apoiculos.) · disse que ia submotter <L votos o projccto, 

.Inquestiona.velmente houve incoherencia, ·salva a t abclla, conforme o requerimento do 
~anto que o illm;tre Deputado, Sr. Pa.ula Sr. Deputado PtLula RamQS, reproducção elo 
Ramos, acaba de affi.rmal o. do Sr. Deputado Cassia.no do Nu.scimonto. 

S. Ex demoristl'uu, segundo a sua opinião, Já declai'Oi que é a primeira vez que se 
que houve incoherencia da pa1•te da Camara, Ü'atn. üo assumpto, 0 que Q Regimento· nã.o 
e pede então que se vote ~.~ tn.bella em sep<L· cogii.a da õspecie ; <í. Mesa compete resol
rado, para que Jcste modo sobre elb caia o ver. 
cutello e não haja credito pa.1·a o pagamento 
'destes juizes. (Apoia_dos e ncio apoiados.) Si algum dos nob!'OS Deputados uão estiver 

· Nestas condições, Sr. p 1·csidento, cu pe- de accordo com a decisão da Mcsu, rest:L-lhe 
diria á Camara que votasse o contrario do o dire tto de appclltw para, a Casa e eu sub
que quet• 0 nobre Deputado, . put·que do.~ te mettercl a questão (L Camara. (Múito bern). 
mudo ficará do pt~ a medida, approvada por 
ella, do augmento lKLt·a. os juizes, e m<Lis O Sa· · Anizio de Abreu (pela 
tarde o outro l'amo do Podce Legislativo, o1·dem)-S1·. P1·esident.o, apparentnmonto in
reconhecendo esta injustiça, porque não di 8ignifica.nte a vor.ução <1 que a Cam:.tl'a vac 
zer1ilos 1•cvoltante, esta, falta do equidade, peoce,lor, a, meu ·vor·, traça a. orientação cp1u 
polo menos sanará. 0 mal estendendo 0 au· esti dispo~ta a seguir nu momont.o <Lctnal 
gmonto aos juizes substitutos secciona.cs, aos deante das circumstancia~ firmucoiras do 
procuradores, etc. paiz. (Apoiados.) 

Verberemos a incoherencia., mas tit'cmos TantJ quanto é possível declarar á. Camara 
della algum partido; do que pa1•ece um mal, dos Deputados, cu o faço, esta · medida. 
saia um hem para . esses . esquecidos, para não :pódo deixar d.e merecer a plena desitp· 
esses malsinados funccionarios dos Estados. provação daquelles que vêem com tomu1· o 
{Mttito bem, muito bem.) .. augmento contmuo e injustificado da despe~m 

O Sn. PRESIDENTE-O nobt•e Deputado por publica ... 
:'Santa Catharina apresentou requerimento?- O SR. GERMANO HASSLOCHER - Apohdo ! 
' ·:·· ~OSR~ PAULA RAMOS- Faço meu o reque- 0 SR. ANIZIO DE ABREU- , •• mercê rle 
íri.ento do nobra.Deputado pelo Rio Grande accrescimos de vencimentos (apoiados) sem 
do SuL · ·· · solicitações do poder competcnt~ (apoiados), 

pois a inicia ti v11 em mator·ia. de des;>eza jn.;. 
discutivelmente incumbe ao Poder Executivo. .. 0 SR. PRESIDENTE- 0 Regimento diz que 

em 3a dis~ussão dcba.ter-se-ha o pt•ojecto em 
globo asstm votando-se, e tem sido sempre 
esta .a norma d.e proceder da. Ca.ma.ra. gn
tretanto, como o Regimento absoluta monte 
não !.eda requerimento como o que pela })ri-

Como rolatot' da. receita, como membr·o da 
Commissão de 01·ç~tmonto, úireeta.mcntc 
couhccondo das cil•cumstancitls diHlciois da 
tt~zenlla. publica. c dos onu.~ tJUO sobro olla. 
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peza.m, peço a V. Ex. que consulte á Ca- neira, para ser coherente ·votarei pela. 
mara si permítte a votação nominal. tabella, salvo si for lembrada alguma solu
(Apoiados, muito bem.) ção regimental que nos permitta rejeitar 

um e outro· d(Js augmentos de yencimentos 
propostos. ( Múito bem.) O Sr. V\Tenceslã.o Braz (pela 

m·dern)-Sr. Presidente, antes que o illustre 
rep1•esentante do Piauhy houves~e pedido a 
palavra, eu desejara fazer uma declaração 
á C amara e para isso ha v in, pedido a pa~ 
la:vra. a, V. Ex.; vou fazel~o, Sr. Presidente, 

. nos termos mais ca:tegorioos. 
Quandó o illustre rep1•esentante do Rio 

Grande do Sul consultâra D V. Ex. si podia 
requerer a votação separ·adamente. si podia 
destacar o art. 14, que se refere â tabella, 
ouvi de V. ·Ex:. o seguinte: «que o projecto 
deveria ser discutido e vota.do em glubo. >> 

0 SR. PRESIDENTE-O nobre Deputado não 
me ouviu bem: Declarei que podia a votu.ção 
ser feita por pé~rtes. 

0 SR. 'VENCESLÁO BRAZ- Não Olrri esta 
dedaração de V. Ex. 

0 SR. PRESIDENTE - Pois. declarei isto á 
Camara. dos Deputados. 

O Sa. · "\VENCESLÁO BRAZ- Não contesto 
que V. Ex. tenha assim se pronunciado, mas, 
como já disse, não ouvi, de múdo que ficamos 
nesta. situação: não se pOLiendo dastacar. 
confnrme ouvi de V. Ex., a tabe!la, nós 
tínhamos que votaP forçosamente }Jülu au
~mentu dos voncimentus dos juizes de secç:ào 
(testa Gapital, desde que era no~so pensa
mento votal' pelo projec~.o em discussão. 

Nestas condições, a votação fa:voravel a.o 
augmen'to de vencimentos dos vutros juizes 
se impunha dn. nossa. parte. (Apoimlos da 
ba11cada minei1·c~). 

O SR. J~onor.Pno PAIXÃo - E' uma ques
tão de ju:stiça e L.C logJCa. (Apoiados). 

O SR.· 'VENCEsr.Ao BRAZ - E' esta, 
S1•. Presidente, a un1ca l'azão que me fez 
...-ota1• pela emenda apresentada. por alguns 
de meus illustres collegus de bancada. Ou 
votaria cont1•a um e outr·o augmento (upoia
dos) attendundo tL n~ctJssidade que ha de 
continuarmos no regimen de economias, ou 
...-otaria contra' o. a.ugmen to com relação aos 
juizes .doDistricto Federal, bem como contra 

.· a emenda. , proposta por alguns membros da 
bancada mineira. Quero •tne o nosso pen~a
nienco fique consignado nos Annwu desta 
Camu.ra. · 
· De~ejaya, como disse, faz3r esta affirma
·ção antes das palavras pronunciadas pelo 
i Ilustre representante do Pia.uhy. 

Portanto, Sr. Presidente, ú. vista da vo
.tação hayid.a, á · vista . da .circumstancia de 
termos : votad.o pela omenda apro::;cntàda por. 
alguns illustros memhro:; d~t.bancada nii-

O Sr. Barbosa Lima (pela oi·· 
dem)-Sr. PresidenLe. são muir.o de louvar 
os sentimentos de justiça que teem dictado as 
palavras Cül.ll que u.códeni á tribuna o~ dignos 
represeotL.tntes da bancada mineira; mas 
e~ sentimento de justiça não se pode cir
cumserever ao ca.so em discussão, porque é 
sa.bido. e a Camctra não ignora em virtude do. 
grande numero de petiçõ.Js que tem chegado 
ao seu conhecimento e que tambem tem 
CJotí tliido suas ordens do dia., que e$ta. desi
gualdade de vencimentos <~ que agora se 
quer obviar l}ão attinge sómente os funccio
narios da Jus'tiça. 

!tara é a·. repartição, federal, raro é o 
departamento da administração publica em 
que estas des1gualda.des uão se doem com a· 
mais. clamurosa iniq uidade. 

O Congresso Nacional,. porém, tendo em 
vista a situação excepcional em que se en
contra o thesouro publico neste paiz, ainda,· 
hoje em moratoeia (apoiados), mandou guar
dar grande parte desta~ reclamações, entre 
as quaes avulta um projecto destinado a 
systematizal-as, devido ás luz~s e ao espírito 
de equiJade do hunrado Deputado que foi 
pelo Estado . de Pernambuco, o Sr. Medeiro~ 
e Albuquerque. 

A Camaru. não ignora que esse digno Depu~ 
tado elaborou. em uma das legislamra::; }J3.S
s~das, um projecto fazendo ét revizão syste
matica. de todas ::ts tabellas de vencimentos, 
de mudo que todos os t'uncclouat>ios a que 
correspondessem serviços equivalentes tí
veSSt!ID um estipenúiu na mesma altura. de 
accoruo com as necessidades de cada qual. 

Querer agora augmentar vencimentos no 
caso particula.1· que se discute é, em nomo 
dess~ mesmo sentimento de jnstiça.,é em no
me des~emesmo sentimento ·de equidade,esta
beJe~er um tremendo e perigoso precedente, 
porque esse mesmo sentimento de justiça e 
de tjquida.de vos auasLará amanhã, qua;ndo 
outros vierem pedir augmento de venci
mentos, esse mesmo sentimento vos arr·asta-· 
rá a cuncedel-os. 

Sommai estasparcellas e dizei si um orça-· 
montu desequilibrado compl>rta este criterio 
perigoso em uma, questão, aliás, tão sim
ples. 

0 SR. LUIZ DOMINGUEs-Dá. um. aparte. 

0 SR. BARBOSA. LIMA-Reduzam-se os em-· 
pregos á medida que as vagas se derem, Ú1as: 
não augmentemoso numero dos que compõem 
o funccionalismo; paguemos melhor a um 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:15- Página 19 de 32 

SESSÃO EM 22 DE SETEMBRO DE 1903 495 

pequeno numero, mas de accordo com a si
tu-.ção.em que nos encontramos, que nos im
põe como lei suprema, a satisfação elos nossos 
compromissos. (Apoiados; 1illtilo bem; nao 
apoiados.) 

As observações judiciosas, apparcntomente 
ju;:;t<ts do l~ader da bancada mineira ... 

O SR. Lmz Do~II~GUES- Estão cntl•e a 
fome e, a prevarica.c:ü.o. ( r1poiado.~; nc!o 
apoiados.) 

0SR. CASSIANO DO NASCDIENTO-Não creio 
qu.1 um ju_iz, que ganha 1:?:0008 osteja perto 
da, t'ome. · 

UM SR. DEPUTADO-E' exn.ggoro. 
n SR. EuzEmo DE A:'\DRADE-E' uma in

ju:>tiça;·cíamorosa. 
11 Sa. Lmz DoMtNGUEs-Justiça ou injus

ti,, a. é um facto. 
0 SR. ANIZIO DE ABREU- 0 peculato 

org<wizado é que é um fa.do 
0 SR. BARBOSA LIMA__:_ St'. P.residente. 

eu não- u.creditu que estes honrados funceio 
D<ll'i",; se encuntr(lm no perigoso decJhre pelu 
qu;d se Yae baixando até ao pantano da pre
V·•.de<tçãu, pelo facto de lhes pod~~r :-.;el' ne
ga:iu, em virtude de motivos de urdem su
P~ ~t·iut·, éste augmento que o Thesuuro não 
Co<rlporta. (Apoiar/os. 111uito bem.) 

Ma.s, Sr. Presidente, não quero desviar
lllfi <L~ questão de o1•dem. 

I) SR. HENRIQUE BORGES-Mas não é esse 
o f ·ílldamentu du pedido. 

O ,.;;R. BARBOSA Lil\!A- Perdão, mas não 
esto•l dizendo quo :seja esse o fuuda,mento, es· 

_ tPtl 1·espundendo a um aparte que interrom
- pett u meu díscur.:;o. 

IJ SR. HENRIQUE BORGES dá. um aparte. 
U ~lt. BARBOSA LIMA-EU nã.o posso aferi!• 

a lw11ra pela moeda. (1lpoíados. Muito bem .. ) 
Honr:t não é um sentimento que se avalie 
pe~~unia,rL:,meate como (JU<.Lntid·Lde eco
no íll i cá. (Muito bem :apoiados); e basta lem ln·ar 
a H.opublic..t. Batava, onde a honra, inq'ue
br:t.nhvel dos ~t·us magistrados não se media 
pela. modestíssima toga que us cobl'ia. 

A honra. uão se avalia pela magnificencia, 
d(l fn.dG~cio que se habita ou pela mnnifi
ceucia que se ostent ~ em uma vida esplen
ditl<.~o de nababo. (Muito bem.) 

·'- situação é esta. : os nobres Depubdo::; 
de Minas preot!cupam-::e, a· meu veP, por 
motivv muito digno, nobre e lonva.vol 
cou.i a possibilid.ade de fazer-se neste mumen
to, e:speeifi.~a.d.amente neste cu.so, uma. in,jns
tü.~a, uma iuiquidade, quo só se fu.rCL se 
Ss. b:Ex:. não quizer·em acompanhar a. nós 
ouu·us que estamos votantlv tlcsJe o começo, 
de accôrdo com a Commissão de Orç~n.mcnto. 

Ha aqui uma dupla CJ.Uestão: augmento de 
vencimentos para os juizes fcdoJ·ttes da 
secção desta Capital c extensão, ampliação 
de.->se augmento de vencim.eutus aos juize~ 
das deiilais secções. 

. Ora, em relação a essa, amplia~·iio dn von
Cl.mentos, comuçou-se vota,ndu, a.o inverso 
do 1ue parecia que se h faz(•t•, a. emenda, •lOS 
nobres Dcputadus que consagmva es :.:_t ex.· 
tensão, este augmento de vcneimeor.vs desti
nado aos jutzes seccionttcs do fól':t dn C<~pi
taJ na persua.-;f.io que SS. EJ.:x. alimPnta.vam 
de qull a Ca.m(:l.ra iria votal' um a.ugrneuto 
para o' juizes dcstf1 Capital. 

Si, pol'ém, sJ pudm• rcctiSill' este au!Ymento 
n.qui, ::;ó restê~ a. r v. El~;x., cornu l'e.-il .. ttr•;í, a. 
nós, r_:c u~a.r t<t 1nhom o.~so OIHI'O co;,s;tgr·~tdo 
n~~ emenda,, q u \ a.gora, const.iline ptojecto 
para ter uma u lr.ima discu . .;::;;·to. 

Por~anto, VV. El!:x., votantlo u.~ora. cvntea 
·"· tabella,e~tão de algumu. sot'lo decla.!'<tnJo o 
seu futur·o voto, b qual serú. contJ·a ;~ enH'nda, 
c1ue ampliava o augmento de veneimentos 
aus juizes das demu.1s secções. 

Somma toGa L: ninguem dal·ú. augmcnl;u. 
Si' se quer manter desde jít o augu,ett&o de 

vencimentos dados por es~it omcuLh aos 
jutzes fede1·aes de totlos os b:::~tu.dus ela, Re,Ju
bliea, é nocessal'io que VV. l•:b:l\. lJUoü·;~m~ 
anima,dos des"e sentimonto, dar 1gual au
gmento desde jtt a.os datJIIi. 

UM Sn.. DEP-UTADO-\'. Ex. 6 logicu. 
O Sn.. BArmosA LrMA - Pl'imoit·o, s"u Io

gico ; seguudo, estou mo:o;CL·andu aos nobi'CS 
LJoputa.dus c1ue do::;ej:tm S('t' logiculi tJUC o 
podem ser·, visto que, ~i VIJI,tuu curttra a 
tabeliã agura, o ::;i a,gu:tJ•dam u. di:;cu::;sao e 
voJ.aci'to cumplcmentu.t· qno \'itO r.r.t· a ümenJa 
destacaua, pa.t•a con;;Gituir IH'o.Jocto em sspa.
raJo, votarão con tr<~ cllLL t:nnlwm. 

Feito isto, os sentimentos do equida.de de 
VV. E Ex. estaràv pel.'f'eitam cn to ;l :ma von
tade o o Thesouro em molllui'O:; condrç~ões, 
e a cohercncia da Camar:t 1111 melhur de· 
todtts a::; situaçõe::~ pat'::t. poticl' tona~ e termi
nantemente recusar tudo quanr.u daqni vor· 
deame appareça., mclusi v e submlolç0e .~ a não 
importa que balão o a não_ importa, que in
venção electl'ica. 

Não h:1 ouLr·o meio de ü•mos em auxilio tb · 
nossas clas::;es productot·as a.mesc1uinbadas o 
compl,tamunte depauperadas -Hinão este : 
é nllo augmentar a clespe:;a. (Muito bem; muito 
bem.) 

O s~. Ribeiro Junqueira - 
Sr. Prei:iidentc, não fo:;scm <tS pal<tvras pro
nunciada,s pelo iilustl'e roprcsoot~tnr.e do Rio 
Grande do Sul. cu não me abalançarir~ tt vir 
t:tmbem tru.zei· cschrc.:imcnto~ :i, C:urw.r~. 
par::t mostrar que o (l:=;pi L' i 'io de jqs tíçln. pré·· 
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·.gado por S. Ex. não tem applicaç)o ao caso o SR. Bawro Frr.no-Ora, Sr. Presidente, 
em debate. eu fui contra o augmr. nto doil vencfmentos 

Declaro, Sr. Presi"dente, que voto contra dos juizes do Districto Federal, e foi por ter 
à tabella, mas votarei depois, em nova dis- passado e~se augmento que votei a favor 

· cussão, pela emenda n. 12, sem quebrar o do augmento dos juizes dos Estados.(apartes). 
espirito de justiça, equida.de e coherencia UM SR. DEPUTADo-Ainda não votou. 

,que deve havor na Camara. 
E' certo. que, rejeitada a tabella, não es- O SR.. Brucro FrLIIO- •.. e agora· que pas-

tarão augmentados os vencimentos dos juizes sou o augmonto par •, os juizes <los Estados, 
--do Districto Federal, mas não é menos certo tenho de mantm· a minha coherencia. · 
que os seus vencimentos ficam ainda eleva- Não posso deixar de fazol-o. Entretanto, 

·dos ao dobro, pelo desdobramento, que fize- declaro á Cr.tmn.ra que, si a.cunteccr serre
- mo~, em duas vttl•a.<:;. (Trocam- se muitos apar- jeitada. esta tabella, votarei contra o au
"-tes. Soam os tymp anos.) gmonto dos vencimentos dos juizes dos Esta-

aos, por occasião da. nova, diseussão e vota-
Todos os veücimentos devem correspondrr tação. 

ao esfurço expendido no exercicio da func- Votando agol'a. para · sustenta1• a tabella, 
çãu a que elles se referem, e, si é certo que cumpro 0 meu dever. (Jluito vem; muito 
não augmentamos os vencimentos de cada b ) 
um dos juizes," não é menos certo que au- em . 
gmenta.mos, que elevCJ mos ao dobro a do3- o st-. cassiano do Nasci
_peza que a União faz com a justiça do Dis- 01ent.e (pela onlem)-S1•. Presidente, vo
tricto Federal. (Apartes.) nho fazer minhas, não só as ob :.ervações fei-

Ha augmonto em dobro de vencimentos, e tas pelo meu . honrado coUega de b(.!,ncada, 
penso que não é sômente deixando de elevar como tambem o requerimento apresentado 
vcncirnentos que se faz justiça, mas dimí- pelo honrado Deputaçf.o pele Pia.uhy, digno 
nuindo o trabalho. (Apcwt~s.) relator da Receita, o Sr. Aoizio de A.breu, e 

Portanto, declaro ·que voto contra a ta.- as ponderações adduzidas pelo honrado Depu
be ~ ht do projecto, mas poderei depois votar, tado por Santa Catharina, · o Sr. Paula · 
com todo o espírito de justiça e equidade, a Ramos. . 
fa ,·0 r da emenda n. 12, porque a uma. dimi- Esta sessão já agot>a ha de ficar .memora· 

· - u. · d t vel, e eu não voltaria a tomar o tempo. pre-
d~1~~~ci~:~i~~~o correspon e um augmen ° cioso da Crmn.ra, si não tivesse ouvido al

guma'3 expressões, em apartes, do mt'm hon-
Tenho conclui do. rado amigo Deputado por Minas Geraes, cujo 

nome peço licença para declinar, o Sr. Adal· 
O Sr. Drieio Filho (pela o1·dem) berto Ferraz. · 

-Dous esc larecimentos apenas. Chamo a . E' tal a estima, tal o conceito em que te
attenção da Cama1'a para. o que se vae dar. nho este meu honrado collega, que estra-

Si for rejeitada a tabella, temos este ca~o nhei ainda ha pouco que S. Ex. procurasse 
-deante de nós : um dos juizes, o actual, fica estabelecer paridade entre o facto de so 
com vencimentos, mas o juiz novo, aqueHe crear um logar novo, motivado pelas exi
que for nomeado em virtude desta lei, fica gencias do serviço, que é muito nesta. secção, 
sem vencimentos... · o o facto do augmento,propriamente, de ven-

Ur.r Sa. DEPUTADO- Como assim~ cimentos. 
(lü' otttros oplwtes.) Certo é que em um ou outro caso sempre 

se augmenta a despeza publica. Quando, IJois, 
O Sa. BRrcro FrLno- ... porque ha a verba em .virtude do meu modo de ver, da. tendeu

par:.~ o lugar de um juiz, e não para o outro. cia do meu espírito, do pens . .Lmento do Go-
Os SR.S. PAULA RAMOS , CASSIANO DO NAS- verno da. Republica, que me préSO de re

CIM:ENTO E VARIOS OUTROS SRS. DEPU'l'ADOS presontar, trago á Consideração da Garoara 
Dão apartes. · (Soam os tympanos. ) o estado, até corto ponto aflUc&ivo, do Tho

souro e a necessidade, a mais soberana e im-
O SR. Bnrcw FILHO -Segundo caso : ao periosa, de fazormus as maiores economias, 

que ;,e refere e:lta tCJ.bella '? é bem de ver que este pensamento não vae 
Ella se refere aos juizes do Districto F e- ao ponto de se não gt\shr absolutamente nada 

dera!. De modo que, si ella for rc,joitada, de se não custearem servit,•os necessal'ios. 
th!a de pé o augmcnto para os ,juizes dos Não; 0 Governo não pódo quorer a desor-
Estados. ganização do serviços publicas. 

UM SR. DEPUTADO - O projecto ainda Despezas ha mesmo quo a. Ca.mara, at-
tcrn uma nova discussão. ( '1'1·ocam-se outros tentos os seus sentimentos de patriotismo, 
aJJartes.) não póde deixar de vota.:r com augmentos. 
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·. Mas um caso ê gastar dinheiro em necessi
dades do ordem mm·a.l c material inadi<tveis 
c outro caso é ga,-;tal-o CJm angmontos de 
vencimentos a funccional'ios publwos. 

E::;t;a explicação en a dou como uma home
nagem a.o meu honrado amigo Deputado por 
Minas, o Sr. Adalbcrto Ferraz. 

Agora, creio, Se. Pr<~sidente, quo a questão 
está bem __ post•t. E, si a Ca.mara pôde, comu 
muito bem observa.l'um lliversos Srs. Deputa
dos,sor levada, a decidir sobre a tabella de 
venCimentos dos juizes _socciunacs, si é licito 
á c,.maea revogar es:::a. tabella, não ha que 
e·steanha.r nem que perguntar- o que fica, 
desde que o projecto consagra no seu art. 4°: 
revoga.m-se· as disposiçõc::l em contrario. 

Approvada a tabella que o proj.•cto cria, 
9 que fica do pé é a dos vencimentos dos 
juizes federam> ex:btentes no paiz. 

A Camara pôde, porta.nto, . com des·\s
sombro, rejeitar a tabella, tornando a pre-
sente sessão memot'avel pJlos intuitos pa
trioticos que ·presidem {t acçã.o de todos e 
d.e ead<1 um dos Srs. Deputados, sem temer 
crear um absurdo, porque ficará em vigor a. 
tabella. pro-existente para os juizos sec
cion~~es de toda. a RepubUca. 

E. o que é mais: a Camara ainda terá 
mais tarde de se pronunciú.r sobre o au
gmento de vencimentos dos juizes de outras 
secções c, entào. con:Joant.e corn o llensa
memu externado hoje, eum o voto assim 
ma.niCesta.dJ, pôde, em :3 1 discussão, :firmar a 
boa d.,lltl·ina, que no momento se resume na 
mai, absoluta econumia dos dinheiros pnbli
cos, attentas as palavr<.ts do honrado rola. to r 
da Receita. 

Eu f<\Ço, senllores1 esta pon.lr;r11ção 1mra 
desencargo da minha. consciencia, em vir
tude da. funcção de que 1ue acho immct'cei
cidamente investido ( nr.!o (!_lioicvlas ); mas, 
quando nilo a, fizesse ne ;to caracter, q ur~ndo a 
produzisse no cumprimento do mandato que 
o Rio Gra.néle me confbl'iu, seri[t para dizel' 
que nós não queremos, que nC>s nuncn. pre
Lendomus trat .. a.r aos nossos honrados col
legas utnras 'iinlw.s do condnctu. que nü.o 
sejam aquella:) em que os nossos ospn'itos e 
os nossos cora~ .. ões se p..Jss::tm ca:::ar, eomo 
republic~tnos que somos. 
· O supremo dever republicano nos orJ.ena 

o sacr·ificio dos interesses iudividnaes em 
hulócausto ao:~ .interesses geraos (muito 
bem,.) 

Dada esta .explicayão, e accrcdi.hndo quo 
o patriotismo da Hlustre representaçã.o de 
Minas não ê nem pócle ser· menor quo o 
nosso ... 

UM: SR. DEPUTADO-Nilo<\ absolutamente. 
(Muitos apoiados cln bonC((r.{a mi;Juira.) 

Vol. V 

. 0 SR. ÇAS_SIANO DO NASCDIENTO- ••. e quo 
~1 o patnutt-;mo se pódo medü·, o nosso (· 
1gual ao de todas as repl'csontac;ões que hon
ram mta Camara (muito bem), (: em nome 
J~S::iC:> sentimentos, desse alto c:3pil'itu de jus
tiça., mostrando que nt~o pódo provalecCl' 
cum o no:>so voto qua.lq ucr incohcrencia, 
abSUl'do a!gum, que o~ton ceno que a Ca.
mara. dos Deputados ha, de consacrrar a vee
dadeir:.~ doutrina, que ó oncer~·ar-so nos 
mais tr~ctos limibs da economia. (Muito 
bem, mwto bem.) 

O !!h•. Adal ~erto Ferraz (pela 
onlciH)-Scnhores, nao 1ora o recunhccimonto 
sincm·o que tenho pela franqueza e pela. leal
dade que c<uacécrlzam o honrado DcputadL) 
pe~o Rio Gl'ant.io do Sul, c ou nã.o poderia 
dmxar de e::;tranhar o pt>ocedimcnto ilü S. Ex:. 
para commlgo, chamando-me nominalmente 
para, uma discu~são, na. qual cu não tinlw, 
tomado parte ... 

0 SR. CASSIANO DO NASCDH:::'\1'0 - Meu i 11-
tuito foi, antes, dar uma, explicaçfto a v. Ex. 

0 SR. ADALD~RTO FERRAZ- ... a, nã.u ser 
~Ol' um apa1·to i:tccontuanclo a. opi.nião ma.ni-
1estada. pelo rneu hunt>ado compa.nheieo de 
bancada. Qll:llldo S. E:u dizia. q uc, si o at·gn
mcn~o apresentado contra, o a.ugmento de 
vencnneutos era- e não podia do'ixar de sel' 
-o est<tdo affiictivo em que permanece o 
Tllo;:;~)lll'O }JUblico, esse argumon to não et·a 
appllcado, porquJ no mesrno projocto n5.o 
se augmcntava.m os vencimento:-:, mas se 
Ltugmcnta.Ya de facto <:~ Llespeza., creando-so 
mu.is um loga.r, eu. em a.pa.1·te inl'clíz.,. 

O SR. CAssrAxo Do N'MlCDIE:'\To- N:io· 
a.poiatio. 

O SR. ADALBERTO FERRAZ.:__, •• concordei 
com a. opinião d : ~ meu ltoora.üo companheiro 
do bancc.Lúa.. Ap1·ouvc, porém, ao mou no-
bre arnigo... · 

0 SR. CASSIAi'\0 DO NASCE\fE:'\TO- Vir dal' 
uma ex11licação a V. Ex., pela deferenci~\ 
quo mo merece. 

0 SLL ADALBE:RTO FERRAZ- .. , disiinguif'
me com uma oxplicação, á qual eu não tinha 
direito, com a qual não sonhava, e que só 
acceito porque, repito, faço de V. Ex., de :sna. 
lealdade, de sua franqueza um conceito Mio 
elevado ... 

0 SR. CAS.3IAKO DO NASCIME:'\TO-Como 
faço do ca.ractet' de V . . Ex. 

0 SR. ADALBERTO fi~H.RAZ- ••. qua s6 por 
issJ ou poderia acceHa.r a chamada que no-
minalmenLe me fez S. Ex. . 

Senhores, fa.llo em meu nome indi·ridual
decltwo·o-hojC', c fa.l-o-llei sempre ; não 

(\3 
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· tenho ma,is vJ responsalJilidade da dírecção ta,ndo se esta des1)eza. fluo havemos de, fa
desta,_ banca.da. Estou, por,~m. identificado zel-o. 
com o seu pensamento. Foi l)Ol' esta ra.zão, Sr:". Deputados, que nó.:; 

.A minha pal<wra., entretanto, só tom a outros ent.endemos tamhmn qLw d:wiamos 
responsabilidade do meu nome. l'ecl[tma.r augmontu de vencimenl;os ln,ra os 

Não quero, senhores. nü.o peetontlo que se I juizc.s dos Est<Ldos, que !lÜ.O devem ser para
(le~x~~ cl_e ga~:.ar dinllci_l'O ; m~ts quero que sitas (apohr_dos). que merecem bni;o como 
haJn. umforml<htde. (Jfu ·: tos apowdos.) oF:: üo Dis~rwl.o Fe (eral. 

. Si não podemos augmenhr os yenci- .Votemos uma medida geeal, si qnizerem, 
mentns, si de'\·emos f:1zer m:ü~-restr~nguir façamos, como quer o nobre Deputado pelo 

. nossas despeza.s-onde a.s razões do ordem Riu Grande do Sul, uma; revbão em todvs os 
publica que justifiQuem a, ei'cn.ç·'Ko üe ma.is vencimentos, mas em um caso : ~articular, ao 
um lagar?! menos, na mesma classe, sejamos logicos. 

Estas rc.uõcs é que não vi apre . .;;entl.ulas. O SR. CAssrANO no N _ASCIMENTO - Nesso 
Senhores, nós pocleinos augmentar mai.:; ponto estamos de inteiro accordo .. 

um logal' de juiz seccional na Capihl Fe- O SR. ~\DALBERTO FERRAz- Confirmo as 
de1·al. e não podemos augmentar os venci- pala.Yras do honrado lcacler desta banc::Lda: 
men t.os dos juizos ·cios EBtados, üe modo a votamos peln, emenda <-Htgmentan.lo os ven
manterem-se.. . oiment;os cios juizes seccioníl.es dos E8tados, 

porque se au~uontou a despeza com a justiça 
O SR. .-\r.vAno DE CARVALHO clà !lffi da, Capital :~ederal. Corte-se o augmento 

a.p :~rto. desta despc.z,rt no Distr·icto F'eder;:ü e nó3 
O SR. ADALDER'rv FERRAz-Não se podel'~a todos votaremos conte:h a, omcnd<t que mn.nda 

a:1gmentar os vencinwntos d(.Jsse juiz si o a.ugmeutal' os vencimentos elos ,juiz.es dvs Es-
seu tt·ab:.~lllO é fóra do norma.l ?-... tados. (.riJ;oiados.) 

A questão é de logica, de coherencüt. 
0 ·SR. ALVARO DI: CARVALHü-:~lfaS falta, O E' o que tinh:.t a, dizel< (ilfl~ito bem; ?i?Hilo 

·. tempo material. Jem.) 
0 Sa. ADALBERTO FERRA.Z-lS.)O Ú que não 

se provou ; a oe!·asüio não é pal'a se t,1'atal' 
disto; a occasião é para so exigir sa.c i fi cio. 

Vê, por eonse:Iuinte. o hoora,clo Depu:ado 
qu3 de mim, c creio qno poss·J dizm· da 
bancada, S. Ex. só pó de ter tido prova.s do 
re3p_eí.to c a.miza.de; e com Telação i.LO meu 

. ~st~do, o illust1·e Deputa,clo não nos fez 
·ju3tlça •.. 

O Sa. ELoY CHAVES- Ninguem absoluJ.<t. 
men.te poz em duvi.tla o p l,triotisnw ele Minas. 
(Apoiados.) 

0 SR. .:\.DALBERTO FERRAZ - 0 hom·a(lO 
D3putado não f.Ji j 1rst:J p;u•a comnosco. P tl'dOia, 
qua a intenção desta bancada, que a, intenção 
do meu ~stado, t<txatlo aiit"l de avar.J, dH 
oconomieo ao exaggero, nàu })o dia .. f tzer 
com que S. Ex. du ,rid<~s.se do nosso pa.
i.riotismo na deel'13taç~ão d.as üospezas : E 
S. Ex. disse, repetiu e accentuou:-1'.1~ QW:.1·o 
c,·er ! 

Como si S. gx. pudesso duvi ~al' ! 
Não; o honrado D3putado tique sabendo: 

nós, o que queremos, é que se est;a,beleça 
uniformidade e igualda.de na decreta<~ão de 
certas despezas (apoiados). 

Gaste-se o strictam.onte necessa1•io, e JH'in
clpalmente, e mais do que tudo, impuisi0-
nemos os elementos vivos da nação; o que é 
preciso fazer, é que esta nação 1woduza, que 
seja capaz de produzir. E nãv é com certeza. 
creando·se mais um log~~r de jniz, augmen-

O S:t'- Presidente-Está. esgohn<:l. 
a primoirtt pa.rte dn: ordem <lo düt. 

O S1'. Wenceslão Braz- Peço 
a. pa.l.<~Vl.'lt pa.ea, umct explicação pos:;oal. 

0 SR.. PRESIDENTE- Est.CL esgvtada a l)l'i
meira, parte da. ordem elo <lia . 

VozEs - J\s votaç-ões iniciadas nfto se in
terrompem. 

•-:> S1•. U7encesláo Braz (pw·a 
1MW uxpficaçã.o P•?.>.~oat)-P !'ecis~t. v a pm'gunta.l' 
a. V. Ex., Sr. Pf'e·ideute, si a emenda n. 12, 
qne jü foi apptwra.da, o c1ue cleYa os venci
mento:) dJs juizes secclonacfJ do.-;· Estados a 
mai~ .~:000$, sel'á dostacad<t para constituir 
prujecto ei<peeial. 

0 SR.. PRESI DI~:\'TE-08 a.ccorJo com O 
que a. MC::'a .declat·ou, u, emenda n. 12 ser<.i. 
destaca.da. p~~l':.t constitu:r projocto especial 
que terá mlds mn::.L discn~são. . 

O SR.\VENGE~L.i..o BRAz-A' vista da decla
ração de V. Ex .• confirmo a asseveração pe
r~mptoriame:1te feita. por um collega, da 
bant.:ada, que votaremos contrà. t~ tabolla 
constante d.o projecto, pa.ra mais tarde vo
tarmos contra. o projecto que a emenda 12a. 
va.i fol'lU<:tr. 

Precisava fazer nsta declaração para ficai' 
porfeitamento positivado este ponto que é 
í mportante. 
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O Sr. Pr«"'sidente- Já exccrleu 
meia hura d~t que foi ll1<.U'cada, pa.1·a a }H'i
:neira parte da o ruem do dia. A primeira 
:parte terminou ;í,s 2 1/ 2; hunvc Ulll quarto 
de hom de tuleeancia. que tambem foi uxce
iliJu. Por con.,eq ueu ciu., vae se pasnr ti, 
segunda pu.rto da urdem do dia, ficauüo 
n.uia.J.a. u. v vtu._çãu na p<.tl'te em que está, do 
accoruo com o u.rt. IG6 do Rcgutuucnto. 

Passa-se {L 

SEGU~DA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annuncia.da a continuaçã.o da. ;~a di::; 
cussão do pl'u,j,~cto n. 329, de HI.Jl, deela
rando da comp \tenci L p ·iv::.tiva. d::L Unüiu 
decrer.M impostos subeu gencl'os do origem 
es'.ra.ngeü·a, e dando outnls peovidenchs. 

Vem <t .Mos~t. é lido, apoiatlo o po.;to coo
junctamente em dí::;cnssT"lo o ~cguinte 

.:la std.Jstitulivo do S1· .. lr1wtplw :!.:;credo c 
ou/Tos ao pro)eclo n. 3~' 0, de 1001 

./-..o al't. 2. o Substitua-se por ('stc : 
J .. r f.. 2. 0 SaJvo o disp~sto no§ il0 J.u art. ~Jo 

da Constituiçã.o Fcdeml, só é licito ao~ Es 
tadu::: eshbulccer taxas ou tl'ibu.tus que sob 
qualquer tlenominaçào inc1chnn ~ubro a::l mee· 
ca.dol'ia.s est.rangeira8 qua não tenha.m simi· 

·lares de p1·uducçfi.o do Estado. Cl\l<Lndo e .. m
COl'\'erem as scgulnto.~ condi~~ões: 

P. quo ossas mercadorias j;i, consliituam 
· objecto <lo commercio iotel'no do E:-5t:ulo c 
se achem incorpomU.ttS ao accl'Vo tlc suas 
:proprlas riquezas; . 

21~, que as taxas ou tributos incidam com 
tt mais completa igualdade suhro a::; merca
dorias simíl<Ll•cs de prodnc~·ão na.ciona.l, si 
as h.)uvor. 

Sc.da <las ::;c::;sõos, ~. '!, de ~·útemb ·o de 1003. 
- Oatdino Lo1·elo. · 

O Sr. PJ"·esideiJ,te- Tem :.t pa
JavL'a o Sr. Eloy Chaves. 

O St•. Eloy Cha·ves -Se. Pr•esi
. dente, é sempre com tmnor quo eu venho 
-occupa1• esta tribuna, o, na llOl'l.l. pre.~ont.o, a 
esse temor se vem tambem jurrtar o acanha.· 
monto d€) ·tomar parte em um dchl.l.te, que 
,foi muito justamente denominado pelo meu 
·illustre amigo o collegtt de bancada., o Sr. Je
suíno Cardoso, alevantado o solem no. Aca
nluunento, porque bem · sinto a. infet·ioridatlc 
·de minha palavra. diante Ll.os notavois d.s
cursos u.qui p~·onunciados 1n-o o contfa o pro
jacto que visa a suppressã.o dos impos1;os 

:in ter-cst~doaes. 

Entretanto, a. minJ1u. proscn~~~;t nn tríbuD<L 
attendo á obrigação que me era impush cl.c 
sustent<W mais desenvolvUa.rnento as idt\<.ts 
quo, em ::tp<.l.rtes, h<tvia. m<.tnii'esta.cLO S<'guir, 
c, tam bem <.L vontade de sa.ti,fazor a.u desejo 
de meus nourc;:; <1rnigos, o.s Sr.~. CJ.s;-;ia.no do 
Nascimomo c Foli:::;IJclltJ Froil'c, que insis
tirn,rn pal'a que mo envolvess: no.st<t mo
mOl·avei pugmt. 

Pe1·Joe-me, pois, a C<1m<n\t os mon:wnbos 
quo lhe vou tom.tr c digne-~1:\ de unvir-me 
com _bonm~olencia. 

O Sn .. Jcsur:\'o C.\IWOSt-,- V. Ex está no 
casu elo iUustr;_tr aili.du, mais o deb<tto. 
( .-1puim!ús. ) 

O SR. EUlY Cl!A\'ES- Bondade de V. Ex.. 

O ~R. JE:SüiKo CAHIJOS? - .J ustiç: t.. 

O SR. ELoY C!lA"VES -Dit : :-:; cst;a.s pa.la. v r as, 
q uc julgo iodispen.::;a v eis pJ.ra jus Li fic;tqiio de 
minlm ousadia .. pt•oem'<.U'i)Í t•espoodue succin
tamentc aos di8CUl'sos qne ful'i.Lttl pronun
cia,do::~ a,qui pelo~ St·s . D;wid Camp.sta., ,\.n· 
gusto dtl Freit;a:'-! e Hn;_tllllCiltcl pel.u Sr. Joã.o 
Luiz Al res, q 11e lwntcm su fl!Z un vir. 

Sr. Presidente, os dignos c:ullega.::;, que !35.o 
conti'iU'ios ao pt•ojecto ;_tpt'e,sentatlo ptJIO Sl'. 
Aenolpho AZ(\VCcl(1, entendeu1 qne o Con· 
gresso Pe .end ni:o púde legishr sobn~ mc:t
t .n·ü~ de irnposto:; intet·-cstu.1loaes, pue issJ 
quo, dizem SS. El•:x., t!Stes impu:..!t.!IS são 
perí'c>ítamc'ntc eon.:;tituciona.c~. E a.ssirn, todos 
os n.t•gmncntos le\':~ot<.~dus <.t !'a;vr.l' d:t tLbo
liçfto dellos sã.o. f~lsos, p tH'OS sophi:5m:1s, 
innoconte::; dt vagaçõl3s. 

Quar;s sií.o o::; :wgumcnto~ :.1.'-'Stm tíio er-ucl
mente julgcLdo::; '? 

Pl'imeir:~mcntc, o Mt. 7 1 ost;a.bc•lece <.\ 
prohii.Ji(;ão dos Estados <lecl'etarom imposto.s 
intet·-osr.ado:w~. por isso quo o n. 2 dessJ 
mesmo :tt·tigo li ir. cl;~ru. e posit.i mmen co q uc 
ú li v r-e o COIIllllercio tle ct~bota,gcm <'u~ m~r
ca.dot>ía.s 11iJ.eiunu.es, I.Jcm Clltl\0 Ó.s !,Str'angiJi· 
t·as (lUC j:.í. tonlmm pago impo.;tn de impol'
t.a<:ão, 

Outt·o :ugumenLo ó o que so dodttz Ü<' 
at•li. ll tb Oonst;ituil;ão, pc•lo qual ó vo,la.-Ll!J 
aos Estados crotu•om irnpostos tio tr:tusi~o 
pelo torritol'lo do um Esl.ttdo, f!U na pas.w.r;cm 
de um z1m·a out;·o, soln•c pl'oductos de outros 
g::;tado::; da Repub1ica, ou estrangeiros, e hom 
assirn sobro os vohiculos, de terr<.~ o agua, 
quo os transportarem. 

Finalmente, ha o argumento que se deduz 
do az·t. 12 o ü tpW, h;wondo umt~ esphora 
commum de tributação pa.1·a a. Umã.o o para 
os Estauos, nã.o sendo permittida á Uuião a 
tributac;~ã,o inter·Cstu.duu.l ípsoJttrc, ips·J f(H~!o, 
nãu pó de se1· conceditb :ws Esta.<.los o:;si1 ftt
culuadc. 
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Os impugnadores do priineiro m'gumento 
a-v ... entado pelos meus illust.res collegas que 
se b~tem pela abolição dos impostos inter
estaJoaes sustentam que a, prohibição. q;1e 
deflue do a,rt. 7°, não é procedente, por 
isso que apena.s consigna um<L resi.ricçã.o 
ao regirnen tributa1·io da União ... c não ao 
dos Estados. 

Que tanto (~assim, qi.w a mesm11 lWolü
blç:ão està subordína.da a um 11rtigo, onde só 
se ~cuida de tributos dit União, e que pois 
não póde sc1· cxtensiv<~ . ao ltircito dos Es
tado3. 

Mas, pa1•a i o firmar esta, parte du. argu
mentação de SS. Egx., bastadizorc1uo a.bi 
está bem collocada. essa rostricção. visto que, 
sendo a ca.botagem de inte1•esse nu.cional, 
sujoitn. â Uní::ío, ~ó quan ·.o se tratou do re
gimon ·tributa.rio desta, é que ~e podia. e 
devia consignm· n. libeedn.do do commcrcio 
feito de cabo <J, ca,bt). 

AMm de qne, a apparentc nut eoltocação· 
dessCJ pl'indpio liberal no texto de nossa 
Carta não po·Jeria s:.:rvi1' de pretexto para 
não ser elle respeitado. 

Exomplifiqu mos : mt secção 3', stthordi
nada. ao titulo Poder Judici1!1·io, art. 00, 
§ Jo, htt a pruhibição ~1,() Congresw de com
metter jurisdi~ção foleral üs jnstiçu'1 dos 
Estados. 

Apparentcmcnte 1;al prohlbkão esttí, mal 
eollueada, ma.s isso purventurn. ohst<1 a. qt.te 
ella so,i:.L ob$crvad<:~. e rcspcit· ·,do, pclu Con · 
grcsso ·? Não . 

E assim untros e a, ::los podoria.mos eita.1·. 
Accrcseo que, q ua.ndo se estuda. n. Consti

tuição Federal, não so pódc destacai· uma. 
uniea disposiçüo o ahanduntu' as dornais ; e, 
si fwhil'mos do art. 7•1, n. 2, o formos ao 
a.rt.ll, veromos que a Consl.itui~·iio ahi eom
plctou inteii·amento seu pensamento so!Jre a 
intriiJut:thílidado do eon1mer(·io intcr-es/.(t
doal. 

Uc sorte quo não se pódo em bua ft\ tomttr 
a (li8posiçno do a.rt. 7", n .. 2, destacada do 
art. ll, uu viel~·Yül'Sil, mas os rlous u.rLigos 
eomo complemonto um do outro. 

O art. 11 parece- rne de uma transpnrcncia 
tle cryst:t.l. 

Evidenternente nollo se cogita do dons 
impostos dill'erontos: um, o de tt•tulsito; outro, 
o do pa.ssagmn de um pl'oilucto de UJI) E~tado 
para outro-ou de irnportu.ção inter-cstndoal. 

A segunda phraso ou. 1w z7(!ssarJcm do Hm 
pco·a oHl1·o absolutamente não púdc ser• to
:mad<.t corno urna compioltlentt~r ou ex'Pli
ca.tiva da u.ntocedenlie. 

Varias ::;ão as l'H:l.Ões. 
Primoíramonto as i<U·as q11o <·onl.eC>rir são 

divorsissimas. Do facto, o tPnn:;:Ho presnppõe 
·tro.;; pontos: um, do ond.e saho o, rnr.~rc:.vlurirL, 

outro por onde pa.S.Sit o, finalmente, o ter-· 
ceiro, para onde segue. 

Ora., a. pn::-sar1em de ·toi ~ p>·oducto de Hi·?. 

Estado pm·a out1·o presu}Jpõe apenas dou :'i. 
púntos: um do onde ellc s<1hc e outro par~J. 
onde va.c. 

Gra.mmatica.lmonte tambem tal intorpro· 
tn.ção é insustentavcl. '· 

Com etfcito, o n.rt. 11 lliz: E' vcdi\do ao;;; 
Estll.dos como á União : 

Crear imposto::: de tra.nsito, on NA pass~t
gem de um para. outro, etc ... 

Ve-sc com o simples enunciado que as 
dua.s phrasos prevêm ca.:;os di verws. 

A preposiçã.o em empregada em voz de dr1 
na segunda. pht·as:3 demonstra. o nosso as
Sei'to. 

Si qtüzc·sso o cJnstituillte que a phrctsr.. 
ou na passa!Jem fosso oxplic;ttiva da. antece
dente, deyerht dizer:. ou ele passoycm. 

O :.wtigo definido junto á peepo.:lição em. 
aind:.L mcii::: combato essa. interpretação. 

Sl'. Presidente, os men':, nolH'es collegas 
que se colloc~trn em campo contraeio áquelte 
em que estou, dizem ·que o elemento hís
torico lhes é fi.tvoràvel. Naüa cu devia,. 
accrcscontar ao que já foi ttito pelo Sr. Je· 
snino Cru·doso; mas cumpre-.mo lembrar <" 
SS. l~li:x. que, quando vmo, a Ropublict~ en
controu a questão L'Of,''ulu.da por lei expi·ossa •. 
m:)ttt era de <:!olJ:.;oluGa. prohihição desses im
postos. (Muito '7Je?iJ .• ) 

Assim é que, om lf-)82, o meu Yone
rando ;.tmigo Sr. Mu.rqncz de Parann.gná, 
()ne tantos ~erdços prestou ao nosso paiz no 
antigo rc~imon, quu.ndo 1>L·csidcntc do Con-· 
selho, n.o ter do defemler um acto ~ou ru::;peu
dendo a. execução de uma. lei da Assem blt~a 
Provincial Jo PeruamlJUco, sustentou om 
Yados discur~os proferidos na Camam e uo 
Senttdo a incunstítucionalidado <los impo'lto~· 
sobre t~ Ül1p~•rLaç~ã.o intol'· prvriJJeia.l. 

Pt1rr~. de mnu. vüz pol' todas fttzoro eom que 
ces;)aSstml .IHtlllet•osos uh usos do ou L1•as A;;sem· 
bléa,;, roquisi tou dos Prc:.;idcnt.e~ do Pro
víncias a iís1;n. eornplot:~ dos~a!:l luis inconsti· 
l.ueión;:~os c lcrou-n8 ao Pa.l•la.monto <1necmtão· 
tinha o poder do a . ..; annullar. 

To.ias !'or-a:rn, de ftt,(!l.o, fulminadas do in·· 
constitucionues pela CaDHt!'t1., 

Seguirarn piH'tt o Senado e si este littrnborn 
não se pronunl~ion n respeito, não foi porquo· 
pensasse do n1odo diverso da C<.HIHtra, mas 
pol•crue já então se eogitu.-va de UJnn. corn
plelitt altortLção do sy;~·tenm l,rihutttrio do 
Braz i I. 

A demora desstt reforma, outros a.f!.sum.
ptos do intcPcsso pa.lpita.nto o ma.i~ urgcnlic·· 
l'ol'am 1lomorando i.~ ftnttl soluç:fio pttra esses 
cttsos de il.t'hi/;t•io tributarw das P1•ovincia.~, 
que a.litts ot•;tm fOI·ç~n.ths a !ança·,· mão 
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<less0s expeuiontes em vista dos poucos re
cursos que lhes eea.m da.dos. 

Era., como se Yê, uma si tuaçiu anormaL c 
·eondomn:ul:1, incapaz de ceou. e dü·ci to:'. 

F:is o elemento histol'ico quo, l:Jngo de ser 
contrario <L noss~t, ca.us:t, ~~um solido a,licoecc 
para clla. 

Ak:m d.isto. S1·. P l'osiden te, ~ünd.:1.. SS. l·:l~x. 
Pl'ocm·:ml u.rgnmcntar com o ael;. 12, com~ 
Nrutdo cJm o a.l't. ô:S d;_t Constituição. 

Diz·~m SS. El·:x. : si. não llé~ uma. disposi
~;ã.o quo p1·ohiba. e.~sn, tribn t::~..ção dos Esta,dos, 
.si pelo nosso rcgimen a Constituiç~to -pee
mir.te ~L estes nsal'Clll de todos os rlircitos não 
Yeservacli)S ;i, União. é el~tl'O que !llc:o:; é per
mit1;ido o l<l..llÇ<uncrrto do imposto solr.·e <1 im
portação itnce-estadoal. 

Mas, ,~:(~fi do se nfí.o podc1' itrgumcntar 
·t:om <:~ tlisposi(:ão do al't. 05, n. 2, v!sto que 
l!.!L ConstHuki1o lm d tsposiç~õe::~ expl·os:-;:,,5 que 
regulam'" mH.teria, conforme ,j:l o d.cmons-· 
tl'Cunos quando fizon1os as con:-;idm'<~çõcs o 
•:ommentarios aos al't;s. 7 c 11, !1<1 aindí.L a 
.considerar qnc, teatando-se de osplter<.Ls do 
tributação fodo!'al OJ.L estado:d, e::;ta. não 
tem o cl;t,stcrio que. invocanr.lo o uso dos po-

.. rlcrcs impl1cito:-:, lhe qtwrorn dar os do!'on· 
soros dos impostos intet·-e~tctlloacs. 

De fa.e l;o, ~to :ser ol:i.bor:~..~la a, Cons'tituiç·i"io, 
.:1ão vingoll o ~:ystema pelo qnal se pl'ctcndia. 
que tivesse osp!tcr:t, de tl'ibtlt:.tção limit::tda e 
di.scl'iminarltt apunas :.t União, cabendo aos 
E:-:;tadu~' iltimitudí.ttnentn l.odu o rcm:mos
ccnto dos r,pibutos. 

lizaçJ.o do.~ :11msos que at.G l1njo teom sido 
commettidos, a dísposi\·ão do art. G5, n • . '!.. 

Estaricl. n, r nião b~~l(h~ C.ü l'GClll'SOS pa.ra 
se oppor ;'t-:; funestn.s consoq uencías dessét 
doutrina,, ol'igina.da, nost<1 hypotlle.sc, de um 
esquecimento dos eJnstituintos ~ 

Não, felizmente. 
A "Cnião tem tn.mbcm <t fcLc:tüd tde de usar 

<lo alguns podo1·es implidtos, 
E que cll::t tenha, em casos especi:ws 0s:::er; 

poderes, hem o dnixa ver [t constt·ncÇ':i.o d.o 
n. 2 do art. 75, quando diz: l<}m gcnU, o te. 

Si Cíil !Je;·o.t tudo o qualquee puder im
plicito péH'tencc ao:; Estados. em casos e.,·ce
pc~io;ur..;.~ algun~ podm·cs doss;t natureza. pet•
tencem •L 1_; niã.o. 

Que occasL-,o mais excepcional, qnc mu
mento nuds p1·orn·io do qtw mte·q,~.~ :t,tt'a.· 
vossa, a. fcder':t,;:ã.o, l'n,lseatL~ n1> son espírito, 
golpi.'ndn. na, sua c ;tt'tlctnl'.t, intirna. pelo prin
cipio da, rea,gmcnt;~c;iio tlus Vii.l'ins Estn,üos, 
1pze so querem ;wvot'é1l' om ontea.~ t;wt.as 
na~:ües, pae;~ a. Cnião vir dizee-lhos: alto l:i, 
O:-!SC direito qtw suppondc~:~ Yos portonccr, 
nu. mtHlu;j d<1 Cunstüuiçi"Lo, nü,o o tc•ttde3 ; o 
excrciein ddlc ,·ac·. ILC on(.:ontro <W t•cgimon 
federa:U v o . 

E' bmn de vor qnc do tudo.~ o;; pollm·o.-:: que 
tem n, Unifi,o, nenltnm t·· .tn::ü:; imm.:tnentc a 
clla do que o d ·~ vela1· p:wa quo soj:~ bem 
comprolwnciido c lJ::·m cxeeutado o sydtema. 
Cedet'é:tl;ivo, z·c•.Jnl:v!o pcla,Constituiç:·,o de 21 
do fevel'eiro. 

Porüull.o, St•. P,·o:~idenl;e, p:.trecc-mo qno 
r~tz:lo n'CLJ toem :t'LucUc .. ;qHc üizern qur. se:pücte 
la.n<;ar· m~í.o cl:;, nm poder implieito p<t,l'<.t expli
c<n' :t. tt'ilm_r.a(ão inter-ostadoal. 

Antes COIWl'Gt.isou-se em lei :t dont.rina 
que deu i.L tJnião o :.ws Estado::: cornp:JVmcla 
•3xclusiv:.t p:u·<~ kilmtarnrn deíicrmilla(lu~ 
i'on1;es do t'lJL:eit:t. o eumulutiva. p<u'a, trilm- O Sn. Juu•' SA~TilS-·Com osto <trga .. 
taL·enl uutms. Vojtt-~e em apoio d'> 11ne di· nwuto V. Ex. (!.C.U.brt. com todo~ os potleees 
ZOJnos Bar-balh•> - !.'•Jiil<ll•:lllaí·~os ~.~ Coilsli- impliciiins fl'''·' po:l.en1 p:.t:s~:t,l' :w . .; l·:~t·vlos. 
tHÍÇ@, ( Apm·! r?3.) 

Orn, assim .~ontlo, o :trt. 05, n. 2, comhi- o Sn. l·:r.·.:· Cll.\ q:s-:,í:~s. p01' ·Jnu ?-

naüo com o n.rt. l "!, n11o vem om gr'<trJdc A twgt1mon t,a1;·U.o de v. E~. é (L{W é foi·~ 
auxilio dus nobre;; irnp1rgmtdot•os do projecto çu,du.. 
Arnolpho. EnU'lo, v. ~-:~. r1um· · ne.:t:tt• 11Uc a l~niiio 

Como muito IJom 1> demons!iL•oll oste mrm 11m casos cxc~npcion:.l,0.9 p·is:'a :-:e utiUzal' <lo 
·mustr·c arnig.J, t~ fonte tt·ibutttrh cuntíllu, no podcros implicitus? 
;:u·t. 12 6 commnm ú. União o ao.;; 1·:::5tadus. · 

O que se vedt~ úquella se vedu. a e:')tes. 0 Stt. .JcLJo SA:"Tos -- ~ã.o, ma~ deuu-
zidos de n.r· t,igu~ expresso:-: ... 

Nã.o colho o argumento do brilhante ol':l. .. 
dol.' St·. João Luiz Alves, de que esse di- O Sa. ELDY CI!A\'I·;s-K expresso otl .-~ im~ 
.l'oito não é ~crnprc cumut<.L'tivo, rnD.s sim plictto '?A União tem ou nào porlore.-; im
vódc perl;cncer só uos Est;ad.os, com excl usilo plicitos? 
ch União. o Sn, ,JuLIO SANTOS-Tem. 

gngana-se, S. Ex. O direito, a faculüu.do do O SH .• Er,oY CIIAVEs-Si tem, qne molllol' 
tl'ibut,ar• (J sompro cumulativa. O exercicio · occasião, mais solemne do q.ne ostu. pétra, 
des:m f'aculdado é que póde deixar de o sor. pol' um p1•incipio :;;upcrior·, qmLl o prop1•io 

Mas, a.dmHt:.tmos <iUO sejam mudos os pr•incipio J'odet·u,t;i v o, cUa dizor aos l~stados: 
t,oxtos da ConstiLuil;fi,o com rct'erencht á im- nfiu podeis tl'ibttfitu• o cornmercio iote1·-es· 
.Por•ta~~ão intor·-estudoal, e admir.tamos ainda tadottl, pois que isso constitue um porigo JlUl'lt 
quo puuesser~os Estados invocai·, para a leg[t- a p1•opria. vida. da fedemçúo! 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:15- Página 26 de 32 

50~ AN'~AES DA CAMARA 

N3stv,s condições, V. Ex. ha de concorda.r 
(di1·igindo-se ao l:h·. lttlio Santos) que a nossa 
az'gumentação é umn argumentação de bocl, fé. 

0 SR. JULIO SANTOS-O que eu dig-o é 
que o que prevalece é o espirito do art.65 ... 

0 SR. KLOY CIIAYES-A.cceito O argumento 
de V. Ex. o vou di~cutil-o. 

O SR. JULIO SANTO::l - O espírito da 
Constituição é que o8 Es&ados se devem sup· 
por com o criterio ba::;tante para saber ..• 

O 8R. Ewy CHAVEs-Os Estvlos são sus 
peitos, estio abusando e é preci~o que a 
Uniã,u lhe::; dig;t: per:lga a federação t (Tro· 
cam-se muitos apades. ) Não podeis apro
veitar, em vosso interesse egoístico, uma 
restri.1·ç:1.o que me toi irnpusta por uma razão 
superior, qual a facilidade e o incremento 
do commercio inter-cstadoal. 

Nós somos logicos. Mostránws que a, dis
posição sobr;; ca.bot11gem c~tá mu,tu bem 
collucada no n.rt. 7" ; que esbndo elln. sujei a 
á Uniã.o, ~ ó em pa,l'agr,Lphos de artigo que 
trate dos di ·eHos del:l;)tt mc::;nM União 6 que 
ella ;;óde sor LJ'aLada. 

Mostl'ámos que niio é possível haver- tri
butação por vi<.L terrestre uu !lu viul, que o 
a1't. 11 d11 CunsLi Luiç:'to a peuhibe ; · mu:;;
trámos que O$ duns í.trtigos ::;u irmanam, se 
complot<nn ... 

O SR •. Jur.w SANTOS - Este imposto ele 
tJ•an-ito ~;o me ,-mlO do p;t~~agom. 

0 SR )1~1 OY CHA Vl·:8 - 1\'I;ts~ pelo amor de 
Deus ! VV. li;J1;x. nnn sü.o eonsettuerHes. 

Diz o a.d . 11: (<IJ ve.!;tdo ao:i J~St<Ldos, cr11nu 
â Uniito: <~1'0 !,r iinpo:>tu:-> ue Lt'<LilSÍ LO pelu 
territo1·iu do um E:;t;~d.<• un 1w passu.gem ... » 

O SR •. lur.w SAN1'o~- Nn,lKtssagi!lll.-
q tWl' di zoe tta~ f'Pon t.oil•as. 

o SR. ELoY CnAvr~s-Na. pa.ssa.ge111 de um 
pa·ro. oul.ru U:stado •.. 

Puii:!. V. Ex. pu.::;s;mdo d .. ~ SU<L ba.n0:Lda, lJ<Ll'<J, 
u. minll;,,, unLt'<.t ou não enLra. na. minhL~ IJttn-
cad<~ ·;· · 

·o Sn. Jur.ro SANTvS - Mns to1•no :.t 
sahir. 

O SR •. JEsmr-;o CAlwo~o - VV. l!~l!:x. ad
mittem un1 ap:.u·te em resposta ao nobre 
Deputado pelo Rio de Janeiro, in:.errompendu 
a hella. oração que- o meu .joven <:l taLentoso 
colleg::~ c.:;tá produ:dnd.o ? A mercatloeia ex
portalla. de S. Paulo, om i\1inn.s, EstrLdo 
contiguo, se diz importa.du.. 

O Sn. ELoY CuA.vl;;s-Jú. chamei a atten· 
ção do nobre Deputado pat'<t um exemplo. 
S. Ex. sahe d<.~ :::na bancada o pass;~ ·para. ·~ 
minlw. : entra ou ni.i.o nestr:t nltimD..? 

O SR. JuLIO SANTOs-M>l,S, saio ou nãG · 
da minha.~ 

0 SR. ELOY CHAVU-Mas o caso a que o 
nobre Deputado quer chegar está previ..;r.o na 
Constituição: quando a prvducção fo,· do pro
prio Estado estrL sujeita u.o imposto de cxpor
ta.ção, m~t.teria re,c"ulada no <.trt. go. Assim, 
a disposição do 11rt. ll só se refere á .ít'npor
ta~·ão intm·-cstauoal, feita pot' via tenestre 
ou fluvial, que, absolutamente, é isenta dG 
imposto. 

Eu terin um pedido a. fazer. . 
Os nobres Del_:JUtados vira.m que não tenho 

dmrida em ru:sponder aos apartes. Mercê de 
Deus, os discursos que aqui pr·ofi.J•o são dis
cursos c1ue teem <.t fórma. desataviada e des~ 
alinhada ..• 

UM SR. ,. DJ~PUTAno-Não apoiado; são bri
lhantissünos; (Muitos apoiados.) 

0 SR.'~ ELOY CHAVES- ••• do improviSOp 
o, por isso, não receio absolu arnento as 
int.enupções. Tenlw, entrctan~o, de pedu' um 
tavor: os <1I'g'Ul11Rll&os sã 1 a1·gumento:-:; que se 
concatenam, o o::;tudo é difficil, (I as::;umpto é 
ell\vado ; os <l.i..:cm•sos ficam, pódem soe con
sultados a todo o r.empo, pódem ROL' cl'itica-. 
dm;; os argumentos pódem ser ;;nnullados; 
peço, pois, com todo o respeiliO, quo me pou
pom ter·, a cada pa.sso, de sc.thi1· do meu plana 
<le a.rgument;t~:ão, musmo porque quem mtti~ 
sul1're com ist·J são os mous nobr, s amigos, 
que mo dã>J a ímmereciJ.;t llunr<L d.• ou vil', 
0111 llül't'\, !,Ó,Q aJ.eanta.da, osh paUida Ol'aÇãO. 
(.Nr.7o apo-iwlos ; apartes.) 

Os n.)br'es Deputados,' aWts, hão dl1 rcco
nliccel' qno cnm o nutior }H'az.or l'ü:':ipoudi 3, 
SS. J·:I•:x. 

Cunti11úo, SL'. Pl'esi1leotn. f'i a. Uni:'io í.om, 
ITIO~mn lll) ca.So do í'il,í'lH'lilO::l la/JU[a m::a de; 
t;odas a.-:; llii3po, it;Gu::: üXpt•essas que~ vêm eon
tlnn<Lt' o nos::>o asso ·to, o pudol' .de pr. l1ibh' 
aos Est~ 1,dos l~rihuta, I'Oin o COIIWIO eiu Inter
c~ta•lonl, e issn em vista dn um pod.el' 
únplieito uu tacito, como lhe chamariam 
oii noi·te-tt.rnoricanos, flll0 llle <i immanonte,.. 
do defender e pur tod'S os meio.-; ihzeP 
eumprt ,' o rogirnen fodcrativo, que :!'esta, d;:t 
a.rgumentu,ção contt'éL'I'itt, nponas estr.ibu.da 
nos pndurl~S iruplícitos, que, todo:-l, atr.riiJUe 
aos Estarias? 

Istn di r.o, passo rt outra o1·dem de considc· 
l'ações, rola ti v;t:-; <.to poni;o em que se a.na.lysa 
o pr·ojocto, e om que se üiz que elle exceda 
rl.e rnnito os molries constitucionaes, o que 
mesmo qna.ndo não ferisse a. Constituição, . 
seria, ·inteiramente innocuo, inteiramente 
innncente, impraticavel o ineffica.z. 

Antes rlo rebater esta, ulttma censura, 
c11w paroco tm• mais impression:.tt.io,- a. inno
cuiclade da lei, direi desde logo que o pro .. .. 
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jecto, que tarnbem sub5Cl'.3\'"L é rigorosa
mente constitucionaL 

. Elle se alicm·ce:t no ar~. :14, n. 5. ll::t Con-
stituição. · -

Esta, muito sabiamente, dcn o po<ler de 
regular o commc-rcio inter-estaduaL ;1 União. 

E bem andou, pois assim póde evitar o per i· 
go dos E3tudos ler;aliil t! i1tc ct·ea.rem murallus 
chineza,s ao comrD.er-elo ele toü<L a nação~ com
merciu que na vida, dos tlovo:; dcsemtmnlm a 
funcçã .J que cabe ao s~wguc na vtcla animal. 

Essa ·lispo~ição da, nu"Sê\. Ca,rtn, 15. aiü~s re
Pl'(jducçãu iittel'al de mna da Coustir.uiçuo 
nurte-nmer>ican::t. 01·a,, o pmjccto A.rnolpho 
Azevedo nadtt mais í'ctz do quo usru dess::t 
íaculdalc conferiu.t pelo art. 34, n. 5, (h 
Consti tuiÇiio Fedel':ü. 

Do m Lneira nenl1um•. uu p1·ojecto SG lH'O· 
cura &oiller o direiGO dos Es&a.do.-; de tdhn
tetrem :;ua:; nwrc.1dorias qua,ntlo estiverem 
dentro ue seus limitos. t:u:~ndo estivt~l'ern 
jtt mesci,~da,s ao a.cervo ~~e- stu:3 t'fq ueza.:-;, 
quandu so acimrem enl movimonGo uo ülte~ 
rio r de su;t:-:; lindes. 

O quo nã,, devemos qum·m·, u r1nc n. Uniáo 
não púLle pel'lllitttr é es~o alluvi:'iD Lle imp11::i· 
tos, que espct·a,ru nns bart·eir:~s,lo e;dll., Est;l,
üo as mnt•t;<Mlorii~s que vêm do:; outL·os Est,:t
dos dtffi_;uft w.fo, torna.ndu qn;.t,d impo.::;
sivel a ci~cuhção tlu:l pz·o,Juctos n:t.e ion ~f~S. 

St·. Pt·e:sidonto, n.lg11n.s t!o.s nobrn~ impu
gna,doro:-> du pro.Jnt:.~to tli ~o e t~n '1 tlt' ,,.\ k n<t•Lt. 
vinha l't•sotV()l' n;:;f;o qw.~ s11 pt:t'luir.L, :Lll::l 1,;.,. 
trL110S U tlit•dt.J Üe tt•ibutl.\.L'Olll <t ll!Ol'Cllt{(lt·i;l 
qmtndu nsta . . P e:;tl , .•. n· no r\".\'1'0 du c•Jlll
met·~in t.·~:t.;tdo;tl. 

Si i.~ o ti pot•miLtido, di!.tllll s::;. 1·:1-'.:c, n:ula. 
V8JU l'OSuJVOl' O pt•ujeern. p lt'•lll:tnl;t)ll g~tadtr , 
si n:l.o tl ,n1·a. n•t ont.t'i.td<t, ,t,L llltll't'it ·lot•h, votn 
cubr·a,t· :'•1 bt•o tl:-Jt;a o ttlu:.;, rtt> L1; 'lJ~J:;t:J Ct)z 11 

liUlllt) dÍVt'l':'iü, O, l.b!'lilll, UIJUCI.L:3 Si~ fJCOI.('.t h 1 • 

o rnuuto1Hu dn eolH'.~ Il,,::L do tJ•iJ)IIt•.J. 

. \la, .. ~, Si·. Prn,.;i./cnfr•, t! pl'u·~Lsu dt';:> :,, lc.go 
UÍZCl' (jUn illlp;J·;ttJ tlU ÍlllJ);H'h!,: .. :,u O ÍlllJ)O~Htl~ 
'lo cutt::!ttLUo, são, nn, accopçào o ·.~tJnouü,.,rt, 11 

mesmo impo::; .o ; sfto imp .>~~ . J:::; :-;ol>l'o ,,, cil'~ 
cLLlat;U.u tl:~::; r•i.qucza,s; ;-;:lo impusGo::i intUL·eotos. 
O impustu a.dmttleü·o oH do :.tUhndoga. G n li\ 
especiu do gon :rt.> lmpusto Lle cotl:-iumo. 
O circulo ele SUcl tctxaç ·-t.o é Li.mit,ttlu tto l;ump,J 
e no e:-lp<L<,:o, is .. o (l,no mome .t•J J.tl:ma. entt•a,. 
da no p:üz ·e sua colm.wça na, a.WLnJ(~g: ~. O 
St'. Alli:áo do AbL'e!l escceveu subro lsso al
gumas bolb:;; linhas. 

Ora, ~i r.tssim ú, nós nU.o pretcmlomo::; 
corceu.1· os {lireitos llos l!:sti1los. Qae1·emos 
::;im, evit;a.r us obices, os ob::~tn.cuto~ que e~te; 
possam pôL' nas suas fcomeit·<.~~ a,o cummer· 
cio intet·-est •utml, tBudo em vh;ta. um nã,o 
permi Hido proteeciuui.:-.nno ou a. maior oom
moclidade na oorcopção do.~ impostos. 

Qucremo3 tl\,mbem evitar o tra.tamcnto des
igual da.J.o a,os SL\Lts pruclt1ctos em dotl'imeutc 
Llos pt•o:luctos dos outros Estadoil. 

O perigo c~tà n<-l. cn br<1nça dos tri buto:i 
feiGl.l. no m0mento da cnLrada. De$de que 
ns genci'OS impor!i;~.llo:-:; já se c nltuntlirl\,m _ 
cum <L:) 1'i lU~zas (to Est<htv, n?í.•.> hét mai.-; do 
quc: bmtcr. pr~is. o:~te não qnorm·ti, nem po
derá c:u're~u.t• de m<.\Í:) a m5.o, p:)iS vem pe.-ar
:-:ubl'<' si nwsmo. 

Eis o intuiw tlO p:·oj~\cto. 
Aincb\ a.lg-uns elos nobres ilnpugnadueos de 

nwsmo t.llsscmm que o :trt. :q, n. 5, não 
<.tutol'íza. nm•t lei C!Jtn:J a qne dofeudl}rnus, 
pvis !llle <tS prtla vms í'c~!JIIlm· o cammercic 
iil!cr-tJstadoal nilo C•)rnpurmm nm:t inge
t'encia da, Un,;Iq nu, vi.l;1, into ·na. dos l~stcl.•los. 

iYlRti, t·etltctamo:::>. ~~~Ga, (iíspo;:;iç·ão rl1) at·t. !4: 
n. 5, llL Cuo:Stitu11;ão ~·\ t•cprodueçãd texLual, 
.;omn .i <~ d i:-;sc1nos, fle tw:a dispo~ir;:\u dl\, 
CaJ'I.a. no to-a,meríea.na. 

:\ te;uliç:\o do Im[Wl'io qnebron-se. poi:,, 
sobt·o ;1, ltnt.cwi:t. Com n art. :H, n. !S. appa
reee e :-n ínltiÕO p:1,r:.t :sr o intoq•r·et <.U' :11nll. 
outt'a. f.Jnk :-mb~idi;tl'i • .. 

Sús pa;:;·nrn·•.-:; liLtnr:clnwnrc' nm;t ·li~po
siçiw d<.1. Co:J:Jtt!;uiçf\.~ :.nneeic::wa pa:·:t. rlJ 
no~~a: P·Jl't,ull.o, tomos ·k c'GClltlL:l' esn dis
I?U~i,;ào cum Lvllu n i.LCel'\-u J. ~ jul:;::tri.Js que llw 
p;·p,.;t[g-ht'all1 n;~ ~~~ ~L intct•pl'd:tçáu ( npni,ulos 
t~ ,; r7o apoi<Jrlo.>); o as~Ln temo::; tle <1llt;Oi i,ar 
l::wúJtlll1 11 ue a regulam )lJ t<u;:ã. .> do eom
ltli't'do Ct,tlW p<t::>~!utÍ p ~.ra a, nossu, Cuu:;ti
li:tit;:\·J h:.t. ,J,~ l,ut• ~..~ aecnptJào que tem 1n Ame
I'IOit tlt.t Nut'l,<!, Cttj:L CO!l::iGitllii)::Í.'' pur fui'!,~;~ Lle 
lni <~ :' ·tu!:iidi<.td;t d;t nos:;:•. · 

o ~~~:. .Jur.w ~;,\.:-:Tils -- S':si;em:t tl·ilm .. 
Ci:t'i" cumpLOI.itmunf:.l3 :irul':~o ;· l:lnrw ~~xisto 
d ll'I'Í l,o dt; impot>t u;:iu. n•:Jn ,ltl uxpo:·t:~::.:tO. 

I) :ire 1-:l.iJ!" ()lf.'. \-L . .;- l~h IJ:'IU i·ilp•rL\• 
itu t;,J~ ' I. .:)j li ~y~ .. (:Jlt : ~ t.t"iÍ>U\drltJ é vlHl't) 

llttan ·.u :i t::<.ptwt;a(;fl . .~. nio u L! 'ttt:t.nL ·:i. im
l>t:r~·t,;Lt,~:'i,o. o pie l;.í, CUI il•J ;~1-l t lÍ C ;dJO :i. U Jl i;i .. 1 • 

U tllll: a,llit'rllo o 'v' . l~x. nú.<! p~d~~. :wga1·. é 
ll Utf n <.Lt'l;. :l4.ll. 5, é L'úpi't!Li!tGf~iU~. tp .. a.> v,ei·ln .~, 
ipsis oir·y~tlis, de um:t tit::>poslÇ<w tla üdiJJtl· 
mit;:ito d;~:.juollo gt· - ~ndo povo. . 

Mas, S1·. Pl'esidonte, pas::;errlt.\S <.lde:wlio c 
I'.Oil'·ÍI1llOll1tiS, S·.lll1(Jl'll pc~L'<:L al';:~;uruonl;;~t·, a 
fatet• collce.::>~õo.-; •~0:-; valentes deforl::>Ot'0:-3 .los 
impostos iutuJ·-es~ado:tes. . . .. 

lt;, :.ts-dnl, <ttlmit .,:_uno::; q11t~ a dt.;:;pvsu.~:io do 
arli. :H, n. 5, ufL\1 túler:~ o peo,jecto Al'ltt_,lpllo. 

~e I' á eUu in via vel en tiio ? 
Absolur.u.mento nüo. 
Alli estãl) os ns. 33 o ::~4 dosso mosm0· 

a.rt. 34. quo o justificariam amplu.mente. 
!Je Cact•J a Con:;tituiçã,o é a :-:;yntheth\.:L erwn· 

cia.~~ã.o do .pdudpio.5 capitaes. As Lets ot'ga,· 
rlÍCt~.:i e Ol'J.iUU.l'ÍU.S SÍ:~O U ÚI3SOtl\-olYÍJUCntu, (Jl 

tiosdobramonto desses princípios. 
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Mas, ainda h.a o art. 35, n. I, quo cl<tra-~ Antes de tudo não acho l'c'-zão p:rra pre~ 
mente diz: «Incumbe ao Congresso: Velar na venções contra os commerciante.::> cstran
g!larda da Constituiçl~o e das leis c p1·ovlden- geiros que com seus ca.pita,c:3 c sua. lal)orlosí
Ciar sobre as necessidades de cara.ctcr fc-~ dado vêm concorrer para o nos3o p1·ogresso. 
deral». Além de que, na materia. nã.o são ~ó elle.;; 

E com este artigo chegamos t.W ponto de os reclamant :s, mas toJa a naçã.J. 
demonstrar que contra os podgres impEcitos, E::;ta se tem feito ouvir por todas as suas 
a que se apegam na qtwstão os Estt~dos, a rmtis autorizadas vuzes, notad:unente pela 
União não tem apenas a lhes oppo1' um outrv imprensa., que, qua.si una.nimc, é contur 
poder implícito ou tacito a que i<t me refer~, esses insusteutavt~is impostos. 
quando quiz acompanha.r com as ma.iores E para não ir longe, o l'epresenta.nte di-
concessões 03 nobres adversn.rios. recto da nação, o nobro Sr. P1·osidonte da 

Tem u!n J?O~er expresso-o de St~r guarda :tep~lb~ica,, em, ~na..~ot.a.ve,l meosager~ apt:e
da. Constrtmçao. E ao conf!resso, um dos ra- ::;en.ta<.la n~ a.bor tur ct da :presente sessa.o legts
mos do puder fedem!. incínnlJo muito cspe- lattv..,~, :1ss1m s~ pro~unctuu s?brc o assumpto: 
c.ialmento, pelo art. 3:3, n. 1, essa. nobre •( :::s1 as prov1dencras ?ons1dm·adas opp~r-
missão. tunas r:~ra. regular essa rmporta.nto mater1a, 

Ora, como, vcl'iticada a iuconstitucionalich~- entend.e1· o ~'ongresso co~v~niente, como me 
de o a inconv euiencw. elos impostos .intee-cs- pco·ece.~ addtlar . ~utl'{L? . zrts1.sleJ;temente Zem
tadc,aes, providenciar 0 Congresso para a sua lm~d.as JWl'(l ~ohdJw os tmpostos t.n.te,·-cstadoaes 
c'assaçã.o? de ~n~~~o:-taÇl!O,. co;td_em.1wdus .!'" pelo Pode1· 

Está claro (lUC legislando, unict\ maneira '.~(l.ww;·L.o-lai'c,t,~:tnltJI((~~o wn ~i.'(t,mle. emba. 
pela qual faz conhecer seu pensamento 0 'ar,:,J Jl<1 a o ae:u~wol~~~ne,?lo !.!COJZ~11Ltco .do 
~Ua. VOIJtrtdO. j)(H ~, ü{aslmtclú do. l'e!JtíitCfl, 'l!ítL se:·t~ ren.go 
_ E assim, ainda. eomo um.JJ prnvidoncia. do ~:w~a o •. b~~t.lw:·n,~~n·H! .?-ue deve c:~:~sttr tnalle-
~·ongresso no desempenho da funcção quo ,,_c~,e,l ,(;'.li' u 0.:, L.~tado .... » , _ ,., 
Ihe é commettHla, pelo art. 3:J, 0 projc,:to E~St,J.:s _palc~ v r Ll.S do tUu~tr e e crr (,um.specto 
Arnolpho se1·i;~ muito constltu-::iun~tl. Sl' .. Pro,:ndente da Republw_a., quo, alem. do 

IU<LlS, (~ reput::~.J.o fin;wcou·o o oconormsta, 
1Ias, vamos adoantc, ü.tÇ'<Lmos uutras con· 

cessí'Jes: o projccw não ti nada. disso. Poder:i 
SCl' uma lei interpt'ctativa.? 

Temos nós o direito de intcPprotal' a. Con· 
stitui~;~ã.o! · 

l~:vid.entcmotnc i.!im. 
Na ol1rn. n.dmira,vel de B1·ycc lut }lill-':il1<1S 

1J~illu~ntes :.t esse rcspci to, pag-inas iliiC sinto 
o~w Lm' tm1po 1lo lm• nos to momon l;o. · 

. Nilo me p.~s.~o l'nl'G[Ll', pol'(!rn, ao pt·azm· tle 
.:·ItaJ• o scguinl;o tl·odw: 

·(A Cons~il.uiç~ã.o mnol'ic::Lna. se desom·ol\·cu 

dispcnSc\In tn,mhem commcntarios nossos. 
O St~. J1~SGINO CARDoso-.\.poiu.do ; V. Ex. 

o:-:;t(L discutindo com muito bl'illt::~.ntismo. 

O Sn. ELoY CnAVI·:~- Bondade do V. Ex. 
Mas, Sr. Presidente, voLl chega.r â ultima 

pnrtc de minhas considerações. 
Scr·u.o rofm·entes <i aílll'ma.çã.o dos nobres o 

digno:) Depataüos inq)11gna.dores do projocto 
de quo e .. .; to 6 inetlica.?., c c1 no mesmo quo 
f1sso eonvorf;ido em lei os Estados tinham o 
d.iroito de o n;-(o cLtmpt·ü·, por ser incon::;ti
tuciomtl c ... 

o mudou por tt·e~ mu.noiras: 
la, pela revisão ; 0 Sn.. FEJ.ISDELT.O FREIRE: - Pl'Opttganda 
~.:a, pela intcn·pro~açã.o, isto é, pela revela- perigosa, aliás. 

çuo do sentido implicitamente contido em seus O Sn. ELOY CuAVES- ..• porque invade os 
tennos concisos, ou pela extensão de sun.s tl.ü;- limites da. compotoocüL c.;tacloa!. 
l)OS\(;<')es a ca:ios quo ellcs não vi:sam dirocta- Pa.ea, mclhot• definir a posição -quo os Es
monte, mas aos quu.cs se applica o seu espi- tados podem assumir per;:mtc ~~ União SS. 
rito; EEx .. formulam o seguinte dilemma: ou estu. 3·\ pelo~ usos e cosl,umes. >> !lei é contra a CJns~i huiçã.o ou é uma. sim-

Não preciso dizer mais. ples dec!al'ação e afiirmu.ção do m.11 princtpio 
· Que cous<t a accresccntar i), esta liç5.o do nella contilto. 

grJ.ndo comment.ador? I No primeiro ca::o é impraticavcl; os Es-
Sr. Presidente, a.ntes de entrar _n<t ultima tados podem desde logo, de modoporcmptorio, 

parte do meu discurso devo, de passagem, se oppor á sua exccu«;·ão. 
responder ás allegações aqui feitas pelos il· No :-:;egundo caso (~ urna. inu',ililladc, pois 
lustres e talentosos ora.<lores adversa.rios do que, <lesdo que a ConstHuição, a loi das 
projecto em d1scussão, que a.Jlirmaram par- leis, não foi cumprida, menos o sm·á uma. lei 

·tirem apenas do r.ommercio estrangeiro a ordinai·ía. 
grita c os instantes reclamos contr~t os im- As pontas desse clilemma não sã.o perigosas. 
postos intor-estadoaes. O projec1;o não é incons1iitucional. .J(~ o 

Essa apreciação não üjusta nem exacta. demonst1•ámos lttrgamonte. 
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SESSÃO El\l 22 Df~ SETE:\fi~RO DE 190:3 50.) 

Além do se funda.r em muitos textos de 
11ossa Cn.1·tu. tem ainda a lWC.'ltigial-o a. jur is
prudencia domai~ alto int.m·prete d3. lei e1ú 
nosso púz-o Supremo Tribunal Fodeeal. 

Tribunal FeJera.l baseados no art. 50 n. l 

Mas cumpre-nos n,qui fazcl' um;1, pergunta: 
J!Odcm os li:,;tados d!) alto tle ::;u \, p:;eudo-sobe
rania. c e:r: JJroprir.t auctorit(tl<: ~e oppor {L ex
ecução de um~L lei d~t Uniã!J sob o funda.mento 
(le ser inconstituciun:il ? 

A Const.ir.uição 110 seu n.r•t. l" diz: 
« A Nação lk;tzileira adepta como fúem~L 

de governo, sob o rcgimcn repecsentativo, <1 
RepulJlir:a Jiedentliva proclamada a. 15 tie 
novembro de 1889, e constitue-se, por 1Niic7o 
pe1·potua c indissoluvel d<LS su:ts antigas pro
vincias, em Esbdos Unid•)S do Beazil. » 

O enunc.iailo lioste artigo ü a resposta. m:tis 
- c~Lba.l á pergunta. que formulúl)]OS. 

No Estado F.Hlural, eomo ê o Bt·nzil, os 
Bst<:td o ~ Federados não toe m sol,or:.J,ni;•,, mas, 
·:::im ;:wtonomitt. 

A.,sim, não teen1 o poder th eontt·; ~eíar nem 
desrcS11Cit ·n• a,s !ois i "Cf.f lll'.o- iil enlc prorn nl
gadas pelct Uni"iio. 

O contrario sorh dar n. os Es ~ado.:; Fe
derados cssu poder po1·igoso chamad.o nu. 
Grande H.cpublicD, do Norte o poder da nul
lijtcaçiJo, thcurirL nascida mn 1801 nas resu
iuções do Kontucky c da. Virgínia c mctis 
tttrdc procla.muda. e pr-opagadu. i.Eto rot.um-
banGei1wmc por Calltoun. . 

Theoda go ·min<L01'<1. üc malns sem conüt o 
quo jà deu prova. ele si n;L grande gwn·r:_t. da 
Seccessi:í.o d.e 186 l . 

Para infirmal·<L o victot·io:':ln,mcntc com
lJa.tel<t basttwLa. tt•ansci'OY.ll' a f;J,mos;t pt•o
cla.mL~.ção do Prosirlunt!; .litCk~un em r•~spo::;ta 
·ao dccroto do nn~lifie;:.c: :Io do uma. lei f'oduenl 
fcittt pe:a, C.ll'olinu, Jo Snl, orn que clle 
ela ·;.tmentc n,ssontuu o peincipio da snlwr'io
rLladc das le:s 1ltt Unlão ~obre :.ts lnis ·dos 
Estados. 

Louis Le Fm•, na. sna. o1Jt•a. notabilisshna. 
O Estado Feder(!{, &t•acluzin<lo uma, pln•aso al
leruã quo consub.3t:.wcia a. vcrdadeír~t dou
trina diz: 

Direito f'ederal 1·evo!F'- di>·eilo parlkutw·, 
sto é, dos Estatlos. 

Como faz ver o mesmo eminente antor, 
residindo a soberania no Estado Federal, i:~to 
é, na União, uma. lias consequ:mcias dcsso 
facto é que a tei fl3dor<tl, desde o momento 
de sua promulgação, extingue as leis dos Es
tados, que lhe soJa.m contrttrias. 

E nem podi<.~. deixa.r de assim ser. 
Seria impussivcl a viela. Imrmonica. da, fe· 

deração que fie<Lria desgovel'nada, e sujcilia. 
:tas embates du.s c:1prichosas vonta.,les dos 
g~ta.dos. 

Iette<t c . . 
l•:stc é que póde d.it•imie as duvidas oppos

tas ~L constituciona.li(hvJo (lcssas lei~. 
Nunc~ ~os Est;a.dos. 
UM SR. DEP!!TADO - Nfi,o lta, a.c:;ão contra 

os poderes fedceacs. (Js Esta.tlos não })OlÍí)lU 

appolbr. 

O Src Er.oy CrL\ vEs - Já deixei dito que 
podem o citei o artigo da. lei em que baseio 
o rncu assel'to. Pa!-lscmos adea.nte. 

Atl'! o pl'cs:mt"J de na.da. toem valido f 'S jul
!!ados do Poder .J rrdiciario. Com a evasiva dr•. 
~1ue este aponas resol vc em cspJcio ;JS l~stu,
dos toem continuado a tt'ibntar o commm•cio 
inter-e::; t<:Ldoat. 

0 . .; contl'ibuintos pelo cansaço e pelas dos
pez;.~s cluc toem etc f';tzcr estão ao uos:1.mparo. 
Que cous't l'CSOI.vcr pob üeanto d•·s:-c con
tinuo desrespeito á. Con::;ii tuiçãu! Pt'IJntulgar 
unn medi(la quo so :wplique a, tuLios, c1·g,, 
Oi i l.n.e s . 

Eis a raúo do pro,jecl;o . 
~ fic;t asúm Qlwlm:tda o. pt·imeira ponta do 

dilemma,. • 
Clwgó ;i, ultima lJate;·ia a11vcrsn,. 
Si o pt'ojectn ,·. uma, rcu.f1lr-m~1.çào de pl'in

cipios (Ül, Constituic:ão, dizorn os nobrm; 
(Ldvcr~al'io~ c si esL~t ni'í.o tem sido eum
pl'id;,,, c0mo faZCl' com '1 uo ;~q uclle o 
seja, ? 

1·: ltC.'S.~c poni.o, SS. El.i:x , cu n\ a.r de Inof:J., 
figur:trn :1 t!'istc posiçiio tt quo fh:n·á rodu
z.idu. ;_~ União dc;J.ntc doss _\ üe..;c:tso, par.r. 
SS. EEx. po;o;~ivcl c r111i (; t't. jusl,iílcaJ.o, da 
p~n·tc dos l·>_;tados. 

N?ío posso pa.rtilh:tt' dcs,.;;l,::; Utcorias, qnc 
rcput:; pm•igos;ts á Y irh uacional. 

E si l•Olrl ctuo c;-;tt'CillC'>'· o meu Esl.n.do, 
cunt ttlll illllU.cnso <Lilt•Jt·, pt·ocla.lllO som .v.a
cillaç[o n, :'llfJJ\Jmaci~L dad !ois {Ü~ Uuuw, 
de . .; ln r1ue osUts ::.;oja.~:t e!;lf,oruclas pulos po
dcees cnmpetcnl;cs. 

A Uniilo não está. dc~u.riilitth~ <lcante dCJS 
l·:~t,n,rlos qlle cl'Ílllino~:r. lllent:J lho qucíl'atn 
d~so IJedccc t'. 

A Constituí,~.Ko l1t'üviu o ca~o no art. 6'), 
ns .. ~ e4. . 

Etl nft.o creio, ap0za.r de SS. El~x:. jul
g<.trcm rmssivel, c . atü provavel, que gstado 
a.lcrutn dtL Fcdceac~uo Br-.:Lzilcíra. ~c arrogue 
o ~l.ireito de de.:;rr~speit:~.r uma Lei federa,! .• 

Mas. si a fataU!la.rlu d;J,s cousas, si o des
vario ·dos lwJnCIIS creasscm c:;s<~ estra.olta, 
situa ão, cu não trcrno crn apontar o dm·m· 
deiro remcdio, que aliás (J pr'evisl,o em. o 
nosso pr~cto fundawoa1íal. 

Si as Leis da, Uniü.o ferirem o direito elos 
Estados, estes cumprindo-as respeitosamente, 
podem, no em tanto, appellar para o Supremo 

0 DOSSO glorioso OXel'Cif;O iLili est;i, i1 DOi:iS:J. 
rnariniH~ aind:L conserva ri vn~ as sua.~ bri.-
1 hu.n tes tt'U.(li<;.i')cs. 

Vol• V 
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Daquolle,um üos seus mais legcml<trios cabos 
àê guerra, o grande Caxias, cujo centonario 
ha pouco ~:>e celebrou ont.re festas pumposas, 
teve como mais refulgente corôa de trium
pho, não a que conseguiu nos campos do 
P;uagu:~y ~ ou em outr~ts guerras com o 
estrangeiro, mas. a quo olJtove nas asperas 
e heroicas campanhas da Unificação da 
Patrict. 

O Brazil perpetuamon to in disso lu vel-deve 
ser o no.'iso lemma. 

E si ficassemcis um dia, o que Deus não per
mittirâ por certo, nós os da gui'ação actual, 
na dura contingencia de nos pronunciarmo.-:;, 
ou pel t União desrespeitada e vilipendiadn, 
ou pelos I~stados sublevados, eu tenho a 
firme conYicção tlo que luwiamos de affir
mar deante do mundo e do Bru,zll a nossa 
vontade inabal.avel e r1echiiva, (.l!J teans
mittir ao::; nos:-Jos filho.~, á pleiade brilhante 
dos h•Jmens do futuro, o patrimuniu prc
cioS:J que recebemos dos no~sos antep<ts
sados e ouo vem a ser o Br·azil uno. indt-
viso e indivisível. (:lfttito bem.) · 

Port;mtu, entendo quo o pl'ojecto é cunsti
tuúiunal, offi.caz, exequtvo·. (Palmas; muito 
bem ; 1nuito bem. O orado i· d. 1n~.1,ito compri
mentaclo c (!bn!ç{.ulo . ) 

Fict~ a üíscns;)ão atlií.vla peh hora .. 

O Sr·. I>r•esiclente-Terminou hoje 
o·pl'a,zo maPcado par[L aprosentaçãu de emen
das ao Orçamenr.o do Ext,el'iur pa,r-a 1904. 

As cn_:wnda~ aprosont<tdas, depois de exami
nadas pela 1\fe.;D,, vão :501' sublfler,tirl,ts (t 
constd ;r;11;õo da. Cornmh;são du Oi:f:amento. 

n. 644. que determina ter a legação um eu· 
carregado de negocias sem secretario. 

Sala das sessões, 22 de setembro de 190;3. 
-Thomaz Cavalcantl:. 

EQUADOR E COLOl\IBIA 

Supprimn.-se a verba porque a lei n. 3~~, 
citada nesta rLtbrica., foi revogada '.-lela Ci.(l 

n. 644, que reduziu o pessmtl de tal legaçào 
a um encarregaLlo, pelo que deve ficar assim 
reduzida. · - -

EQUADOR E COLOYBIA 

Pessoal e ?'iUdel'ial 

De accoedo com a lei n. 644, do novembrc 
de l8~l9, 16:500$000. 

Sal~/das sessões, 22 de setembro de l 903. 
-Tho.:no.~ Ga"'alcanti. 

Supp1·imam-se as consignaçõiJs relativa.~ 
ao pr·eenchimen to de log<tres de 2os secreta
rim; junto ás Leg<tções da, França, Grã-Bl'G~ 
ta.nha, Austria.-Hurigria, e Japão. 

Sala das sessões, 22 de setembro de l9P:3. 
-Ualope1·as. · 

Art. O Governo é autorizado. na vigenciDJ 
dest:L le.i, a adh1)rir <i União In ;ernacional 
de Pesos e l\'ledidas (convon.:ão de .20 do 
m<tio do 1><73 entt·e a Franç;t, Allcmanha, 
Austr•üt-Hungeia, Belgica, Russia, I!.alLa~ Su~ 
i.-;sa e Estados Unidos). 

Sala, das ~;e~sões, 22 de setemb1·o (L.~ 1003.-
For·am apresentadas nu, ses:'lílo tle -::.,:~ de JJco·bo:.rt Linw. 

setc111bt·o, <VJ pr·ojocl.o n. l:-<5 B, de 1!) J:-l, 
tix<.tndo a. despez<t p:ua o ~Ilnbtc>l'iu ~.ta' Ru
laç:õus J~xtcl'iut-es, <LS seg·nínLes 

F::\11-~N D.\S 

(Jr·:·wneHio r!o 8.~.·terior 

Lega•;õe~ e Consulados 

.1APÍ\O 

Supprirn::i·:~ \ D. verhn, pa,ra, 2° secret;c:~rio. 
A lei n. :322. de 8 de novembr() de 18D5. 

f'oi r ;Vogad;~ pela de n. G44, do ll:i Je r o vem~ 
bro úe 115!~9 ; por osse motivo estrL lnga.ç~iio 
pótlc ter um oncarrog~.~.do do ncgoeio.-;, como 
succeclu actwJ.lmcntc. 

Sala. das sessões, 22 d.e setembro ue 1903. 
-Thoma.! Ccq;cdcanli. 

Supprim:~m-so n,s dotações pa1:a as J.egr.
t;ões JHL H,IISSÜ.t, na Au:.;tl'i:t-Hilflgl'm G H<J 
Japào. 

Sala da~ sos:;'0us, 22 do seten1bt'o do l 003. 
-Barbosa Lima. 

Supp1•imam-se o:; <tugmentos d.e dospe.zo, 
oriundos da dotação p::tl'[t cgu1.tro novos ~011 seM 
Cl'etlltl'ÍIJS, 

Sala das ses.3õos, 22 de ~etembro do 1 !1();!. 
Bm·!Josa Lima. 

Vão a imprimil' us ;-;oguinto;:; 

PROJECTOS 

N. 132 E - l 90:3 

vgNJi:ZUELA. A Commissão de Orçamento, ex:uninandtJ 
a parte roln,tl v a tL despozu. no projoc1,o nu

Supprima-st.• ~t ve1·bu. pa,ra 1'' .scJretario, mero 1:32 E, ó de pat•ocor c1ue seja el.lo l11J .. 
-visto que a loi n. :3e2 fôra eeyogada pela de provado pela Camara dos Deputo.dos. 
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SESSÃO EM 22 DE SE'L'E:\IBRO DE :t90::J 507 

O § 1° do art. 1° consigna a, reducç:io uc 
dez a cinco escobs de apl'endize,:; mal'inhei
rocl, irnpot·tando este ca:3o na reducçito t:'Lm
bem de cerca de 500:000$000. Conviria qtte 
fosse por seu turno timitadu o numero tle 
ap1·endizes do 1.500 <'L 950. · 

A creação do escola:-l prufissiona·ls impor
tará um ::~,ugrnunto de 40:0008,, sendo 2•1 :0008 
par·a acquisição do materiaL d c.tB e:3colitS e 
16:00:1$ para. d.rector-es e.profe~sores, cr<·<.w
do-se ao todo tl'os e~colas. 

Sala das sessões, 22 de sete1n bro ele 190~). 
- Cassíano do .tVascime11to, pre:;;irlente. -
Laurindo Pitta, l'Clator. - U1·bano San.tos. 
- Anizio c!. e Ab·reu. - Corne!io da Fonseca. 

N. 132 D- 1903 

O Congresso Na.cional resot ,-o : 
Art. l. o Fie li o Governo autorizado : 
§ 1. 0 A1•eJuzir· as csc.oh .. s de~ <:~pt'cndizes 

ID<HinhciPos n. cinco, t!esenl-ol vemlo o en
sino elemontrtr C pi'Ufii3Sion;,~J, dO rnorlo q Uü 
ellas po:::sa.n1 <Limstecer as comnanhias do 
especia.lid.a,des do corpo üo m<.:rin!JOÜ'os nn.
cionaes. 

§ 2. 0 A re,rer os regulamento:) do corpu üe 
mal'inheiro . ..; naeionac:;. da.s esc J:1s de a.pr.~n
dizes ma,f'inhoiros e do col'po de inlbl'iorcs 
da armada. 

§ 3. 0 A creu.r e regulamcntat· as seguinte,; 
oscola::> profi::>sionttes, eol'l'cndu ;;_ de:-> Jwz;.t. poP 
conta das compdGuntos voi·l;;t:; orç:.tmcnta
rias: 

AriJ. 4.ú Os rnal'lnlwiro., naciona.cs que 
contarem mais ele T.rc.:; ~u1 nos de scr>\'iç:•:.., 
com cxcmpta.r Ct;mpoetamento. to ·ão direito 
<1 U:ilH. gr-atifica1;·ão tLddiCL·JDa.l COl'l'OSpon
dente à metade ti,; soldu, con;tdemutlo-se 
det·ugado o art. Lo, n. 5. do decret.·J n; 478. 
de 9 rlo dezembru de 1807. , 

A1·t. 5. o Revogam-se a" di~po.;;ii:~~} e::< un 
COlHl'<tl'iO. 

S<tb das Commi::::suo~. lU d(~ ;;demhru <1H 
1903.-Soai'e~: Xeirc(,pt•esidente.-:-Cartos Cc· 
valcanli.-Som·es d0s Scmf.r;.,·.- Of.in ~ ii'C( , ... ((,·. 
laclao. 

Auto1·i~a. o l'ode1· R:,;ec zdiiJü 1f al·í·i:· ao .il.ft· 
nís/.e1·io da .ft!:>/.iça c 1Yegodos [nier·iore:; 
o crerltto e:1:traonlinurio dr:. •i :000$ pa•J'c! 
7Jogamenlo, 1U1 periodo t!e 1 J,~ sekmbro .:t 
:31 rle rle~emiHo, aos p;·ofíJssui·cs dc~s ce: · 
deil·o.s de lurrcct c de lilteralu.m, i·uce;;.
t,_·íitenlc Gi'eud<!S ;iO Gy ,. ,ii< t·:Si'; ~Ynci";?.o:i 

.:.G· r·egul :\rncnto :-.ppt'OY:'tdo peto dccceto 
n. :3.(/l c1, de ·2G elo j:llliJÍL'O <lu l~!OL o::;tn.· 
boled<'L no u,r·t. !') q1:e us lente~; de logica. e 
do liL .. IH'::ti.tll'U do ::Int.nrtm i.o G d.o !Cxtornatú 
do Gymnasio I\.:.wional fo:~:-.:em comm1ws ::. 
n.muos <.~3 osk~bcle•':imonto.;. Esta sit,uaç'io, 
por1!-m, fui ;di,, ~rD,rla pu lu decl'oto ln;..:islati V·.l 
n. l. O i G, de ::2·! du ~Lg•J . .;i;u til ti m,J, q uc aboLiu 
us;;a. n.ccumul<u;ãü, Cl'Oaudu cad ·i r·as d<d 
di tas di::;dptin:.;,s ~~m ... mbo . •./.:.; C3t:.i.lJolc·;~
rn(:nli ·S. 

I.a E:;eol;t Pl'at.ic~a lle Artilltal'i;r, pn.r·::t o . ..; Ern vi;;;ta, uis i;o, (J ;.;il'. P t' L:~i l on~o da P .. t·· 
2os tenentes que ,jà tenham l:Ollcluíi.lo o tempo 1 · 
deembar·quoo par·a a:'-! ;r·a,, . . 'f. que 0 . .,r.in.!l'OIII pilblil: : ~ lH'\1 nu ct•cdiL·J Ih~ -1:1:1,(1$ j)<H<t :1,1-
habilit;~da.s (l m<.LLl'LCllln. tnndPI' ao pag.unuttiJ(J do.'; pt·ufil:- .._;urc~ dJ\':: 

nov•t~'· c;t.doil·:t:' nu p~.~;·i•/:1 1) •.!t.! J d!_l eot:I·ent•~ 
:8. 11 Escola ue fugUJStas, . p:_tl':l :~ ILIJPl'ÍlllU!lto il :~1 " " dP:WJill>f'IJ 11 •· f.~ ' jl';·J'• ;: ' (• : :1] !;• 1. (!(; ; t_q dtl 

das ruspoetiv;,,;; Ct>tnpa,nllia.:'. 
:La g:.,;cub de tituuftuÍl'ü. ~ .. -;onda.dum:;; 0 ~i- u l.aiJull••. t!xp: it~ · t . l h·:;, d· 1 " l'l::! !D."ri I : lW•I!i

lic'ada, dl• <tt'CJI'•i'J <U1Jl :1, n•_.\·a d ispo~ú:?iíJ 
gualoit•os. lt•ga,l. 

4. 11 A rovc1· o roguL.tmenl;o d:,~, Eseol:L Pra.
ticí1 ._;_o TtJPpcuo.s, tomall<lo-a obl'ig:ttiJI'Í<L 
para os ;?.·~ Lcncnt~:-; qu · jiÍ tl ·:erew. :)'IJiis
fe.to o rcc1uL;itu do ombarquc. 

. ~ ( 'uitllll i:.;;ii ,J d(J Ül' o,·;lf!ll.'!l ~ .. J , :td:;pi.::Lnd•; 
:1,s 1·azi1•• . .; C~\fl!J·.: :,:ü;, l.e1r1 :.1 lt1mra. th~ :WI.! • 
IIV~U.et' ao al 11; Cl' itL':'i() th C:uJl<n·a u ':!> 
guiut;o pl'u,íectu: Al'G. 2. (J Os uirectol'eS o prof'o.:lSOrU:'í das 

escolas de a,r•tilhaf'ia, do fug· ,ü.-;!, ;~ .~ c d.c timij· 
noirus, sunu:.tuore:~ o .-;igw.deil'O•, ccríw ven- O Congt'O:'~: , Na,d1'nal res(Jl\·c : 
cimento~ igua.cs uod do!') tuncciun<Hio . .,; doca.- Art. 1.1) Fica o Poder !~xt:ctüivo autill'L-
tcgorií1~ cot·resp.JrHlcntcs dn, l!J.;ci)lu. Pr;Ltic:.t zaúo a. ;:Lln·ir t~ · ~ Minl.-;t.<H•io da .Justií,::t o Nogc> 
de Tl)rpcdus. cios Iotot·ioroos o cr·otlit;ü l~xtr;,onHIIru.·i.l ctü 

Al't. :L" O t;ompu tle sorvü,:o pr.tr·:.t :.t r o- 4: OOIJ$ pam puga1non t;o, no por·io<iv do l (lo 
torm11 dos offlciaos inf'.n•ioJ•c . .;: 1l:L <tt'mtulu, sete.~1hL'O n, 31 do dozomb1·o, aos prouro.)sores 
sm•ll eompntaJo de coníi>t•mi,t::ulo com os das c ~deiras de iogk<t c do litto a~ru·a, re· 
pr'lnolptos gm•:ws da. lo .. :h;luçiro milit:u• em centemenr. crc Ld<Li:í Ut> Gymna:üo N;,wiollai 
vJgol', lt,!u.n<lo th.ll'oga,Jus ;t sogunda. p:trte e pelo decreto . legi..,lativo n. l.Ol'G, ún 24 de:. 
o Jhl;~ld!-1 ;u•t, 67 ~lu ~·eJ.(ulamouto q11o lJ:tixoa ago~to dB 1DU3, fica,nuo a taboll:t explicativ::. 
com o ,J.uct'otv ll. :J,2:N, do 17 do lllU.l\\O t..lo do ot'Ç<tmcnl;o <lu rnosmo mini.;teJ'Íu nt>:->te 
do !HOO, o~ ;,o du al'i', :13 quG baixou coJn o I oxm·cicio mot.lilload.a. rospecttva.rnento v•):· 
do n. 4,4L7, J.lu ::v 111~ l'll<Liu (lo UJI!::, e~te acLo o púlo citado doct•cw. 
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ArL 2. o Rovo.,;<:un-se as disposições em 
.A;ootrario. 

Sala d:.ts Commissões, 22 de setembro de 
1903.- Cassiano do Nasci1;wnto. -Urbano 

'santos, relator.-... 1nüio de Ab1·eu.- Co;·nelio 
.'da ·l"onseca.-Lt:mrindo Pit~r. 

EXPJSIÇÃO DE :\IOTIVOS A QCE SI~ R[FERE O 
PARECCR SCPRA 

Sr. Pre.:;idente da RcpubliC<.'t·-As cadeiras 
-da logica, e de littel'atpra. do ~ymna.sio Na
cional, pl'ofessadas cad;t uma della,s pnr um 

·só lent9 nos dons dcpal'tamentos dess:t insti
tuição, pas:;;,u•am a ter lente;,; privativos no 

":;xterna.to e no internato, em vietude do 
disposto no decreto legislativo n. 1.016, de 
N de n.gost:> findo. K-.;~:e dosdobl' <.~mento eLe 
cadeiras determin~l um <wgmento de despeza 
de 4:000$, a. contn.t· de l de setembro a ~31 
de dezembro do corrente rmno, tornando-se 
necess;Ú•io solicitar do Congresso Naciona.l 
não só o crerlito pr·ecisl) pa.ra pagamento dos 
JlOYOS Ientes, como a alteração, ness<t p~te, 
da. tabella explica ti v a. do orçamento d'este 
.M inistel'io no actual exerci c to, de modo que 
o lente de logica do internato possa conti-

. nuar a ser pago dos srms vencimentos in fie· 
graes pela consignação desse c :~tabeledmento 
destinada a dous Lentos communs, ot.c., e o 
lente rle litteratm'~~ do cxtel'mtto por icton
.tica cJn:;ig.I:J,ção dess[~ rubrica .. 

SulnnetLo, pois, o a.ssumpto tL vossa aprc
ciaçft.o, afim do que vos digneis resulvc1· 

... como fot· acertttdo. 

RLo de .Janeiro, l-1 lÜ! :.;:Jtmnln·o ..lc 1003.
Dl· . .f. J. s.;aúí·(:, , 

O Sr. Presidente- Tendo J.a.do :.1 
hora, designo p<u•ít Mqí.l,lllt:i. u. seguinte or(lom 
do dia: 

Primeira parte atG ~ 1/.~ hora:::, ou ante;:;: 

Continuação da votJ.ç~ft,o do projecto n. 118· 
· deste anno, qne crea no D;steicto Fedeml 
maiH 1rm:t secção da .Ju . ..;t,içm, Federal ( 3a dis· 

. cussão) ; 

Vota.çtí.o do parecer n. 100, do 190:3, inde
ferindo o requm·imento em que o:-; alumnos 
das CS(~olas snporiot'OS pedem uma úpoca. 
especial. pa1•a exames üe prcparaturíos, om 
outubro do corrente anno ; corn voto em se· 
parado da minoria da. Commi.ssã.o do Instru· 
cção o Saude Publlca ( (liscussão unica ) ; 

Vota<;ão do pr·ojecto n. 267, de 1902, auto· 
rizando o Poder Executivo a, ubr.ir a.o Minis

. torio da Marinhu. o credito extraordina.rio de 
· 850:000$ para pagamont.o dos concertos no::~ 
·.cruzadores Tiradentes c 81Jnjamin. Constant, 

cruzador torpedeiro '1\tpy e vapor de guerra 
Carlos Gomes ( 2"- üi:-::cus~ão ) ; 

Votação do pr(,jecto n~ 224, de 1903, auto
rizilndo o Porler Executivo a a,br·il' ao ::\Hni:<
tel'io da Industria, Viação e O bras Publicas 
o crerlito extraurJ.im.teio de 600,~ para occor
rcr ao pagamento da.s grJ.titicac;ões devidas 
aos prim(3 iros e~criptur;Ll'ios do The:,;ouro 
FcderalBernar(lo Hilariã.o Al~;:cs díi Silva e 
All't·edo Regulo Vald.e !;ll.ro. incumbidos da 
tomada de conta~ da~ E'itt'<.ulas de Ferro Ca
rangola. c S<.tntJ Edmndo ao Cachooil•o d ~ 
Ita.pomorilll ( .~a. di::;cnssão) ; 

Vot;~çào do pt•ojecto D. 225, de l9o:3, auto
rizando LI Poder Execlltivo a abrir ao Mi-· 
nisterio da Fazenda o credito extmor(litlal·io 
de :32:86~8300 para occorrer ao paga.monto 
tios ordena,uos devidos a .Toào da Cl'UZ · Secco, 
bom como .o·s ,j11ros d:.t mórc:t e custas (2a. dis
cussão} ; / 

Yota.çã.ij do projccto n. 289, do 190:3, auto
rizando o Poder Executivo <t conceder ao 
3·) uffici<:tt da Secl'et<tria. do Estado da. Justiça, 
c Negucios Intct'ioros Maximümo Rodri.'-\'UOS 
B:.trbost~ nm anno de ·Iicen<::a com ordenado 
pa.t·a tratar de SlHt ~Jaudc onde lhe convier 
(discus~ão unica) ; · 

la (liSCU:5São do projccto n. 2.30 A, de Hl03, 
crea.ndo sob <t denom~.na,;{i.o Santos Dumor;t 
um premio de 200:000$ p<tra ser confcl'iJo 
pelo Govcl'!1o Federal, mediante concurso, 
~w a.eronauta. brazileiro ClUC primeiro preen
cher as condÍI,{Ües que estu.beLccc ; 

Discnssii.o uoica Llo projccto n. 232, (lu 
l\)03. ttutoriz.amlo o Poder Ex~::cutivo a con
t':edet• soi:-J mezos do lieonç ; ~, com ül"<tenado, 
ao D1'. Osc<.Ll' Via.nna. pruCUL'<.Mlor seccional 
no Estu.d1J da. Bahia.: em prot·ogaçãn daquell::t 
um cujo go:~o se acha para tra.tar de su:~ 
saude ; 

Colli.imw,ção du, 2:•· (liscu.~são do }H\I,jecf<..l 
n. llô A, do 1903 (rb Senado), isentt1.ncln 
d.o pag·amento de impostns de imp01·taçâo os 
mt~tel'iaos impo1·tu.dos poln, Municipalidade 
de Fl<.>l'ia.nopolis pu.ra o fim exclu~ivo de 
se1•om omp1·egadc·.~ em ob1·as üe e~gotos, 
aba,si,ecimeJlliu do agu~t, il1111ni11U1;ão e via1,•ãiJ 
m·btw•t da cidade; 

3"' di:-;cus::;ão do pJ·n,íoct.l 11. :165, de 190;:, 
autm·iza.11d<> o Pl)do1· Exe<JIJI.ivo u. ab1·h· aiJ 
Ministnl'io <la . .Jw~l.iç;~ c Nogocios !11te1;im'es 
o c1·et!ii.o oxt.1·aurüi lltL'l'in d.e 1 O: 300$ ptn·a 
iudemniztt(;ãu :.w lente du Clymna.sio Naeional 
b;1clla1·cl Jofio Ribeiro, da do:o:pom 'l'oiú~ com 
a publícu.r;,ão das obl'i\.S llisltwia do Ol'iente e 
Grada o llisloric~ do Brf.!;;il ; 

:la. dist~w:!sito do pl'o,jecto n . .'~05, de 1890, 
aui,<Jl'ÍZtmdo o Podm· gxecn1.ivo a eoni.tu· a 
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Mn.noet .1oa.q11im Machacl·), pa,l'<L todos ns 
(:ifeitos, o bmpu q11e lhe tenha sido doscc:.n
t<.•Ao em . virttde da r•>-p[tTticipaçi'to com a 
revolta d.9 6 de sutcmb1·o. 

~a pal'te {á:; 2 1/ 2 lu1·as. 011 antes): 

C?ntinuaçãu r.l::t ~" Llisl'msão (lo projecto 
n .. 329 .• de 1901. _c!echratHb da, competencia. 
pt·rv::~. 1-I,-<l. da Uil!:'t ·:J tlcn·ei.:t1' imp();-;tc-.s s0bre 

generos de or1gom o;;;tra ngeir:t <~ da.n.:lo . 
uul.I'<lS p1·ovílloncias: 

Continua(ã.o d<:t :l" discussã.J d-J pt·ojecto 
n. 170_ A, üc 1~0::.:, su b;-;tituti v o d-. .1 projocto 
n. lüu, de l 90:!, quo l'cgnhL as m:.n-ca.~ de 
pl·:.>pl·iotlaüe Ü'I:O:: a.uima.es rnua1·, ca. ,-;dl;w e·· 
Ya.ccum em ü.U-) <) ten·itc,rh da Repnblica- . 

Levatna se a soss5.iJ ás -t ltul'<t5 da L:t_l'de. 

S9a SESSÃO EM 23 DE SETEMBRO DE 13·)3 

Preside;1ciu do:-: .\,'1·s. f'c1ttlu (;u,:m(u·r.7es (Prusidcnle); Julí(• de Jfello (2° Vt'cc-P·t,;si,ltJ"le) 
e Paula Ol!::mttnTes (Presidente) 

Ao meio-dia, procelle-se â ch~tmadu. a que 
respondem os St·cJ. Pattla. Guimnrã.es, Alenc~w 
Gn.imat·ãcs, Thorn11z Acciol , .. \Va.rHlcPlev de 
.1\It.mdonça, .Jon.quim Pires', · Engcnio To\n·i
nho, Antero Botelho, Luiz DomingutB, Ro
clr'ignes F'crnandos, Vir:gilio Brig·i<lo, Eiltlat·.lo 
Studart, Gonç:tlo Sol!t J. Elu.'· do Sou:t,a .. Fon
sc~a o Silnt, \Vatf1·cdo Loa.l, AbLion Md:tnez. 
TeixeirL~ do Sá, l~rmirio CouiiinllO, Celso do 
Souat, B1·icio Filho, JtiliO do I\loUo, Angelo 
Neto, Rodrigues Dorb, Jovinia.no do C:.tl'\'Cl.· 
lho, Folh;boUo Froieo, Tolentino ÜI)S Su.nto.::, 
P.tr:.tnhos Mont.erwgt·o. Rodl'igucs SilLlê~nha, 
Bnrna.rdo Horta. Moroil'tt Gomes. H<!l'orlia do 
Sá, Cort•eiit Dutt•[t, Sil vn Cu.~f.t•o, .J ulto Sttn
tos, CeuveUo Cnvalcan 1 i. I-I~nriq I tO Bo1·ge .:~, 
Ca1•lo.~ Teixeit·u. B1':wdü:o, IJibcil'o .Junqueii'U., 
C.Lrneiro de Rezende, Bueno de Pai v a., .João 
Luiz Alves, Ad:.t11Je1·to F01·ru.z, Henrique Sul-

• H~s. Calogcru.s,Cêtrlo::; Ot.(;oni, Sahino Bu.rr•oso, 
Carvttlho Brito. iYhnool Fnlgencio, Nogueira, 
Olegario Maciel, \Voncc::;l<lo B:l'az , Rodolpho 
Paixão, Moreirtt <lu. Si I vu., BornarJíJ <lo Ca.m
pos, Arn·Jlpho Azevedo. Amn.eat Cof::lar, F'et·
reir•• Braga, Eby Chaves, José I nl1u, Candido 
Rodrigues, Jo:.tqrtirn Toixeira Bl'a.nllão. Bol'
lléU'diJ AnliJniiJ, Aquinu Ribeiro, Candido de 
Abreu, Ctu•los Cava.tca.nti, P<utla, Ru.mus~ 
Ab\l•.Jrt Baptista, Ely~;eu Unilhorme, .Jamos 
l.>arc\-·, DvmíngiJ8 Mttseu.renluts. Cassiano do 
Na.scimoniío, Vespn.sütno do Albuquerque e 
Homem do Cu.r·valho. 

Abre·so a sessão. 
· 1~' lida. o som debate ~t1>p·.·ovaj.ln tt acttL da, 
sossã<> ttn Lec.etlon t,c. 

O §r. Alencar Guilnnrües (fo · 
Sec;·da1·io) proced'~ ~i. leiliunt do scg11intc 

EXPEDIENTE 

lloqucrimcnLos: 

De i.\I<1rh de Castro Menna. lhrroto, po
d.inrJo l'ovcrsão d<t pensão quo percr~bia, sn<~ _ 
Haafb mãe orn <lttençfi.o <LOS set·Yiços pro
;:;l;i.ulo.; pot' s•m pae nt~ campa.nh:.1. do Para .... 
glnJ'.- A' Ctnnrnis:::ão Lle Pon~ões c Conttl.S. 

Do lJl'. Fca.nci;:;co Alvo.~ do Li~na Filho, pc
<lin<lo isenção do Llü·citos pa.Pu. o ma,tcrial ·. 
Ul~::~tínado <.'L I!XIJOl'ieocitt <.lo <.LPP~Lr.liho de sua. 
in vcn1,~ã.u denotninado - Bom htt i.l.utoma.tic·~o 
ma l'itima o parit poç:os - dost.inn.d~t a i t•rí
g-ar·úo c dussocn.ç-f.lo do tel'L'Cilos agl'ieulu.s , 
abastecimento de aguu, cxk~tcção do agua. 
dt) ma.t·, etc.- A' Cornmiss:\o de Orçamento • 

De Antonio Dius Lopes, cantor da ex· 
Capc!la. impct>ial, pedindo relova~,:ã.o da pro· 
eripçiio em qne úiz t.m.· ituo?l'illo p:tr'Lt 
receber vencimentos n. que se .iulg:1 com. 
dirrnto.- A' Commissã.o de Fttzondn. o In-
dnsl,rias. 

-0 Sr. RoLh'igne~ !iliald:u1ha
Sr. Presidente, tendo do std;;:mett.or· {L consi· 
do;>a,}ão da Cr1nuu·a. um proje~to l'O,!.rnlu.nd.o os 
rencimontos tios engJnlteieos H;;cn.c~ tla.s (1.'~b·; •. 
das do ferr·o, por moio tlo uma tttboUt~ que
deverá sel' appemm· ao rcgulamcnto.appro· 
vado pelo decreto n. 2.885; de 25 do a.brH de 
1898, entendi devo r usar da. rmla n'a un ic~t- 
monto para explicar :.t Cu.mara qnc c;;:-::a ÜL- · 
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· bella, longe d3 tra,zer maiores compromissos 
ao .Thesouro FetlervJ, prop~)rcioni1. i.W con t,ra
l'io di:-.so, uma economia. 

O..; engenheiros fiscaes das divcrs~1. ~ estt·a.das 
de ferro são remnnerados de mudo pouco 
equita.tivo,. porquanto muit~s dus qw: t'Jem : 1, 
seu eargo esteada.~, cuja inspr;cção exigo 
maior trabalho que a do oun·os, ; erceb :m 

·· menor~s remunerttçõc~ qtw os engenheiros 
· fiscaes destas. 

Para não me demorar com ex0mplr.' :;, cita
. rei aponas o facto da estrada ele ferro de 
Santos a Jundiahy, cujo fiscal percebe apenas 

-· dez contos, emquanto o da Cdtradi1 ·de feero 
'. d~ S. Francisco, n ~t Bahia, percebe 13:000$. 

Os contractos antigos nã·J impunltam éts 
· · ·companhias a obrigação de conc:)rrerem com 

Yerb.ts para as respacU vai fiscaJiza.çõe . .,; 
· tendo, nos contractos modernos, sitio estalJe
leciua esta ubrigação, o Congresso entendeu 
<lever formar, com a som ma clessa,s contei· 

. buiçõe~, a verba total para es::::e seeviço, o 
t1ue f<.tz com que não possa.m ser remmw

·ra<los de modo conveniente os fiscf.les da
q uella:3 cstratl:J..s de ferro cnjo.':l serviços ex i
gem peotissionae.; m~ús habilit;1,do.3 e com 
grande pra.t,ica. 

A sommi.L da~ contribuições <t que sio su
; ~ jeitas as companhias eleva-se <t 373: 600;? e o 

· total dos ,·enciment.os, pola t;1,b('1la. CJ. ue 
·. api'e~ent·J, (: de :357:000$, o que dà unn 

j;: · econori!ÜL p<1ra o Tlwsouro de Lo:600$0:JO. 
~feu nnico intuito, vindo à tl'ibun:t, era 

assigoaltLr este facto , par;1 ori.entn,1• t~ Com· 
missão que sobr·c o í1S:mrnpto tem do elaborar 
o- pa.rcce1·. (Jf(tito beui; mttito úem.) 

O St". Pt•esiclente-0 projccto fica 
;sobre ::t mc~~a. até ulterior delibcl'aÇiâO. 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente - Não h a
. vendo numet'o legal, pa.ra so proceder ás 
-votações das mate'das constantes da ordem 
do dia, passa-se á mtttcwia em di::cussão. 

PRIMEIRA P.-\.RTE D~\ ORDEM DO DIA 

g' tLnnuncio.da n. la (Liscussão do pro.jecto 
n. 2:30 A, de 1003, crettndo sob <lonominação 
.santos Duwmt un1 pmmio do 200: U'Hl;; paL'I1 
Eer conf'ericl'J pelo G ;vorno Fedor•:.tl, mo· 

. diante concurso, ao aorona11f.a bl'<tzileiL'o qtw 
:t)l'imoü·o preenchet' <Ls contlições quo esta,· 
belece. 

pedinqo a palavra., é encorPa.U,n a 
..... ~,.., ..... ,,, ..... .., e adiada a. vu'tação. 

E' r~nnunciada a discussão nniea d.o pl'O· 
,jecto n. 232, de JfiO:J, ant.orizan!IO o P.xler 
l~xecutivoa, conceder seis mezc~s dn licon(,~a, 

com ordenado, ao Dr. Oscar Vianna, pro
curador socGiomd no Est<~do da, Bahh, ·em 
prorogação dar1uelh em cujo goso se acha, 
para trator de sna saude. 

Vem á Mesa é lU:_t, apoiada e enviada á 
Commissão de Orça,mcnto a seguinte 

E:\IF::\'D .\. 

Ao pi·'~d c<:· lo n. 2.'32, de 1903 • 

Onde se diz:- com ordenado, diga-se :
com todos O:j vencimentos. 

Sn.la. das sessões, 23 de sete.mlJl'i) de 190:3. 
- _-lugusto de Fre·itas. 

Ninguem pedinclo a pa~avra, é oncerrad<L a 
discussão e adiada, a votaç:ão. até ·· que a· re
spectiva Curumissr'iu de Ol'çttmento dê parecer 
subre a emdnda offerecida. 

E' annunc'rc.tda a continuação da 2a diccus
são do ])I'Oj ·cto n. 116 A, de 1903, (do Se
nado) i:j~nta.ndo rlo pagamento cie impostos 
uc importação u ~ mat.~riaes impor1;a •9s pela 
munic.ipttl.idade de Flo,~ianopoiis P•l'i:t o .fim 
exclusivo de serem empr.:.ga.dos em obra::; de 
esgotos, alnstecimento de agua, illumin~ção 
·e via.ção Ul'b:t.na da cidade. 

O Sr. Presiclente -Tem a p<1la· 
vra o 81' . .João Luiz Alves. 

O !§r. João Luiz A.lves - 81•. 
P1'esidonte, tenlto neceBsiuade de faze1' uma 
1•apida synt lle~o do tlll3 hontem aflirmei, 
ju;;tificandu ,a minha presença na tdbuna,, 
para comb:.rtcr .uma par•te do projecto ora 
em cleb~Lto, ü.fim do quo m:tis lo~icu.mento se 
conmttenem as cuu:~iderações que hojo tenho 
de p1·oduzir. 

Dizia eu h.~nr.om, Sr. Presidente, que no 
mornent'J actual do nosso pu.iz, eu ~reio com 
tt maxima, sinccri _a,dc qno a bandeira que 
todos nós devemos hasteal' f} a, bandeira da 
protecção (L pt•oducçã.'o nacional. 

Dizüt .que era francamente p1•oteccionista, 
não como peoteccionis " ~" doutrinaria, mas 
corno pt•oi;eccionista uo inomento actual da 
nossa Ptttria, porque, sem essa protecção, 
acho impos;-:;ivel o desenvolvimento da pro
ducçã·:J nacionaJ em concut·rencia, com a 
pl'oducção es1.r·a.ogeira, concurrencia rnuihs 
vcze:o: de::;leal. · . ~ .. 

gsta. proposição, em quo fallo da concur~ 
rencia desleal - hei de dosenvolvel-a mais 
tarde, em momento mn,is opporfiuno, para 
domonsLrar a necos:o:idade de uma protecçfw 
Habiamonta encaminhada a todos os t'amos 
da industria mwional. ·· 

Dopois dB tm' flrmado a minha posicão do
ante do ·magno problom:t cconomico, decla
rei quo o projeeto o1'a em debate tinha em 
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uma das suas dispo~ições, contính<J, em 
&.lguma.s pahvra::; do art. l" uma. l'eYo
gaçií.o dos princípios que nós vimos pregan
do de muito e que este Congresso de ha 
nmito tem acceitado. 

.Acéentuei, Sr. PresidGnto, que a Consoli~ 
dação da:,; Leis . das Alfamlegas estabelece 
de modo Jleromptorio, em virtude da lei de 
2890, e leis posteriores. que quaesqtWi' rpte 
;.;e)Hm os ten,os dos decretos, leis ott contra~ 
ctos de isençâ:o de impostos ·. rlo impol·taç((o, 
clles ntío se entendem .Jamais e·.t:teHsit,os éWS 
pen~ros de jn-oducçao similar . do pai:; •.. 

O SR. PAULA RA1\Ios- Mesmo e•n relad io 
p,os conti'actos ~ · 

0 SIL .JoÃO LUlz ALVES-O decreto refe· 
re.-sc tantbem aos contra.ctos. 

O SR. PAULA RA:-.ros-V. Ex. vel'{~ logo o 
ahsm'do. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- ... demodo que, 
estabeleciJa a. these, que é nfto se tlever con· 
cedet· isenção de impostos para a prodncção 
:-:imilar da do pajz, perguntc.wa: htt ou nào 
no nosso p<tiz producção coramic<t adeamrL
dissitn;1, · capaz de concorrer com a estran
geira em qualidade, em_ quanti 1.ade e . em 
preço~ T:mto existo, Sr. PresiJente, con
stituida. em nosso paiz a iudustt'ÜL cern.mica 
r1ue ultima.mr~ntc ncnhurntt isenção tem 
sido eoneo(lich~ pela Camara. 

SS. EEx. reconheceram que não deviam 
pedil-a, porque o material nacional podia 
concun·cr com o similar e•tra,wreit·o.;. 

Citei ma i::; o caso da, lei pn hficadt1 ainda 
este mez. referente. á Estea.~_l:~ de Fct•eo Lco
polclin<t, H<t CJ.ll<tl aconei] i:;~Ito é ft•ih de modo 
terminante o catogorico , dumonstra,ndo tL 
orientação c o esplrito do Poder· Legisl;_~tivo 
neste a :-:stunpto : 

«Sómcntc lJU.l"t~, u:\ objeecos que não tivo~ 
l'Cm :-:imilar n:L pl'oclucçho n:Leivna.'l'. )) 

Note-se que ne-~t:.L conces;:;àu nf~o se fez ao 
menos a, r ostl'icção d; ~ qualidade, da quanti
chcle sufficicnte e da faciiül<.tüJ do ~~.cquisição 
e transporto. 

DüfJuLS tie tel' assim demonstl'~tdo que e.sto 
armo v pcnS<tmonto da C;tmara e do Sena.du 
(sa.lvo em rel<Lçfl.u i:1 o~cc pt'>Jjccto c qu;tnto 
<W Senado) tem sido sú cont;cder i~ on<;.:~to do 
imposto aos ma.t eriac::> que não tenharn sl
mi.l<.w no paiz, p<:~ . :::so a dcmon:-:; tr::w, e (• o que 
cu tinhi.L pt·omettiJo a'J encel'l'ltl' o Tncu dis
curso, quo u pa,l'eem· do meLt illustt·o amigo 
l'BlJl'escntl~ nto de Santa Cat lw.rina, eujo nome 
peço lic·-~ n~,.·r.l, pal'<L dectin:w, o Sr'. P<mlcL 
Rt~mos, em r·olac;~1 .o á i:-.;en<}LO p~trn. o Ceaf'ú, 
ab~olutamentc nf1o contradiz as pl'ul)Osic;ões 
quo tenho atrit'Jnttdo, çurno absolutamonto 
não contl'adiz a verdc:~do,quc é a seguinte: o 
Congresso Nacional tdn•la não con~·.edeu, 
depois de l800, bcnç-ii.o de dil'ei.tos ;_~ genceo~ 
quo tenham similat'es nu paiz. 

O SR. PAULA RA~ws- Quando V. Ex. O SR. PAULA RA.ur,s -- Protc;;t.J conti'a a 
fr'.lllt-ultimarnente-de que data. parte '? a.sserf'âo Lio V. Ex. 

o Sa • .TaXo LUiz ALvEs-Doste anno. Ha, a.té na lei vigente. _. \..J,_n n i~o nui;): a 
primcieu. excclpÇ~LO 11110 se f't3Z a.o dacre:.o Llo 

O Sa. PAULA RA:IIOS-0 decreto é de 1890. 18!!0 foi em f"avor d.e :\Unas. 
O Sa. JoÃo LUit, ALv1~s- Ultlma.moute 

nenhuma is m;ão tom 8ido f'eitu .. 

0 SR. PAULA. RAMOS- Adeanto a V. Ex. 
·tltH~ na. lei ttctual ha. 

0 SR .. J.JÃO LUIZ ALVJ·:s-Iscnta.ntlo de im
postos o material de índust.1•in. ceramica? 

Reporto-mo, pol' exorilplo, á concr.ssão vo
i;ada. pela Ca.ma.1'i:l para a c idu.do de Porto 
Alegre, onde a uniêa .. isenção pedida pelos 
Hlustr.es representantes doJUo Gr·andc do Sul 
foi para o mat!3I'ial mottdtico para a rêde de 
.e3gotos. 

8 SS. EEx. nàu pediram para o mu,torial 
{~m·a.mico. 

Ha tambem. ::\ coocess[o com rclaçiTo :1 ci
dade de Noví1 Friburgo, em que os illu~tra· 
dos representantes p;üoJ!:stado do Rio ohti· 
veram apenas isenção de impostos para o 
materla.l metallico o não ceramico, pot•que 
ou SS; Ji:mx-. de ante .. mão Nconheceram que 
l-\eria um '.I, gt•avissima injustiça fazer se
melhante isenção, fahando assim o poder 
J1llbllco (L fé de (1ue a.lUrmal'a em lei, ou 

O SR. GAsT.\o IJA Cr.;::-;JJA- Foi um bom 
mov11nen to. (fia or.tl1·os upurtes.) 

O Srt. JoirJ L t: I% AL\T.-5- Ve1.•emos i;:;su. 
Di:sse o nobre Deputa lo por Sunt<~ Cu.t.hu.rimt 
em sc1t parecer: <d~rnbóm se,ja de n:.~ture:!:a. 
mntallica o nw.!icria.l omp,·ogado mt cttll<di· 
zaç:To de agua pu.t•a abastecimento d:~ popu
lação, o Congr•e:~so N:wíonal ,jamais ('ez di;-;
tincção qua 11do t.em dado tal. f'a\·ol', qunr M 
gove1'I10 dos Estados, quer aos dívet·~o;; muni
cipios.» 

O SR. PAuLA H..Al\10:;- V. J~x. oxpliquo: 
a. Commíssf~o clu Orçamento ue'.t p:n•ecor· eon· 
cedendo isençu.o ampla para tolo o material 
para abastecimento uo agua tto Cou.r·ú. ; o 
~1'. Vil'ia.to Mascarenhas apl'esontou emenda 
introduzindo a palavra- me.tallico. 

0 Srt. JoÃo LUIZ ALVES-Quer S~ tra.bJ.f'SC, 
quor não, do aiJastecimento de ,~,gua, S. Ex. 
concedia ou nfí,o a isenção, como concmleu no 
pa1•eceL· em debato? 

De modo c1ue . S .. E:c pl'Of!l.n·ou fundu.r·-s.e 
em diversas leis a respeito. 
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A lei qu3 S. Ex. primeiramente citou om 
:seu pu.recer é o decreto n. 41, de 5 de feve
reiro de 1892, q ueeoncedeu isençã.o de im
postos aos matoriaes importados · para os 
SJrviços -· de agua,, esgoto e iHuminação da. 
cidade de Tatuhy. 

O decreto, note bem a. Camara, é de 1892, 
mas nellc nã.o ha, nem a expressão -- ma
terial metallico - nem a expressiio - ma.
teriu.l ceramico ; o decreto é de 1892 c a lei 
da alfandega ~ de 1890 e diz que qw;wsquei· 
que sejam os termos da le-i, não abrange o 
mater1al que tem producção simila.r no paiz. 
( T1·ocam-se vcwios t1pw·tes - entre os .'S'rs. 
Pattla Ramos, Gasliío da Ownlta e out-1·os 8rs. 
Deputados. } . _ 

Pelo decreto n. 56 A, do mesmo anno, 
djz S. Ex., igual faYor foi concedido á vil h~ 
de Curr-alinho, na Bahia, p:tra todo o mate

. rial Jesti nado <1 canalização de agua.. 
Em primeiro log<1r, a benção para a ca

ní1lização de agua, em regra, entende-sere
lativu. ao material metallico. 

O Sa. PAULA RAMOS- E' o que digo. 
O SR . .JoÃo Lmz ALVE:S-- Por isto, a lei 

citada não poderia aproveitar ao caso oc
col'l'ente, mas, quando pudesse , por ser pos
si vel a canalização ele agua com material 
ceramico, hmlJcm essa Lei é de 1892, 
posterior á leialfandegalia,, e, portanto, a 
conces.;íl,o só-foi daua para o mu terütl que não 
tem proJucção similar no pai1.. 

O SR. GAsTKo DA Cu~·mA- Sem <lerogar a 
lei das a.Jfandegas. 

O SR. JoÃo Lmz ALVES-- Pet•í'oitamente. 
('trocam-se varias out1·os opw·tes e-nt1·e os Srs. 
Paula Ramos, Camlúlo Rodl'i[!ues e Ottl1·os 
S1·s. Depnto.dos.) 

Cita mn.is, om seguida, S. Ex. a concessão 
dada :L C•HnpaohitL do Agua-.; de S. Luiz d•J 
Ma1·anhão pelo <locr;~io n. 721, d~ 4 de de· 
zembro de 1900. 

Tt·ata·se, portanto, de abastecimento de 
agua. 

O Sr-t. PAUJu\ R.AM0.'3-V. Ex. não com
prehcndcu o parecer. O qnc eu queria diz3r' 
é '-lrw, justamontc em relaçlo a abasi;cei· 
mento de agua, nunca se fez di:.;tincção. 

O SR.JuÃo Lmz ALvEs-De accordo, nunca 
houve essa. dí.;tíocçno na loi,e ella e1•a. desne
cessaría, tão dosnec;;ssarla qLIC o meu lllus
tr.! c . ,lleg:~t. de bancada, o S1•. Víriato Mas
car·enha~ retirou a emenda de accordo com
roi!.{o, p~r nntender que a lei votad~J, _para 
o CJa.rá está. subordinada ú. lo i aduaneira. de 
181:)0. Si é ver·dade que par;.•, aguas nunca, se 
fez eJSsu. distinção, não ~· menos ycr•Jado que 
para esgot.os sempre se f'ez. 

o Sn.. PAur .. A. RA:\tOS·- Não ú o:mcto. 

(i;:~{/' Jo:\.o Lmz A~vEs-"\1ou cita.r as lei~ 
u nica.s, que V. Ex. citou em seu parecer. 

Podem existir out ras, entretant o, que en 
não conheça. Diz V. · Ex .-:J 

«A lei n. 813, de 23 de dezembro dê 1901, 
art. 2°, n. VII, isenta dos ·direitos de im~ 
p"ortLtção e material importado, etc.» 

O SR. PAULA RAMOS- Mas, accrescento:. 
i.rata.-se só de abastecimento de agua. 

O meu paeecer é restric~o ao~caso ... 
O SR. JoÃo LUiz ALvEs-Não trato' do pa

recer de V. Ex., mas das LeL; citadas })O!' 
V. Ex. · 

0 SR. PAUL A RAMOS- Cita,das por mim, 
não. 

o s:R. JoÃO LUIZ ALVES- Cittvlas por 
V. Ex., no seu parecer. Fa.llo como juristtt; 
citar uma lei é invocar o Heu principio . 

O Sn.. PÂuLA RAMos-Perfeitamente. 
O SR. j"oÃo Lt•rz ALvEs-A lei n. 813, de 

23 de dezembro de 1901, no seu art: 3°, n. 8, 
diz: « Fica isento do imposto de importa
ção o ma.terial ncce~;sario para o abasteci
mento de agua das div-ersas ciLlacles da H-e
publica e o mate1·ial metallico para a 1'Í]de d 1J 
esgotos, etc. » 

I-Ia. outra lei, tamhem citada por S. Ex .. 
a de n. 953, de 2J de dezembro de 190~, que 
no seu art. 2°, n. 7, dispõe · a mesmissima 
·cousa, isto é, só póJe ser isentado de imposto 
de . importa(:ão o material mctallico pa.ri!. 
rêdo de esgotos. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA- Porque não(, 
fabricamos ainda ... 

O ·Sn. .. JoÃo Lmz ALvEs - As conce;,ue.~ 
anteriores ... 

U:u Sn.. D~PTJT,\DO -São confirmações .... 
0 Sn.. JoÃo LUIZ ALVES -São confirmações 

do preceito da lei de 1890, feitas pelo Puder 
Logi.;lativo, obedecendo ao sabió principio 
da pr·otJcção <1 producção nacional, em con
currencía com a estrangeira, unícu meio de 
nos fazormos respeitados, ao menos moral
mente,' pelo estrangtlir·o, evitando que elle 
diga que a nossa pr·oducção é de tão má qua-· 
lidado que precisamos import:.tr a estran
geira, com isCI.lf.lão 1.4e dit•eitos. 

O SR. Gt~BMANo I-IASSLOCHER--Si oão temo;~ 
nem tl'a.halhadores rHtcionae::~. 

0 Sn.. GASTXo DA CUNHA-·IEotft.o, como :' e 
fítln·icam os plwsphoros em NHhcroy? 

O Sn.. Gt~RMAl'W HASSLOCHEH.-Corn a ma
tel'ia prima impo!'tada.. (Ha lml,·os apa,.te.~.} 

O Sn .. JoXo LmzALvJ~s-Pol' consequencb, . 
Sr .. Prosíden te, <le todas as disposicõe.~ invo
cada!':! no parecer do nobro Deputado. q r~e ii') .. 
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\eve em vista as isenções relativas a a baste-~ Tenho, ~ pois, o dieeito de affinuar que o 
c.im .. en··· t. o .de n.~ua,et~ ·cül!_cluo q.ue . nenhui?-a caso d.e .• Florianopolis .• é um .. a, ex. ccpçã~ unica,_ 
i3xiste concedendo 1s:mçao para o materral porque quem o aftlrma é a propr1a Com-
de producção similar do paiz e que, no caso missão favorttvol tto projccto que combato. 
(.l·e_. ma.Ge.rl.·a:l_cera_m_ ico, a. o. eon.t.rario, __ ale~ ªel U.:u SR. DEPuTADo-_ A City .n5-o tem iscn-
·1901 e a le1 de 1902, .confit•ma?do ~1spos1çao ção? · . 
da de 1890, só permlttem a 1sençao para o . _ . . . 
rri.a~el'ial que. não terih~ si~11ila1~ no paíz, ma- p .SR. !OAC Lr.;1s .LLv~s --.O e~so~'l. Ut~!J ! 
ter1almetalhco. E' o d1retto v1crente. N~o o cnemos' Ou cwtcs, cn.aruJUo.~ a 

.. · . "' Ctty, mas dontt·o de pouco tempo. 
O SR. GASTÃO DA GtiNHA- _Que não con- . . . . . 

traria a lei das alfandell'as. O Sn.. GER:'IIANO, ~1Asst.oCllER ~A Ctty e 
- . . . . _ - o uma vergonha que nao se do,·o ctt:tr. (!fa 

O SR. JoAo LUIZ ALVES- Agora, Sr. Pro- ottll'os apai'l13s.) · · ·-
eident~! youdemonsteat·, com o pat>ecc~ do 0 ·, . . . , ·-· 1. . .:- 1 Sr. , Amz1o de Abreu, favoravel ao proJeçto . SR. PRESIDE:--iTE .\t .enç.<lü . 

-em discussão, que a concessão que se pro- O SR .. Jo:\o Lurz.ALvEs- S1•. Presidente, 
tendo para a cidade de Flor•ianopolis é, no tanto é verda,de que o LLssumpto intereS:3i.t á 
direito fiscal do Bras H -Republica, a excepção communhão geral brazilei ea, debaixo do pon
prüneira e unica. E, não se (liga que é sus- to de vista, economico ; tani;o é corto que o 
peito esse parecer, porque S. Ex. não des- assumpto encerra em si uma par(!ell~ do 
curaria 'todos os elementos para bem funda- grande problema nn.cional, que é a. prote
mentál-o, com o talento quo possue, si ou- cção á prodncÇã.o brazileim, que os apai'tes 
tt·a~ isençõJs existissem .depois d:J vigente o que se Cl'Uzam neste momenk.> veem mos-
11egim:en tisca.l republicano. Jirando a importancia do mesmo assnmpto. 

Diz S. Ex.: «A Jei 953, de .29 do dezembro Mas, eu continúo. 
de·I902 (a mesma que citamos},ji.L autoriza o .Jéí demonstrei com as leis rehbtivas a 
G.-?ver~o a c~nced~r, dur~nte o tcn1po t~a _sua I Porto Alegre, a Nova Fri'burgo e á Leopol
"':lgenCla, as 1sc~çoes p~d1das pela Mumr.1pa.- dinaRaíhvay, com as cóuccssõe3 feita~ em 
li.dtJ,do de F'lor1~nopolls, :nenos quanto_ aos l12is (l.ntorbrcs e, o que é mttis, com afliema
prodt~ctos c_eramtcos. Re_strwto aos termos da ções categoricas, iu iHudiveis c i nso phisma
aHudida le1 ot•çamentarut de 29 dcdezom?ro vcis do Sr. A11izio de Abreu.- em parecm• as
·dq . á~no ~ri.~o, ~em ~ Congr·esso ~oncedtd,o siguauo tam bem pelo Sr. Paula Ramos, já, 
e~n l~ts ospeCJaes Ldent!Cos ~~\yores as muni· demonstrei qu!.l a exccpção unic::t aberta ao 
c~p ·.~ohdades quo os teom sohc1ta.do. » . principio d;:t, lei ê.tducmcíra. é a ílUC agora se 
· Restí'iclo aos ternws da r.tltt~dz~~ le~ Ol'ça- pt•ctcode. 
me11ta1·ia, o Congress:J tem conccilJd~ favores. w verdade r1ue dispõe u. lei da:-:; alfa.ndogú.~ 

Portanto, as isençõas. <.l.t<! ago1•a nao a.bran- 0 sell'uintc : 
:gem o 1:naterial cer~mteo. « ~ •• os gonOL'osou mcrca!lot•ia.s em quanti-

«ConsidCl:ando,, po·Js, q,uo se trata, do u~ dudes .sufficientes pam o consumo, úe fó1•ma 
-caso e~~pecutt, ~solado, de uma e{f;cezJçao a serem taes goneros encontrados i'í.t.cihncntc 
unica .•• continu~ndo, porta.~tp, sob a peo: dentro do paiz.~> 
teccão da . alludtt.l~ dts~or:;tçao, que na,o e Duas rostrícções: quantidade suficiente, 
-deroga.da; a índustr1a nae1onal de ceramwa, acquisiçoão ftteil. 
·etc.-» . . _ Desde já vou art•cdando umn. ob,jacc;ão 

W. portanto, _o roloJtor da. Comzmssao que quanto ao !'eete; desde .j<.L von arredando-a., 
affit•ma,· caJt,egorwa.mente que se t~n.ta de um por•q_ue a, djsposiçfto d 1, lei só exige camo con
·ca.so isolado, de uma e:pcepçtío. umca no sys .jção pat>a. não isenção -quantidade sutri
·têrtu fiscal 1la Rcp~11Jlwa. E SI o que s~ pro· ciente e n.cc1uisicão f~cíl dentro do paiz. 
~m·a é isentar de Imposto lL p1•oducçao e~- Bem; 11uantidado sutncíente ... 
tra.ngeíra om rletrimento de fortuna pa:t•ti- . , .. r ., . •f 

.cul .. a,.,· nal empre"ada... O Sn.. AllDO:S BAI TIS r A - L:SSO nto 0 ucm 
a .. n Ao ' o _ • contesta. 

O Sa. PAULA RAlros ....:.. He1 de p1•ovat' o 
·contrario. · 

o Srt. GAST~\o DA CUNIIA -E em dett•i
mcnto do desenvolvimento da industria no 
,paiz. . . 

() Sa •• JoXo Lmz Ar_,vEs - Eu a.dmitt.í1•ei tt 
prova. em contrario. Mas, o ralator, msus
·poito a v. Ex., ê que o affirma. e mnis, 
'V.· . J~x. assignou _ es:e pat•ocer sem decla-
:mç~o alguma em contrario. ·_ 

Yol, V 

O Sn.. JoÃo LvlZ ALVES- Níngumu con· 
testa; mu.s, apezar doV. Ex. auxiliar-me in
suspeitamente com o seu ap:.trt.o, eu preciso 
demo'nstrar que i;cmos qua.nti<~u.de sufHciente 
do productos ceramicos, · pa1'a que a Camarn. 
tambem avalio o prejuízo enorme que so vae 
caus·•r a.os capitaes nucionaos com estas 
concessões. 

Quanto:.;, quantida1e, tenho a nota1•, e ap-
pello para o. testemunho dM b:.wca.11as 1Jí1U• 
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--------~----------~----~~--~----------------------------~----~---
·· üst.a,e fluminense, co1no para o de meus .col- lhe . hypotheco o meu voto. (Trocam-se muitos :· 
legas de bancada, · tenho a. nota :' que'. existem apartes.) · . 
. no · Estado de S. Paulo . cinco fabricas em O sa ~ JoÃo Lurz ALvEs-Senhores, eu per• 
funccionamento. · .(;tpoiados.) guntei :-i sPria a questão da qualidade que 

O SR. · ELOY CHA.YES-Muito bem; a ttesto levou a nobre representação. de Santa Catha-
isto. · ri.na a desejar esta isenção, por preferir o 

O SR. JoÃo :Lurz ALvEs- ... existem no material estrangeiro, melhor do qne ·o na- . 
Estado de Minas tres fa,bricas om funcêiona- ClOnai. · 
mento; existe no Esta.do do Rio uma fabrica. Não, não é tambem a questA:o de qnau.:.. 
-em funccionn,mento, e todas colll grancle pL'o- dade ; em todo caso, devo . acceutuar que a : 
ducção. ·qualidn,de do matet·iaJ é superjor, para que· 

a Camara dos Deputados- saiba que, vindo 
O ·sR. CRUYELLO CAvALcANTr-Apqiado, 1_evautar a questão, vim provar a, iluperiorj-

quanto a.o E8tado do Rio. i . dade da qualid .Lde, a oxistencia da quanti-
0 SR. JoÃo Lmz ALvEs-Por consequen- dade, a b"Otrateza do preço, a fa.cilidade do 

cia, já t.emos producção n.acional em qua.uti- transporte do producto da cera.mica, hrazi-
dade sufficie-n te. . · . lei r a. 

Ha,ah>m disto;facto ni~terialpal'a demons- O SR. AÚDON BAPTISTA- Todas a.s condi-
trar á evidencia a exist.encia desse mate- ções da lei ·;~as alfandegas? 
rial: a cidade de Bello Horizonte, cuja rêde O SR. JoA.o Lurz ALVES -Todas n,s da leis 
ue; esgotos é. uma das mai.:; extensas das de nflo; m:.ds do que isso, porque todas as con
cidades do interior do paiz, tem essa rêde dições da lei são apenas duas. 
construitla exclusiva.meríte com mate1·ial do O Sr. Anizio de Abreu declal'a. em seu· 
paiz, da ceramica ·· naci9nal. parecei' . . . · 

0 SR. PAULA RAMOS-Da fabrica de C~te- 0 SR. PAULA RAMOS-A questão de quali-
thé, que é proximu.. de ( ~. tiifficil de demonstrar, porque não ficou . 

O SR. JoÃo Lurz Ar"vEs-Sim. senhor. Em demonstrada no seio da.. Commissão. . 
S. PnuiO,. a rêd~ de esgotos de grande nu~ O SR. JoÃo Lurz ALVEs-Eu vou provar · 

·moro de cidades foi feita com o material da com r~ opinião de V. Ex. · . 
ceramica nacional, da fabrica de Caetlté, 

·muito distante dessas eidat.les, tendo o mesmo O SR · PAULA RAMOs-De que é superior? · 
material do atr~tvessar gr an ;es extensões Será di!Iicil. · ·· 
por estradas de ferro. (Apoio.clos.) O Su.. JosJ~ Lono-Em S. Paulo ficou de- · 
· E enti'lo a ceramica nacional só tinha monstrado,praticamente por experiencia. · 
quatrr fornos e ho,je tem 22 t O SR .. hÃo Lmz ALvEs-O Sr. Aoizio de , 

AfHl'rriam~ pot•ém,intet•cs~ados,segundo leio Abreu aífirma em seu parecer: 
no pa1•ecer, que ha fa.lta de material ·cera· «Novas inf.Jrmações prestarl~ts pelos iudus-
mico nacional. tríaes brazileiros clemonstrcwam c1. eo:cellencia 

Onde a prova desta falta ? elo 1J1·oducto .nacional, capaz de competir em. 
o Sn.. PAt:LA RAMOS-Devo dizer a v. Ex. qualidad.e com o estrangeiro ... » . 

que sou um dos sustentadores do projecto, O Sa. PAULA RAMos-Affirmações. 
que sou, talvez, o que tem mais enthusiasmo O SR. JoXo LUiz ALvEs-Este parecer é'· 
p~la sua. sustentação; enteot:mto. não . de- uma [tffirmação subscdpta sem 1•estricções 
alarei isto ~ nem me consta que alguem tenha. pelo nobre Deputado POI' Santa· .Catharina. 
declarado. O SR. PAULA RAMos-Quem affi1'mau isso -· 

O S~.t ·. JoÃo LUiz / .1.T ymr:;-Eu disso que; foi o Sr. João Pinheh•o no seio .da Commis-
pelo menos, li isto algures. são; acceitei a palavra de S. Ex. e conti· 

O SR.·. ABDON BAPTISTA-A nossa quesM.o lll~to a acceitn.lHa. ('l'?·ocam·se apcwtes; oS}·.-
unica e,; do préço, Presidente ('a.z soar os tympa nos.) · ·· · 

.O Sn. •. JoÃo Lurz ALvEs-Então, os no1Jres O Sn. JoXo Lu 1r. Ar-'vEs-A · Inspectoria. 
DeputadcJs pol' Santn.Catharimt jtí rcconho·. de Obras Publicas d[~ Capital Federal (V. Ex. 
cem quo 1l'L qnantídadc sumciente na pro- podcr(t Yeriftcttt• o ·facto, pois que eu não 

" duC'ção. naeionn.l; .pude tt•azel' a cct•tidiio) .•. 
O Sa. Annoi'>iBAPTlsT~\-Sü tezno.J intere:sso O. Sn. PAUL .-\_RAMos-Desdo (1ne . V. Ex •. 

ornquose vQriflquo si o art tgu pólo ehegn.t' .afflrma on acce1to. · . 
ao log;ir· do oonsumo em condiçõe3 iguaesás· O Sn.. JoÃo Luiz ATJVES-Na Inspectoria de 
1lo impJrtn.do do -estt•ang.eiro. Si pudel', si Obrn,s Publicas, em cxn.me feito na tere~ ira 
V. :~x. cor1segnir prov<n·. quo pôde, desde já sccçi\o, pelo 81•. Dt. Jacy Monteiro, clog .. 
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· tubos da Ceramica Nacional, foi verificada a ü SR. PAULA RAIIIOS-Devo aliás dizer 
o:ptima qualülade dos mesmos, que resisti- que a opinião não é minlla, mas .da com
ram a wrw .. pressã1J de seis atmosphera.s. missão scientifica. nomeada. para estudar o 
Po]s b.em ! . serviço de esgotJs do Rio de Janeiro, (L tosta 

•· ·Em .S. Pai.tlo, appeilo para o testemunl10 da qual estava, o 81·. flfauoel Victorino. 
do nobre Deputado, o Sr. Candido RodriguGs, o SR.JoXo LUiz ALvEs-Porque ét. City tom 
que era o secretario du Agricultura do então, contaminado o solo, . e o sub-solo do Rio '? 
e:tn:S. PJ.ulo, que fez as mais r1gorosas ex- Pol'que seus t11bus são de pessima. qualidade, 
periencias, porque não f;e llmitaram às silo irnprestaveis, são pormen,vois. 
amostras enviadas, tendo o Govürno man-
dado tirn.r na.s diversas pilh<ts vtu'io' tubos O SR. PAULA R"\~ros- V. Ex. encontra 
sem p1·évia. escolha..... oHtru explicação : a.s juncçõos são fdtas com 

barro. V. Ex. sô encontr<"t um;t, incoherencin, 
O Srt. CAND:r-o RoDRIGUES- Eu fazia ki- minha- é que entrei par~~ esta Ca.m:u\t 

mensalmente essa experiencia e em toda.s como protecdoulsta mdicaL como V. Ex.~ 
ficou demonstrada a superioridacl~_ do pro- e hoje sou cccletjco. 
dueto nacional. 

O SR.Jo_;'\_o Lurz AL\'ES -Nom rilesmo e.:;s;.\ 
O SR. JoÃo Lmz ALvEs -0 honrado Depu- mudunça llemon::;tl'~~ incoherencia de V.Ex., 

tado cour.ructou o fornecimento. demons- apenas demun::;tl'a eYolução do seu brtllla.nte 
trando assim os seus meritos, de homem pn~ e:;pirito, de accordo com as inspil'<~ções do 
blico, com ;_t Cera mica de Ca.ctllé ~ porq tw :;eu pa tl'iotismo. 
em confeonto com r~ estrangeira a producção Chego cl. questão do preço; que é uma das 
nacional provou melhor. re:üstindo à pres.=:: üo oíJ,pitacs üo problema. segunLo a uffirmativa 
de quatro atmospheras, ao :passo que os dos nobres Deputados. 
tubos inglezes só resi::itiram <i de l 1 . ~ 2. Trouxe dous nmppas de preços que são. 

O nobre Deputado por Santa Catharina officittes. (Mostra o.~ mappc~'S.) 
declar·ou que eram sim:ples affi.rmações ; os A eidade de .Tuiz ele Fóea teve necessidade 
dado::; são officiaes e constn,m do publicações do ftzer a eêde de e::;gotos opô r um cuncur- · 
officiaes. rencia publica o forneciment9 do nia,terial 

Esqueci-me de trazer o livro de um autor neccssario pal'a e:;sn. obra. A Ceramica ~tt
moderno e estmngeiro que, t1•atando de~ ta ciona.l do C.aeté, nesse tempo, não esttt.v::t 
questão -de materiaes pa,l'a esgotos, diz termi- app:~relhada, para í1tzor esse fomecimento e 
nantomen te quo os tubos estraogeir·os tles ti- niio concuneu. Por O::lSC mo ti v o coacurre· 
nados á exportação não são de gt>ez. o que ram s6mento productore;_: estrangeiros, que 

. quer dizer que não suo impermoaveis ; . os. ven~lorn.m m:~nilhas ele· 12 pollega.da.s a 
nacionacs s:J.o de gl'oz e, poetanto, mUlto t2~271. 

superiores. o Sr-!. PAt:LA lL\:.IOs-Em qne anoo fo i. 
O SR. FRA!W;Isco S..\.-EHc l'Cl'eria-se U.1J·' hiso '? 

tubos inglezes. 0 Sn . .JoÃO LUII'. ALVES-:I~m 1894. 
0 SR. PAUI,A RAMOS-O St' . .lo;\o PinlWil'O O SIL PAt'I.A lt>\:i:\IOS-Ha DOYO annos, por-

leu isto no seio dtt Connni:::são. tanto. 
0 SR. JoÃo LCIZ ALYES-Agora YOU tirar 0 Su; JoÃO LUI~ ALYE:;-A Ceramica ·Na-

de uma. opinião do illustr·e Deputado por ciona.l rornuceu á cidade de Bello Horizonte 
Santa Ca&harina esh eondusão: o ma- manilhas de 12 pollegadas a 10$120 o nas 
terial estrangeit>o nilo pl'e.~ta. · · mesmas condições, na. mesma conformidade 

0 SR. PAU'LA RAjiOS-Não púdo tir.:~.r · j :-1&0. os demais ar.tigos. 
O SR. Joí\o LU:I:z ALvEs- ... ou pelo rne- Não leio as ütbeHas partt nio fatigar · a 

nós o material inglez ernpPegado pel;-t l.'ity attenç:ão da Camt~ra, mas serão ellas puhli-
não pros ta. cadas com o meu discurso. 
· O Su.. PAtJLA RAMos-E-5tri. ern pessimas Em rel:.:wão ao Estado· de S. Paulo; o 

eondições. material inglez foi olferecido nas seguintes 
:() SR. JoX.b Lt.:lz AJ~vEs-Em nota.Yel di.-:- condieões: . manilhas de tt•es pollegadt.tS a 

eurso pronuncia.tlo em HJQQ
1 

dlscurso qu.e eu 2$200: quando o material nacional era uo 
:proeura1•ia secuoda1' com o nwa obscuro -preço· de I$600. (Lê o mappct.) 
apoio, si fôr:), Deputado, po1·que fji IUí1is O preço é offichtlo é. dq ma.teL'ialpos.to em 
uma revelaçã,o de seu patriotismo. disse S. Panlo. 
S. Ex.: «A Citylmptovements tem contami- · Por conscqmmcia, •J preço do m~torial 
nado · o , solo. _· o snl>··solo e a atmosphc1·a, nacional . (•. inforiol' :10 do ostraugmro e, 
tlosta, Capital.>~ qn"'ndo não fosse, sedu poloznenos igual. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:15- Página 8 de 83 

ANNÃES DA CAMARA 
-.- : -.· ._ .. ~ ·- .·.> · :), • 

, ::. :.-'i .· E~ ;oderi~ .citar . os p~açosda~ity, ·· já que - pre -os por qua poderão Mmpr~r o 'in•Ódiiêto 
t\.( esJamostratantlo · de material estrangeiro, estrangeiro. 
,_. · dé,-material inglez; poderia mostrar que a _ o SR. PAULA RA"'IOs dá. um aparte . 
. O#ycóbra por umt~bo.'. · . . 0 SR; JOÃ() LUIZ A -LVES -~ Eu não sofr p~b; 
. O Sa. PAULA. RAMOS- Nisto V· Ex. tem curador do Sr. João Pinheiro. . 
' ' r<izão ~ E' :escandaloso. · · · · · · · 
· .. §R.. HEREDIA __ DE SA. -Apoiado. 0 Sn. PAULA RAl\ros-:- Nem eu sou pro;;. 

. curador do~ contractante.::. ·· · 
. , 0 SR. -JoÃo LUIZ ALVES- A City, ten<lo · 

... · monopol_io Je eolLJcação ·· __ e de venda; tendo 0 SR. JoÃo LUiz A:t.vEs- Este juizo nin~. 

.. - guem fez. 
~'; ·:;·isenção de ünprstos; tendo fabrica sua ·na 
)_ .. ;_]Ni'vpa., <'obr ; ~ por um tubo•de quatro. polle- O-SR. PAüLA RA~IOs- Eninguem fara. 

gadas 6$:100; ou 9$000, depois de assentado. OSn. JoÃo L:u1z ALVES- Perfeitamente, 
.~quando a Cera.mica Nacional vende a 1$800!! como de mim tamhem não se fez, nem · se 

ÜM: SR..' DEPUTADO- Isto é esmagador. fará, nunc::t., jamais, em tempo algum! ! 
0 SR. R·DOLPIIJ . PAIXÃO -~E' prote- (T1·occ!m-se varias o.parles e.nt1:e os Srs. Paúla 

cêã·J â~ industl'.J.as. (Ti·ocam·se vm·ios otth;os Ramos, Abdon. Baptistc! e muitos S1·s. Depu-
apartes.) lados.) . 

o SR. JoÃo Lmz ALVES--:-- E não ê ~ô :isto, OSR. PAuLA RAMos-O 'parecer rofore-so 
· senhores. a informa'ções.p-.~steriores que a Conirribsão 

de Orçamento ·teve; estas informações fora.m 
···· ·· Ur.r · SR. DEPUTADO -l~to é esmagador, .da .... as pelo Dr. João . Pinheiro, o que~ aliá.~~ 

-) nas n~o tem applicn.ção no caso. não é estranhavel, porque o Regimento per-
•' · o SR. JoX.o LUiz ALVES _:,Pois si uma mitte que qua.lquel' intoressado em qu<~stões. 

:~ f :> ·emprer,a est.rangeÜ'<\, com tod·Js os favores, que se diaclltam no · seio· Cl.as Gommtssões a : 
;f,~:~ .'abus·,, do publico. porque uã.o abusará outra ellas compareçam e deem as explicações. 
~~./r que-for íaz ... r esse serviço em Florianopolis? · o SR. G.A.sTÃo DA CuNHA ...;.__E o Deputado 
:;~·-· .. ~- : · o Sa. -PAULA RA:P.!OS-"-- Porque o contrato mesmo este~, no direito e até no devel' do Ü' 
r< »ão perrriitte. á::! t'ahrica.s in:,;truír·se ·a proposito du,s suas 
.. . . O Sa. GASTÃo DA CUNHA- A Oity nfi.o tem condições economicas.; · . . _ . · :· 

·nsca.l? · o SR. PAULA.· Rüros:- Fài o CJ.ttc fiZ. 
UMSR. DI~PUTADo-Tom. hontem. · · · · · 
o SR. GAs'rÃo nA CuNnA~Entào·clle não O SR. JoXo Lurz Ar.NES- Muito ·bem. 

cumpro com o seu dever?. (1~1·ocam-s(~ o1t/.1·os Vamos ter, pcn•tatit ~>, um novo elemento 
apa,·tes.) ricsw debate: sio os ·_.;preços estl•angeiros, 

0 SR . .J .Ão Lmz ALvEs-E não é só lsto·, f'orneciuos para Flot•ianopolis e· eu hei- de 
t1•azer os C!1Lttlogos e3tt•angeiL·os cqm os 

:~_: _ ,~ a City vendeu, ha pouco tempo, tts Obea':! preços, para f<1zermos o confronto. 
Publlc.u:- desb' 'idade tubos de 12 poUogud ,~s A ultima. face· du problema é a dos trans-

- a 8$, em dor)osito se1J, quando a Coramica portes. 
· -Na.cional vendem ds barato. 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVEs-Esta é a 
-· .· UM .Sr-t . DEPUTADO-A · culpa é do delegado g1·_~ndo qu:_~stão . 

.. · .. ·, do Govol'nc>,juuto á Companhia. 
· 0 SR. GASTÃO DA. CUNHA- Vamos estu· 

::::~:~ . ... O·Srt. RIDOLPHO. PAI.x:Xo-:- A questão é dal-atambem, eoPodm~ Legislativopôdein-
~_:c;:;: ; cor,tar o mal pela. raiz, não dar isenção. ter vir.. · _ 
';F;> _-. i ··· O . Sa. PAULA ·. RAMOS .- Não . pó de doixar' 
::_; ~ "· . de . te~, poPquo ~em contracto. 
;:~. , · O S:ri. RorioLPHO PAixÃo- Que importa?, 
%:·é./ _. _Por to1~mos er1•ado hon·tem, não devemos 

o SR. JoÃo Luzz ALvEs-Chegarei lá. -.~ 
A ultima face do problema é a dos trans-" 

portos. · · · 
As cinco fabricas de S. Paülo ach:ün·se· 

á ·margem da Estrada de Forro Conwal' do· 
;r{' O ··sa .. JoÃo Lmz ALVESc-C1•eio, portanto, Bt•azil, prupriedade da União; a fabrica do 
:;>· ·.haver de uonst.rado aexistencia de producto Estado do Rio de Janeil•o está. á margem da 
i;·:,,,. ;·nacional em quantidade sufficiente, . de quo.- Estrada. de Ferro Cen tt•aL do B1•a.zil, .propt•ie~ 
;_!_,~ .. ~.i: .. :.:_~.·.•_._ •· ~-... :. ~ 'lida-de sup,Jrior e de preço-inferior. . dade da União; ·· as de Minas t.ambem. · ·•· . . : 
·.··;._,.,.,_·_-.. ·.. ·. 0_ .. ··.·. S. &_; _ .. ·.· A_· B_n_oN··._ BA. P_ T __ IST_A_ ~ In_fe __ l_izmente .. Pois .. bem, _não é . J?I~efel'ivel obtel··se .'dtt 

~(> errar cuíistantemente. 

. . União, . já que provei . existencia do quanti· 

lt;i'í·?•: YÓF-~~~ã}oi~gt~z~-e~s:v::~~~;~~!~·vv• . ' ?;:1ld~f:.a~:.t;~eÓofd~t~dr6~~c~~;r:~~~i:d: · 
; :~; :: : · EEx. · ainda. : n~o deram ; o~ dadossohl'llos . fretes :pa.ra o .tran:3porte desses tubos fayo:-t. 

f .· : 
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recen.do á industria nacional, a obter~so . a sumo por pàrte da. União; o iinposto inter;_ 
isenção de .impostos de · importação para estadual, eontra o qual tanto se elam<, ... , 
proteg-era mdustría estrangeira~ ( ,:lpoiados quando todos esses industriaes sé aeham. a.l.Ja
numterosos.) lados pelo peso dos impostos e . da . cl'lso . eco"' 

Eu .· .votaria, de pleno coração, a isenção nomica, é quo lhes . vamos dizer : « Fiz· 
de freto ·nas estradas de forro . da União para es:.os mal . em empt>egar . capitaes nossn::; 
o transporte desses materiaes, porque assim industriu.s, confianc1o na · p:üçwr<.\ do poder 
pr.otogeriamos a industria nacional sem fa- publico ; nós, agora, preferimos o geneJ·.:· 
vorecermos a estrangeira (muito bem) , -estrn.ngeiro, vamos isontal-o de imposto, para 
accrescendo que _o prejuizJ da União seria que comprehendacs que este paiz é, lm de se c, 
muito menor do que com .a isenção ·· dos im- continuará a ser. si não houver . uma f'orto 
postos de importação. ( ilpoiados. ) · reacção, umtt colciu ia>dos product01~es estr<J. n-

Resta o transporte daqui p~\ru. Santa, -Ca- geiros!? )) . ·· 
tharina. . . O Sr. Veiga synthetizou de modo comp1oi(' 

Não polerei diseutie amplamente estes os meus argumentos; como é cur·ta a stw. 
pontos e isso demrnstra a minha bof.l. fé, por- exposição, poço licenç~a para relcl-a om 
que nào tive oecasião de estudar o peoço do alguns pontos <i, Camara. : « E:w:nem no 
t1•an~porte maritimoom cabotagem, em con- paiz diversas e impo1·tantc:> fabricas de prc-:
fronto com qr.strangciro. duetos ceramicos; todas ell::u;, fundadas com 

O StL .AnnoN BAPTISTA _ o transporte sacf'ificios não pequenos, bascar<.~m s~us cn. l
daqui paea Sant:l. cu.tharina .. importa em culos e p ·obabilidades de exi ·.o, I8to é, de 
·50$ por tonelada; 0 transpo1·to do qualquer justa retribuição aos capitaes ncllas c_mpl'e
parte da Inglaterra, para lú. importa em ga.dos n:JJ~ disposi Ções Úi.t no~S<L logisl :' ç~v 
25 sh. ou20$ por tonuladu,. Esb iní'oi•maçil,o u,dunneiru, qu > tributa os pPoducto~ SIJllh 
eu dou á v. Ex~ com toda a lealdade. . lare.:; e trangeiros ... Si as faln·icas na.ciunn.efl 

não tiverem os govemus (~tttduacs o rnunl--
0 SR. JoÃo Lurz ALvEs--'['emos, portanto, cipaes pal'a. lhes con~umieem a. producçau, 

uma d~fl'erença de 30$ por tonebd[L. evidentemente ellas desn.ppu,recer·ilo, pois á1 
Mas, cons!dm·e-se qu J o pro,J,ucto n::wionnl 0 consnmo paPticnlar não poderil. mu.ntet· 

é maiR bttmto, consilero-se que a isenção de nem urna s(J f:.tiH·ica, po1· mais mollcsG ~ qt.ti!. 

fr·etos nas estradas do it>rro vem favorecer a soj:L .•• » 
sua collocação e essa differença diminuirá. Con:; 11mi,·cm a p, ·,)l!,!cçcru •• • 11ais uma pon
. E. não é sô: faça. S:.mta Catltarin~ con- oeraçii.o do gl'antlc vuLGo, deba.ixo do pont'J 
tracto com qualquer das er~prezas nu.eronaos do vb:;ta eco 11 omíco, mo ~uggero o ,·oLo ,·on · 
o ella poderá faze.r o forn::~cnnento ua pol'tt~, 

1 
cido uo St•. Veiga. 

~as mesmas eondtçõcs, com as mo.imas vau- w ovidcnt.o, sõnhorr.s. quo as ~aln·ic~s n;,,-
~agens. ciomtos de pt·oductos COI'ILtnic.Js nau !lO mstn.~-

0 Src PAT:LA R.DIOS- Santa. Catharina la.m com o intuito cxelusivo du vmtdtw 111et:r 
abriu , concurrcncia pat•a. o surviço <lm•anto duzia do · tubos a um on outPo J>u.rL!e~l:u· : 
lO annos c nem urnt~ fabt•ica naciom\l so não 1-)0 empregam gr·:wues,, onor:nltssu~lü_:'i. 
:tpl'csentou. capitttes na in~ ta Ilação Ut):;s:t ~ l fabytea!i, sm~t~ 

·· · - . , , . , contaudl) quo os podcrc3 publ1co.; nelta~ 
O Sn. JoAo LUI~ Ar,y~;:,., -A ~!lrercnça adquil'am 0 matol'ial necessu.rio pn.rar afi 

do transporte está, por·ta.nto. mu1to I'cdu· 1· .. bl' · · 
·zida; -; e, tratando·so de g1·ande quantidade, .0 nus pu lCU.S. . . _ 
não conviria á C amara do Florianopolis com· O SP., PAULA. RAMOS - As fa.brtcas. na o 
:prar uni pequeno navio afim de eifectuar o ·p1·ocluzem só tubos. As que conheço ft~brlCam 
transporto . daqui- para lú. ? •.• ( T?·ocam-se tub:>s, tijolos: telhas, tudo. 
muit~D apm;tes qw3 inten·01npem o orador.) . 0 sn.. ·JoÃo LUIZ ALVES- A p1~incipal in-

Se?horos, com~ se podcr•;i .. dar tt, concur· düsti'ià ê a fa.bPioilção do tubos. E' essa ~mu. 
renc1a leal, . com zsenoao de Impostos para o das · maiores fontes de renda das fabric;,ts 
mél-t(3rial ~strangeiro !. '?. - ~ naciona.es. 

Não ;queroobrigara quem quer. que seja Mas, Sr .. {>residente, no momento e~ que 
a comprar o producto nacional;, mas · quero ellas prosperam á som lira. de um~L let qu.G 
impedit• que, por mnpi·ocessolegislu.tivo, se lhes garantiu uma somma de dirmtos em pé 
·colloque o proâucto . Gstràngoiro em melhor de igualdade .com o estrangeiro; no momento 
posiÇão', graças áisen~lão doimposto. . < em quo ollu.s prospe.ram, Sr. Presidente, é 

Pois -quo, no momet;}to actua.l;quando os que vamos ab_rir esta excepção em fu.vordo 
. fabricantes e osindustt•ines 'se acham . sobro- e:~tJ.langeiro· ~ . . . . ·. . . ' 
carregados de todos os onus ' C dos impostos, Pol' isso, pergunto á. · Gam!).ra dos Depu
p~mp·o~to , d~, industrias e profissões, o im- . tados, que confiança. podem· continuaL' a ter· 

, post(:) te.r~itoriaLou outro• o - ~Wpos~o de ?ón· os industriaes :do:· nosso , paiz -n :\s promessas 
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ANNAJ!S DA CAM:ARA 

dos god~res Publícos~si esta :excepç~o se abre o Sr. Anizio. de Abreu reconheceu que 
e, portanto, , outras virão ... forçaodo•nos, pelo era uma excepçifo u:Qicà e um ca~o .isolado. 
mes_mo criterio, a concedel-as·? l · Esse caso isolado póde-se muWj>licar, e é 
- A minha questão, Sr. Presidente, jU. disse o que eu quero evitar. 
hontem e re1)ito hoje,não é do projoc:to em Nestas condições, pedindo desculpa. , <i Ca· 
si, é• do ,precedel1te que fica~ pel'igosiseírno, mara por ter abusado da sua preciosa atten-

'"' prec.edente que é inaugura,do em Floriano- ção em m.n- assumpto talvez arido, con· 
polis e que se estenderá :a todo o paiz. cluirei mandando á Mesa uma emenda sub~ 
-..• OBR. PAULA RAMos-Não a.poiado; não é stitutívm. do art.lo, assim concebida (Lê): 
:precedente· ·. . - ' Sr . . Presidente, o projecto será inutil, por-

O. SR. JoÃo Luiz ALVES-E, seja-,me licito c1ue a isenção de imposto pa.r11 pt•od~ctos de 
. repetir, precedente que .não foi pedido pelos matéria! metallico, já existe ; mas votarei 
~obres Deputa.dos pelo Riv Grande do Sul, 11 · d fl ·t 
qu mdo aliás, Por.to .Alegre está muito mais por e e, 81 a emen a, · or-accm a. 
distante, e tem, por consequencia, transporte Espero que a Camara, reconhecendo opa
por t~ ~rra e agua, muitissimo· mais caro do iiriotismo do no::;sJ intuito, nos secundo neste 
q11;epara Florianopolis. procedimento, .unicóque·trarâ a libertação 

Sr . Presidente, nao se (Leve conceder esta da nossa patri,a contra a deslealdade e a des
isencão aos productos ceramicrs porque igualdade da/ concm·rencia estr<mgeira, que 
~x1ste producçào nacional ; porque 88811 con- aúquire tudo. que produzimos por' um preço 
cess~o violu. um _prmcipio d<1 politica eco- intimo e nos vende tudo que .ulh produz po1• 
nonnca que nos traçamos ; porque essa con- um preço f'abu~oso!! 
cessão importa. em falta.r ·á fé da palttvra Assim, Sr. Presidente, ou fazemos uma 
.dos - puderes pub:ions, consignada em lei; protecção real, sincera, · effica.z á. produGção 
porque essa concessão ü uma proteeção ao nacional ou a deixamos entregue c~ concur· 
prrducto estrangeiro contra. 0 produeto na· renci<t estrangeira . 

. ,; _ cionaL: po1•quo e:-;sa. eonçessão ê mais um Em mataria de protecç~ão-oM tudo nu nada. 
· élú dess;t éscraviuãn de que precisamo~ 11118 -(Muíto bem; nwito bem. O o;·ador ·e vi·l)wnente 

emancipar, a .escravidão cconomica; por {elicitado.) 
':·;, tudo isw ella nã.o devo ser fpita o mu.is São estes os mappa.s de preço a. (lUO se re· 

tambem porque f~ uma CXCO.P\•ã,o. fedu O O!'~tdor: 

. N. 1- MATERiAL ESTRANGEIRO 

-~ Camara. Mtulicipnt de Juiz elo Fôra {'} tnndo posto em hasta publica o fornecimento 
de material sttnitario, recebeu quatro propostas; e escolhendo a mais barata pagot1. 
o seg1.ünte: 

DIAM.ETRÓ I PESO PREÇO i 
o 
cy 

-· ·-·------~-- ---- ·----

· Manilhas'de 12'; 29 1/.2 
. » ~> .. 9" 24 
» » 611 l2 
)) )) 4" .'j 

Juncções de 12'; 35 
» » 9" .29 

' j) » 6'' 18 .. 
» >>" 4'~ : g . 

~008 ~040 
$008 -.~().41 I 
fi;OO· .·040 
$008 $041) 
!f?008 ~(J40 
s_·oos ~040 
$oo ___ s f_o4o 
$008$040 
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N. 1 -A ~ Mat:erial nacional 

--~ Ceramic~ Nacional forneceu · para Bello 
Horizonte á Commissão Constructora da 
Nova Capital pelos segtúntes preços 

DIA:\!E1'RO 

· Manilha.s elo 12" 
» » 9" 
» » 6'; 
» » 4" 

Juncções )) 12" 
» 9" 
» » 6" 
» » 4" 

PREÇO POR QUE 
FICOU A COM· 

PREÇO E~r }.IISSÃ:O CON· 
SABARA S TRUCTORA, 

DEDUZIDAS AS 
<~UEBRAS 

9:f;ô50 108;012.0 
5$850 6$194,1) 
3$050 3$188.8 
1$850 l$937,8 

I9$:1no 19$>i79,0 
11$700 12~078,3 . 
6$200 ô.t425,6 

_:3$200 3$341,8 

N.2 
Preços comparados do 111ate~íal inglez, 'tal 

como :ficou ao governo de S. Paulo e -do 
material da Ceramica Nacional, . conforme 
foi off'erecido ao ·mesmo governo ·de São 
Paulo e a e~e- vanclido 

IIA.nrETR (.) I GLEZ NAI. 

IPREÇODO ~lA-\PREÇO DO l\IA-
1 N TERIA!, DA 
: TER~AL J "I c. NAC I O-

----'----1 . __ ._ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Manilhas de 3"! 2$'200 1$600 
>> 4'' i 2$400 l$800 
» 6" ! :3$600 28800 
» 8" ! . 4$200 
>> 9"! 5~400 4$900 
~> 12" \ 7$200 7$100 
» 15" ! ~$1100 8$900 
» , 18''] lV$800 10$700 
)' :21 "i 18$000 16$900 

I 

Vem á 1'fesa, é lida, apoüüla, e posta 
j uuctamenté em discussão a seguinte 

E:.\IENDA 

.Ao 1wo}er:to n. 116A, ele 1903 

con~ 1 Laurindo Pitta, José Bon.il'acio, Ga.si.ilo .da 
Cunha, F1·anctsco Hero.a,rdino, . Padu<1 Re
zende, Jesumo Cardoso, Valois de Ca.tl'o, AL
v~~l'o ·de Ca.rvalho, I-Icrmenrgíldo do Mora.es 
Filho, Co~ta. N··tto, Lindoli)ho Ser·r'a, La-

.A.o art. 1. 0 SubstLtua..::;;e pelo segujntc -
Ficam if:amtos do pngamento do imposto J.e 
importa.çào os ma.turiaes metallic"s, ma
chini1s e n.ppareliL s importados pela :\Junici
palida.de de Flor,ianopolii; . para. o firn ex
clntJIVo de serem empregadO$ em ohras de 
.. ~bastecimento ÜP. . agua, rôàc de esgotos, 
illuminação e viação urbana da. mesma 
üidadc. _ 

Sa.la das sessões, 2:3 de setembro de 19:13. 
- Joii:o Luis Al1>as. -Henrique Saltes. -
Henriqtte Botges.- Gal-tJr.To Bapt.ista.- 8itva 
Cast-ro. ·- Cart'r.dho Bf'ilo. - Eloy Chaves. 
- 'Galoge1·as - .-11·nulpho Az-evedo.- Can~ 
dido Roclrigttes. 

· Comparecem mah~ os Srs. Oliveil'a Figuei
redo, Enéa.s Ma1•tins, Am'elio Amorim, Hu
sannah de Oliveira, Carlos de Novaes, José 
Euzebio, Urbano Santos, Christino Cruz,Ra.y-

. mundo Al'thur, Anizio de Abreu; Bezcrril 
. . Fontonelle, Thomaz CtLvalca.nti, Fr:1ucisco 
· S<.L, Frcdorico Borges, Pa.ula o 'Silva, Pot•eira 
de Lyt•a., João Viair•a, Mal ,quias Gonçalves; 
Esml'3raluino .Bamloira, Cornotio da F'om.wca, 

. A~~t.pur Q1•lando, guzobio de Andl'ada; Ar·ro
x.ellas Galvão, Oli\'elra. Vttlladão, DJmingos 

· Guimarães; Neiva, Tusto~, Sa.tyro Dias, Au~ 
gusto de F1•eitas, Americo ·de Albuquerque, 
.:Erico Coelho, Fidelis Alv~s, Galvã.o Baptista, 

menha Lins, Fl'ê~ocisco Tolontin'o, Soa.r·es dos 
Scmtos, Juvonal Millol', Germano Hasslocher, 
Angelo Pinheiro, Lliogo F'ortun<~ c Campos 
Cartier. - · 

Dei::mm de cump<u'ecor . com Ci1usa. p:wt.ici- ' 
paüa os Srs. S<:~ Pc1xuto, R;~ymund.~, Nory, 
Ar·tlwr Lemos, Anto"1nio Ba~to~, Gumlclha 
Mourão, Oi.as Vi e i Pa, João Gayoso, ;João 
Lopes; Sergio Saboya. Peroil•a. Reis. Trin
da.de, Soa.r·es Noiva, M"reiru. Alvos, ~~~tacio 
Coimbr·a, P<~dr·o PoJ•nambuco, El;·idio l'iguei
roüo, Epaminonü:ts Gl'i~cindo. R~tvmundo ·do 
Mil·a.nda, Leov,gildo f''ilguoil'as, 1\'Iilton. Bu(.;.. 
cão Vianmt, Ver·~:;oe de Ahrcn, Pin 1.o Uantas, 
Marcolino Muur-a, .João Bapi.lstu, Bolizario 
de Snuza, Bezamat. Purcirn. Lima., p;,ulino' 
de Souzu., Mauricio <lo Ahretl, F1·ancisco· 
Veiga., [~stevam Loho, Bernal'do Mon-teiro, 
João Luiz, Penido Filho, Leonel Filho, Anto- · 
nio Zacarias, Camillo So~:~res Filho, Arthur 
Torres, Lind,Jl!Jhn Caetano, Eduardo Ptmen~· 
tel, Domingues de Ct~:;tl·o, Feancisco H.omeir·o, 
AzGvodo Marqne:s. Rodolpho Miranda, Xavier, 
do Valle, Viétol'ino Monteiro e Alfeedo Va.· 
l'ella. 

g sem cau:~a. os Sl's • . Passos ).Iiranda, Ro· 
gerio do Mirauda, Tavtwcs de Lyra, Alfonso 
Costa, .Jos6 MarcelUno, Folb: Gadpa.l', H.odriw 
gucs Lima, Eduardo Rti~mos, José Monjardim, 
Mello Mu.ti;os, Augusto dt.! Vasconcollos, S~ 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:15- Página 12 de 83 

. ·. ....,.· =-~·~ ..... -· !l!!l!l!l,.... ~l!!!l .. ~.~~· ~· ~· · ~· ~ ............. . ~.· ~··· ·-~- ~~.,, .. ::::;::; ........ ~ · '·· -:.> '':"'"', "· '":"·' 
~~""'~""'""~;c,·- ·-- ·· .-·· > ... ~NXAES: .•Dl\.- ••cAMAR:t\, • ':\ · : · -· : .• -... ;_. 
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~ ::;:,·É'~~~~~-, Yitia,t9 .. Mascâreuhas,Âstolpho _ Duti•a, ·• José .•Ellzebio, U1·b~rio . - Santos, . Rodrlgues, .F~r~ · 
:_-,-I)!tyi(i Ctúnpistà; J3m•nae4es _ .de Faria, I.a- nandes, Christino C1·uz, -Ra.ymundo ArtJ:üif•· 
,L·: .. mpunier Qodüfrecl,o~ - Oaleão . ,,C~rvalhal,- Re·, Anizio" de , Abreu; _ Joaquim Pires, .Bezem·H 
'_; :: ÕOllÇas 4e Carvalho, . Costa Junior, F,érnando Fontenelle,_ Thomaz Accioly, Vírgillo Brigidór
;-.:< Prestes, · Leite · de Soaza'; Paulino Carlos; . -Thomaz·cavalcanti, · Francisco .Sâ,-Frêderico-
{ .-· Francisco_ Malta 'e,·Marq:tl Escobar. . Borges,_ EJu.a.rdo · Studàrt, GonçalQ Sotito, 

, > ··. - •.. ·.- < ·· i i · · . . ·· -._··• . . Eloy dé • Souza,. 'Fonseca e _Silva, Paula ,e· 
· .. ·, _-<) ~r~ Presid~nte....;.Havendo nu· • SilVG\, '\Va.lfredo Lea.l, Abdon Milancz, Tei:
: mero·JegriJ, · fte~ 1nterl'Dmpida a 2a. dÍscus8ão xeira d(3 . Sá, Erroirio Coutinho, : Celso .: dé · 

q_q projecto n.· 116 A, _de 1903, do Senado, até Souza, Pereira. de Lyra, Maluquias Gonçalves, . _ 
;:_ ::_.a conclusão da votaç'io das materias constan- Julío _de Mello, Cornelio da Fon.-;eca, Arthur · 
;:,- . :t~s ·da ordem do dia e <l.a .que se acha sobre Orlando; Angelo Neto, ··wanderley de Men.· -
:2_ -, 'a '1nesa. . donçt~,, ArroxelbsGalv:ão, Rodrigues Do ria, . 
· -- . E' ann.mciada a continuação da votação Joviniano de Caryalho, Felisbello Freire, . 
. ·, __ dó projecto n. 118, destoanno, qu(3 crea n~ OliveiPa VaHadão; Dqrningos Guin?,arães,_ 

;::. : ·,Districtó-Feieral_maisuma ·.secção da . Jus-' Tusta; Eugonio:Tourinho, Satyro .-Dias-, Au· 

._ , tiç~ Fedel~aL(3a ~Usctissão) ,. â~lirrie~es!íd~~hl,T;!~~l~cfo ~~rt~~n~~~~~~~: _ 
. O ·Sr; Presidénte--De accordocóm Gomes, Hm•ed.ia 1.le· Sá, Corrêa. Dutra; Ame
o quo a Mesa .résolveu na sess\o a.nterlor, rico de Albuquf3rque, LOJ.ul'incio Pitta, ·Ju.sé, 

; . YOUJJÔl' .a votos o projecto n. 118, de 1903, Bqnifacio, Ribeiro Junqueira, Gastü.o da 
·emendado em 3a discuss<io, salvo a tabella _ a Cunha, Fran~isco . B~rnar,lioo, Carneiro · 

·:: que se t•efere : o art. 11 .do mesmo pro,jecto de RezendeJ1 ·João Luiz Alves, Bueno (Je· 
~'- -' ·11 ·. 118, qno toi'â votarão espechl, conforme Paiva, . Ada.lõerto Ferraz, HerH·ique S:tUes, 
·~::' }'eg_ue~·eu o. nob1;e ·_DeputadO, · o Sr. Paula Calo geras, Cal'los Ot t,oni. _ Sabino B:trroso,. 

Ramoà, na; sessão anterio1•. • (PIIíisa.) Carva.lho ·· Brito, M11noel FJilgencio, . No.guet· 
_ , , -·-.. ·· Posto a votos, é a.ppeovado em 3a discussão, ra., Olegário · Maciel, · "\Venceslâo Braz, . Ro· 

_a.ssim emendi:l,do, o projécto 11.118, de 1903, dolpho Paixão,•Padua Rezende, · Moreira ,Çla. · 
... sálv.o_ a tabella a que sn rufere: b ' arG. 14 do Silva, Jesqino Cardoso; Valois doCastro, · Ar-

refericlo ·projecto; qne -tera votação especiaL nolphQ Azevecto, Forreü~a . Braga, Eloy Cha
,_,._ - -::E' -à.nnuncia.da -· a, votação dq seguinte ves. José Lóbó, Cándido Rodrigues, !1~rme· 
·;;: .. -, art. 14 do pt,>ojecton. 118, de 1903; c0m_ a negildodo Mol'ctes.Filbo, Jo·a;quim Teixeü·.a ~ 
5. .·tabeHa abaixo: ·.. · -· ·· . - .· .· .. · ·. ·· - Bra.ndãci, Berti'arJo Antonio, Costa ·Netto,·. 

·Art. 14. 'Os ·_ vencimentos dos ' fu 11cciona- Lindolpho Serra, Çandido de A.b1·eu, .Qarlps . 
rios de _que tt~attt a. presente lei serão os da Cavalcanti. Alericàr Gllirilai•ães; Lamenha 
tabelLa seguinte, send~> dous terços o.rdeoado Lins, Francisco Tolcntind, ·Paula Ra.môs, -

:.:·:.•.· ... :·.·· _e .nm t_ erÇo g1, 11tificaçlio : Abdon Baptista, Eliseu Gnilhe1·me~· Soares. · 
dos Santos, Juvenal Miller, Germano Has-

~;/:: Jnizes das sec~ões. cada um;.... 16:000S000 stocher, James . Dal'Cy, Domingos Mascare
·--· .· Juizes substitutos, idom........ 8:000$000 nhas, Ca.ssiano do Nascimento. Vespasiano· 
_ Procuradores, idem ...... ,..... 6:000$000 d~ Albuquerque, Diogo Fortuna, Campo~ . 

·solicita.dores, idem............ 2:600$000 Cartiere H0111em·de Carvalllo(IOl). 
Escreve.ntos. ; • . . . . • . . . . . . . 1 : ô00$000- R d -. s L · · 0 · · , _ .- espon em s·mi os .. r~; • u1z omwgue,~, . 
. o .Sr. P_re@lldenlie~ .o Sr. Depu~ Bricio Fillw, João Vieira, Es1ileraldino Ban-: 

tado Anizio do Abreu requereu ovota'ç:ão ·no- doira, Euzobiode And-rade, Noiva, P<u~anhos 
minat, para. .o art. l4 -f) .a tn.be~Ia. a que o . Mont~negro, · E.rico Coelli'o, Fillelis Alvt).;;, . 

~ - me~mo a.1·tigo se t•efere, cuja votação . acaba Gal~·ãoBaptista, Silva. Castro, Henrique Bor~-
de: Set' annunciada. · · ges•, Cruvello_ -Cavalcn.nti, .: Carlos Tei~eil'a., _._ 

, ConsÚlt~da . a ·Oazriara, .éapprov:ldo oi~e- Brandão _eAnther<) B(:)~êll1o - (15) • .. . 

_ quer~m,ep.~ódoêr. Anizio .de'Abreu . . · -.- . . .. _(·) .Sr. ,p.l:-~side.nte -,;;; _o a1:tigo- \41L 
~::;:_i'-·d· ·e?.-.-... •-... -:.·;(···~c'-f.~,-- ·~m~ Pa•·-·d,~a_~e ..•. ·.· · .. s.· __ ·.-··i·d.·.---- __ e .... n._. ·.-.- _t __ ·_, e_ •... •.-·:··_-~: ... -·•-_--.-. v __ :a.-_-··3·· .--.--:· .. •·_s_'_ ~_ - _1. ·)_I_ 'o_ . _c_ ~--- - dot)l~9jécto _ n~fl8.;dcl&03, fotrejeitadó .J>or:~~ :~: 
· ... c:~~ ·tl<• •· :101 :cQntra ·)~ votos_. "O:projecto _vae Sel': : _eu~-r .. 
~--_ ·· .. ·. - · · • • • · • · ·• · -···._ · · .· ··- · · · ·· .· yiado . ã- Gomri;lissãodeJ~edàócão pa.ró,·'r6,di~:>:; 
~S:<": . J>roc<~dendo.~se [L V'OtaÇãk ' n~minM:respôn- gil~Õ ·~ae · _- . áecórdo. -.com· () - y~ncíd.9 · em' .W~ui~~ : ~:. 
~'{i:i~:~e~· !l:ao,Jsto .. ~. n~~ ~pprovam· a .·tabellà 'de : ctissão~ • · · .-_ · ~ - ., ·' · · · · --
~-!{~~--y~ººlll1en.~qsçonstll,nte - do ar~.J<ido projecto . - . · · -
).::;. n',J . I_s,~e, '.-1903; ' ·do ·q uaL:foi!destfiéada';por ... ·c()~pái;~ceii\ airida ossrs. ·lttdi:o do ~J~â~r1,:: /
~~:,2de!ib~rªçãq d,a C~D:lll:rl\ ,· ioiJ?.~d~ p.a. ::sessão (!~ . Castro . J~ebellp, • ' Gãldilio ' :-Lor~to;·· · Loure_Ii~~: 
{::t~2 ~O - LC9~ri;\Qt~.:; ;. o,s ~ . Srs. ~ E,nt:tts:, Marti_!l~, J3ap~i~ta, . Benedicto :de · Soúza e Ba1'bosa 
~i.Jj~/f!Q~at~na.h _.·d~ - - Ol.l.YI3lra.,. Çal'los .de :Noya.es,, Li~a ••. : - · _ · · ._,, 
?r{:~~~:~_<_ .. ; .. _-::.:_: _ -- , -~.; .. ; ; ·7 ·-·- •.. <:~ ~-~<~!;,L _>i.;-:---;,· ·-
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-_- .o Sr-. .Jul fo Sant-os (pela · otde?~i )
. Pedi .~ palavra, ·Sr . . Presidente, apenas · para 
.declararque si estivesse.aqui naoccasião da 
_yota,çã.-o a · que so acaba de pt•oceder, teria 
)'eSl)Ot:J.diª-o . sim. 

·E' annünciada a votação do parecer n, 106, 
de 19Q3, in1icferindo o . rcquerim~ento em que 
os alumnos da~ escolas .superiores pedem 
1ún~ época especial para exames _de pt'f}para'
torws, em outubro do corrente anuo~ com 
voto em separado da. minoria da CumiÍlissão 
de Instrucção e . Saude Publica, autorizando o 
Governo a conceder no corrcriteanno uma 
segunda época de exames aos eswdantes de 
p~~paratorlos (discussão . unica). 

O Sr-. Presidente -A respeito 
do requerimento em que . os alumnos .ou
vintes · das esc::>la.s superio1·es pedem uma 
~poca. espeeialpara. .exames de prepar<.ttorius, 
e111 outubro do corrente. anno, deu a maioria 
da Commissãqde Instrucção e Saude Publica. 
parecer concluindo pelq indeferimento. 

. I·Ia.;~ por(~1u,voto em separado da Ininoria. 
da. Coínmissilo, o qmü conclüe por um pro: 
jeytoque passo a ler. (L~:) 

, Q S!·· Bricio Filho_,_ PQço a. pa-
la::Ta. pela ordem. · -

' 52_1/ " 

' - . ' 

E' . annunciadaa . votação _do seguinte p1·o· . 
Jecto .. offerecido pela minoria .da . Cumrriissão. 
de Instrucção e Sa.uue Publica : 

O Congresso Nacional resolvo: 
Ar_&. 1.0 E' o Goverrio a.utorizado a con-

ceder, no corrente anno, uma. segunda époc~ ; 
de exame aos estndantes de pre:.pu.r·atvrios, "; ~ 
abrindo pata isso o nece3sario credito. · · ·· · 

Art .. 2. 0 Revogam-se as disposiç~õcs em 
contrarro. -

Posto a voto~. é approvado em 1 a cliseu~são. 
o refetido · pr•ojecto . formulado pela. minoria; 
da • Commissão de Inst'rucção e Saude Pu~-~ 
blica. · 

O Sr~~ Dl~icio Filho (pela ordc;;1)- 
Ten.lo SL~o a.pprovado o pr~ojccto, Sr. Prcsl- : 
dente, eu peço ·a. V. Ex. que consulte. a Casa . 
si. concede cli!:;pensa de interstício pnra que 
SC'J 1 . elle d ~do para ordem do dia da sessão· 
~mguinte. 

O Sr. Germano I:Iasslocher· 
(p_ela ordem)-Sr. Presidente, o peo,iecto cpie' 
O.cu.ba deser votado bm de soffPor rodacção~ . 
para ~\ ,2~·d iscus.:ião. . . · 

O SR. MoREIRA DA Sn~\'A- Xã:o houvo· 
emonda nenhuma. 

. o_· .. ·· Sl"". _IJ_I"e __ . _ sident~.· ~ ... Teril al)_ala- o SR. GER:'IfA!\'"0 H-ASSI.OCifER- ... por- ~ 
- quauto o substituth'o que Gacceito tem de. 

Yr::Lpela. ordem o Sl'. Bricio Filho. voltar á Commlssão p<U'a ser redigido. 

· () Sr. Bricio !?ilho (pela m·i:lem) 
-St•. Presidente, hi1 dons pal'Jccres com re-
laçãQ ao a:3sumpto. · 

Estudantes de prepa1•atorios de e.scolas su
l1Criores desta -Capitll e do Estado do Minas 
dirigiram requorimentos a. Ca.mara-dos Depu
tados, solicitando uma segnndn. época. de 
exames. 

Examinada a. mateeia pera. Commissão de 
Inst1~ucção -~ Saude Publica, no SJio dest:.t as 
opiniões . divergiram : ·_ alguns · membros . da. 
Commissão, ein· maioria, entendP-ram que 
deviam)ndeferir os.requerimentos ; outros 

· acpar;tJD. que .. os requerimento::; deviam ser 
deferidose•concluil•omapresentando um pro
jacto que.concede _ segunda epoca de exames; 
estendida, pJrén1, a modidà .a todos os estu
dantes, não ficando, pois; limitada · ao caso 

_. à os p;etjcionarios; 
· _: ' _E;_<este o_'ésclarecimento •·.· que .neste -lüo-

1llê'nt9-' trago á ·cainara; ·o terniiuo as 
mihhà.s : breves ·:considerações · . pedindo a 

··• V;..- ;_Ex.,Sr.- Presidente,que .consulto á ·casa 
' .. ..... ;Si Çppc.ede_ p.['efeJ:>()UCia. na · votação .•. para O 
· ·· par,ec~.r -d~ ·1ni~oria daCo"rnlllissão. __ • ' · ._··-. . 
> don_sl!Itada_a.paniara, é concedida a prefe· 
rencia . .r:edída; · .• · __ _ ·.· .. ·· ·· · · _ 
., ' ' YoliV · 

O .Sr. Henrique Salles (pela 
o1·dem) - St•. Prosiuento1 o 1n·oj lCGo não. 
soifl•eu nenhuma emenda; portanto, estCr re
digiclo corno fui vencido na C:nnat·a. 

N est :~,s conü ições me paPe c e que o roq uc'" -
rimonto do nobre Deputado por .Pel'nn.m· · 
bucodeve ser acceito. 

0 SR. BRICIO FILHO-Aqui ~ó não ~e a.c· · 
ceHa um1·equel·ímcnto destes, quando o pco·-
jacto - ~ emendado. _ -

0 SR. HENRIQUE SALLES --:- Sern lluvida.. 
Entendo, portanto, que V. Ex. deve .sub~ 
metter o requerimento a votos. 

- O Sr. Presidente-O projecto não· 
soffreu emenda alguma, não foi, portanto; 
absolutamente a.ltera.do em . sua rcdacção; o-l 
a . Com missão, · si assim julgar ·· coilveniente4 .· 
poderá de;:;de logo apresentar a r.Jdacção. · ·. \ 

Não posso .déixar de submetter .á conside~. 
l'ação da Casa ''O requerirnento. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Y. Ex. pódo
me dizer que numero telfl o projccto~ . _ .; 

o· SR. PRESIDENTE~ Is:;o compete ú. Secro~~ . 
taria e será. publica.~o a.ma.nllã. no Diariu .-
Officiat ' · 
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' . ' #N~A_ÉS_ ni;- CÁ~~iA.RA < " ,_· 

.',:_~::·-.· ., ~.......;...~----.......... ~----~~~_;__-------~--..:.;,;_~~.;.;._~.;...__.;,;.......;.,.. 

. '.:' _· __ ~m ~eguhl~ é posto a • v~tos e ~~p~ovado· .o São . successiv_:Úriente postos a votos e ap~ 
:;'1'eferido :requ§rimento do Sr. Bricio Filho, peovados em 2a discussão os seguintes ar~ 
pedin.duAisJ_>~nsa . dq intei'8ticio .' par~ que o tigos do · · · 
referido:proJecto.entreem 2a. d1scussao. 

.:···.Q sr: ~~niziO • · de -. Abreú (pela 
: p1:dem) . requer verificação. da ·.· votaç~o ~ 

Procedendo-se á verificação, reconhece·se 
.terem~ votado a favo1' 92 S1•s. Deputatlos e 

:• contra 14 ; total, 106. . , 

.. _.-__ .. 0 Sr. Presid'ente-0 requerimento 
- foi'aj>provado por 92 votos contra 14 • . · . 

E' posto .a votos e · approvado em 2a. dís
CliSsão o seguinte ·artigo unico do 

PROJECTO 

N. 267- 1903 

- O Congresso 'Nacional resolve : 
- Artigo unico. Fica o Poder Executivo 

:· ··Jtutqrizado a abrrr ao Minjsterio da Marinha . 
· o credir.o extmordi na rio . de 850:000$ para 
. pagamento dos ·.- c.oncertos· nos •.. cruzadores 
T·;?~adentes e Benjamin ·constant, · cruzador
_tor·pedeiro Tupy e va.po1• ele guel'l'<1 Carlos 
Gomes ; fazendo as necessarias operações ·c 

: 'revogadas as disposições em contrario. 

· . o , Sr. 'ftTanderley. <le -Me~
do:n:ça (pele~ onlem ) ,_ Sr. Presidente, 

. roquoiro a V. Ex. que consulte. a Cas!.L si 
concede dispensa do inter8Licio para que o 
1rroject.o . que ac;~bn. (LO sor votado entre 
na ot•tlem do dia da ~essão seg11intc. 

Consultada. a. Cmnara., ~~ concedida a dis
. . p_onsa podiutt. 

. , São successiva.meni.e postos a. vqtnse ap
~ prova.do:~ oni 2~· discussão os seguintes ar
:tigos do 

PRO.JECTO . 

N. 224-1903 

PRO.JECTO 

N. ,225--:. 19.03 

.,_O Congresso Nacíonal resolve: 
Art. 'J. o Fica o Poder. Executivo autori

zado a abrir ao. Ministerio da Fazenda o·. cre
dito extraoi'dinario de 32: 862$:i00, pa-ra 
occorrer ao pagamento·dos ordenados devi
dos a João da Cruz Secco, bem como os juros 
da rnóra e custas, em virtude do a.ccordão 
do Supr·emo Tribunal Federal, tle 28 de no~ 
~rembro de 190t. 

Art. _ 2. o Revogam-se · as disposições em 
contrado. / · · · · 

Posto ·. a yotos, ·é approvado em discussão 
uni c & e envHtdo ;i Commissão de · Redacção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 229- 1903 

O. Congresso Nacionabiesolve : · 
.Artigo unico. ·Fica o Poder Executivo_ au· . 

torizado a conceder a Maximiano Rourigues 
Barbo:sa, 3° oliicia;l da Secretaria da Jmitiça 
e Negocias Interiores, um anno .,de licença 
com ol'denado para tratar de sua saude onde 
lhe' convier ; . revogadas as disposições em 
contraeiv. 

Posto a votos, é approva.do emla.discussão 
o seguinte · · 

PROJECTO 

N. 230 A - 1903 

O Congrcsi.io Nacional resolve : 
Art. 1 . o Fica ct•eado~ s.o b a -denominação 

doSantos Dumont, um premio · de ~00:0!10$ 
para ser conferido pelo Governo Fede1•al, 
mediante CJncurso, ao aeronauta br-azileiro 

.O Congresso Nacional res.olve: ·que p·rimeiro preenchei• ·-as condições da pre~ 
_,_~- .. <--~ ---'. ·- • - · - -- · - - - · - - - - - s~n_t~_- l~es~JllÇão - . · ~ 

j·:;·: '-; : Art. 1. o E' o Poder Executivo autorizado Art. 2 .a São condiçõesp· ara ohtenç_ ão do. 
ú'f:~ _; · :~ á, abrir aoMinister.oda Inuustria, .Viação .e 
·k' : ' Obras Publicas o credito extraordinario de premio : .··_-.-·. · · ·- . • ··. : ... - · 
{if ;: . . ' . 600$i· pftra · .occorrer.ao .Pagamento dasgt·a~ 1.a Realiz~r~se . a : prova entre as datas de 
i:>: - ,,: ·~, }ificaç:ões . devidas .. aos J os escrip~urarios .. d() 13 de maio de }904 e : 31 de dezeínbro . de 
L~::·:,<}· ; .Thesouro F.eLLeral B9rnardo Hi1arião Alves 1905 · ., ·_· .- .. ·._ ·.-. . . . -_ •. ·. ·• . - ·· . .. · · .. 
;; ;>:-:\r;: ;~:dà SHya e ;Alfredó Regulo . Valdetai•o, · ié 2.~ Sm~ o vehiculo de locomoção aerea em• 
pf~'·,~ :<:\ cumbidos da 'tomada de .coritas: das Estradas· pregP:do pelo 9oncurrenteo balão dirigível 
::~:·. de Ferro cepemirimaSanto Eduardo ao Ca· ou -·:.tpparolh() de aviação e servir-se elle 

!;\~·~ ; .. g~~~~~ de Itarangola , duranteo exe~icio • . :~t~fi:;'::;;~~~~s ~J\~'%6~s~u%"a;:.sa. 
:_._:;._:,_;_·?-.. _~. --.•~-_:;, ;::.... -o•_-~n~t-rr.t_:.r: r .. ~0. ·•.X -~~vogâm~S.~· ~- :a;s:' di~poslçqe_s - ~em_;\•·· · ·· , 4.~ Partir da explana,dada ~scola ·Militar, 
i::(c . ,.., . . .. C>J . . • ~ '··>' .:'> · ·· .·:; · > ' ~t:l~cer na . Escola Na.'vàl: e · voltar a -Escola. 

- .:; 
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'·:: ' C ,' . - .-- _- .• _; ·· •, ~- ' , • 

SESSÃO El\-1 23 bE SETEMBHO ·DE 1903 

)Iilital', eircumdttndo na ida ou na volta o 
~Pão ·de Assucar. 

.Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O S1•. Barbo~a Lima (pela ot•dem) 
-Declaro que votei eont1•a -o pl'ojecto. 

E' lido, julg;:td~ objecto . de tlelibeeação e 
envia.do <i Commls..:;ão de OrC'amento o se-

. guinte · 

PROJECTO 

N. 236~1903 

Jtiodificà o ;-egulamento appi·ovado pelo den·eto 
n. 2 .885, de 25 de abril de 1898. na parte 
;·elatíva aos tlcndmentos e' cf.llss'i(tcação dos 

· engenhei1'os fi.<:caes das estradas de (e1-ro 

O Cong1•esso ·Nacional decreta, : 

Art. 1. 0 Os vencimentos dos engenheiros 
fiscae~. a que se refere o rHgulamento ap
,:provado peJo decreto n. 2.885, do :25 do 
abril .dc 1898, serão fix1.dos, sem prejuizo das 
yerbas para . expediente, de accordo com a 

--tabell;;t A e as disposições seguint,!s; 
§ L o Serão occupados pvr engenheiros de 

la cl sso os .· lugal'es de fisc:\os de estl'<..tdas 
arrendadas, cujas extensões foremsuperiores 
rt 150 kilometros, os de chefe~ de ro . .les ou 
ele grupos de estr ~das. e o de fi.:-:c<~l da Es-

·i;rada. de Fer1•o de Santos a Jundiahy. 
Igua,l categoria cabm·á . aus engenheiros 

:fiscaes rias est.radas situatlas nas pi'uximida
des da Capital Fedm'al, c aos qua ·s, de con· 
formida1le com o art. ·M du Rt>gulamento do 
25 de t~Ul'il de 1898, fo1·em, pelo Ministt~o da 
lndust ria, · confiados, eon,iuner,amente com as 
·:fiscalizações da.s estradas a ca.1·gu das mesrnas 
os tt>ab:1lhos da estatística da vianilo ferrou. 
da União, e outros. • 

§ B. 0 .Js cargos de fiscae.':i de estra.dasanen
da.das de exten::;ão infet•lor a. 150 kilumetros, 
os de ajuJ.antes de rede~ ou do gt>upo8 do es
tl'adas, . e bem assim os de fiscaes de estradas 
isoladas CUJas i·.eceita.s aunua.os forem supe· 
l'ior,Js a 250:000$, serão preenchidos por un-
genheiros de segunda clas,e. . • 

§ 3. 0 Os !iscaes de estra.das cu.iasreceitas 
,annuaes forem inferiores a 250:000$, quer 
:quando. isola"das, .. quer quando pertencentes 

. a rede~ .ou grupos, resalvadas as excepções 
· ·da. parte final do § 1 o de . .,te artigo, serão en-

genheiros· de 3a ~lasso. · ·· · . . 
§ 4,()As estradas e as redes .em construcçlí.o, 

~ conforme a extensão e a . impurtancia, serão 
. fiscalizadas p01' ·éogenheii'OS de la, OU 2u Classe, 
auxiliados por tantos de 3", quantos . forem 
os trechos · de 200 kilometros, menos um, 

.. QUO.a linha ou linhas em execução compor-

. ·,j;aTem. 

Ca(ln, ajndante residirá no rentro do tl·ech.o 
cuja fiscalização immediata lhe for confiada 
pelo chefe, cabendo a, este a. in:)pecç:ão dü~e~ 
cta da parte inicial, que poder(~ ser inferior· 
a 200 1\.ilomctros. 
· § 5. 0 Os a.jnflantcs de~ rede, grupo ou 

estrada isolada, om trafego, residirão igna.l
mcnte em pontos contraes das estradas ou 
trechos suj ~itos (t sua fiscalização, e designa
do:s tambem pelos chefes • 

§ 6. 0 Nenhum cngenllei!'O de 3:>.. classe, 
salvas . a.s interinirlades pol' impedimento 
temporario do superior hier.nchico; c nunca 
excedentes a. 30 dias, puderá ser iucum biJo 
da dü·ecçã.o de flsca.lizução alguma, ain .. a de 
estmrla,' da cathego1·ia. a. que se I'efe1·e o § ;3o 
de:stc artigo, sem que anteriormente tenha o 
mesmo inspecciolla<lo trabalhos de constru
cção durante clous ao no;; e servi~~os <lo t.l't.d'ego 
llurante nm. 

Art. 2. 0 O Ministeo ela. Indu.:;tria organi~ 
zará. com os actu:1es engenheiros · fisca.e::~, o 
quadro respectivo, d.e a.ccordo com as ,,1 po
sições dosta· tei e respei&a.ndo, ta.nt., quanto 
possível, ,,s dir<~itos a.dqníl'idos pelos me~;nms. 

§ 1. 0 O pPoonchimenGo das Vi~ga.s que oc··or· 
rer·em se.rfl. feito cxcl).lsiva,monte por- pro
moção, attcnto;:; os me~ccüuentos e a anti
guida(le elos engenheiros. 

§ '2. o ~as ali missões serão aproveitados 
unicamente cnge11lleit·os civis, sondo prefe
l'iúos aquolles que tiverem pl'esGarlo bons 
serviços em est.I·adas per1;encentes á União. 
Desses, o.; que con~u.t·em cinco unnos ou 
ma.is. de etl'eetivo ex ·rcicio, podel'ão, ::;em 
pretcl'i(;ão elo~ cngenlleit·o::; do qua.Jro, sor 
logo arlmi ttidos como t1scae::l de 2a•cla.s~e. 

§ 3. o Tudo::; os engenheiros fi:;c;tes fica.rão 
oquipa.rado:~, na. í'ól'ma. · da, legbl<Lçã.u vi
gente, [WS tlernail'; funccicJn~trio:-:; P" blicos fe
dor;te.,, p:~r: t os eJfeitos uc licc~nç~as, apo
sentadorias. ruuntepio ·e gl'atiticat.;õrs por 
antiguid;:ule ; sendo válido. pai·a gualtp.ter 
fim, o tempu de scrvic;o prestttdo em uutros 
car·gos pu 'li co$ fe .emcs. 

Ari;. 3.o Fíca.m revogadas as db;:posiç~ões em 
contrarfo. 

TABELLA A 

E::>.IPREGOS 

E ngeuheiro ti s c a l 
· de#la classe .•.•. ' 8:000$ 4:000.$ 12:000$ :~ 

Engenheiro 11 s c a 1 
de 28 classe •• ,.. 13:000$ . 3:00(:J$ 9:000$ · 
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· ]Eôgónhoírofisc ·· ~·J 
~.t< ~· ·.de ga _clásse. ~ • •· • 4 ::ooo: 2:000$ . ·• q :000$ 

'"· :~: ... :Q1Jserva6ão ·· · ~Dontró a.:t ·· verbâ .··.·· f01•mada 
pelas . contri~uiç:õesaque são ._.obl'igadas as 
'eêtradas fiscaliz<,1.das 7 · ·. poderú. o Governo, 

' quandoeritén'der .. (le.justiça, conceder diarias 
:.;.._,nunca exceJentes ~f: 

l0$000 . para . os flscaes de 1 a classe 
8$000' » » . )) 2:1 »< 

. ~9.000 - » . )) )) . sa » 

LINHAS QUE, EM . . VIRTUDE .. J)E SEUS GONTR:A;.. 
CTOS:. NÃO . CONCORREM COM: . VERBAS PARA A 
FISCALIZAÇÃO 

1 Muzambinho; · 
2 Taubaté ao Amparo e Rezende a · Areia_. 
l União Valencia.na. · 
1 Corcovado. 
1 Botucatú·a Tiuagy. . 
1 Trmn Roacl de Nazm·eth. . . . . 
2 Rio Grande · a Bagé e l\Iinas de S. J~ro~ 

. nymo. 
~ •... ·. . Sa.la·.das ses;ões, . de sotembra ·ele .1903.- 1. Quarahim a Itaq~1i. 

f? : ~ . Rodrigttes . . Saldanha. -Alic(-on . Ji' • •. · ~1ilane:J.-
10 i'/ .:. pâlo geras.-_,_;,1Vancle1·ley . de .Mendonça . .-Fel·-

\ '> 'rei1·a Braga. · t · - .··... , · ·o Sr. · Presidente - o projec o 
· ·· · · n. 232, de 1903, que foi da,do a discussão c eu-

RELA çÃo DAS ESTRADAS DE FERRO . QUE CO!'\· cerrada llojO, / não pódO ser votado, porque·. 
cóRRÉl\L c :nr VERBAS PARA o SERYit~o DE vae·â Commis'são de Orçamento, por ter sido;-· 

> .. ;· ... _FISCALIZAÇÃO apresontlda ·;;.un·a emenda augmenttLndo des-· 
<sobr.i'..l. .................... , . • ô: 000$ pez~ · . . . · . .. : · 
·· Batnrité .. ~ .. · .... ~ . . .. .. . . . . . . . 1 o: ooo~ Esttt1d1do . addeandtadda. a ~?ra ~~ ·. :prirueiàa; 

.:.central de Pernambuco........ 10:000$ parte a . or em . o Ht, a w. a. tscussao , o 
t·G1·eat ' Westci•Jt-; ....... : • .....• ~ 39:000$ prqj':cto n. ll6 A. de190B_e. paSS(L·Se á · ~ se-

_:-S• El'ancisco •••........... ~ • · .. 20:000$ gundapartoda ordem do dm: 
~'::: Porto-Alegre a Urugúayan_a~ · · J5:.00Q$ SEGUNDA PARTE D.A.O_RDEM DO DIA 
'.:,:o··:~Bahiaao S.' .Fra.ncisco o ·Timbó. 15:000$ . 
~ :~::: Geritralda/ BahiiJ. .. ••· ... ~ ..... •. 15:000$ E' annunciada -a continuação da 2a discussão 
t'~-i:Mfoas & Rio.................... 1.2:000i]; do projecto n. 329, de 1901, decla,rando da -
~t· '->'1\liiza.mbinho. o ramal da Cam- ~ . . ,. competcncia 'privativa da. União .decretar 
? '.~; ' panba Norte e Tijuca ... ~... ln:OOO:;;I·' impostos . sobre gene1•osde. ori~~m estran· . 
~: , •, · :Bauana.l e Pr<tQa da Ro1mblic :~ a, •• .· · · .. geü'<.l, ·e. dando outras provtdenmas. 

· -- Guaratiba................... 8:0::-lOS 
·SancaCJ•uz a Itaguahy... •• ..... 3:600$ o Sr. Presidente-Tem a palavra 

, .Léopuldinri.Railway .....•. .- ... 60:000$ o Sr •. Calogorc:.s. 
'Leopoldina Railway (tt•echo mi-

i;"·,:~-.' neiru), ...• ~ ••. ·. • .. .. . . . . • . . . . 1 ~: 000$ o Sr. Calogera~ - Má o grado '~· 
2. :.laguu.ra a C;ttalão, · lTher~b~\ a difiicultlade uo assumpto e o fundado receio 
;_t .coxim, Catalão a Pa.Lmas e de. ten.zer ao concerto de orações, por diversos 
g}.>\ ·Alto Toci,tntins ....•. • ••.• _ .. ; 52:000$ titnlos nohveis, que, no debate. se tem feito. 
;·~-;~)Alcobaca. a Pt•ai:.L da Rainha.... ·15:000$ ouvi1·, uma not,a menos harmoniosa e .c,t.fida, 
.;~}' Sao.tos 'a Jundiahy .•.•. ,....... 15:000$ já. era intuito meu, SL'. Presidente, int~t·vir· 
':i/ Rio ·_Claro ·e Compa.nlua .Pau· na discussão do projeci;o que Yi!'!a abolira. 
·,\,: lista ...•..••••....••.. ~..... . 10:000.$ tributação interes,tadual. 

:' ,: Caxias a Ca;jazeira e Caxias a 0 Sa. ELoY CnAYEs ~v. Ex. sempl'e illu~ 
;2i::<.;Araguaya · · • ~ .· .. · ·•· ~ · · • H • • • 

12: QOO$ mina o debate. · · .. · . • ·. · - __ .· :,.:.:;s. Paulo é Rio Gra.nde~. ........ 14:000$. . 
' "~· y· t · o· · · t' · - · 15:000$ . o sà. ·cALoGERAS ..;... Coube-me, pelo acas(( 

~~-5_;:.,.m.c_•.'.• .. e·.: .•. ·. ·~·: .... ·r

1

_0_.a· .•..• ~.r .... ~ .. ·s~ .• ~ .. s:;. · ... -fi··. ~· .. :;~:.:; .•..••.•. d .. ·.~: ... ·.;P .. '·~ .•.. ;:.: .. ·... 37;;~ ~~I~~~~~~i:~~!~;~~~;J~~~l~~~!~~i ·. 
_ "' . ·· ·· 180:000$ tEn~vellção, : untes deouviraS.Ex. era, . at~· · ~: 
~ engenheiros -fiscaes de ·E8· certo ponto,_ ·volllntaria, _sibelll· .. q~e, , jtJ'st_i-> ~ ->. 
~,~g_\i~ga ,: cl~sse. ~. ~ • ~~ .~: . ;· ... -~ .. ~-. ~ •· ' 171 :000$ ficavel~ pelos meus antecedeJ1_tes .... Po.ltticqs, Já •. . 

'1,·0~.))ge~heiro.fiscal de t~1'ce~ra ... •.. ··. , 6 :00.0$ ~~o~~~ 'def~~ste1:e~~i~·~;~f~nt~~i~~~~ttfats~' 

i111i!:":;:.~· ~~~~"';~~f;·~:~ ~ ·. •· ·~~~ ~l*:~l$~~~ff[~~r.1~*·:~;~~~}:~: .••.• 
'ô;;;;~~-':·:.~;;~-/J: . 
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'c 'Aiâcia eclnamJugub:emente em meus ou" O Sn. CALOGERAS-'- ••. estou corto de que 
vidos a':l ametças aos Estados beazileiros de ~ntfLO S. Ex. se arrependerá do calor com 
leval"os de vencida, a poder de caohio e a que lev:.tntou esta thesc, e de sua, bíograpb.iu. 
pontaços -de lanÇa... · desejará arranc1r e::; ta pa·~ina tl'iste, monos 

piedosa. ~ · 
' 0 SR. ELOY CerA VES -Não foi ttssim que eu 
diss.e; .não é -todos os Estados ; sã.o o,:; Es
tados que se sublevassem contra uma lei da. 
União. · 

o Sa. CtÜ.OGERA.S- ••• para razol-os voltar 
a.o cumprim.mto e observancia. fiel- de pre
ceitos_ que S. Ex. reputaeonstitucionaes._ 

E,nãoo nego, ainda se não dis:3ipouom meu 
espírito a ímpt>Jssão, mixt1 ue a.swrnbro o 
tristeza profunda, cLtnsada pela therapeutica 
~pocin. . qHe S. Ex. aconselha para consoli-' 
-dar os laços de fraternidade interestadual, 
w.erdadeira e vocação â guerra · cí vil. 

. O.SR. ELOY CHA.VES- V. E~. não compre· 
lhendeu o_meu pensamento. O remedio viria 
:siosE~ta.clos se quizossom sublevar. Eea para 
-esse caso especial. 

. OSR. CALÓGER.A.S-Não qliero, ent1·et~m~os 
· abusar da vantagem c1u·e essa situação espe
cial me daria sobre S. Ex . , ao procuear re
bater os conceitos . aquj emittidos. Enun
-éial-os é fazer'-lhes ·a critica. 

Acredito, poi•ém, que, orador fogoso como 
S. Ex . . é, suas palavras foram além - do seu 
p e.nsa.mento ... 

O Sa. Er~oy CrrAvE:s-Nã:> apoiado; rei te-
r:.~, va a cada momento. · · · · · 

O . Sa. GERMANO I-IASSLOCIIER.- OJ?ensa
mento foi admiravelmente exposto. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU--O pen~amento é 
.este mesmo. A autonomia dos Eshdos é uma. 
~'ourla; e a. União é tudo. (Trocwh-se- vehe
mentes ap21·tes · entre os Srs • . Etoy Chaves, 
A.nü-·:o de .tl?veu e oulros 81·s. Deputados. 
.Soam os ty1npanos.) · 

O Sn. PRESIDENTE-Attençã.o ! Quem tem 
.a palavra é o Sr. Ca.logaras. 

0 SR. CALOGERAS- 0 nobre Deputado PJl' 
:S. Paulo é moço, _ S1•. Presidente~ QuanJo o 
tempo lhe tiver feito cahir neve sobre a 
fronte, quando o. conhecimento mats pro
,furidó do mundo e dos homens, adqu.rido 
lpehí. :F.·atica diuturna dos negocios publicas, 
!Jhe · itv~r. feito sentir mais ·de perto a reL~ti
vid:ide dasopiniões humanas, e lhe tivee de· 
moóstr~dô praticamente o que ahi~tori ' ·in
teira: prova .• isto é, .. que ~nenhuma. doutrina 
:vinga 'duradouramente pela vi()l13ncia, ·estou 

~ :certo dá que então S . .. _Ex., cu,ja carreira po-
;lítica; áinda em inicio, desperta nos seus 

· -an1igos tão funda~ esper().n~as, e: me àlisto no 
.nlll~Ü3l'O destes, enteO.OS ma,is-sinceros .•• 

fJ SJ,t; EL9Y (JIJAVES-Agradecido. 

· O Sn. EÜ>Y GuAYEs-Não apóiado. 
0 SR. CALOGERAS- S. 8:c, entt•eta.nto, 

foi alêm. Pr0guu a í'J.tlencLt. moral tlos b:s-. 
tados : accusou-os do terem .la.nçado mã.o dJ 
processos menos dignos, par~~ se rm·t.a.rom ao 
cun1primento das doutrinas consti&ndonao:;; 
e feL'reteou-os poi.'. alímcnt<trern intuitos d~ 
de::mn íão nacional. 

Nií.o, Sl'. Presidente; é noco::;s:\ri:t uh1a, 
contradict:t ímm::diata, e a.s rozcs dos Esta
dos · devem s8 ft.tzer ou vit· pa.m. mostrae -· 
qua.nto do injustifica.do ha, nestas incl•cpa
ções . 

Pela. seeiu.ção regiment<tl tlo~ oraúol'CS quo 
faltam a favor e contr<t o::; pt•ojcc:.os em dis
cussão, 1'ecahc-me sobre os lwmbr·os a missão 
alta e nobilihmte, alentadora. em Ci~U<L um de 
nós da energia ue no:3sos :-:;ontirttontos unio· 
naes, de dae immedilltta. resposta a. S. l~:c 

Procurarei fn.zel-o. Posl!a tL ,justiça. da 
causa dar á defesa. o que por cumploto ftd
lece ao defens~r. (.Naop11fliwlos.) 

0 SR: ELOY CHAVES-Ali;~:; t!L';t dcsnoces~ 
saria a defesa. Previ um caso I[UO se -pode
ria ·dar. 

O SR. l1AwmmAs-Nã.o allmcnf.o o intuito 
de.r·onovar a. discussão cplO houve nesta Ca
mal'a solJre impostos intoJ•csta.tua.es cou::;i
dera.dos sob o aspecto constitucional. Tudo 
foi di'to sobre oste assumpto. 

Não quero, entl'et;w L•J, flllC ost.a oscu~a 
comnioda pa.reça queece oncobt•it· a mioh:.t 
opinião pes::;oal sobre o caso: acho os impus
toJ inconstitucionae.~. alt.amrmto inconveni
entes, e, máo gr<tdo a bril h unto a.rgumen ~a
ção-que aqui foi adduzidn, pu.r:1 justi&ca.r 
permanoncia, desda cspccin tl'iiJUtal'ia o 
quadro oeçamcntn·1o dos Estados, .,ucr me 
parecer que não puderam SOL' invalidados os 
argumentos om que se funclam a.ctuelles qne 
cdiir'ma.m incidir . na censura. constitucional 
este gen,}rJ tributaria. Não só pola forma
ção historica da . nossa . . Constituição, não só 
pelo ostlldo da sua,· lettra oxpreclsa., como, 
principalmente, pelo cu mo que ambiento 
economico em que esse Estatuto foi votárlo, 
o quede modo claro e inilludivel a discussão 
do assumpto provou é que dominou o in
tLLitu de fazer-se do Brazil um mercado int :~ 
rior intt•ibutavel á União e aos Estâdos. 
(llfHito bem.) 

Esse . ponto de vista., Sr. Pt•esidentc, até 
certo ponto podm•ia fazer crer que soufavo' 
ravél á interpretação da.drL pelos nobres 
Deputados pOl' S . . · P[tulo ou pelo no.bré: 
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Deputado por Sergipe, nos projectos substi· o SR. Er.oy CHAVEs-Foi falta minha; ·não 
tutivos. que aquL. foram apresentados. Não; ha. duvida.. · 
voto contra ambos ~é a explicação do meu 
voto que venho·tràzer á camara. · · O SR. CALOGERAs-Do que affirmei, .Sr. 

Q_uer. se considere este imposto consti- Presidente, temos varias prova.s: no casçi es
tucwon.l, que1• so .o considere inconstitucio~ peclal da lei eloitoral, são repetidos artigos· 
nal, o · resultadO: p1•atico é 0 mesmo ·: a constitucionaes- não que _elles venham ex~ 

' inutilid;?.dé ou a ·· incon.stitucionaliclade das planar. a ma teria, mas unicamente para qus 
medidas a presentad.as. _ no mesmo texto legal figurem todos os ele-

- . Não h ·, muito tempo, um jornal destct, ci- mentos gue }')ossam conco1·rer para a com-
~ade, alludinâo á discussão que ia travar se pre.hensao exact<.t do assumpto; .mas, nos 

,sobre o as::;umpto; não s 3i por que motivo, artigos subsequentes, veem deJuz1~as as ro-
_-f~z·me a ho~rLt ue citn,r _::t minba opinião ; gras que represe~taD?- o desonvolYlmento do 
c1tou-a, poeem, de . modo 1nexact0 . ·. · pens_a.mento constttucwnal. . _ 

Acudindo · . d · t t Nao so trata do mesmo facto em relaçao 
.- . . . Imme. Ia amen e ao appe~o aos projectos que aqui teem sido apresen-

as~unJ~~1t?, ~rocm:·m 8 I? uma. commum~~?ao tados, substituindo o do Sr. Se1·zed•>llo Cor-
de P a~ ~mhas? . com tc.:>da a _ mvtlestm e 1·êa, quer pela illustrada bancada paulista. 
c~m o .~a.wr recew. de .. rnmha 1ncompeten- quer pelo nobre De.putado por SergiJÍe. · · 
cia.,_, SUJe~t.ando-me ~ crltwa dos dvutos,rest,~- · E, pa~a provai-o, acceitarei em .Primeiro 
belucer meu pen::samento cxa.cto. . . logara/preml~sa de _que são . inconstttucio-· 

Com profundo jubilo, porém, Sr. P.resi- naesos.imposto~, o que, aliás, é o rneupontl) 
<lente~ vi que até agora, na discussão empe- de vistã,. · .. · 
nhada s.Jbreeste a:::;sumpto, os illustres ora- Foi dito pelo Sr. David Campista, e com 
dores que o discutiram. quer ome.u parti- toda a razão, que, desde que os Estados tfi-

· cul~Lr ami[?'o, .. o Sr. David Camp1sta, quer o butam a importaç~o interestadual; consi-
. cmtpente J_Urisconsultoi o Sr. Augusto . de derando . este poder como cabendo no texto 
Frett<~S, 9ue1• o meu digno e illustre collega, constitucional, não seria uma lei vo&ada. 
o S1•. Joao Luiz . Alves, todos elles acceita- pelo Congresso que jmzesse peias a esta fa-
ram inteiramente o ponto de vista em . que cultlade. . . . . 
eu. m_e havia collocado: inutilidade, si as O pensamento do Sr. DaYid .Campista. não• 
taxi:l.s sã~ inconst,.t;ucionaes; _· perigo einconstic ~ foi, talvez. bam comprehendido p~Jlo nobre 
tucionahdade, s i; Od impostos não incidem na Deputado ·por S. Paulo, quando S .. Ex. al
cen~ura dct Ca['t~ de 24 de fevereü·o. • . .llldiuá propaganda perigosa que :istu rep1;e·· 
• cJá a~ora, poiS; não (~a opinião humilima sentava. 0 . qU()O nobre . Deputado a.ffirmou 

do: Deputado ct_ueor.a se dirig~ á Carnar:l que foi que, cómo expressão de direito c.>ns.titu
. _._ .. ·está em quesuao, e, com - .mi\lS -vigor, posso cional, ha a Constituição, em primeiro logar, 

.entrar no debate, amp:1rado-em. autoridades e em segundo logar, em plano inferior·, por-
tão elevauas. tanto, u. lei que dena· deflue, na opinião dos . 
• Em toda a discussão trav-a,d<;t, um dos pon- dignos Deputados por S. ~Paulo. 

-tos que sempre me pareceu importantíssimo Os Es1ados, portanto, continuando a tl'i-
foi ~justificado da intervenção uo congresso. butar, fal-o-hiam baseados na interpretação 
.. Nao· ,basta que um texto da lei ~e;j,.t riO'o• po1· elles dad<1, do.:l proprios texto:~ consti
rosamente consLituciunal;. é indispensa~el tucionaes, eá lei que porventura passasse 
que esta intervenção estabeleç~a Dorm:.s !Jra- no Congresso Fedóral neg ;riam o m.Lracte-· 
ticas ele acção · ~ ristico de respeitaJora do e::~tatuto funda· 
- · Ot•a, é exactamente o que !3U nego aos mental, isto não só por convicção, como por 
·projectos que foram apresentados nesta necessidade. · 
Cas~t. A situação, pois, seria a mesma actual. 
. O meu nobre amigo, o Sr. Eloy Chaves, Qual será a sancção pratica p~tra,mn caso 

·:: _:cujo nome· peço licença · para declinar, al- · destes~ 
:. 'ludiu a este ponto e declarou ·que a compe- A lucta contra o imposto partirá, eviden..:. 
-tencla. in.lluêLivelmente, era do Congresso. temente, do .contribuinte, e, em ultima aua.,. 

. - - Atlmitta.mos nãQ'.h~ja duvida,; mas bas&a lyse. eni ultima instancia ao Supremo Tri~· 
isto pa.ra JustifiCÇLl' a nossainte1•venção? Si da bunal caberá proferjr uma deCi~ão em espe..:.. 

·· .rogt'a adoptada 11ão decorra noí'ma àlguma cie •. Na lide qua entfío se estabeleça, é claro· 
,de. acçiio pu.ra . sol ver tV c1uestão ~ . ·-- · que. a opini~o do fendida pelos Estados se 

Foi exaetamonte . o que não ·me pareceu basearú., ·não na lei, porém no facto de não 
uoccorL'Ol' da. argumentaÇão de S. Ex ._,.1utu- ser elht' conforme aos preceit.os constitucio·· 

._ l•ttlJn.entCI po1•.faltu. de meu espirito, . que não naes. 
-<'r1Jcançou .. lobrigar qa· ._expo:::iç:ãq ,de·motivos Assim, . noeaso de pn.ssar o. lei, e nu, hy-
:; f~lt:lJ o p1•inc.ipio- exactO ... ·. · ; · .• pothcse que figm·ei de ser ·tnc)nstitncional. 
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~ste imposto, tudo vae gyrar em torno do 
texto preciso dtt Constituição da Rcpublica, 
isto é, a situação será a actnal, sem tirar 
nem pôr. 

Pensanl. que esta Lei ' Permitte uma. como 
que federação dos intm'es~es dos contri
buintes, uma aUia,nça ou ligG. dos contri
buintes destinada. a protestar cbntr,, o im
posto. 

Não me parece opinião inteir·amcntc acer
·taria. e:)tc~, porque na pro1)ria, Con8tituição o 
fac&o está previsto e na situação actual é 
permittida essa federação de intero~ses, de 
nwdu que a decisão especifica da.da pelo 
Supremo Tribunal abranj:l, não sómente êt 
este ou <íquelle contribuinte, ma.B a uma, 
classe inteira delles. 

. Assim, ainda. sob . este ponto de vista, ne
nhum auxilio vem trazer o projecto que se 
quer votar. 

Portanto, quer em um ca~o. quer em 
outro, o que se verifica é que tudo ha de 
gyrar em torno de textos precisos dtt Consti
tuição Federal. . 

Tenho uuvido dizm' que a 'votação de uma 
lei dessa natureza. vem permittir uma ac :ão 

· corno que offidosa entl'e o Governo Federal e 
o·Puder• Executivo nos Estados, pa.ra, dentro 
em um certo pr,tZú, poder-se chegar a uma 
eliminação progressiva e gradual ·elos im
po~tus. ínterestaduaes. 

Pergunto : admittindo a situação actual, 
sem au:dlio nenhum. não teem, tanto o Poder 
Federal como o Poder_ Estadoal, comp :tencia 
paru. tanto, devidamente autorizados os po
der·es du Estadu pelas legislaturas locaes ? 

Evidentemente. Portanto, nem síqucr sob 
este ponto de vista ~ . lei vem tl'azer auxilio. 

Além elo · que, admittida. sempre a. pre
mt.,sa de que são incoostitucionu.es os impos
.,os interestaduaes,não me parece curiu.l. (é o 
aujectivo que se devo cmp ·egar) que o poder 
in<!Umbido de fazer a lei venha, até certo 
pvn ;,o, auxiliar u, manter-se umtt situação de 
íi.Lcto fóra da Constituição, qual seja a tole· 
1•ancia de taxas acoüU:adas de francamente 
inf'dngentes ·desse t9xto. 

Cumpr·uhende-so que o Poder Executivo, 
que tem de applicar normas juridicas a si· 
tuações de fàcto, que, portanto, tem duas 
co usas a conside1·ar -a norma, juriuica e a 
situJ,ção de fac-to- possa, fóra dos termos 
)Jrecisos da . Coustituioão, admítt.ir e.:;sa tolo· 
ranciae o estabelecimento desta solução com
priJmissoria; preparatoria do restabeleci
monto · in l.eg.raJ .. da: lei, sem que · tal facto 
yenha,por assim :dizer, ferir o melindre con
stitucional de cada um ue nó;L Que, porém, 
o poder incumbido · de Jilze1· a lei, como nós, 
ou que o Podér Judiciario, interprete da lei, 
possam- dar guarida a :-ütuaçõ·e:nl'essa. natu-
reza.,. t~ o que me não pa.reco curin.l. . 

Acceitemosa,gora, Se. P1;esidente, a outra 
premissa - são constitucionaes os impostos. 

. J;:i. declarei. não é es;e meu ponto de 
vtsta, mas, quo ô a doutrina sustentada e 
com vigor, ba.sta, para provai-o, a discussão 
travada. nesta Casa. · 

Si os impostos são constituciol1aes, não 
ser<i a lei. que Yamos vot<H', uma o trens[!. 
flagrante ü. autonomia financeira do Estr.tdo, 
a <mtooomh,, financ0ira.. que é a. base de su::.. 
autonomia administrativa e poliliica? 

E é preciso notar que essa invasão na, es
phera tributaria dus Esti.~dos, U(lmittilLo qne 
os imposto.-:; sejam constitucionaes, cs::;a in
vasão só so pou(:'ria justiílcar pel::t disposição 
do artig9 que cU ao Congres.so Foderal a fa
culdr.de exclusiva do rcgnJar o commercio 
interestadual. 

Sr. Pre::;Identc, quando orava snbre este 
ponto o nobre Deputatlo pot· S. Pauto, Sr. 
Jesuino CarJosq, ttve occasiãn de,em ;~parte , 
J.izcr que a theoria por S. Ex. defendida..:_ 
regular nem sempre é ta.xar, méts taxar im
porta sempre regular-é esta.: que uma 0 
a espocie, e . uutra (·, o genero. 
· Autorizar essa. in vc.tsão na. e::5phera, tri bu· 
ta-..·ia dos E::>tados baseando-se no po .er gue 
tem o C ·ngresso Federal de regular o com
mercio inter,JSt<1dool, quer me parecer uma . 
exorbi&anc1a legislativa.. 

Pn,ra mim, porr.anto, o gencro ê regular! 
taxar é simpL.·smente a especíe. · 

Mas. essa~ duas funcções, que na discussão 
se tem querido ligar de modo absoluto, não 
o sàu do factu. E para justificar e:lse pont.J do 
vistlt, não invoco sómente a nossa Constitui
ção, claeissima pa ·a o caso. Fundo-me; tam
bem. compara,ndo, no texto menus claro, q.ue 
é o dos Estado.:) Uoül.os; c como a minha in
terpretação seria de nenhum valor, eu me 
apadrinho na. autoridade incontr'astada de 
Mar;:;ha.U })ar.t o dizer: <<\Ve thiuk it vot·y 
clear that; it is eonsídel'ed as a branch of 
the tttxing po,,-cr.» · 

E mai~ longe affi!'ma sohro a inconfundi
bilidade das duas fnncções o seguinte: 

In a sepa1·al:e clause o( the eíwme1·cttion 
the potce>· to 1·eguf.ate com?'MJ·ce is given., as 
being entirely- clistinct (í·om the i'i.r;ht to Ievy 
'tccxes and irnposts; · aml as boing a neto ]JOwer 
not befo;·e co71fe?Tecl. Tlte constil1.~tion, then. 
cnnside>·s tllese pot~.;eJ·s as SHbslcmtive, and 
d::'stinct /rom . eac/, olhe;· ; <.tod so places 
them in the cnumeration H contains. (On 
the fed e;·al · Constitulion, pg. 298.) 

-E' nesse,:; tt·echos, citados no pa.recar la· 
v1•ado em 1896 pela, Commissão Espoci:tl in~ 
cumbidn. . de eswdaP os impostos de expor· 
tação dos Estados e qu.J define quaes as co1l
diçõJsem que(\ livre o commercio de caho· 
tttgem; ú no P<Lrecm· então lavrado pelo meu. 
eminente eollcga; Sr. Francisco Yeig<L que 
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:·_-- _~e'\1 .-~0:~()rÍtro na citação · <le MarshaU; a que Portanto, Sr. Presidente, acceita_ uina. ou 
· ·.má refit•o, ·.os fundamentos da opinião que outra p1•arnisa[L, o resultado pratico dos pro~ 

défendo. . ·. . . · .. ·... . jectos em discussão é nullo, e a classitlc;:tÇãó 
.. : (Of(l,, o pôderde regula.r, comj f vi dito bri- a fazer se é que ou são "inuteis oú são ili-

• _11umtemonte pelos oradores que m_e antece- cons~itucionaes. . . . 
deram na tribuna, não se confunde absolu- . Por que. poetanto, provocar .· estas luctás 
'tamt•hts com o .de t:1.xar e vem a ser dar o irritantes que veem simplesmente perturbar 

.-. eorJjunc·to dJ garantias que pt•esidem ao a vida dos Estados, c -ís'tó pt•incipalmerite 
: C()tn.mercio interestadual, prescrevendo as quando exi::ite uma base normal tão facil 

">--:ragras que o 1-:overnam, nunca, porém,~ dus- para o accordo,e que é o consenso uilanime, 
:~ : ~ cendo á. taxação. E si VV. EEx. me retru- de que fazem parte os proprios Estados, ·de 
·C:t.rdm qlH~ a ahJlição desses impostos não é que si taes impostos não são inconstitúcio

: .:·ta~ação, pedirei licenç~aparalembral· quo a. ·naes são pelo menos aUamonte inconveni
·--,_àbolicão é .o limi.te da. tributação interesta~ en te3 '? 

.. · ~aual -qtfando o \ralol' das taxas diminue o Po~· que, poi'tant9, lançar mão dessa arma 
tende para 'zero. E', . pois, o caso-limite da de guerra, que f<ttalmente serü, confiada ao. 

·taxação. .. · PoderExecuüvo,antes de empregaros .meios 
Mas não qucn•o demorar-mo sobro este sua.sorios, as palavras de paz, todas as solu-

-ponto. çi)es c011ciliatorias entre o Governo Federal c 
r{o emtanto, lembraroi o seguinte: qual a os Estados 1 

.-. 'sancção pratica para o caso··? Sãoconstitu- · .. Per que ·antes de acenar com o ramo do 
:· -cionaos . os >ünpostos interestaduaes; ·não o o1iveiPa ir immediatamente brandindo uma, 
_ :é, poi·;, a lei e ella' vem simplesmente per- espada de dous gumes." como esta~ 

": ,tuJ•har a economia financeira dos EstaJ.os. ·Mais ainda. Sr. Presidente: evidentemente 
:,. QuaL _a saricção pratiéa? Desde que a dis- nínguem, taxa pJn' gosto; são as necessidades- · 
·.cussão. vorsa sobre a constitucionalidade e .dos Estados que· os teemlevàdo a. desenvolver . 

':· ·.sei·?,' fi:l.talmerite o Supremo Tribümtl Federél.l a sua tributação, . e nunca intuitf)s . de .f o~ . 
_:·,que ter<'t ~le vir lJl'o_nunciar-se em uhima meutar a de;:;iat~gração de nossa Patria . . ·. , 
, ;;; i_p :~t~ncia, _ !lão .· ter:í Jogar essa intervenção A questão não dàta de hoje; vem de setenta 
.-,--a;r·mada de: que falloti S. · Ex. anuo a ti• ás. . . . 

::r:: cQ SR. ELOY CHAVES-V. Ex. está abusando . 0 SR. FRANCISCO SA'-E nunca prejudicou 
:"Q.e!S;;;,. · intervenção armada; · esUt fazendo_ a integridade da patriu, 
~ de! la. um ponto_ que não estava nos meuf!l O SR. CATJOGERAS-'~Exac'amente. Não te
._, ·~ ·.~lculos e q_ue nao consta, do r~sum? do m_eu nho 1•e:n:iedio aaora sinão desonvólver uma 
,;:-dJSCUt':.-m do Jor·n(ll do C?1nme1·cw, aliás ~mt~ observação 'q~e fiz . om aparte ao nobre 
. beJr,t u.paohado, .o do discur~o que publlcarm Deputado d~ S. Paulo Sr. Jesuíno . Cardoso. , 
:_ ... 'IHt ultegra depms d3 amanha· Perguntei aS. Ex. po1•que não alludin, ao 
~: Rc·.feí•ia-mc só ao caso do Governo quot'Ol' nome dos l~stados onde abusos desse genero 
::: -desobedecer Ct. loi du, União. · toem appaPecido o S. ·Ex • . ro~pondeu que 
:'.\_: o SR. FRANCisco SÃ-E' 0 I)Ho_s ego da não e1•a_ istó conveniente, pa1•a não irl'ital'. 

lJ ·- a, questao. 
nJao. Peço licenÇa para discordar da, opinião do 

_ - O SR. CA LOG ERAS-:-V •. Ex. foi tão longe nobre Deputado. Não estamos aqui para dis .. 
- ··q1w aLé aUudiu· a Caxias, dizendo que ello cutir casos theo1•icos e sim casos concretás 
;::~~·oi n1aíor em suffucar• as . l'evo!tas do que d?· sujeitos á .nossa deliberação. . 
·:;·;:fendendo nos campos de_batalha. estrangeiros Curioso sel'ia si, no estudo de um problema 
iL:a hom•a nacional. qualquer, não fossem e:~tudados os seus fa-
i):~~: osa: ·FrM.NCISco SÃ-Não póde existir a ctures; e um dos factores capitaes, na . 
i:, :"i"União sem.a autonomia dos l!~~tados .. . .. ·. · · ~~et~~ou~~~oe~~~~~·:asâ~~~as~a~~~~ ··o. estudo 
:. : Q ,SR~ ÓALOGERAS_: V . . Ex~ deve agi.•ade- . Para issg _ procuréiJ•eco1•re1·~ nãO a .simples . 
) çor-mé o ·ter-lhe ·proporciopado ensejo de ·pbrases vagas, sobre . o que produz·.· o im· 
:x~ ~~st,ringfr o alcance perigosissjmo da dou- postÇ), sobr.a os inconvenientes _. da taxáçãó, . 
f''~~I!ÍU~ . e~pendidapól;y. Ex. ..... . . mas, nos -orçamentos estad~aes, ._ao valor. 

.~:if~_ ,~:,_·,··_ o._ · ._-.'._SR_· . • _ . _ E_~. L~Y ._c_ nAvEs--_O_s -meu_ s __ · a.par_ tes são preciso dos reddltos que elles 'representain, e 
,. · --· fi naf:\ men_ sagens dos pres_iden tes o governa_.· .... 
f~;wera;:; recti ca_ções; não os leve a mal, por~ d · d " t d f d t -d t b · 
~··y9ge ' ~~b?: ~~a,Ftoadmiro . _· ... oseutalento. l~~~~enofoEde~saoss,e;~ec~~sa~~!1~. · o .. és a 3· 

:;t,:;, .'o•s!t·. ·CALOGERÁ~Í~E. v~ Ex~ sabe quanto . >No quadrq - tributaria . do· Pa1•á ·. oncon.; 
.::~}1ne .•corisid~ro hoiuado ._ com a sua ·ciollabo- tram-so como incidindo na <Sensura da t11;~. 
}~ :ràÇ~o~ · - xa9ão interestadUa.l os chamadQs direikS 
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de desembarque. Esses direitos represen- e nesse rwt. 8·), relativo a.o porto de Recifo, 
tam, reduzidos. a papel, visto que, como so declarou o s !g11intc : 
sà.hem vs nobres Deputados, o orçamento «Qn~ndo o~ generos ou mercadorüts _sujei
do Pn.rá é feito sobt·e a base onro, repre- tas ao 1m posto a quo se reft'Pe o art. lo §5° 
sentam no orÇa.mento de qua.si 13.000:000$ desta lei tiver·cm ·de :;;cr expot'tarlos por mar 
uma fra.cç.'ão de ~~:n: 000$, i::;t:j - é, menos de para ou :.ros E~tadJs, o dono ou con::ligna:t:tPio 
2,6 °/odo Gotal orç:n.mentario. depositará na Rocebo,.iul'ia <l impor·tancia. dos 

:Mesmo alli, como se vê dn. MenS'tgem respectivos Uiroitos, otc. 
apresentada ao Congresso Lrgislat~ vo pol.o «§ L o Conferida. ~" col'ticl:lu com o dc:-;p:~cho _ 
actual g~~vernador, nosso iUnst1·e ex-~ullcga, de reoxportaçã.·), vel'ific '>n •lo-se que não estc
u.Sr. Dr. Augusto Montenegro. não se en· jtvidu.da. etc. etc. sndd<tda. baixa de rc
,.,ontra. reluctancia na sub:Stítuiçã.o do;;:sas spon:mbiiida.de e immr.ditttamr.nte rest.i Guida 
taxa.s. · pela. repartiç·ão <L ímp.Jt•ta.ncia em deposito.> 

No art. 9" vem· peuviden :ia. analog:t pa.l'a, 
l\Ia.is eloquente do qtw no Parú é 0 que ·outeos poetos rlc Pm·nambuco. 

se nota no Ce<tl'<í Existindo sob o nome de Uma. vez vel'ifica.da., portanto, a. reexpor
impost ,g de e;tatistica, e:;sas t.axas fMam j;ac:ão do lH·oducto, sobt·e elle ve1>.;;a a. rosti
suppr·imidas em 11100 pelo ox gover'nador tuiçã.o do impo:~tu 
81'. Senador Accioly · O digno sncces,or. Mesmo alli e:-;sa,s bxas tiio lHi1lsina.d<tS pro
porém, daquelle em.nentc che~e poltt ico, .o duzem, em um or1,:a.mctll.o dP- 9.000:000$, 
illustre Sr. Dr. Pedro Borges, vm-se na obrt- <flV.tiJtia. illi'el'ior a :)50:0008;, e pelos homens 
gação de restabelecer et~l 1D9l esses. mc:;mos puhlicos mais eminentes d.aquellc Estado ten_1 
ímpustos, sob a denommaçao-de nnpost·JS sido feita n. docl<Lt'at;ao de que e~sor:; impos-
do consumo. : t t d d Dous motivos deter•mina.ram o restabeleci- 08 represen am nma. arma o eresa con-

tra a. taxação dos pt·od netos do gs1,,~do pelos 
mento: lo, é que, deante da lutn. que ia tra- outros e nunca. um:.t figm·a pol'mt~nente nu 
vada em outt·os Est'}odos, não era licito ao (luadro fisca.l. · 
Ceará deixar de se ti.pet'ceber dos meios de 
der sa; 2o, o valor co1n que essas taxas con- O SR. EwY CukvEs-Danrlo ao gshdo <w
tribuiam pa1•a o equilibrio do orçttmento lllitS de repr .\s:.tlía., o que <~ oxpressa.tnento 
esta.dual. peohibido pBla Constituic;:i'i.o. (!!a outros 

Lá ta1nlJem não se encontram vestigior:; em aJJctr/.es.) 

net1hum dos documentos emanados du.s a,u O Sn.. GALOGEitAs-Ghoga.rci l<.L. Estou es· 
tot>ida.des; nunca se encontram vislumbJ·es tutla.ndu E~ta.d.o }:or Esta.rlo, tlos quo tcem 

·de hostilidade á sub;;tituiçiio desta especie essa espeeie t;ributar-üt. 
tribuml·ia. Passo agol'<\ u. Ala.goas. 

Pernambueo, a que se fez allltsão, salvo Q11ando allí fui govm·nador, o i i lnstt·c 
erro, quantlo se referiram u.lgun~ Ol'ador•es SJ'. Gabino Besouro iwstituiu, pn.t·n. acudit• 
<~ trib .ta.ção do sabã.o e ií t•1xa especial de tLS necos::;idadei3 orçn.mcnta.rii~;-;, _o irnposto 
(:i 0 /o SJbre generos importados tondo sim i- ::;ubre o gyro commnecild. do11 r.t·o do r;ut•t•itot•iu 
lari:Js na producção do Estado -PernambucJ do Estado; l'ecahia inclirecta1nenLo sobt·e as 
tambem não constitue exccpção · opm·açõus cornrnereiacs q ne .h i so ro:.Lliza:-;-

Nesse Es1.ado cumpre ter em vista. que o sem,impost~_~ esGc U.bsolutamcuto euusr.il,u
·poder legislativo estadual estabeleceu regr:1 CÍJtml, sobt·o o qual consnra. ncnltu1nn. podia 
'que torna tt inciclonc_ii~ do im_pusto a~solutn.. ser feHu. . 
. exclusiva solJL'e a 1mportaçao nu.cwnal c Este imposl;o, p;H'éln, como acontece com 
nunca subre o tra11sito. outt•o que lia em Pet·nambuco, et•a uma titxa. 

No orçamento voüdo pari~ o excl'cicio elo de repal'tição. Provocou grt~nll.e Pcclu.tmv;ãu, 
1 de julho de 1903 a H:/04. isto ~. para o ot'- Cl'CJO!!- diíUculdu.tles quo s1~mpro oxistem na. 
çamento vigente, figura no quadro tl'ilm- colmtnç~u. das tt~ms diL•uctas o, devido <ís so· 
tn.rio, no§ 5o do ar~. 1°, o seguinte: 8 °/o licitu.ções do commercío lõc.tf, foi tL'ansCor
sobre a vator official dos p1·odt~ctos nacionaes I mndo em outro que sob Q nome do patente 
entra_dos P __ or te.1·rc; ou )Jar. 1JU!_1' pr.o·a o cons1.ono, com_merCiat ve:u gravu.e. a importação, quer 
que· tenharn st?mlares _tabrtcaclos no Estado, na.ew~<11, quer estra ngou·a. . 
.com. e((}cepça:o dos segtt-mtes, etc. , .Mats do uma voz tem acontec1do que os 

Portanto, reca.ho sobro importaç:ão mtcio- contdbuintes, ,julgan .!o-sc l!~sados, indevid<.~-
rial. ment.e tributados pot• esta fót•ma, teern r>o-

No a.ri;, so foiostabelecido, o qu > pat•n. corl'ido ao Poder .Judiciario, que lhes tem 
mim é uma ospocio , fi:->cat incon voniente, dado razão em varias occasiões. O resultado 
mas que muitos a.utores defendem; o dra-w- .(\ que nesse Estado: ern vbedtencia, {~ doutl·ina 
back para separar os genel'OS d~ pl'vC?den- da::~ sentenças, i:le tom substi~uido immed_iu.· 
·CÜ\ estr.mgeirtt dos de pl'ocedencia. namonal tn.mente a patente com.me1·ctr.ú pelo ant1go 

Vol. V <i7 
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· -imposto, voltando depois, porém, a instan
. cias qo p;·oprio cmnmercio local, a ·sel' cobrado 

outra. vez o imposto ·sob a denominação de 
põ.tente comrnercial. . . : 

Aind~ naquelle Estado, que figura no qua
dro c~ue teyei occa.sião de publicar, annexo 
aQ. meu discurso, eom · o orçamento de 
L955:000$, á valor deste imposto de paten
tes representa. apenas 341:000$ no exercício 
que findou em W02. . 

· P<tsso agora. a estudar os Esta.à.os que mais 
de perto conhecemos, S. Paulo e ·Minas. 

Em S. Paulo, hn. se tonta. annos ... (os dous 
Estados se parecem tanto que o que figul'a no 
codigo tr~butario de um quasi que se póde 
repetir para o outro): em ~. Paulo e Minas 
ha setenta annos que, com o nome, que tem 
mudado, de taxas itinerarias, taxas de bar
reiras, quotas de utili'zação de enhadas e 
impostos de consumo, se teem cobrado im
postos sobre a impoPtaç:ão. 

E' exacto que em S • ·Paulo no orça monto 
vlgonte ha uma disposição que procura eli
niinar de modo completo este imposto. Não 
foi, entretanto, possiv.el supprimil-o. trtnto 
assim que em lei ·ultimamente 'Vot<1da, a de 
7 de .abril de 1903, não. se aboliu C>ste im· 
posto: especialisou-se a receita dello. 

· 0 SR.. ELOY ÜHAVES-Pol'tauto, a noss:1 
posição é insuspc~itéL. 

O SR. CAL11GEH.AS-Nilo ha duvida. 
8' o illustre ex-sect•etario dos negocios da 

Fazenda d.aquolle Estado quem~ su::Jtentando 
em sou magniftco relatorio, ultimamente 
publicado, a necessidade de se eliminarem 
essas taxa~. declal'a o seguinte: 

«g' preciso que fique bom cla.ro que não 
i'oí nma innovação introduziria com o novo 
regirnen governamental, pois ellc existe 
desde 1835. » 

0 SR. ELOY CHAVES-E' preciso notal' quo 
este imposto ti cobrado sobre o ctd'(\ que sahe. 

' . 

0 SR .. CALOGJJ:RAS-Em parte, mas não exn 

um excesso, com o decreto n. I. 490, de 11 de . 
dezemb:·o do 1901, o qual, en confesso,e sou .. 
insuspeito pois faJlo. do meu proprio Estado,. 
era uma verd~deh•a pauta aduaneira, com_ 
301 artigos. 

Em re1açli.o a esta questão, porém, devo 
lembrar que, de então pn.ra câ, muito se· 
tem voltado para teâs e, desde o a.d vento do 
actual. presidente do Esta.clo, pela organi
zação das novas pautas, o que é attribuiQ<'iO· 
exclusiva do Poder Executivo do Estado, c·· 
mult.ipUcando-se as isenções, se tem cor
rigido· este defeito e se tom diminui do, e 
em grande escala, o valor dos tributos que· 
pesam sobre este:.; generos. 

Para provar, Sr. Presidente~ até que pon-· 
to é minima a aggravação que provém da 
aPrecadação deste imposto, -basta dizer-e já 
foi dit6 desta tribuna por meu honrado com
panheh·o de bancada, Sr. David Campista
que o valo e total dos impostJs arrecadados· 
em Mioas, que vae a 2.100 contos, ~mais ou> 
menos, não rep1•esenta sinão um e IJouco po1· · 
cento do valor total da. importaç.ão. 

Em S. Pitulo ainda. é menor a porcentagem ... 
No E5hdo do Paraná :tambem existem 

estes impostos, e é exactamente o Bstado
onde mais avulta a porcentagem com quo· 
elles entram no quadro dos recursos Ol'ça-· 
ment:.trios : em um orçamento de quasi tres 
mil contos representttm estes impostos 700 
contos, isto é, 25 o j o. 

Mesmo alli, porém-e o tenho ouvido t\ 
homens publicas daquelle Estu.do-não são 
infenso.> á. possibilidade de se substituir essn 
especie tributar in.. 

Não ha. muito tempo, em mensagem a.pl'O· 
sentada ú. Assem·bléa. Legislar. i v a do Estado 
de Sant.a Cattmrina, foi divul~ado urn tele· 
gra.mma do illustre governauoL' do Estado 
do Rio Gra.nde do Sul, lembrando cp.to os im
postos qun alli tinham sido u1timamonto lan
çados sob1•e impo1•taçã.o reprclsentavam ape-

clu~vrunen~. . 
nas a represttlia em l'olação ás taxas lan
çadas sobre aproducção l'io·grandense nos 
Estados pm•a onde orLt oxpo1•tada. Devo lcmhl'll.r que em s. Paulo, cuj:1 

renda em 1902 foi de quasi 38 mil conto3, 
este impost.~ produziu 2.109 contos, isto é, 
cerca de 5 1/2 °/o do valor glolHli da arreca-
dação . . 

Alllldo a.· este alga.ri.:;mo, porque tem im
portancia pa1•a minha. conclusão. 

Infelizmente, por maiores QSforços que· 
tenho desenvolvido, não me foi possível 
obtm· d ,,dos financeiros precisos sobro os Es
tados ·do Rio G1•ande do Sul, de Matto Grosso,. 
do Maranhão e da Para.hyba. Nos outros, que 
estudei, não encont1•oi vestígios dessas taxas, 
si não em oito Estados. 

U.r,r SR. DEPUTADo - Na Pnrahyba, creio,. 
ca.da pacote ou volume que entra paga 
fixamente uma taxa de 1$500 ou 2$000. 

J~m Minas, do me5mo modo, devido a.os 
mesmos IH'incipios, o quadro tributiu'lo do 
l~stado sempre considerou esta especie. Le
vado po · difflculdades financeiras de uma 
premencia inilluflivel, o Estado vio se obrl
gado a desenvolver a taxa.ção que l'Ocallia 
sob1•e os generos de importação no seu ter
ritorio, o que alli ~~ chamado actnn.lmeute-
mposto de consumo : chegou.so mesmo a 

O SR. 0ALOGERAS- Não me foi possivel 
obter informações, de maneira que, il:l. con
clusão a que chego, sou obrigado' a eliminar.· 
aquollas quatro circumscripções. 
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Pelo que acabo de lembrar, Sr. Presidente, 
.!e verifica que os clamores levantados contra 
as taxas interestaduaes não são levantadas 
pelo commm'.:!io local dos Estados p"dncipal
roente. 

E é f<\cil com:prellender a razão de ser de 
similhant@ phenomeno. 

E' que pela feição especial do no~so mer
cado, j<'L não é Bobro o cornmercio local que 
incidem dofinitivamente ns tuas; a sua 
repercursão se faz sobre os grandes merca,
dos do littor.al, Recife, Bahia, Rio de Ju.nei
ro, Santos, S. Paulo, Porto-Alegre e outt·os, 
onde se acham as casas fornece !toras. 

assim quo em muitos pontos; no meu Estn,do, 
por exemplo, em Uberab:t,em Boilo Horizonte, 
em Curvello, em Ouro Preto em Juiz de 
I;óra, centeos s~cundar•io~ de (Üstri buição se 
torm.am ql!e lDftuefl!_ para: que a rcper
cusilil.O do Imposto nao ma1s se tlê no inte
riol' do mesmo Estado, porém fóra detlc. 

E' sabido que essas hxas em geral são 
cobradas, ou po1' meio do talões, que acom
l)anham os despachos de mercadorias nas 
estrad ~s de ferro, ou com guias annexas aos 
despachos alfandega.eio.-::, ou por outl'os meios 
equivalentes. 

E-se onus acoro.panhn,, portanto, o des-
pacho. · 

A~sirn, a questão é saber sobro quem se 
dá a repercussão do imposto: No caso das 
encomrnendas directas do retalhista. ao mer
cado fornecedor no litl;or<.tl, é qucstã o muitu 
controvcdida s:tber . em ctuern r~cahe finn.t
mente o imposto. 

Antigamente, quando eram m <tis fulgu.das 
nossas condições economicas, não se ligava 
grande il'nportancia ao rigor des:ms taxas, 
taxas, que effecti vamente muU;o pouco, como 
valor peclmia.rio, a.flectam o valor ~.a, mer
cadoria; e ora sobre o retalhb:ta. que inci
diam, sém repercussão. 

Porém, com o incremento di\ concut'roncia, 
com os nussos sel'tõos invadi1los, como estão, 
polos ropresontuntes di.tS casas do littol'tü, 
o que S·3 nota é que o mil.nter-so um terrono 
,i:'t commm·cialmentc conquistado é a lucta 
uo todos os dias, a, quc::~tão <l(·J vida c de 
mot•te, pu.r·u. não obrigttr as caS'.LS fornoce
dol'as i.\ l'echarom n,s suas portas. 

Dahi se . ol'igina que na concessão do fa
YOL'l3l:l feito à retalllistas: muitas vez<is acon
tece ·quo, si não no todo, a.o menos em parte, 
o impos&o recahe sohre o fomecedor ; quero 
dizel' que u. repercu5são se faz, parto sobre 
o ret ühisb, pat>te subre o fornecedor. 

E muito mais jntenSJ se tu1·na este pheno
meno, quando, em vez de se tratttl' da vonda 
dil'ecta, se trata do caso de existcnciu. de 
ce11tr·os . seóundal'ios de distribuição de mer
caúorias no interior dos Estados. Nesljas 
condições, como o vulume das vendas se 
torna muito maior, é natural, e c1foc1iiva
mente se dá o facto de serem feitas cou· 
cessões mmtissimo mil.is la.ta.s. Por vezes. 
além da diminuição directa dos preç~os, ori· 
unda da. cvDClll'l'enóia assim foita, estabe
lece-se a condição, ·po1• exemplo, da prohi· 
hiçào de vondel' a.os retttlbistas locaes ; (! 

~· por isso que mais intrmsos do quo :1 
grita local, que em geral, seja d1to sent 
offe_nsa, é. m.uito exaggeru.Llil. pelos jorna.o.::, 
nunto ma1s tntonsos quo ella. são os pro
test.os do commercio do littorn,l, onde cstã.o 
as casas fornecedoras. 

Não ha nesta minha apr·eciação nenhum 
elemonto na&ivi:;h; não d•st.inguo casas na~ 
cionaes ou estrangeiras. . 

O caso é que o mercado primaria do litto:. 
ral ó o que mias sono a repercussão de::;sa. 
tributação locaL 

Mais aind<~ do quo o valor destes impostos, 
incorumuda o seu cn,ractcr ve:mtorio. 

Mas sem quo des::t[:iparoça do quadt•o 
tributarlo dos Est<tdo:l os rcdditos dos im
po;~tos in terestn,duacs e na, situaç:ão actual, 
porta.nto, qual o totfJ.l do seu producto '? · 

Tivo occasi5.o, Sr. Presidente, do orga .. 
nizar um quadro orçn,mentar·io calcado s .. bre 
as ui timas arreca.daçõe .~ con hecidtts o liqui
dadas nos EstaJ.os do Brn,zil, á ex:copç~ão 
de quatro: Rio Gra.nr.le do Sul, do qun,l não 
pude obter dados, Mé~tto Grosso, cujos do
cumentos pur mim compulsacLos nâ.o con
tiuhu.m os reuditus, Mi.tranhã.u e Pal'ahybn,. 

Dos orçamentos se verifica quo a arreca
dar,ão to1.a.l se elevou á 11ua.nti11 do 
141.000:000$. O tota.l dos impostus int;cr
ostadurLes alcança a somma de 0.33,1:000$, 
n,penas, istu ú, 4 °/u (i;~ receita tutt~l. gesta, 
art•ecad:t<,~ão corre por cootn de oito Estaflo;-; 
sómente, que são Minas, Alagoas, Pa.1·a.n:J., 
Pará, Sorgipo (quo concort·o apenas com o 
cuotiogonto de 75:000$) S. Paulo, Coarú. e 
PHnn,mbueo. 

Note a Cn,mn,ru. que dossc algari::;mo 
6. 334:000$, 4. 300:000$ são l'epl'osen tad.us 
pelos imposto~ em S. Paulo e Minas Gerao:;, 
onde se está procedendo, espontaneamente, 
á reformn. das taxas. · 

O quo é justo c razoavol dizer-se om rela
ção a. esses tributos é que são poueo pro
ductivos, de cobrança difficil, vexu.tot'ios, e 
que n,presentant o gmvo ineonvenieute de 
exigir uma movimentn,ção de ·numomrio 
muitisimo m:tior do que o necessar10 para o 
pa.gamento das taxas. 

E' a::,sim que se póde caleular em 60 °/o, e 
tal voz mai~. o supplemento a maior exigido 
dos contribuintes para o jogo normal desta 
especie tributn,ria. · . 

Ainda são pertm·badores de uma boa orga.· 
nização eco no mica, que se conc1·etize na 
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' . ./-.__ -- _,.. ~- -·. 

:.livre circulação de lJl'oductos no nosso vas- § I. a F:_ica igualmente autorizado o Go-
tissimo mercado interior. verno a rever e modificar a tabella do im-

Tu,nto basta para que trabalhemos por po~t0 de con~umo, para elevar a,té 50 o 10 -

, sua eliminação. no max.imo-as tax<\s que recai<tm sobrd ar-
Ül'a,si é o Poder Executivo a quem cumpre tigos de que ha:ja, producçã.o ~o Estado, po

dar P,Xecucão á lei que se quer votar, e que deudo, qua!1do JUlgar convemente e oppor
sérá uma arma de guerra, na. propr-i<1 phra- -~uno.' appllc<J:t' J?U-r~o . do_ yroducto ~ess<J. 
se ,dv illustre Deputado por S. P"ulo, nflo IOC~J~a especial ~t ú1mmu~çao pro~orc1?nal 
será muito mais natul'al que o cr0 verno em do nu posto sobre o sal, contmuando em vtgor 

·.vez de procurar lançar mão d ~lia~ oriente na. o § lo dü <~rt · go da lot n. 323. ?o 25 de se· 
:,acção no sentido- de celebrar um modus vi- tembro.do l~Ol,? <t tor~aP cxte~s1vo ao~ es
c-Vendi com os E:-;tados, úe forma a. que. dentro r.<..tbelecimen~tos IndnstrJ.aes e _commcrct~es~ 
·em prazo breve, possamos conseguir a eli- :und:t que n:w pertenca:m a sociedade:"· o Jm
mi.na~,:âo dos impostos interestaduaes do son po~to d? . art. ~o, nl.trma. pa1:te, lei n. 323 
{lÚa .. :ro tributario T . SlllJl'U.-cltadai, nao OX0edend..o a taxa de lo In 

Evidentemente, Sr. Presidente, é isto o (um pot·, cento). 
q~e aconselham t\ logica e a prudencia. § 2.o.''Poder::L o Gove1•no, si julga,r oppor· 

•.. Pois apezar de sa1Jermos qne se encontra, tu.n~ 8:~un~um~n~e •. r;forma.r o s.yst~ma c o 
·. pór parte dos Estados, toda a bua vunt.a,de, !H oces~n de art ec~\d~ç:.w do .allud1d~ Imposto, 
que est/t pat"'nteada. por act.os publicados de modo :p~e e~lc recctla so.bre touo:s os??eue-
todos os dias por declarações. . . ros entl ebne~ . ao cnnsumo n~ Esta,do, 

... · ' · q ua lq ucr q ttc SOJa a. sua procedenCia. » 
O SR. ELoY CIIA.YE:S -Decla.ra,ções prato- N:io é, portanto,' uma, opinião, um · dizer 

nica.s. p atonico, como alUrmou o nobre Deputado 
O SR. CAI.OGERAS -PrJrmitta-me o nob1·e por· S. Paulo; é um acto . . 

deputado : pln,tonícas, não. Nós temos n o Sn.. ARNOLPHO AzEvEno- E' o reconhc
prova írrecusavc! dt.L boa vontêtde dos E.;tu.· cimento da nossa idéa . 

•. dos. Não ha simplesmentn decl<U'il.CÕC~ theo-
'-l'icas; existem actos positivos. Epa1•a p1·o- O SR. FRANCisco SÃ- Do direito do Es-
vai-o vou mostrar um documento il'l'ccusa- tudo. 
Yel,que é o orç·.amcn.to tlt~ Minas,_ votado ulti· o SR. CALOGERA.S - g o reconhecimento 
mamente. o sannccwnado no <lia 19 du m.oz da incuuvenieneia d.esse imposto, e d<\ com
cort·ente, onde, S!3 acha clararneme _consl{:- .peteocia do Esta,do autonomo par<L organiz~tr 
nada a doclal'~ç;w solir~ esta especw, quo seu q 11adro tributa.rio. 
_-vem a se,l' o~ 1mp?stos mteresta.dua,e:::;, que A e:-;te respeito, cu não de:-5eja1•ia alon-
:nós chamamos allt do consumo. gu.r ·rne muito por·que ve.io quanto c~tou can-
- Tendo do cstnda1• as varias faces do pPu- <;\i~ndo a attençüo dos mous honrados col· 

blema eucerrado na, t<1XtV,\fio intOI'·esttttlual, Iogas. (Nt7D apoiados.) Uas não pq~so ful'
em publc 1Qõos na. imp1•ensa po!Hica de Mini.tS, tur-mc ao dosejodc ter o qull diz no seu t·e-

- ·e em trabalhos o1ferecidt~S <l. consldot·ação de h~lioriu o illustre secret·t:rJO. dt~s Finanças de 
~eu governo, propuz uma. taxa de substu,ui- Minas con.demnando esses imposto~. 
çã.o desses impostos. E, des(lja.ndo ve1' Diz S • .IEx.: «Parece-mo idt~tt. conr1uistatla 
estabelecerem-se alli os tributos compensa.do- .aos mais :esistentes espíritos a dtt neces
res eompendiados na celebre income-lax, sit.lu.de da. ~et> eliminado esse imposto de nosso 

· procurei füzer com quo este novo imposto quadro tributai•io. Economicamente, ó repu
de substituição pudesse recahh' sobre os ta.d.o tão ou mais purigoso l.lo qne o de 
lucros commerciaes. Esta opinião vi, com exportação.» 

· c grande da:svanecimento para mim, ucceib Quor isto tlizer que em Minas se r eco-
no rela.torío que ultimamente foi a:presen- nhece a, inconveniencia do imposto, 111[1,S 

· tado ao Congresso Legislativo do l!~;tado reconhece-se ta.mbem a competoncitl. do Es
:. pelo eminente secretario das finanças, o Sr. tado em substituir e::;te systema trilmtal'io 
, Antonio Carlos. . · IJOr uma outra ta·xa qualquer . 

. O Con~~resso foi além e como taxa su1Jsti- Tenho advogado sempre e contin1'to a de-
tuidora estabeleceu o que consta dos .seguin- fender a idêtt de que a, eliminação dessas 

.tes artigos de lei n. ~74, de 19 de setembro taxas sobre a ímpo1•tação interestadual deve 
corrent.e: . ser obtida por uma-acção conjuncta da União 

«Art. 12. Nt\ vigoncia desta lei poder<t o e dos Governofl estaduaes sob o influxo da 
Govel·no rever os regulamentos dos serviços ascondencia. na,tural cu1e tem o Governo Fo· 
e repartições fiscacs do Estado, assim como deral. 
os que vigoram sobre a a,rrecudaçfio do im- Chegado a esse resultado, obtidí.\ a desap-
posto do seUo. pariçã.o em todos os Estados dessa especie 
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-fisc <~l. acho quo seria. indispensavel modi-
1icar nossa Constitui~·io no sentido de tornar 
~1·edacção dos artigos r1ne se refoeem a.o 
caso tão ~Iara, que nunca pudes.-;emTolta.r a 
figurar no quaLll'o tribut<n·io dos Estados 
sim ilhantos taxas. 

Nessa occ<tsrão, porta-nto, Ull!:.t vez- obtida. 
a situação de f.Lcto, que é ttqueLJa, que tudus 
nós desejamos - <.t a.bu.liçi'í.O de::;ses imposr.us 
-a. Con:stituiç:üo dcvet·i:í. su!fror uma refut·mu. 
no sentido de torni.~r a.bsulutamume impv::l
sivel <~ .-olta. de::ses tr·ibutus, cuu~n, SL~mpre 
de temel'-::le em vista. Ú<L controvers1a sempL'C 
aberLa sobt·o o Y<Liue preciso do texto actua.l 
da Constituiçi'liJ. 

Crei11, Sr. Prc,;idon te, que nJo lla ;..:Tando 
dl1Tt~rençi.t, em essencia, entre as opintões 
dos nobres l>oputi.tllvs de S. Paulo e a, que 
iiustcnto 

Tod.vs nó.~ cunsídot'amus ineunst.itnciona.es 
ês:ie·' impiJSto::;. divet·;.dnd<.~, onteetan lO, quan
to i.W pl'(.>ees.su pa.L"tL eliminal-us J.os urç~<~men
tosestaduaes. · 

Os nobres Deputados preferem o process<t 
violento q1tc, a meu ver, vieá portlll·bal' do 
modo inut.il e il'i'ita.nte. a oconumia tribu
tar-ia e financeira dos Est,adu:j. E' um ver· 
UaJeiro griGo do gUCl'l'<t CU11Ll'U, US líamos fO· 

dera.tivus. 
Em cont1·aposição a. essa. doutrina., a quê 

ndvogo ê umi.1 política de paz. IWa visi:\. 
sub:st. tu ir os impustos interosLadUi.lOS pela. 
cuop<waçãu consciente d;.ts vuntados j;.L ex
pt·es.--a.s, de modo inilludivel, em ad.us dos 
l~stados u lla União, sob a, pr·osidoncia desta., 
t'azl~ndo com que. pelo e::;fo1·ço harntonico dos 
pud.m·es lucaos o fedeme.:;, soja eliminall;~ por 
comj•letv c~sa infeliz especio do tdbur.ação. 

Creio IJrmemonte ser in ,,iscnüvcl quo esta. 
politica t'• t•unLlcr ao principio supremo~ o 
Hrazil uno. forte o solida.l'iu om ~'ui1s vtnte 
o Utlla circurnsc:·ipções pulit.ici.~S, um preito 
de aruor u d . .1 fé. 

E' o que t.inlla a (liwr. (JDúlo utJ,;L; ?nu.it;l 
ue;n. O on~do1· c vivl(nwnte f'e:,icittulo e com· 
]Jl"iflW11lHdO 1i0l' SC!IS COUegos.) 

Estados 
Quadro annexo 

Or<;.amentoJ Imposto;; in Leee~taduaes 

J,. lliX : UOO:f;IJOO 

0/4) 

Minas ( l 90.8) ••.•••.•••••.•••••.•• 
Alagua:' (I 902); ................. . 
San t.a. Ca.th t.rin:L ( l U02) ....••...•. 
Goyaz ( l 002) .... _ .........•..••. 
Pianhy (19().~) ......•..........•• 
Pat'tt.rlii ( orqametHo pa.1•a J!)Q: l} .•. 
IUo Granrle du N01·to ( l ~J0 .2) •••.•• 
Rio d · .la.neit·o ( 1!10~) ........... . 
Ba.hh (100~) . ................... . 
Capi ~al Fetlut•;d ( l í.itr~) • ••••••••••• 
Es ;- idGo SallliO (l!./UI) ... . ...• , ... 
Par;l. (IDOI-l!JU2) ••....•....•.. , .. 
SOl·gipB (lU(J~) ................... . 
S. jJ:•.•tlo (I!Hlt) ................. . 
Coa 1'<1 ( l !lU2) •••••••.•••.•••••.••• 
Amaz,Jna.~ (I u 12) .•. , ............ . 
PCt'IJil,llrbuco ( •J/'t;~allltllli:t.> p:u·a l!HJ:ii 
Riu l.l!':tiiUO d.o SuL ............. . 
:MiLLto Gr•o:-,SO ( l!Hl.~) •.•..•••.•..•. 
Ma.l'iLOI!àu. :: ... .• : • ....•..••..•. 
POI,l'ahyfJa ....................... . 

l 6. 6:28:000$000 
l. 05:->:tlOt $1Hl0 
l • 20D : ( lÜO$U00 

8-11i:UU1 ,$IJ0<J 
tif:'>H: Oul J;~ODO 

<> s·J'' · OU'lSIIUO 1:'i7;;;t,6;l$t)JJI) 
li. /:.:'K: I lO!l~llOÜ 

I o . 4 I i : ()(lO SI )I JÜ 
lR.a !ll :IHHl8•l00 
'!.-JW:OIIUS.01l!l 

12. X72:011U~UU0 
l.lili4 :O!IIl:)O!lO 

:17 .li · I~':(HIU;...;IlOO 
:;.000:111111,':-IIHJ(J 

];-{. :lliK: ()IJU;-:'1 10() 

!J. UOO: tHH.J$1JOU 
'? 

• :J.Il : \lll0$·JU0 

704: 1)1)0$000 

:{li : OOO:!iOOi) 
7 ;) :OI lU$000 

2.l0!1 :O!lOSUIJO 
ôO . 1 : oou:;:;uuo 

: lGO :O! JO~OOO 
'? 

O Sr·. P;·el!!lidente - Tem a pa
lavra o 81'. Bernardo llol't;.L. 

Vão a impl'Ímir os scgnint~s 

PitO.) EC1'0S 

O Sr. D<c>Jrnar•do Ilor"ta - Sr. N. 38 A - 1003 

1:3 o/• 
17 °/o 

.'~,Ô "/u 
·1 .. 7 "/o 
G,G 0 /o 
~~~ ··; .. 

-!;0 of• 

Prcsidento, a. hor•;.t c.~t.;l muiw adoani;ada, e 
eu c,·eiu não poder, no pouco tempo que 
falta, para o encer'l'a.monto lia :;;c::::si1o, fttzer 
so bt·e u a.ssumpto em debttte ttS consitloeaçõe::; 
que uesejo. 

Reorganiza os serviços rle hYfJÜnuJ admíníslra-
t ÍNl da Uniria, com 7H.n·ecet·es da 1lWÍOI'Ú~ 
dus Commtss(k~ de Inst~·ucçt.ío, Saude Pu- · 
blica e rJ.e Otçamento e vol:1s em separadQ 
dos •'l'?'S. 'l'eixdnt Brartdcio, Has.~loche.l' e 
Bri.cio Ji'ilho 

P1·e!iro desistir da palavra si V. Ex. nào 
puder u.diar a discussão. 

O Sr. Presidente- Fica a dis· 
cussão adiada pela. hora. 

Accoitu,mos o projudo Mello Mattos em 
suas linhas goraos. Somos, poi~, ue paroce~ 
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que elle seja levado á Camara para base da 
discussão da reforma S<mitaria. rese ·vando-
nos o direito de offereeer-lhe então as 
emendas que nos parecer•em necessarlas. 

Sala das Commissões, 31 do agosto de 1903, 
- Hem·ique Salles, presidente. - Saty}·o 
Dias. - Valois de Castro. - Jllalaquias Gon
çalves. - J os c Bonifacio. - Germano H asslo
che>;, vencido. -Teixeira Brandao, veneido 

· com voto em separado. -Sá Freire, ven
- cido de accordo eom o parecer do Dr. T(}i· 

xeíra Brandão, reservando-me o direito de 
apresentar emendas ao substitutivo. - Bri· 
cio. Filho, vencido, com voto em separatlo~ 

VOTO DO SR. TEIXEIRA. BRANDÃO 

A Commissão de Insti•ucção e Sa.ude Publica, 
â. qual foi presente o projecto n. 38, üe 
1903, que rco1•ganiz<1 os serviços da hygiene 

_administrativa da União, applaude a inicia
tiva do seu illustre autor, lamentando não 
poder approvaJ-o pelos motivos que pas::>a a. 
expor : 

O projocta tem por fim a r·eorganização 
dos serviços da, hygicue ttdministra,tiva de 
toda a União. 

tar ao Distrícto Federal o campo .de a.cção 
daquella directoria. A admittir;..se, porém, 
tal hypothese, f01:·ça é convir que a dedu
cçã.o é presumível ou conjecturai o não de
rivada do contexto al'ticula<lo. 

NQm merece menor reparo o ~~.rtigo citado 
quando minuciosamente detalhando as attri
buições de carader luca! de competenci:t da 
Directoria Gera.l de Saude Publica, deixa em 
esquecimento as que se referem ;-~, hygiene 
iaternacionaJ, á industrial, á escola.1·, â da col· 
lectivida.de emfi.m, que e::>tã.o reclamando 
dos poderes pubticos o principalmente do 
Corpo Legislativo medidas <JUe não devem Bel' 
adhdas ou protelladas. . . . _ 

Do exposto infere-se que, a,ttr1bu :ndo a D~
rectoria Gera.l de Saude Publica conrpetencra. 
para interfer,r em ·encargos ou incumb_e~cias 
de car~"cter loca,l- estadual o mumc1pal, 
não lhe confet•c o projecto,entretanto, outras 
mais c'vnsentanea,s (1, sun. natureza : as d'.} ca.
I·acter O'Cl'al. 

Deix~udo de parte, po1•ém, as ambígui
dades e deficienc.as já as:;ignahtias, ent1·emo;; 
na questão princip.a.L 

O fntuito cap_itnl do projoeto é a1•ma.r a 
Dil•,:ctoria Geral de Sa11de Pnblica de podereg 
discriciunarí03 afim do pôr. em ~xecução no 

Nos arts. 1° e 2o estabelece om linhas ge- Districto Federal a,s medidas hygienicas quo 
raes quae.s as attl'ibuições da Directori.a, lhe rtpeouver. · . · . 
Geral do Saude Publica, sem indicai·· lhe a E' como se vê,uma medida excepcwnal,cuJa 
organização, composição, p1'ivilegios e do- justÚ1cação não se le~itim:tria senão IJOr mo-

. pendcmcias, commettendo·lllC,:~lém das attd- tivos tamhem oxcepc1onaes, d.e gr<J,nde _rel~
buições a .. ·tuaes, as que di~screm respeito à vancilt,pOl' is-:;o rne.::;mo de cal'acter prov1sor1o 
«hygieno dornicilhu·ia,a policia sanitaria dus ou passa(~eíro. 
domicílios, Iogaros <J logradouros publicos e Ora, n~m 0 p1•oject? ~iz. qt!_aes . são esses 
tudo qua,nt•' se 1•ela.ciona á. pl'ophylaxia, motivos, nem dá a le1 hmitaçao de tempo. 
ge1•a.l o m;pocillca das molostia.s m!ectuosas, Apresenhndo 0 projecto ao estudo o e~íLme 
pouondu o Govo1·no fazer a!:! insta.lla.c;õe~ que da ca.ma.l'é1 pl'etenduu com ellc o sen illus
julg u· flt!Ct!Ssa.rias Q pô1• em pra.1.ica, as pos· t.re ant.ot• remediar as fal-has evidentes, os de
tur·;~s munidpacs Clue se relacionem com a feitos principaes e as insttfficiencias mais sen-
hyglCne. . . siveis que se ·notam. ·11a 01'paní::ação acw.oz. 

O Govor•no regu~u,mcnt~trá todos os serviços A Com missão deu-se ao ~l':.tlmlho de com-
dep~~dnntos d~t p1recturra Geral. d~ Sa,ude I pulsar as leis e regulamentos foderaes • 
Pllb·lC_ a, adm1ttmdo o pessoal mdrcad.o_ na, municípaes 1·elativos á hygieno, vm·ificttn~o 
tabella .annexa, cst?-beleeendo n,s medt~as que ncHcs as princip .es hypotheses sao 
repre.;s1vas nece!";arras, 3.ftm ~e ~ornar e!Ie- ·previstas e n, matol'ia regulada. de modo con· 
ct1v~ .a no_t.1ficu.ça? ~as mu_lcst.uts mfectu~sas, venientc aos interesses da saude pablica, ; 
a_ VlglltLncu~ ~policia samt ,,rms, a. va.ccma- notou, porém, qne ePa p1•eciso pôr termo á 
ç~o e re~:.tccwaçao, _omfim ~oda·'. ~s nece.:;sa- anar•chia e aos conflícws de juril5rlicção en· 
r1as mechda;; exo~utlva,;.; e d1spos1çoes regula.- tre as autoridades s.mítarias federa.es e mu· 
montares.» nícipaes com identicas at~ribuíç<?es: ca~sas 

Na rodacção do art. lo houve manifesto p1•.ncípaes das fulhu.s, defeitos e msutncwn· 
equivoco. Porquanto: ou se ha. de presumir cias assignalados. . . . . 
que .; illustre autor do projecto confere á Como c por·que se or1gmaram, porem, 
D,rectoria, Geral de Saude Publica pqd.ere:~ e taes conflictos que t1•ouxeram como come· 
faculd.ade::; sobrenaturacs que lho permUtam quoncia a ana.rchia aUudida,? 
exercer simultaneamente em todo o tcrrl.· A loi n. 85, de 20 de setemb1•o do 1892, 
·t.orio da RepulJlica funcções i;ã,o vâl'ias e tão que .est~beleceu a. organiza~ão munic~pal 
complexas, qlli.tes as nelle mencionadas- o do D1sl.r1cto Federal, transf~r1u a munlClpa
queseria um ausurdo ; ou que, não obstante, lidado os serviços de hygtene rescrv.:mdo, 
não se achar expresso, foi sou intuito limi- . por~m, para a União: 
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1°, o estudo scientifico da, natureza e ctío-
'logia das molestias endemicas e epidmnícas, 
e meios prophylacticos de r.ombatel-as e 
quaesqner pesquizas bact'.3riologic:1.s feitas 
em lr1bol'at~n·io especiaL 

.2°, a execução de quaosqum: providencia~ 
·de natureza defensiva contra a invasão de 
molestias exoticas ou disseminação d<.LS in
Jigenas da Capital Federal, empregando-se 
_para. tal fim todos os mnios sanccionados 
pela scienc;a ou aconselhados pela. olJseeva
ção, taes coni.o: rigot'osn, vigilancia s:tnita.ria, 
a.s.~istencia. hospitalar, isolamento o desin
fecção. 

3°, estn.tisticiL demographo-sanitaria. 
4°, exel'cicio de medicina e de ph<tl'

macia. 
5°, ana.lyses qualitatiV<1S c qua.nt.itativ;~.~ 

UiLS substa.ncl;ts i mporhdas antes de en Gl'e
_gum; ao c:msumu. 

6°, serviço saniLal'io ma1·ltimo. 
De. conformidade co111 essa Lei forc~m ex

pedidos os decrt. tos ns. 1.171 e l. 17.2, or
ganizando a Dil•~Jctori<:L Sanítaría. e o L<~lJo
ratorio de Bacteriologia, mu.is tarde fundidos 
·pelo decreto legislativo n. 191 B, de :w de 
setembro do 1::>93, soiJ a donomina.ç~n.o de 
Instituto Sanitarlo Felleral, que p;~~sou a 
reger-se pelo regulamento approvado pc!o 
decreta n. 1.647, do 12 ja11eil·o de l894. 

Es::;es deaetos estavam de accorJo eom o 
~spiríto da. lo i. A acção do Governo goml 
devüt lirnitar·sc á provídencias,que tivessem 
por fim prcserva.r os Estado!:l da. conta.mi
naçao morbída originada da invasão de mo
'lestias exotica;; impoL·ta1as, ou iht dissemi
nação das moi estia!> indígenas ou aut.octho11os 
da Capital Federal. Aos P')deres munídpa.c:: 
calJin,, porém, a tLC(}iio decisiva o immeLii;tl.a. 
para coinba.Lel-as ou anniquilal-as 110 seu 
berço ou nus ÜJcos circumscdptos do Di.o;;tt·ier.u 
·Federal. 

E a.ssim o compreltcndou o Govor-nu 
<1uando em novembro do 1804 h ou vc de, 
conjuntamente com os poúores municip<ws, 
uebella.I' a. opidemia do choleL·a que sn úe;;
envolveu no Distr•lcto Federal c em alguns 
Es tad.os lirni tro piles. 

O decreto n. 2.458 do 10 de fevereiro de 
1897 que approvou o regula.mento da Di· 
·roctoría; Geral úe Saude Publica, na qual se 
T;ransfol'mou o Insti&uto SanlliD,rio FeJer:.tl, 
tornou bom claro o pensamento do Govel'no 
detlnind.o mais precisa.men 1.e o~ casos 0111 que 
a intel'venção dos poderes federae.; em ma-
1;ería de hygiene admíu istrati va., do eara.ctet· 
riluolcip<~l, se fazia sentir·, dizendo : 

A1•t. 1. 0 Os serviços sa.nitarios a cargo da 
União compr•ohendom : 

a) O estuilo da natureza, etíología c ti•ata
mPnto o prophyla.xí.:A. da~o~; molGsti.a.s tr•ansmis
sívei~,rinC :tpp~t,I'<~eeJ>(lffi ouso desenvo1vcr~m 

om qualquer locaJídadc, onde nd'o haja 1·e
cursos nwte1·iar; s oH scn;iço organí:.ado' pai·a 
as pesqui.zas de caracter technico OH scienli
fico, que se tornem necossarias. 

b) a prestaça:o de soco;Tos medicas e de hlt
giene ás )JOJmlw;ues dos Eslaclos, á requisição 
dos ;·,-;spect-i·tJos governos, verificado o caso de 
calamúlade publica. 

t:) o serviço s<tni ta rio dos portos mariti
mo.::l e 1luviaes. 

Ate ess3 momnnf;o nfto houve anarchi;:. 
nos serviço.;; de hygienc da Ca,pital Federal 
nem confiicr.o dB attribuições entre <ts auto
eidados sanit:Lrlas iedcr.ws c municip .os. 

Em , oul;ubro do 1899 foi o Districto Fo
dol'al visiL<tllo psht pe.:;to que ahi pa.1·oco ter 
elegido domicilio. E, ou tivo:-:sc sido esse 
morbus impod:.Ldo poe Santos. onde os pl·i
meieus caso;:; fur.r.rn reconhecidos o dahi pas
sa.d·> p11r~L o Di:-:;tricto Fodel'al; ou nessa. 
localidade rll.lVc~ impoetação houvesse l)ido 
oiiectua..da, é fu.eto quo a responsabilit!ade 
dos:m. inva,s[o eallia tis autol'idad.cs f'oder·<.Les, 
incnm 1Jidas cb vigilancia. o policia sa.nitarias 
dv;:; po1·tos. Cumpria a. toclo tmnso r·ep<.tl'Ul' 
cs.-;a gravis;:;imi.L falta. O ospit•ito publieo 
achava.-se alarmado. A municípaliLi;~de, cx
h<mst.ll. de recursos pecuniarios, não podiu. 
pu1· em pmtica, ~um a p1·omptidão desejada, 
as . rncdldas necos.n!·iiLS p ~t·a da. r coJtdmLC 
docisivo ao 1na.l lcv;tntino. Foi noss<L occa
siã.o c em trLl omm·grmcia, que a, Dírectol·ia 
Geral de S11w.lc Puhllcn, in tm·vdu 11:1 adml
nistt-aç:ão . .,aoita.l·ia du Distl'ictu Fcdm·nl, to
mando a si '~ supel·inl,ondonciu, desse srn·
VÍf,'o. 

M:í.u gr·ado t;o,los os c.d'orço:; da DiPectori<1 
Gc1·al a, :-;Uuação :-;:tnii..:l.l'ia, llo IJistL·íct.o Fe
deml nãu :·m mudific~.~u. A p(~ste enfltinuou a 
ru.zet· victilll:i,S o u. dü;.scminM'·S l pelns Es
&:.tdos. l•'ui cnf,iiu IJU .', pat·tin.to 1l11 um:.L eon
cop(;fí.u, met'lLIJHJiltu . tltcot•íca, ma~; ii'J.'O:.Llí
savol na praf;ie:.t,a. lJil·cctul'ia Gel'a.l do Salldc 
Publica lomlJrou í.tJ Govnt•tw a eo11 roniuncía 
de U.Vueal' J)U.I'<.t (L illlJl1ÍOÍStl'i.LI,:[O J'1~dlll'al 0 
sm·vi,;o de ltygienc úof'cmri vu. d.o !Jistdeto 
F.cclel·al, deixt~ndo a c .. u·go dlJ, municipa
l.idadc ou das a.utorida.des sa.nitttl'i<LS muni
cipa.e~ a . hygieno a.ggro . .;sí va.. Tinham as 
autoridades su.nitaria:~ munieipao.:; demom;
tr·aúo pouco zelo ou incuria na, def'c~a. 1la, 
Capital, quando a pesto aind<t so :wlluv:L lo
c:.Liiza.d:L nt1 cíJ.ade de Sa,n f;os? Foi p:JL' defici.
encíu. du vigilancir.t ou poL' l'u.Ltu. do cumpri
mento de devcrCJs d:.ts autOI'iôa:les municí
pu.e~ qtio a Ct~pitat f'oi eontMninu.da. ·~ Con
testa. ossB motivo o Sr. Mmi:;ko do lntcriol', 
quando diz em seu r·datorio: O sm•viço do 
observação modíca. foi efl'ectua.do com zoJo no
ta.vol e consta.ncilt digna de elogif.) pelas au· 
tor•i(lados munícíp:uH - Holatol'Í.O dn !900, 
pí4g. 350. Conflrma~o a. Dil'Oc~ot•ia. üot•al 
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quando affirma que a contaminação da Ca
pir.al não se fez pur vi~ terreste, mas por 1'ia. 
maritima.-Rehtorio de 1901 pag. 312. 

As conset1uencia:-~ do a.cto do Governo, aYo
cando o ~·erviço de hygiene de defesa e deí
xanuo á munici palidaile o da aggressiio. não 
se fizerarn esperar. E.->taheleceu-sc o confii
cto ile competencia ent.t·e umas e outras au
.torLilades, dando em resultado a falta de 
execução de metlidas immediatas e necess:.t
rias paz·a combater a pest~, pelo receio de in
vasão de alheios poderes c d.everes, aggr:wa
do,as vezes, por voxames e e:d;.rencias con wa 
os cidadãus;vicl.imas agora do:~ serudios zelos 
das autoridades fedet'aes e municipae~. Como 
se pt·otende, agora, remedia1· estH má!? Cen· 
tralizando na rep .rtição federal os dous ser
vlçus de hygien~ dMen;-;iva e ag;.rrcssiva. 
de m~~do a toi'Uar a aeção elas <.tutoridades 
saniti'lrias sujeitétS á uma só direcç·'1o ma.is 
prompta e salutar. E' mais uma. chimera. 
que ao Governo trarâ gra. ves dissabores e a.o 
erario publico despesa.s ;~vulta,das e impro
ductivas. Vamos demvnstr ~lo. 

Comu vimos, o arG. lo do projocto coll JCi~ 
sob u. alçada, da Dü•ectoria Geral de Saude 
Public;;. duelo o qu~ U.iz re::~p\:ito á hygieoe 
domiciliaria, ü policia sn.nicaria <los domicí
lios, logarcs e logradiJur-os puhlicos (~ tudo 
qmtnto se rclaciun:.L (t p1·uphylaxia ge1·al e 
especifica das molestbs infoctuosas, pud.endo 
o Governo fltzer as instalbções que julg:.tr 
necessad"s e pôr• em prattea' as posturas 
municipaes (lHe (~e relacionem com a hy
giene.» 
- Quer isto dizor (dada :.l hypothose da lei 
referir·-so a·peuas ao !Jistricto Federa.!) quo a 
autorida ,e do director gorai de SaudQ Ptt
blica em toda::; as que:stõc r rolath·as :1. admi
nistra.Gã.o elo Dist1·ícto Federal !-ifW<Lausvlutu. 
mente incontrt.L:::ta.vel. O pretcito a ello ficttl'.• 
subo1·tlin<1do. 

O Governo, poclendo fazer as installaçiios 
quejulgar neces::;al'ia,s o pôr . em p1•at.íca a::; 
posturas municipaes que se .reléteionem com 
a hygienc, extingue pu r completo a au1 o no
mia. do município, avucando para a a.d.minis
traçfto fedend us serviços ainLta. a céu·go üa 
'Municipalidade. 

Sob o po11to de visb a.dmínis~t·ati. vo eu
crudnscerão, puis, os eonflicto~. que nftu SP 
travu.1·l1o mais, ú corto, (Jnlil'o u.s u.uturidiH.les 
sanitarüLs federae!':i o municlp:.tcs, mas ent1• ! 
aquelltt e a. pl'illleira aLüorüiaüe admin istr<t-
tiva do municipio. · 

E quan<.lo o Governo enconí;!'i1Sse um pre
feito b:.tstu.ntc conüescemlente par.~ subOl'
dinar-se á situação deprimente quo lhe con
fere a lei, a libeedadu .individual uppl'imida 
e a propriedade arooa,çauu. enconl.ru.r.iam nos 
tr.ibunacs, mais propl · D~o~ sempre a pro
teger os dil•oitos civis, minuciosamente 

dQscriptos nos codigos, que os da collectivi
da.de, tão vagamf>nte expre~sos. seguro . dca
afogo co :1tra a prepotencia da autoridada 
sanitarla federal. Assim, pois, longe de co
hibir a anarchüt em matnr1a de hygienc ad
ministl'ativa, . o projec.to traduzido ~. ·m lei a 
augmen tarâ, pondo ém contl'aste e em formal 
opposição, autoridade;, cujas espheras de 
ucçã.o não teem na tei limita(,(ão de especíe 
aJguma. 

Com elfoito, si a lei n. 285 B. de 1902, que 
alterou <1 orga.nizaçã.o do Districto Federal, 
deu, no art. 7° e paragraphos, ao Conselho 
Municipal e ao prefeito podm•es ex:cepcio
naes e illimit:.tdos. o acmal projecto C0nfere 
ao director geral do Saude Publica identica~ 
p reroga 1.i v a$_. 

E as:::;im, entre Scylla e Ch:wyhdes, ficara.õ 
perplexos o. ~ttonitos os municipes que ti~ 

cr:.tm a ingenuül.,tde de ac!'editar nas ga
rantia,s que o art. 72 d:1 Constitulçã.o lhes 
pi'Omot!era. . 

Si o a ·t. 1° é vago. e indeterminado na:i 
suas disposições, o art. 2° tem uma am
plitude incommensuravel. 

«0 Gover·no regulamen1.ará todos os servi~ 
ços dependuntcs da Directuria Ge!'al de Saudc 
Publica,e:st[t.beleccndoas medidas r~·pre~sívas 
nocess~tl·ias,afim de toenar olfoctiva;, a notifi
cação da:-; molt·Stias infectuosas, a vigila.ncia 
e pnlicia sanitaric.t. a vaccinaçãu c a revacci-· 
nação, emfim tocias as medid.ts executiva,s e 
di;-:;pusições regulam(~ntnres ~ » 

Mas, cliz <t Cun:;tituição no seu art. 72, 
§lo :« Ninguem vócle ser obrigétdo a f.:tzet', 
ou deixae do fazer algum;L cunsa, sinãu em 
virtud(:l de leill'; e no art. 34 § 23: «Compete 
p1·i v;tti va.mnu to ao Congt·esso legisla,r Bubro 
o dil'oito civil, cornmcrcial o c1·iminu.l da 
llepublica o o pl'Ocossual t.la justiÇ<L letlCl'<tl»; 
nu s :m : «logiBhtr subt·e tt ot·ganizaçüo muni
cipal uo Di:::tt·icto l"cdor:.tl, hem c'umosulwe u. 
pullcia, o Ollsino superior c os dentaisserviços 
4ue nu. capital l'urom reservados p~tm o Gu
vel'llo dtt Uoiãu~>. 

Oi•a, como regubmonto não é lei e a. nin
guem obr·iga, o quo o projocto pretcndt~ é 
que o Corpo Legisb1.ivo demitLa de si a fun
cção que a ConstiLuição pl'ivativu.monte lhe 
euufcL•o, pu.s~andu·tt, ao Pode!' Executivo. 
Seria isso a con t1ss:i.o tacil.a .a stm inca.pa
ciuado, sinil.o dn. ::;mt inttl.iliuadc. 

Os ttL'tigus :·l0 , 4u e 511 clizom respuito ao 
Instí.tnLo l::iot•utllor·:Lpico Fcdot·a.l,instaJlado no 
propl'io municipal <.le Ma.ngumhus. 

Nesso;; tu·~igos o pi'ojec&o pel'de a sua fei
ção caractoristica, pot·q ua.nto o ospiri to do 
cenf;ra.Lzaçfw que o domina, se transmudu. de 
modo absoluto. Com effeito, ao pa.sso que, 
pelus arl.igos u.nteriore:s, proeum enfeixar 
nas mãos uo dlroct.or geral. de Sauue Publica. 
todo~; os sorviç!OS fodm .. aes e muníc1paes re .. 
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!ativos ;í_ Hygienc, desliga dessa repartição 
o Instituto S.Jrotherapico, ao qmd concede 
inteira autonomia sob a d.irecçâ.o dos 
actuaes funccionario:;;, depois de insr.ituir-lhe 
um patrimvnio de 4.000 ;~policcs, cujo rendi
mento :-;ert~ despendido polo:-:: ditos f'uncciona.
rios, como lhos ap1·ouver. 
. A excepç;\o que o projecto abre pat·a o 
Instituto Sorothera.pico é roalmente pere
grina. Não se comprehcndc qna,l · ~ conve. 
nienci<1 de tornar autonomo um est[tlJetec;
rnento, cuja funcção não pórie detxar de ser 
:fiscalizaJ.a pel:t;wtur·illadesanita.1'ia Sllperior, 
a cujos reclamos terá de :mboPclin~n·-se, no 
interesse do bom pul,lico, qua.otl.o não se 
trepitl.a em fechat' os olhos aos textos 
constit1rcionacs, explícitos e cl .ros, p<LI'<t dar 
a um fun,;cion ~rio fedol'al a ge8tào dos ser
viços municipao:-::. 

O art. 6° autoriz:t o Govel'!1o a promulgai' 
o CoJigo Saniktri.o d.e accord o cun1 as b .sos 
que o;t~~belc~e. Nã.o ha.:contestl~l' as _va.nta~ons 
d:t cudlil.caçao d:ts lms relat1 v a::> a hygwnH 
public<L. Reluvn, porum, poodera1· que, OHl 
matcria de hygiene, as teis quo fol'am pt·o
mulg<1da.s no regirnen pa.::;sado estào re11uga
das e sã.o ubsnletas. No regimon vigento, 
a.s leis CJ rogula.lllentos ,·espuctivus existentes 
refel'em-so an serviço mari&imo o a. mediuas 
especiacs destüu~Ja::; à CapHal Fellcr ~ 1. 

· Assim, pois, n5.o ha o q11e cudHlcar. O.Co
digo ::;erá, port;~nto, uma j11::lta a.::;pi L'C:L<;:"to a. 
-rea.Liza1·-se om tempo uppJrl.uno. 

0::; a.r·ts. 7°, 8° e \) 0 11li.Lream u p1·az.n para 
a ex1cuç:ãu d:1, lei; indieam o OI'Çí.LII!ento, e 
dispõem. designan<lu a~ autor·id;vlos quo. nos 
Estados, f<~1·i.iu cumpl'i1· u::; tle1.ermiJw,çi:íus do 
cudigo saoiLal'iu prujucbüo. 

O ;~rt. lO é o mais int;1·ic:tdo do projectu. 
O sen c nlte:<t.o 11ào (~ bem eompi·eliiJn·ivul. 
Com efl'eito, diz o iLt'f;i~;o: •< Si no JH·azu d<~ 
tre:::: ann··~. a contíU' da da.ta. da ;tppt'<JV<tr,!i'iu 
dos r·egutamentos, u, (!UO HO rof'cwo :t lH'üSl'n
te lei, ni'i.o for oxl.inct;1 a febr·e a.rnaruo,);J, 
solJ a fiJ~·nu~ (~piclemicr!, dtL cid cde do Rin de 
Ja.ne;ro, será, o novo po:-1sual nomeadn, um 
vütuúo rl<L presente loi, dispe:rs11.\lo. volti:tn 
do os antigos funccinri:n•ios de Uyginne l;er
rostr·e a. pereebur o::; venciiUi!Ilto.; , 1 uo ti u lla.rn 
an1;e~. No caso, porém, da. ~·xtincç~ft.o d.a fe
bre amarella, os novus f'uncciollUrios so ã.u 
Cviiserv;Ldus com os voncimontos da. ta.hd
Iu. :.tnr.oxtL. » De ou de so in foro q IH~. :.;i 
no fim de:~ annos, iL con tat• ua rlr.tta ela rqn·o
twçr.i'o diJS ?"ef}ulamentos a e:x:perli;·, nã.o fol' ox
tincl;a a f'obi'e U.lnarolla.,soú a (ól"nta epir.km:co., 
no RioJ ue .Janeiro, tudo quanto se relere á 
Hygione voltará. ;w seu antigo esta.tlo; o os 
funcdonarios da Hygiene tcrre~tro passí.~rã.o 
a. perceber os vencimen !,oe, quo tinham 
antes <.la promulga.ção da presento lei. 

Vt1. V 

Si a fobrc a.ma.rolla for oxtinctn,, porém, 
sob a (ó1·ma epide'Yltica, os nuvos funcciunario~ 
serão consm·vados com os vencimentos d~~ 
tabclla annexa.Por que motivo? Sm·á como 
remunet·a.ç:-10 pelos sm·vic,!O:S prcstildos com o 
extincção da febre amar0ll<.t no JII'tt7.0 c~ti
pul.~du ? Nilo perceberam olles (lut•ante esse 
tempo romuner;tção conYentente polosc ser
viço.-; ]H'esta.dos ~ 011 a, relova.ncia. desse ser
viços da,1·-Lh~·s·á diroitu do se coustlt.uit·cm 
pensionistas da, Nação ? 

Evidentemente. es:;o al'tigl) nã..o Lrad-\IZitt o 
pensamento do ~ou ill11ste:\do ~wtor. 

Em ver.Ja,do. o quo ::;e collígo de tudo o ctuo 
tic.Ju dito, si não ti.wa t:Lzer· gl'avc injustiÇ<t 
<.is inten~,:õ(:s tlo ::;ou aut.ot·, é (lliO não é do um 
projocto sobre hygione puhli<~n. que so cogit:.~ 
110 momont;o, m<L::> das bases de um cont1·a.cto 
a. estabulocer-se er11.-re u Governo o a Dü'o· 
ctoria.Got'a.l do Sa.11dc Public ' ~-contnwto pelo 
r1ual o Govct·no iovesr.o a\tnolla Dit·ectoria de 
todos os poderes pot' ella, redama.tlus pa.rw 
a extinc(,~ã.J da rebee ant;Lrolla no praz,, de 
tres annos. Llopoi~ do pt•omulgados os ultimo~ 
regula.men tos. 

01·a. 13 lic :.to ao porler publico. de;;;pre ... 
zanclo Ldos os conseJh,JS do 1n tvlencin., em~ 
balado nos Sl)ll hus de theorias contr·uvér8as, 
de diJlrtl'ina.s que aiuda não l'UC;lbet'<Wl a. 
s:tncçàu dn. n:cporiencia,alq<1pl'l'-1Uatla~.eln hll'i1, 
á altm·a tlo vni·d - ~des sciuntiliea . .::.rnenosprozut• 
é.L vida o os dil'nitos dos cidarlãos, :'>ubmct
tendo-os tLo critm·io sc .ontitlco lle :t.lguns 
modieo,; do boa f(·, (~ f<Lcto, mas .imlmidos 
de Lléi.\S pt>nconcobiLias? 

P:tra, :~ pl'ova de.~sC' ;~sscdo, bastar-nos-á 
tc•r <L cxposiçã,t, IJIW ao GoYur·no t.liJ•igiu o tli
t'eetot' gl!l':Ll tlt~ ~awle P111Jlie:L soh1·o o seu 
rnodo üo ontundet• :L pl'l)phyl ·.x.ia <!~..,;p,~ei lica 
d:t. l'ebt'l! iWlil,l'Olla, a.C-IIl,;ü-llél,ll'l' l as llletlid<~S 
hygínnica.;; qno 1levom ~;ül'. pu-d;a,s em pl',l.tica •• 

Diz [l.QIIl\llo runeciollill'io: «.-\. uxLincçiw d<t 
l'otn·o a.m:t.J'olla de 11111a, cidadü (\ um l'aeto 
iJIIO j:t osl;;t re-;o ivid.,: u pl'ultloma j;t roi 
posto orn oquaçiio pot· expedcncías deci:üvas 
n JllCOIILn::lf,es nu es1;t•;tngeir" c ent.I'O nó;:;; a 
~nlur;. :to ,jíi. foi obtida em Cuba .. Nalh m<.Ü!:I 
I·e:.,: f,:t do quo seg-uir as p:··g-aths daqu :l.les quo 
em coreu. J.e dou,J ;~nno:~ cunsegui1·a.m ~~xLil'
par· do s'do cuiJ;Lno ttln:.L epidemia quo dizi
mava, inintm·t·up am,mto :J,qllell;~:-:; pa.1•agens, 
lnvia rnuitus snculos. E', portu.nl;o. um 
l'u.etu comr11mmad!), não no~ rt>s~a. m;~is que 
l'npct.it• o lll.lt\j;L l'ui !Htu; nl'io su tr:Lt,;~. por
tanto, do um tm:-Jaio, não (~ nma cxper-íllnllÍi.l.. 
u. terH<.LI', (\ ropc1.ír UIIHL cuu!-la .. fJIIO j:t fui q:X

pol'ilnonta\b com S11ccusso, <:! dat• execução :.t 
um plttno 11110 j<t fui t1·açado c quo, ::ilHlUI} 

seguido, dará fu.ta.lmento o me:-:mw resultado 
que dou em ouLrus mãos, lli for posto em 
pr-;Ltica. n:ts mesmas cuurli~;i3os. Niio ~~ umo. 
üléa OI'iginaJ e novtL, passn·ol da contr·o· 

fS 
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·versia, é um facto realizado, é uma idé11 vi
-ctoriosa que abandonou os a1•raiaes da hypo
these e já adquiriu osfóros de :facto positivo 
Si . os ameri ·ano-3 conseguiram exterminar 
a febre amarella de Cll"ba, não ha razão p:t.ra 

. quo . não consigamos o mesmo entre nós. 
Conhecemo~ ·os meios postos em pratica, es
tamos de posse ~das basGs scientificas do p1•o-

_ cesso de que se bnçou · mão; ·tenhamos os 
meios materiaes de fazél-o: dinht:iro e leis 
que go,r,.~.ntam a. execução das medidas, rtue, 
iatalmento, conseguiremo.:3 o mesmo fim 

.:Pusto o problema neste pé, resta-nos syn
thetiz:~r a questão nas seguintes ph1•ases: 
·Cessant a (eb1·e · ama1·ella no Rio de Janeiro, 
desde qtte o ConrJresso fonz.eça os elenwntos 
.que delle dependem. Que o Govemo disponha 
do dinheiro e das leis que julgar ne,·es8arias 
o a felJro amarella. ser<\. em breve um 
ill).tho. 

As ve1•dades adqui1•idas e que alcançam 
-~odas as medidas são as seguintes: 

1 :, n. febre amiJ.relhL é pl'oduzida por um 
microbio que é encontrado no sangue do 
d.oente,apena.s nos pl•imeii•os dias da motestia.; 

2°, o microbio da febre amarella. não so 
. transnüt;to p:Jlos meios de contagio habi
tuacs, de homem a homem; 

3°, para que se dê o contu.gio,ó preciso que 
o micrubio sofl'ra uma evolução no organis· 

·mo de um hospede intormedíal'ÍO, que é re
:presentadopol' urna especie de mosquito: o 
mosquito J·ajado, slgomya fasciala; 

4°, a J'obro t'l.l11ar'olla só a.tn.ca, CJ)1 geral, 
as pessoas nfl.o immunes, quo são, na I'egra, 
. .gora.l, reprosen tn.U.as 1)ebs croa.nçtts e pelos 
individuus rccemchcgaJ.os ao fóco em que 
reina a molcstia. 

Put·tanto, pat•tt que haja felJro amarella, é 
preci::;o que, além da.s condições me:sologica.s 

; ncces;a.rías á. evolução úa f'ebrc amtu•ella, se 
· con~1·egucm o .. ; seguinte.':> rlnmentos: 

1°, microbio da 1ebm a,marolla (c1ue se en
. contr·a. no sangue do a.marellcnto nos pei
.meit·os dias üa molestia); 

2°, o mosquito tl'an~mis~or especial; 
8°, tndíviduos em c.starlu de reoepr.ivida.de. 
As~hl, pois, a prophylaxia da fobr·e ama-

rolla cons,stir<'t em impedit• a fo1•mação do 
,cyclÇ>·micr•obio·moscltÜGo-individuo rocepti
vol.» 

Paremos n.qui. A quem uüo ~~.avesso ou 
alhoio íLO estudo das sclencias naturaos SUl'· 

. prohendom sobl'Omancll'a a.s atnrmaçõos ca.
'ihegor1cas c dogmaUcu.s do illustro dh•cct01• 
geral <le Sa.ude Publica. c1uando allude á ox
·tinccão da febre amarella; mas ·a surpt•eza. 
o:ca pelas ra~us do assombro, quando ~o con
Slderu a fl'agll base em quo elle estriba a 

.. iua fú. 
Com oiToito, o p1•imeiro postulado é falso: 

· ·presumpcão não é certeza. Presume-se e não 

se afflrm!.t que a febre ama,rel~a seja pl·odu
zida poi' um microbio quo será. encontl·ado 
no sangue do doente nos primeil•os dias de· 
molestia; por emquanto, não obstante todas 
aa pesquizas feitas, esse microbio pathog·e
nico ainda. não foi encontrado . 

Quoiqu' il en soit, toutes · tentatives pom· 
mettl'e le microbe amai•lHiquc en éviJenee 
dans le sa.ng, dans les organes dos malades, 
dans le col'ps du moustique lui-même, aya.nt 
éclwué -Bulletirr de l' Institut Pasteur
Rovue sur las microbes dits iuvisibles -pa.r 
le Uocteur Roux.. Tome l· pag. 50.) § 2° e 
3° posGulados são hypiJtheses contestadas por 
innumer>as observações de que estão repletas 
tojos os livros quo tratam . de epidemias de 
febre amarella, e até pelas proprins expe
riencias de Reed, Cat•oU e Agramonte-«on 
inje .·.tant tL des ,homme.~ sai os du sang de ma
lades amarilliques. ont étabti que le virus de 
la mahldie c:xiste dans le sang {loc.cit,); filial
mente, por nii.o se ter encontrado o microb[o 
no sangue do mosquito e, pol'tanto; só por ana
lo ~ia com o que se observD. no paludismo (•), 
infol'ir-sc. que elle so:fft•e uma evolução no or
ganismo de um ho:-~pede intermecUario,repre
sentado pela. sle,qornya-fasciat~, 

;.o contrario, o quo se acha proYàdo scien
titicamente é c1ue a. inocula~ão do sangue de 
um amarollenw em um indiv,duo são pro
duz a febre ama.rella, dispen::~ando o hospede 
intermediaria. 

Diz Ronx: Reed et Ca,roll et Agramonte ont 
pens(l ál'existencc d'un microbo cxcesslve
ment ténu ct ils ont os ;ayL~ l'éprouve du 
fiHl'e dans les conditionB suivantcs: du su.ng 
pris sm• un ma.la(le au troisii?.mc jour de la 
fíüvrc ja.une, est I'ccueilH.dans un vase ste
l'ilitió ; quelques honl'os apt·i~s, lorsquc lo 
<millot commence it so rctract;m•, on sop:tre 
lC' sét'um rougoft.tt•c. Un dcmi-ccntimett•e 
cubirlllO in,jecté ft uno porsonno saíne lui 
úonne la üiwr;J jaunc avec uno incubution 
nor•mn.le. (Loc. cit.) 

Essas objecções são irrospJndivcis e de
sti'Oem in~oiramente a _phantu.sicsa pathogf,;l
nía da febre amareHa quG em tac3 bases 
repousa. 

(") Fot' yellow· fever tho a.gency of the 
insect lias becn proved expcr•imentally only. 

Tho pat•asit ca,using 1.he diSCí.tsos ist not 
yot l\.nuwn and some of its stagcs . has been 
actually demonstre1l in the mosqu)to. 

All that has boen witton on thi8 point is 
iní~l'ence ba.sed on observt.~.tíon an \ is rea
soncd from what we know of other disen.ses, 
chiefly ma.la.t'ia, the pa.rasU;s of wU.ich a.re 
know.n. nea1•Iy a.ll this stage,;;, John Smith 
U edicat Ne?J)S, . 

Idontico é o r·acloclniu d.o Pa.h'l<ll' 'Man· 
son no seu li Vl'O Tt<opícttl dúoascs. 
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E' de notar tambem que, quando o di
re~tor' geral de Saude Pu blica. .julga con· 
. cludentes os resultados obtidos em Cuba 
pela Commissão Americana, medicas ame
ricanos, que assistiram e estiveram no cam
po da acçã.o, os combatem com bons 
fundamentos. A t-tl proposito Treillc, in
.spector aposentado do serviço de saudc 
.das colonia~ francezas, publica no jornal Le 
·Caducée de 6 de junho corecnte, um artigo 
muito instructivo sob todos os pontosdevista.: 

« Le moustique consideré comme a,qent de 
p1·opagalion des m.alaclies -'- Jo conserve le 
titre sous lequel Mr. le Dr. Stebbins King, 
ancien médecin d'armée à Cuba, vient de 
publier un article sur co sujet dan$ le Jow·
.nal de l'A.ssodation Mddicale Amen'caine de 
Chicago. J' iLUPai tout a l'heure occasion 
·d'exposcr les impl'essions que sa lecturc m'a 
s uggerées, mais jc veux d'abord 1·endre 
·<.:umpte des iúée-:: exprimées par l'i1utour. » 
Nesse proposito diz Treille: «11 attaque e.t con" 
teste particulii:~rement la huitieme concln::>ion 
du rapp:.Jl't des Drs. Reed Caroll etAgra.montc, 
membres de cette commission, conclusion 
.qui a eu la f01·tune singuliere, mais in · 
évitable, de conquer'ir ln. favcur d'nn certain 
nombre de mérlccins déjtL connus par· lcurs 
opinion::; ou lcurs travaux sur lo rôle patho· 
.genique du moustique t1·opict~l, dans los 
epidemies r.t en particulier dans In mu.laria 
.et la fiévre jaune. Co n'est pas, disons-lc 
tout dt: suíte, quo Mr. Stebbins King úca.t·te 
de plano et par prctenvion lo faiG même 
d'nne pl,.opagation possi lJ!e par lo monstiq ue. 
Non, il no la, rojette pas vtus qu'il ne son-. 
. gcrait à nier l'acto contagionnant de la mou· 
chc charbonncuso. En ecla, c'est un 11om
mo do sdoncc, prôt à. tout.es los acqui
sitions legitimes, ouve:-t it, t.outes Jes nou
veaut(~s Cltiologiques ou mümo simpl1~mcmt 
biologíquos qui p !UVent apporliOl' clHHlUC 
jour l'observation cliniqun uu l'exporioncn 
de la.bol'<~toire.» mais sa. r•aison s'óli!vc contt·o 

. .les improvhmtion:i et snr1,out; contro lcs g:·nó
ralisations i.Httoritaires; et qtmnd, pat· lle~~us 
le mat•ché il lcut· al'l'ive am,;si d'otrn absur
dos,H n'hésite pas à lc diro ct iJ, leprouver. 
Dupois elo referir-soá critica das e:tperíencüts 

da Commissão Amel'icana., foi ta p:Jlu Dr. Steb· 
.IJíns King c á,s innnm.m.ts observa,ções de con
fittgio da íbbre amar•ella, nasquaesa hypothcse 
de contaminação pelo mosquito era ab:solutr~
monte inaúmissivcl, concluo Troille : « gt 
(1uand on songo que los résultttts dos ubsnr
vations ou dos expdrionce~ dos Drs. Reed, 
Caroll et Agramonto se trouvcnt aboutir à. 
.l'abandon rle touto mesure prophyla.ctiquo 
autr-o r1ue l'he~a.tombo des «stegomya» on ost 
autox•isd à dire quo jamair,, à aucune ópo· 
Q.uo, plus t~mérait•c négation de l'oxpe
rionco acquiso n'a, élli f'ormnléo, et quo ja-

mais plus violente entorse n'a. été faite au 
bon scns . 

Jc douto, pour ma part, itu'il sJ trouve 
jamais un service d'Etat pour assumer sem
bla.ble rcsponsn.bilité ; comme,aussi je doute 
qu'en dehors de quelques théoriciens singu
li~..~rement illusionnés, il se tt•ouve dos praü- 'ié 
cícns pour accepter l'hypothe.~e du mousLique 
cxdu::iif. A coup ::;f.tr, la. doctrine 110 fct•a p;~s 
fortunc parmi le.; mrdecins des pays ü. 1ifwre 
ja.une ; je pa.rle do ceux qui y -vivon t ot y 
pra.tiquent véritablement, non de ceux qui y 
vieonent cn amateurs, a.vcc dcs idées pre
conçues ot une théurie de pochc à lcsquelles 
tous 1es faits doivent so confo1'mer, pom· la 
ju~tification d'uilo idée tapagousc., 

Admittid<.L a hypothcsc dos rnedicos amcl'i
c : ~nos, abt·aç;vl.n, pelo <lírcdor gora,l de Sau.le 
P11blica, o combato cont,1·a a .~tegomya ji.1sda· 
to. deve limitar-se ao Rio de Ja.néiro? 
E' essa. a unica localid::tde do Br<.~zil onLle a 
en1lemo-epidcmia faz victim;ts? Por ;ue, 
pois, essa restricqã.o n,o Hio de Janeieo '? t~·· a 
febre arm~relb a molestia que mai.-> victí
mas produz nesta cida.U.o c cujo.-:; o:o;t.r•<tgos 
maior solicitude ostrb recl.<.tmando dos p:!
dcres pulJlicos '? Por que nwtiV() fic<.Ll11 f'óra 
rlo combate travado contra os mosquitos os 
anophelcs. i;ran ,~missm·es da maJ:.n·ia, quando 
no cumpuiio gorttl dos ohit.us <t morta.Jirlade 
produzida por· os~~t endemia ú supet·ior á, lia, 
·fcbr-o amarcl1a ~São intet·roga<:õos a; que o 
projecto niio r•ospondo, pot•quo <L olJ:·ms:·fiO 
cunt1·a o slegom!Ja deixou n:t ponnmbr'it. tndus 
'os <lemrlis pr·ob\cmas l'ChLtivos :.L pt·otnc(.~ã.o 
da sa.ndc publica,. Devemo~, agot·a,, conrnssa.r 
á purid:tdn q no, q ua.n1l o f'os . .;em vot·dadi!Í 1·as 
a~; doutrinas exclusi visttts qun vimos cNn·· 
batendo, e o peoj<1cl.o fosse tea,nst'ormado em 
!oi, o fio :Liilnon !;;u•i:tmos íL esprwa.nça. de, c~om 
:L pt•ophylaxi:L Ot:;pocitica, a.prégoadtL, VOI' nx· _ 
tincr.a a l'obt·o iLIIIitrolla no Rio de .Jancit·o. 

E' facto ~;aiJidu· qun só (!Xeepciumllmont.e 
o metl.ico turn lJlcrnento . .; }JiLra. e~ta,t•cloeet· 
o diagnostico da IHIIIcstia, em euja pt'esnm;a. se 
achn,-no se1t pm•iodo .do inva,são; que :1 f't.Jbr·e 
ama,ro!La tem ltmn. symptom:tlot.wd<t ana.rdd
c:t,variavel,:t pont.o de impedir• to/faa, [H'ev it:~ão 
scientifica IJtmnto á sua ma,r·clta e OVIIluçilo. 

A's veze." do uma benignidade surprelwn
dcntc segue a ~ua evolução c ehoga ao so11 
termo sem ser suspeitada senão dopoisrle pas
~ado ocyclo morbido, sendo o diagnostico. em 
casos taes, feito por exclusào o :l po.~to1·io1·i. 

Ora,como,sogundoa thcoria,bastaum •luontc 
para infectar a população, a conclusilo a 
deduzir-se seril a seguinte: ou u, notitlcu.çã.o, 
par•a produzir seus elfeitos uteis, se oston
derá a todos OS caSOS de molestia, 1lc invasão 
febril, ou será inemcaz porque dcixa.r·á do 
comprohon<lor geande numero do casos cpJO 
irão constituir outros ·tantoH fócosdo infoc1;ilo. 
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Para attender á primeira conjunctura se 
:!'ia preciso muitiplicar o pe~soal incumbido 
de dar combate a.os mosquitos; na segunda, 
aos .sacrificios feitos pelo Governo e pelo povo 
não cor responderão os benefidos promettidos. 

Deante détodas as controver .ial:l e difficul
dades que . vimos assignalando, _será sensa.to 
excluir da prophylaxia a d\~sinfecção na febre 
amarella? Em que póde ella prejudicai'~ 
Não cunstitue a desinfecção o proce.,so hy
gienico mais seguro .na projJhylax:ia contL·a 
. todas as molesl.ias transmi:ssiveis? Deixaram 
os americanos de empregv.l-a em Cuba? Nin
guem ignora, hoje, quap .. ~ora a genes1~das mo
lestias transmissiveis duus (•lmnentos são im
prescindiveis: c.~ semente propagadom ouger
men morbitlo e o tuneno em que elleprolif'era. 

Combater, pois, o gormen e tol'nar o r;er
reno, isto é, o meio em que vivemos, refra
ctario á PI'oliferação dos germens, dc,ve sei' a 
principa.l preoccupaçãu do hygionista. 

Si o get•men da · mulostüt Lransmissivel 
está eonhecido scientifica.mente ; si o modo e 
os meios de impedir a sw1 pt•opagaçã.o tam
bem o são como na v;q·iob, a quelStãu limi
tar-se-ha ao omp1·ego dos rrieios c.~pazes de 
evita.r- que a trans1Ui::;siio so opere. Assim 
sendo, a mole-•tia. u·ansmissi vel irá desap, ,a,. 
recendo att~ extinguir--::;c . . E' o que jéi. p:-e
vira Condorcet, o gru.nuo encyclvpedista, 
quando. em 1794. nas vesperas d11 :ma morte, 
escr•evia: «Les prugre::; do la. mé.:lécine pl'é~ 
servatrice, deven11s plu.-; offica.ces pour ceux 
do la l';Lison et de. l'o ·dre ~ocial, uoivent 
fairc disparait1•e ü. la longue les maladies 
tran . .,missíblos et con-tagieuses. » 

Qt1<111do, purú1n, o cr-iteroio :'lcienl;H'ico não 
pou1ie ainda ostabulecor• incuntt•asl;a.volm ~1lt1~ 
quaos s~jam a naJ.uroza, a c:':lpecie e t~ biologia 
do gerrrwn mot·bido, Lamentavel sm·ia quo 
o podet· incumbi<lu de pt•ot.egm· a sa,lde pu
blíea se esquecet~~e, na luta. tr·u.v •• da contra 
as mul~'stias tran::;rni si \-"Ois. de ornpregar• ou 
pôr em pru;cica o meio mais segur•o do im
peJir a dí!fusão tlus gor-rnons pu.thogenicos: 
t1. ~e$ínfecção. «La d\>..':lillfuct ion. qui 1;ue le~5 
mtarolJos, est un rnuyon C(Wtf1til, sctenti
fique, do s'opposor i.~ la dill'tL:;ion <los gur·
mes pu.thogi.mes; ct ello seulo,.fi1itn rlguurou
soment, ello sum-c, puí~ qu'ello d ·d;t•uit ltL 
causo du mal it mosui•o qtt'ollo so proutlit. 
Sans elle, toutt ·s los autros pr,!oaul,íuns peu
vent su mon1il'et' inntiles. Lo~ faits sunt u'ac
cord avee cotte dumomd.ration théodqu.•. » 

Os resultados 1Jone1lcos d. 1,s ucsinfoeçõos 
da.s habit:J.<;õ~s e · ua. cidauu teom em toda a 
pa1·to, (iUanJo feitas eom rigor e seien ,.jfi.. 
c~w1on to, prod.uziuo o~ mdhurc:-~ resuLtados 
_quanto íL dirninu,çü.o da mortalidado. «A' 
P;u•is, diz Henr·i Ma.nud, lu SOl' vice du dosin· 
fcctwn est, deJ.luis 1891, dit•ig(j par la Dr. A. 
J, Mal'tin a voe uno compCltoncc tndiscntêa 

et avec un succes remarquable. Si l'on 
envbage, pour la période qui va dtll89l h, 
1902, d'une part,le numbre des desinfections 
op~rées par le service, on aper<;,oít qu'avee 
une regularité pa1'fu.ite plus le nombre des 
desiQfections augmcote, plus celui dos décés 
diminue.» n 

Os arts. ·11 e 12 indicam a necessid:Ldo ch 
creaçã.o de um11 secÇão de engenharia :-:;anit<.J,· 
ria compo:-:;ta de tres engenheiros e um uese
nhista. Não comprPhendemos a utilidail.n de 
tal CJ'eação .. O Min~sterio do Interior tem 
uma secção de oogenhar•ia. A m~tnicipali· 
daüe possue uma repartição de o hr~~s pu· 
blicas, . ela clm~l fazem par~e protlssiunaes 
competentes. A e$ta ropar·tição está afl'ecta 
a incumbencia de toJos os ser•viços relativos 
a obras muqJ:cipam:, embeUezamento e sa• 
neamento d'a. cidade, construcção e recon· ·. 

( ·) Na exposição verbal que, poran te a Com~ 
missão, produziu o illustre directur gcr>al de 
Saúde Publica, atflrmou u.qnelle funcciol'lal'io 
quo Vineont, medicJ-1n~pector das tropas co;. 
lonbos de França, na revista critica ·sobre 
a t'eb1·e amarella, pnblica•la. na Rem"'e d' Ify;.. 
giene et de Police Sanito.i1·e, do ·30 d.e junho 
de 1903, se declu.ra adeptu da pPophy:axia. 
e.'.lpecifica aconselhada pelos mcdicos u.rno
Picanos. O facto não é i.n~eiramonte ver-da. ... 
deieo. O que diz :Lquello a.utor é o soguinte, 
l'OftJrindo-se :'t. prophyl.~xía : <(Touto mu.ü;on, 
tom étu.blissoment civil oi; militairo, oil 
un seul ca.s <lo fievre ja.unll au1•ait él;é con~ 
staté, dovraitêtro imrnéJia&omcnt evac11ée et; 
f'errnéo, puis sueveilléjOIIl' ct nuit., jnsqu'au 
mornellt oú ltt desinfedioll eomplete out 
été operéo>>. E, em nota. : « Nuul5 a.vun1:l ici 
en vuc la dcsintecti .,n ::;p(!ci!iquo, c'est
à.-cliro, la destl'uútíon de::; 111ou:-:;r.ique:-:; d~ms 
los h:tbiw .. tiun~ ; lu pr·océdú lc plus cffi acc 
p il'l1Ít être l'cmploi. de l'auhydl'ido sulfU·· 
roux>>. Cum osl;c ou <~queUc int,uito. com ·o 
Jim úo matai' os mo .. ~qUttus on do anniquila.1• 
o~ germeos, o facto é que. no conceito Lle Vi .. 
ncent. ·a desinfecção não deve :;er esqueeüla. 

Natur•arment.o a.o m.~smo pt·oce.:l~o do ma
tal' mosquitos reí'ere;.so Gorga.s nos SJUS roLa.
tol'ios, a ser• verodaueiru. a expticaçãu que pe· 
ra11t(~ a. Commissfw produziu o direeLOl' gm•ai 
üe Saudo Publica. qu<~ndo oxplic .,u as irwon· 
gruellCIU:-.i nota.da:-:! nus oxcerp~os da.quollo au· 
Gor·. Ot•a, como é l)tt.bid.o que o a.nhydt'ido i:iUl· 
ruruso é o u.gente que melhor d.estróe osger· 
mtms pathugenicos, é elarv que, C1Jmquu.nto 
fos:;e intélnçãu tle Gur·gas a,cmu.r sobre os rnos
lJUitus, é cor·to que, empi•ega.ndo e.iSH pro
cosso, nfto só do~tt•uto elle aquell.cs ínsectos 
corno tod.Ji:l os úemais ge1•men::~ pathogeuieos. 

Dir.or-se; pot'tanto, que Gu1•ga::) só matou 
1.nosc~ui t,us com u.nltyúl'Ído . sulfm•o::;o é um. 
soplusmt~ quo l~ ninguem iULtd.irtL; 
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Btrucçã.o, accrescimos c reparos de predios ou ca1cadas nos princ;pius scientificos postos en.1. 
adificios por conta da municipalidade ou por evidencia por éLqnelle i ilustre sabia, subor
conta dos particulares e edificações do qual- dinando os di1;eitos individuaes ás rostric<~ões 
que,· especic, provis •rias ou dotin,tivas. Ao impostas pelos cL.~ solidariedade sanit:Írin. 
directorgm•a.l incumbe autorizar a interdicç:ã.o descübcrt_9s pela sci encia. Em t aes conjun
dos predios sujeitos a essa medida, de accur- cturas nao ha a.ttentado á liberda.Lle .indivi
do com as leis .municit'ae.s, assim como . or- dual ; n. rcstricção impost;L (~ legitima pol'qne 
denar a execução de vistol'ia!:l quo fnron1 re- dimana do inteeos:-;e ger al. 
quisitadas pelos sub-direccores e pelo~: eng.e- « Lo fa,it seul de vi no cn socié t(\ hnpose , 
nheiros de circumscripção e a.s qne entender chacun uno cP:taine ligno de condtlit•) 
neces.::avias á segur<Lllça c sa lllbr .ida,tle pu- on vers autrni. Cette cunduite consbte : 
blica. ( Artigo 1 o, §§ 26 e 3 I do n.rtigo ()o l" à nc pas nuiro à ceux des intrêts d 'au
do Regula.mento da Directoria. Geral (lo trui, qui doivont être cunsüler1~s comme des 
Obl':ts e Viação approvado pelo decJ'eto n.445, dt·oir.s; ~o it, prondre chacnn sa P'Lrt des 
de 27 de junho de 1 903). A' vista do que fica tra va.m: et eles sa.erifices tH!céssaircs pom· 
.exposto, pa1•ece-no~ que a secção do engo- U.ef,mdrc Ia. société ou ses membrcs cuntre 
nh:Lria sanitaria de que cogita opr·8sente )Jl'O· tout dommétge. La sueí(!té a le d L'oit <~bsolu 
jecto seria uma verdadeira snperfeL~Lção. ll'impuser ses ubligations tL ceux q11 i YOU-

Os artigos 13 e subsequente:; instituem dt·<.Licnt s'on exemptct·. » 
no Districto Federal o .Juizo dos Peitos da St.natt Mill- L'L liberté- Tradnction dt3 
Sri.udu Publica, composto de um juiz, nm pro Dupont-\Vhitc-29111 • ôdition, pu.g. 229. 
-curador, um sub-procurador; um escrivão e «Dans une soci6té civilisée l'l~tat no peut 
otiiciaos de· justiça sanitaria. O autor do intervenit· dans la vie de I'indivülu que pour 
:projecto ele lei justifica a instituição do Juizo l'empêcher de nuiro ;\ autl'e. >.~ Laboulaye.
dos Feitos da Saude Publica, allegttndo que, L'Etat et. ses limites, p;tg 5.L » 
com o de::lappar cimento do .Juizo dos Feitos «La L bl:lrté consi~-;to ;t, pouvo_i.1· fa.iro tout ce 
da F:Lzcnila Municipal e da Juntu. de Cont. ·a- q11e ne nuit p :ts à autrui.» Dé'clarations des 
vençõos, ha toda a convoniencia e utilidade droit.s d,\ l'homnw du :~6 aot'tt 1789. art. 4°. >> 
publica. na instituição da justiça. sanitaria, Fazendo :1. <tpolugia da intorvenç~ã., doEs
quc trará :.L concentra<:ão d <L justiça, na~ tarlo em materüt du !Jygiene publica, dizia 
mãus de uma só autoridade, com o fim de Disraeli: «A saurle publica é o alicerce sobre 
uniformizal' a. solução das demandas, d<L o qual repousam a felicidade do povo n o 
maio I' prestoza. da, ma,rclm dos casos a julgar poder do Estado. Imaginao o rnais buliu p:tiz 
e ener·gia. da ac<,:i'io par:t garan ·til• a eflicu.ci:L dÓ mundo, povoado por citladãof; intolli -· . 
das meLiida.-;. E com taus intuitos a.l'ffitL gent.os o labor·ioso.-;, possuindo m:w11t'actura!:! 
o juiz de poderes excepcionaos contr:.L a pro . .;peras o uma, agl'ienlr.uea ftorescontn; com 
collecLividade, embo1•a rc~trinja.-lllc a acçã.o, architcctos qne lhe Cllbt>am o solo do tem
osr.entlondo o:~sa rostricç!ão tt qua.esquor actus plos c üe pah~cios ; tendo para. tlefendet' 
das antoriuad.os jmhcbrias, foder:10s e locaes, todo.~ estci:i brms a f'orÇ'a, ar·mas do pL·ecisiio, 
quanLlo lhe:-; prohii.Je eonceder intm•dicto al'mada, etc; si a. popula.c;ão fica esl,adonarüt, 
possessot'io contt•a os acr.os da autoridade si de anno pu,ra a.nno diminue am cs1,atut·a o 
sanit:trüt exercidos nltione-impel'ii, nem em vigor, a nação fat,;:i.lmunto dosa.ppa.rc
modittcai' ou restringir os actos admiui- cerá. E' por isso que considero o interesse c o 
stra.tivos ou medidas tio hygieno e salubri- cuidttdo dtt saude pub:icn. como os primeir·os 
dade po1• ollas determinadas nesta mesma devel'es do estadisttu> 
qualiLlade. Coarcta.ndo, pois, a liberdade indivülual 

Singular ,justiça essa, destinada, não a pro- em nome do intei'Osso collectivo, o Poder Pu· 
'teger o direito conspurctLdo, mtLS a, assistir - blico cumpre um devore exerce um dieeito. 
1nerme e inerte ú. violação do direito pela Como, entrct;mto, toda tt restricção (t, libcr-
prepot!mcia da autoridade sanitttl'ia ! dado importtt em umn. coacçito ou uma via-

Não ha duvida que a liberdade individual lencia, necessario se torna que n. lei so,ja chtr<t 
dovo soffrer <LS limitaçõe:; flue us iutm•esses e minudente, e~:~pecificandu todos os e:.Lsos em 
da cqllectividade exigem. E como a pro i.e· que esstt rest1•icção é legitima.. 
cçã.o da saud.e publica constitue um interesse Daixar no vago o na indecisão a.s espccifi
geral, em nome dolla. 1 ainda em detrimento cações legaes, ser(L sanccionar o arbitrio e 
!la ac()ão individual, a intm·vençã;o do poder « u.riJitrio em l'cla.ção ú. liberdade in!lividual e 
publico é perfeitamente justificada. . á propriedade clw.ma-se despotismo c expu-

Desde as descobertas ue Pastem', todos os liação ». 
paizes civiliza.<los teem promulgado leis E' por isso qno Léon Bout•gcois, no ois
mais ou menos sevoms no intuito do prote- curso profe1•ido peranto o Comité conwUif 
gera.. saude publica. Essas Jeis, harmoniza- cl'hygiene publique, da li"rança, detlniu a qucs
da,s no ponto.do vista. da.U.efesa socit.tl, foram tão nos seguintes termos: 
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~eLes mésures sanitaires, pourvu qu'elles 
soient d'une efficacite certaine au point de vue 
scienti(ique, sont indiscutables an point de vue 
juridique e~ économiquo. Ellcs sont confor~ 
mes à la justice cat' clles ne sont appllquéos 
à ·- \m ci ;.oyen qu'autant qu'elles sont nê" 
céssaires pour defendre contre lui la santé et 

· la vie désautres citoyens. 
Elles sont conformes aux principes (~O la 

démocrati~ républicaine, car elles profi.tent 
av~mt tout aux petits, ~~ux faibles,auxmalheu
reux. Elles rêpondont, cnfin·, aux nêcéssités du 
patrioti::mie, car elles ont pour but ct pour 
efl'ct de cooserver et d'accroitre ce capital 
humain, dont la moindre pal'célle ne peut 
être perdue sans une atteinte t~ la sécurité na
ciuoale et i1 la grandeur de la patrie •. 

A' vista das razões expendida::;, a Commis· 
s.ão é de pa.recer· que o projecto n. 38, de 
wo3, não deve ser approvado. 

Cuosiderando, l~orém, que o Congresso não 
póde permanecer indifferentc ao magno pro
blema, soda! que a hygiepe publica envolve, 
e quo, comquanto a Constituição de 24 de 
fevereiro de 1891 não S':l refira a talassumpto, 
não é licito infel'ir-so dos.sa omissão que o 
Governo não possa e não deva, em certos 
caso::!, toma.t• a iniciativa ele medidas urgen
tes attíoentes ao bem gern,l, pondo em salvrt· 
gw.t.J•da. os interesses o a vida. dos cidadãos, 
já uofondenrlo-os contra a in v a são dtts mo
les tias oxoticu.s com os preceitos da prophy
laxi:L in ter nacional, já. procul'ando por todos 
os meios ao ~eu alcance o saneamento de 
t.uúos os focos de infecção, c promulgando 
lPis sanir.arias, uasoadas em principias scien
ti'lcos incontested IJUO impoçam t~ di!Iusã.o 
das molestias transrnissi veis; (•) 

Considerando, po1·~m. <jue é . da essenda. d•) 
regimen federativo, base da nossa Constí
tuiç:ão, ·à deseentralizaçiio administrativa, 
.ds sorte que é vedada a intervenção do G<1~ 
verno Federal em tocl <~s as c1uostõcs de ea
ractCl~ local, esta<lual ou munici1)al, . excepto· 
nos casos especificados em lei; 

Considerando que, em materia do hygienn, 
publiea, providencias ha que, pelo c:1ractcl' 
de generalidade que tecm, a1l'eetam a toda a 
eommunhão sncial, existindo nutras preca
rias provenientes de condições accjdentaes 
c algumas ·vezes ünp:·evisivcis; 

ConsidManJo quo todas as leis sanitariae.· 
são de caracter coercitivo o im}lol·tam em 
uma limitaçã,@ de direitos; 
· Considoranâ.o quo ao Congresso compete,. 
prh'ativameiite, em l;acs casos legislar; 

A Com missão entendeu de seu dever apre
sentar á consideração da Camar-a um subs~i-: 
tutivo ao projecto quo r2organiza. os sor-· 
vtç~os de hygiene publica -a administrativtt da. 
União. · 

Dr. Jol'to Gados 7'eixei1·a Brm1drto. 

Projecto de lei sobre Hygiene Publica 

CAPITULO I 
DISPOSITIVOS GERAES 

Art. 1.0 Em qualquer localidade da Repu-· 
blicu. á autoridade sanitaria e aos chefes do· 
Podar Executivo in r~umbe : 

Prevouir ou combater as molestias trans
missivei~, declaradas no art. 3° da presente
lei. Pôr em oxecuçã:o as medidas necessarias,. 

- · ~~ faire int.ervenir l' E'tu.t, aftn qu' · H 
exige dos villes q u' elles se tt•ouvent dans· 
de bonnes conditions d'hygiéne» (Th. R.ous-

(•) Spencer ·admet que Ie 1·ôle de l'Etat ol). «li ne peut y avoir aucuoo .lliscussion· 
· cornprend l'adminisl.ration de la justico et de sur la quostion de priocipe : l'Êtat peut : 

Ja s~curitê au dedans ot au dehors. Da,ns et doit iutervenir au nom de l'hygieno (Lo-· 
· l' auministration de Jn, sécuritG, on doit vn,sseur). Enfio Mt', M. Blnck ajoute : je croít 
compt·endre les mesures pruphylatiques que l'inte1•vention de I'I%at dans les . ques-

. contre las épidémies, les lois concernant las tions d'hygiene n'a. ja.mais été contestée par 
logements insalubre~, la protéction d~s en- aucun ócunorni~te; ,ee que les particuliers · · 
fants en b:.ts ágo, les !ois !:!Ul' le travail, otc. ne peuvent l'ah·e, l'I<~tat doit -le fu.ire : or il 
c·e::~r, c~tte même idée que dovoloppe Leroy est impossible aux particu:liers de protéger· 
Heaulieu. quand i1 dit que les besoins com- la santé publique. Jamais le.:~ éconumistes. 
m:1os sont ceux qui no peuvent êtl'e com- m1 faront (i'objections a.ux mésures quo pren-· · 
ph~temont satisfaits que par r action, de la dra le gGnvernement pour la sauvegarder. 
eulnmumiuté même, parcequo tout~ oppo- Les . légi:'!la.teurs partagent sur co puint 
si tion,fCtH3lle delimitée.y ütit obstttele: ainsi l'avis dos économistes et des hygiimistes et 
p()ur la. !:lêcuritê, ltt preservation de certai- Mr. Langlet prê::;entant, en 180~, un rapport. 
nos 1uutac.lio; contagieusos .. .l' appareil coor~ sm·le pl'ojet do loi déposé par Mr. Consta.ns,. 
cil..it' est de l'igueur. alors MiD1stre do l'Intérieur, écrivait: <.: L'in· 

Lot·s de la o.iscussion qui suivit la commu· tervontion dü législateur cst sollicitéo 'pM•· 
nic ~tion de Mr. Monod, u 1' Ac~~demie des los grands intérêts nationaux qui sont en 
_sdences morales et polHiquns sur 1' Hygiene jtm dans cette ma.tiero. (.luelquo partisan 
Publique chez lcs Rom,dns ct dalli 1' Etat . que l'on soit de la liberté individuelle, si 
Jnoderne, 1es econolllistes admirent l' inter- t'ot·t que l'on tmisso l'uutonornie GO.l)lmunale, 
Vuntidh de l' E'tat. «Üil ne doit pas hesitei' ou reconoait de tous côtés qu'il y a. un. 
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e:lpecialmentc a.quellas que so refel'irem <."ts a) si o requerimento em quo for solici-
desinfecções ou á destruição dos objectoa ta.da n, licença. , não l.iver obtido despacho, de- · 
contaminados pelo enfet•mo, notadamente os corridos 20 dias de sua cnt r·ecra na reparti
q.ne puderem se:vir de vehiculàJ ao contagio. ção competente, o propriet·Lrio ou ·quem 
· Art. 2. o Ordena,·. as prescripções destina- suas vozús fizer, consiJ.er:.~.l·-se-ha auto:•izado · 
das<\ assegurar a sa!ubridade das habitaç.ões '~ da.r vr,ncipio aos trabalhos. 
é das ~u<.~.s dependencias, das vias publicas Art . 11. Si a autodzaçã.u não fut' solici
ou particulares, das .ha.bitações conectivas uu tadd, o o preJio llouvm· sido jü. cdificad.J ou 
r1ua.esquer outras agglomerações humanas. si as prcscripções do rogul~1.monr.o sanit.ario 

·'Ar·t. 3.o A desinfecção será pbrig Ltoria nào . furum obscrvad •,s, durante o. con
tóda.s as vezes que se tr.:tta1' de cholera-mor- strucção, a.s obrn.s scri1o .embargadas e, su~ 
bus c molestia~ choleriformes, febre ama- jcitas i vistorio., que· vcrsa.r(L.: 
rolla , peste, varíola. diptherias, typho e 1°, sobt'c a. utilidade c natureza. dos tra.-
feln·e thyphoide, tuberculose aberta e lepra ba.llt s e saneamento de habitação; 
urceradn.. 2°, sobre a. convenioncb da intel'dicção 

;Art. 3.o O medico assistent8 e cnformoil·os J.a totalidade ou de pa.rto da habituçao a.t.é 
que verificarem a existcncia de uma das que as condições de insa.lubriüadc tenham 
molestias declarll.das no itt·tigo antecedente, desaparecido. 
deverão levar o . facto ao conhecimento da A rt.. 12. O.':lp ropriotarios usnfructuarios e 
autoridade sanitaria competente oú quem os loca ta. rios terão aviso da. diligencüt 15 O. ias 
suas vezes fizer. _ . a.ntcs rla sua re:dização, devendo comparecer 

Art. 5. o Quando uma. epidemia amoaça.1· <i, vistoria e aUega:· o que for tie direito. 
todo ou parte do territorío da Repuulica ou Art. 13. Dcpoi~ dê~ vistoria. e de accurJo 
abi se tiver d3senvolvido, o os meios do oom a u.ntorida.de sa.nit<Ll'ta scrü. fixado o 
defesa forem ,julgados ou reconhoddos in· pPazo para o pr·incipw das obrat:l c o mo
sutncientes, o Presidente da. Republica pres· montu em que o prediu pódB ser hu.bitadu. 
creverá por rlem·eto a adopção das providon-. Art. 14. Si dentro do prazo marcado as 
cia.s necessaria::l e nomeará o pessoal incum- obra.s não furem cncetad <~s. a a.u toriúacle 
hido de exeeutal-a.S de conformidade com o re:;pcctiYa mu.ndará executai-as. 
art. 5° da Constituição. I Art. 15. Si a habitação t'or interdicta, e, 

Art. 6. o A vac.:::inação e re\·accinaçã.o são dceo :'I'ido o prazo que lhe foi cunccclidu, o 
ohrig ~tol'ias no dgcur·so do 1° annu de vida., locatario não o ltOU\'Cr do1xado, a autorida .. e · 
no ll 0 e no2l 0 , o fa.r·i evacuar. 

Art. 7. o E' veclado a quom quo!' que não Art. IG. As do~pezas 1·esultantes dus tra.-
tonha obtido autol'ização ospetial o pre- bn.lllos executtLdus set·ão garantidas peb rcn-
pai'O e a venda. do va.cccina.s do qualquer da do imrnovel. · . 
especie o do soros thorttpouticos. A1·t. 17. Quando a insalubridade for de-

Art. 8. 0 To.~as as disposições rolativn.s tis pcndonGe de ciwsas externas o J;crnmnont.e~, 
medula~ preventivas cont.l·a us mole:; tia in- on qnan<lo as c:wsas do insalubl'idade nãu pol
fióciusas o transmissíveis são applica,veis :is tlorem SOL' destruídas sin:"'w por trê~llallL•.;S Je 
epizootias quanto á denuncia, ás aut1)1'idados conjuncto, a dmmpr·opi'Ütção'du p:cdío \JU J.us 
e aos pl'oces~os do desinfecç·ão. predios necossal'ios a taes traba,lhos será o f-

Art. 9. 0 Os cont1•aventures ou infl'actorcs foctuada pela autoridade competentJ . 
de qualquot• dos artigo~~ supra mcncionad.us, Art. 18. O.; terrenos que, depois de ope;. 
excepto do a .·t. 6<>, cuja pena, ser(t estabele- rado o saneamento, não forem tLpr·ovo}LtLrlos 
cida no regulàmento respectivo, serão pu· no:-:; alinhamento~ das novas consH·ucçoos,se-
n]dos com n. pena pecuniaria de 100$ a 500$, rão vendidos om hilstu. publica. . 
que sel'á elevada. ao dobro na rcincidencia. Art. !!). Os prop_rie.Larios que se J?lgal'em 

les:1dos em seus drr01tus l"ecol'l'Ol'au pa.r:~ 
a.s n.utoridn.des sanita rias superiores e desta.~ 
pu.ra os tribunaes. 

CAPITULO li 

DAS MEDIDAS SANITARIAS RELATIYAS AOS IM· Al't. 20. 0 recurso só t erá elfcito suspen-
1\IOVEIS sivo si dos relatarias da a.ut·Jridauo . ~u.ui

Art. 10. Nas localidades onde houver 
mais de 20.000 habitantes nenhuma ha.
bil.ação poderá ser con:)truidi.~ sem préV!a 
lieença da . auto1•i<lade competente. 

tu.ria e doJ pareceres dos engcnheir.os na~ se · 
inferir graves damnos tL . sauclc publt1:a, c un
minencia do p0rigo. 

CAPITULO III 

mument des circons!iances dans lesquclles la DA ADMINISTRAçÃo SANITARIA 
société humaine entiero doit intervenir pour 
sauvegar(ler l'intérêt commun. Hygiene ot Art. 21. Nos Estados, a administração s;J,. 
'Pou,oi1·s Publics, par lo Dr. Pa.ul ReHle. » nitaria· ficar'\ a cargo dos respoctivos gover~ : 
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·ll()s,que a regulamentarão CQmo entmderem~ 
No Districto . Federal, a cargo do P'refc1to, 
as.sistida por um conselho cónsultivo de hy

. gieb.e publica.. 
A' União ftcilrão ·reservados os seguintes 

. serviços: 
O serviço sanitarió dos portos marítimos 

e fluviaes · . · · 
O estud~ da natureza e etiologit~ U.as moles

tias tf'a.nsmissiveis •1ue u.pparecerem ou · Sf' 
.desenvolverem em · qualquer localidade de~ 
.R~publica. · 

A or·ga.nização das estatísticas rlemographo
, s~nitari<is da Capital e dos Estados. 

· CAPITULO IV 

po1' um medico designado pelo Ministro, sob 
proposta do dlrector geral. 

Art. 26. A prophyla.xia maritima jnter
nacional consiste no empr13go dos meios aúe
c1uados a· pr·eservar oa portos n :wionaes de 
contauüna.çãó pur gerrnens morbidos trazidos 
pelos navios que n clles clwgarem. 

Ar L 27. O cholera-morbu..,, a febre ama· 
relia c; a peste são as unicas molestiaspestilen
ciae's oxotica.s que determim~m a. a.pplicação 
ele med.idas Si.L .ittH·ia:) permu.nonLe::l , outras 
moles~ias gr<.Lves tra11smissivei:;, como a va
I'iola, o typho, a. diplltel'ia etc., podem, ·ex:ce· 
pJÍtJO<.Llmente, fie terminar a imposição de m:e
diilas de precauções especiacs; t.ambem podo 
::~er passLvei das mesma . .,; medidas qualquer 

Art. 22. A dire··ção e execução dos ser- navio cujas condições sanital'bs forem jul
víços acima referidos serão confiadas a uma gaua.s p1•1'igosas IYl.rtL a saude publica pela 
Directoria Geral, subordjnada ao MiniStl'O autoridade Sttnitu.l:ia. 
da J·mtiça. e Negocios Interiores, com séde na .Al't. ~8. A carG<~ clê saudo ú um documento 
C<:Lpital da Ropubllc :L Ella. se compor(t. do olJrigatoJ'io a todo o navió que entrar em 

. directol' ger•al úe s.~ude dos Port~.~s, a.u:x:ilia.do pJrto nacional; tom por fim mencionar o es
. pelo pessoa.l a que se refere a presente lei. t.:.~.do sanit<u'io ,_o pa.iz de pl'Ocedencia e es-

._-1) Na Capital da Republica: calas, e pa· ticuhumente a ex.Hstencia ou não 
5 ajudantes do Dil'uctor Geral (medicos). das mulestia~ mouciunn.da.s no artigo anter,e. 
4 auxiliare::; (medicos). dente. · . 
1 sccre&ario. • Art.' 29. A carta de sa.udeê dada <i. embar-
1 ofH~iaL. cação pela. autoridade ~anitaria. do port.o de 

· 4 ama.nuenses. , p1·ocedcncia; sendo este estrangeiro, deverá 
1 arcbivi~ta. I truzar o visto d.u consul brazileiro; na t'alta 
1 interprete. cleste,a car-Ga de sauúe deverá ser visada pelo 
l pueteiro. conclui de umtt. na\:ã.o amiga e, si não houver 
4 contínuos. autoddtttlo sanita.ria nem consular no porto 
R) Nus Estados: de prueotl<3ncia. ou esca, las, o commandante 
17 Inspeci.OrC'3 de Suudo (llle!llcos) dos por- do na. v i o devertt munir-se úe .umu decla.1•ação 

tLIS tlo~ Esr,ados d._, Am;Lzonas, Pttl'il, Ma.ra· do <llmlqucr· antorida.J.e lot.!al. 
nhií.o, Piauhy, Cm~1·;l, Rio Gl'a11de do Not>te, A1·t. 30. A carta J.e saude só tem valor 
PtLrahyba, Pcrn t.rubuco, Al<Lgoa.s, Sergipe, qtmnuo expudidtL dentro do 48 ho••as quo Pl'C
Ba.hia., Espírito Santo, S. Paulo, Paraná, cedol:'om n pa.I'tida. dus navios; ella é uma e 
Santa Catharioa, R10 Grande do Sul e Mt~tto uniCí.L, o será con~ervada até o poeto de des· 
Grosso. tino . 
. · 9 ajudantes (medicos) das Inspectorias de Art. 3t. A carh de saude é Umpa ou süja, 

Saude dos Es~ados Jo Pârá, Maranhão, coulbl'me menciona a ausencia ou não de 
. Ceará, Pe1•nambuco, Bahia, S. Paulo, Pa- qualqum· molestia. pestilencial que existia 
raná. Santa qatharir~a c Rio ~rande do Sul. no pJrto de procedencia ou ~nu localidade 

17 secr·etar1os das mspectol'HI.S. proxi ma. 
39 guardas de su.nde. I A t 3;> E t- d' l d t • Alem deste pessoal havei'(~ o que for ne- , ~ .. :...: i s ~o Ispensac os e aprescn ar .. 

. - cessaria para. os laza.rer.os, hospitae~ ma- cu.r~~~ de sa.ud.e. . .. 
ril.imos e do lsolumen&o 0 estação de des-1 1 , os nav1os que Vla.JcUn regularmente 
infecção conforme a. tu.b~lln. annexa. entre portos. do me::Jmo Escada; . 

At·t. 23. Serão nomoaJos por dccl'eto 0 2~, os naviOs dl~ guerra: e~trangen·o~, . es-
. directol' geral, seus ajudantes e medicos au- tacwn~dos em por 1.os nacwna.es, q.uo ~zerem 

xíliat>es, 0 secretarjo, 0 otnciul de secretario exc~rsao a loc~LLdades da Ropubl1ca , 
os in:;pectores. 3 , os cruzetros ; 
Art. 24. E' de lin'e e:;colha do Governo I 4o, as anchas de pesca.. 

a nomeação do director gera-l c sob proposta A:rt. 33 ._ Os nu vi o~ de guer1•a qe nação 
deste a dos outro.:; funcciona.I•lo:~. am1ga teri~O carttt de saudo gratUlta; aos 

:;,; .·, _ Ark25. Serão substituido~ OIU seus impedi·l demais se cobrará a tt~xa respectiva. 
; . 1u,entos . te~porãrlos,o d}rector gm·al: por um I Art. 34. Todo navi~ brasileiro a vapor, 

... . dos,scus aJudantes; os 1nsprctores nos Estn.- tl'anspoL•tando p~~ssagen•os o fazendo uma 
<los,polo res~ocl.tvo ajudante; e na falta deste, tl'uves.~ia, cuja. du-ração, comprehendü.las as 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:15- Página 37 de 83 

SESSÃO EM 23 DE SETEMBRO DE _1903 545 

-escalas, passar de 48 horas, _ é obl'igaclo a 
ter a bordo um medico, que deve ser 
brasileiro c diplllmado por uma das faculd<1-
des da Rnpublica. ' 

Art. 35. Os mcdicos de bordo serão esco-
-lhidos entro os de uma lista organizad<1 pelo 
director geral o approvada pelo ministro. 
Teem elles por dever omprega,r todos os 
meios ao seu alcance c os quo a scioncia, e a 
experiencia faeultarem, Mim de pi·eseeva.r os 
passageiros . das mulestias pestilenciaes ou 
outras graves· e conhgi-osi1:;;, impedindo a 
sua prop :tgaç~ão, si, por ventura, se m~mifes
tar algum caso ; all~m da assistencia, medica 
aos passageiros e tripolantcs. 

Art. 36. Sobre o al'ticul<.tdo no artigo an-
. tecedente, o Gov011no expedirá, o reguLa
mento necessario, indicando detalhada,mente 
os deveres dos medicas tle bordo, os livros e 
utensisde pharmacia quo cleyem pm,suir e as 
relações otficiaes que mante_rão em relação 

. ás autoridades saoitarias. 
Art. ·37. Quando o interesse da samle pu

Mica o reclamar, porlcrá o <lircctor geral 
fazer embarcar em na v los qne se desti :liWcm 
a portos naciona.es um medico ;mxiUar, in
vestido das attribuiçõ lS de inspoeior sanita
rio, incumbido do fiscalizar o serviço s:~ni · 
tarlo a bo1·do <las omb:ü·cat,'ões procetlcntcs 
dos portos onde grt~ssc (1ualquer mulesLi<.t 
IJestilencia.l exotica .· 

Art. 38. O comman1lante do qnalque1·. na
vio, em porto mwiunal, é ulwigiLdu u. dccla
l'ar ;i antol'idt~do sanittu•la :.L :o:mL in tt)nc~ào de 
partir, antes U.e ca.l'I'tlga.l' t•tl do ombacetH' 
l)U~s.tgei r o:-;. 

Art. 39. A tmtol'itlado sanita1•ia podol'il, 
quando julgat· neco~s<Ll'io, pt•occdcr a ·uma 
visita ao navio, aotes de C<tl'l'egat• ou do orn .. 
lm.rcat• patisa.goil'o~, o oxi.:.n!' do commttiJ· 
dante todas as inf'orm:tc;:ões precisas, coucer· 
11ente::\ á agua pota.vcl, natut•eztt dus: viveres, 
ostauo da pha1•macia e em geral das condi
ções bygienicaí3 da equipagem. 

Poderá, aMm disso, ordenar a desinfecção 
prévia de todo ou do paPto do n<l.vío ; far·ii, 

·porém, t .odas os:3as.operações no menol' prazJ 
possivel, ue maneiru. a ovihr quatquot• do
mora prejmlicial ás embarcações. 

Art. 40. A autoridade sa,nitaria podcr(t 
oppor se ao embarque do pessoi1S ·ou ob
jectos suscepti v eis do propagar molcstuts 
postilonciu,es ou outt•as gt'<Wes transmis;:;i-

·veis. 
Al't. 41. A autori.du,dc sa.nitaria do porto 

seri.t a. pri.rnoiraa. dirigir-se ao navio entrado, 
e som o seu con.'ientimonto nenhuma out,ra. 
autoridade tc.r(L jurisdicç[o sobre o mtvio. 

A1•t. 42. A bandeira amu.rella, · içada no 
mastro dept•ôa de um navio,si,~nitica que ello 
~stá .in terdicto, sendo a repartição sanitaria 

Vol. V 

a unica competente para levantar o inter
dicto. 

Art. 43. Os n<.wios que h'<1ns:t>Ortarom im
migmnte::; se·1·ào sujeitos a uma, fisca.lis:tção 
especial, que ser<i detalhada, em regulamento 
especiaJ_. 

.:\.rt. 44. _E' considerado navio de . immi
geantes todo a.qucllc que tr~'ns9oN<u' mais 
de 50 passageiros de sa classe, tendo, ou não, 
pago as respectivas passagens. 

.A:rt. 45. Tambem serão sujeitos a regnh'L
ment t.çao especial os na.vio~ dnstirHtdós a.o 
transpol'te de animaes vi vos. 

Art. c!G. Os cumm:wd;mtes set•ão Obl'Í· 
gados a apresentar tís autoridades sa.níta.rias 
do portu um cortiticaclo em devidc.t fórma 
da origem dos animaes emba,rcados em na 'Vi os 
procedentes llC porto v.isinlto a, uma loca
Lidade o 1de gt·assa c1ua!qer epizootia. 

Aet 47. A visita su.nHa,ria d<ts embar· 
caçõcs que chegam a porto brazileil'o deno
nüna.r-se-ha, visita cxc,_\l'lllt. ~;o1·;~ feita pelos 
ajLLdantos da diL·oct•)l' gel'al no p!H'to do 
Rio de hncil·u (\ polos in~pectoi'C.~ de 
s~tthlo ou por :-leus n.judun t;es nos.;ouüos portos. 
ComeçttL'ú. au · naseoL' 1lo :-;ol e tceminar1) 
ao ocl!u.so, podendo st.~r pt·u!1mg:tda a al'uiét·io 
do Governo! quando o oxlgit• tJ interesse pu
bEco, com inliOl'l'Upçüo tlo um:1 ht>l'<L a.pon~~s. 
A cll:L sel'iio ullt•ig.~'Lo:-J todo::; os u<l.VÍllS en· 
ll'arLs, I!IJlll excopt;:;i,o do., f{tW vi1~j;u•om enü·o 
pot•&os <lo llleSIIIo Esti.Ldo, o:: ct•uze!J'O.-:: e 
i Llll!lms do pese:~. 

Ai' L 4K. O lli.L\'lo, clwg:~d•J :,, podo br:tzi· 
leir•o, '1UO :qw. ~onL:~1. · :i, Yisita nma, ca.rh do 
Sf1liUO lmlpit, ~Cl'iÍ. liVl'O })l'itl.iCtL imrno
dit'Lta, sal v o nos citso~:~ soguin t1~s : 

l 0 , ~i tlllL'Ibllto a. tru.vossitt 11lttnif'estaru.m-SQ 
accid.mtos cm·t.os 011 suspuitos de mulcstia 
pst,ilt~ncial exotica, ou 1le molestht grave 
t!'ansmissivel,suscoptivol ele SCL' importada.; 

2°, :;i o navio tivur tido no mal' communi· 
ca.ção J.e ua.tm•oza suspnita ; 

3°, si, á clwg-ad.n, a,presentaP conülçõ8s hy
gienic ~LS perigustLS p<U'i1 a saucle publica, ; 

4°, si a auLoridado sanití1rüt ti ver uJOr,i vos 
legitimos p:tra. contostal' a sinceridade das 
doe h rações da carta ele :3auue .; 

5°! si o navio é Pl'ocedente de um porto 
qtw entretiver relações 1Urectas com uma. lo· 
caliclade visínha contaminada ; 

Gn, si o navio vier de uma l.ucalitlade em 
que pouco antes grassava uma. molestia, pes
tilencial ·o tivct• deixado essa localidado 
anl;es quo elJa tonlm sido considerad11 li vrode 
moles·tia .. Nestas condit;:ões, o navio, quando 
munido de ca1·ta · limpa, po iel'tL ficar su
jeito (l,s mcsmn.s medidas imposta& aos de. 
carta su.fa. 

A1•t. M). Os navios choga<los com carta de 
sa.udo su}a, se1•ão submettidos a um regimen 

(i!) 
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sanitario, que differe, conforme o mwio é 
i1~demne, suspeito ou infecionado. 
·· Art. 50. E' indemne, si bem que prove
niente de uma localidade contaminada, o 
navio que não tiver tido obitô nem caso de mo
le.stia pestilencial exotica a boi'do, quer antes 
da partida, quer durante a travessia, quer 
no momento da chegada. Suspeito, aqnelle 
q.ue tiver tido um ou mais ca,sos, confirma
tios ou suspeitos, no momento d:~ p:t:-titla 
ou dul'ante a travessia, mas que n5o tenha 
t.ido nenhum caso novo : de cholora, decor
ridos mais de sete dias, e de febre ama
relia e peste, mais de . nove. Infeccionado, 
~ todo o navio que apresentar um ou mais 
casos confirmados ou suspeitos de mole:~tia 
pestilencial ou que os tiver tido~ decorridos 
menos de sete dias para o cholera e de nove 
:para a folJre amarclla e a peste. . 

Ari;. 51. O nn.vio indemne será subme
ttfdo ao segllinte rcgimon sttnitarío : 

1°, inspecção medica, dos passageiros e da 
equipagem; 

2°, desinfecção elas roupas servülas e de 
uso a de outroJ:; objectos. que a autoridade 
sanitaria considern.r susceptiveis ; 

3°, vigilancia sanitaría dos passageiros, 
com emissão de pa.ssn.portes sanitarios, con· 
tondo a data do dia, em qne o navio tiver 
deixado o porto contaminado si houverem 
decorrido menos de cinco dias. 

Art. 5.2. O navio suspci:o será :mbmcttü.lo 
ao regimon seguinte: 

1°, inspo ·ção medica de pus.~ag-eiros e da 
equipagem ; -

2°, desinfecção das roupa.~ tle uso servidas 
e dos objectos ou bagagens considerados sus
peitos e desinfecção uo navio a.pó., o eles
embarque dos passageiros; 

3°, passaporte sanita.r>io indicando a data 
da chegada do navio, o nome do passageiro 
e a localidade para onde se destina; 

4°, vigilancia dos passageiros e da equipa 
gem. . 

Art. 53. O na v lo infeccionado será sub
mettido a.o regimen seguinte: 

1°, os doentes serão immediatamente des
~mharcu.dos e isolaAos ; 

2°,osoutros passageiros serão tambomdes
embarcado8 lngo o SLthmettidos ;;t . uma obser
vação, cuja duração variarll cum o estado 
sa.nit:lrio do navio o a data do ultimo caso, 
isto ê, cinco dias para o cholera e sete pa1•a 
a febre amarolla e a peste; 

3°, desinfecção rigorqsa das l'oupas, ob.ie· 
ctos o bagagens considerados contaminados 
ou suspeitos e de todo ou pa,rto do navio 
contaminado ; 

4°, o nu.vioser·;t submettido ·Ú.O isolamento · 
até quo a.s ·operações dedescargae desinfecção 
sejam t.oPmina.dt~s. O pessoal incumbido do 
serviço 1icará isolarlo . Os serviços meneio· 

nados no j)rescnte artigo serão pratic<.vJo~. 
em lazaretos. . 

Art. 54. Todas essls medidas,porém, s2rãu. 
atten uadas, ao criterio da autoridade sani
taria~ emrelação aos navios qUe possU.irem 
estufa de desinfecção, tendo durante á trà.
vessia cumprido os preceitos da lei ntt;te~
c'-"sos, sob a v igilancia, do in ;pcctor . sanitario 
embarcado. 

Al't. 55. Quando um navio {.'j~feccionaclo se 
apresentai' em um })Orto onde não haja laza
reto, ser~L envhdo ao hl.za.reto mais pro~
ximo. 

Art. 56. Além das cautctas mencion.idas. 
nos regulamentos, a autoridade sanitm'Ü\. terá 
o dever de, em presença. de um perigo immi
nente, fóra de qualquer previsão, prescrevel'
provisoriamer,rte a.s que julgar lndispensaveis
para garanti.r a saude publica, dando d-o .~ 
seus actos coinmunicação immediata ao seu. 
superior hierarchico. 

A1·t. 57. Serão conside1•ados objectos sus
peitos c sujeitos tt desinfecção ou a,o refugo, 
conforme entender a aut01•idade sanltaria: 

Encommeudas postltes,couros,pclles f1•escas, 
mo bHias e guarnições usadt.ts, rot~pas douso 
o aoccssorios, despojos e f1'agmentos frescos . 
de animaes, f1•uctas, legumes verd.es, horta.· 
liças. lacticinios f1•oscos,rotalhos de fazenda~. 
o trop~. . · 

ArL. 58. As cn.rtas e corl·espondcncias im-· 
lll'ossas, jOI'lHWS, livz•os, sal v o as oncommen
das postu.es, niio sorã J submettid.os n. me
didas de restrlcç-ão ou desinfocção. 

Art. 50. A policia. sanitn.ria dos navios e
a.ncoradom•os tom llOr fim : 

l 0
, avcr.iguai' do estado de sando tla trl-· 

pulação o dn"' condições hygionicas desses 
navios; -

2°, melhorar• c restt\belecor tanto as boas. 
condições do navio como n.s da equipagem; 

3°, fiscalizar a execução dos consellles dados· 
pela autoridade saniti.~ria. 

Esta policia será exercida pelos ajudante.;; 
do dh•ector geral no Riode Janeiro e pelos 
inspectores ou .seus ajuda_Iltes no.:~ Estados: é 
chamada.-Vis~ta interna. 

Art. 60. Nos portos em que funccionamm 
inspectorias de saucle haver.:t ho.spitaes ma.
ritimos destinados em épocas epidemica st\o 
t1•atamonto dos doentes que appareeerom a 
bord.o dos navios fundeados. ·· 

A1•t. 61. Ficam ereados ho.spitaes de iso
lamento e estações de desinfecção e expurgo 
das embarcações nos porto~ dos seguintos. 
Estados: Pará (Tatuoca), Maranhão (Bomflm), 
Ceará, Perna.mbuco,Alagôas, Sergi.pe, Bo;hia. 
Paraná, Santa Catharina e Rio Grande, além 
dos lazn.r·etos <la ilha Grande e Hospital Pn.ul:l .. 
0andido, no Estt\LÍ.O do Rio de Janeiro, e do 
La.zereé() de Tamandaré, em Pernambuco; 
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este em construcç:ão, aquellc em pleno func
cionamento. 

Al't. 62. As penas commimtdtts pOl' in
feacção da presente lei e seu regulamento 
serão em dinheiro, de 50$ a. l :000$ e serão 
torntLdtts oflecti v as pele modo q uc o Go
verno julgar mais conv<'nicnte. 

Art . . 63. Os p01•tos marítimos e fluviaes, 
cujo desenvolv-imento commercia.l exigir a 
presença de autoridades S<tnitarias, serão 
servidos por delegados de S[tudc com attelbui
ções e deveres iguaes aos dos ajudantes da.s 
inspectorii.\s dos Estados. 

Art. 64. Fic~trci annexo á Directoria G;;ral 
o serviço demographico, incumbido da. oega
nização da estatística demographo-sanltarüt, 
na qual se incluirão tol<.ts as noções que 
poder·em snr coUigida.s em relação ás causas 
de molestia e de mot'te, estudadas em con
creto, tanto no Districtu Feçl.eral, corno nos 
Estados, com o seguinte pessoal : 

1 chefe domographista (medico). 
2 ajudantes (medicos). 
l ca1•togeapllo. 
2 amanuenses . 
1 continuo. 

Art. GG. Fica. o Governo a.u torizado a. re
gulamentar ~t p~esente lei c admittir o pes
soal constante da tahella. anncxa., a.ttendendo 
aos dieeitos adquiridos. 

Art. G7. H.evogll.m-se as disposi•;ões em 
contrario. 

Tabclla :.t que se roforem os artigos: 
Carta de saude para . navio es

tl'angeiro,coJniacla. em estampilhas 40$000 
Ca.rta. para · navio nacionaL........ 20$000 
Por desinfecção de pello::~, couros, 

animacs, trapo.s, por 100 kilos ou 
feacção . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • 5$000 

Por outros objoctos snsceptivei::; não 
~sp~clficados, por 100 kilos on 
tracçao......................... 10$000 

Por desinfecção do bagagem de pa:..;-
sageiros de la classe, por lOO kilos 
ou fracçã.o ...•.•.....•.• .- . • • • • • • 4$000 

Idem idem de 2a classe. . . . • . . . . . • . 2$000 
Idem idem de 3a cta.sse. . . . . . . • . . . • I$000 

Na dosinfecçíto dos navios se·' cobrat•:.t a. im
porta.ncia do que foi despendido com os dos· 
int'octantes e a dia.r·ía dos <losiufcctttdores. 

O demographbta :;erft nomeado polo dire-
ctor. Ca.d a. passageiro do 1 ·• classe pa.gar(t 

Art. G5. Fica. tarobem annexo <.L Directoria. no Laza.reto.............. ..... . . 10$000 
Idem idem de 2'~ classe............ 5$000 Geral o laboeatorio de bacteriologin. com o 

fim de e!ltudu.r a naturez:.t, etiologitt, trata- ruem idem de 3& cbssc ... ' ...... ' . 2$000 

mento e prophylax~a da3 molestias trans- As crianças maiot•es <.le qua.tl'o o menores 
missiveis que a.ppu.l'ecerem ou He desenvol- de 12 aunos pagarào meliade <.l.a. taxa. 
verem em qualquce localidade d1t .Repu· 
Mica., com o pessoal segnin te: . As cria.nça.s maiores tl<l um o monuros de 

l chefe de labor a to l'i o (medico) . C! ua t r o an nos pagarão um ter·ço · 
4 auxiliares (medicos). As crianças mono1•es (lo um anno nã.o pa• 
l escl'iptltrario archiv.ista. ga.rão tax[t alguma. 

l)lRECTORli\. GERAL DE 81\.UDE PUBLIC.A. 
C-'-!..PITAI., FEDERAI.i 

Repartição Central 

PESSOAL 

I director get•a.J ..•.•••••••••••••.••.•....••••••••••••••.••• 
5 a,htdantes do director geral a 10:800$ .................... . 
4 medicas auxiliares a 7:~200$ ............................. . 
1 secretario ................................................ .. 
l official de secretaria ••••.•...••.••••......•.•.•••••••.••.. 
5 amanuenses a 4:200$ ..•...••...•..........•....•......•. 
l archi vista ...................•......••..••••. • ...... · •..• • • 
1 interprete .••.....••.....•...••..... ·•·•••· •. • • · •• • • · • • • • • 
r · porteiro .• ' ....• ' •.. · ..••••.•••.•••....•• ~ ••. , '· , •.•..•••••• 
4 ·a.ontinuos a 2:400$ ................ : ............... • ••••.• 

1s: oogo~ooo 
54-: 000, '000 
28:80 000 

8:400$001) 
7:200$000 

16:800$000 
4:800$000 
:j: 600$00·0· 
3:600$000 
9!600$000 154:800$000 
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PESSOAL SEM NOMEAÇÃO 

v serventes C:a Repartição · Central •..•...•........•...•..•.••••.•..•..•..• 

MATERIAL 

Para a-diaria da alimentação dos ajudantes destacados no 
ser viço da vi si ta exter1;1a do porto na razão de 10$ diarios .. 

Livros, objectos de expediente, jornaes, revistas e encader~ 
nações .....••.•............•..•..•..••....•... . ....•..... 

Aluguel de casa •.....•••...•..•.••.••...•..••...•....•..••. 

3:650$000 

7:000Sii000 
14:000$000 

4:800$000 

Impressões, publicações e despezas eventuaes ..•..•........•. 13:000$000 . 37:650$000 

Laboratorio . de bacteriolqgia 

1 chefe do labora.torio (m~dico) .......................... .. 
4 auxiliares a 7: 200$ ....................... ; •....•••••••... 
1 escriptul'ario archivista: ................... ,, .. ~ .......... . 

PESSOAL SEl\f NOl\iEAÇÃO 

9 ':600$000 
28:800$000 
3:600~000 

197:250$000 

42:000$000 

2 .. serventes de laboratorio a 1:200$ •••.•••...•••••••••.••••••••..••...••.• ~ 

MATERIAL 

2:400.~000 

Instrumentos, apparelhos e reactivos: .••.•..•..•••.•.••..•• 
Bioterio . , ........ ..................... , ................ , . , ..... . 
Objectos de expediente, livros. e revistas ...•....••...••..•.• 
Asseio da repartição e eventuaes~.~ ..•.•...•... , •..••••••••.• 

Secção de demographia 

PESSOAL 

1 chefe demographista. (medico) ••••• ~.~ ••..•••••.••••••••.• 
2 ajudantes (medicos) a 7:200$ ........................ · ...... . 
l cartographo •..•...•.••••...•.•..••••••••••.••..••..••••• 
2 amanuenses a 3:600$ .•••.•.•••.. ....••••.•.•••...••.••..•. 
l cont_inuo .•.•.... ~·· ··········· · ·········~················· 

Estação da -vi si ta do Porto 

PESSOAL SEM NOMEAÇÃO 

BARCA DE DESINFECÇÃO 

1 mestre· a 9$ dia.rios,, •o o oo o " o o o o. o o 0 o o o o o o •' 1 a. o 1 .. H·· o o oo 

l machinista idem idem .••.•• . .' ••••••• I· •••••••••• .•••• • · •••• 

l (oguista ª' 6$ idem'" ............. ~ •.•.••. u .............. . 

4 marinheiros a 3$ idem ................... · ~ ................ .. 
3 desinfectadores_ a 3:200$ .annuaes ....... ·•t ............. . 

-6:000$000 
5:000$000 
2:000:5000 
l:Q00$000 

10:800$000 
14: 400,~000 
5:0Q0$000 
7:200$000 

14:000$000 

58:400$000 

2:400$000 39:800$000 

3:285$000 
3:285 ~·ooo 

··2:19o!ooo 
4: 380$000 ·. 
9:600$000 ._22 :740$000 
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SESSÃO EM 23· DE SETEMBRO DE 1903 ·. 5_49 

Lanchas das vi si tas 

PESSOAL S·E M NOMEAÇÃO 

2 mestres a 9$ diarios ••.••.•. _ ••...••.•••••••••. ·.,.; .•. .•• ·• • , . 
.2 machinistas 'Idem idem .................•..........••..... 
2 foguistas a 6$ idem .••. ·• ••...•.•••••.•••.•.• • •••••••••.. 
8 marinheiros a 5$ idem ................. , ..............•. 

MATERIAL 

Desinfectantes e utensilios de desinfecção .....•...........•. . 
Despezas eventuaes •.....•••.•.••.......•.•...•......••...• 

Hospital Paula Candido 

PESSOAL 

I ·director (medico) .•..••.••....•• ~ .••........••..•.••....• J vice-directo~ (medico) •••••.•••.••••••..•.•...•...••.••••• 

1 
pharmn.c_auttco ................................ • ••..•.•.•. 
_ajudante de pharmaceutico ..•..............••.•...•. · .•.•. 

t almoxarife .•.•..••••.•..••..••.•.•.•••.••.•.. ·;··· ...•.•. 
1 escrivão .•...••....•••..•.•••.•.•••••.•••••••••.•••..••.. 
1 interprete ....•..••.•..•.••..•........•......... · . • • • •. · • 
1 porteiro .. : ..........•..•.. : ......••................ ~ ... , 
1 agente de compras •••.•.••••.•••••••..•.•.••..•...••..••. 

PESSOAL SE;\l NOMEAÇÃO 

9 serventes a. 90$ mensa.es., •.••..•.••.•....•• ; .•...•• . .••. 
1 machinista das estufas •...•.•.••.•••••.••...••..•....•.•• 
1 foguista idem •...•.••••••...•................••....•.•..• 
1 enfermeiL'O ••••••••••...•...•....••.•••..•.... ~ ..•....••• 
1 cozinheiro ••.......•••.•••.•.......•...•..••.•..•••••..•. 
I mestre· de l~ncha a 9$ diarios •.•....••.•••..•••.•••..•..• 
I machinisla <t 9$ diarios .•..•.•••••••••••••.••..•.•••••••• 
I foguista a _ 9$ diarios ••....• , .......•..•....••.••.•.•...•• 
2 marinheiros a 5$ dia rios ................................. .. 

MATERIAL 

Custeio do hospital em épocas normaes .•.•••.•..••.......• 

Lazareto.da Ilna Grande 

PESSOAL 

1. direotor (medico auxiliar) gratificaoão .• , ••• , •• , .•.•••••••• 
1 pharmace11tico, gratificação •.••..•.•••.•..•....••••••••••• 
1 almoxa.rife ....•.••...••••••••••••.•••..•••••.•••••.••••. 
1 escriptur~rio .................... HO ...... , ....... · •• ~ •• ~. 
1 . porteiro;· •••• • •• , ·, • • . • • • • . . ..• • • • • ..•••.•••. ·· • • · · • • • • • • 

6:570$000 
6:570$000 
4:380$000 

-14:600$000 32: 120$000 

5:000$000 
1:000$000 

1 o: 800.~000 
7:200$000 
'4:800$000 
l : 800$000 ., 
4:800~000 
4:200$000 
2:000$000 
2:400$000 

6:000$000 

60:000$000 

2:400$000 40:400$000 

9:720$000 
3:000$000 
1:080$000 
1 ;ô-30$000 
1:800$000 
3:285$000 
3:285$000 
2!190~000 
3:600$000 29:640~~00 

18:000$000 

3:600$000 
5:400!'000 
5:400 ·uoo. 
4:500 000 
3:000$000 

18:000$000 

88:040$009 

21 :900$000. 
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ANNAES DA CAMAJ0~ _ 

PESSOA:L . SE~1 NOMEAÇAO 

1 enfermeiro ••.••••..•.••.•..••.••••.••....•..•..••....••. 
2 desinfectadores a 2:700,t ••••••..••..•....••••••••••••••. 
l -padeiro a 7$ . d.iarios ••••..••••••••••••••••.••••••••••..•• 
I cozinheiro ·a 7$ diarios •••..•.••••••••••••••••.••.•..••• 
1 mestre do vapor a 11$ diarios ••....••••••••••••. . •••••• ~ • 
I ma~hinista idem a 11$ dia.rios .•..••..••.•••.••••••.••••• 

_ 2 foguistas a 7$000 diarios ....................... ~ .•••.•• 
-6 marinheiros a . 6$ diarios ••..••••••••••.•••• ; ..••••••••• 
1 machinista das estufa.s •.•.••••••••.••...••••••.••••••.. 

12 guardas e serventes a 3$500 dia.rioE: ••••••••••••••..••••• 

Medicamentos e dietas ••••••••••••.•.•. · ••.•...••• · .••••••••• 
Objectos de expediente, illumina.ção e eventuaes .....••..••. 

MATERIAL 

Total geral na Capital da Republica. .••••.....•....•••.•...• 

ESTADOS 

INSPECTORIA . DOS ESTADOS -

A~azouas 

PESSOAL 

1 inspector .•••••.•••••••...•.•••.•.••. ~ • • . . • • . . . • • • • . . . • . · 
1 secretario •.•..•••.•••..•..•••.••..•••..•.•••.•.•••.••.• 
2 guardas de saude a 1:200$ .••••••••• ~ •..•••••••••••••••• 

PESSOAL SEM NOMEAÇÃO 

1 patrão de esca.ler •............. ..•.....•.......•.......••• 
4 remadores a 70$ mensaes •.•••.•••.•..•.•• · ..••••••.••..• 

MATERIAL 

2:700$000 
5:400$000 
2:555$000 
2:555$000 
4:015$000 
4:015.::000 
5:110$000 

11:388$000 
3:000$000 

15:43J$000 

4:000$000 
.3:000$000 

529:418$000 

6:000$000 
1:500$000 
.2:400$000 

1:~-~000 
3:3~$000 

5'): 168$900 

7:000$00_6 

85:368$000 

9:900$000 

4:560$000 

Object03 de expediente, desinfectantes e asseio da re_pa-rtiçã.o •• 1 1 ••• I •••••• 2:500$000 

16:960$000 

;.?--~·: :. 
r··-~ - - -

PESSOAL 

1 ins pector ..•. _ ••••.••••..•.•.•.••...•••••.•.•..•••..• ..•••.. 
.I ~-~judf:'nte . ••• _ •• ..••.•..•.•••••.•.••••••• -•••. _ .•• _ ••••••.•• _ •• 
1 secretario •••••••••••..•••••••••••••••••••••• 1 •• 1 •••••••• 

3 guardas de sa.ude a. 1:200$ .................... 1 • ••••••••• 

. PESSOAL SEM NOMEAÇÃO 

l mestre . de lancha. a. 7$ .. . • • • • .. • • . .................. .. 
1 machinista a 7$.00 00 o o o o o 00 o O o lo I o oo o O o O o O O O OI 00 00 o o I 

l foguista . a 4$. 1 •• . ~ •• I ••• • ...... i • • • •••••••••• 1 ••••••••• 

4_ .marinheiros a_ 3$ ••••••••••••. ; • • • ••••••• : •••••••••••• 

8:400$000 
4:800$000 
3:208$000 
3:600$000 20:000$000 

2:555$000 
2:555$000 

' 1:460$00) 
4:380$000 lO: 950$00,0 
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SESSÃO EXI 2! DE ·_ SETEl\rBRO . ~n f@J? · 

MATERIAL 

Objectos de ;e_xpediente, desinfectantes e asseio da repar·tição .. 
Combustível e lubrificantes .............................. . 

:\laranbão 

PESSOAL 

I ~J~~e~~~: ." : ." : : .' : : : : .' .' .' .' : : : .' : .' : .' : .' : : : ~ : : .' : .' .' .' .' : : : .' .' .' : .' : : 
1 secretario .•. : .... : • ...........••..................•.... 

.::e guardas de saude a l :200$ ..•.••.•.••.••....•..• . •..• -.•. 

PESSOAL SE.\1 NOME.AÇAO 

1 patrão de e·scaler .. . .... _ ....•...........•......•....... 
6 remadores a. 70$ ........••.•.•.....••...••.......•..••.. 

MATERIAL 

·übjectos de expediente, desinfectantes e asseio da repartição. 

Piauhy 

PESSOAL 

I i uspector .••....•..•.....••.•••••••• f •• _ ••••••••••••••••• 

l secretario .•••••.••.••..•••.••••••••..••..•..••••......• 
:2 guardas de sauíle a 1:200$ ............................. . 

PBSSO_..! .. L SEM NOMEAÇÃO 

'1 1)atrão de esctler ••.•.••.•..•..•...• _ ....• _ •.•••..•..•.... 
.4 remadores a 70.) .•••.••..•••...••.•.......•.•...•••.•..• 

~IATERIAL 

0Qjectos de expediente, desinfectantes e asseio da repartição. 

Cear;~ 

2:500$000 
lO:OlJ0$000 

7.:200.~000 
3:600$000 
3:200$000 
2:400$000 

1:200$000 
5:040$000 

:2:200$000 

6:000$000 
l :500$000 
2:400$000 

I :200$000 
3:360$000 

500$000 

'Verba identica á do . Ma.t'anhão., •.••••••.•••.••.•.••••••...••..••.•.•• 

Rio Grande do No r te 

PESSOAL 

1 inspector .•..•.•.•............•... f •••• ~ ••••• , • f ••• f •••••• 

1 secretario ••••.•.•••...•.••••......•.•... -.•... · .••.••••...• 
g;uardas de saude ,a I :200$ .............................. . 

6:000$000 
1:500$000 
2:400~000 

ggpne 

12:500$000 

4:1 : 4;)0:$000 

16:400$000 

6:240$000 

,; 2: 200$000 

2-1: 840$000 

9:000$000 

4:560$000 

500$0000 

14:960$000 

24:840$000 

9:900$000 
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,. . .. . . PESSOAL /SEM NOMEAÇÃO 

-. 1 patrão de escalar .••.• ' .· ....•.•.• ' .•..•.. · ............... . 
: · ;.~·remadores a 70$ ••••••.• ..•.••••.••...•••••.••.•••••.•••.• 

MATERrAL 

:> ()bjectos ~e ex:pedi~nte, desintectantes e asseio da repartição. 

.'-· · .: · . 

Parahyba 

PESSOAL 

l jnspector .••••••••..•.......•..•...•.•.••..........•..•••• 
r· secretario •••••••••• , •.•...•. ~ ..•...••.••.•.•...• , .....•.. 
1 guardas de saude a 1:200$ .•.••..•.•.•••••••••••.•.•••.•. 

PESSOAL SEM NOMEAÇÃO 

~i:· l patrão de escale r ...•••••.•••........•......•.•••.....•.. 
:i' ... 4 remadores a 70$ ••••. , ••••••••••• .- •.••••••••.•••.•.•••••• 
~:.: . .:;.. 

; . . ""-=-
MATERIAL 

~ól~~jectos de expediente, dOllinfectantés e aSSeio da repartição; 

r;-,~ 

l~ ~· Pernam.buco 

,! ;: . PESSOAL 

riK_l1nspector ..•••.•.•.•.••........•.... .............•.•.... I 
1V:1 a.J•da.•te,. ............................................... . 

lif~ .~~.,:lg; ··~üdê' à.'i;2ôõ$:::::::::::: :::::::::::::: :~::: 
t.;i ;;_. · PESSOAL SEM NOMEAÇAO 
~~-- ; ·· . . . 

i~T;+I · patrão . de escalar •...... . .•.......••..•...•..•••.•....•• , 
i~·.!;>.S ~emadores a 100$ •••••.•• ~ ••••••••..••..••.•••••••.••••• · 

,f~'j , ... · . . MATERIAL 

· ''}:.·: pjeÓtos de expediente, desinfectantes e asseio da repartição~ 

,Alagô·as 

PESSOAL 

:~~~~F:~~ci~:::::::~·:::~·:::::::~·:::::~·.~:::::::::::::::::::: 
'· •gp.~rda~ d~ saude a J :200$ .•••• p ••••••••••••••• ~ •• ~ •• 

1:200$000 
5:040$000 

2:200$0~0 

6:000$000 
2:40,~$000 
2:4Ó0$000 -· _._.,.__. -· 

1:200$000 
3:360$000 

2:200$000 

8:400$000 
4:800$000 
3:200$000 
3:'300$000 

1:800$000 
9:600$000 

3:000$000 

6:000$000 
2:400$Q·~O 

. . 2:400$000 ' 

6:240$00(} 

2:000$2() 

OOotOt:: lOO · 

10:800$000 . 

4:E60$000· 

2:200$000 

17:" 56U$000 . 

20:0~0$000 

1_1 : 400$000 ' 

3:000$000 

34:400$000 . 

10:800$000. 
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. . , . . 

. SESSÃO EM 23 . DE' ~ETEMBRO DE 1903 

PESSO,\.L SEM NOMEAÇÃO 
1 · patrão de escaler •.•••• , . .....•...•.......... ; ... '· .....•.. · 
4 remadores a. 75$ •.••••••••.•••••••••..•.......•••••..••• 

MATERIAL 

1:200$000 
3:000$000 4:800$000 

Objectos de expedjente, desinfectantes e asseio da re-partição.. 2:2n0$000 2:200$000 

Sergipe 

dentico ao da Parahyba ..••.•....•••.••.•..••.•.........•.. 

Ball.ia 

PESSOA:L 
1 inspector •...•••.•..•• -.••..•.•..•. ~ ...•..•....•.•..•.... 
1 ajudante· ....•..•............•..•.•.•..•......•.•........ 
3 secretario .•..•.•. ...•••••..••..• , •.•.....•.•..........••. 
1 guardas de sa.ude a 1:200$ •.•....•••.••.. , ..•..•.•.••.•.. 

PESSOAL SEM NOMEAÇÃO 

1 mestre de lancha a 7$ diarios .•..•.......••.•.... • •.•..... 
1 machinista a 7$ idem ..................... · .•.•.........•.. 
1. fog:uist? a 4$ idem ••••••••.....•..•....•.....•.... · ••••.•.. 
4 marinheiros a 3$ idem •••••••.•••.••.•.••..••.•......•... 

MATERIAL 

Objectos de expediente, desinfectantes, asseio da repartição .. 
Combustível e lubrificantes ..•..•..•.•....•....•...•.•••...• 

Espirito Santo 

PESSOAL 

1 inspcctor .•••.•.......•• , •••••.••..•...•.•..••.••. , .••••• 
1 secretario .••....•.•..•.•.••..•••.•....•....•.•....•..... 
2 gnardas a 7:200$ ••••.••. _ ••.•••.•.•.•••..•....••...•.•.••. 

PESSOAL SEM NOMEAÇÃO 

1 patrão de · escaler •..........•••......................... 
4 remadores a 70$ ••..•..•••••...•••.•....•.... ~ ......•....• 

MATERIAL 

Objectos de expediente, desinfectantes, asseio da repartição\ 

S. Paulo 

PESSOAL 

l inspector .•• -•.••••.••.•••.•..••••.•.••••.•.•.• , ••..•••••.. 
1 ajudante~ ....................... ............... ~ ....... . 
1. secreta. ri o. -. ~ •••..•••• ~ -· ................................. .. 
3_ guardas de saude a 1:200$ .................... _ ........ .. 

Vol • . V 

---- -----

8:400$000 
4: 801 lS;OOO 
3:200$000 
3:60b$000 

2:5;);)$001) 
2:55!'$600 
l :460$000 
'1:3~0$000 

2:500$000 

17:800$000 

17:560$000 

20:000$000 · 

10:950$000 · 

J/):000$000 12:500$000 . 
---- -----

O:OOfJ$000 
~:400$U00 
2:400$000 

1:200$000 
3:360$000 

2:200$000 

7:200$000 
4:800$000 

. :3: 200$uo_o 
3:600$000 

43:450$000 -

l0:800$00CJ· 

4:560$000 . 

2:200$000 

17:560$000 '_ 

H3:800$00 

70 
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ANNAES DA CAMARA-

PESSOAL. SEM NOMEAÇÃO 

. n lDestre de -lancha a 7$ ••..••••••.••••.•••••.•••..••••.•• 
:1 .. machinista a 7$ ••• · ... • •.••.....•..••.•.••••.••...••.•.... ~ 
1 foguista a 4$ •••••••••.••.•.•.•••.•••••..••••••..•.••••••. 

:2 marinheiros a 3;!; .•....••....... 'o· ••••••••••••••••••••••••• 

MATERIAL 

2:555$')00 
2:555$00J 
1:460$000 
4:380$000 

Objectos de expediente, desinfectantes, asseio da repartição. .2:5008000 
·Combustível e lubrificantes •.••••.. .-. •••...••••••.••...•.•.. • 10:000$000 

Paraná 

PESSOAL 

: 1 iospector ••.•••...••...•••.•..•.•••..•.•••..••••••••••••.•• 
1 ajudante ••••••••••••• ~ •.•••••••• • •••••••••.••.••••.••.••. 

'··l· secretario ................................................ . 
: 2 guardas de saude a 1 :200$ .............................. . 

PESSOAL SEM NOMEACÃO 
I ' . ·. • ' ·, '. ~ J.- . -' 

pat1•ão de escaler •..••.•••.•.•..••.•••••.•.••.•.••.••.•.•. 
remadores a 70$ ••••••••.•••••••••••••.•.••••••••••••••.• 

MATERiAL 
?Objectos de expediente, desinfectantes e asseio de repartição. 

Sant.a Catharina 

PESSOAL 

· .J inspector •.••.••••••••.•.••.•.•••••••.••.•••..••••...•.•• 
~~- aj~dante ••.. . · ....• , .•• , .... , •......••...•..•...•..•.•.•.• 

,;~200$000 
3:000$000 
3:200$000 
2:400$000 

1:200$000 
3::360$000 

2:200$0)0 

10:950$000 

12:500$000 

42:250$000 

16:400$000 

4:560$000 

2:200$000 

2:3:160$QOO 

--- ~·I·_secr~tario . ....... ···:• .•..........••.•..•....•..•....•...•.• 
.::2 guardas de saude a 1 :200$ .••••.••••••••••••••••••••••••• 

7:200$000 
3:600$000 
3:200$000 
2: 400$000 . . 16: 400$0o"O 

PESSOAL SEM NO)!IEAÇÃO 

.1 patrão· de esca.ler ••••• · •••• , •••••••••••••••••• · •••••••.•••• 
1.· remadores a 70,~ •••• ~ •••••••••••••••••••••••••.••••••••• ·, 

MATERIAL 

_. vObjectos de expediente, desinf'ectantes, asseio da repartição ••• 

Rio Grande do Su.l 

PESSOAL 

·.ljn~pec~or .... ·•· ..................................... ·•· ••• 
· làjudànte ••••.••. ·•· ...... ·•~ ~ .••.•••• , •••••••••.••••••••••• 
--·.l --secretario ••••••••• ;; ••••• -~-•••••• ~ ••.•••.••••.•• , ••••••••• 

: :·3 gu'arda.s de saude a. 1:200$ ••••••••••••••••••.••.••••••••• 

1:200$000 
6:720$000 

2:200$000 

7:200$000 
4:000$000 
8:600$000 
3:600$000 

7:920$000 

2:200$000 

.. ~6: 520$0uO 

18:400$000 . 
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PESSOAL SEM NO~IEAÇÃO 

1 patrão de escale r .•. · .••.•• o • o ••••• o •••• ·, •••••• o • o • o •••• o o 

6 ren1adores a l 00~ •...... o ••• o ••• o ,. . • ; •• o •• o • _ •••••••••••••• 

MATERIAL 

Objectos de expe!lient€!, desinfectantes e asseio da. repartição. 

PESSOAL 

1 insp3ctor .............................................. . 
l secretario ... · .•. ......................... · ...•.....•..... ~ .. 
2 guardas de sa ude a l : 200$ ....... . ...•...•...••••.....••. 

MATERIAL 

1:800$000 
7:200$00J 

.2:50:)$1)00 

6:000$000 
1:800$000 
2:40U$000 

1:2000$000 

9:000$00 

2:500$000 

:?0:900$COO 

Objectos de exped~ente, desinfectante.:;, asseio da repartição. 500$000 .. , 500$000 

10:700$000 

HOSPITAES DE ISOLMI'lENTO NOS ESTADOS 

·_Para (Ta. t.uoca.) •. o ••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••• o • 

~Iaranhão (Bomflm). o o o ••• o ••••••• o •• o •• o •• o • o •••• o o •••••• 

Ceara ....•.••....•••.... o, •• •o• •••••••••••••••••••••••••• 
'Pernambuco (llha ·do ·Pina) ..• ; ..•....•.... · ......•. o ••••••• 

Ala.gôas •••. .•..••..•••..•••••••• , •.•..• · • • .•. ~ ••..•. o •••••••• 

Sergipe •.•••••••.•.....•.•..••. · .•.•.••.•..•...•..• o ••••••• 

Bahia ••••••.•.••.•••••••••....• o ••••••••••••••••••••••••• 

Paraná •... o ••• ~ - . o ••• o •• o ••• ,. o •••••••••••• o •••••••••••••• 

Santa Ca.tharina.' .•.•••.••... o ••••••••••••••••••• ,·, ••••••••• 

Rio -Grande do Sul ....•.• o •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total dos Esta dos .•.••..•.•..••.. 

MATERIAL GERAL 

3:000$000 
900$000 
720$0DO 

l :500$000 
660-000 

1:000$000 
9:000~000 
1:500$000 

4811$000 
2:160$000 

446:170$000 

Para reparações, constt•ucções, e material para os lazarobs, 
estações de desinfecção e hospital de isolamento nos Es· 
tados ••..•.•.... · .• ; •••......••..•.•• ..•.•••••••••..••... 400·000$000 

Pa.ra, acquisição, concertos, combustivel,lubritlcantes, aprestos 
e custeio das lanchas · e escaleres na capital e no Estado 

·· :·: do Rio de Janoiro · e para 1•eforma do .móbiliario do Hos-
pital Paula Candido .................... ,.............. 201:300$000 

ldem, idem n>s Estados •.••....• • ................. o • .. • • • .. • 50:000$000 

Eventuaes •.••••.••••.. ·. , ,. ..•••....••....•.•.••••.• ~.. . • • • . . • Hl:OO 000 

:20:920$000 

Moveis, concertos e cartas de saude dos Eshdos. ~.......... f>:OOO~·ooo 
Aluguel de ca.sa das Inspectorias dos Estados................ 20:000 000 

·Para gratificações do art. 63 .da presente lei ••••.•. ·•........ 20:000$000 707:300$000 ------ ------
TohLgel'a.L ............ , •. , ........... ~ •• ~ ~ ........ , ,., ...... 1.682:888$000 

Dr. Joao Carl-os .Teiweira - B~·an!lc'to, 
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::. · :. VOTO DO SR. G:ERMANO HASSLOCRER entre doutrinas que Se dão batalha. E O illu~.~ 
. . trado rehttor, ·collucando-se no mesmo ponto-
te_:·;.' .Discordan1os do parecer .do illustrado re- de. ·dsta, _ divergente aliás das .doutrinas do 
-; 'laior~ ·Não que nossa discórdancia seja no projecto, propõe aquellas que na sua opt
~: syntido-de repellirmos opiniões scienti ficas niã() e da escola que . segue são as mais pro-
. que S. Ex. ~ professa e desenvolve. prias para a consecussão do fim visado . 
. : Nossa incompetencia,de que temos feliz- Começa a nossa divergencüt ,já no modo do· 
-"mente a eonsciencia .plena, levanta-se como· proje·lto e çlo parecer do relator encararem 

~:Ab.arr13ira ás: audaciasdo pedantismo. O nome o assampto. Pens:1mos que o Poder LegiB'
~-~1a:ureadó do ilhistre relator, talento e saber lativo não tem a missão de iiiscutir os modos. 
~;. ·consagrados- na cathedra e na pratica impo- pu r que, scientiticamente, dJve ser saneado· 
---.riam o respeito que as reputações apregoa-- o Rio de Janeiro. 
~ : idas sempre inspiram, si não nos tivesse sido Cabe-lhe sim decretar a obra ~o sanea~ 
::•<:dada al.ém d.isto a ventura de lhe ouvir·m 1S a rnen to e dotar o Governo com os meios para. 
:: ,·pálavra encantá.dora e luminosa. O effeito isho. 
:::;queem nós produziu a brilhantissima expo- Entra1• em detalhes, prefm•il• um me
f sição, constante do seu relatorio, parece-nos thodo sobre o outro seria tão absurdo, 
: .-sér o mais solemne ·. preito que possamos como no caso da declaraç!io -de ·uma-guerra,. 
, :pres_t:~r aoemerito professor: elle foi sim- o Congresso regulamentar a tactica e es
.-__ ._._·._·_·.·._P_I_esm_ e_ .n te. _o .. _de . despertar .. o nos-so c ui lado trateglca_. _ dessa. guerra., determinando qual 
< .. deante da· magnituJ.e do a.ssumpto, onde as a acção a seguir nas batalhas, as occasiões, 
f';:ópiniões _ em luta . se df-'gladiam ·com igual em que devam ter logar, qual o general que· 
:}}''.ardo!' ·e igual saber. Sim, esta exposição a dirigirá. ~ 
:if~tão · profunda, lição magistral que deslum- E' por isto que quom bem comprehende a 
t·i~bra, deve a 1~ós, representantes da Nação, separação dos poderes hãó a comprehende· 
~-'; m,embt•os de . um cot•po politico, orgão do ap- corno absoluta, mas t•etativa, . seguado_ as 
~::~prelhog2vernativo1 impor sobretudo a sere- funcções, nem como iguaes, mas coorde-
; __ ;.-~i(iacie indispensavet para a comprchen~ão nados, havendo e~tre eUes a ligação e ·a uni- · 
t2·:~~~act~ ·ao papel ·quH nos cumpre assumir e dade: _ .-. _. _ _ . . 
~,;::·que nunca. poderá ser o de arbi tros em litigios As deliberações que os corpos leg1sla.tL vos 
s':f~SOiOiititlcos. _ ··.. . _ _ exprimem SÓ ,devem SOl' reSpLÜtadas pelos 
f~ __ • -~_ •. _~_:_'_·._ .. ··._·_. _. ~. ,_.·"?_···_ r. o~I_a· m_ ad~ o J?l'incipio d. a }_ l.· .v_ isão_· s __ ubje~ go._veenos como n_o~r.nas e limites jur_i~icos 
:~;~t.cttva dos orgaos do poder, na' se, entende do.~ seus actos, deixando-lhes que dee1dam 
i~ i ne1n so póde entende1• isto, sem a distincção livremente dentt•o dos .circulos que ella.s 
~<· 'objectiva das suas funcções, corno diz o traç~am. 
'i'= grande mestre Bluntschli. . tHmperiu·m dos romanos era e· é exacta
\ '~: ., ' · Nós r)omos o Podei' Legislativo da União mente a competencia gove1•namental pa.ra, 
~~··,:chfl.tnàd~ no c ;so p~esente _Para d:~orao_paiz ord~mw em . caua espeuie o justo ~ o util. 
IP:t2~ma •· lm do hygrene publica. Mas nau su Podtamos, nmguem contesta, acc01tar com 

l
i:i.ifp~nse que soja uma innovação que vam'os todos os seus detalhes quer o projecto, quer. 
~i;~;çl,'e~r. pois o assumpto já é regulamentado o substitutivo do digno -réJiatu1', e mesmo· 
&i~~~~ÍÍ~l'é nó;~. Tt·ata·se antes de uma reforma entrar em detalhes mais minuciosos, regula

l1.,t;-~ila qual se pretende unificar o set•viço e meo~ando até ?8 limitss da nossa .prev:i
tv~ sobretudo ext11•par a · febre ama.I'ella, corno den«na um serviço desta natureza, dmxando~ 
~ ":-~ medi'.a preliminat· da obL~a. do saneamento ao Executivo 0 simples cumprimento das 
[_~_-._··._._;_, da . c_ida..·.Le doRiode Janeiro. .. , nvssas . determina~;ões, manietandJ"lhe a 
r::;:·_,' -~ E\uma aspiração geral esta e um compro· acçã;o _ _ · 
1 <·.·lD.is~o de honr[~ do Governo. O patl'iota que Mas não compreheuderiamos então . como 

:'l)ges.ide á Rcpublica, jú. no seuprugramma. de ê ·au rigo1• o f11nccion'amento do apparelho-
,'~OV(}t'no, quando o seu nome sahia da opi.- governativo. -- -
·. ~~g : ;I,t~cional inuimtdo para successor do be- ·. AConstit.uição, as leis orgauicas, o direi~o . 
. ~~mer1t.o .Se • Gampys Salles, annuncia.va que COUfJ.llUID são as barreiras que·. prendem O· 
·_oltatia. .a sua acção· enorgica e deci.siva pa.r;a goyernq quando deve . agir dentro d ~s de
sta-, é),Spi~·ação. E a rma mensage111 inaugural :terminações _ das ·no.::sas leis, cuja sabedoria . 

. ~~prpdu~ià - a sua . preoccupação . em -. termo~ deve consistir emabrangJr o -. as:lump&o vi
._]tpl•essus. . . • ··. · _ _ . . sado; entregando -ao-Executivo a responsabi· 

',:;/'D~ht~·ô projectq sobre · o qual nos dev.emos !idade .do seu . cumprimef)to. E _si a necessi- 
, _rot!U.J1Ciar, um conju.ncto ,de~alhado de me- dllde publica nos impuzesse restPiccõas .ás 
., ._ i,i:J;~~i,~Q-Oili ~a. intticação"<.los p eoces ;os· a seguir, leur exis tentes, a nó~, sim, caberia, decigir . e 

'~:.9!Lmara, _ o Gongt~e.sso, o PoJ.ér LegLslativ:o nunca &9 Governo, conio succede ~anto ···no. 
,deyerid0;:'~ segtmdo ·. ellc, • 1'esolver · .. ·q11estões projecto como no substitutivo. Em ambos hu. 
~~~-!~.~~~~.ca.s,- : aoceitn.t~ dout~·ina determinada llisposições que ·ferem . garantias individué),es, 

~)'j.c·~: .. ~:· ::: .~·. •~ 
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arripla.mente acauteladas na:; leis existentes os Estados que vivam na. autonomia que a 
<e· ahi, :sim: a competencia, do . Gongressv é de Gonstituit,~ão lhes garan_te . . Pai· a a, hypothese 
rigor. Mas será assim no tocante ao modo prevista no subsütutivo ela inva.síto de mmt 
por que devei·á set• combatida, a febre ama~ epjdemia, tomando o ca,ra,ctee de uma calá~ 
relia, si pela guerra ao mosquHo-ou si pelas mi(lade publiêa, ahi csttt o romedio na Con-
desinfecções, deixando viver aquelte? sHtuição, <trtigo quinto. 

De ante do Dr. Oswaldo G1•ur., empregado Re:sGl'ingimu-nos <L'ssim _a. considerar ::ió· 
ll.a confi.-.L~çtt do Governo, euj '· nomeação não mente a .obra do sa,neamento d~t cidtLde, umét. 
nos assi::;te cliscutü·, pelo menos com compe- parte dogrando empeehendimenco das obras 
tencia para aunuUal-a, dea.nte tle'3te t\mccio- da, cid<.tde. O município que auxilio o Go
nario q uc no.s diz: só o mosquito transmitte vel'no no seu empenho, com esse a,ccot•tle na: 
a feln'e ama.rella, e as desinfecções ~ft,o um empreza giga,ntesca e com a.s sna.s postura,s 
absurdo contea a mesma,, e o iHustrado te- frt::ilitc-lhe -a execução de~s medidas que 
lator que pl'oclama a necessidade das desin- dentro da Constituiç~ão e d.o clLretto commum 
fecções, considerando absurda a campanha sfio p •::Jsiveis. 
contra omusquito, ser(t um acto legislativo :\.na.ly::;emos, porém, o proj1}cto ctue chama 
que, opinando poe um outro. resolveeá a. <tttcnção pal'a gea.ves questões que su::;cita; 
proficuamente o caso~ a:)sim como o substitutivo. 

Somos porven~ura IHna,asscmblêa dcsabios Ambos despcetam a, nos::>a, a,ttonção e 
que se vão pr-onuncla.r sobre pontoscontl\J'Vcr- colll'essamos que nos a.larma.m prégando como 
sos em prophyla,xia. das molcstiã.s ~ Paeece- prêgum üiéa,s . contra as quaes é p.ruciso -
110s que o nosso papel é mais molesto. sendo manda.etocar sentido, porque inviulem um 
mais positivo. Devemos decid.ir si deve ser campo onJ.o a. sua. entra,cla O(itÜVale <t uma. 
tentado o sa.neamento do Rio de Janeiro ou profanação. 
não e, resolvido que sim, habilital' o CJoverno O projecto, como {) substitutivo. do .. illus- ... 
com ós meios para o serviço, traç:ando-lhe tl•.e relator, consigna uma soeic db medid;.ts : 
regnts goracs, independentemente do det<t- imperativas, CtJercitivas crn extremo da ·: 
lhes qucosca,pam á nossa competencia, gue lillel'(lu,de individucl.l, deixu,ndo bem patente 
poderia ser legaL lllí.lS sem prupJsito, antes que nssistem razões inconto~tavois a.os que 
ana.rchisa.d.ora. clu.ssificttm soruelhtt'nte modo de cuicla.r . dc.L 

-Quem escolho livre o privativamente os hygienc ·· public:L··- corno despotismo sa- . 
funccionarios publicas é o Governo que os nitario. · 
nomeia. A eUe cabend.o esta, attribuição, é O illustre l'elator do substitutivo, quando 
·Claro quo opta,nJo por um detemünado in- ttprecirwa o ponto do projecto rolt~tivo á 
dividuo, noste a.ssump~o. tratando-se do sa. · creaç!ãu de umu.justiçt~ ~anita,L'i:~, . Ilã.o pôde, 
noamento, segundo a esculha do f'unccio- cuoter a explosão de sua.r•evolti1 contl'~t a. 
.nM'io manil'ost:.t-se a sua prefcreucia pelu u.meac,!a qne ta.l itléa on volvh, contl'a um 
methodo a seguir. E' o ct'iterlo du Gover·no dil'eito que ia fic:u expos&o á << p1•epotencia 
.que deve prevalecer em casos taos e assim a san Hariu. ». 
e.Uo a inteira responsu.bil.idadc do acerto na E addLlZiu entã.o . alto.'5 conceitos ClUC so 
.escolha. Tanto niaior será o seu criterio opp·õem c.~ pra.tica de medidas que possn.m 
.quanto forem o cutd<.tdo, as cautelas na esco- ferir as gar<~ntias cp.to carc~tm .on devem cor~ 
lha dos·compcte~tes, a reserva. com (1UO cu.r os individuo,~. Pcila ioi que S. Ex:. des
agir no .emprego dos dinheiros publicas, vi- t,oa.sse lugo desstt su:1 opiuU1.0 p:~ra propor -. 
Mndo tão u.ltos intorcf:lt:\eS.· a dect·eéação de regrt~,:) quo nã.o sfLu otltl't~ 

Por .isto o pl'ojecto, como ·o substitutivo, cuus'" mais do que aquilb me.mw que S. Ex. 
tem pa.ra nós o grande det'eito . de cogihr· conuemna. . . . 
·de pontos sobre os quaes !lã.o devemos ter E' certo que o illustrado relato: (luanclo 
pronunciamento .. E mais adcante veremos a se alarma com . os . perigo:~ cb « prepotenci-:1. 
:Situação delicada em quo amlJOs nos collo~ da1úttoL'idade Si1Ditaria. » a,penas combal.o o 
-canr·e .da flUal devemos fugir, por set• a fuga proce3so, isto é, o (lireito forma,!, qu:tndo so- · 
.o conselho da 'boa razão parao caso. • · . ria mais curla.t que negasse desde logo · a _ 

Pretende o. projecto, e com elle tambem la.t.itudo que o projecto dú. ao gstado e o seu 
:o . snb·;titutivo, Jazer com que o Congresso substitutivo reproduz, ·em assumpto do hY:- . 
Nu.clon:allegislesobre a hygiene publica para glene. ·Parece quo investido o.Estag_o de .d.e-::- · 
os Estados. · ... · ·.· .. . _ . . ..· t;erminaJas.attribuições, na.da ma.ürrazm~vol 

A. fedeL'ação oppõe~se a i.sto e eni absoluto do q1113 facultar-se-lhe os meios de curnpril-a$ . 
nos oppomos a qualquer int~rferencia da pJiS aqu.i o pL•ocesso l'esult!1 do direito, IJ. O ' 
União, visto' que s<wià uma violação do seu complemento. · ... ·· . ·.· <' c.: 
principio federativo~ Legisle olla sobre a .. E' log.ico: da1• a.o pQ(l~r publ.ico compc~-: 
hygiene dos portos, porque ' :.o assumpto tem tencia :para ·oiJL•ignr todos os lndivit!uo,s a. ~o 
.cara,cter jntornacional ahi, mas fóra disto' vaccinal'Om e revn.ccina.rem, pa.ra devtl.~$U.l' ·· 
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·d()micilios, para. demolir habitações,· para 
.'forçar o profissional a quebrar o segredo, o 
. que o codigo pune, e não lhe da1• um pro
c·esso seguro, rapido para a effec~ividade de 
tudo isto, s1ria deixa. t~'õ sem acção, ficando 
a ü3i lettra morta. S. Ex. fa.Ua-nos assim, 
logo depois de condemnar · a creaç~ão_ dessa 
justiça em que vê .irrip!antada a «pr.epotencia 
sanitarla ». 

«Não ha duvida que a. liberdD,de indivi
dualdevesJffeer as limitações que os intc
' l"esses da collccti vidadB exigem. 

E, como a. protecçãoda saude·publica con
stitue um interesse gera.l,esse vexame della, 
ainda ·em detrimento da. acção individual, 
a intervenção do poder publicJ (\ perfeita-

.úJente justificada. 
·Desde as descobertas de Pa~teut', todos os 

:paizesci vilizados teem p·:omulgado l&.is majs 
QU menos severas no intuito de proteger 
a sa.ntle publi~a. - Essas leis, harrnonizll,das 
no ponto de vista da defesa social, foram 
calcad:Ls nos princípios scientificos postos em 
evidencia poraqueUe iUustre sabio, subor-
dihàndo os direitos indi.viduaes ás restt·icções 
irnpostas pelos da . solLdal'iedade sanitaria 
descobertos pela scbncia. Em ta :~ con,jun-

. cturn.s não ha a.ttentado â libeedade indivi
'dual; a restricçiio imposta· é legi&ima p3rque 

· dimana do interesse geral. 
<<' Le fait s:>ul de vivre e·n société imposc 

'à chncun une cert •.ine ligne de conduite 
envers autrui. Cetto cónduite consis~e: 
1° à ne pas nu ire ít coux dos intél'êts d'au
t1•ui, qui doi vent êtro considorés com me des 
droits: 2° tt pt•endro chacun sa part des 
trava me. ot dos sacrificos . n~c~~saires pour 
del'endro la socitíté ou ses membros contrc 
tout domniago. La société ale d1•oit absolu 
d'impusor ses obligations á. conx qui vou
dr.n.ien t s~en exempte1•. 

Stmu·t Mill - La liberté - Traduction de 
Dupont·White-2°'ncédition, pag. 229. 

Du:ns tine société c i vilisée L' Etat -no peut 
. intel~vcnir dans la vio de l'individli quo poul' 
Tenípêcher de nu ire à nutre. Laboulaye.
L'EJ;at et ses limites, pag. 54 • . 

. ~ .· La. liberté consis·te à pouvoil' faire tout ce 
q11e ne nuit pas tt. autrui. Declarations des 
droits de l'homme du 26 aoút 1789, art. 4°.» 
· · ·. Fazendo a apologia da, intervonç!ã.o . do Es
tadu em . materia. de hygiene publica; dizia 
Disraoli: «A saüdc publica é o alicerce sobre 

.. o quu.l repousam a. felic~uade do povo e o 
_ poder do Estado. Imaginao o mttis bello paiz 

do . mundo, povoado por cidadãos intelli
.... g.et1~,es. __ e.l~boriuso.s, poss.uin·do mánuractttPaS 
:· \ prpspel'as e. uma agricultura floresceu t'c; com 
, · ~rehitoctos que . lhe cub1•am o solo de tem-
~- ·- plos e ·•. de pabteios ; ... tendo pat•.a .. defender 
:,:~ ·;:tõdos estes. ben~ a for9 ·~, . a1•mas de precisão, 
t · ,; ~rmada,etc~; ·sra. população fica estactonu.ria, 

si de anno para anno diminue em estatura. e
em vigo1•, a naç:ão fat:tlmente desappare
cerá. E' por isso que considero o interes.:;e e o 
cuidado da saude publica como os primd:'os. 
deveres do estadista.>> · -

Coarctando, pois, a liberdade individual 
em nome do interesse collectivo, o Poder Pu
blico cumpre um dever e exerce um di
reito. 

Como, entretanto, toJa a restricção ·;_t li
berdade impJrta em uma. éoacção ou uma 
violencla, nec::ssario se torna que a lei seji1 
cla,ra e minudente, especificando todos os 
casos em qu9 ess~~ restricção é legitima. 

Deixar no vago e 11<1 indecisã.o as especifi
cações legaes será sanccionae o arbitrio c 
«a.rbitrio em r,llação á li):>erdade individual 
e <~ propriedade chama·SB · despotismo o es-
poliação» . ·-

E' por isso quo Léon Boul'gcoi::l, no dis
cul'So proferido perante o Co1;~ité consultif' 
d'hygiéne publique, da FranÇa, definiu [~ 
questfio nos seguintes termos : - -

« Les mésures sanitaires, pourvu qu'elles 
soient d'une efficacite cm·taine au point de vue 
scienti(ique, sont indiscutables au point de 
vue ju .. l'idique et économique. Elles sont 
conformes fL lajustice car olles ne sont ap
pliquécs il. un citoyen qu'autant qu'ellesson:t. 
nécéssu.ircs poue defend1•o contre lui la 
santé et h vie eles autres citoyeus. 

Elles sont confvrmes aux príncipes de la 
domocratic républicuine, car elles profitent, 
avant tout, aux potit:;, ame fu.tbles, aux mal~ 
houreux. Elles répondent, enfin, aux. nécés
sités du patriotismo, car ellüs ont pour but 
et pour etrot de conset•ver et d'accroitrc ce 
papital humain, dont la moindre parcelle nc_ 
ceut êtrc pcrdue sans une atteinte it. la. 
sécurité nacionale et á la grandour de la 
patrie. » . · 

O 1•igor (!1.1e o illustra.do collega dá a esta
oxpt•essõos justificaria plenamente a instituis 
cão do juizo dos foi tos da saude publica. Ma.s 
não é tão restrlcto o sentido dos c.onceitos 
invocadoª por S. Ex. quo subscreve disposi-· 
çõe.,, em materia de hygiene, condemnaveis . 
desde logo pol' crearem a «Pl'epotencia su.
nitaria» que S. Ex. pa1•ece condemnar. 

Que serit a vaccinação obt•igatoria, apre
ciada como medUa de hygiene, quanto aos. 
seus offeitos sociaes 1 · 
V~jamos rapidamente este . caso, porque· 

discutil-'o é di::~cutir . todos os demais quo como. 
ella attentam contra a liberdade individua.l. 
no que ellu, ~ respeitavel. 

·OS p:.trtiuaPios da vaccinação ob1•igatoria. · & 
de todos os abu.:;;os, que são logaes como dis~ 
posições que emanam dos poderes publicas, 
entendem que só combatcmesta medida os 
positLvistas, como seitista~, por preconceito 
l'oligioso c on volvem assim num grupo uni.: 
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-~c_ ~·_ . suspeit. o,._ o_s a.dvorsarip~ das s_uas t~nd_e __ . ~-~ ~ividuo ao E:~ta.do, oll~ p~.:>cla.m_a. o jndividua.-
,Clas ab.:;olut1stas em nomo de uma SCiencm lismo, reconhece lln'clto;; naturaes, a.n
imaginariamente vic1.oriosa, como si os seus teriores á. tci c som dcpendencia. dest:t ;. ti- _ 
·constantes desastres ruidosos não fossem os mit:t os direitos da sociedade, proclama · 
marcos mais eloq_uentcs do seu esforço na como a perfeição ideal um periO(lo carae~e-
luh pela verdaU.c. . _ l'izado pela suppt•essão do.3 consteangimentos . 

Niiq é um positivista quem cscro.ve e . a soctaes em que a autonomia individual seria 
confissi'í.p impõe-se; pelo menos do positivi~- cornpletit, constituindo assim a individuação 
mo a p<1l'te I'eligiosa não teve nunca acção pct·fcitct. (Estatística social) (i\•Ian ttgainsli 
sobre nós. · State) (P l'incipios de sociologia.) 

Mas não é a r<3ligião ela hurnanida.de que . Comte, no cmtantt>, que não so prooccnpa, 
condemua estas co usas o ~im a SJciologia, c:>mo o philosopho ioglcz, com o individtiO. 
como sciencia dos. f<.tetos sociaes, qúce n so- isolado que par<~ clle desapparecc no orga
ciologia puramente experimental. de Comte, uinno do Estado, delimit\1 o poder drste, ne
qum• a sociologia biologica de Spenccr e seus ga.ndo -lhe o direito de ilrtel'fcrir na acçã.o dét 
adepto:. conscicncia privada. quo ellc q um• rcspeiGada. 

Quem conhece ligeiramente tt sociologia. integra.lrrientc np homem. 
fica sabendo que segundo olla o direito ro- O Estado não rcgub a a.ctivida.de privada 
síde na sociedade como entidade co!JecLiva do homem. não lho impõe mothudos, crenças 
e não DíYindividuo, at~ então considerado ou opiniões. E nesse ponto os dous, Comte· 
como sujeito de ílireito. . corno Sponcm', a. finam ILO mesmo pensar. 

A sociedade é um organismo com os sous · Spencer diz : A manutcnçiio intt~cta das 
phenomcnos vitaea; o homem uma fLmc<;i'i.o conrliçõ c\S que permittem o cumprimrnto da 
desse organismo. «As id.éas quf:l temm, as vida é uma · em preza que diiibre fundamcn
noçõe.; scicntifieas e morctes nos vêm da so- talmen to ria qno tem pot• ohjocto a immixtã.o 
ciedade, como a nossa vjda; é u. conscicncia. no cumprimento mesmo da vida, .,tra.te-se· 
social que gera. a nossa, que a esclarece c embol'tt de t~,judar, de dil'igir on de contet~· 
fiscaliza~ ; osnossos unicr:s dircitcs são os da o individuo. 
sociedade.» (Co a1·celle &neuil, Elttdes sur 
la science sociale.) 

Jii a escola hí$toric't oncam in !Java pura 
a.Ui o conceito da. vidt~ :;ncial o Ihm•ing e 
Blunt~ehli não são sinã.o Com te menos teme
rario, mas todos elles são nm l'esulti1do da. 
evolução dessa. oscula.. 

In tegt'a.ndo nas sciencias IHLturiLOS a. socio· 
logiu., o positivismo detcrmin;t que parare
solve~ o prohloma do seu destino o homem 
n:!o tom quo olhar p:u·a. si o sim pa.ca o or
ganismo dont1·o do qual vive, par·a confor
mar-se cnm as Jois que o regem. A funcção 
do logisl,~dnr tem poe missão defender o 
organismo social, de accordo eom a sua na-
tureza e seu do.:lenvol vime o to. . 

Para Com te o . direito ini.Livldual desa.ppa.~ 
rece no direito S'Jcial, o assim clle úiz cate
goricamente: 

« A noção tio direito deve do:,;a.pparece1• do 
domínio philosophico. O positivi:~mo só co
nheco devorcd, pJiS com o seu fim social não 
póde . comporta1• nenhuma noção üe direito 
sempre ru·ndado sobt'O a indivhlualidaJe ; o 
direito humano é absurúo e immural e, como 
o direito divino não existe, estu. noção dove 
extinguir-se completamente como pura
mente relativa ao·rogimen prelimimtr c di
rectamcnte inco .pativel com o esta·lo final, 
q_ue nã.o adrnitte sinã.o deveres segundo . as 
funcções. » · 

Spence1•concluo di versa.mente, porque torna 
a felicidade collectiva dependente da fclici
dad~ · indi vidnal c, em vez de subordinar o in-

Em outro logar ü::iCl'CVe : 

«Onde h a. ímposic;ão, a liberdrtdc é· 
violada, me~mo qu,mdo os que impõem. 
julg<tm agit• para o bem do cidadão com
pollido. Irn pondo pela força as smts. 
von1.ades, violam a lei de íguct,llibor
dade na. Slli1 pessoa: o seu rnovel pouco 
imp Jr1.a. O numet'O dos aggressol'es não 
sanctitica. a aggecssã.o, que serii.t ct·imi
no.sa sí um ::;ó {'osso o seu auto r.» 
.......... " ..................... : . '' .. 

·O dir-ei&o sagr:.t~lo da maio1·ia, gera.l
monte estupida e ignol'ante, de constL'an
gel' a minoria, m•dinaL•ia.monte mais in
telligeote c instruída, estendo-se a tuúa_g. 
as injuncções que lhe apra.z prom11Iga.r, 
e este arranjo parece do uma rectidão· 
e de uma evidencia absolutas. 

· O:i a.paixona.dos que repellem tudo <1nánto 
o posiliivísmo apreg-oa porque cont1·a e,;to 
fa.Ha. o espirito prevenido, reacção do velho· 
mundo mctaphysico, não se sur·prohendam, 
no· omtanto, com os princípios da. velha. es~ 
cola liberal, que assenta a stta haso no
qttw sunt Ccesa1·is, ( 'r,esar-, et qu~ sttnt Dei, 
Deo. 

Ol'iunda do ChristianÍ!:Hno, esta escola pl'O· 
clamou a fót'mula. úo que o homom é a. 
fonte do :5eu pl'opr·io direito. 

E a.s U.otltl'inas prégad.as pelos chefes dosta. 
escola, como Grotius, . Loclw, ._ Moniesquicu,. 
Condorcct, Bastia.t, elic., oppõem-se com 
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ardor ás preseripçõos que CÓinte a seu turno, 
tão .·e:tn an1jagonismo com aquclles, na conce

. pção do principio do c.1.ireito, tambem corn-
·bate. · 
Vejamo~ como se pôde consubst~nciar o 

... conceito da csco la liber al. Para ell<L · o di
: r·eito positivo 8ó tom um .alvo: assegurar ao 
. individuo as legitimas preeogatjvas que por 

natureza lhe pedencern, as necessidades e 
--~aspil·ações do seu sê r. Dotado ele faculdades 
. physic 18 i.ttteHectuaes e moraes, c seu devee 
. utilizai-as, desenvolvei-as sob suà responsa.
.· bilidade e <i. sua vontade; é uma prerogativa 

tão legitima quanto a p1•opriedado de sua 
. pessoa: são o direito ~msi, de onde a facul

dade · de ser eu em tudo que diz respeito á 
alma, ào espírito e ao corpo, de cada qual 
tirar de si proprio a . direcção de sua . acti vi~ 
dade, pensando livremente ; são direitos côn-
siderados no seu exerci cio. · 

Para os liberaes a justiça do Estado con
;:. siste na protecção individual. e a dos indi
• · viduos em respeita.l-a. A liberdade humana 

escapa üs . limitações. O Estu.do iió pô .. _e in
·tervir para. garantir o direito de cada. um: 
· além disto começa o domínio da lihordad.e 
necessar 1a. 

Procli1ma, bem alto esta escola que odes
tino .. do hnmem é duplo; como individuo, de 
um lado, de outro como sê r social c 'i" i vendo 
em socioclado, isto é, como ciclallão. 

.A elle, 11a sua indepen(tencia ::tbsoluta, 
assiste o (Ül'eito de resolver o enigma. do seu 
uestino 'individual i I) pdU.er civil, pelo ea
ractOl' e fim da. sua. inst.ituição nã.o conhece 
~infí.o o cidudão e nfio tem força sobt•o ollc 
sinão na medida indíspensavcl pa.ra r11w o 
direito de .cada um seja compatível com o de 

.todos. · · · · · · · 
Quem so impõe c pretende substitnil'

. 'Se ao liV1'e esfol'ço desconhece o plano 
ela cr•oação que entregou o mLindo á etel'na. 
controversla. O emprego da fo1•ça, na ordem 

· d?s factos . inte.ll~ctuaes c m01:aes é vão, pe
: rtgoso e lllegttimo. E' perlgOS:), .POL'ClUB 

- .·· admitiiir·a .Liberdade d.o voL'dadeiro e úo bem 
é cónsc.ientemento, ou sem o querei'. eonsa

)ig~at·.' c~ntra a vontade-de todos, a supr·e
:c mac1a deumponto de vista. in di vidn:tl E' 
· : m~g!~imo po1•que ? v:'!-lor. subjocti vo de 'urna 

op1mao c . o merito1ntr·mseco de um acto 
.. ': : dependem _ das qualidades ··· intàr•nas dessa, 
:·o .. opi.niã..<? ou <].esse Mto. isto é, do clemen 1iol:l 

. ond~ ~ada: 12ódo a forca ; a vordade .não t~ 
; :· >v~~4a,Le s1 na~ .o émataphysica.mente, não il
~<~2J_q~n~.~a ~ ~sp1rlto sem. que este vá . a ella, 

'.">o_m. Uln 1m pulso proprw, ... como o mo ri iio ele 
_'?, .Wl~~--· acção mede-so .pela intenção livre o es~ 
:~:: ': ç1q,r~cida. do s.1ü agente, de · .. onde se .conclue 
,< que não póde o Estado substituir-se á von'7 

,> tado individual. sob pr•otexto do impm• ~1 

verdaéle ou · o bem sem destruir cOm isto o 
principio essencial de um e out :·o . 

O emprego do constrangimento é vão, 
porque a força não domina o pensa,mento, 
·nem a. consciencia; obterá resultados exte
riores, simplesmente apparentes, absoluta
mente sem virtude. A ve1·dade demonstra-se 
pela dialoctimt ; aconselha-se o 'bem para 
chegar-se a. elle. Como olJrigar equitativa
niJntc o homem a agir ou abster-se porque 
na opinião de um indiviJUO ou de todos os 
outros, assim seria sabio ~ A intervenção elo 
Estado · .ne8se domlnio constitue a intole
rancia. · 

A's eont1·oversias doutri11aes, ás lutas da 
opinião, á p1•opaganda e aó exemplo, á acção 
tla sociedade sobre si lll'.;)Sma, em summa, 
cabem formal, as idéas e · os costumes e recti
fict~l-<:LS quando so desvi_em ou corrompam. 

Augusto Comte, que os IilJel'aes inscrevem 
no rol dos quo negam o direito· indi'fidual, 
confundido com S. Thomaz de Aquino, Ma
chiavel, o Jesuíta Suarez, Hobbes, Rousseau 
etc. , é no em tanto quem .mais· alto pl'ochma 
a integridade da consciencia do individuo 
entregLie a si, liYre das tyrannias mot•aer~ 
pa1•a se formar pela convicção pro:pria. No 
seu -conceito o ot'gani smo social não póde ser 
u:n corpo collectivo com um de.~tino com
mum, roído no em·tanto, interiormente peht 
revolta ~uffocada, conseiencias e!!cadeauas 
tw jugo da mais violenta das tyrannias, que 
é a espiritual ou moral. E não será a viola
ção desse principio, que é um dogma. dos 
liburaes, impor a todos os membros de uma 
nação mn pretenso met.hodo scien tiftco, como 
seja a vaccinação ~ · 

Nús podemos acreditar na sua efficacia e 
empregai-o. e confeasamos que isto se· dá 
comnosco.· Mas si não u.creJ.itassemos, si 
pelo contrario nos repugnasse ·em extremo 
a inqculação do virus vaccinico? A lei que 
nos lmpuzesso a sua acceita.ção nos farw. 
tL'emonda violencia ~moral, porventura m;1io 
do que aimpos:ção de uma cr·ença l'eligiosa, 
que fa,eia de nós um hypocrita, apparontc
mcnte crente, no fundo contrai•io a ella, ao 
p:t~so quo o vil'us vaccinico por bem ou por 
mal penetriLria no nosso orgu.nismo indefeso 
sr~m o recurso d:1 hypocl'isia part~ . refugio 
da nossa con8ciencla, moral perseguida c 
vlolent,uda. - . · 

Fo~r;o · Ôn.tbol'a :.~ Ya.cciua uma verdade 
uni versa I., ·. uma · dcscobet•ta de . indLscutivol 
válol', nern assim a sua Jmposicão soria legi· 
:tima por_COlltral'íal' o pt•incipio _. _que defen
iLemos. No em tanto ·niuguom ignora a con.· 
troversía que .o asstunpto atiça. 

:Mllllal'es ' de · livros foram e continun,m 
sendo osc1•iptos contra :1 vaf.!cinação em •. si, 
havendo ()Umidades SCicntifictiS que a COm~ 
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uatem como nm pol'igo pari:~ a vida. d:1- caprichos e intt'igas que é Hei to pmver nessa 
quelle que a recebe.· J <:tssociação do arbitrio aúminbtmtivo com 

Vamos começar reproduzindo o :.n·tigo de unn sciencia incerta a mais 11ão potler ser. 
Mikhael Suni, extrahido da NoHvelle E são apenas mod!!Stos começos. timidos 
Revue e dado á publicidade pelo ApostolaLlo ensaios. Depois d<.~ notlficaÇào, (la de:::iil
Poútivista., traducçã.(}.dü Dr. Ba.guem~ Leal fecção e d<:t hygiene ubrigatorias, teremos 

· Eil-o: o isolamento. oórigatol'io ele nossos doentes 
A vacc~inação obrigatoria '-A felJro politic:a queridos, que, an;:tncados a,os nossos cui

absorven-nos t::1nto nestes ultimvs tempos, dados <:t!l'l~ctllO:)OS, serão tratados lonrre de 
que nml PLldlllllO:i dar attenção á. pass:~gcm .ô nó:;;, segun.tu fórmulas ofriciaos. Havernus de 
uma lei que ó das maisgt·aves,lci quo a. todus' ter tambem remedios obrigalorios, quer cu.~·a· 
nos toca, e de muito perto, porque amerv·a tivos, quur simplesmente p1·et~entivos; e isso 
a.s nossas liberdades mais intima:-: : quero não é uma illé<.L no ar, pul'.p.le jü. se nos 
fallar da lei relativa à prolecçifo da srwda pu- impõe a vacdna, n f'a.lla-se em impoe o se;·u~;~ 
blica, pl'Omttlgada. lla ,j<.t alguns mezes. mas anti-diphlc1·ico! Emfim, havemos do ter uma 
para SlW a,ppLcada sõmcnte no a,nno vin- medicina. do Estado, uma clinica uma hv· 
douro, depois Cltle st: tivor· locubr·adu nm re- gione, m:na therapeutica de Est,;clu Como 
gulamento a.1lministrativo que lhe desen- não bn.sta vc~lae pela stwdo pnhlic 1., mtLS é 
volva e c._nuptete as prescripções. . tmubem neeessariv as.,ogurar Ollli)l)aS con· 

Pr·ecisamos nos preoccup:n cum esse texto. dir,~ões ;!, sal vaçãu da raç<L ... , é do pee::!urnil' 
Elle liHLt'ca uma plmse decisiva nesstL c;uu- quo em nm fut.uro muito pL·oxirno no.; col'· 
panha sormteira. que a. faculdade v•w úosen- tarão e.s.)a f<LCLtlLlade, «anLi-scientíô.c b» à prl
volvcndo, com o fim <le cheg .r ponco a meir.:t. vi:~ta, üe nus unirmos seguml1J tts 
pouco até a regulamen:;aç:ãu integ1·al do nossasindiruções, (')e asstm veremos surgir 
nos::;o modus ·vivendi, do conf'ormiclade com d·J seio do E~tadu-proviclencia, o cordetho de 
os seus cummandos e dogmas, e ís::iO com a rev:s(í{) rnatdnwnial. Sorti. o supremo pro
cumplicidade tyra,nnica, da. aclmini.sr,ração. grc:sso: Esculapio n.limentttndo os fachot- do 

Temos feito revoluc;ões para, conquistar hymoneu ... 
libei'dades moraes e intellecmrws de que nã.o Da, rocento lu], tão desttstrtulamcnte conscn~ 
temos aliás. as mais da.s vcze:3, sir.tw o fa,n tidé\ pelos nossos logislaLlot·es, e felizmento 
tasma mentil·oso~ e deixamos com uma inge- m.uito d.fflcil de ser exr!ctlti1dtt, retenha. mos 
nuitia<le perfeita compromettor nossa inda- aqui, afim do nollc insistirmos pttrthmlar· 
pondenda matnrüd, a que é mais p<dpavol mente, o principio, quo ossa loj inaugurtt, du. 
e rnai:-; prccic~8a, enca<loando a nosstt vida vaccúwçlto anli-J;ro·iolica ov1·igato1·ia. 
privada, pa1·a obedecer ao despoti:)mo mn- J.:.té o dia de hoje, si a. pl'u.tica. da vaccim~ 
dico! Nilo se poderia. nogae quo os no:~sos tinha potlidu tol'n<uo-se qutLsigerai, si S.\ tlnlm 
doutol'os tendem a tornar-se. em nome {(f~ p;Htido exigir, como condiç:io lndi::;pensavot 
urlut. rnisora.vcl sciencia., c a pretexto de pa,t'::t admissüo em ccrtus grupos sucia.es, n. 
hygíen_ o o preserva(;ão social, o~ .sonho.r·es pruva do unm vn.eelmLr..~~i.o recebi~a com ~uc· 
absol ntos de nos:~as pessoas, o.;; nu mstro:-; de cesso, ao me o os o facto do nao ser mo
uma ver·dadeirlj. theo::racia, imitada da an· eulado nfí.ú cunstitub dolicto, pois nenhum 
tiga, (~qual ter-emos de nos submetter, corpo texto ordenava essa fo1·mu.lidaU.e cirur·gicu. ... 
e ben:; ! Nus qua.rteis raccinava-se em lat•gn. esc.J.la, .é 

A lei de 180,2 tinha df!crotado a noti(lcaçr7o verdade, sem se incLaga.r· pr<~viarnante do 
obrigatoria pu,ra certtLS afl'e::ç:õcs cpil.lemicas consentimeo t;o d.o::; ÍIHcrcssadus; mas. isso 
desígna.das ; tL de l\J02 c~tenlleu c l'e!'orr}ou ero. ptJr um man11'e::;tu abuso do autor1dade, 
ess11 di;-;puiiíc;ão. Yaw.os gost.Ll' de ora. avante e sempm quizct·:.uno~ Haber o quo tut'i<J. :-lucco
dos bene1iciod tomiveis da noti(t.c~1.çüo e <lv. dipo si um solüadu tlves='c recusado acolhcl' 
desinfecça.o obrigr.1to1'ias- co.rn a:~ consequeo- a lt~ncctin, regimental. . -· 
das perliltr-badoms, i.oc1uisttorüws e do~trui- De oi•a em dr~anr.e, porénr, todo ctdadao 
dor.tsque·:-Jo conceborn ('acilrnonto- ao rnc· clover.ú ·set• vacci~n.do tre~ vozes L)O .inter
nor app;,LL'Ocinl.onl.o, ern noSI-)0 lat·, de .urn mal vu.Uo de~ ~ou n:.t.SC!tmontiJ a sua .ma~or1uade. 
<tuo, eom l'a,zü.o ou som. ella, ti v<~ I.' stüo elas- r~oy moto. de quo. va.st:\. o!g:tuizaç~o de po· 
siticaclv ontro os contagwso~ por docr.'cto dos lwr.a. modtcu, so consogmrn, gn.r;mtlr a ox· 
arcoi>tLflO:; medic:m;. A ·1;accinaçao mt(i-vario., ecu!;üo dos te tl.L'tigo? Os pal'ontos. ou Lutoi'<.'S 
Uw sarú oiJri.fJalorir.t, e JJ01' t1'es ·!ie.:es, no scwao I'l!spun:,avels porant;o a, lm, o lw, um 
c]oeurso do nossa. oxisl.oncia Jn infanto e do to:do do •:od1go pnna.l u.pphc:~vol rws t'lltlli'O., 
ad.ulOíMento · UJJla !Jyglmic anti-m.itwo!Jiana l'Oít•actar-ios. P!H' om,tuauto,I.L pnntt sorri luvo. 
rn:inucío.w, ;~mou,çundo o:; nosr.;o.':l 1H1·oítos n1ais maR u. fiwuldadB il•;t l!l'Oc.t.n~í) nzu .... , o tU.oH 
sagr·u,dos, ínclu8ive o do, proprloda.U.o, ser· 
nos·ht~ lrnpo;:;trL pelas autoridadoii.!, ~wg11n.d.o ( ') O aul.ot· diz- $f.lf/"''tlo a.~ ,,.)~,1(11$ fttnla· 
as tlou&J~lntts tlo rr11Y1nont.o, com to:lors os s·w$ (! t.~t'J>?icho ... • -.1. ll. L. 

Vol, ': 
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.. será elevar o grão de coerção·. Não desespe
-remos de ainda ver inocular â fm·ça a ge
raçfí,o quo se prepara ... Notamos, entre 
parenthesis, que no futuro os jovens soldàdos 
que se apJ·t>snntarom a.o corpo com o antece
dente ve ificado das tres vaccinações, e::;
tarão hast!ados. mais legalmente ainda que 

· no regiméu act.ual, -para rejeitar as vacci
-- naçõf'S tlo quartel. · 

A obriguçA.o de soffece a inoculação pl·e
-venti'l>a do vints '!>accinal-ou de um \rirus q~al- 
quel'-'-é a mais exorbitante escravidão so
cialq11e se possa i?ln.ginar; ~mncn. s~. po!le
ria chamar de ma1s :1 attençao dos l1bcraes 
porn. e.-;te ponto. Nem a · ant,guidudo, nem 
a idade nH~dia conheceram esse barbn.ro at
tenta0o contra o que a livre creatura 1m
mana tem de ma.is sagrado, a integrid·tde de 
sua P'';;:soa. physiea, a pureza atavic<t de seu 
sangue ! .l.\htestias ha que são _mais temiveis 
quo a val'i0la .. e vara esses d1 versos fiagei-

. los homic:1la.s não se ·dcixar(t de descobrir 
·. ; . prr.~::~rvn.tivos uo mesmo calibre quo ode 

Jenne.1· ; e serão capazes de levar a torrifi
GanLo l ' g ca até o p •nto de igualmente obri
gar a i úor.1tl,lçã.o delles ~ 

·N uti fi c ações das doenças transmissi v eis, 
·,·.-desin ft:~cçã" con::;ccutiva,, c até isolamento 

dos indn· .duos· atacados, hygienismo rigo
roso, ;;udo is:so tornado olJdgatoriro e admi· 
nistrativo é furmidavel: ha motivo bastante 
para fu ·h•mJ$ ·para alguma ilha ignor,tda, 
para lon : ~ ... du alcance das civilizaçõus con· 
tompt•Y';I.n:la:-:. tanto mais quanto a idén, do 
mic,·u/;i,, JJi!l.hotJenico apparece cada voz ma.s 

.. cum uma I•·U«:ura. sem limites, suscepl,ivel do 
provue:, ,. me, lidas funtustica~ ... Mas. cmfim. 
tudo i:,~o 11ão ,.. mais quo a exageração, sob 

· o impol'io üe concepções delirantes, de um 
principio na.turitl,que consiste em pô1· oindi· 
vid uü em esta•fo lle não vicia?· o 1neio em que a 
collecúvida.cle 1>i1>e: o que ha n.penas a deplo
rar é qm~ iL u.utoridade administrativa se.ja 

.. omni ;1u cni;e, :;em que haja recurso para os 
· t1•i hunaes orilinarios, prepostos á guarda de 

... · . no.:~::;a.:-; liberJ.a.des. 
;;~:~- :·, A:o -cuntrariu, o _ facto de o_b,~iga?· o indivi
····· ·. duo sn.,, q 11e nenhuma probabilidade tem 
·::·\· · talvéz dn sm· j:imais pel'tUI'bado em sua lJella, 
· ··saudH. a in:sioua,r-se nas veias uma puru!en
),, ch1 pr,ovinJ ~ ..J.<.\S pnstulas de . urna vn.cca, 
... ·. pal'a evita.~· corta. doença eventual, a variola, 
:· ·· .que .. pod01:ia prop~gar-se,-ossc estl•c..mho 
:~':±~ fact.o est:L for·a de todo . o programma rn.-

< .. êion:tl de llyg-iun tsmo social. 
_,"._ . . ,_,.A'!'accina ó um producto mo?·biclo: extra
"' ;hém~nn de uma; vacca afl'ectada da molestia 

orúptiva que tem esse .nome. Dada a sua or.i
t{Om ma'l:~ã, tal producto não poderia imspira.r

. nos a p1·iori si não justos alarm~~s.I~' impossi.vel 
llassar de leve sobre esta consideração, que 

CÀ1\1AR.A.: 

é capital; e nenhum espírito sensato póde 
dar-lhe pouca importancia, ·na época actual. 

Injectar essa <<pestilc3'ncia» em um sangue 
virgem de toda tara, para immunizal-ocontra 
uma aifecção problematica, é uma singular 
precaução! Nenbum dos noscos doutores, mes
mo entro os mais sn.hios,será capaz de nos es
clarecer sob1·e os caracteres in limos do virus 
vaccinal, sobte as relações entre a vaccioa o · 
a varíola, sobre o mecanismo da. imrriuni
zação. E. süvo n. erupção c a febre, nenhum 
será cap:.tz de provm· as consequcncias que o 
organismo poderá vira soffrcr. segundo a lei 
de reacção em virtude da qua,l toda . sup
pressão de dor ou de doença obtida por meios 
artificiaes-chlornformio, oper.ctçã.q•'cirm:'gica, 
veneno ou virus-'é geralmente éxpiada sob 
um~t fôrma ou sob ontra, e a miutio sob um 
avatar p1thologico não susp3itado. 

A vaccina,mole~tii:i da vacca, inoculada no 
homem em condições subtis que ainda. · se 
discutem, parece presel'val-o da, Yariola por .. 
.um lapso de tempo muito curto, tão curto ~ 
que os vaccinadores mostra.m-sc bn.st .nte ti
m.üos para.. fixar-lhe a dmação : quando a 
epidemia sobrevem, a vaccinação on rcvaccl
naçào, mesmo muito rnc.mte, não tem mais 
que um poder de preservaç~ã.o muito alea.
torlo. Os v<.Lccinadores invocam esta. :.isttcas 
que os anLi-vaccinadores contostani ; ellos 
tratam seils adversarios de ridículos ins9n
sn.tos, de cégos voluntarios, e até ... o gente 
de má fé, ao que estes replicam qualifi
mmdo-os de criminosos envencnadores da 
raça humana : J.lfedicus medico ·zupus ! Os 
anti-vaccinn.dores estão em pequena minoria, 
.e tecm contra si toda a medicina otficia,l e 
«funccionarjsta», todo o exercito de mil~ro
bianos o serothcrapii:ltas. Este fac to, será pr_e
ci:so dizel·o~ mtda prova em si mesmo contra 
elles, porque nem sempre a verdade, como 
a justiça, é o apanagio ·das maiorias ... Tal 
é o balanço n.ctual da que~tão. 

Houve um tempo em que o poder presel'
vativo da vacc'ina era considerado como jn. 
f'allivel e ina!teravell)ar·a cada individuo 
inoculado; mas hoje entendem os vaccina
d()res que, para. lutar eíUcazmcnte comra a; 
varíola, a especie humana. inteir·a devmia. 
ser vaccinad::i. todos os annos, som pt•eju.izo 
das vaccinaçõr.s esp_ociaespor occttsião das 
e. idemias: quantos funcciunarios da lan
ceta, e que sa,turação de virus, si se viesse 
a vaccinar bmlJem contra a tuberculose, a· 
febre typhoiue, a escarlatina, o cancro, a. 
peste, o cholera ! · . · 

Era de e:,;perar que a theo1•ia mio1•obian<1, 
chave milagl'osa dos · phonumenos · morbidos, 
lançasse um l'aio rlo luz sobro o mystet·ioso 
antagon.ismo entre a vaccina e a v~triola o· 
sobro a na.tureztt de uma das duas alfecções 
em presenÇ'a. Mal qual!.,. o mict•ohio du. 
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~.-accina e o da. · varíola ficam até hoje ina- do, sem successo, ina.u!!u·:ar uma, serothera-
chaveis : os mais zelosos bacteriologistas pit anti-variolíca. ~ 
pei·dem a vista pro:;urando-os. Ficam redu- E incontestavcl que a inoculação da vacci
zidos r. discutir o unicismo e o duali:;;;w . .. , na não vae sempre sem perigo, sem consc
a. questão de sabae si a vaccina é uma fót·ma. quencias funestas para o or·ganismo : eu 
de varíola, transformada, attenuada, ou si é quero faltar i1qui das eonsequcncia:; funo;3tas 
uma doença á. parte, e nio cltegam a se en- immediatai, dos accidentes que sfi,o de d.iver
·tendcr : uns sustcnta.m que, inoculando a sn.s cspecies eque muitas vezes podem ser 
vai'iola em bovidcos, nunca se pl)de obter fataes. A vaccinaç:l.o obrigatoria pa,r~L a.s 
uma :V[tccjna ; outros afl:lem;:tm que a tr;tns- crianças,sem distincção,é uma. meu ida. injus
Jorm;.~,çã.o se re<.üiza, e á V<~ccina especi<.~l tifica.vel : compete ao medico julgar da op
;,~ssim ceec;,d;,~ dão o nome- de vw·iola-v(!Cci?ta. portunidade da. iooculaçã.o, sobretudo nos 
Inoculando-se os dous vin1s ;_to mesmo tempo, pequenos seres f.eanzinos, e naquelle.~ que já 
não ha . ari.niquilaçã,o, e <1'3 dua.s crupçih':l so!freram uma vaccinaçã.o de rcacçüo l)J.l'ti

.. ~<U'<tcteristicas se pruduzem ! E' completa a cularmentc viva . 

. ohscnrid<.tde. Os anti-vaccinaclores sustentam, com es-
Antes dtt invonção da vn.ccin~t, c~ facto bem tatisticas c fàct.os scnsacion<:tes em apoio de 

conhecido, vm·iolüawt-se,isto é, iuocubva-so su:L these, que o Yirus vaccinal com que so
.d.e homem a homem a proprb. V<:teiob. : mos c:1.da. vez mais profundt1.monto ilu}n·c
f<.tz-se isso <.tiod;t hoje no Oriente e na A.fdca. gnados contamina as fontes intimas de nossa 
Praticava.-se a v•wioliza,ç~ãó com cuidados viela, e que é a uma. ve1•J .deil•a infecção la
minuciosos: colhin.-se 0 vlrus varioloso em tente, assim desenvolvida dentro do nós, que 
individuas muito jovens, gosando de uma se devem as abtTadoras devt~st~~:ões a.c .uaes 
sa.ude geral perfeita, n.ffecta.dos de va.riola d~ tobo~cu.:os.c,, d~ feb;·o typhotdc, do ca?-
·leve . e em m.nnento convenientemente es- cro. · · E 0 foiço::;o. !~conhecer, ~ondo ue 

· collllllo da evu1:_tção das pu.·tuhs A.utorich- parte ?-S suas_ pos::nvc~s e:\agera,ço~l~, . que ;\' 
ües competentes dee;u;1 test~nn;nho da. exc~l- essa,s .1noculaç~"cs ':"'a.e~t~aes ~~nel'<L.~Iz.adc.ts, 
tencia do processo, quo não cau .. ~ava ma.is e tanta.s.:ezes lepet.tda.) .en~ ~O::i:sOS tl1~~. tlc
·que mn.:.l. <:l'upção benigna. 0 presorva.va oifi· v~m ~mxa: OJ~l_.no~so ,.S,tl.l1 0 UlJ, u1~ '•form?~to 
cazmente contra a atrecção violentêt. A va- ~c corrupçao ~~t~-9enel z~'.? q~L~, .1lem ?lS::;O, 
rloliz:tçã.o era uma applicação dessa idéa. ~s he.c~.tor:~bc~ c~n.te.~u~orane<~::; da tub~tcuto
geral, muito vollm c muito seductora, que J ~o, pa.tcl. ~(".0 _fa.ILu_ :sto~t?. ~~e.sta -~~10le~tla, pa
·um organismo torna.-se refractario a um ma.l, r ~cen.1 difllct.lm~nto ~xp~LC~l,~ev:; de.~ntc ~ d~ 
á. accão de um vírus quando é submettido c1 esctme~J.to 1ap1do e 1ntonsn o üo bem e:stE-r 
(1 , r - f: ,; ' ·~ " t d .,' e da hygtene ~ Dc.w-sc-ha o Cct~O q 110 nao :I?- cont 1?oes. avor<~VeL ... , <: um a aque b- toria.mos vbto diminuie o a.tt.onuar-se a. 
vloto dos ... o mal, n. doses futcas tlo veneno ou .· 1. 1 t' . l · 7 . . .-. 
do virns El'a em "umm·t. uma pr·Ltic·L que vano a., mo es 1a Ll.gw_ a, , snu.o_p<l.r.a. vc1 mos 
t · 1 • · '' ·t· :sl 0' •• c' . ' ~ c_ · . succccler-lhe, como cumpensa,ço.o fatal, um 
Jlll~ po~ SI c~ .t « OoiCtt». ···ao IJ..tS!)o. ll.uc <~ estado do dogenoroscencia clu·onica c.tinda 
;~cc!naçao nao .P<tssa de um empa•1smo mais temivel't. 
01 utc.l. Do cet•to seria, a.busi v o pl·otendel'·-como 

A. idéaque inspiramos methodos, curativos o fez Vertté-Dolisle em seu famoso livro pu· 
·OI_l preventivos, dos microbia.nos ou dos · se~ blicado ern 185t>-Da dagene1'escenda plLysica 
l'Other•apistas, é no fundo, a mesma que in~ e mo1·al da especie lwmana peta vaccina-pre· 
spi'ron a variolizaçã.o. E essa gente que }Jl'e- tende e que a vm•.iola é um;_~ purga.çã•J na,
tende ter introduzido em fim a «logica» na tural do organismo antes que uma doon1;·a; 
scieocia medica, que pretemle ter dado um que as pustuh~::; variolicas são «germinações 
fio ele -·ll·eane a essa sciencia descosida .... , d.e- mat'tl. v ilhuSai~, munifestaçõos ti. e «Um trabí1· 
veria precis•.nnentn repudiar a. vaccinn.ção ; lho organico» c não «symptomas de um ma.l 
·o cloveria,tanto mtds repuclial-a, quanto a pe;tihmcluh> ; c1ue a variolu. «recolhida» é 
sua St.ll'otluwr.tJI:·a olfoeccesobec a. vaccinação que é a. causa. de nosBas ll.esgra.r;as ... Ma.sha 
i) tt~mbom sobl·C a varloliza.ção-umn. supe.. um fundo de verdade nessa tira.da de um dos 
l'la~·tdu.do do uNlcm ess:.mcia.l. Nossos fi.\hri- mais temíveis anti-vMcinadorcs. 
f!A.Q'~oa do IION$ nlio inoculam dú·ectwiWHte o:J ...........••..................•.•.•.....• 
Ylrus WJS ll~Qjuntus ; inocnlam-nos prévia.· Os anti-vaébinadüres são especialistas tão 
.montou. ~~ntmUto,; qu l, lmmunizn.dus contl'a. cumpotontos, tão dignos da nossa confi.c.\nça, 
os (l~Gos \'Íl'Ui, amw~oom u. •Juint.ossoncia. do como seus a.d vcrsa.L'ios: não (l inutit insistir 
sou ~:!t~nguo oomo u.ntitluto, oossr~ quin~esson- sout'o essa. consitlot•uç·rLo. gllm; bu.soiam v • 

. ela. pódo MUl' qun.!iHoadu. lH'OUI.lQttl srro. A se- ~ma opinii'í.o sol.lro factos o c~tu.tistica.s dclles. 
l'othOl'LLpiu., pois, não in~lnuu. pl•olluctoíi iiiM'~ Mu.~ Oi-! vu.colnadnl'OI'\ Juzom o mosmo, com 
biclos, como o 1'azcm a vn,cointl•~tlo o iL va.rlo· outros n~eto~, out,J'U.S a .. :~ttüi:stions,ht~o t\ ptH'll. 
~liza.ção. Os serot.horttplstM tomnalbís tonta· ruJhw oltl.l'P,monto, 1•1lns IH/l'UPnlll, !'iOlaceio-
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nam, cxplicam,.Jf 'iíUxnei1·a delles, os resul
tados clinicas; . Tudo alli é matnria de con
trover~ia . medica. Eu colho em uma revista 
profissional recente, ·sob a penna de um 
vaccinador autorizado, esta asserçU.o muito 
preciosa: «Nilo se póde discutir sinão as 
estatísticas feitas com documentos pes~oo.es.» 

Os anti-vaccinadures· clamam que a. vac
cina não é só prejudicial, ~~ tambem inefilcaz 
contr1.1. i ~~ varíola. Para isso, elles teom ra
zões :-3 cientificas, observações que os cornren
cem. Cabe aos vaccina.t.!ores provar a 
efflcacia. 

As estatísticas medicas ·são, ma.is que n s 
outras, s11jeitas ú contestação, porque a ma 
teria sobre que ollas recahem é mais dolic:.t 
da, mrâs dependente dn. tLprocia.ção, mas 
inconstante. Para que ella::; tenham valu 
comprobativo, r~pezal' de sôus inevitave
aza.res, é preciso que auarqu·~m con~idera
veis periodos de tempo sem discontiouida.de
extensões da terrrt. igualmente con::~idera.veis

Nem contra ·a val'iola., nem contra quaJ .. 
quer outra das crueis ·. n.ffecções que devoram 
tantas exis t;encia:3 humanas, poderá a luta. 
ser definitivamente. org<tnjzada ; ou tenho 
disso a mais completa persuasão, pelas ino
culações, pelas sorotherapias, pelas opothera::. 
pias, por essa. hygíone subtil, anti-virulenta~ 
anti-toxica, antJ-rnicobi·ia.na, an .i-humoral 
pat•a onde nos arrasta uma sciencb que se 
tra.nsviou. Será., graças aos aperfeiçoamentos 
da bella e grande hygiene, du.quella. que não· 
mudou desde Hippocr<ttes. gt•a.ças ú. populari~ 
zação democratica do bem-estar, graça:-3 <i 
suppressão da subr-ocarga moral, physica e 
intellectual,que estas a.bomLnaveis mulestias 
se extinguirão da superücie / do globo, si é
que ellas teem de se extingq!r algt m dia. 

Que cada. um se faça vaccinar e revaccinar;. 
<:1. si e á sua familia, segtlllclO as indicaçÕ<1S· 
de seu medico: nada mais natural. Que o · 
Estado favoreça a di:ffusão. da vaccina: .está. 
no seu direito. Mas que nã.o passe dah:i ! · 

e que as porcentag-ens ind~cadas l-iejam tnas A vaccinação obl'igatoria é mais que um' 
.nifest<.tmem.e «Victoriosas». ·Nu que I'espeita attenta.do a tULlo que devemosrespeitar:éum. 
á variola e á vaccina,•os vaccin1.1.dores nus e1·ro.» 
apresentam C'Statisti0ttS vaga$,d-oscosida.,;, em Ninguem, salvo si a paixão lhe cegar o 
retalhos, por assim dizer ,o que mostram quo, entendimento, verá nCtJ publicação feita pele · 
no numero dos atacados ou mortos de va- apostolado positivista um parti-pris contrtt. 
riola. os rl/i:o vaccínados estão em· m.aioi'ía e a vaccinação, a attitude. d l um polemista . 
.os vaccinados em minoria. Quereriam elles quo contraria um meth.JdO determinado. O· 
talvez proporções de mil pal'a algH1i1as uni- objectivo dessacorpo1•açã.o, vê-se bem, é mais 
dacles! nobre, imp(~ssoa.I, abstracto, pol'que visa a 

I-Ia <.tlém (Jisso, nest.as esta.tisticas, um qna- defesa üo um pr•incipio, qual o da liberdade 
dro que dá. que refl(lctir ; é o dos vaccinados d.e cada um fazer livremente o que entendn 
duvidosos, elemento importanto, que, á ma- em n.s!:lumpto da ordem deste. O positivismo, 
neirn. do «centro» nas assembléas pal'lamon- si amanhã o Governo com o mesmo dit•oito 
tares, é suscE>pr,i v-el de deslocar a maioria, com que decreta1•ía a vaccinaçãn obrigator•ü~; 
quando se dirige para o lado fr·aco ... os. decretasse a allopathia como medicina obri
vaccinadores teem alJás o recurso. de que g<ttvriu I?ara _toJ.os os. enfermo.; nu . Braz.il,. 
usam quando se lhes oppõe uma serte de }Jl'Otestal'Ja, 11ao. em dci~~a da hornreopat~la., 
vaccinações prov;Ldamento lneillcazes, de de- da h.yd~'othert~pla, eKcluld s, 1~as etll. dofe~a 
clarar que a vaccina empregada não valia do dtretto que a c~da UJ;n. ass1ste de wger1r 
nada, que tinha sido preparada segundo ritos as drogas quo qmzer. 
não orthudoxos-e sobre isso hamuitacontro- Ora, quu.nto ú. vu.ccinaçã.o,ha quem ~Sustento · 
ve1·sitt,-ou que j(L es·ta v a velha ou degeno- que ello •: o eu venamento das pessoas sãs pela 
rada,etc., etc .... Si um n.ccidentc sobr,,vem.ú i ntrod.ucção no Ol'ganismu do líquidos ú.e !JUS· 
que havia ummicJ·obio escondido •.. Hatambem tnlus dos anin1aes Q !1té do ca.davores para 
o argumento de uma p1•edispusiçilo excepcio- li vrnr do n:wlostia.~. nãu 1;odos os hornons, 
nn.l. para ~" var~Jla, e o <Lo uma vaccinaQão ma; aquoLles sómuntc Cltte tiv(jssom do eon-

·mutto ant1ga, nau renovada a tomp:J. trahil-as. 
Parece ditlicil sustentai', a do::ipeito das cs- O assumpto divide os camJ>eões em parti-

tatistiC[)S IW.l,i~ bem combinada::~, que a. vac·- du.rios o u.dvorsario::;. 
ciD;a tenha um poder pt·eservcctivo seria eon- Recentemente, quu.ntlo se discutia na Ga,· 
tru. as epHlem1as de Y<.Lrioln.; essas epidemias mara da Belgicu. a. lei davaccmação obriga-

, surgem do J!lO:)mo moclo, tanto depois, como to ria, a discussão. tomou Pl'OPOI'çõcs im~ 
.anGut3 de ·· ,loun<'r. Mesmo nos p<modos de mensas . 
. aealmia, a~ vaccinnçõe::.: e revaccinações não Pr.Lrn. illust!'al' o caso, roproduzimos algum; 
.:impedem os aütquo:~ de vario la, o não é l'ítl'o csct'ípto~ e opiniões 11ue t~pparocoPam por 
ver um individuO. Yaecinado con l;rahir uma occasiúo elo cleha1;o. O Dr. Bouehor• publiet\ o 

· vario lu. grave; quando>outro n5.o vaccina.do seguinte no I. e 11-Mder::n, do 28 de junho doste 
a1>enas contrahc um lere. anno : 
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La vaccino obliqatoire á la Chambre des Re
" presentants 

« Au grand pulJllc- Danc:l le but d'éelairer 
la roligion de tous nos lcct.eurs e.t de toLt:~ 
ceux qui duivcnt 1>rendre part à ce vote, 
capital suivaut nous, de la. lui sur les vr..e
cina.tions et les revaccinations obligatoirc~, 
no~s cr·oyons dovoir publier· lo discàurs pro
noncé à. co sujet en la. del'nH~re\'Cmnwn d.e la. 
Sociêté Médica.le dos Praticiens de Piú·is. 
composée bien enten:.l~t eu gf'a.nne rna.joriW 
de vacl.!i na.teues, par notre éminont c.)llubu
rateur, le Dr. Boucller, re})t'<~::>entant les an
tivacdnn.teul'l; et ;-;uccessoul', à cc titrc, de 
notre mait~·e r...:g, ·etté, Hubert Boen:3. 

Rien alors ne justitütit la conliance eo ccttc 
méthode, rien ne la lép:itimait pnisqu'on ce 
moment Jenner hü·mt~me préf'éra.it appli
quer à ses enfants la. va.riulisation. 

Nuns croyon::3 surtout uWe do rcproduire 
la diseussion qui suivit. cu.r nos lectcurs y 
trouveront reln·oduitcs lo::; objection,;, 'tüut.es 
·le::; ubjectiuns qui lui. firent les prineipaux 
vu.ccina.teu1·s et les répon:~es qui leu r fu1·en t 
faite::;. Ils poureont ain;)i juger 'cn toutc con
na.issance de Cétusc ot a.pprécicr quellu est 
cclle dos deux doct;rines. Jenneriennuuu anti
,Jcnnerienno.qui leur pa.ra'i:t Jn.,··senter l<1 plus 
grando somme üe logiquo ct de vériLé. Hs 
clêcideront en tous cas ::;i !cs ob,jcetiuns f'a.ite1i 
au llr. Boucher pa.t· les vaecinatcur:) sout 
sufti::;antes pour néee.~siter nno ét1,teirrtc i.1, la. 
libertê. -La Redo.ct1:on. 

Ce que nous indirpten/. lc.> slatisti(j!tcs r(g D1·. 
Borne en ce qui concerne l'i;wlilit,J r/.1; lr1. 
IXtcciru!lwn et des /'evacci;w/ians 

A V<Ln t do cummoncm· llton iLI ';tlllllCIHa.tion, 
jo tiens it félicil.el' ntJI.t·n :;:wanl; c .. JL(;gue, lo 
Dr. Borne, au s1 1jot dn Si.L t1'h3 in tê l'ü:-l:'ian tu 
l>rochUl'e intittrldn « V<:tccínations ct rcv~Lc
cinat.ions obliga.toiJ·c.)» e L Stll'tout f~ lo r·ümor· 
cier· biun vivcmunt, c<1e ollo ;t piJUl' nuiiS 
toute la ralcur d.'nn <tr·scnal, uit, dr-sol'mais, 
los antivaceínal;orJJ'S r.lu pl"<~:-iOllG et do l'ave· 
nir pom·r·unt;Ll!<·P clwl'cl1er Los a.Pmos Les pl1rs 
préci:;es, le:~ ongins les pJn, cu.pa blos d.o dt~. 
·truil'e üe fon1l on cum Ide l.a. r,.~rr,cn·cssc ,jcn· 
·nericnno. 

Et d'nbord, nous ·auuns clt'qrwntl"er, 11 
l'n.idc de Cll ducumené, que les IH'atírpws vac
cin:dcs ne reposent s11r riem tio pr·(Je'is, n'ont 
~LllCllllCl base :-iCÍ<mtiflquo, cJn'ollns n'eurent, 
au cl~but, curnme g:u· . ~nts, comme paL'I':.tins, 
r1uo d.us srwbs ot des gens du monde, des per·
sonna.ge:~ poliLiques M~8ireux do se po~cr cn 
hienfll.itou!'s des humaíns. 

D'a.illeurs, pout· bien vuu.~ tlémontror, :1·des
sien :·s, que cc mouvcmunt n'eut ricn do mé
dical, .il mo suffit·a de vous indict uer 1<1 com
posi ti.;n tles promicl'es listes ct \~ous com
prenJl'ez, on mêmo tomp::>, eomment, a.vec 
des noms sonoros, lllS m:~sscs se la.is~i~ rent cn
traincr. commom les médocins suivieent. 

En têt ·, nous tl'ou vons le fri•t'e dn pre
miet· con~ul, lo citoyen Lucüm H 111:1.pa.l'te, 
pnis un dos consuls, Lehrun, puis Talle)'
·and, puis Fo1rc.IH'!, puis lo dtoyun Frvchot, 
prMot de !<1 Seino, pnis Ctl'not, onfin de.~ 
CUll::lCi!l Jl.'S cl'Etat, elos SOCL'éti.l.ÍI'eS d'Kta't, deS 
mn.i ·es et d.es Sl'!nu.tcm·:.;, bref uno lt"•gion 
d'vUictBls. q 11 nommerent, ponr s'<~ppuycr 
ut clonnct• ü. leur a.güa.tion comm !~ 1111 VOl'nis 
scientHiquo. un comHé do mé.lecins, ainsi 
qu'cux-rnêrnes officiuls. 

N. us C · Hlmüs::;on~ tous c~ que v.tlont lqs 
olflcicls, ce que l'ont l'S ofHeíels; ils má.
oient t'ór·t bicn l'e:1consoir su115 le noz ües 
puis.~n.nts du jour, dans l'c:>pée:mco que 
l'encons sur enx rctomhcra plus t:u1l sous 
fornws de ~laces ct tl'lwnnotu•s ott rln rulnns. 
~ous sa.vons qtt'ils a.im.:nt iL tr:Lit.or lo pra.-
1;icien tlo l•L pli}bo on q 11an tit<! M\gligoa.ble, il. 
I ui i mpc>Sel' letLt'd i1lt~ns, !cme.~ mod : :~ ot le11rs 
JH'ocúdé;-,~. lcllt'S Jttethorles ct. liliii'~ f'or·ttudes 
que JUí) lestcmunt ils détwr•r,nt, iln l't'\pithete 
'<ma. 1str•.do)) . 

D~Ll1:-i l'ocenrront:o, c'osl, cc qu'ils fit·ctlií ct 
~·ost co IJ.Iln 1111111 f'o tJ t•n issctu• d';u•tnes, mon. 
bon ü.llit'o, rnon collilglle Hor-nc, nvus appr·onrl 
pa.gc · ~:-; nt. snivu.nt;es. 

(< Les ollieier·i'3 d.e Sl1!1t-'1, nou::; 1li 1;-il. qtli 
so rcll'itsi.\rent :·L cct1.e JH'a,ti .llle fut·ent do:-i· 
l,ittl(~lS. 

On n'nceut•da, de plaCO$ :w.~ m<!tlcdns 
qu'apt·i~s avoir· I·cconnn Lürrt• zille pc;ur !:1, 
vaeeírw.tion. 

() 1 n·aerpritta. lo~ inllomnittl~ dos rnd !C· 
C:ÍI1:'l OXCl'<,';LrJt cla,ns les húpii,:LIIX quo S'll' lCU:l' 
pr·f!g<mta,ti '" tl'mrll listo assoz. eumpl(~te de 
vaceirmtions. >> 

J~n 1rrl mut, MnssiGIIt', c'est :i 1\Lide de! lu, 
ter·rcut• qtw l.'un !':ILtg)..('rJst.irJniJ:.L lo:-~ foulo~ oi. 
qno l'on fit pón(!l;r·or.· d,;w::; 1\ISJII.'i.t dos [ll'lL· 
tt.:li<ms efrru.ytJS, rnenrw(;H d;ul;-; le1u• int;érôts 
ma.-l;(~l·icl~. lu. cr·oy~tneo en l'elllca.rüfll d.u L:L 
vn.ednc vis-i:t.-vis do Ia. var•iolo. 

C'cst, on clJ'or., aínsi que ll()US lr• dil; Bur.nc, 
Larocbeiuuc •. uld.-Lia.ncourG, homrne polilíiltlle 
n'a.yant aucune connaissa.nco m~tlica.JB, inapto 
à u.ppróciur la. vu.lcur ou lu. non va.lmll' d'uu 

· Pl'uMdé thér'upcutique, CLIIÍ so mit on Franco 
à la. tête du mouvoment. 

Cept•.nda.nt, Mo::~~icu1~:-;. l'oxp~r·ionct~ no tac
da.it pas h dürnontiJ.' l.'ina.ní1Jt~ tle ces pr·é
mísl':IOS b1•illantus, H1ito~ dl~s lo ll(Jbllt do Ln. 
vu.cci.no. C:.u• en 18%, lo nomut•o dot.; su,jots 
vat!ein(j~ at,teint.:; de pnt;ite vérolc, fui 11 cG 
polnr. con~>id6t•:t,blo quo lu. Soeu~tü do V:Leclno 
1le Londt·o~ dut s'on t;uwuvuiJ· or. qu'ollo pu
bliu., da.n~ lo .\/t:mlltllt Jht[ftl.JÍ11C do 1800, 
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un artic]e •\ co su.jet . . En Franco, des Ol)Ser- convient de los rcdros::;er dans Cfr qu'úllc :-_:..;. 
· vations identiquos se trouvaient partout re- ont d'un peu tordu. Il convient de reYC· 
cueillies, mais la suggestion était fai to et la n\r aux sources oü lui-même puisa ot de 
thêse jennerienne é.Lait ü. ce point sêdui- remottre en leurs phtco.':\ les chiffres qu'en 
sante, l'envie de croü•J "était si g1·antle, que sa hftte d'écrue, san s v.ucun <loute, il oublia· 
la confiance survécut, d'autant que les Jen- ou transforma. . · 
neriens expliquerent, :pour se ,iustificl', que C'est ainsi qn'il omot do transe rire l::t mor, 
les va.ccinês atteini.s n'avaient sana douto talíté considérable dos annúos 1864 ot, 1865, 
jamais eu que de la fausse vaccino. se chiffrant par · 6,000 àéce;;; qu'il indique· 

Je ne voux pas m'étm•niscr d :~ns un his- pcur los années 1867·68-69-iO 71 le chitfrc~ 
toriqua trc::; intérossant, mais à coup sür glob:ü do 58,2:1G décü::: , a.lors quo los statis
trop etondu pour le tomps dont je dispose, ti\FWS de Vachor sur. losquellos H s'appuE 
et jc me hitte de dire, pom· cntrer de plein pa1•t:.~nt pa1• los a.nnéos 1867-68-60 scult:
:pied da.ns !e vi f de la question, qu'en notre mont lc cltiffre do lO, 149 déc i.·s oi; pour la 
périodc sciontifique, ou les données .cmpi- périodc allànt de 18139 ft, 1873 lo total fór
riquos n'ont plus do place, oü Ja mêdecine mida.hlc de 200,000 déces. C'cst ainsi qu'ii 
cst positive ou tend i1 devenir rositíve, nou:5 a.rrête cntln sa statistiquo en 1888. DLtns 
avons le droit Cl'exigel' de la pa1·t àes vacci- une broclmro tr-aitant de Lt vaccine, paruo 
natours un esS[ti, tout au mQins .une tenta- en 1902, uous aurions écrtes llcn do no,us · 
tive J.'explicatton, t\U su.jet de cette soi-dj- demandor los rajsons ljl:Ui forcérent l'ri.utcur 
sant actLn d'un vil•us iiisu (l'unc ulcéPation. ü pa:~ser sous silouce los doux dernioro:::-
su~· un état morbide en puissance seulement. n.mH~e8 du siecln et pR,l'tant de nous étonner 
Nour:> avons !e droit do teur dom .. ndel' si. d'une aussi grande lacunc, si nous no com
dans l'état Je nos connalssances physiologl~ prenions de suíte l'otrroi ü'un vaccini1tour
ques, il existe quolque choso, twssi minime obligé, pour mett.re en concordancc avcc la, 
que co soit, pouvant lcur ;:;ervil· soulomcnt sainto vérité sos statb:;tiques, de signaler 
d'un commcncement de prcuve ct si, au cun- pour une p(!riode do douw ans,··douzc ans 
traíre, to11t co que nous savons ·no s'éli~ ve de vaccíno intonslvc, lo chiffrc for·midablt : 
contrc cettc monstrueusJ prétention qu'on t de pres de 30,000 dêci!S. · . 
les vaccinataurcs do revivíl101~ l'organisme, Sans vouloir taquiner àavantage mon sa, .. 
de l'asstLinir, do lo l'OIHlre l't_H·eactair·e h une vant collegue lo Dr. Borne, je rt~ sttm'n-ai ia 
malàuio ini"cdieuso, en le pollmmt, en l'lnon- qucstion en f.lisant, appuyé sm• lcs dim.:. 
dant do pl'OUIIíts infi~c l.ieux, d"é :émouts issus rcntos st.atistiquos ot on faisant la p <tr t 
tl.e foyct'Ll inf'cctiüux. Or, jc !'ai cherch(J par- bollo aux savants vaccina.teur~ qurJ de 1800 
t.out. cetto explicatiou néc(•ssaii·r~, absolu· it. 1850 i1 Y- out en cldll't-i:s ronds 200/YJI• 
mont necossaír·or dans lo livro flu Dr. Borr!'e; dt~ci~s ün Franco du fait de la. var-io lo ot: q uc 
inutilemcnt bion cntendu. ele 1850 ;, 1900 tl y en eut 350,000 . 

.Mais a lu. placo qu'aí-,je trouvé '! Des si,ílti s-1 Ain.5i dunc, MessiCUI'S, lcs pratiquoB jé0J1('· 
tiques 1 ! All! Vraimont, quel.lo irnprutlenco riennes, n'aya:n t aucunu lnsú sciontifique. S•~ 

· ot quello in~igno rnaladressc pour lo;~ apútJ•e:.; I trouvr:nt condamn~os pn,r l'expú1·icnct: ·sé· 
de . .la yaccíno cl'avoír rocour·..; tmx statisti- cul dt·e, puisquo la val'iolo, qu'ellc de\·aif; 

· quos. Cellcs-ci lu.issen·/i voir l:.r. flcello avec fr11re disparaítre, sévit au motos autan t 
laquelle ils font m:.~Jrcher, com me de goníil!es auJuurd'hui qu'au~refoL; c·t düs lor.::~ _jo con
marionnetto~. Ics ol'reur;;; et . !cs lllusionf:!. c lucrai, ct ·vous concluel'e:t. oblign.toiremcnt 
Mais, Jans lcs mains do l'adver·~Jairc, cet1;o avec moi 1 quc Les vaccinu.tions n'a.yt1.nt; exerc<! 
flcollc trll8 él.astictuo so tram;('orme en un aueunc influence, !.os rén.tccinations ne pc,u ... 
jil'.l!.huchet oú vionnont choiL· lo~ mariun· vcmG sur la Vi.Wiolc cn p(_.ss:.:dcr une plus 
nottcs. gr.mdo. 

C'est ainsi que los statistiquos donn(~e; · Cellcs ·ci, tout uussi hien flUO cell.es-lú., ne 
)Jar nott•o collllgúc Borna, cn mômo tomps pouvcnt dunc p!us oous app:.traltt•o que 
llU'eJle.'i nous úécoUVl'(lnt un pcu tr·op l·Hl. comrno <los gestos cont,inués on vortu <l'ba~ 
tondanco et son parti·pf'is, nouH concluJscnt; IJJtudo prisw:;, ü'habitutl.os ínvété!'t!c~s ot au:J~i 
}1, cotte conctusion ioalitaquaulo, ínll.iscu- commo dos mano:mvros dostinóes i.t sauve-· 
hblo, quo Ies cas de mort par va.riolo sont gardet• le plus longtomp,:; l)O,<ssiblo da.ns l'es
hoa~coup plus nomlJreux de 1850 t1. 1900, prit dcs .rouleíJ ~~busé iJS, lo p1•ostigc d'.u.r! 
pór1odo en laquollo tout lo monde cst vnc- uogme ct lu, conftu.ncc on lo:.; pontlfos. 
ciné, oú I s pratiques vaccinalos sorrt loin Magl'é tout, no11.; no nous insuL•gm•inn:) 
d'ôtre g(.inl\raliséc:\1 et los revaccina·tions en pu.s, :;;i lo goste dos va.ccinatours n'uvo.lt pn:~ 
tous cus pou f.r•équontos. d'autres cous(jquences; car avec mon trü;~ 
. n est bion cn'tondu quo pour· ar·river h sympathique confl'úrc lo 01'. o .~. jo pt:nso 
:cet1;o clail'(J vision do la. vêr.ítt~ médícale, qu'au temps d'upidémie, La conflu.nce, mêmc· · 
cachl!e du.ns los stn.tistiques d.o Borne, H illusoire, en tel ou toJ . proct:(l0, pt·é~Ot1 ~·e le~ 
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foules üe li:L paniq ue et hien des hommes J.c 
l'offroi. Mais, cctte considération me semble 
vraiment peu do choso, en présencc des efl'ets 
mcurtriers de la vaccine snr notre race. 

Et, notoz bien, Messieurs, qui cctto propo
~-;ition n'cst en quoi quo cc soit, l'exprossion 
d'un emh<.\llcmcnt en sons ·in verse de celui 
des vaccinatcurs ; ellc se teouve, tout t.tu 
contraire, appuyúo sm· les donnés physiolo
giques les plus I'écontes que 11ous pos:;éclons 
sur lo rôlc et sur los íbnctions do ht ccllulc. 
sur l'action qu'exercent sur la. cellulc Lo'3 
ferments, qui ne sont pas figur(~s :ünsi que 
le croient cncorc los ba.ctériologues, f'e1·mcnts 
issus des foyor~ morbidos ct p:~r cux i ntl'o
dults dan3 Jes écunomies. 

Cotte a.~tion so résume on nn afl'aiblissc
ment ct cn une déchéancc do l:~ vgal.iM de 
la ccllule organiquo, proportionncJs bion cn
tend.u fL la qu:.tnlité do virus inocuU ou 
nombrc t.les 1nocnln.tions r~pctües; c'est-[L
dirc, qu'ellc a pottr cunsúqucnce un cmpoi
sonnement du tcnain, lequel réagiss;wt h 
son tour sous l'influence dos causes les plu . ., 
vt1lgaire3, feoid, chaud, va.t'i<.ttions atnlo
spllút·iques, prorluit cctt.e oxa.géra.l,ion de 
toutcs los maladic.:> jnfoctienses que naus 
constatm'ons tio nus jours ot tlont la grippo 
n'csc que l'cxp~:cssion gé1H:·1·ale. 

Eh bi ·n ! Messicurs, je vuus demando, 
ap1•ils un síl•elo tl'inccul.u.t.ons, tlo rtJuwcul.rt
tion:;;, ap1·e;-:,: 1111 s:i!dO d'ompoisunnoment ft 
jcts co1Hinus dos te:nains huma.ins, ponve7.· 
'vous donc tt·ouvot· exkn.onlinairc qLt'u.ll'ai
blis, l'uin1!s, Ul}c;hus lls l'éagbsont maintc· 
na.nt, sninLnt un mut."l.o qui cxpl'ime Iom· 
~i.at do r·uin·0, 1l'aJfaibli;-;somcnt., ilc déeh1'~:tncc 
suivant lo mo<Lo tubm•culcux. 

Je suis er:n-tain, T\Jessiom:.;, q11o bon.ucrJIIp 
d'ontrc vous mninl.ona.nt mo cumpr·onncnt, 
et que lcs Lemps no su.nt pas luin IJit tous 
vous Herez uvoc mui, puisquo tuus vuus 
admittoz lJllC l'a.lcoul, quo In misill'(•, quo · lo" 
exccs, qnc tout co qui nlrv.iblit le terra.ln, 
-toutcc qui pnlluo lo terl'ain,ost une c:J,uso (~B 
tubcl'ctllo~o. gt; di!; lors, co gesl;e de ntcci
nateurs soma. o t i1 tuu to vnlée dtms los éco
nomics huma.ínus dos S(}muncc:; issucs d'ul
ccr·os, gesto ctuc tom; nous n vons l'Cprod ui r; 
parco qu'l! vBm.dt dos ancúLrcs, pttrce qu'il 

· nous avaif; été ldguê pi1l' nns pr·!~!lecosscurs 
tet·r•iflé:s, par los ofllclcls, ~uggestionné p~tr 
J.es pontifos, no nous apptu•aliira. pl~us dóiSO~· 
mais commc uc gesto de rêdemptinn, ma.1s 
nu conü•air·o comme un signal do murt et, uo 
dostruction.-l'r. H. Bottch<w. 

A 10 do julho assim se exprimiu no mcsrno 
,jo1.•nu.l o Dt•. Vi~dovo.gol: . 
«l:e rr.ta eles al'l/.waccwultUIIl'S de...,ant la con· 

.~omma/.inn du fl,jc,·el du la /oi sur l'obUga· 
tiao de h1 IJaodm•. 

Un profond politicion ~" dH: «gonvern-~ ,. 
c'cst prl~Voir .» 

Lcs a.ntivaccinatour::; ont gourvcrné c ~ 
pr(~vu toui; ;l la fois. 

Nul-pD.rnü los vaccinophile::l--:n'a. ricn r·~
futé dos a.rgumen ii1 décisif::; oppos<!s il 11. 
mêt.hodc 1 njectan i.c tlu sa.ng pu r dcs virus
vaccal ou a.ul.rcs. 

On sait, on pcut du moins sa.voir a.ctnnl
lcment la. gravité de ces a.rgumcn ts, C li com
me quJi In. 'lJaccínc obligotoire est un atten
i;d; sur la. liúe1·té et sue la. 'lJÜ; dcs cit.u,-cn :~. 
cummo ellc l'cst sue la. :;ciondo de la biÔlor;ic 
qui exige que Ja sa.nté ct son ro:Lintion sukn , 
éta. 1Jlis SlU' l'in túgrité, la }mrol.é, l'hygidlL0. 
du sang, sm· son immunll.é cont1·o tou~ ·-~ 
infection. 

L'Gltentat esc d'auta.nt plus inju . ..;tillable 
quo les no;l-vaccint!s ne saurw:cnt constil'IY 'I" 
aucun clange1· pour les vaccirt~Js, vu q110 
ccmx qui a.drnettent l'immuni::mtion contrc In. 
va.f'iolc par h~ vuccinu-ce qui t'St uno ori'Olll' 

:wo1u~c ct admis.3o par les vncduophilcs. 
parmi ios ·savants dt'1ment !)claicés-n'on ·., 
l'icn h Cl\tindro do la. p::u·t de:; non v:tccin(~s ; 
ils n'ont mômc plus iL ct·<.lindrc los va?-·io
lew:c. 

Supt'ümc illnsion ! Bien toul' fu. .se. Les 
11on-vacciMs p;u· convicliion n'unt dnnc qll';.t 
s'cn prcnd!'C tL eux s'ils son '· ~t.t,Bint;.; ü 1 

va.riolc, ot la. suciôtt~ pout :w bcsoin exig.n· 
l'isolomon·t des Ya.eioloux. Noa~ savon~ qttc· 
l'hygíi ~ nc, Ia. pl'IJpt·et;l) dos millieux et du eoi'JY~ 
Oll dei:l VÍ~Ci~r'CS Ct dU i'li.Ltlg' IJOIIS ga.J'i1ll liÍJ'OI\1". 

con t.1·c l"oll'on::;e vn.l'iu!igi~nc, ct. 'I 1 1u tbns lo~ 
cas d1 :a. cnnst.itut.iun clim:.ttt"~t·iq 110 ot. atmo
spht!l'iQue, les pet·l;urb<Ltions tlu l'ozonillt(\ll'Í.C: 
ot dos conditions vi !,alPs t'fu!lll\u.-ws des :ni· 
licux attc:igncnt fal,a.lcment lns oJ•g-;uJi.-wlcs 
hnminaux, no11~ sau1·nns comhar,1;r · le, llú:tttx. 
inf'ectants ot lcs Gtttl:s IIIOl'bHios pa.t' dL!f: 
mosures appropt•iéc~ ct p<u.· une 111t'~dícai;in1~ 
q llÍ a fait SC,_, pPCUVOS, CO qui r!IJIIS pur
mettl'i.t de Hí.liiVOl' les m;Lin.!us ot, on 
l,ous c;L~, de üür-o éelmppm• lu· total-iti 
dos cituyons tL uno inCection ccrt;a.inl~ - la 
vaccino - a.ccompagnée de 111éf ~its 1lont la 
minoration consi.itutionelle cst :wér·oo com~ 
mo éti1blis~ani; uno éta,pc ver·s lé.t tuberculose. 
ma.l antremcnt redouiable que lcs vuriolo~ 
acci!lontellcs, que liL YtLccine est impuiss•.nto 
ü. prü\'enir ot ü oxtii'por. 

Mais la. loi n'cst. pas votéo-il s'cn t':.Lut; ot 
si los législatoul'.; veHlent être t1claii·és, 
commo ils lo pouvent par lo;; ,jout.es journ;t
listiques qui se sont ótalées au gr·and juut• ct 
dont ils ont été saisis, il est prc,tluo ctuhin 
-que leur conscienco écluiréo répw:liora lu 
consommu.tion u'un cr·.imo do li~se·luuna.nit(, 
ot de U!se-droit U. la líbm•té. 

Mais nons Jlouvons pl'éStuncr quo Ia rou 
tine, la suggesti.on, l'ignorance du fon~ts do" 
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etrinal concernant la vie, rhygUme et les 
lóis suprêmes, qui gouvernent l'évolution 
tant pbysique quo psychique de l'homme, 
a.mênent nos législatem·s à remonter Je 
cours dont la Chambre des Communes d'An
gleterre- autant et plus compétente peut 
être que touto autre assemblêe de legisla.
teurs-est rovenue, abulissa.nt une loi dé
clarée néfaste et l'établi::::~ant la. liberté des 
citoyens. .No·us supposons la vaccinc obligo.
toire decretée. 

Un bun citoyen doit respect ü. la loi, mais 
si dans son for inMrieur, sa conscience éta.nt 
éclairt~e, il sait que l'app:ication de cntte loi 
sur sa personne, ses enfa,ots, ses pro hes est 
nefasto et lese le sang, réduit la résistance 
a.ux agents dü:solvan1,s ele l'organ.sme phy-

. siquc. npproche üe la. mort, il cst en (Ú·oit 
tlc ne céder que cleva.nt la, for·ce. la eoerci
tion. Il oppo era. l'inertie, il sera r(• fr ~cta.ire 
-et se fera ligutter par les puliciers et les 

quí le sont doivent savoir souffrir l'injnstice 
e1 l'iniquité des frercs armés de la for·ce bru~ 
tu.le ot coercitivo pour im1Joser il tous leurs 
volontés et leurs orclres.. . Les v1·ais scien
th;tes, hommes d"ordre et de liherté dans la. 
sdence, subiront la contr<tinte, sans. idée de 
hil.ine _ ou de mépi'is, plaignant l'éga,rement, 
l'aveuglement, rignora.nce des dumínatem·s 
du tdeclc. Ils continuel'ont pnisihlement, 
saus peur comme sans reproche, a obéü· à 1<:1. 
Loi supreme (!Ui leur commande' det.tx ver
tus: celle de purter la lumióre et l'amour à 
tous los êtres-et celle de la rl:isign:1tLon fi
naJa aux abus de l<1 .. furce, car ils sont des 
pacitiquc::; et des év,olués daus la hauto spiri
tua,lité qui doit en f,p.tre des Dieux.-Dr. J. 
lrindevogel. 

A transcl'ipção quo se segue é aind<.L de 
alto v::tJo1· e, sob1·etudo, de mullio pezar o 
q uc disse ü Se. Archmn b<.md no nnal ÜO de-
bate. E" bto: · 

Comple-·>·endH de la discgssion att sujet du 
di scours, p;·nnoncé pa1· le Dr. H. Bnucher, 
,; l(~ Socídte Jiéd1:wlc eles Patdciens de 
Pw·is 

. gendanues, protestanr. cuntro l'Httent:11. f;üt 
sur Ht personne, Sét ~i.Lnté, sa. vie ou celles 
des sien.-;. L"Et,at, le gonY\WDcment. los <l.U· 
toritt~s seron t rcsponsables dcs mesures dra
conicnncR pl"isos pour 1\tppli.c:;~,tion d',mc !oi 
con1;re m~tut•o. L e D;· . .lfo;·i;1-Jc no pui:-:: t~ce(Jpter los con· 

11 Cl't de dr'oit. que la libcrlé de l'homme. •3t ciu:::ions du Dr. Buucllor parco que lt'S sta· 
notamment cello commcr1 e par 1íL sd nce de ti:-tiqucs, nous lc S<LVt,us ·tuu.-r, ne sL··niHent. 
la viu ct dn -;es lt•ÍS qui sont o~ivin('s et intan- P<~S gr;~ml"chose. D'ailleu1·s cli:~s los déba.t~; du 
giblcs, doH })1'éva,!otr' contre tout do})pot.isme, s_,·:\cle pcut-0tm .u'étaiont el.los pa:-s ütites 
celul·ei fí'!t·ll commct'é pai' lcs lois de la mujo- aussi rnínu11ícu~c men·t quo muinten:wt. 
ritéqui liiCI;tcnt la f'urce à l<.t pb.cc du dt·oit. D'a.utl'C ptu·t; le Dr. Bouclrer ;:ccusu IR. vac
Qwwtl léb !:'CiHncc Ü(~ l:L Yie, de l<~ ::;piritua.Jh'•. e:ne ,rn.voiP donnt'l la grippe. I;L poste. la. tu
di\ inc do l'ôtt·o hominn1, de Fe;;; dJ•oJG.J sae1·üs 1Jrreulo~t). rnais ces rn:.llt1dies oxi:-:>t;donr. hiC'n 
à. rind(•pendanco 01. ;,, !a liber·Lt\ Clll.tivécs tun- :waiH la d(!cuuvuri,e üe la ·vncdno, donc cel-. 
tef3 do11x :sclun lc~ Vti'UX do la loi d'l1:u·monio lc-ci no poui. en dto l'OsponstLble, ,j"[q.o11teruJ 
{!11Í rêgi. lus IJ.nivers,- rp1:wdcottu sejoneo d.e rna.int.onnrH quo j'n.i fail, 11cu,ucoup tlo vaeci· 

.haut ::.pLI"itu<l.li~mc et de lmnii~1· : •. 1;r;tns•·cr.- n;.~l;iun .~ oi; quo je n'<li .ia,mai:-:; v~I d'aceillen1. it. 
-rlante Slll'a devcmtc lo guidc dc•s lé•gLslll.tours la. sui Le do cotto opól':J,I iun. 
et <.IC.-:i UU!,oritéS, eles dircctetn·~ llü !3, ~~- LiJ Dr. IJmtc.:her-.lü l'épo'nllJ•ai do Sllítl•. que 
ciéW, dos cl1of's et pin·os do farnille, at0r;; los vaccinatcm·s se tJ·onvanl; d::tns l'inc•~pa.
tou::; cumpl'(JTidl'Ont ló.L lC•gHimHé d'uno :,·~isis- cíü' de nons doiHIOl' une explleation i:lcion
ttLiiCO cun~eic u cieuso mais pas~ive ú, uno l-oi i;ifiquo, aucuno explica,,.ion, d'auf'uno s0rte 
at1;enr.o~.tuírc a.ux dl'oits los plu;-; s:w1·é~ do pon1· nous l'idrc comprendre l'a.cLiun bicn...: 
rhurnllle-ct alor·s a.ussr on se l1:hm·u d':tbolil' l'éliS;lntu d'un vi.nrs t.iré d'nn t'oyor mot·bídc 
ccs luis desputiques ct in,ju!iltes. <Ltt ent;~tuii'I:S sm· un t'!ta.L infec1,icux 1<~ . v:niolo, 110 ponvent 
U.la lui suprême pt·oelam!'·c lJ<Ll' lo fa.it de )!igitímor 1\~Ul':-3 prttticlUC;J OJH[Ji.r·.iques qu'cn 
l'involmion dn Principo Prnrnim·- qui cst, · nuus dt!monGI'Unl; quo l<t vm·iulc n. tout :w 
V.io ot Esprít-da.ns la suh8tunce dite m;ilJH~J·o moins subi 1m l'ceul sen.-:ible dl~pni::; la g(íné-

. Jlülll' s'urga.niser· OG la. rairo ,·:vol11er vnr.~; lu, r·a,lisa.tion de la Vttcclnc et ceei ne poni; se 
Perfnction pa,l' ht voio (l'un Prog:rl;s hanno· üetn<Jntt·er que pa.1• ücs chiJTres, c'est-ü,-diro 
:nieux .•. (Lo m~tt~l'itdisme d le ~:;ectari::nne pü.r dos st;Ltistiques. Eh 1Jien, les :;t~:~. ti::;ti.
ie l'époqtw me eontraign::nt on silcneo et. je ~ues quo ,j'ai eu l'honneur de vou;:; ::~igm~lor, 
mo ru.p, ellc, ~L propos, cette parole d'un üvpu.is un :sii:elc tont tL l'llelll'tJ, :proviennent, 
grand. ruait.J•e, .Msus do Nazaroth, qni cum· non pas d'antivaccina.teui'S, mais de vacci· 
mande tt ::;es disciples de no pas ,jeter les per- nutcurs achar·nés. Qua.nt tJ, ce~te objuction 
les u.ux pourcoaux.) quo lu. vaccmc ne pout úbrc rendue ro:;pon-

La SocMt(•, los Gouvornements, los Lê· sable d.e Jn. gt•ippo, de la peste, do lu t1iber· 
~islatem·s, los Force::; publiques sont encore culose, puisquc cos mala.dies ,exlstaient 

· :trop peu 6cla.trés dans lo d.omu.ine do cette n.vu.nt Jouner, ,jo clirni qu'ello 110 purto pas, 
.Jmme scienco, et coux -lo petit nombr·~- vour ctJtto ra.ison bjon sjmple quo ,jo n'rü 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:15- Página 61 de 83 

·SESSÃO EM 23 DE SETE:-.lBH:O DE 190:3 569 

jamais formulé une semblable proposition. que, et la science, ct la ra.ison se trouvcnt 
Les formes morbides, mon cher cont'eerc, ont toutes trais a.vec lui, lorsqu'il sig11ale l'in
wujour·s préexisté, ainsi l'alcoollsme n'a pa.s fiuence nt~faste de ces portions de ranimalitt' 
créé la tuberculo:;e, elle l'a tievcloppéo sur introduitos dans lo sa,ng de l'hommc ot 
l'individu, voilit, tout ; toutes les causes s·in0orpor;mt it lui. · 
d'affaibliss'ement h détermine êgalement, Au point de vuo m(~tUcétl 011 dou1Jle ses 
témuin tous cos animacix qui. privés du c1Mnce;;; de m::tladiel:l en .luí inucuL~11t le::; 
g,1:ai?d air ot do lét Iibel'té, la,nguissont~ telltl::Lt:('C:-< mo1·bides de l'a.nimal. Maintenant, 
~ etwl~nt ot meurun.~ de t.~tbercu;~se ; tous. je vais i1t:•moi1tl'Ol' que lcs conclnsluns de 
Je~ vtrus qur:~s qu tb so1ent agrsscmt de notro conft·t~ee on co qui conl'orno ta. düni
:neme. la va.ccme com me los a.utl'efl. en pol- nution du nombr·e dos üt!fio·urtis correspun
}~mnt. 1~ tcn·a.~n. ,l'o~·ganisme humain, H~- d<:tnt scJon lui ~L une dimin~tion' de':; ca.s do 
l aJf .1bllssent, Jls l Ol'Icnt.ent vef's les mam- ·vario te ~ont i llt'c•itimc::>. 
festations jnfe. cticiiSt. s qucll.es qu·elle::;.· suíent, \ . ' 1 p' -

0 
lo 1. IR'"'O ~·> cl..lors ClUC 

!.."rippc p<:lstc tuberculose etc. et vrai- ' l?res a, l~l'~uL . c 0 ' ~ -lo, 
ment Ús n'onrr~ndrent p:.tS la lll<.tl,'tdie i!• la J!lUSJelll'S. (~tJllt:une~ do. llltllü C<tS gf'aVeil 
perpetucnt ils l'exagi~rent ils lui\.ed·n;:Jilt. lm·ent l.llimen~ ubservus, on ne rencontra 
eLes V[~;ccine~ que s'cll'urçal\:;t do coun~e l'hy- pn.s tlans lt~~ ;vrHos uu clans los campngne::; 
rriene et ];:1, civilisa,J.ion. ... une qm:tn.tlLO _PlUS gl';~nc_Jc do gens. pr·(~~Cil: 

<c, ::'{oi;r·e SB,vant confróec ajouto, ?llessicut's, tant lt•S ~tea:,~'lce:.; va,l'L~Iuwcs .; . <.tU.J-<?nt~u lml 
l'lÚl a beaucou.p YtLccint} el; qu'ilu'<1 j<.Lilli.LÍS (\IWoi·e •. ,ü • 1 ~. que PU!~ de . lllx .m:llc r.?:il 
~bse 1•vê d'·tcr.idcnts nnis commentex.pliqm•e ele vanulc VH~nncnt ü eLl'C ::~~gna,les ;1, P<.~l'\~, 
n1~rs tonf~s ~e. V'L~'iati~n~ dans- lc 1;1 do ele 1:Gl'SO~l!W . nr~ pcut apcrcevott' plu::t do d~
~~~:.tc~inor·' puur~lu~i donc ;~volr ~band~nn(• Je. !JgUJ'<'S qt~ <lyp:~J·avanL, e_'nst qnc ~c~ nwyen..; 
·-. - 1- i · - 1 , . _ .1 d 1 · 't puut• guet'H' la m:d;Ldto non:> "lJcrnwLtont 
.Pt.oce} e t ~~ ~)IS <.L J,r~s POL~r: PI' \.0 . t~ C~' m c cs d'obi;eÚit· ce m;tgni.fique e6sull,a,t, eG jc ra.pelle 
~I~S ··~- b~~s, pom ,.tduptc_r ~n~:;u~ '0 .. ~·L ~ulp~ à cetto occasion quo n,,teo Inititro Huons. 
'01) ~~e11ne~, .q u_e } ~n . v~em .. dd1.~l~lvcmen~ l'un ctes pl'enüct•:), a démon!.r(\ qu('. tos 
a.ban .onnm tLU,JuUid lm1 un Í<LVOttr u un plll:s mu,!t~'Lcs rnis [1, 1'::\.hl'Í de la lurnli;l'u sohiro 
:nouvtw.u. . . · . · ·t · · l · · · · J' Eh bi1·n, Mossiom•s, notrc s:want cotlu:::tw 11e PI'L'l:lt:IHiLLúJl .Ja.nHtt::; <e ctc:~t·r.wes.val'lu 1: 
r , 1 ,· ,. · ··t , ,. · · , qnc;;. La. c;w:-;o rto cuttc duntmüwn üe~ 
~.ern tcm1, u.n \,tc~zr~'" 01~ 1 c,urn,un,cu, nau::; dt!ligllr(•i;; no p1·ovient donc pas lr1 nwins riu 

1 ,1. rlevul~ppu d<tll;'.l so,n .JOUI na.l L Ill(!,·pen mo11rlo ü'un t'UCII[ do Ia. varioln mais d'un 
dance Merúco.le. c L~st, <L C<LIISC tlo::; U.t!cLrlont;s .1.,·,-·r JI1I1 •n·•lll· dr· [ll' c(·dL·~' ']1 ·. "pouti-
·t•'lscrt''lvn·cttl'.,'Jlomht.--.ll mo•tf'ls 11e'>nos pr lt,l;,I• · <.J .. ' ·~ u · _,-:; ~ u,l ' 
,u;! o '' .":s .'C::;· · · c. _x., 1 '· 1 1 ' ' IC.' d'a.illt'UJ'l:l tous ic~i f.ft\SRíuur;:.; vous In 
rpt'uecaswllnawllt eo.qH·ueed<·s. qt s, · ·. · . . • · · · ·' ' 

Le D1·, .:.Vicola.~ (aneicn mêdccin do la mtt- sa.vw. :t.uta.I\C que moL 
·J'ino, ~..JTieier de la J .. ···~ion d'H,>nnunPI-SanB Lo ]),·. Treill,·, sénult.•w·, pi'O(•J.{SCHI' â 
:P~l,l'tager eun1pU~ten10nt ll'S opinions do noLI'll l't1colc 'ltJ iít, 1rlccitw d'.\lge1·. - ~do:ss.oue.~, 
úminonr. colli'guc, jo n'y sui~) p:~s cepondanli. 11ous sottutw~, mu'l cxeullt·nt collUguu, le Dr. 
em gúnt'ral, oppo:::t~. Longlcrnps lc~ anr.i- Bonchut· ni. moi, en Ct,ncunlaneo p rf'a.ito 
Vl\e.cma.teut•s rn'vnt dcrnand.é de rne l'a.llim' it <l'idt'\ :s sm· b(HUcoup do pu nL::;; <·nsumbin 
0nx, jo no m·y suis pas dCJcidt\ parco quo jo nuu.~ pensun.;; quu lcs doctrlnes bacttlrio!ugi
ne mo tr,.nvtLiS pas sumsammont úucumcnte, 1 quo:-~ wnt illugiqucs, anti-scicntitiqms et nó· 
certes il n'y t~ pas t~ lc nicr, l'in lil'uduci.Ln íit.stcs, ot tons dcux nowl tos comi,atton.-:> 
r1v.ns !es rcunonties hnnmines d'ult~mont,;; avcc v.gw·m·, mais jc 110 su.ul'ais mo I'i.tllier 
tírés de foycr·s mur·l>idos vc~11U:-J do rantma,- t~, ~a. 1mwii~re <Lo vuir· on co qtli conccrnc h 
lité dvit jctoe d1.tns ee 1;m·rain dos gornws vacci11at.ion: jo suis convaincu que eos pr:"ti
juJ'ér·ieurs, des ~cmcncos sp(JCÍi\Jc~. et·éer· dos quos 8on1J \Hlles, it ce pui11t eunv:lincu, quo j':ü 
tendancos moriJ:ido:::; qui, d.ans la suito, pcti· revt~ect[h~ moi-même tous les mien:-: ot que 
11ent évoluor ~uivnnii lo mudo ln11nain; de co jo rccunnnellcerai l'opé1·atíon chaquo l'uis 
côté ,je me ~Sentais pltlttlt ant;ivu.ceina.liOlll'; que b variolu HIOI1::LCCl'a ou <luunü ello. fl'a.p
d'u.utro pa,rt, cepend:wt, j'étu.is forc<) de por:.t ttlli.OUl' üe nous. A mon :.~.vis, l'ox;JgéNL
l'econna1tre quo, depuis la Vttec~in:tJ,jon, on tLJn de la v;n·iole que ::;igm~lc lo Dl'. Hou
ne rennontt•a,it ptus :.mttmt de porsonrws M~- cltm·, cl'a.prt~s les sttLttstiquos, n'a pas licu de 
ftgtirées, d'oü ;j'en conclua.is que sans dotHo nous sm·prcnd·t·e, clle cst pom• amsí úiro ié
Jes pl'a.t1qucs vaccínales :wrdent diminué gitimo ct n'aJT'aiblit on ricm ma confianco cu 
uotCJ.blementht, variole et p1·uduitsur l'estht'l· \es elfets bicni'aisants de la vaccine. Avant 
tjque cetLo sonsihlo amé•liorat.ion. De ce 1850 l.tt va1·io!D ~c trouvait cantonnée da,ns 
côt(•, par cuns(•.quont, jc me :-;entttis v:wci· cort;~ines rêgions plus ou moins s:wvagcs; 
nat(JUI'; ;jusqu'ü, pl'(!Sent j'y SUIS resté. les moyens do communkation n'exh;tant pas, 

Le lJr. Boucher- Je suis ausolument de l'a1l'ection l'e:stait limitée, ne pouvait se ré· 
l'<tvis de notre distingué collegno ct k1.logi- pandre au loin. Au,jourd'hui c'o:;t tont LliffG-

Vol. IV 72 
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rent; lcs chemins de fer, los bateaux rapides 
ont mis cn relation; en contact direct, ra
pido. les habitants dos pays les plus éloignés; 
ceux qui vivaient dans ces foyers varioliques 
dont je viens de parler tout t~ l'heure ont 
donc rl~pandu le contage cn les endroits oú 
il~ allaient et c'est ainsi que maintenaot, 
malgré l'hygii:me. et surtout malgr-é la vac
cine, la. vat'iole sévit davantage. 

Tout ti. rheuro, notre colleguc Je docteur 
Bouch~r a ajuuté que h vaccine était une 
cause de dt~chéance de l'organisme humain, 
porta.i1t une cause do tuberculose, qu'en 
poHnant l'organisme, qu'cn rinondant do 
produits infectieux, · issus dos ulcérations 
d'un animal mttlade, disait-.il, elle l'orien- · 
tai t ver3 les manifestat!ions in roctieuses ot 
p;Lr cela mêmc il expliquait ou prétendait 
expliquei' la recrude~cence de certaine:3 ma
ladies infectieuses. Je répondrai quo d:ws 
l'armée allem<LllÜO. OÜ les va.ccinations eiJ leS 
révaccinations so ·ront de façon trt!S · scrupu
IHu,e, le bibn de la niol'Ütlit'~ se t1'uuvc 
inférieur au hilan de· la.. mortalitd d'a.utt'JS 
:.u•ruéo.s ; ,j'en conclus donc que la v:.tecine 
n'es& puur 1·ien dans la rc.cruucsconcc ües 
maludies in fectiousos. 

J,e D1·. Bouclte1·. -Jo uonno acto, Mos
sieur·s,t~ mon óminent amí lo doctr.ur Treillc 
de ~on aceep1ation dos ehiJI'res inlliqtHíe.-:; par 
les statistiquos· ollidollos, et jo m'omparA 
immérliat. mrmt de cctt~l <tffit•ma.tion : ~Qu'il 
:;;.si logiqlll} dt· roconnaitr·o quo le nomi.Jre 
orn cas do variolo en ra.ison mt~mc de l'au
lltt:Pntation conshlél'ablo dcs muvcns do 
esmmunicatiun, a dLt consiuôt·ibhmtcnt 
oa.ct~roitr·o:>> Je m'en ompa.rc, · c·w cette affir
mation constitue ponr la cause do:,; untivac
cinu.tieurs l'urgmnent lo plps puissant, le 
plus parfaitemont ü·réfutablo que l'on soii; on 
druit d'exiger. Et. en ell'et, Messieurs, que 
Dous avez-vou3 toujours af'firmé ~ Que nous 
ont toujours enseigné lcs va.cc.inatcurs ~ Hur 
quoi repose leur doctrine, leur croyance, 

"' leur conviction? Sur co fait que la vaccinc 
p1·éserve de la variole ; vous no nous a, vez 
jamt~h~ dit qu'ello la g·uél'issait, mais ton
jours qu'elle en ]Jréservait, (lU'elle en pré
servait sllrement. 

Eh bien, Messieurs, vous voyez bien qu~ 
la vaceine ne préserve pas, c·e:;t l'un des 
vôtres, l'un dos plu:i autorisés, qui vien.t 
üe l'affirmer explicitement. on reconnaissa.nt 
que ues val'iol1ques, se mêla.nt á. des popu
lations vaccinêes, on t été las rauses cHiei
entes de cctte exagération de la variole dans 
la seconde moitié du dix·nenvieme siecle. Je 
il'insiste pas,j'aurais peur d'a11'aiblir Ia por
·tée do l'aveu de mon savant advcrsaire. 
· Je n~ai plus maintenant, pour que ma 

.·rêponso soit complete; qu':.t. rappeler fL mon 

savant collegue que les statistiques on ce· 
qui concerne 1a mõrtalité de l'armée aUe
mande no peuvent etre utiles ü, sa causG 
parce qu'elles préaen :.ent une particularité
Yis-[L·Vis de toutes les _autres statistlques 
d'armée. cellc de nc donner qu'nn chiil'ro de· 
beaucoup inferíeur ft. celui de la mortalité 
réelle ot mê•me de la morbidité réeUe,et voiei 
yourquoi : , 
. Dans l'armée allemamie dmque homine <:li 

son rempla.r,ant tout désigné d,.ms le .civil, 
il s'en suit ü'a.bord, que cp;and le militaire
-Dst <.tttejnt <l'une malad.ie de long,1e durée, 
il est de suite renvoyé d:1.ns lc civil, ct son 
remplaçant P'\-Í' contre ost égr.lement de suíte, 
rappelt! sous :les drapeaux; H s'en suit en· 
findo compte. quo si le militaiee renvoyé 
vient i.t mourlr dans s2s foyera, ce décés se
trouvc portê snr Ia sta.tistiquc civilc, non. 
plus sur la st;:~tistique militaire qui, par
tant, en bénéficie. La st:,Jistiquo milita.üe 
allemande no peut donc pus servir d'argu
ment. D'ailleur;:; il n'cst pas po:::siblo, dans. 
une que:;tion aussi généralJ que celle de la 
vaccrna.ti.on, d'envisager simplement ce qui 
so pas.'>e en lll1 m.lieu aussi strictement spé
ciu.l que lo milicm militairJ, mílieu fait de 
jeuncsso, de force, d'énorgies vibr ~ntos sou
miscs i" dcs r·üglo:; hygién .quos rigoureuses, 
iL dos exePcices mêthotliquos. Je parlc durant 
la paix. Pendn.nt In. guerre nous l'avons ·vuT 
sous l'infiuenes de la. fatigue, des misere.-:: 
physiqucs et moralcs, ce milieu se trouvo 
décimé par toutcs sol'tes de malad.ies, par 
ta vt~riolc, par le typhus, ct,c.: ma J.octrine 
rJ;:;tc donc intacto, (•lle O:?t d'aillenrs confor· 
me ü, co qne tos clonn6cs scicntifiqucs los 
plm; nouve los nous indiquont sur l'influence 
<~xm·céc 1nw les Yir·us, les feriU!!nts. orga.oi
qncs sm· la cellnle viya.ntc. 

Le Dr. flai'le1·ín- Messiem·s, je ne di
rui qu'un mo·t :\ notre confrér~e Boucher: 
c'est que sous l'influence de lu, bactériolo
gin, les soins les plus müticuleux ont étt~ 
<tppOJ•tés dans lo manuel opératoirc. · Les 
aigullles sont JL~mbées et ne peuvl!nt in
trodnire u.ucun germe pathogene en méme 
temps que la. vucoine~ la géuisso ernployée, 
examinée par les vétérinairos ne pqut être 
accusée de donner aucun grrme tubercu
leux; dans ces comUtions donc lu Taccine ne 
présente aucun dange1'. 

Le D1·. Bouche;· .- La qucstion, fl mon 
avis, se trouve en ce mo.ment déviéc, je 
crois, o·t notre sympathique et sa"\'ant con· 
tl'erc me semble me répondre par une P'~
tition do principe. 

Co n' os~ pas au momeni oú le savant 
directeur dn lahorn.toire do bactêriqlogie 
M. Leray, un oHi.ciel coluí-li't, vient de 
nous dêmontrel' péren1ptoiremout quo 1(·· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:15- Página 63 de 83 

SESSÃO EM 2:1 DE SETEi\I131W DE 1903 

bacillo de Koch n' .était pour rien d;ms la 
gone~e de la tuberculoso. qu'ü convient de 

· par ler de bacillcf3 tuberculeux, c' est·it-rlire 
de Koch, pouvant ou ne l)Ouvant pa::; être 
communiqul!s p<tr la Iancctte on raison mê·· 
me des prf~cautions cmployécs. Ce n' est 
pas lc bacillc qui dorme la tuberculose, co 
n'est pas la.lancette, ce n'est pas r animal. 
C' est lo ferment, lo vil•us tnfecticux projetd 
dans r écooomie, h difl~rentes repri!:les , qui 
atftüblit la cellule vivunto, la fn,it den 
choir ct la conduit ~L ]a, secrétion tubcr
culensc. Voili.~ la. vérit<"·, et je la r<.;snmc en 
disant une dcrniere fois, maintcnant qua 
j' ai répondu victorieusoment, je lo cruis
aux diffêrcntes objections do mcs contra· 
dicteurs: La variolc a augmcnt1~ dcpnis 
la g(1nêraUsation ·do la vaccine, e!lo a an
gmeh t1~ plus oncorc depuis quo ccs pr:.tti
qnes sont devenues intcnsiYcs, lt1 t.ubol'
culoso a exagêré ses ra.vages, les il~aux des 
vieux fi.ges :mnt revenus oans nos n.nnúes de 
paix, de richcs.:;os, de bion-êtro, d' l1ygil•ne, 
de eivili.s::~tion 0.t scienLifiqnomcnt j' ai ox
pliq ué tout celn.. 

Si m t.dgi·é tout et pa.r suite lle ,-utrc 
ha.bil udo a.r;clui~e. in n~têréc, üe pen~u1· da11S 

un 8em:, de cruirc ft la vacl'ine, ruus pOl·
éstez d~n~ ,·otrc manH~1·o cto Yuil', nii.II':": 
,ic you.-.: répéterai ce quo \'IJUS di sai t m:Jil 
úninent prlí.Jécmwul' BLi!n~: Pui:--qtw los 
gen::; Ynccinc~s ct t·c:,·acciné:': JIC ct· .ig-nont 
pln::; la Y<ll'ioh::, 111;11~ 110 pUU\'IJIL' ~··tt'J! P'JIIl' 

YúUS l:t causu 1.1":wcun diJmma~:w. Au nom 
lle lt"l. liul'l'lt~ . bi.~sez-nr•u .~ liGecs clcl nn.-; 
corps! 

f,e p,.,_:side,;f, J;,·. ..l;·clu~o.•r',ntrl - PC1'
~·_;.nne nc domt~mh 11 r, pl11s la pat·r,lo ,io 
c·rois pounJÍl' l't]Sll/llCl' J;.. rluD . ..;tinn rm lli· 
~ant qu'en l'l>alitC• «Pien n·a déntuntt·C• ,ius· 
q_u'à p:éscnt l'clJlcacit.ó dt~ la va.ccinc ü~
il.-visdela v::n·iolo» mais que l'íon nnn ptu:~ 
ue démontrc que le~ dangers soient te!;;: 
(ltlC non; los Ülu.ique notre savant colll~guo, 
i\: notro a. vis au moins. C'est, jo CToi:-:, la 
conclusion moyenne que l'un pcut ti.rcr de 
cet inté:t·essant débat.» 

Poderá. pa.recer a. muito:; d.eslocatla a dis
cussão aqui agitada, mas o nosso objectivo 
não é nom atacar nem Jefonder a vaccina~~ão. 

O que temos em vista é antes e sobretudo 
concluil• quo o .Estado não pódo obrigár ne
nhum cidadão a usar ou dei:.- ar do usar de
·termti'Htdo metliCLtmento ou methodo thcra
peutico, pois entendemos qno isto affecta ex
etusivamonte o iodivüluo que livt•emente 
agi"l'ú., usando ou deixan(to de usar os medica· 
mentos que entondcr. 
· Soccorre o nosso objectivo a controversia. 

q,ue sobre a vaccinação existe e por isto a. 
referimos. 

Com eifcito, ~i sobre tal assumpto são tã.o·
rauica.es as uivergoncias, si os cultores da.. 
scicncia dividem-::;e em campos nppostos, quo 
direito tem o E;)ta.do como autoridade moral 
par<t ser o arbitl·o na. contenda, c resolvei-a 
e po1· seu lado impõr obrigatorial'ncntc a sua. 
reso.lução? O nosso ponto de vista, nào se· 
modificaria. nem me~:;mo q nando o con::;onso 
dtt ;5ciencia. unanime, sull'raga.ssc o V<dor 
da vaccinação. 

Nes:;e caso a ,·cedadc üi ITumlüla. dispell ~aPia 
<t in ervenção da. força par<t vencer por :~i. 

Mas es-tamos dia.nto de um a.::sumptu que
agita ainch tromcnclas contconJr . .;;ias e pre
tendemos desde logo intervir corno juizes. 
fLUO decidem par:J. obrigar .nn ! 

A vnccina immuniza,, dizem. c, portanto, 
dev< ~ sur impo~f.a. a cada. um pa.ra IJcm de: 
tudus. «C'i1di1 cilladãu deve vaccinar--so n:~w 
pul'quo sn trate U.o sua re::: ~oa, ma.:.; pot'(tue 
vivendo em uma. sociedade não üeve cun::;ti -· 
tuir-so um perigo p;).l'<t os uu1.rus. <'XPOIH!o
o:~ a recobormn o m;tl contra.,. f[tw 11fio se de
fendem>). E' este u grande nf'gun;cnto do.~:. 
que imaginam as.,irn dcf'UJHim· a vaceinaçãc.~ 
obrigatoria. Ainda hem que nã.o clH;ga.m ar.1 .. 
cx:I:I'emo de c11tendol'Om que I) 1~:-: tn.do pódo · 
olJrigat· I) cidatl5.•J n. iminuniza.r·-sc pot· s1, 
pu.m o :-ou bom. snm c:Jgitar d;s s l'Olaçõo8 
com u:o: uutt•os cidatlft.o~. Si a t<\nto clteg·as
St~m 1~111 ~UII~ CXI,l'Ul110:', logicu f::OI'ia (llH:'. 

t.amhr!lll stJ,.:t. onta:~s ! :m que\ o Est,ado devia 
impor um t'Cg1mnn e.,puda! <L cada indiddtw . 
par:~ n. ~· ll:l cuns<'l'ViL(:5.;; c q1sc du mesmo 
tnuu•; rngt1la:..:'c~ e:Jml) .~(! devm·i<L tratar 
Cjtramlo d•.~onto, psuti JJtln-•J e•Jm multas c pl'i
:-õu.: sempre fjllü deixa>- ~'':· dt! ingcrü as Ü['O· 
rra~ UU rorrirnen liJ OU qnu nu•j ·t·c•.-.:peita!'SC O 

rc~ .!!i!Tll!ll dir~wtiC•J legal. . 
Mas sondo o interesse do::; outt·o:.; que IJ E::~

tado vis.t dc!'ender,coarc•ando a libct•ü;ule in
dividual, ptn·eeo di1.1pen~~Lvol c~ ta. víoi(' OCÍ::\. 
(lescle CJUC SC CtlCill'O fríamonto :1 QUC!Sr.tw. 

Com cll'eito o não --vaccinado cxpõo-so a 
apanhar :.L Yariol~, a.o p;v,:so que o vaccína.do. 
immunlza-se contra ella, el.mo fiO pr·etenclc 
estabelecer orn dccrc:to lc:gisla.tivo. OPa, si o 
vaccinado fica irnmune, us que nisto acre
ditarem Yaccinar-se-hão, ao cunt;l'ario dos· 
que nU.o ~wrmlttcm. Segue-se quo os vacci• 
nu dos li vremen to nada terão q uc temm· , .. 
nem a varíola, ospontanca, nem a tr·ansmit
tida, ao passo quo os nào vu.ccinados ox
pt>em-se a contrahir uma, molestu1. conGréll-. 
a c1mtl não se quizoram immunizar, pondo 
om ri8co de conta,rninaçào sómonto aq 11cllc~ . 
que livremente. dete1•mi.nados polos ~cus p1·e· 
conceitos, sentimentos ou condições tlcixa,. 
1•u.m de se vaccinar. 

Nem se ob,jecte que ha a grande m~ssa . 
ignorante, que não sabe o qua é a ':accma. 
Mas para instruil-a, não é que so impoe a V::J, · 
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ceinação obrigatoria.. A propaganda, a per
suasão . podum mais. 

E po1· que h•~ de o Estado garanf,iJ' essa, im
munização, si lhe falta autoridn.de moral 
't)ara tanto, o demais de:3ment,ido em suas af.· 
:drmaçpcs categoricas, seguidamente pel ':3 
factos? Nem a variub só dá mna, vez. nem 
a, vaccina immuniza, rigoro~amr.nte. Brons
.sais, Laveran et Teissier, Roger, Boucbut 
et Devrcs, Ka,posi, Bonsquet c tantus outros 
concordr~m quo a variola pót1e repeLir em 
um mesmo indivüluo. K::.posi, profcl'SOl' de 
d.ermatologb, na Univc~rsidadc de Vienna, 
refere mesmo que és· mpr:l motivo pa1·a um 
:prognostico gravo n. reineirlrmci;L da varíola,_ 
Cosw, no seu trahallw sobr·e a contrihuição 
:para o estudo dn immunidalle v<:tccinal, cita 
até o caso de um individuo morto dest<t mo
lestia. quando accommettiào peh setim:t voz. 

fontes que nos podiam instruir, dentre as 
quaes citaremos um substancioso traba.lho, 
a,inda inedito, do illustr.:tdo Dr. Bague:ra 
Leal. · 
E~ta mesma cuntrovorsia no terreno scien

tlfie.o surgo a cada passo, confrontando-se as 
idéas expr•css t.s no projccto e no relaturio. do 
iHu~traclo colJeçrn, De. Teixeira. Bl'andã.o o i::; to 
se vê:· ~ 

· Já vimos que ha 8ummidarles nlf'dicas que 
::onsido1·a,m n, vn.ccin:t um flagello. E invo
cam os que a~sim pcns;Lm <ts cst.;_ttist.ca~. 
Brouartlel assign ·tla. que mn Fra.n(;.a. dn1':1.nte 
.ct pri'''oit·a, R.:pnblica. mo1'riam 15.000 tn
~erculosos por a.nno; ao · passo que hojo 111·Jl'· 

!'em 200.1t00. Atl.rjbnP isr.o á. vaccina. 
Bouchet·, Lefévr·e (do Havr·o), G,·:t:-;;;:el; c 

muHos out.ros c!.ZOJII rpw n . .- ·ccína. tlef'r.n 
volve i.t tnherculo:-e Ilnnados 1111 :-;egn111to: 
1°, pot•quo a, e~J!Ct!ÍO btliÍn;t. dnpois da, hu-
1Ua.n:1, ~"~ a ma,,: SIJ:->r..c~pt.i.\·t~l de COIHl'ahil• a 
: ulwr!'.nlo..;e; .?•', JY'l''JUt: ;1, v:l-l',olH 1! do toda.s 
::ts 111olu:~ i<1s :~ <[ll!l rnais pl·cdispõr~ para, it 

· ~ubm•r·tdOHe. Cllimicos GOIIIO Rillk•t e Har
Üey eunfit'Inam -~ intirn~j . li:.; ç:it.1 dus rlu
nmles. 1·: diante dis~;, h:t aind :1. 'JIItllll :;tr:'
;rmt·~ q 110 s~ púdn im po1· a. rmlu~ tllll i.r·:t1.a· 
monto JH'OVí•nt.ivo eont,t':1, 11111 mal qtw :-:ó :u.n.
-=~ ru·ia. a. uns q ww r, os ! 

O pt·oref'sor. Loon Ln Fo1·t, p:~.l't.id:wio da 
. ~,~ a,ccuH.L. eomkttia. ~:nt.r·otanto, íJ fill:L oln·i
gaturled<üiu, (obras de L\\ For·t, eilic. Loja,J•,-::, 
torno t•-j. 

Insistimos om dit.I.W quG nfío csr.:.Lmos tu
mando nonrnnm~ })'.l;:;ir;ãu !•l'Ó ou contt•;t, a 
Y:J.ccina,, mus pura ü simplusmr.nto prmrlu em 
evidonci:t a controvel'sia que lw, sobro o 
itssumptu. Mosmo o q r.tc torno::; em vista. é 
dcfendor um J}l'incipio do urdem mo ·a,l o nfi.o 
l'esolver si :.1, vaccirm e- , m·l~m 011 nã,o. 

I . o O projedo aifi1·ma a ex.istoncia de um 
micru1Jio que se transforma dentro tlo mos
quito st, ·_qomya (osciat(l o que este inocnl<~ no 
h=,mem, fa.zonclo a febre i.tma,rella,. 

O rela,torio cont~sta a. ex.ístencia do mi
ceobio dizendo que a.t1~ hóje ~:llo não f'oi en
coni;rarlo, o quo aiiás os de f :nsores d:t sna 
existenci.a J1I\,{) conte~tam. o q ne não impede 
ct:re <t bactex;iologia, su:,;tcnte que ellc existe, 
invisí vcl, sim, ma::~ rcvelnndo-se pcla.s sm.ts 
propriedêtclos bio:ogicas. 

2. o O r·elatorio <Linda nega o microblo por
que não foi cocontrad.o jü.ma.id no mus
quito, qua.ndo O-' sc•us thfonsoPes ou crentes 
ttpoi.am-sn na, 1Jiologü~ dos get'rncns quo se 
Ü':.t.nsmittem j1or lwspcdes jntermeüiar,os 
c t·espondcm tl'iumpha.lmcnte qu<1 o llema
tosoat·ío üu imp~tl:tdismo nã•J é tambem 
encontJ•;vlo no sangue do anoplwlis, ma,s no 
ostomago e glan,lula;;; salivn,res. 

:3. 0 (J l'ela,l.Ol'iu allirm:.~ que, a.o conb·:wio 
do irnpalu.tismo, a, fcbrn a,marclln, tr·ans· 
miU.u-:-;:• pela inocula(üo elo sangue de um 
:wJnrcllcnto. 

0~ :td VCl'S:.l.l'ÍOS da, Ci:COI.a ÜO ilfust!'a<l O l'C· 

lntul' tliZPIH o cortt.J-ario, isto t}, que o impal
l~~t.li~lno tiUilbom sr~ l-I':tnsmír.tc ptJl' n::~s<t 
f'ól'liliL tlt~ Jll'OÜI'SSO • 

. f.'' O l'<~ta,tot·io invoc:1, a opinião de Treille 
conl;m as oxporiencias mu Uub:.~. A istu rc
spoll(lnm os OHLl'uS quo Tr(~ille <~ um <ttra
zttdo. ignorante das modet·nas eorir1uístu,~ da 
i:ieiencw,. 

5. ,> O relatof'io O:)l;mnha que a gum·r11 ao 
rnosqnito se loca.lise no Rio. O mosqnlt.o
phohos oxplíc<un i:-;t.n por eunsiJcr:,,rem a 
felwe am:.u·oll<L endonüea no Rio, it'J'acli:wdo
sc pcl(l p~tiz c po,· isto pen~am que, cxtincta 
olla a.qui ipso f!;. elo fiettrá ex tine 1,n no B1·azil. 

Convonlu.t 011 nJio-IJ quo ni'i.o qmwomos ~~ 
impol-a ou pruhibil·<L Si a <]IWS1,5.o a, rm;ol
ver fQ~so l'ohtiiivu. ao Yulor d<~ -raccin:r., ~-;i :í. 
Camal'a. cornpotL.;:se intol'Vi'l' na, eontcnua 
para. ovta,r por um o ti Olltl'o lado, si a.ssisti:-:;::;e 

· a.o Esf;a(lo o direito de reguiar a. acçào do 
in di vi duo neste assumpto, t'fí,o legitimo :-;o ria 
dec:iliir _pela. obrigu.torioda,do da va.ecina como 
JlrohJbit' o seu ut:~o sob pem~s ~evoras. 

0.0 O t'Chttorio con tosta as v:.~nt ·,gou::; da. 
guc1·ra ao mosquito.tanto mais por sOL' difllcil 
o diagnostico da l'dn·o :.l,rna,I'ella nos lJI'imeiros 
dias o pcn·gunt;t si ~er:l ~nnsa.to excluí1· <b 
pJ·ophylu.xiu, da ü:b1·c a,rn;u·olla as dosin· 
ft!C.I,:ões, !lo pois do dizct•: 

~dY J':tciA> sa.bido CJIW só cxccpcionalme11te 
o me,Jieu t. nn elementos par•t ost.abolocor 
o d.iagnustico da. molost,ia., om euja presença 
se aclt;.t,-no sen poriudo de invasào; quo a 
f'ol!l'e ama.rella tom umtt symptomatologiu. 
anarchka, vari:lvel, a pooto tle in1po .ir toda. 
a, p1·ovisão scicnt.itl.ci~ qu:1nto á s1.w, marchn. e 
ovoluçã.o. 

Só para illu~tração ao dohato referimos ás 
opiniões qu~ sr;brc a mt~1m·ia d1sputu,m 
~m i,l'O si a vordai.le o pat'iL is1;o recorremos ás 
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A's vezes de uma benignidade ."mprehen
dente segue a. sua evolu~:fto e ~:hega. ao seu 
teJ'J.!JO smn see suspei.t.:tda, senão depub de 
passado o cyclo murbido, :-:e11Llo o llia.gnos
tico, em casos tacs, feítu po:· (•xclusKo c a 
post ericri. 

Or·a,, como, segundo a tlJeoria, ba,si:.n. um 
doente para infec tar tt popnlaçi\1.'. a. condu
são a tleduzir-~ll :-;erà a segui te : ott a nuti
fic .ç.;Io, p;u'a. produôl' ~eus ciTei tos ntcís, so 
osten.Jer<.í. a to l.tos os rn:Sos do rn ulcstia de in
vas ,o fobl'il, ou ser<.i. ineHicaz, por·qne dei
xa!'á rio comprohender um gTa.ntle nnmer·o 
de ca.sos qur. irão con;;titnir outro::-: ta.nt.us 
fócos de infee({fto. 

P : ~r-<1 attondm· i pl'imeira conjunctnea soria 
prec so mulLiplicar-rn,.s o pc.-:~oa l izJCumbido 
de chn'cornbatie aos mo:-;qnito:': n:L segunda. 
aos s "cl'ificius feitos j)(~to GoHn'no e 11elu 
puvo não corr-cspunderão os 1JetWfi< i o::; pro
metüdos.» 

A istu responrlm·ão os sous adYOl'S:ll'io3 : 
E' úifficil sim o dittgno::;Ci co, mn,::; n~~ pr·ophy· 
la,xLL que se cst<.í pundo om pratica púlirHle 
surpL·ehontl~>r os casos nos fúcus. Um~ YOZ 
foit,u, a ootifica.çfto do um caso de febre <ml~t
rella om quu.h1ucr poriuüo, fica scn<lo conhc
eiuu o ['úco e a, vigilt.meia. :;a.ni~:wia desco
br·il'il os novos casos rro começo. J\ssirn ::í!.l 
consideParia corno fubre amur·oii:L l.ocla mu
le:-;r.ia. fobl'il que <Lpp:t,t·ccer em inclivitlnos rn· 
coptivcis exLJt,1ntcs nos l'úcos C•Jnlrudd,,;;: u 
que a.•locce::;som lluntr·o tlo periodo dt! inculm· 
çã" da folrrc rtrrrat•nli:.L. o, sondo assirrl, n~ 
ohjceçõcs fdt:ts torn<lln- ... r! irrrproc·utlon Lo:::. 

E isso sncc!•tle com a !lc:eretaçfi·) da notifi· 
caç:Ko obrign.tol'ia, sem s~ at.tetHler a.indn, ~l 
tlill"ererH;a frequente. no moclo de pen::mt' subt't 
os tlmgnosr.ícos on t;r(~ os clinícos e us Cuncdo
narios da hygione. pudcn .u to1·nar-sc uma 
tonte do a.li ltsu .. , o persogui•;ves . 

lmpõe·80 (I iSUl~!llC:lltQ t'Ur('í.li.lü. ::ÕÜIH fltleJl
dül'·SQ i~ 111111.1. C!IOSÍLlor-ação ÜD alto y;\l 1\', qLtC 
nenhnm sci•:ntista cunte.-;ta, qual <~ i11!lnenci.a 
mut'i11 soiJt•;•. à doettü~, sem pl'OI-at' -SÇ tl l'esnl
ta.do q;to S:) JWllt.onde. 

Cl'Oarn-se la.za.t·et.~~ . n•ll10 t·c:cm·so empi
L'ico e an<J.ehl'onico rccm'::'u tle tlut\· :<•t i'aul· 
ta.l'~it, repelktr tos o condL'll1n,u1a::- l,;tstillla~ 
da policia sanrt:,ria. tios povo;;: . moiu incon
vcnicnGc eloefTicaz t1u üvit.:u · a. pt•op;lgaçãc· 
tias mole.~ ti:~:-: epidcmiea~. ( Dt'. Manool Vi· 
ctul'ino, O f•m:::., do 18 elo abt·il do lDOl). 

Al'nnld, 11:1. s u:l uht· ;l, Nnw.~ Efcmcn.fos 17,_, 
ffv!Jienc, ad.,pt:Hlt> n: ;~ no:-; ,,;,:; faculdades, diz 
qttü os lazard ,s por·tur·L<tzn a:-: rf.laçõn::-< in
tel'llilCion.hc.-:. ~~~m enr.ret.t11t•) imp<!tlir·.:tl\ <lUC 
as epidemia,:-: so e;-;wndar11 (p;~~r. l. li k). 

Quer 8e obt'Í!.!'al' o ci1atl:'to a Yu t· víof.tlln u 
seu domicilio par:t do;;!rd'.•t·,;·iie;-:, quo são 
gr:hrrdo:-: eurned ias com.fJIIC se· !'L'o.luz o dwte
r·a, pu . .; to, f'nhr·u amaJ·ella . Pt.c .. !'•~ZOIIllo r·us
pi.r·:w g . ~zo~ n•>civn:,; , al(~m de damni1\(~ar 
011UI'IIW111Uilf.t"•. il pl'.I)H'iod:l 1~·: ~~~1J\fl Pj \ pl'O~
el'ÍplíiLS da CÍl'lll'g'li:L, l'ulnu diz 11 pt•u(tl~~Ol' 
Lim:t '·as!t~·u. 

Em H11onns-A i!'es, HCI'ütlil :LrJIIc-,. ;-:(• um dLt 
l}lll' u deSniiVIII\'ÍillPillU c\:1 lliplrll!l'ÍiL S1.1h l'Úl'· 
nn opidr•rnie:LI'.J';I. tlr·vidn ;'t~ :::dlinlta-'. :L pu
líein s:tnita,l'ia. in\·adírr 1ml :1-: a.: c·as:t,s t' como 
11111:t. IC'!;!i:·w du garulJ:h d1'11 conl;a dn t.od•>S uo; 

7.0 O l'nlator·io, r·nl't!!'indu-~e :L \'lneunt, in- pluntil,(\·u~. (,r,~u ·lnpl•l" ,. dJi11 ••:-;tr·"nt.losa
tor·pr·cG:r. <L Sllit opinião cl1! mn modu divol':;u nwnte t1 dnrtt, 1 • 1 rri~ 1}11< ' irnprtt:l\ :l ;p,;.; mí~t~t·cH 
fpmnclo o il·ustr·.Ldn dir·octol' tle liygieno o galltn:tcno~ ;1 t· 1 ~-pu 11 ~;d.,ilid;~de d:J, di,.!ttm•i:L. 
iruer·pr·cttL flc outro. Pat'lt fL~ío. Yiuc,·nL g:L- · o JH'ujo(:co p1·upuz a, 1'11s:t0 "'' tutl:l:-; as !'a
rillltl' o oxir.o dtt pt•ophyi:Lxia especifica, d:L bJ·icas 1k callluso de ~uuiu do-:tinada~.; il lie
ü•bf'c atl111I'ella., «quello sct•:t.itollicace h con- 1·0111 intt•f•duzidas no oi·ganisml) Jwrnano. 
dition rlo t'appliquer dans toui;o sa rígueu1·.» Voitt 0 illustr·e lmrào dn Pudro Afl'nnso u 
A ,uost;ão con::;istc n' mudo do cmpr·c~·aL' o em nome dn. scioncitL mosí;l'ou o pet•,go de 
gaz .~uu·uroso. no :.tpp:nolho tL rtztn·. u1rw. cozinha. eurnrnurn, o cltatírm·i cntl'O n. 

8. o O T'Clatol'io aclm i rmtil tL croaçã.o c_l11 bicluu·fa, miscwa. w1Íiitl( t•1'li tr:LnsliH'rnadr~ 
umu, engenharia sanitMitL. Outros entendem em la.boratol'iu üu :-mude pnblica. 
quo ella é inclísp.msn.vel, que se ref'ore, não I•; fl(J omt;amo estes misc:-t·os nuvilhoB que 
ú.s I!Oildif.~õos de cstab.ili ,ado •JU bollGt,a, dos :;er\'üm pítl'IL i1 culturtL clr:.;tes SÔl'OS e lyrn
predio~, mas á~ suas condições hygienicas. ph:.ts, p<~rcco, a.cD.bn,m Pm sCtpn.s, as:-:ados o · 

Mtait;os outro::; pontos pollet·iu.rnos (!ns\,ac:tr· guisado:-; n11" nossa:-; me~tts. 
p:t.l'il. pot•mo!':l em cvi.cloncia ~ tlivet'sid.:hdn dt~s W o quo se dcprellende du contr·:wto s.Jbrc 
op1oiõe.; do quo nos cluet·orn fttzcr ;whitros, a v~t.ccinaç:·to CJIÜ'O <~ ProJ'oiturn. c o ~r·.lml'tio 
pa.m d·'Cl'CIIt,r•mos u. pt'cfcrida, impomlo :~ üo P~.lro Aff~nso. . . .. . . . . 
todos o quo :dndn ss clisctdi!3. . A tttnlo de _tlltrsl;t•a,c,;;w da,rcuws u~. Hngmn-

hxi~e-so, sob pcn:~s severa.:->.:, du.<_lu. u. nu.tu- \tos t1•ochos tnst.t·ucttvos du a.llLtdldo r:url-
1'07.·~ do :t~sumpto, a suprcssao do scgrodo teacto: . . . _. 
pr.Jfidsion·~l do modk .J , puni!lo alh\s quem o\ «Conteado quo fu;t, o D1·. Pt•;lfmto do_Dts
violtL pelo Codigo [.Jen;d, J'ogulu.men ta.nri.o-sc tl'ieto Fcdol':d com o _ur. Porll'O . ~ I~·JIISO · 
poro:;s_a. fól'Jn.í1(.){\X Ol'CI.eiO ·d·o· u.mapr·o.Ji;)sfio, FJ•an_ .c~par·<t<L_c~nsta·ucç:w d~ _um rlrstJt,uto · 
o q o é contl'at•io <:1.0 f1ne a~.:~gur•u. :1. Cunsl.i.- vaccLOl,!O munrctptd, do :u~C 1)t'tio curll_·c o do· 
tuiçã.o. · ei'dlO n. 105, d.o 15 do ~et.om hrn de JR.l ·L 
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Art. I. o •••••••••••••••••••••••••• • •••• 

Art. 2. 0 Os vitello3 saceiticados no insti
'tuto p·Lra. ex:amc da.s visceras, depois de reti
·rada a. v:~ccina., sel'{{o vendidos sem qLtalquer 
-onus, isentos de em.ol·wnento,~;,·, impostos e ta
a;r: .<; municipaes nos açougues, uma. vez que 

~-seja aprasentado o attostauo do dieector do 
iU3uitu't:), jll.stifba.udo a sua. procedcncía .. 

Art. 6. 0 O predio da rua do Cattete 
n. 1 ~7 (peoprlodade do contrac~a·1te), assim 

. com> as cocheir<Ls da. rnLL Marquoza. de San
·tos n. lO, serão isentos de impos(;o predial, 
sendo o gaz, a agua e objectos de . cscripto
'l'ío pagos pela, Intendcncb Municipal. 

Ar't. 7. o A Prefeitura. Municipal obriga-se 
a paga,r pontualmeme e em moeda corrente 
a q'Htntia. do um conto e quinhon ~os mil réis 
mens<te:; de subvenção ao Sr. Dr. Pcdt•o Af
.f'un.;o F1·anco, e mais os ordcnu,dos aos com
míssarios vaccinu,dorcs, estudantes ajudantes 
de tr·u.ba.llws de vaocinação, empregados infc
ri.n·c;:;, conforme a Gabella. approva.d.rt pelo 
doet·eto n. 105, do 15 <lo setembro do 1894. 

At·t. 8. 0 A Intendencia. olJl'iga-se a man
ter este contl'[tcto pulo }Wazo do lO annos, 
sob j'Jetw (textual) de pagamento de uma in
·clemnizaçr.io de qunrcnta, contos, CitSO o rc
.scinüa ante.~ llc finrlo o pmzo, som JH'o~var tor 
u UJ', Podl'u AIIOLlSO (a.ttmlo NO'J'.JIUAMEN'm 
á clausulas (lostc cont~·a.cf;o. 

At'l.. 9. 0 A Inten!lunci:t pudul'í.~ clw.m:.u· a 
si· o pt•c ,lio o o Instituto pula Clurtntia, de 
.~Oi i;IIUO$, <tnte::; ou dopuis do tor·mina.do o 

.J>l'azo, fletLn·IO sum oll'eU.o n. lnlomniz1tçíio 
d u •L: I: OOU$000. 

(Foüo c [LS::dgna<lo <tus 20 o 30 de novem
bro ·lu 18.1:1.) 

Observação : O con tractan t'3 n:i.o faz a, mi
. nirna. de.:~pez.<.t para obt.er ~o dos esses lucros.» 

Vamo::! termiua.r este trabalho que só o 
des~ju do bom sePVÍl' o interesse publico 
in~piPou c que, vac cheio das clcfic.iencias d;~ 
ig-uuL'í.LIJC.ia no ramo cspec.ial que lhe inée-
re.~sa. · 

Vamos tm·minar com u:n sulJstltutl v o 
tiLllil'll~m. nni:; simples, mais resunüllo, mtts 

-.q11C nos pa.rccc a.tGendee ü nece~sida.dc ur
geruo do Ha,neamento, som nnvolvm'-,-.;e a 
üa. n:u-a em qucsLões technicas, as::Jim como 
sem :-iGhr o cüla.dão, cuja, libor,.utd.o não fere, 
cxpJndo-o a tuüus os vex<~mos dí.L tyra.nnia 
snnltarla quo :;c pret(mdc impla,ntttl' ent1·e 
nó.l. 

u s 'n Ju.mcn to da. ci<hdc impõJ-sc como 
.conJiçào do nosso progresso, desmorallsado 
o pttir. com os echos dolot'osos dtlSS<t f'ebl'O 

. .amarella u.teavés da qual é conllJcido o 

.Br•:tzll. . 
Niugucm no cxtcl'l!H' lcmbea a, nossa, pa

tl•ia. sem ·lembear a calamHo.':l:t onl'ormidade, 
•<l quando o Rio podia, sm· a, primeira cidade 

da. America. do Sul e uma das primeiras do 
mundo, com o seu immenso porto alJerto a 
todt.~.,; as embarcações, com os esplendores d:; 
sua pt·od.igiosa ni.1tureza, elle vegeta. des
moralisauo com a suJ. fama do cidade da, 
morte. 

O Governo da Republica,, o seu honr~.~du 
Pl'tlsidcnte, conta com a. confiança do povo 
e o Congresso tem mantido com elle a. ma,is 
comi:Jleta unidade de vistas, aeudindo pru
suroso a. a,ttendeL' a todas as suas soticí
ta,çõ.Js. 
Poi.~ l>om, demos-lhe o; mcio3 pua agil', c 

elle que S<LtisC.~.ça a asl)il'açã.o de todos, ini
cia.ndo a campanhn, tlecisíva contra a febro 
amarella. Todos os esforços sincel'os, toda. 
acção bem intencionada, só poderão ser pl'o
veito.:~ós, porque pelo monos rcvehuão o nosso 
emnc'nlw em vencermos o maior de todos os 
flagci1os que nos a.tormenta.m . 

O noss:.> substituti ~o podel'ia resumir-se no 
a,rt. Io, qu3, t:ansformado em lei, daria '~ 
acç~ão do Govomo o desemharaçu indi:::pcn
~avol piwa cumprü· a obra que todos dosc
j u.m vul' realiza.da. Os l'Cgulamcn tml par:1 a 
organização do sorviç·o serüLm feitos pelo 
mesmo governo, dcateo dtts Jeis em vigo~·. 
que não rovogümos. 

Entl'otanto. entendemos dcvoe ~~on.sign ,n• 
em outt·os ar'tigus <liSJhJSiçõns que doeunem 
dos ,. Jneoitos flUI.\ cspot~ifkamos, que silo a, 
eonsagt·a~\Ü.O dos PI'liWÍpius quo expuzcmo$. 

Assirn pt•oJWl11<~S, ~~omo .. ~ .Jrwlm,;õ (~S tic8to 
uos.-:;J pal'CI\Cl', a. Uú~ sujoit.o lt melhor juizo, o 
seg-11into pl'ojll'.•tu de lei: 

Art. 1.0 E' o Govornu :.mturiztLJo a dcs
pcndt~t· eom o molhornmcnto do sot'ViÇ\O de 
hygicne e oSJJCCi.dmonte com o saneamento 
da, ct~pital :•, qui.tnti<~ de 5.500:0008 )00 • 

A1·t. 2.0 PaPa este fim expcdil'ii. os rugnla
mcutos nocossar-ios sob1•e o;;; .meios pa.m rea
lizai' esto scrviç:o. 

ArL. 3. 0 Nesse regulamento não poderão 
ser impostos: 

· lo, aos mcdicos, a notificação obr.ig:1tol'ia ; 
2°, aos doentosl nenhum tratamento ou 

meio pt'ophylatico ; · 
3°, a viulaçü.o do domicílio, altim da.s vi

sitas sa.nita,ria::> limitadas :w scrviç;J J.c es
gotos, u.gua c deposito d.o lixo, sa.lvo o p1•évio 
cnnsernlmonto do cnrerrno ou dtts pessoas 
quo o guat•(lem; 

4°, o Govm•no podor:.t us:u• o pt•opr~gar em 
larga osc::tla . tod•;s e rpm('sq uor moi os pro
phylatico:), inclusivo regulamentar pela. en
gc>nha.ria. sanitttt'ÜL a construcçào de p1•cdios, 
de modo a attendcrcm <is reg1•as do hy
gieno; 

5°, excrcet'<.'L a. fi,ca.liza.ção interna do::: ho
teis, casa.~ do comrncdos, hospedarias, todas 
c.ts lutbi~étçõo . .; colloctivas, :::o~icda.dos, collo-
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gios, casa:) de pasw, restaurantes, raJtl'icas, I lobriga os motivos de um tal laconismo. 
o. fficinàs, <J,Uart~~s- e ca.s::ts de commc1·cio de Não foi a in~.·ufficicnciu. de recu~sos .a cu.us.·a 
.::eneros a.hmentiClOS; da. cla.boraçao de um parecer tao nunguado. 

6o, o Govceno nunc;t declarará otlicial· Fui a urg-cnciu. de um pronunciamento 
mente a cxistencia de epideillü~ alguma, fol'· prompto, foi o ob,jectivo de muver o pro
neccndo, entretanto, lealmente, a todos os jecto pal'a outra. Cuil,ltnJ:',.;::í.o, para que tLen
reprcJsentantes diplomaticos e cousnlarus as tro de curto prazo se,ju. :submett.l1lo a delt<~te 
informações rigoros:ts sob1·c o estado sn.ni- e naCu ·D.lment() appl'ovado (ttta,.;i cumu se 
tn.rio dos porto.:; ; i~Cha. con feccionadu, porque cu nã.o tcn llo ~t 

i 0
, tambem não impo;.-á quarentenas, veleidade de acraditar que modificaçctes ra,

·t omo meio de evitar epidemias c sim como clica.es s:otrt·n. a. pt·op:J::'i<:ão ~llj ( ~itu. a.o exame 
represalia, qu~ulLLo o julgar convcnicnl.o; üa c~unar~t, dos Depni.:.1.dus. 

8. 0 A::; penas para a.s infeacçõ3S do reguh- E' cono que·. a, pt·concllpação do I'C :';otvor 
mento que expeüü· não porlot·<lo ser maiorc.:; apre.-.: . .:.:adamcntc nã.o deixou <w . .;: diglJo . .:; mem
lle tl'inta üia,; de prisão c. nem supel'iorcs a beos da, Cumtl1iSsi-tO margom pl'Cl~ i::;,~ P<ll'D. 
!:000$000; instruit· a Camara, de accorllo cvm o qne 

0°, á. condomnaç;lo do um prcilio ou de di.-;puo o Regimento. Niio flg-w':t no 1.r< ~balho 
mna obra que contrarie as condições do hy· du::: distio ·tos collcga::; a, indic:.l(;ãu (ias r)
giene indbponsaveis não poderi'W SOl' oppos- joíçõt~s CJ.UC se impõem, das medida;-; q~tc 
tos inteedictos possesse:ríos, nem a, c<1tlçã.o devem sol' approva.da::{ e daq ucllas que s<"w 
de opere demoliendo, gtuantiJ.os os recursos su~cepti veis Lle <l.lter,tç;Lo. 
ordinario.:-: e mantida a competencia judicia- Nho fos~em os parocJt'J,.; dos 81'8. Toixoir<~ 
~· ia, actual ; Brandão e Gernnno Has8locher e esLc ramo 

10°, o Governo Ol'gn.nizar;.L o pesso;ü pam do PoJel' Logisla.ti.vo ficaria sem os eiemeil
os serviços de que teata esta loi, mal'c~wdo- tos e:-<claeoccdurcs da. _,di..,;cu:;.-;ão. 
lhe os vencimentos que entondol'. Infqlizrnente oào mJ roL pus:-,;ivol appl<Lndie 

Pa.ragl'n.!Jho unico. Pc:u'.l estes serviços po- a. ol'ientu.cã.u dos q11àtl'o representantes ~..w. 
derc'~t olw.mat• toda o qualque1· pessoa. habili-1 Nar;ão e resolvi perJir vhb1 dus papeis, p;.u·:~ 
r,uda, independentemente cLt. leL que veda n.s pocler ftn·m il' convunicntomentc o 1ncu jtLzo 
accumula<,:ões, considorad.os ta.cs f'unccionn.- sobre a. matm·Lt, a . .;smnindo a l'O:::pons;t,llill
rlos em com missão. dn,d(} <1. :.~ demorv. na ma.l'clw. üo 1n·ojec :.u f) 

A1·t. ,to Rev~gam·::;c as di.-:;po;:;iç0es em con- lernbru,ndo, ent1·etauto, quo da daf.a de su;~ 
tntrio. apt·n..-onl,açã,o uv~ o PI'Osentn momenc., v;il) 

74 dia;,; C <~pCII't:i 14 COrL'Clll pOl' lllÍllh~ 
S. R.- Sala. das se.;;sü :J::i, de agosto de contt1 • 

190.'3.- Gennano lfas.~·loch <J ;·. Furnecid:.t esi,a uxplica. ç~ã.o, indi~pon~a.vlll 
como pl'eliminat•, onl.t·o 110 <LIItago da, 
q I! OS l,ã,Q. VOTO .DO SH .• !:~W. ' lO L' I !.I! O 

M inhu. li i vm·genda. comt;</ iL tlusdu o cai.Je-
Brjcio Filho, vencülo.- Não pos::o diW o çalilo Llo JH'ü,Í(!ci,o. L;.i, t'.!-:!l.éi.o 110 <t!t.o da pl'i· 

meu voto :.10 projccto :\fcllo .\1a.ttos, nfto só nwir•a. p<tgirw, as :o;oguinl.o.~ p;.d;tvt•;t-:: <<Ht!· 
em virtude de opiniões antel'ionncntc cmi1i- organ.i;~,<~ uf> . ..;cnlçus rh ltygieno <.t<lmuii:-:;
tidas, como til,mbcm em vista. d.a cxtrava- te;~i;iv;t, du. Uuião.>) 
ga.ncla de muitas do sua.::> disposições. 01'~1, não ü principa.lmcnte cLt reur·g<Lni-

Tros sfio os pareceres ,j'~ lavrados wbto o zaçã.o di.L hygieno administmtiva. da Umào 
.assumpl.o, o do Sl'. Teix.oira Bl'andã.o, o do (iUC :'e cvg<t<.t. Não sfto rcpal'l.içõc;-; da. hy
.SJ•. Germano UasslocbeL' e o elos St·s. Sn.t;yro glonc v. cargo das autorídi.tdcs fmlcr·aes <.ts 
Dias, V<.tlois de Castro, :\I<.tlaquias Gont,·<l..lvc~:~ que vào :ser ex.dusivt~mcnre rcl'ol'rnatlas. tl 
-e ,José Btmi!ucio. pro,jectu vi:-: a sobret uJo arranci.tl' ser·viçus sul1 

O ultimo ê muito pouco om face de ui'n <t direcção d<.t Muuicipu.liJ.i.Ldn do Distr·intu . 
.l>Pohlorna. r.ã.u m:tgno c co111plcxu. E~ttL ~tpe- F'ndeml o tem um mira. er-o:u· umpregos e 
nas va.:;;Lúo em sei:.; liuiL :,,s c assim conce- augmunl;a,· venein10ntos. · 
IJido : Tom u plano da. intl'omi:':si'i.u em e::;plumt 

« Accoitamos o p:•ojecto ~lclll) ~~i~iks em alllt;ia.,doixa oni.L'OVel· o tll'opusif.u da. o!evac.;:w 
suu.s linhas gomes. Sorntl::l, pois, dll pa.PCCOI' do OlllllOl'O do runecion:u·ius (~ IJltl.c üs pur·&as 

- ~1uc clln scjtl. lcvu.tlo i.~ Ca,m:,,t·~~ par· a, lm:;o da do 'l'hosuur·o em 1111sca du nrw pequonas som
.{liscufisã.o da l'üfm;mu. su.nita.l'ia., t'CSCL'Yando- · ma . ..; pa.rn o augmnni,u tl<." Ol'(\ontr.tlos. 
nos o dil'eito do ollerecer-lho ontilo as emen- Conceitos emittidos nu~is do urnu. l'ei t:1 lc-

. das quo nos parecem neccs:osal'i ,g, >> vam-mo tL impugmtr a, l'C(Jl'ganiza.çr"LO fJl'O· 
Quem saha dos merecimentos dus f'ignata- jectad:1. 

rio.-:, quem lhe~ conhece a~ aptidões, quem 0;:; sm•viços de hygicnotnrrcstrc pertencem 
.lhes aprecia o~ conhecimento~, desde logo no Di.stricto PGilcral á Municipalidade. 
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A mooomania. do mando, a preoccupação Sempre que surgia, a impugnação em faCt} 
de dilati1r o campo de acção e a v;:tidade de dessa::; indefensa v eis proposições, vinha a. ftu:<. 
dirigir um · numeruso cor·po de funccionarios o nome do a.ctnu.l chefe do Ex:ecuti vo Muni
teem induzido a DiPectori.a G.~ l'al de Saude cip .I, de q nem não era licito duvidar. Os que, 
Publica a ref'Ol'(:ar snas attribuü:ões ·com a. assim pre&endbm colloc~tr as decisões le
aggl·egação llo i•epa1·tições rmmicipae::. gislativa.s no terreno psssnal são os mesmos 

.ft. principio fui a hygienc defensiva aç;[un- que nesta hoca se most1·am illugico~. duvi-
11arcada pela nt 1·ec1;uria de Saude, ficunclo dando das qua.ltdatle:) ndministeativas d•.f· 
sob a direcç:ão da .t'l'lllDicip.a.li larie a ltygLene IJrefeLto. 
;_l.O'tTf'e s.~Ínl.. Agora clu .. gou n. vez de se1• esta O disr.incto DP. :Mello Iviattos, defenso:: 
e~Üvolgn.tla., sob 0 fund:tmento Üí3 que só a iotelllgon&e c n.cll.lora.do dc.t:3 m]didas em 
Uuião é c<.tpaz de levar po1• deante rt obra da. favor d<.:. ampliação dos poderes da prnneir; >, 

. extiricçiio da febr-e anw.rotln.. <:mtoriditdo do D1stricto Feüeral, é o <Lntor diJ 
projecto que pa.ss<t attribniç·õcs da Municipa-· 

Não rne }woponho aqui a dcsenvol-n·t· o so- lid,íLdo pa.ra a União! 
vado them<L d tL autononlia, municipal, e111 fa- ·Transcrevendo u.lguns trechos da. mensa
vor da qua.l continuo a pugnat', ni:'tiJ obtantH g\!.Ill dirigida. pelo Prefeii.O ao Conselho 
os brilh;;.ntos argmnentPs dr .-> que lhe s7io in- Municipa.l e lida na. sessão de 1 do corrente 
:Censos . Só pretendo eeput.ir que a fa.cul\lade mez,duu re 111ate u, esta p<.~rte ela impugnação. 
conferida. ao Congre::;~o Nac1onal pn.ra. legis- Ei~ os seus te1·mos : 
!tu' soiJt'e a, org •nização municipal do !Jis- «E' extremo:m<mtc anormal a situaçi o dos~ 
trict,o Federal nào póde t er u. amplitude com te ramo da aJ.mini.-1tração municipal. 
que o PoLlCr · Legbl<úivo tem exhul'bHado Havendo 0 Governo Federal •~vocado a si, 

. frequentemente. A situação do Distdcto Fc- pelo decreto n. 4.462, de 12 de junho do an
dm'<Ll. nã.o é tt mesma do d1stri ·to da Colum- no proximo passado, os serviços de prophy
hia. Si a Constit11ição Amer-icana estabelece, laxia. de defesa, com excepçãt) do relativo ::;, 
entre as attl'ibui\{Ões do Cong1·e::::.~o, a de exer- vaccin:Lção anti-va.riolica, ticou a IJieectorh 
eer tmH.t legisla.ção exclusiv<~ em quae::;quer Geral de Hygien 10 Assi::;tencia Publi~a. re; 
cu.sus ~nlJr·e o distl'icto que so torMr :~é..1e duzida. á hygiene de aggrc~sã.o, do certo tã(ll 
do 17over-no dns Esta.dos Unidos, .:Si peta Co o- dependente delht cumo de outras repa.rtic~·ões. 
tituiç~ão A1·gent.ina. o Congresso póJe exercer municipa.es. 
uma leg .slnção oxclusiva, em tudo o territo- Consitir.uiu-se, assim, uma verdac'eira duct· 
!'iu ua t··apitc.Ll da. Naçã.o, <L no::;;:;a Con~ tltui- Lida.de administrar.ivn., cxtrem<tmente prejn~ 
çã.o :1pl~11a.s pet'Initto legislar ~obre a orga.- dicial ao ex;t0 completo da hygienc publict:l .. 
niz ~~:ão municipal, respoit<.~d3. a auTonomia neste Dí=ltricto. 
elo MunLcipio. Nem uo outro modo poüeria Tal s,tu"çKu, quo nã.') pódo deixar de se1~ 
~m·, ítttonLlJIHlo S•Jbt·ot 1do qne a Cu.pitu.l da, tra.nsit;oria., impossibilita-me, pois olficial
Unliiu e:-;~à por cmpec:-;timo no Di:'tt'icto Fo- monte o ignoro, de int'urmar-vos acorcc.t do 
del'ai e o seu lul..!.·at' é nus 14. 4CJO kilumett·os cstauo sanihr-io de.~kL cidade. A Directol'ia 
qu.ttl.ea.do.s do pianaHn cuntral thL l{epuhlica. do Hygiene niio tom meios de 0 sa.bcr~ poi.;: 

Tudo isso é, por·ém, postu do lado sempt·c se acll <.l. desra. ,cadu. de aen pt•incipal ob,iecto: 
que apraz a0 Congre:l::;o í.mtol'iza.t' a. inter pm;to mngucm possa desconhecm• a intima. 
vençio na. economia. intima elo Districto Fe- ligação existente entee este e o serviço de 
deru.I. policia sanital'ia. , qüe ainda. tem a. smt 

Nunca fa.ltam argumentos pa.ra. taes in· cc.trgo. _ 
vestida.s. No caso em ques~ão servo de de- Não que1•endo emlnraça.1•, de modo algum. 
resa a nucessidade do obodecm· aos interesse::; u acção firme e energica do Governo Federai 
da. hygiene. Atá u presente, fundrtmenta,va· e ao contra1·io, fazendo qua,nt.o em mim está 
:se a nece~s ~d;~de de intol'vir no estado des- para secundar seus patrioticos intuitos, ex
gl'ai),J.do da Mun~eipaliJ.ade, nu. ruim1. do suas pedi o decreto n. ·415, de 18 de abril do 
timLnças, na. desorientação dos prefeitos. anno corJ•ente, :;uborclmand.o inteiramente á 

Nã.o sei que recursol:i vão set· a.go rí.t invo- Di:·e-0toria. Geral de Saude Publica,, no que 
ca.dos, (lmmte üo nome do Dr. Pereira Pa:;sos. r;espeita a.o serviço de peophyla:da especial 
~m torno de cuju. atlministr .ç~üo são entoados da tebre , ~.mat·ella, pe~soal <ta Directoria de 
louvores, em volta de cujos actos são can- Hygiene, designado pelo respectivo úirector, 
ta.tlu::~ epiuicios. Para clie foi votad<.t em o que recebeu ordens de cumpl'ir bem e fiel
ttnnu passado uma lo.i de concessão de pode- mente toda:~ as cletermin .. tções or·iundaH 

· res dictittol'iaos, contm •~ quétl me sublevei. daquella. aut.ot'idade federal. 
· o ultirmuuonte um11 outra ar1•ancando a.ttri- Niio quer isso d1zer, ent1•etanto, que eu 

ou ções do Conselho !'.'lunicipal e passando-a.s con'Jidere um regimcn fuvoravel, tanto <i 
ao Pt•efeit(), per·ecenLlo egualmen to a. ~ogund<~ administração como ao publico, a, dualidade 
liJI'to · impugnrtç?i.o do minh ·•· parte. que deixo assigna.la.da.. Ao contl'al'io, sou.-
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pela completu, unificação dos serviços da hy
giene publica, sob a alçada de uma autor~ 
dade que administre com vm·dadeira pleni
tude de poderes. E' o que suggm•o o oxame 
do assumpto e o que emüna a lição de to los 
os paizes civilizados, inclusive a Inglaterra, 
que, neste ponto não se deixou arlJlastar 
pelas suas pronunciadas tendencias descen
tralizaduras. Ora, si não é possível a exis
tencia de duas repartições de hygiene, um;1 
<.to lado da outra. n se contradizerem muitas 
vezes e a atormeÍ1tarem o publico com impo
sjções nem bempre concordantes, tampouco 
se pôde affi.rma1· que, das dun.s, seja a muni
cipal quo mc;reç:<t extinguir-se, pois nem só 
esse serviço ê de natureza eminentemente 
municipal, como ajnda se acha ligado. de 
modo intimo, ao que corre por outras repar
tições municipaes, como as de Obras e de 
Policia Administi'::diva, que ninguem se 
lembrará de transferir á União.» 

Convem lembrar ctue desta ve·z a inter-~ 
venção não se limita ao Distrido Fedet•al, 
vae mais longe. Va.e 11os Estados. 

O movimento é feito geitosamente, com 
todas as cautollas, do modo a não levantar 
protestos, mas lú. O:)tá para ser obser-· 
· vado . por· quem q uizer examinir cuida
dosamente as cousas. Os represeutantt3s dos 
E-,tados, tão faceis em consentü• nos g·olpes 
vibrados contra a autonomia do Districto Fe
deral, concordarão com a. inva~ão annun~ 
ciada ~ 

Eis uma. pergunta para ser cabcdmente 
respondida . 

Para instrui i~ a resposta Iemb1lo que 0 
art. 6o do projeoto auto1•iza o Governo a 
pt•omulgat• o Codigo Sanitario, regulando tu· 
do quanto <liz l'espeit:Já hygiene urbana e do
miciliaria, assegm•ando a prophylaxia g:er~l 
e especifica das moles tias in"tectuosas. regu~ 
laniontando o exercício da medicina e phar
macia, providenciando sobre o Codigo Phar
maceutico, estabelecendo o serviço sanitario 
dos ·pJrtos e a prophyla.xía, san.itr.ria inter
nacional, instituindo como penas ás infrac
ções san_i:tarias multas até dous contos de 
réis (2:000$). que poderão ser convm·tidas 
em prisão a.té o prazo maximo de tres mezes, 
bem como, cumuladas ou não (ainda mesmo 
como medida pl'evtmtiva), ca~sação do li· 

, eonça, fechameato, interdicoão, d.estelha
I.lonto e demolição de predios, obras e con· 
i:tl•ucções,. appl'ehenção, destruição tlos bens 
a.pprehendidos, venda delles, assim como de 
predios e terrenos, por conta e risco de 
5Cus donos, despojos, sequestl'o o venda do 
objectos. ' 

O art. 7° estatne que o Codigo Sunitario 
será observado em ·todo o tenitorio tb 
Repuhlica;, , 

\"ol. \ 

Aolado das medida.s draconianas contidas 
no }_)rojecto, os Sr;:;. D3putados que- exami
nem o bello ex.empto de respeito á federação, 
que resalta do sua.s disposições. 

Não é só do art. 6° quo so doprehende <1 
invasão de attrihuiçõos pertinentes aos Es
tados. Quem ler attentamonte o art. lo não 
nutrirá duvidas. Sua transcripção é, pois, 
ins tructi v a : 

« E' reorganizada a Dieectoria GePai dG 
Saudo Publica,, ficando sob sua competencia, 
além das attribuições actuaes, tudo que diz 
respeito á hygiene domiciliaria, á policia 
sanítaria . dos domicílios. Iogares o logra-. 
douros publicas, e tudo quanto se relaciono, 
á prophybxia ge1lal e especifica das moles
tias infectuosa,s, podendo o Governo fazer as . 
installa.ções que julgar necessarias e pór em 
pratica as postueas municipaes que se l'ela
cionem com a hygienc. » 

E assim outros artigos. 
Ao passo que nos Estados o projecto en ... 

tende que as infracçõe.) do codigo sanitario 
deyem ser julgadas; peh1.s ,justiças locaes, jn
stitue no Distr.icto F0deral o juizo dos feit~s 
da saucb publica, composto de um juiz, um. 
procur<.Ldor, um sub-procurador, um escrivão 
e offlciaes de justiça, soberbo quadro Ll.e em
pregadus para um paiz que floresce na abaS· 
tança, que tem equilibradas as suas ftna.nças 
e que tem o era.rio a tl'ansbordar de re· 
cursos. 

O projecto que acha a. justiça local em con
dições de resolvei' :'obre as infC'acções do Co~ 
digo Sa:iitario, quando so tt•ata dos gstados, 
cogita da ootonGa.çã.o de um fôro especial 
para o DistritJto Federal, com o luxo de um 
pes~oa.l volumoso e complieado. 

Ao lado da. jtBtiç<t ·sa.nitltria surge a enge~ 
nha.ria sa.níta.I'Ía, actuando no Dist1·icto Fe
deral e nos Estados, como se infere do modo 
por que es.tão redigidos os artigos que ao as-
snmpto se applicam. -

O illustre autor do projccto, na sessão de 
1 de julho, em que o submctteu á conside~ 
ração da Casa, te\re o cuidado, habil como ê, 
de dizer muito pouco sobre a mataria. Mais 
tarde, na sessã.o de 8, em frente do discurso 
de um companheiro de bancada, assim fallou: 

« Muito propositalmente chamo o projecto 
de men, e peço a benevola attenção do 
St•. tachygrapho para. o emprego desse ad~ 
jectivo, a ver si, com u. conserva.çilo delle no 
meu discul'i.lO, ccsstL a fil.ma., quo lhe está. 
pegando, de projecto o[ficíal. . . 

Qnanuo, · St'. Presidente, commettt a m
desculpavel ons:tdia de apresenbl' o men 
projecto, declarei alto e bom som f! ue ollo 
era mon, e flue ·o expunha á consiJ.orac)iiO da, 
Camara rÁpenas como lm.;;n para ostwl.,JS ; 
mas não sei cpw secreta policia política ~n
tend.eu descobrir quo o projecto ora offic1al, 

73 
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e julgou por despacho .definitivo que era 
mesm0, privando-me, po1• essa. manei::.·a, da 
gloria. que contava colher da approvaçfi.o do 
:projecto. 

· Nem-só !le official foi chamado o projecto 
como tambem de monstruoso e inconstitucio
nal, o que me obriga a defendei-o, embora 
sem C3pera.nça de exito, quand.o mais não 
seja pài'a me justificar da repl'Üncnda que. me 
.passou o mou_ arnigo e nobre Deputado pelo 
Districtó Federal.>> -

Sem ter ~ ... intenção de duvidar da p:tlavra 
do honrado Deputado, não posso, entretanto, 
deixar de salientat• mnas · circumstancias in
te1;essantes. 

Dias antes da a.presantação do l)rojecto 
n~ 38, · de 1903, chBgava ao Congresso Na
dolla,l a mensagem do Sr. Presidente da Re-:
publica; submettenclo á apreciação do Pod"r 
Legi:;lativo a exposição levada pelo Sr. di:r:e
ctor geral de saude ao Ministro da Justiça .. e 
Negocios Interiores. . 

Da referida exposição constam as princi
paes providencias do projecto e até a mesma 
íabella de vencünentus e despezas, com a 
mesma oifra de ú.500:000$, com o mesmo 
pessoal, •~fór<i. insignificantes a1te1•ações. 

RealmP.nte os ·arts. 3° e 10° do projecto 
amparam tanto as condições do di .·ector 
geral e de seu Estado Maior que não causa
ria sut•prcza a declaração de que nasceram 
ao calot• d ~ Di t•ectoria de Sa.ude. 

Nãn mo é po~si vel acceitar qualquer das 
duas disposições. · 

Ao pa.~so que o projecto procura concen· 
trar todo:J o~ snrviços, até mesmo o da vacci-

. nação e revaccinação, descentraliz:t. o Iasti· 
tuto de Ma.nguiuhos, dil·lhe autonomia, dá
lhu uma ges ão ·especial, a a.nnexação de um 
sabio europeu de recoohecíJ.a competencia., 

. um pa.trimon.o de 4.000 apoliccs (o projecto 
não cCtnsigna o valor das mesmas), além da 
co-participação do bolo de 5.500:000$000. 
· Sa.lientar que o dírector do Instituto de 
Manguinllos é o actual Director Geral de 
Saude, equivale a descobrir a invejavel si-

. tuaçã.J desse funceionario, quando apea.do da 
Directoria de Saude, autonomo, cheio de re
galias, vitalicio natlll•almente, s3m superio
res que lhe t!1111em contas, em contrasta com 
a posição uos demais representantes do fune
cionalismo. 

O art. 10 é um::t novirlade no genero. Não 
fôra lel-" impre8so ém ca1•acteres nítidos c 
com certeza. não acreditaria em sua inclusão 
em um projecto de lei da Republica.. 
. Reproduzil-v é de toda a convenieneia para. 
os quo teem de deliberar na especie : ·· 

~si n'J fim de tres annos, a conhr da data 
da approvação dos regulamentos a que so 

. refere a pr~sente h3i, não for extincta a f'ebre 
amarella, sob a fórma epidcmjca, da cidade 

do Rio de Janeiro, será .o novo pessoal no
meado em virtude da pre~ente lei dispensa
do, voltando os antigos funccionarios·da.· by
giene terrestre a perceber os vencimentos 
que tinham antes. No caso, porém, da ex
tincção da febre amarella. os novos funcci<>
narios serão conservados, com .os vencimen
tos constantes da tabclla anne:xa. » . . . 

Curiosa essa conservação após tres .annos 
de emprego bem remunerado! 01•iginal essa -
continuação de funcções quando os serviços 
não são ·mais precisos ! . . . 

Será um premio a conservação ?. Surgirá a 
titulo de recompensa de esfur(iOS consumidos 
em bem da patria ~ . 

Sendo assim, na hypothese de não ser de· 
bellada a. Jehre amarella,durante o triennio 
em que os funccionarios devem perceber 
bons vencimentos, por que não exigir a resti
tuição da somma recebida ou porque não 
estabelecer penalidades'? 

E depois, porque só a dispensa do novo pes
soal nomeado em virtude desta lei e não a do 
antigo, a quem cabe a responsabilidade do 
bom ou máo exito da. empreza e sob cujas 
ordens vão trabalhar os empregados mais 
modernos~ 

Si é um contra.cto o que decorre da dispo
sição,uma. das partes contr .. tctantes ganha na 
certa.. Sae com trt:s annos de pingue remu
nel•ação ou fica eternamente encostada a• 
CI'a.rio pubtico. · 

O a1•t. 10 caberia melhor em estatutos de 
socieJade anonyma, preoccupada com o be
neficio dos incorporadores, do que em uma 
lei republicana . 

Dovia agora entrar na p:1l'te da.g pro~,ri
dencias para a extincção da febre amarella .• 
Não p3rftlho a. opinião dos qu~ entendem 
que ao Podm• Legi..;lativo não a.ssist'J o dís· 
cutir os meios pvr que deve ser saneado o 
Rio de .Janeil•o. 

Quem vac autorizar a tlespeza tem o di
reito e o dever de indag.1.1• sobre a maneira 
de sua applicação, para evitar a autorização, 
si apanhar a convicção de (lUe a quantia vae 
ser mal applicada. No caso ha elementos 
para o pronunciameüto. O Director Geral 
de Saude Publica, com' a responsabilidade de 
seu nome e de seu c~.rgo, perante osmembrcs 
da Commissãode Instt•ucc;ão affi.rmou solemne
mente que sua acção se dil•igiria. tão 
sómente para a extincção do mosquito
stegomia fo.sciata; poi• 8er o unico tra.n~missor 
do microbio do typbo icteroide. 

Sobro os te ponto a uissel'ktl;iio i ria longe, 
pot• se1• o assumpto de minha ei-lpecialidade o 
por ser muito importa.ntc para um rapid.o 
estudo. 

Para não demor:1r o parecer rc.'::ervo··me 
para da tribuna. f'a.zer expla.nações sobre esta. 
}Jarte. De::;de.j;t, porém, confl~sso qur; com1Ji.L- · 
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ter~í o exclusi-vismo de uma tal prophy-
·laxli.t, . . 
. Outro· po1_1to q~1e fica1·;t para. ser trab.do 
durante a d1seussao será o da ineoherencia 
cum.qu~ ~epoís de. entrar la,rgamente pelas 
attribUlç?e.s que dtzom respeito aos gover
nos mumc1paes e cskLdmtes o projecto não 
cura. ~o melhoramento do serviço sanitaP.io 
mar1t1.111? dos Estados, assumpto este que é 

accrescentou ainda-que lhe tical•ia reser· 
vado o dtreito de apresentar emendas . 

Esse. p~reccr toi assignado pela mato ria da 
Comm1ssao, ~ss1gna.ndo quatro membros da 
m lSma vencllos e com as razões dos seus 
votos alguns. 

· ve;-dadeuamente da a,lç~ada da Directoria 
Ger~tl de Saude. 

. A Commissão de .orçamento aualysa o prv· 
Jecto n. 38, oJfereCido pela, mencionatla Com
lllÍ$São de Saude Publica com o que deve tl, 
Cama_:.·a. díscut~l', figurando esse projecto a 
soluçao ao pedido na mensagem e a exposição 
que o acompanha. . Desta exposição se verifica que o meu 

modo de entender se aproxima do parecer 
do Sr. Teixeira. Bra.oJão, excluído o substi
tutivo e mantidas algumas divergencias. 

Apezar do enorme conceito que me merece 
•) a.utor do projecto, da muita conta. em que 
~en~o os se.us t~lentos e patriotismos, da 
JUStlça que faço as suas intenções, não me 
é dado suifraga.1• as medidas nelle con
tidas. 

E, si ~ pa1•mittid~L a maxima franqueza. 
a?s _legisla·dores de um paiz republicano, 
d1re1 que a sua i1pprov~tçào, tal como se 
acha formulado, importa em unia caUtmi
dade publica. 

PARECER DA COl\'IMI~SÃO DE ORÇAl\IRNTO 

·Em mensagem de 15 de junho do co1•rente 
anno, o Governo submetteu á apreciação do 
C<:>ngress~ Nacional uma exposição que a 
D1rectorw. Geral de Saude Publica aproson· 
tou ao Ministro da Justiça. e Negocios Inte· 
riores, na qu~l pode <t organização completa 
do servi.ço sanltario, afim de que a Repar· 
tição Sanitaria. Ji'ede1•al passa des9mpenllar 
de rnotlo cabal o;;; ser·viços que lhe incumbe 
em roferencitt, quer á. Cidade do Rio de Ja
neiro, <1110r aos portos maritimos e fluviaes 
<la Republica, especificando as medidas e 
orçando as despazas necessarlas. 

Tendo ido essa 'mensagem e mais papeis 
{t Commis.:;ão de Orçamento para dar pa.t•e
cer, e~ta, em data de 26 de julho p:.tssado, 
requereu que a. materia da dita mensagem e 
exposição que a acompanha fosse em pl'i
meiro logar submettida á considm•açã.o da 
Commissão de Instrucção e Saude Publica, 
a. quem compete dizér sobre sua u!;ilidade. 

Remettidos todoB esses papeis á mencio
nada. Com missão de Saude Publica, e~ ta deu um 
parecer acccitando, pe!o que parece, a men
sagem e exposição e como conclusão dc8Ba 
acceitação, apresenta o projecto n. 38, do 
.cor1•onte anno, . assignado pelo Deputa.do 
Mello Mattos, a.ccroscentando nesse seu pa
recer-:-que acceitava o referido projecto em 
suas linhas geraes-sendo· seu parecer quo 
esse projecto seja levado á. Camara para 
ba~e de discus:o::ão da reforma s:1nitaríi,, e, 

Assim relatados os papeis referentes á 
mensagem, a Commissão de Orç:amento passa 
a dar seu parecer. 

E' muito importante o assumpto de que so 
trata n~1. parte scientifica e do organização 
do serviço sani tario, não sendo menos im .. 
portante e melindrosa a parte relath·a á 
despeza., constante da tabella que acompanha 
o projecto acceito, como base para. discussão. 

Da primeira })arte occupou-se a Commissão 
de Sauda Publica; quanto (t sagunda, com
pete decidir a. e~ta Commissão. 

A avultada despeza potliua no projecto 
a.cceíto de alguma fórma assusta a quem 
tem a responsabilidade pela boa applica.ção 
dos dinheiros publicos, mas a Commissão de 
Orça.menb, considerando que a saude pu
blica. deve ser cuidada. .com todo interesse e 
que uma completa oPgn.niza,ção do serviç~o 
sanita rio não póde deixar d ~ ser dispendiosa, 
julga que o projecto mer·ece a consideração 
da Cama.ra, tanto mais quanto com as me
didas propostas as despcza.s constantes do 
• ·rç::tmento, no tocante á. reforma da saudH 
publica, deverão ser eliminadi~S, bem assim 
a que se refere á hygiene defensiva, docre
ta.la pela lei n. 966, de 2 do Janmro do cor
t•ente anno, na importa.ncia de 774:040$ o 
outras que são igualmente ref~rentes ú. hy· 
giene publica. · 

E', portanto, ·a Commissão de p::trecer quo 
seja acceito o pro,jecto, que, quanto á. parte 
financeira, solJI'e a qunl lhJ portonce dizer, 
merece sua acquiescencia.. 

Oass:"ano do Nascimento, presidente.-Cm·
nelto da Fonseca, relator.- Laurindo Pitta. 
-Aniz-io de Abrc1t.- Urbano Santos. 

N. 38- 190:3 

O Congresso Nacional resolve roorganizar 
os serviços d11 hygieoe ~~dministrati.va, nos 
sc~utntes termos : 

JJA IllRECTttH.lh llE 1-:l,\UllE l'UOLlCA. 

A1·t. l. o E' reorganizada. ,,, Dir•octoi'ÍIJ, Ge· 
.tal de Saudo publica, tlcando sob SUi1 com• 
peteocia, a.lém das attribuiçõo.-:~ actuaes, tudo 
que diz respcHo á. hygieno dornícilia.rla, <L 
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policia sanitaritL dós 1lomicilios, logares e apprehenç~ão, destruição dos bens apprehen : 
logradouros publicos,e tudo quanto se relaci- didos, vendas delles, assim como de predios 

· ona á, .pr<;>phylax.ia geral e especifica das mo- e terrenos, por conta e ri~co de seus donos, 
lestias intect ·wsas, podendo o Governo fazer despejo, sequestro e venda de objectos. 
as installações que julgar necossarias e pôr Art. 7. o O Codigo Sanitario será observad(} 
&m pratic~ as posturas municipaes que em todo o terrítorio da Republica. 
se relacionem com a hy~:dene. Nos Esta, los as sua'~ iafracções serão jul-

Art. 2. 0 :ô Goveeno I·egulamentará todos gadas peJas justiçaslocaes. 
os serviços dependentes da Directoria Geral Art. 8. o Para custeio do3 serviços constan-· 
de Saude Publica, admittindo o pessoa.l con- tes da presente reforma, além do patrimo
stante da t .bella annexa, estabelecendo as nio do Instituto de Manguinhos, fica aberto o 
llJ.edida.s repressivas necessarias, afim de ror- credito de cinco mH c quinhentos contos de 
nap eliactivas a notificação das molestias in- réis (5.500:000$), discriminado ele accordo 
fectuosas; a vigHanci<t e policia sanitarias, a · com a tabella annexa. 
vaccinação e revaecinação, emfim todas as Art. 9. 0 As refor1:;as constantes da presen• 
necossar.w.s medidas executivas e ~ísposições te lei entrarão em vigor 30 dias após a pro- . 
regulamentares. / mulgação desta. · 

Art. 3.° Fica o Govet•no autorizado1a en- Art. lO .. Si no fim d;e tr0s annos, a contar 
trar em accordo com a. Prefeitura af:~~n , de da data da approvaçãó dos regulamentos a· 
ser cedido definitivamente ao Instituto So- que se refere a. presente lei, não for extincta 
rotherapico Fedt>ral o :proprio municipal de a .. febre a.marella, sob a fórma epidemica, da 
Manguinhos. cidade do Rio de Janeiro, se1,â ·o riovo pes-

Art. 4. 0 E' consUtuido um patrimonio de soaLnomeado em virtude. da presente lei 
quatro mil apJlices (4.000) para o Instituto dhpensado, voltando os antigos funccionarios
Sorothera.pico, quo passará a ser autonomo, da hygíene terl'estre a perceber os venci
sob a denomimwão de «Instituto de Man- mentos que tinham antes. No caso, porém, 
guinbos>.). . - da extincção da febre amareUa os novos 

Os bens do instituto serão geridos sob a .funcciona1•ios serão conservados, com os ven-· 
:tisca.lizaofio A immediata responsabilidade de cimentos constantes da tahella annexa. 
um delegado do· Governo, com os vencimen
tos quo se taxar. · 
· Art. 5. 0 A U.ü•ec:ç~ão scientifica. e admi
nh;tratiYit seril exercida pelos actua.es pro
ftssfona.es do institu~o. aos .. quaes poderá 
ser annox ~do um sa.bio europeu de reco
nhecida competenoia o contractado pelo 
instituto. 

No t•espectivo .contl·acto se fixarão seus 
vencimentos ; o Governo na mesma occasião 
proviJonctal'â de modo a estatuir as obriga
ções do instituto para com elle. 

Art. 6. o Fica o Governo· autorizado a pro
mulgar o Codigo Sn,nitario, de a,ccordo com 
a.s seguin te.s bases: . 

I).. Regulando tudo quanto diz ·respeito á 
· l1ygieue urbana e domjciliaria. 

· , II). A ssegm'anclo a prophylaxia geral e 
. ospociftca das molestias infectuosas. 

UI). Estabelecendo ·o sm·viço sanitario dos, 
porto:~ e a prophylaxia sanitaria interna .. 
eionaL 

IV). Regularnentando o cxercicio da medi
c.ina o phar-macia . 
. V). Abrangendo o Codigo Pha.rmaceutico. 
VI). lndtituinllo, como pena!-:\ :ts infr•acçõas 

:;anita.t'ÜI.S, muttu.~ atô dou.; contos de reis 
., . (2:0JO$), que poderà o S:'}t' convet•tidas em 
· · ;prisão. ·art~(j o· prazo -ma.xitno de- trc;1 _ mezes, 

Item: como, cmn.nladas ou .não (ainda mesmo 
~omo medida.· preYent iva), cassação de li· 
cença,fhcha.mento,interdicção, destelhamento 
a demoHçito de predios, obra,s e constL·ucções, 

DA ENGI~NHARIA SANITARIA 

Ar.t. 11. E' instituída· uma secção de en-· 
genhariu. sanitaria, CJmposta · de tres en
genheiros e um desenhista. 

Art. 12. E' de competencia da .sccç[o de 
engenharia sanitaria:· 
· I). Incumbir-ao de todos os assumptos 
technicos referentes á engenharia sanitaria, 
que forem indicados pela autoridade com-
petente. . 

Il). Emittlr parecer sobro as construcções 
julgadas insalubres pelas . autoridades sani
t :uias medicas e . fiscalizar as obras acon~ 
selhadu.s. 

III).. Incumbir-so; de · todas as obras o con
strucções dependentes da Directoria. ·Geral 
de . Saude Publica. · 

DA ,JUSTIÇA SANITARI,\ 

Art. 13. · E' .. instituido no Districto Federal 
o Juizo dos Feitos da Saude Publica, com· 
posto do um juiz, um procura1or, um sub
procnra :to~', um escrivão e officiaes do justiça 
sanitaria.. 

Art. 14. E' da competencla do Juizo dos 
Feitos da Saudo Publica conhecer de todas as. 
acçõ33 e proceS;30S civis e criminaes em ma
tet·~a. de hygiene e salubridade publica, con~ 
cm•nJli.tos á execução das leis e dos regula
mentos sanilJal'ios, a.ttinentes á observancia 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 12:15- Página 73 de 83 

SESSÃO EM . 23 DE SETEMBRO ·DE 1903 581 

e e:ffectívidade dos mandatos e ordens das impedimento exceder dP.sso prazo, a. no
autoridades sanitarias ou relatíYos aos actos meação será. fcit<1. pelo Mini:-;tl'o da Jusb;a. 
de officio destas. Art. 23. Não póUc a .Ju:o:~ti(oa, Sanitaria, 

Art. 15. O Juizo dos Feitos da Saude Pu- nem as autoridades juüici:~l'hts, quer f'ederacs 
blica tem jurlsdicção privativa em primeira quer Iocaes, concoilcl' iiHi.mlicto possessorio 
instancia para o processo e julgamento das contra os actos do a.ntol'i(iado s:t1ütaria 
.causas que tem por objecto: exercidos ratione i·mperii·, nem modificar ou . 

I). Despejo, demoliç~o, interdicção, <lesa- r wogar os actos adminisll't\ti v o:-; l'U medidas 
]>ropriação, obras de predio ou qualquer de hygiene e salubt'Idttde pJl' ellas detm·mi-
:propriedado. • nadas nesta mesma qualidade. 

II). Cobrança de multas ou taxas. sani- Fica salvo á pessoa lesada, 0 direito de . 

ta~~~)s: Julgamento dos crimes e coutrt1ven. reclamar judicialmente. per:wtc <L Justiça 
Federal, as perda.~ c d:tmuos que lhe cou-

. ç:ões de hygiene e salubridade publicas. berem, si 0 acto ou medid:L da autoridade 
IV). Qualquer acção em que a saude pu- s:tnitaria. tiver sido illogal, e promover a 

blica possa ser interessada. punição penal, si. houver sido criminosa. 
Art. 16. O juiz, o procurador e o sub·pl'O· 

. curador serão nomeados pelo Pre&idente da Ar L. 24. As intimações de mcdiuas sani-
Repnblica; o escrivão e o::; officiaes pelo juiz. tarias. as communicaçõoH de mul!.a.~, etc., 
Este será escolhido dentre os bochareis . .em serão feitas pot' escripl.o, pola, respectiva 
direito, com quatro annos, no mínimo, de autoridade ela samlo pnhlie11, o rar;l.o fé sobre 
pratica forense. os fa.ctos a que se rol.'et·.lr•nm, at(~ p!'ova. em 

Art. 17. O juiz servirá por quatro anuos, contrario. 
:podendo ser reconduzido . por quatriennios. Art. 25. o :~ autos de infri.Lcçüo das leis e . 
·Os demais funccionarios serão demissiveis regulamentos sanita1•i.os scm·i,o lav1·ados pe-
, ad nuturn. losre~pectivos fnncciuna,rius <tllministrativos, . 

Art.l8. Os vencimentos dos funccionarios em duplicata. sendo um oxcrnplu1' remettido 
· do Juizo dos Feitos da Saude Publica são os á. Procuradoria dos Feit.os o outro deixado 
constantes da tabella annexa. Todos psrcebe- no local em que for oncuntrado o infractor 
rão custas, de accordo com o regimento vi- ou 0 respon~<LVel poln iut'raecào, com decla

. gente para a Justiça Local do Districto Fe- ração de que ~sto so eunsiüera eit.ado para 
· deral. pagar a multa <leu tt•o do pmzo legal, ou 

Art. 19. Ao procurador dos Feitos da, ver-se p1•oçessar, findo t<tl pra,zo. A.lém disso, . 
. Saude Publica compete promover o anda· será incerto no jorn:tl quo pulJlicar o expe·· · 
mento de todas as causas que interessarem á 1.1íente da Saude Publlcn 11m avi::lo Pelativo a.: 
Saude Publica e officiar em todas as questões cada autoação, com a.s docl<ti'ações e com
administrativas, como consultor juriclico, municações neccssaria,s, . 

. devendo ser sempre ouvido em todos os ter-· 
mos dos processos ,judicLtes, mesmo nos em Art. 26. 0.5 proce:o;sos cíveis ~cguü·ão o for~ 
que não fol' parte principal, ainda que mula..ri~ d~ Ju;:;tiça _lucu,l do Di::;tricto Federal, 

. corram por outro juizo, sob pena ·de nul- e f.?S crtminaes torao a. m<Lr~hu. rlo J?l'ocesso . 
. !idade. · · _e JUlgamento de contl'itvonçocs da le1 n. 628,_ 

Art~ 20. O Juiz dos Feitos tm•á tees sup- de 28 de outubro de t89!J. 
plentes, formados em direito, de nomooção o iuizo dos recur.sos é a Cà.t·te de Appel,.. 
do Ministro da Justiça. · la.çãÕ. 

Art. 21. . Ao sub-procurador compete a.u- Art 27 Revoga n ··e a'-' ,t 1• ... posí~"êíes e_m 
xiliar ao procurador nos casos por este de- , · . • 1 -:-:~ .;) u "' " 

. signados e substltuil"o. cont1a.rw. 
Art. 22. No impedimento do sub·procura- Ca·mara dos Deputados, Rio, l de julho de 

dor, o juiz nomea1•â o seu su.bstituto, por 1903. - Josl Gandido de Albuquerq~{.q Mello 
,:prazo maximo de oito dias, si, porém, o Mattos. 

TA.BELLA DE VENCIMENTOS E DESPEZAS A QUE SE REFERE O PRESENTE 
P.ROJEOTO 

1 Direc to r geral. • • • . • • • . • • . • . . . • • • • • • • • • . . 18: OOO$OOo 

Serviço de ter1·a 
10 Dr.Iegados .de saude a 10:800$ ...•••••• ,, .• 
65 lnspectores sanitarios .a 9:000$ .••• , , •.•••• 

108:000$000 
585:000$000 
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Ser'll·:·ço de proplLylaxia da febre amw·ella 

l Inspector de servjço .................... . 
10 Medicos auxiliares á 10:800$; ..•••...•...•• 
·: l Administrado1• ........... :· .........•...• 

f Almoxarifc ......................•••.... 
1 Escripturario-archi vista ........•........ 

. 70 Auxiliares academicos a 2:400$ ....•.....• 
1 ;200 Trabalhadores a 90$ ...•. : . .... -...•...•• 

200 Cap:~tazes a 180$ ....................... . 
. 9 Chefes de turma a 3:600$ ............... . 
18 Carpinteiros 3~000$ ........ ~ ............ . 
18 Guardas de 13 classe a 2:400$ ........ ~ .. ;. 
l8 Guardas de 2" classe a 1:800$ ......... ; .. . 

Secreta'Y'ia 

1 Secretario .......................... ·i· •• 
· l Chefe do secção ........... . .. ~ ....... :~ . . . 

1 Primeit·o official. .....•.............. · •... 
l · Archivista ........•...•.•...... ~ ~ ......• 

. l Segundo ofllcia1 .........•....•.. . ... , .•• 
7 T~rceiros offi.ciaes a 4:200$ . .- ...•..••..••. 
1 Porteiro. , ......... ; . ; ; ................••. 
4.. Continuas a 2:400$ ....•...•........•..•.. 
6 Serventes a 1:200$· . . ..................... · 

. Serv iço do porto 

· 5 Inspectores a 9:600$ ........... ~ ....... · ..... . 
4 Medicos auxiliares a 7:200$ ...•.. : •••. ~ .•..•. 
1 Interprete .. : ......•........ _ •. ~ ......... . 

YERBA PAR.A ·o SERVIÇO GERAL 

. Mat~ria1, construcções e eventuaes •........ 

J:nspecto1·ia de Iso! amento e Desinf'ecçtio 

1 Inspcctor .... ... . ..........•................. 
l Adruinistrador ..................... _ ...•..•.. 
_ Auxiliar do administrador .....•............. 

· 2· EscÍ'iptura1·ios a 3:600$ ..................... . 
2 Encarregados de secção a 3:000$ .......••...• 

· 5 Chefes de turma a 3:600$ .............•....• 
I ' bej>Os'itaeio arrecadador: . : . ............... . 
I Porteiro ........................ : ........... . 
2 continuas a 1:800$ ......•...•......••..•.••• 

Pessoal sem, nomeaçüo 

10 Desihfectado~es d.e la. classe a 2:40f$ .•.. ~ •.•. 
20 Desinfectadores de 2a classe a 1 :800$ •••.•• • •• 

1 Machinista .....•...•.. ~ . · ...•.•.•••.•... : •... 
3 Foguistas a 1 :200$ ........................ .. 
l Feitor das cocheiras ....................... . 
2 Ajúdantes ·de feitor .•.......•........•..•...• 

20 Cocheiros a 1:500$ ........................ .. 
20 Serventes a 1:200$ ............ ~ .......... .. 

.Material 

~ustento e forragens de animaes ... .' ..•.••••• 
Cômbustivel e lubrificante .•.•....•..•. ; •.••. 
Desinfectantes e desinfecções ••.••.•. . ....•..• 

14:400$000 
108:000$000 

7:200$000 
6:000$000 
4:800$000 

168:000$000 
1.314:000$000 

438:000$000 
32:400$000 
54:000$000 
43:200$000 
32:400$000 

10:800$000 
8:400$000 
6:000$000 
5:400$000 
.4:800$000 ' 
29:400$000 
2:600$000 
9:6C0$000 
7:200$000 

48:000$000 
28:800$000 
3:600$000 

538:864$000 

14:400$000 
i:200$000 
6:000$000 
i:200$00Q 
6:00ü$000 

18:000$000 
2:400$000 
1:800$000 
3:600$000 

24: oo:;$ooo 
36:000$000 

2:400$000 
3:600$0'00 
2:400$000 
3:600$000 

30:000$000, 
24:000$000 -

48:000$001) 
6:000$000 · 

32: 000$000·· 
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Conservac;ão e renovação do material •....... 
Expediente, asseio e eventuaes .............•. 

Secç(ío deíiWfp·apMw 

l Medico domographista ...................... . 
2 Medicos ajudantes a 7:200$ ................... . 
l Cartographo ..•...........•...• " ..•.•....•.... 
3 Auxil in,res a 3: 000$ .•.•...•••................• 

Labo1·ato1·io bact.eriolooico 

I Chefe de laóorator.io ........................ . 
5 Auxiliares technicos, mejicos, a 6:000$ . .- .•... 
1 Escripturario-archivista ........ . .........••.. 
4 Serventes a. 1:200$ .......................... . 

JJate1·iol 

· Instrumentos, app:1relhog e reactivos ... , . . 
Biotel'io .••...•...•.••..••••. , •.•...• • • • • 
Objectos de exp:Jdiente e livros .......... . 
A~seío e eventuaes .................... . 

Ji'.z:scalisaça:o das pluo·?nacias 

3. Pharmaceuticos a 6:000~ .... ~ .......•.... 

Engenharia sanítal'ia 

3 Engenheiro3 s::1.nitarias a 9:000$ .. • · • . . ..... . 
1 Desenhista .. · · · · ..•.......................... 

.Tui;o dos Feitos ela Hygieüe Publicá · 

Juiz ................... , .... ~: ...... .".: ..•... · · 
.1 ·Procurador .......................•......... 
1 Sub-procurad .... or .....•............ : .•....• 
1 E::;cri_vã.o .•• ~ .•..•..•.... ,: ...•.•....... ; .....• 
2 OffiCiaes de JUStlga a 960$ ................ ~ .. . 

Instituto Sorothen.rpico Fede1·at 

Para seu custeio .......................•.... 

Lazarelo e estações de desinfecções 
. Repartições, construcçõ:)::; e material. ....... . 

Ilospitaes 

2 Directoi"es a 9: 800$ .....•.....•.........•.• .". 
l Vice-director .... ~ ........... · .......•........ 
6 M~dico::; dos hospHaes a 6:000$ ....•.......•.. 

Pessoal sem nomeaçiio 

Foguista ..•.......•.••...•••..•...•.••.•.•.. · 
Set•ve·nte ..••....•.....•.......•..• ." •••••.•. : 
Ajudante de cozinha .......... ~ .... ;. ...... .. 

Barca de desínfecç~ío do tJOtlo 

Mestre, com 10$ dbrios .••.•.••...•..••.•••• 
Ma.chinista, idem ...•.....••..•.••....••...•. 

l Foguista, com 3$400 diarios ••...••.•••••••.•. 
4 Desinfectadores, a 2:400,f; •••••••••••.•••••••• 
6 Mo.rinheiros, a 3$ dia rios ......... ., ...•••••• 

30:000$000 
l0:000$000 

9:600$000 
14:400$000 
4:800$000 
9:000$000-

9:600$000 
30·. :000.$0: 10 

:-~ : G00$000 
4:800$000" 

6:000$000 
5:000$000 
2:000$000 
3:000$000 

18 : 000$00f) 

27:000$000 
3:-600$000 

. 13 : 000$001) 
9:600$000 
0~000$000 
3:600$000 
1:920$000 

1 ~0.: 000$000 

250:000$000 

19:600$000 
7:200$000 

36:000$000 

1:080$000 
1:080$000 
.1:080$000 

3:650$000 
:~:650$000 
1:241$000 
9:600$'000 
0:570$003 
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11erllas nã~ · ?JWdificadas 

Material para a ,repartiçã.o eentràl,, .. ~ - .•...•. 
Estação da visita do porto .•..............•.. 
Material ..•.......•...•.... .- .... , ..••....... 

Lancha das colonias de alienados •...•.......•• 
Lazareto da ilha Grande ..................... . 
Hospital de S .• Sebastião (menos _o ·directol') ..••. 
Hospital Paula Candido _(menos ó direct~r e 

vlce-director), .•......................•... 

Estados 

Primeh•o districto sani.tat·io 

-S. Paulo .•....... ·. ·,, ... ,·· ..• · ............. ...... . 
Rio Grande do SuL •••••••••....•....•.•...... 
Paraná~ ....... · .................. · ..........•... 
Santa Cu.tharina; •..•••.•. , ••••••.• ; .•••...•.•. · 
Espirito :santu ••••.••.•..•.••...•..•.• ,~~ ••...• 

.'Ma-tto Grosso ...••..••••.•..•.•...•.... ·. . .. . . . . . -
. ~ 

Segundo. distl-icto sanitario 

Pernambuco~ .•..... -..•.•... • ....•..........•. 
Bahia.~ .•......•......... · ........•.•.•........ ; 
Ala·goas ........... : .. ~ ........ ~ .. _ .•... _ ....•....• 
Se1•gipe e Parahyba. .............. ~ ............ . 

Terceiro districto· sanita rio 

Pará .. ~ .. .... ; .•...... , . · .. · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · 
Mal.•anhã.o _e Ceará ........ ; ....•....••....... ; • 
Rio Grande do No1•te ....•.••... · .... . ..•......... 
P-iauhy ............ · ....•....•......... ·. · ·· ·· • · 
Amazonas ..•.•..... ,· ..•••.........•......... , . 
Ho~p~~es de isolamento nos Estados .. ~; ....... . 
Serviço q uarentenario em. Matto Grosso ....... . 

· Ma toria.l geral ........••. • ..•..•.•. . ............ 

-11 : 300$000 
10:366$000 

4:500$000 
1 o: 36.6$000 
81:683$000 

145:800$000 ... 

65:020$000 

37:150$000 
25:200$000 
11:460$000 
14:820$000 
10:260$000 
4;700$000 

28:100$000 
37:150$000 
12:300$000 
19: 920$000 .. 

37:150$000 
29:880$000 
ll :640$000 
9:260$000 

1 O': 260$000 
20:920$000 
50:600$000 

166:300$000 
-------
5.500:000$000 

MENSAGEM A QUE SE REFEREM OS PARE- nitariu, dos domicílios, da Jogares o logl'i.l.• 
CERES SUPRA doui•os publlcos, a qual permanece a cargo 

da Municipalidade, não obstante haver sido 
· · Srs. Membros do Congresso NacionaL~ commettido ao Governo da União o serviço 
Na inclusa exposição, que o director geral ele de hygiene de defesa da cidade. ·-
saude publicaàpresentou ao Ministro de Es- Solicitando vossa esclarecida attençao para, 
tado da · Justiça e Negocies Interiores e que êsse assumpto, de importancia capital á · so-

.· . este trouxe ao meu conhecimento, :pontle· lução do probléma sanitario, espe1•o tambem 
"'' ra..ndo a conveniencio de subme1.ter ao Con- que vos dignareis resolver quanto aos pr~

gresso Nacional o objecto de que l!li:puciosa- ceitos legislativos rep~tados inüispensavez~, 
,.- mente se occupa tal documento, não só opina atlm de que a l'epartiçao . fe4~ral fique hablw 

.>'aquelle funccionario que, organizada, . como litadaa pôr em pratica, de m'odo . completo 
>ora se acha, a Reparti cão Sanitaria Federal e systema'tico, todas as medidas tendeEtes a 

não poderá. desemJ:lenhar, de modo .. cabal, ~xt.inguir a · feb~e ~ma.rella;, e a acQ~o da 
.·.· .os serviços-que lhe incumbem. em referencia autoridade . samtar1a, que deve exer01tar~se 

c <it~:er á cidade do Rio de Jcmeiro, · que1• aos com promptidão, énergia ~ continuidade, não 
." -:portos maritimos e íluviaes· da Re1-ublica, seja impunemente contrariada ou. ~nnul"' 

mas tambem· e~ pacifica as medidas e orça as lada, á custa de irreparavel preJUlZO da 
despesas necessarias _para se obter l'esult~do saude :publica e 9-e outros in·t~resses. de gran· 

. -~ ~.ll~e.iramente· satisfactol'io. . de . relevancia que cumpre não s~cr1ftcar •. 
< ~: ·-, · Dentre as aHudidas mGdidas, sobreleva !Sara completar a reforma, CUJOS bene:ficlOS 

mencionar a que diz respeito (t transferencia, largamente compensarão as despesas de 9-ue 
.para. a ~dminlstração federal, da policia sa- -depende a sua. reallzaçtto, parece, outros1m, 
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co. _nven.ient_e dispo. r, de modo effica __ z. a_ c_ orca_ -1- A __ s au_· to-r 'ida-des · municipaes _e_ fede __ r·a_ c_s co __ n
d?- vaccinação e d~ rovaccinação obriga to- - stituir ~m. nesta emergencia, um todo h o-
ria~: melhorar o Imperfeito se1·viço sani- . mogeneo e unido e só se divorciaram 
~ar10 dos .portos, dotando-os de hospitaes de depois do declínio da epidemia. Os esforços-
1sola.mento e de estações de deainfecção ; e, -Je umas e de outras tiearam então suspensQs. 
de par cm:n a reor.ganização do Insl.ituto O successo de providencias intelligente
Sorot~eraptco do Manguiuho, crear labo- _mente combirE~da.s e dirigidas não póde cor
ra.toriOs adequados a estudos 4_ue são de responJer (L expectativa geral, po1·que as 
grande alcance pratico e scientitico. dua.s 1~epartições üe hygiene não ruais tinham 

No tocante á vantagom, tambem indic:tda o dil•eito de agir em commum, cada uma 
na exposição feita pelo director geral 'de della.s adstricta ~i. esphera de suas attri
.saude publica, dê sJr elaborado um codigo buiçües. 
sanitario que reja, toda a hygiene no ·arazil, O in·teressc commum dos habitantes do 
o Congt·esso Nacional deliberará o que en- Rio de Ja,õeieo o do seu governo principal 
tender acertado. deba .eu-se, dahi em deante, pela conjuração 

Rio de Janeiro 15 de junho de 1903 u ~ente da.s fun~stas co~~ições de ~ua ~nsalu-
' · bndade, partL CUJa estahllldade mmto w. con• 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. correndo a düssoeiaçi'to dos serviços sanitariQS 
em materia de prophy:axia, a falta de con

'EXPosrçÃo A QUE SE REFERE A MENSAGEM nexã.o de pruvitloncias que na pra.t.icn. deve-
riam ser synel'g-icas, <t quebra. emfim, da uni

. Entre as funcções privativas . da Directoria dade de vis t.a.s e da execução de medida~ q ne, 
Geral dn Saude Publica figuram: pela sua haso scient:ifica segura, pela energia 
ma); o estudo da natureza, etiologia, trata. administrativ<t que as dita, engtolxLm o sa
rnento c prophylaxia das molestias tranE~.; grado maior da. transformação sanitaria de 

issiveis.que appail•ecem ou se des.envolvem uma cidu.de. 
e~ . qu~lquer lól}aliua.de da Rep:Jblica onle A collaboração official não podia ser demo
nao haJa. ,recm•sos matedaes ou serviço or~ rarla. Surgiu, cnt5,o;'o decreto n. 4.463, de 12 
gan~zado ptu·~ a~ pesquizas de carac~er te- ,1~ julho, ~e 190~: .!l~e t~ve .??~? .pcd~a f~n~ 
chmco ou seLeot1ô.co, que se tornarem ne- dr.tmental a nece;-s~Hli~do 1m~._rat1va e maclla 
cessa1•ias . · . _ _- vel de entrega.r· <~ DLrectot'la Geral. de Saude 

· ' _ _ _ . Publica. o sot'viço do hygieno de defe.:~a.· no 
b) .a prestaçao de _succorro~ medwos o c~e - Distl'icto Feúe1·a.I. Esta resoluçào, post Jrior

h;r~rene ás popu~açoes dos Estados, ~ reqm~ mente apprvvada pelo podm• legislativo, 
s1çao dos I'esp.ectivos goyernos, verificado o l;eve, desde us seu:; pr·odrornos, o apJio lncon-
caso de cala.m1dade. pubhca; cional do Prel'c~ to e111 cxet•cicio. · 
. c) o ser·viço sa.nitario dos portos mariti- A invastLo e (lisseminac,\U.o (las molestias 

:mos e fiuviaes. exotlca.s e indigonas! a!l'octa.ndo a.ltos in te-
A execução, mediante ol'dem do Governo, resses IHLCionacs e estea.ngeiros, prooccupa. 

de providencias de hygienc doflmsiva, em in:)t:tnte por instante o govcl'JHJ supremo do 
épocas a.normaes, cvnu·a. a invasão de mo· pai:Jj. 
lestias exotieas ou a disseminação das indl- Si j:i, lhe cabia., nas épocas a.normaes, o 
genas, ua Capitttl d't Republica, cabia. ao ~;occorru aus EstadoJS !etlcr<Los. e. c1n c1 ua.l-

. Instituto Sanitario Federal, quo fvi substi q __ 1101' periodo do anno, a tlirecç~lio sanita.ria 
tuido pela Directoria Géral de Saud.e Publi- dos put·tos mar·itimos o fluviaos, maior tor· 
.ca, em virtude <lo decreto n. 2.458, do 10 nuu-se a. sua ot•bita de l'esponsa.bilidtvie, com. 
de fevereiro de 1897. Accidentulmonte coube a fhculdado quo lhe fui trans!'el'ida. de orga" 
a este dept~rtu.mento da hygione ·suporinten- nizar e supe1·intcndm· a policia sanita.ria de 
der pela ·primeira vez os serviç:os sa.nitarios d:lfesa ·na. Capital dtt RopuiJlica.. 
terrestres no .Oistricto Federal, quando ti- InteiramentH ligatla. á hygieDe de defesa, 
vemos, em 1900, a irrup(lão da JlCSto bu- de quo é dope11llencia intrinseca, a, policit~ 
bonica. ___ _ sanitaria de (lefesa não pótle conquistar be-

Apezà.r da Municipalidade dis110r do um<t neftcios, no ponto - de vista das ___ molesti~$ -
repartiçüo de hygiene ,bem constituida, jut-l· tru.nsm~:ilsiveis, sem o saneamento de met~ 
;gou o Governo da Umão que era~ a.certado :Iucal, sem a reformadas irtsutfime~tes condl· 
a.ttendor · á requisição do go.verno •local, . com _ çees - de saiu briJade do$ domicillos, se.m o 
o intuito .de obstar a propagação do mal concurso e adopção, finalmente, das medidas 
reinante, por um conjuncto ll .. ~rmonico de correctorias a que dà ense,jo, nas visitas sys.
providencias · cent1•altzadas, por um co.ncel·to ,tematicas, a inspecção · fre_quente d<.ts. habi-

uniforme de medidas dictadas e executadas tações, dos logares eJogra.dou.ros pubJIC~s. 
pela administração superior cominfloximli- Agene::;e de muitas anomalias nos.olugic&s, 
•P ade, independencia c segurança de exito. a marcba de muitos estados morb1dos tom 

Vol.V 74 
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·-·sit~ explicação scientifica no mão estado dos Assim sendo, convu·Ia. que aos actuaes 
. . ,predios habitados ·e desoccupado.3, no vicio serviços a cargo da União constantes do. 

' ~ or~anico das coostriicções~- · na falta de aterro -art. 1° do regulamento. a que se refere. o 
e nivelamento· dos terrenos e· em uma série decreto n. 2.458, de lO de fevereiro de 
de transgressões dos preceitos de hygiene do- 1897, e do de n. 966, de 2 de janeiro de 
mestica, o' que, favül'ecendo sobremodo a 1903, fossem addiccionados os que se refe
evolução dos mosquitos; contribue para a rem a: 
~erman~ncia · da. febre amarella. ontre nós. )-Policia sanitaria dos domicílios, .logal 
:·.'Difficilmente pôde pretender-se lucros co1•- res e logradouros publicas, -podendo as au
to~ d13 um systema prophylactico ct\le. g.ira torldades sanitarias federaes fazer pôr em 
em um circulo de p1·ovidencias re.:;t.rictivas, execução as leh municip:tes sobre este as-

. com dous.agentes do execução, um federal e sumpto. 
_. outr9 municip~l, cop dualid~de ~e comp·!- Os serviços hygienicos quo merecem 
... teno1as, ~ d~ g.rtentaçaQ, . com !racGlOUa~ento actua.lmante o maior .cuidado são: o da, 

de ~}trJ.bmço_es, de prerogatrvas e de Inter- propl;lylaxia. da r(~bre amarolla 0 0 da saude 
vençoes. . . . _ . . . dos ,portos, não fallando . nas ·grandes obras. 
. Em duas palavr~s.: _separaca.o de s~rv~ços do saneamento, affectas ao Ministerio da In~ 
homo~e:ne~s ~. s~~dn:-1sao . de resp_onsalnlldades dusÍl•ia: abastecimento de agua, caqalizaçfí,Ó 
t13chmcas lO,dl'V'.lS_!VeiS. . . . . de esgotos; assim como . O beneficiámento da 

Umu.. repartlça~ local . f~zendo . al~ygte~? zona alagadiçrt, peri-urbana que confina coiii. 
.a.ggresslVa, ·. emquanto ~:mtra, da Unmo, faz a-baixada do ~. do Rio. . .. . 

,· :~Imult~neamente a hygieno de d~fasa. A extincção Jla febl'<). amareUa de um~ 
.... . ,;Rea.hza~~e o desn~e~bra~ento fo!'çado de c~dade éurn facto que já está resolvido:. o. 
· _· ·UI;lr orgamsmo admtms.trai.lVo, cujas :pec~s se problema já_ fui posto ~m equação por ex

·. C()mpletam, se sul~ordmarn e q.ue s~ podo~ perlencias decisivas e incontestes no estran
mover·se por um Jogo. d!3 .eo_p1bmaç~es rect· geiro e entro nós a solução já foi . o.b.tida. 
procas e.-nunca pot• · sohcitaçoJs de.:'Igu~es ~u pelos americ:tnos em Cuba. Nada.mals-re.sta 

· antagomcas qne PI'e.toxtem a neutrahzaçao do que seguir n.s pégadas daquelles quo em 
·dos esr~rços desp.end1dos. ·· . . cerca de dou.:; annos conseguiram .extirpar 

A fusao da .hygtene agg~aS$1 va c defenslva_. do solo cubano uma epidemia que dizimaV;it 
separadas .h9Je por. ft•on~elras abstract~s qu.e ininterruptamente aquelhs ,paragens havta 

.só ·l_!m csp1~1~o su~ttl .Pod~ conceber, e asp1- muitos seculos. E', portanto, um facto con-
raQao :\drmn}strat1va 1na~1avel. summado, não nos resta mais que. repetir o 

. Pot' el.la ·VIS:.t.-se . destrmr,. sem del!lngas, _a que já foJ feito,não se trata, portanto de um 
complox.1dade em um serv1çp pubhco qu~, ensaio, nã.o é uma. oxperiencia. a tentar, ~~ 
por sua na~u·:·o~a. t1•anscoodonte, dove Pl'.l- repetil' uma. co usa quo já foi oxperimenhda 
mal' pela stmplJcldade. com succosso, ê dar oxocu~ão a um plano 

· · Tambem no ponto· de vista da prophyla- que jil foi t1'açado e que, sendo seguido, dará. 
:ida, idto ê, com o intuito de prevenir e com- fata.lmente o mesmo rosulto.do que deu em 
bater as molestias.que tenham de invad.ir uu outt•as mãos, si for .posio mn pratica. nas 
que existem na Ca.pital .. da -Republica, não mo3mas condições. Não · é uma idéa original 
convém ao seu governo deixar do associar a c nova, passivel de controvorsia, é um f'acto· 

-~ · ·hygiona dos portus á de terra, . integt•ando realizado; ú uma idéa victoriosa. que aba.ndo~ 
nesta ·os reourws de agg1•essão e de defesa., nou osarraiaes da hypothese e já adquiriu os
aos· quaes se filiam o isolamonto e a desin- fóros de facto positivo.Si os americanos con· 

-~- · facção nos casos opportunos e a policia se- seguiram exterminar a febre amarella d.fr 
_ vera das habitações; ' dos logal'es e logradou- Cuba, não ha razão para quo não consigamos o 
·ros publicos, do primeiro al> ultimo dia do mesmo ent.re nós. Conhecemos os meios ,postos 

• · anno, corno base primordial do ataque aos om pratica, .ostarnos de posse das bas,es 
' · . fôcos domi"cili.t~rios de moles tias transmíssi- scientitlcasdo processo de que se lançou mão.; 
.. · .. veis. · ·. · tenhamos .os meios :ina.teriaes de fazel-o -: 

. . ''_ Com a org~nização vigente, que div1diu a dinbeiro' .. e leis que garantamaexecução da$ 
hygiene terrestre em aggressiva. e d~fensiva. medidas, ·que, t'atalmonte, conseguiremps o 

/ teremos ·que lastimar, de um lado, a ineffi- mesmo,tlm. Posto o problema neste pé, res·
. c.a.~ilt.de recursos pmciosos para solução do ta-nos-· synthetizar a questão na sêguinte 
p1•pblema. sanitario e, do outro lado, o anni- phrase: ·. Cessa~·ci a feb,·e amarella no R(9 d~ 

: .q:u~Jamonto das operosa.s tentativa:; das auto Jane~ro, desde que o Congressoforneça os ele· 
' · r~~a{Jes •. fedcraes, desfoihs com um unico mento$ gue delle dependem. Que o Gover.n.Q 
sdprô· pela, ausencia de investidura exe- disponha de dinheiro o das leis que ,iulga!le
cutiva contra os violontudores da saude pu- cessai•ias, e a febre amnrelbt no l~io será ~m 

· blioa, brevê•·um· mytho. 
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._;: ,EstalJelecida essa preliminar, mo:stremos !.ser feito com a maior intensidade e extensãó· 
em largos traços em que consiste a prophy- nos .periodos inter-eptdemicos; é a chamada 
la:x:ia·, apontemos os meios praticos de ex- «campanha . de inverno». A destruição dos 

. ecutal-a:;~ As verdades adquiridas c que ali- mosquitos compõe-se de tres partes :. 1°, de-
'" ce~çam todas as medidas são as ~~;!guintes: struiçã.o do insecto adulto; 2°, destruição 

lo, ,a febre amn.rellt\ é produzida por um mi- das larvl\s e nymphas ; 3°, destruiç~ão ou res· 
crobío que é encontrado no sangue do doente guardo dos locaes em q_ue 0 mosquito adulto. 
apenas nos primeiros dias da molestia; 2°, o fecJlndado, om estado de hibernação, possa 
IIl~cro~io da febre ama relia não se transmitte depositar os ovos, quando o permi ttír~m .as. 
pelos meios de contagio habituaes, de homem condiç!õos do meio externo (temperatura.t 

• a :hQmem; 3°, para que se dê o contagio é humidade, etc). A destruiç~ão dos mosquitos ' 
preciso que o microbío soffra uma. evolução adultos . deve· ser feità, de preferoncia, nos .. 
no organismo de um hospede intermediaria tócos da epidemia anterior, onde devem exí3-
quo é representado por uma especie de mos· fi r em estado de hibernaç~c.to mosquitos infec
q·ui~q: o mosquito rajado. a «ste.:somya fa.- ·Cionados, que aguardam a primeira oppol·tu- 
sciata»; . 4°, a . febre ainarella só ataca, em · nidatle (e1ovação da tempm•atura, ambiente) · 
geral, as· pessoas não immunes que são, na pa.l'a contaminal'em os indivíduos não im-
re.~ra geràl. representadas pelas crianças e muoisa.dos que ·por ·acaso encontrarem . . A, 
pelos indivíduos recem-chogados ao fóco em destruição das larvas o nymphas deve set• 
qüe . rei'na a molestia. Porta,nto, para. que feita tambcm, ou pela dcs·truic;ão dos ac
haja a · fepre a'ITJ..a1•ella ( ! preciSO que, alllffi ClliDUlOS ÜO agua em: que OX:ÍStam OU J>Ol' · 
das condicões mesoloJicas nece.ssa..rias á. evo- outro~ meios adeq ua..dos (Kerozm~e, creolina, 
lução da febre amarella, se congreguem os cultut·a de certos peixes o plantas) quando · 
seguintes elementos: 1°, microbio da febre es_,a destruição for impossível (Ln.gos, rin.· 
amarella (que so encontr•a n.o sn.ngue do ama- chos, ·etc.) · · · . . . 
rellento nos primeiros dias da molestia); 2°, A abolioü.o dos lpcaes em que se furmam. 
m:csquito tPansmissor especial; 3°, individuas os mosquitos consiste na destruição de totto ' 
som ·estado de r·eceptLvida.de . . Assim, :pois o accunmLo de agua domiciliar o pcri-domi· 
a :pr•opbylaxia da febre amal'ella consistirá ciliar o essa opera(lão· deve ser repetida, ao 
em · impedir a fo1•mação do cyclo «microbio- m(lnos mensalmente, em todos os domicilias, .. 
mosquito-indivjd~o ' roceptiveh~. O microbio de uma maneira systematica, por isso qu J é 
só poderá desapparece1• quando desapparecer de mais on monos um müz o ternpo que o 
o .. ultimo ama1•ellonto e o ultimo mos· mosquito 'leva pa1•a, :-Jallindo do ovo, attinglr· . 
quito• infect:.Ldo. O primeiro passo, pois, "' desenvolvimento compati vel com · a. pos· . 
a. dar · ó irn}Jedh• que o mosquito se infi- tnra de novos ovos. Para essa campanha de· 
cione no doente; pol'tanto, quando houver inverno, ·faz-se nü;.;ter urn · grandu pessoal, 
doentes c! preciso protegcl-os contra a constituido, sobretudo, portra.ba.thadot•es,l)c· 
picada. dos mosquitos, o quo se pódc fazer. dreiros, etc .. dotados de mat.crial noccssal'io, 
no proprio . domiciJio, por . meio de dis- de mouo <tue to .las as casas da cidade sejam. 
positivos especiaês, que não acarretam o visitadas uma vez })Or moz e os ·fó~os de ft!bre 
mínimo jncommodo n.o doente e á sua fami- a.mu.rella o sejam rtuinzcnalmento. Ou~rosim,. 
lia, 'nem trázem constrangimimto ao medico é necossario cgw hujn lois ctue prolnbam a. 
assistente. Ma.s como o doente ü S;)bretudo cxi::\tencia.. de depositas ern que ~e . possa t,t.C
perigoso nos _ primeil•os dias. de molestia, é cumular agua, assim como se ostaboleça,!U·· 
de indoclinavel necessidado que a autoridade ccrtus principio~ referentes á constr·ucç~o 
Banitaria tenha conhecimento dos casos o das casa.s (inclinação das ca.lhas, protecçao 
majs cedo possível. Para que srr tornom ef- das caixas daguu., proh1bicão de certos ob
fectivas essas providencias, é preciso que a. jectos de o1•namenta..ção, repuchos, tinas, etc.) • 
autoridade sanitaria disponha de lei::~ que: Outt•osim,convém tambem C{liC o Congresso .. 
I o, o:briguem os medicas, chefes do família, estabel13ca uma lei severa, autorizando o fe
eta~ a · communicarem_ á autoridade sanita· chamonto .dos domicílios por mJtivo . <La. 
ria· as molestias de notificação cumpulsoria, saude publica., autorizand() a den:wlic~o com
entre ·as quaes se achu. a febre amarella; 2°, pulsoi•ia, a expensas do p1'opr1etano, pelo· 
obt•iguom os indivíduos a. não se opporem ás pessoal da hygiene, assim como uma, lei per
medidas de isolamento, punindo for,emente mittlndo. os melhoramontos compulsorios a. 
aquelles que se levantarem contr .. t, ellas ou expensas do p1·o:priet~nió. • 
que, ':Protestando a melhor vontade lmrlarom Restam agora as medidas referentes aos. · 
as medidas postas em pratica. Assim . se individnos · om ostado de receptividade_. 

dmpedirá. a. conta.mínaçã.o do mosquito. . . Para isso será installado o serviço de vigi-
·' A segunda medida. prophyl~tica é o ex ter- .lancia . sa.ni~ai·ia, q_ue será exercitado so~rc .. ,. 

minlo .do mosquito transmissor da molegtia.. tres grupos de pessoas: · to, sobre todos os m
Esto serviço é de summa importancitt c dev.e dividuos t•cceptiveis 01.1 não que ostivorom .. 
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~:,.:emcontactocomos tnnar.ellentos .; 2°, sobre . ·· Há ainda a attender a .· outras medidas qu~ 
·.·• ... todos os indivíduos ·pro:venientes. do interior merecem particular · attenção. Assim, ê da 
·;-: da Repüblfca ou dos portos nacíonaes ·ou es· mais alta conveniencia. estabelecer-se ·uma 

trangeii•os, que venham íixar residencia ua severa lei sobre vaccinação o revaccínação 
.cid.ade do Rio de Janeiro ; 3°, sobre as cri- olJrigatorias, moldadas sobre a celebre lei a.I~ 

· .ançás· . . ·· ·. · •·... .. ·. ·· . . l~mã de 8 de abril de 1874, que tão -benficos 
, ·: · Estas dév:erã.o ser. protegidas põ1· instai~ resultados produziu, acabando, ·por assim 
· -lações especiaes.nos éstabelecimentos de ha dizer, com a vario la no Imperio Allemão. · 
. . bitaçã;O. collectiva, ·. como coUegios, usylos Finalmente, de_.;tle já convêm :-~.tteoder ao 

': ~ etc., ou por mosquiteiros. nos ·· domici1ios serviço sanit:Ll'io dús portos, .que é verdadei-
: particulares. ·- ramente vergonhoso. E' im.prescindivel es- , 
> ., Para que .taes medidas se tornem, cffecti- tabelecer estações de desinfecção nos prin
( .v:as,-haverá convtimiencia de leis que esta cipaes portos, assim como hospitaes de iso-
~ beleçam: 1°, a obrigação dos individuas se lamento. 

::: sujeitarem â vigilancia; 2°; ao recemchegado Como medida final, seria de · grande vau
::: de indicar o domicilio e . communicar a ·mu- tage-m,. a organização de um co digo sanitario 
-~ dança de residencia .; 3°, impedimento da pelo quaJfosse regida toda. a hygiene no 
·.·,entrada de immigrantes pelo porto do Rio Brazi.!· '· . . .. 

.. ·· dé ~Janeiro nosmezesem que -costuma grassar Para '·a organização dos. serviçosdeaccordo 
·.: a febre amareUa; 4°, a obrigatoriedade de com as idéas acima expedidas, haverá ·ne

. ·.tnstaUações adequadas á protecção contra os céssidade deum·credito>de 5.500:0,,00$, de ac
.:':)llOSqúitos nos col.legios, asylos, hoteis, casas curdo com a ta.bella annexa. 
;·;~;, de . pensão·e. outras habita,ções . collectivas· ·. Conviríaestabelocer mais .. que . o. _pesso~l 
'_:,,_:que costumam ab:J.•igar Yütjàntes; assim como medico encarregado da . proph~laxia. da febre 
·~ ·ue mosquiteiros ou telas d~ arame, nas casas. a.marella fvsse considerado · em. commíssão • 
. · ... p~rticulares, ao menos,. nos quartos em que Si, porém, fôrconseguidà a extincção da mo~ 
.-.dormem as crianças. . .• . . lestia; dentro de tres_:annos, a contar . . da pro:. 

. .Com a. pratica das· medidl~s ácima · l'efel'i· n:iulgação da ultím ~lei. referentê: a.talservi
_das,.a febre amarella desapparecerâ certa- ço~ o referido ·pessoal:será · considerãdo · e.ffe
inente do nossa · cidade. Mas, para que .as ctivo com os mesmos vencimentos : que per- . 
mediJas lembt•adas possam ser postas em cebeu durante.a extincçã() da.. · molestia~ ·No 

. ·pratica, é indispensa.vel uma organização es- caso contrario, será. o pesiJóal. extraordioario 
. pecia.l dos serviços de hy.dene acLua.lmente di::;pensad.o, voltand 1 os actuaes funcciona.rios 
· existentes e que consistem: 1°, augmento do federaes a pm•ceber os antigos vencimentos. 
· pessoal quo dove1•á ser ?'emttne,·a.do de m.a- Cumo meJidtt.de grande ·alcance. pratico 
néi~a a porie~ consa{/1"a1'•Se eroclusivam.ente ao e sclentitico, é de indecllnavel neoessidade a. 

. ser1Jiço reclamado pela ·· saude publica; 2°, crea.ção de la.boratol'ios a.anexos aos hospi
·'reorganização do serviço demographico, que taes de isolamentos, aos laza1•etos, assim 

.. ·será a. bt~ssola indica.(lora não só dos fóco~ a. como a. organização do actua.l Instituto So-
.atacar, como tambem das. conquistas obti- rotherapicv de Manguinhos, ,que deveria ser 
. das pelo a. taque instituído contra os fócos; .tr•ansfo1•mado num Instituto para o estudo 
.3°,a adaptação e construcçãotlepa.vilhõeshos- ,das. molestias infectuosas e t1•opicaes, de ac
. pitalares adequados para · o isolamento dos cordo com os moldes do Instituto -Pasteur de 
indigentes ou o isolamento compulsor1o das Pariz. 
pessuas que não se sujeitarem ao isola.men·to Fjcaria. este instituto encarregado do pre• 
domiciliar; 4°, a crea.ção de um depa.rta- paro de tod~·s os ·.s.ôros therapeuticos, vac-
me!lto do Pod:er Judiciario,appensoáreparti- cinas, tratamento \anti-ru.bico, preparo de 

~; : .:.ção da saude publica e encarregado de pro· fermentos ·para a. industria, do ensino da. 
•.,. ,~essar · summaria.mente as ·multas . impostas bacteriologia. .e parasitologia. e ·se .transfor
;;;:.::por infr~~cçõe~ cont1•a a saúde publica; 5°; uma marJ.a"nun:l .nucleo de estudus e:x,periniuntaes, 
:· ··:reP,artição de · engenharia saníta'ria.. · que mu'ito< ~oné_orr.eria .para . o nosso nome 

·· Isto quantoáfe,bre ama.rella.. ·no ·estrangmro. 

· 1 Director ,geral ••...••••••••••. · •• , •••.•. • • 

Serviço· de •ter,·a 

10 . Delegados de saude a. .•••••.• ··• 
65 Inspectores sanitarios a.; ..••. ~ 

1.:800$ 
9:000$ 

~5'er1Jiço de pt·opltylao:ia .· da · febt·e • arnafella ' 
l Inspectol' . do serviço •. • ;· •• · ~ •••••• : ••••••• 

18:000$000 

l08:000$GOO 
585:000$000 

·14: 400$000 
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SESSÃO EM . 23·DE ~ ..S~TElVfBRO DE 1903 

10 Auxilia1•es do se1•viço de pl'ophylaxi<~. da 
febre amarella a............ 10:8005 

1 Administrador ..............•....•...•.. : 
1 Almoxarife ....... : ..................... . 
1 Escriptueario-arehíYista ............ -~ .. -'. 

70 Estudantes a. . . . . . . . . .. .. .. .. . 2:400$ . 
1.200 Trabalhadores a :3.~000 dial'ios ........ .. 

200 Capatazes a . 6$000 diarios .•........•.. 
9 Chefes do tuarma, a.......... :~:600$ 

18 Carpinteiros a ......... ~~ ··.... 3:0()0$ 
18 guardas do la classe a........ 2:400~ 
18 guardas de 2a classe a ...... : . 1 : 800$ 

Material ............ .... .................. . 

Sec1·etaria 

l Secretl\.rio ......•........•..........•.. , . 
l . Chefe do secção ...............•.. . ..... 
1 1° officil\.1 ... ·•··· ...•..........••..•....•.... 
1 Arclli vista .............•. , ............. . 
l 2°_ official. ; .........•................... 
7 Amariuonses a................ 4:200$ 
1 Interprete •............•......•.......... 

· l Porteiro •...•••..•..•....•... · .......... . 
4 Contínuos a.. . . .. .. . .. . . . . . . . . 2: 400$ 
6 Se;rventes a. • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :200$ 

Inspecto1'ia de isolmnento e clesinfecçtio 

1 Inspector ...•...................•...•.•.• 
1 Administ1•ador ........•..•.. , .•... : ..... . 
2 Escriptura.rios a.............. 3:600$ 
2 Encarregados de secçdio a..... 3:00. 0$ 
5 Chefes de turmas n........... 3:600$ 
1 Deposita rio arrecadador ......••...... ~ .• 
l Po1•teil·o ............................•.•• 
2 Contipuos a .............. ,.... 1:800$ 

Pessoat sem nomeaçt!o 

10 Dosinfe~tadores do 1n classe a •. 
20 Desinfectadores de 2a classe a .. 

1 Ma.~hinista .................. . 
3 Foguistas a ... ; .............•• 
1 Feitor das cocheiras •.......... 
2 Ajudantes do feitor a ....... , ..• 

.20 Cocheh·os a ................... . 
20 Serventes a ..........•........ 

. Material 

2:400$ 
1:800$ 

1:200$ 

1:800$ 
1:500$ 
1:200$ 

Sustento e forragens de animaes .• ~ ... . 
Combustível e lubrificantes;. ,, .......... . 
Desinfectantes e desiufecções ..•......••. 
Conservação e ·t·enovaçã.o do material ••• 
Expediente, . asseio e eventua.e:! •••......• 

Repc:1·t i çtto demo [Jrl!!Jhica 

1 Demographista ......................... . 
2 Ajudante:; · (medicos) a ...• • ~.:. .. ·' 7 :200$ 
1 CartogL•n.pho ..... "' ...•.• ••· ·· ....... ...... r 

3 Auxiliares a ............. ~.. . ... 3:QOO$ 

108:000$000. 
7:20ó$000 
:3:600$000 
4:800$000 

168:000$000 
1.314:000$000 

438:000$000 
32:400$000 
54:000$000 
4:3; 200$000 
32: ií00$000 

600:000$000 

9:600$000 
8:400$000 
6:000$000 
5:400$000 
4:800$000 

~9:400$000 
3:600$000 
3:600$000 
9:600$000 

., 7:200$000 

14:400$000 
7:200$000 
7:2000$00 
6:000$000 

18:000$000 
2:400$000 
1:800$000 
:3:600$000 

24:000$1)l.ll 
30:000$000 
2:400$000 
3:600$000 
2:400f!:000 
3:600$000'· 

30:000$000 
24:000$000 · 

48:000$000 
O:On0$000 

32: 000.$000 
30:000$000 
10:000$000 

0:600$000 
14:400$000 
.4.:800$000 
9:000$)00· 
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' ANNÀES . ·nA CA!\IAHA 

Labó;·atoi'ío bactcríologico · 

·1 CÍlefe do lalnratorio ..................•.. 
5 Auxiliares technicJs a......... 6:000$ 
•1 Servente~ a................... l :2Q9:ti 

Mate,·ial 

I~stru~nentos, appa1•elhos e reactivos ..... . 
B1oter1o ...•.....•....••.......•..•.••. • 

. Objectos do expediente e livros ...•....... 
Asseio e dcspezas eventua,es .••..•.....•.. 

Fiscalizaçc'to do serviços de plwl"inac:'as 

4 pharmaceuticos a ........•..•• 4:8üü$ 

Saude dos p01·tos 

5 Ajudantes dodiPeotor a ...•.•... / 9:600$ 
4 Medicos auxiliares .a •.••..•...• · ·- 7:200$ 

Engenhm·ia sanitm·Ja 

:3 Engenheiros sanitarios. a .. ·..... . 9:000$ 
1 Procurador dos feitos da hygiene publica .•. 
1 Çobrador ..• ·, ..•.• ~ •••......•....•...• ~. ~. 

Instihtto So;·otherapico I•edeJ·a~ 

.5 Medicos dos hospitaes a .....•. , 6:000$ 
2 Dírectores dos h.;spitaes a..... 9:800$ 

Laza.retos {construcgão e adaptação) ..... 

Ve;·bas -nd·o modifiw 

Material para a · repa.l~tição central~ ..... 
EstaQão da visita do porto (pessoal sem 

Dl>meaçã.o) ••••••• , •••..•••••••••..•••• 
Ma.torial. ••...•..•.•..•.....••.......... 
Lancha. das c:.>l_c;>~ías d3 alienados (pessoal 

. sem no1neaçao) •....•......•.......... 
Laza1•eto da .Ilha Grande . .. .....•.... ; ...• 
Hospital de S. Sebastião (menos o di-

re~tot•) •.. : •... I •••• , •••••••• • ••••••••• 

Hospital Paula Can lido (~en?s o .di rector) 

.Estados 

~ 1~ disti·icto sanita1•1o 

s .. Paulo •..• ·.· •.....•...•...•...•.....•.••..•.. 
Rio Grande do Sul. ••. , .....•...•.. , ..• · •....•. ·• 
Para.ná ••.••.•••.••••.••. , •...•....•..........• 
Santa Catharlna ..... I ••••••••••••••• , •••• ; ••• 

. Espírito Santo ................ . .•••....•...•.. 
Ml.l! tto G1•osso ••.••.•...•...•..•••••••.••. ··, •••• 

2o díst1·.icto sanitario 

Perna.mlJuco .................................. . 
Ba.hia·;·., .· .. , ...... ; ... · ......•..........•......• 

·Alagôas .•••... · . . .......•..•....•.....•.•••.•.. 
Sergipe e Parahyba ......................... .. 

9:600$000 
:30:000$000 
4:800$000 

3:000$000 
5:000$000 
2:000$000 
2:000$000 

19:2Q0$000 

48:000$000 
28:800$000 

27:000$000 
l2:C00$000 
:3:600$000 

:30: 000$000 
19:600$000 

256:141$000 

41 :300$0JO 

38:120$000 
4:50~$000, 

li): :366$000 
81 :6S3~000 

145:800$000 
71:420$000 

:i7: 15o~~·ooo 25: 2oo; ·ooo 
11:460. ·ooo 
14:820. ·'000 
10:260~000 
4~700:-,;000 

28: lC0$000 
~~7: 150$000 
. 12:300$000 
19:920$000 
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"· SESSÃO E.M 23 DE: .SETEMBRO DE 1903 

3° districto sanita rio 

Pará .. · ........................•.............. 37:150$000 
29:880$000 
ll :640$000 

1\Iara.nhão e Ceará. •.........••....•......•.... 
Rio Grande d·J Norée ......................... . 
Piauhy ....................................... . 9:260$000 

10:260$000 
20:920$000 
50:600$000 

.-\.mazonas ...............................•...• 
Hospit:.tes de isolamanto n~Js Estados .......... . 
Ser.víço quarentena-rio em .Ma.tto Grosso ...... . 

166:300$000 1Iate:ial geral.. .....• ·'· ....•........••......... 

5. 500: 00')8000 

Rio, 22 de m~tio de 1903. - Gonçalves C;·H:;. 

N. 15-lo. seeção-ConsethJ 1\Iunicip:Ll do 
Districto Federal, 14 de setembro de 1903. 

SI'. Presidonte da Cama.ra dos Deputados 
-Tenho a· honra de leva1~ ao vosso cvnheci
mcnto que o Conselho Municipal a.ppx..ovou, 
em sessio de ho,je,a seguinte indicação, apre
·Sentada pelo Sr. Intendente Oliyeit·a Coe
lho: 

«Como, ·com.louvi1velfranqueza., ·· confessa 
o Sr. O r. Prefeito, ha uma verdadeira anor
malidade no serviço administrativ:o t•efe
Tente á hygicne, anormalidade essa creada 
paio decreto federal n. 4 .463, de 12 de junho 
·do·anno passado, que avocou para a União 
os serviços de propbylaxia de defesa, dei
xando á Municipalidade o relativo á vaccina.

. ç~ão anti-variolosa. 

Esta · situação cxcepcion:1l, descentl•ali
:zanolo um serviço que se deveria unificar 
. e que é de natm•eza eminentemente mu
nicipal, colloca o Prefoito em con,lic.~ões de 
não pod,·r informar acerca. úo estado sa.nita· 
rio dJsta cidaue. 

Áccre::;ce quo ha inst~tllações nesse ramo 
de serviço que, custeadu.s pela Munidpali
·dade, aproveitam, em sua maior partu, á 
União; para exemplo b:.~.:~ta citar o -Nec~o
·terio -ve1•da.deiro complemento do serviço 
.:Pul1cial, e que e.:;tá a. ca1•go e é custeado pJla 
Municipalidade. 

Com esta e ouGra.s applica1;:ões m:mos l'e" 
gu!ares E-os din~eiros mu~ici~aes, so!fre a 
instrucçao publica de.:;te D1strwto, CuJa po
pul.açãv tem augmbntado consíJeravelm.ente 
.em_ uma área já. bastao Le extm1sa. 

Em vista do exposto, indico que o Conse
lho Municipa.lofficie ao Çongt'03:so Nacional 
··sobre a neceslfida..LO de so unificar o serviço 
san•tario, llcalldo ellc a carAo da. Municipa
lidade, ou que, }Jelo menos, a Uniilo custeio, 
_pela. verba destinada á poli ela, o serviço do 
N ecroterio. -· · 

Saude e fraternidade. -EnJas jlfol'io ele · Sr> 
.J•>·eíre, ·l 0 sec~etario. » 

~. 235-1!)03 

Redacçlto para 2a discusst7o do projccto da 
nzinotia da Comm.íssão de lnstntc<-;tío e 
Smule PHblic(~ em · su.bstt-tttiçao a conclusão 
do parecer n. 106, deste armo, da maioria 
da mesma Gom.mi.<sao, autol'<.~ando o Go
-ve1·no (! conceder, no con·ente anno, uma 
segunda epoca cfe exames aos estudantes de 
preparatorios 

(Vide parecer n. 106 de 1903) 

O Congresso Nacionalresolve: 
Art. 1 . o E' o Governo autoJ•izado a ci)nce

der no corrente a.nno, uma segunda época 
Je ~:ornes aos estudantes de preparatorios, 
abrindo pa.raisso o neces!:lt\rio crc.ât.o. 

.Art. 2.o Revogam-se as üi~posições em 
C·Jn tra1·io • 

Sala ,tas G .. nnmissões, 23 de setemb1·o de 
1 uo:J. -Henrique Saltes. presiuento. -l!ricio 
Filho.-Tei(l:ei1·a Brandrlo (Estado do H.to).
Malaquias Gonçalves. _,_Saty>·v Dias.-Valois 
de Castro. 

O Sr. PretiJidente-Estando adcan
ta.du. a hora, designo pu,ra ·amanhã. a se-
guinte ordem do dia: · 

l a parte (ate 2 1/2 hora.s, ou antes): 
sa. discussio do projecto n. 267' de 1902, 

autorizando o Poder• E:<ecutiva. a abrir ao 
Ministerio da Marinha O cr·edi to extru.ordi
nario de 850:000$ para .P.,agamento dos con
certos no~ cruzadores Tirade.n.tes e Benjamin 
Consttmt,cruzador torpedeiro T~~PY e vapor de 
gnort•a. Oa1·los Gomes; 

2a dhJCussão do projecto n. 234, de }903, 
autorizand.J o Poder Executivo a abrtr ao 
Minlstorio da JustiQ:1 e Nugocio8 Intet•iores 
o credito ex tra.rOL•dinu.l•io do •l: 000$ part~ pa.· 
gl\mentJ, no peL•iodo de I de sctomiJl'o a. ::Jl 
do da~embz•o, aos pt•o!'OiiSOrc,'i Lias cttdoh•u.s do 
loglc;• e do llttoru.~ux•a., l'ec(mtomC3nto Cll(UJ,du.s 
no Gymnn.slo NncivQn.l ; 
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.. · ... . 2a.. discussão do proj~cto ·n. 235, de .1903, 
.. . da minoria .da Commissão de . Instr·ucção e 
'>§aude Pu Mica em substituição· á. conclusão 

do parecer n. 106, deste anno, da .maioria 
d~ .•. mesma . commissão, autoriz~ndo ·o go

. vérno a conceder, no corrente anno, uma 
segu.nda épqca de exames a.cis estudantes 
de .preparativos .; ·. . · 

· .· . ~ ,, Continuação da 2a discusJão d~ . projecto 
· .. \ n,·;: llü A, .. de _1903, (do Senado)' isentando 

do pagamento de impostos de importação os 
··materia.es importados pela MunicipD,lidade 

.... :· 

tado em virtude da co-participação com ·a. 
revolta. de 6 _de setembro; . . • 

2a .l}ar~e (ás 2 l/2horas, ou an.tes :) · 
Continuação. da 2a. discussão do projecto 

n. 329, de 1901, declarando da competencia 
privativa da União decretar imposto, sobre 
,5eneros de orjgem estrangeira-, e dando 
ou1.ras pruvidencias; . 

Continuação ; da 3a discussão do proje.cto
ri.. 170 A, de 1903, substitutivo do projecto 
n. 105, de 1902, que regula as marcas de 
propriedade dos animaes mua.r, eavallar · e 
vaccum em todo o territorio . da RepubUca·~ ·.::-:de Florianopolis para o fim exclusivo . . de 

seecm empregados em obras de esgotos, 
abastecimen1ios deagua., illuminação e viação DECLARAÇÕE.s 

urbana d;t cidade ; · · ~claro que votei contra o projecto n. 230·, 
. · , 3~t d.lscussã.o do pr,ojecto n .. 365, de 190~, deste anuo. . . . .. . . .·: 
auto1•izando o Poder · Executivo a abJ·it ao . ~ála.: das sei>sões, . 23 de · setemb1•o de HJ03. 
Mi!lísterio da. Justiça. e Negucios Interiores o -Ge1·1nano Hassloche1·. · 
.c~edito. o~traordinario de 10:300$ para.. in- . . .· . . . . . .. . 

t,.,,· ~tlemuização ~o· lente doGymnasio Nacional, _Declaro que, s1 estn;esse presente a vota~ 
;;,,,>.~a,char~l.João Ribeiro. da despeza ;feit::t cçHn· çao. da tabella ~do_.proJ~cto p; .~ 118, . d.e, 190$:. 
·.;..':~:;ã;;-J)U.l:;llicação das obras H isto ria do Oriente e: teria . votado - nao- 1sto e, con~ra a ta-
:< ~a~·ééiti''e Historia. do Brazil · .· .. . - . bella.: ._ - •. ·_. . 
::;: r ·· 3a. discussão do prÓjecto n. ·205, de ' 1899, . Sala das s~ssões, 23 de setem'bro ·de 190~~ 

-aütoriza,rrdo o ... :Poder Exe.;;ut,ye a conuar a ~Barbosa ·L~ma, .· . _· .. . · 
; : , M~iioel Joaquim 1\iiacha<fo, · para todos os Levanta-se a sessão· ás 3 hÓras. e 45·m~
,,.L 9f1:8itos~ o tem:po que lhe · tenha sido·üescon- • riutós da tarde. · 

·· ' -;· - .·::: :· 

Presidencia dos Srs. Pende~ Guimco~ães (pl·es~dante), . Oliveira Figueiredo (1° · ~ice-zn·esi;... 
dente) e .Paula Guinw1·t1es (presidente) 

-.: • ·.fio meio-dia procede:se á chamada a. que· RodriguJs, Hermenegildo de· Moraes Filho, 
réspondem os Srs. Paula .Guimarães, :A:lencar: JoaqUlJil. Teixeira Brandão,BernardoA:tltonio, 

:'(3-uímarães, Thomaz Accíuly, W\l,nderl_ey de· .coat<l. Netto, Aqui no Ribeiro, Carlos Cav:al:
MendonÇa, Joaqllim Pires, Eugenio Tourinho, canti, Paula Ram,ós, ·Abdon Baptlsta, Eliséú 

. . Antero Botelho, Aurelio Amoz•irn, Luiz Do- Guilherme, Germano Ha.ssloche~, D'omingos·. 
· ·:, mingu~s, · . .tt()drígues ,.fernaodes, Anizio de , .Mascarenhas, .Cassiano 4o Nascin:1ento, Yes
,;· . Abreu~ Sergio Sabaya, .Gunçalo Soüto, 'fava~ ' pasiano de .· Albuquerque e Homem de Car-
i~;;y- res de Lyra~ ·Etoy de Souza:, Fons~ea., Paula, valho. · 
:; ''·'~e·: SHva. •.. Walfredo Leal · .A:bdon MHarrez : Abre·$~ ~11: sessãiJ. 
0;~:::.'I'eixeir~ ele 8(~, Ermirio · 'coutinho, Celso d-~· . 
:._;:;}So'l:fza,, -Bl'ÍCÍO Filho, Joviniano do Qarvalho, E'1icfá;·:e sem debate ~pprova.da a aotn, da. 
;~;::,~~~1i~,b~Uo :F~reire, Felix Gaspar, Su.-tyro ·Dias, sessãp antecedente. 
: ·~·?~ Pa.r$lnhps 'Montenegro, Be1•nardo Horta; MO . . . :~;, . . . .. ·.· . . . .. .. .... . . ... ·... . . .. .· . . ; 
;;:; : rei'ra_l).omes,I-Ieredia. deSti,Sá ·Freire, Gal-• . O Sr. AleocarGultn.arãe•, (1° 
'~ti~· ;v~o . Bap;tis~a, Sil'va.Gas'tro, . La~t·i~do· Pitta,; . §e,cretM~so)procede á.. leitura do-seguiqte •. · . 
<~,;;fGruv-ello ya.-valca-nt1, ·•·· Gu.rlos • Te1xmra ·Bran-; 
~~~;::q~()C~-osé BonifaciQ, Carneiro ·de ·Rezende,;~ ... EXPEDIE!:lTE-
i<;/BlJello. (te 1?8itva; · Carl0 r O ttoni, Ma.no~I:. · . . . . . . . . . : 
ti'f:~ülgêncía,· -Nogueirth \Vence;láo Braz, Mo-'· ~- . Requerimonto de João Tiburcio Fi1,1za 
:· · rêira/"âà Silva, ·A.rnoLpho t\:zev-edo , . Amaral' Lima, pedindo · um a.uldlio pecunlario ,· para; 
·- :-qes~r; Forr.çira:Braga, •Eloy Chavosr Cand'ido o. ,constt•ucçã.o do um1t fot•miclttvol . arma q_e~ 
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SESSÃO El\I 2>1- DE SETE:MBJlO DE 1903 

guerr:.\ denominada adiziwria insta11tanea e 
funccjomtndo sem polvo:'a e sem estampido. 
-A's Commis~ões de :Marinha c Guerra., Fa
zenda e Industrias o Orçainento. 

1\'s vezes, quando lia as invectivas,Ille pa· 
rccra que o meu substitutivo nã.o tinha. sid(]\ 
liuo, o que o malsLnwam do outiva, ou J)elas 
primeircts impt·cssõcs, ou so referiam a alp 
gum outl'o projecto. 

O Sr. P~_ranhos ])J:ontenegro 
-Sr. Presidente, ro:;pcito muito a im
prensa. 

Reconheço o seu direito de u,preciação, 
de analy:5e, de critica e até de consura, ·; 
mas, por isso mesmo, qnc apre;!io muito os 
seus conceitos , sinto-me da,-; sua.s inju:3tiças c 
não posso louval-a quando clln. occupi1·SC de 
questões, sem ostudal-as profuouamente, só 
pelas primeira,s impressões. 

Não sou um suspeito ti, imprensa. Circmn
stancias diversas fizeram-me typographo, re
visor, redactor c até fundador de jornues. 
Encetei a minha carrciea politica, lutando 
na imprensa e, quando algum tempo estive 
della afastado, fui não obsl,anto um obscuro, 
~1us ass1duo collaborador do jornalismo. 

Volta,ndo a militar activamente na poli
tica, cvllOtlUet-me com outros cornpanheirus 
á frente de umjornn.l. , 

Não sou, pois, repito, um suspeito, e, 
propondo-mo a responder á_ critica menos 
justa, de que tenho sido alvo, ainda pr·esto 
uma homenagem e dou uma prova de ::tpreço 
a-essa bella e nobre instituição. 

Não pósso, · nem devo calar-me. Apre
sentei aqui na ses.são de 11 deste mcz um 
::;ubstitutivo ao projecto n. 35 A, pre_sct·e
vendo alguns preceitos so hre n.s acçoes e 
oxecueõus contra a Fazenda Nacional. A im-:
pronstt. tem na sua apecciaçã.o csgnta,do contra 
a;quelle suhstitiHivo o seu autor os qualifica
ti vos mais as poros, severos, e até olfensi vos, 
creando contra o mosmo opinião ded!'avoravcl. 

Guia da opiniiio. como é a ilnpronsa, sendo 
pouco tido o Diario do CMI[JI'esso, isso teni 
dado logar a q_ue tooh:1.. sidomuito interpel
lado a propos1to das 1déas, que alli consi
gné'i,_qnc toem si<lo recebi-las con: muita pre
vençao, quer da parte do publico. quer, não 
devo occultal-o, do a.lguiJs membros desta 
Casa. 

S1·. Presidente dovJ faze1• uma confissão, 
que sepode qualificar de ingenua. Qüando 
a,presenteí ostc suLstitutivo, esperava o agra
decimento du.quelles que tcem questões com 
a Fa,zentla Nacional, e os applausos da im-
prensa ; gra.tidão d:.tqucllc::;, poe que fiz-lhes 
concessões, como adc~1.n te most1'arei, e 
appla.usos ues 'a, porque cu nada m~is fiz 
do que, deante de um cabos, consolidar, ro
guluri ar, c me~,hodizal' aquillo que e;dste 
espal'so em leis o regulamentos diversos, 
antigos o recentes. 

Ningnem se entende na,s execuções contra 
a Fazenda Nacional ; não se i:>abe o melhor 
caminho a spg-uü· ; os embaraços surgem, 
quando menos se porlem prever; o que hoja 
se faz o t~ acceito, depois não é admHtido, 
concorr·en .Lo para tudo il;;so tam bGJm . u.s de
cisões divergentes dos Juizes c Tribunal 
Superiot•, quo desoriootam os litigantes. 

Um jornal disse-o substitui;i vo ~~ uma 
montruosidado, outro, é feroz, 1} tyranno; -
outro é o regulador do calote official ; este 
atfirma que ataca a <lignldade e honorabili
·dade dos juizes;-aquello que atira, sobre os 
homens, quo estão á fr·ont,o do governo, a 
pecha de prevaricadores; este outro que até 
offonde ao bom senso ! 

No meio desta. lxLlbtmlia, regular, methd~ . 
dizar, apontar o caminho a seguil', reunindo 
disposições csp:.t.Psas, sem all.et'i.t.l·as, sinão 
no:; p:Jntos, em que po1• disposiçõos legacs, 
oxpre::;s:ts, não puuem ollas tol' applica.ção :i 
Fazenda Naciom~l, mJ paroco, dnsculpem-mo 
a. vellnidado, 11 prestar a todos um im· 
portanto sorvlço princip:tlmente quando al
guns incidentes, quo' toem occorr•ido pat•u. 
uma nova oriQntação, como sejam, as doli
boraçõos tomadas este tmno pulas duas Casas 
do Congresso, }Jod.em não ser-de todos conho-
cidu.s. · 

Sa,hindo dcst:J,s considm·ac;õcs geraes, entro 
no que é positivo sob1·o o assumpto. 

Chegon-so a compara1•,no ca~o d.o .passar o 
substitutivo, o Governo a um tndt\'Iduo al'
ma.do do um · grosso cace to dizendo a. um n.t•
bitro-su cttmjn·il'ci o que['o1· tlecüli,lo .~i ~ne 
flw [num·avet, ficruulo tambem com o 1hrfl1 to 
dn 011.01' ll.O:I,ÍUÍZO,ii-.~i f.lcmJí/1. llenlrm~·o, (1. H/.IJit 

{WPOI', f.lf!CtJi/o, quando 111io •• , 
l~lltJ !il todu:~ O.;J ,)ot•nu.ns rnfm•om·sB :w meu 

ti•u.bu.lho . um tOl'moa vagos - 80m apon·tar 
on1le oiitii.oow ilofuli.O;J. Um jot•nl11ista, lKll'ém, 
om(wito o nútlto tttH•ücirtdo, ontrou om d.etu.
Htog, · . . ·. 
- St•. Pt•c•ldonto, a.pn7.1\l' do ynllto, rlinlla. Ron 
um pouco JnexpOl•lon tu. · 

Reconheço q1:1e é um trabalho, que não 
convidt~ a a1;tcnçiio, ari<lo o onfad.onho, m11~ 
tenho necessidade do cnt1•u,r nollc pn.t·a mm;
tt•a,r, com a, legislnçf(o, o com :t. opinião d.o14 
compof;on líos quo nada. de novo hn no mnu 
substitntivo. Respni1;ei o que oxist;e n apenr.tl{ 
fiz a.s modificações indispon~aveis -no pro
cesso, a.ttentós osprivilegios, do r-tuc gosa a. 
Fa;,~mda. NacionaJ, nâô' e:o:tabolncídos ou e['ea..; 

·tios agora., m:~s firma!los em leis quer do 
tu11igo, fJUOl' do novo r·oglmen. 

Sl'. Prc~ldon1io, rmH ox:ocu~õos cont1•:.~ a. 
F1L1.enlla Nn.clonn.l n.lndn. nit•J :-m llt•mou urna. 
u ti lnn tuf;ão so~tU'ÜI· Ou..J4 r1uuJ 11onHn. du u rn 

7:í Yol, Y 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:17- Página 3 de 26 

~'~6[~,,·I·ésttltabd~ de ' tt1dó 'isso mn~ deplora- Côer·endo ae:<ecução em ·· oütro 'proces~o, 
.~-:Vel confusão. . . · .. · .. _·· · ··· . · . . serve de l:Jase <.t' mesma a carta do se11teqça. 
: ~ -' tJ"ns ··ente.n4e.úi, qu~, · desd.e que nio . ha. E' :de todas as leis pl'ucessuaes. . .. .. · 

: :'p~n:nõra~ nãoj>ó4e ll.av.er exe,çuçã() e por con· Que ha : actuálmente execução contea a 
seguinte embargos, po1s que estes só podem· Fazenda Nacional, podendo o seif represen
s~r «;>ppostos nos seis dias seguintes a appre- tanto offerecer embarg0s, e por comnguinte 
hensãó dos bens do executado; pelo que, que o substitutivo nada crel riem innova,;é o 

-(ih tida. a sen tenÇ,a na acção, nada màis tem o q tie passo a demonstrar. . . .. . 
:~~~c~go;r a faze,r do .. qu~ · dir~gir·S3 ao The· Eis o que diz o art~ 14 · das Iost1•ucções da 
':,àc)uj'q';para receber ~, importao,cia da con• Directoria Geral do Contcmclo~o de lO de 

· q,e~J:la~ão e, quan<tõ' n~o )louyerve~·ba., pe~ ahrildQ 1851, que se fundam na Ord. L. $0 .: 

~:ttir ~o Congresso que conceda o preciso cre- « Sendo a sentença cumprida pelo juiz 
·, ijjto.~ : . . · · . _ competente, o dos Feitos da Fazenda (isto é, 
; '"·Accresce~~am porém todos, que a Uniao ou posto uclln. o- cumpra-se), parw tel" ex-
o(jJia~enda Nacimíal. deve cornparec(Jr pm··ante ecttÇão, intimado por elle o Procurador dos 

·,.·õ ''P_o_çle1; Judicia1~io f1'·ente à f1·ente de qualquer Feitos, si não tive1· dw~tidas, assim o decla
-~f~.r!ti.d.ã(J ou litigante · ern absoluto · pê 4e igual· ra;rá, para que possa o juiz. oxpedirpr~ça ... 
. iJq.d.é~ ·solicitet_ndo dos jui%es a applicação das toei a a~ Thesuuró . ou Thes.ourarias para 
·:'J)'zesin,às·regms cleAireito. . . · . · ·· ef'eç~nar-se o· pá.ganlen~o,o no casoda ter 
:.·:·. M~jto · bem, perfeitamente, de pleno ac· algl1'ma·duvida, entendendo dever op]Jor·se á 
,:c'ordó, digo eu ; a; FazonLla Náciooal, ,quando execuçi!o, o f'a.r'á pelos meios legaes. >> 
=-~lt~tg~, devo· e$tilr'l' riv 'mesmo . pé de . igualdade .· Perdi~ão Malnéíros, .. que t'oi · por znUitos 
/iql,Í~·:qualquer ou~ró,)std é; oque _ é pel'mit- aJ1D:.!SJÚ'OCUrltdur ·dos .·feitoil, UO seu impor
~ -t~.d.á~_·todos,deve .. ta.mbemlhe serconeedido. tánteManual, assimseexprime: · · 
'{··:;:;'Os direitos dev.em :ser os · IIl~~nios. .. ,. ,«. § 28~ · : . ' · . · . · 
-.. ~ ':, Çónceder7se a um particular o Wreito de Para execução .~ istq é, execttçcro de .sen· 
; ·d,ef~:~~a, emtàl ou qual -occasiãQ, e negar-se tenças prof~ridas cont1·a a FaJertda Nacional 
f.~~se . ·J:nesmo : direi~o ct ·_Fazenda :· Na.c~on·al.~ ·.é o ..._deve ·_ o •Pl'()Curãdor dos _ Foitos ·set' reque;ó 
c·,., q~e~importa . em um vàa:.'dâd'eiro absurdo~ e !'ido ; e 'i'ttiá tendo 'cluvido,ç expede-se ' preca· 
'' !iíff.lnge<·o principio ~ão api;egoado.:, .' -· . toria á répar~ição competente · pará o.paga-
:", :.:.:A-jgoQtítJáP.e êo que osta~elece ·o substi· mento .» · · 
,·;tutf:vo; .quandu dispõe, q11e nas exee ções · O § 283 diz: 
. ~ êõntra. ella promovidas- sejam obseryadas as «Si tiver :duvidas1 pricle .. êrnba1•gar· pelos 
,,reg~{los, qu13 regem a~ exacuçÕLJS em geral, meios legaes, setn que~eja obrigado a ~egurar 
:.menos as relativas á>penhora. ou segur,Lnça o juizo e sempra com r~uspensão.» 

,, ; 4<>"ju~~o·. pitra· opposição de · embat•gos. gm uma . nota, diz o segu'in te : . 
::. : Não na. ahi novidade ou crea.ção alguma, «E' praxe na. Côrte (aqui n·L Capital Fo· 
, ·apenas se precreve o qu~ está firmado exvre· deru.l) depois de requerido o Procul'ador da 

-:-.,'lamente ·em leis. . . . : .. . ' Fazenda,· assignarL~m·se lhe em audiencia 
. ;·· ·:l:l'inos pleitos judiciaosduas phas~~ essen- os d\as da lei para se oppor,. e só uepois do 
;;,c\ªe~, . ·~as . qu.ues. se ;tl:Jrem instanciusw de lançamento expedir-se o preeatorio.» · 
\1aeresa aos litigantes-a. acção e a execuçao--· ~as isr::o, se dirá, sft.o di1$pusiéõos antigas, 
-' 'Jfseri~ilÇlà 'obtida· na acÇão não r·~solve dé.fi· qtlO presentemente, no nOVO rcgimon, não 
. . :~ítfy~ e. per~nipt~rianiente ª'questãO~ .. · vigoram riia~s. . . 
:·: o,=, Na. execuçao amda póde eHa sex~ l;llOd1fi- Pois bem, eu citarei o decreto ·n. 3.084, 
-., ~àd·a. no. todo ou em parte, de sor·te quo, o de 5 .do novembro do 1898, · · ·· · · 
: JIUe ~erdeu naquella., ainda. . tem o recu1•so · do Esse decre_io ·que-é u. consoUda~:ao systema-

:. ~ .· .iles~a- 'sar VÍCtoriOSO, tica de toda$ as (#,'lpO:iÍÇiieG ·vígenttM sobre 
:~L-~ J?r~t,ehdér-se que a Fo~zen4a. Nacional , m·uani:~açao ;tJ,a Justiça e · P1·ocesso ·Federa& 
·~·.yquail~o :veaclda, . não tnolla· esse recurso ou C:<Jlodido c,m,(vlstu, da. autorizaçãpcontída no 
i '~ ess'a/ lhst~noia de defesa, isto é,· não ha.ju, ll,l''• 87 d~.,JJ.et n. 221, de 20 de novornbt•o do 
:<·;A,<in:~ra. :e~ta, ·. ex~cução, on(lo possa, ~orno q!lu.l- 1894, fo! ::'olabot•ado polo illustrado e comve· 
I;: AlJl~r J>~J.'~i(3ula.J,", (),ofegdpr-~ç ~ ~btc1~ o vencl· te~ tissil}lo D1·. ,Jvsll Hygino, que na Jtopr~bllca 
':J'PlOJ.li;o; Acollocal•a em cond1çqes tneeriore~ fo1 Senad.oJ• constHuinto, mombro du. com· 
~\ _ t\os P,a.rtict~lares, : ê .· prl v~l·a de · um c1ireltó a' missilo '··.ôe .. Vil} te U rn encar·regada d.e .· r~véw 
~: :\:~:C?dÇ>S. : B:~rart,i.do.. ~an_tor ~.ss.~ ~~r~íto é collo~ .o. prqj~~to . dt~. . Coq~tituíção, Mlni~:~tro, da. 
;:~ ~a;\~;'n~mes~ncrpéd.oigua.lda:ílequ" qualquer, : ~u tiQ.~, c do SupromoTr•ibu11al FedéraL: 
;y;: i!'Jª~M;l, f:Lt~e é~.:p~lo c1ue,s9 clama, ~ é o que 5'•aarto; .art. 41 : .···_._ .· 
;~ :::~.ve~a.s : ·P~.e.~~ndo~ : ·•· < .. · . . .. ···... «Seodv u. Fazonda cpnd~mnada, por s~D.· 
i,-,; :; ·' !EStfJ,·segl[ncla. ·p(Lrtedopr(lcesso, .a pr~toxto tencu.1 a algum pa.gatneuto, .. ostlio l1Vl'CS da. 
':···,ª~;·*f:á·: p_odei'; ':ll;~ygi' p~nho·rl.i, Mt}1. Rn pro· penhol'a os. IJens IU!;c1onaos, o~ qooos ~láQ po~ 
: ' " A~~~~J190 S!JPP~~.f!l_lr. dom BOI' 11Uonados slolto pol' o,cto loglsla~tvo. 
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. pa~s~tdo eltl julgado o ter sido intimado o pro 6°, de doclai·ação de quebra. ; . . . ·. . ,_ 
' ·'A sentençri, se1·à erx:ecUtwla depois d,e havee I 5°, do compensação; . - , 

C.l!Tador da. fazend:.t, si este nao _lhe o(ferece1· 7°, de pagamento, novaç5-o, tran~acçã~ ~ 
em.bargos, expedindo ·o juLr, peeca toria ao pl'e_scripção- suporvenientcs depois das sen:' 
Thesouro para cífd:.:tua1•-se o pag·a.mentó.» tenÇas ou não allega.dos ·e decididos ~a ca.4si1 __ 

O que não cxis ~e é p1•azo, ~xpressameritJ ~rinci_Pal.; _ _ . - · ·· 
marcado, para a Faze.nda- NacwnnJ offet·ocet• - 8", Infrmgentos do JUlgado com prova iQ-: 
estes emba.rgvs, ~·azãó por que tem se enr.en- co11t.inente ~o prejuízo.» .. 
dido, e as:üm o decidiu · o ·n.ceordao do Su- O decrot() n.848. de ll do outubro de \891,_ 
prcmoTribuoal Federal sob n. 674, de :10 úe que orgitnizou a Justiça. Federal; noart. 302; 
outubro de 1901, que esses em6argos podem, transcreyo o art. 575do regulamenton. 737, 
seroJ?poslos a lorlo o tempo · emquanto nt.7o qüe acabei de ler. · · 

-(o1· e(f'ectuado o pagamento, pois cltê entao O decreto n. 3.084, de 5 de novep1bro de 
não se pode_ dizer con luida a execuç_ao. l89·~, consolidando as disposições vigentes, 

O substitutivo marca. o prazo de 15 dias, c repete no a.rt. 604 ~queUas disposiç~(3S. 
ninguem dirá. que esto seja .em P,eojtiizo da Sãn oito os enihat•C'J"QS qup ' pode~ 861' o:ife-' 
par~e contra.ria,·o em. pcoymto <h f4~u.zcnd:-t recidos na prinicir~ phase di1 exccuÇão;·9 
Na:cwoal ! ao comrarw tu·a-se il: .~sta. o d1- substitntí vo, porém, os reduziu a cinco, · p~r· . 
r01~ode vlr: com embn:rgos;com? Ja.tem.suc- te1· excluído 0~ ns. 3, 4·e ~ moratorü~; c.on~ 
celltdu, me7.es ~ a,té annos depois de co~ne- corda ta e declar;1ção cte quebra,, po~ P,ã.o 
ç~da a exeeuçao. . puderem ter applicação á Fazenda ~aci~~à~·· 

Aquelle peazo é uma, med1da, quo só a pro- Onde o auamento onue a creação de novos 
veita ao credor, e dizem que o substitutivo, embargos~ .o ' . · · -. ·• 

9~ea e alarga os rec~rs::.>s da F~zenda Na- o substitutivo o que fez foi apena~ !!!~~ 
~10nal .e. coarc,ta ou l.1m1ta os dos que com modificação · n_l}CO:>saria, desde que nã.~- p9d9 

. ~lla llt1ga~ !. ,. . hwer penhora,. . · . 
R\3çonh ·c1do. o ulretto do oppor embargos, -Em vez de dizor-nos ·seis dias se()"uintes â 

.o l:!uhstitútivo,que, é pr'cciso.salient<.fr, manda penhora-disse no prazo de 15 dias. o -· · ' • .. ·- . 

. obs~!'"'a!· a~ r.eg1·as e prece2tos qtto r_e[Jrmt as ·Desde que não póde haver p~rihora, c1esqe 
exe~uçoes em, .ge1·al, e portanto, s:~gu1r o que que ha execução'e são admissiveis embargos, 
esta. escabelectdo par·a estas, mencwo.ou quaes qual era. o outL'o modo de regular a.· e~· 
erarp. estes emba:gus : pccte ~ · · , 
. (<Art. 4. 0 Intlluado o pr.;curador da Ro· o privilcr.rio si é qne tal nome so pide 
publica, podo·L'á -~lle tle~tro_ de 15 dias, a dar, que te~n 'a Fazenda Nacional ue não 
contar da accusaçaq da cltaQttO, offet'ecor os sm·em os seus bens ~:~ujeitos á penttora., é u~a 
segumtes Ol~baJ•gos: invonçfio do substitutivo 1 ··. 
. a) do nulhdaclo da sentença, oudo proco~so Não; elle vem consagraado em toda a 
-~orn p~-.~vo. ~opstante elos autos ou olfe1•ecHla Iegü;lação desde os tempos coloniaos, no 
Incqn tment1 ; _ reO'imen monarohico, e no republicano. 
_ · · b) de-nüllidade ou excesso da execução ; o _ • . _ . • • _ . . • 

c) do compensação ; _ _ ~a,~. 1r?1 .b.u~c.ar éf l~gislaçao antiga, h 
dj do pagarrw!lto1 do DOVU.\;~o, ue tran~- l~Ito,~mo ~~ ?lt,u a p~I~Clra J.?arto do art~ 4,1, 

aoçao, cloprescr1p~w :mpoL·vom~ntc;; ~op:ns úa ~ ~~~t~ do, decreto n. ?·0~4, que ja !!• ( 
da sonr.ença, 011 nao étllegados e dor~Hhdos , Dem,us . ~r~ te um ponto, sob1o ? qu~l na9 , 
ria. causa Pl'Íncípal; . - h,~ contest,tçao. . -

e) infdngont<:ls üo ,julgado com _prova con· Passo u,gor~ a?s malst~~dos embargos n! 
stantes dos aut,o~ ou obtida. depo1s da sen- seg~nda phas~ d;~, execuç,.w, quo tanto cl~ 
tença..» . . mo1 toem l~~antado. . . 
· · Eis 0 quo sobre o.assumpto dispõe a legis- ~o art. d .~o subst~tut\~o so presc,reve 
lttção vj"cn·tc : que nas exccu(/oes contra. 11 E a.zçnda Nac1ona.l _ 

(dtc.w ~ n. 787 do 25 do novembt•o do 1850: devoro ~lH' oiJsorvu.da.s a~ di~poslçoos q~o · 
"A'rt.~577. Sã~ aclmissiveis, ria c~xecuçtío, o rogom as exccuqõos om gorai. 

cpm susponsã.o d.ollrt, o l?ropostos con,juncta· ~strts disposições na IJspocio são a1J se- -
mente nos snisdHVJ sogumtJs á pcnhor•a, os gmntes : · 
emba,rgos: · · . · _ __ _ _ A_rts.: 575 do t•ogulamonte n. 737, BOO, d.o 

Jo, de nulJW.aLle ilo p1•oces~o o sonl;enca decreto n; 848, <~602, do den. 3.084, qu~. 
com p1•ova constante dos autos ou ofterccída marcam duas épocas pal'a · os _ oxecpta,qos 
incontinenti · ' offorecercm os seus embargos-nos so1a d1~~ 

2o, do nullidado o excesso do oxecuçií.o aM seguintes á ponhura, o antos da, a~signatl!r' 
a penhoru.; -· llu. c~trta, . do nrromtLtacão · ott ad,Judi~~C~(); _ 

;~o, de nu)l"(ttoJíia ; h;to é! edtOK dopoJ8 do .julgado~ u tlo~lJL't!ffLij?~ 
4", de cr.mc:oi•da.ta; o,; ru•trMu·o~. · 
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:·;-·io <substitutivo eonserva estas duas épocas, 
~-J:J~o . faz innÇ)vaçã.o alguma neste ponto ; o 
· qiie faz, · desde que não póde have1· penhora 
e p:n· conseguintD arrematação ou adjudi· 
c~()ã'o' dé bens, é-no primeiro caso marcar o 
prozo" de · 15 dias, (l · no segundo o de tr~ 
mezes. · ' 

'·Si qualquer litigante pôde, como é .ex· 
:_ presso, na execução offerecer embargos em 
4~~~ épocas, primeiros e segundos, no iniCio 

.·e quasl ao findar a execuçê.o, firmar-se esse 
:.: mesmo direito á Fazenda Nacional, não é 

iriveiita•r· embargos nem j>rocural' favorecer 
il. esta ; é collocat a no m'es1ito pede igual-

.· .dade·que (Jsout1·os executados. · 
: Si é póssivel que nessa segunda época 
alguma cousa obtenham os executados em 

· &~uOfavor, porque ne~ar·se essa. garantia á 
--Fazenda Nacional~ · 

.• :··' ':No substitutivo não se falia. em arrema
.. · ~.taÇ.ão .nem adjudicação, · porqúe não existem. 
:· · P~sçle ;p9r~m que era precisô amoldar-se o 
_· p~9~~sso,_ attendendo-se a ameil.cia de pe
. ~:llp~a, â ioitta.Ção do que , se f~z na primeira 
.·::~poca., slibstituiu·S3 a disposição · vigente por 
·\lm prazo. . . • 

' .Mas, .dizem, estes segundos . embargos, de-
Peis .de despresa4os os primeiros, importam 

-u.,P.l absurdo,_. uma· chicana, um _embaraço 
' :á execução. sr assim é, não foi o substitu~ 
· ~iyo,que os inventou, eUes estão na legisla·· 

ção.vigonto. M~lsinem - ~ o_sta. . 
· Mas ô sübstítutivo ·por vontui·a ·cl'oou nesta 

phase algum caso novo de embargos 1 Não; 
.. ~Q.piou ,o que . ostá disposto nas nossas leis de 
: ·:;Pr.ocesso. · · · · · 
. · ' '.llas o que dispõe o substitutivo·: 

«Art. 5. 0 Du3pi'osado!~ os embtwgo.::, ou nã.o 
· :os e»fforecendo o p1•ocur•ador da Republica no 

prazo -marcado no arl.igo anto~edente. e juL· 
, '-gado-por sentença o lançamento, expedir·sc

.ha p1•ec:.t.toria ao Thesouro para o respectivo 
pagaptonto. . . 

. ·: ' Art.--6. 0 Dentro do prazo do tres ·mozes_, a 
contM' do recobimonto da pi'ecatol'h, não se 

' .tondo ainda ell'ectuati1> o ]:)agamonto, po
. dorão a.indn. sor opp.1stos os ·Seguintes nm-

. . .. b:.L~gos: · · ·. . 
·,;;0:' : a) do ·nnllidade o oxcoHso da execução; 
( • ·: ,:b) de pagamento, do compon8ação, do nu· 
"~· vação, ' do tran8acção 1 du pro~ct•lpcão, super
Jf.:;.Y~.3~.i~ntos d~p~i~_ do inicio da, oxecuçi'io; 
~·:': ': · .. c) de t•ostltmçao. » . . 
; .:· , : Eis . o ·que diRpoom o :ut. 578 do I'eguln.· 

monto 11. 737, 803 do docreto n . 848, c 003 
:do do n; '3.081: 

. •:· «' Sã.o por ~ual a.dmissivois na execução, 
· ' com . susponsao .. do lia, e pr.:>postos con

junct.&moutn . dopols do acto du. u.rrcmtt· 
) ;ação,.. o · :t.htos . do Msignada, a cat•ta, do 

· .. 'u.l'l'illbáta,ç·ãcl · ou · adjudicad~o ·, us ::;cguin tcs 
eí~~ttrgos: · 

§ I. o De nullídade, desordem c excesso na 
exocução depoi.s da penhora. · 

§ 2. o Do pagamento, llO\'açi.to, trc1nsacção, 
compensação, prescripção,moratoria, concor
data, dcclara,ção de quebra., suporvenioutos 
depois da penhora. -

§ 3 • o Do restituição . » 
Não ha, pois, augmonto ou croação de 

novos embargos. 
São os mesmos, Apenas ha a modificação 

indispensa vel devida a não exi~tencia da 
penhora. 

Mas, si não ha. penhora, nem arrema taç:ão 
de bons com o seu processo de avaliação, 
praças, etc. , como se póde dar a nullidade e 
excesso na exrcução 1 

A. n:ullidade pód.e ·se dar no processo dos 
etn,.b~rgos da prünoh:a pha,so, desde que se 
pr:etiram algumas formulas pi'escriptas na 
le.!. . . 

Excesso pód.e-se dar mencionando-se na. 
precataria importaocia superior á. que consta 
da condemnação por orro, equivoco c (por~ 
que não dizel-.9} ) má apreciação e até pre· 
varicação na confecção da .prl)catoria. · 

E nesses casos, não deve · rm' a. Fazenda Na
cionn.l m~ios de re:tgir,. de defende1•-se ~ -

Mas tudo isso importa uma grando demora 
na conclusão da e:xecução. Sim, mas~ a I:rios
ma demora que so dá nas execuções coutra 
os particulai·e:~, nas quacs se duve tambom 
ter em vista os direitos dos exequentes. 

Além disso, esses emba,rgos não são olJri
gatol'ios, como será a appellação da sentença 
de Ia iastancia. 

Instaurada. a. execução, si não houver justo 
motivo, o Procur·adol' da. H.epublica, n'ã.o oH'e· 
reeerâ. emba,rgos; passados os 15 diíts, ex:.po~ 
dir·se-ha a. proca.torüt, que pôde logo ser 
cumprida, o, D<~sse caso, ·nem mu.is póde ha
ver os segundos ombá.l'gos, porque, como dis
põe o m·t. 6",. elles só podem ser oppostos 
an tos de effectnu.do o pagamento. · · 

O subatitutivo , aín..da. no art. lO, alterando 
nesteponto a legislação vigente, mas pal'a 
fa. VOl'Ocer o crodor dtt Fazenda Nacional, 
manda que esta pague, não oh~tanto a. pon
doncia dossos embargos, exigindo porém ti· 
t~nQu. iJ.onea.. 

Esta. oxigenci2. não t~ nov[L,: t.l cquival!mto 
d. dos al'ts. õ56. do rogulamonto n. 787, 285 
do docro1;o n • · f.HS, e 57G do de n. 3. 084, que 
assim. S::l expL~imo: 

« O preQo ·da t\'l'Pilmrtta.(;ão não poderá ser 
levant.adq sem 1lançla, pendendo oà1b:.trgos ou 
a.ppolla<;i'lo.» 

o pr•oço da . n.rroJna.t:Ll)lio ll.hi COl'l'OSponde 
á importancfa quo cl.evo t~ xisth• oo 'l'hosout•o, 
para, sa,til:d'a,zm• a, irnpor-tu.1Wi1~ d:~ <lOtHio· 
mnação. 

J:L vê v. Ex., Sl'. Prosldoul,o, quo u :wb~th 
ttttivo nada innova, n,pént~;.; con;:,olldl~, I'Oílll• 
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~------~~--------------------------------------------------------~----·~ 1ariza e met.hodiza. o que existe, com as mo
dificaÇões indispensaveis, nenhuma porém em 
fu.vor da Fazenda Nacional-mas algumas em 
favor dos seus credores. 

Passo agora, a outro ponto: n necessidade 
da confirmaçno, polo t!'ibunal superior, das 
sentenças de pl'illl ~! Ü'i.L inst .Lncia. contrarias 
ú Fazentla. Nn.cioual. 

- ·. 4. proposito deste ponto , teom vindo ti. 
discus::;ão a ::; ttppcllações e;;:-of!icio , quo so 
1·eputam .incompativei.s com a organização da 
justiça fedoro.l. 

Já o ~lisse e repito: escapam á minha com· 
prehensilo os motivos justificativos dessa 
incompatibilidade. · 

O Podm· Judieiario é hoje o que foi sGmpre. 
No antigo regimon dava.m-se muitas vezes 

esses recursos, sem que isso S3 consider-asse 
uma quebra na autoridade do juiz da, 1n. ín-
stancia. ' ' 

No Cl'imc . os recm•sos necessarios, ou ex
officio, a.bu_ndava.m. Entro outros, !ombro-me 
dos despachos de pronuncia ou não pronuncia, 
proferidos pelos juizes municipaes no domí
nio da lei n. 2.G:33, .de 187l, das decisõe. 
concedendo habeas-co1'pus, do~ despachos de 
dospronunch dos ,juizes de direito nos cris 
mes do rcsponsa.bitidade, no caso de con
demna.çiio ii; morto . ou galés perpetuas, etc-

No cível. nus questões em que e1•a intel•
essada. a Faz::nda Nacional, essas a.ppollações 
oram terminantemente pPescrjptas .Pela lei 
n. 242~ do l8t1l, o decreto n • !) • !:185, de 18S8, 
dGcreto osto quo foi mandttllo vigo1·a.r pelt~. 
lei. já. do t•egimen rnpublicano, n. l73 B, do 
lO do setombr•o do lHUa, n.r•t. l4. · . 

Actualmonto, além desta lei, temos o de, 
ereto n. :3.084, que .as pl'CSCl'eve nos a.t•ts. 40, 
149 o 150, dt~ 5'L parte. 

. A neco~·sidado da. conftl'mação pelo tribu· 
nn.l supe1•íor, no en.so d,o condemnaçílu da Fa· 
zenda Na.cional, d ponto sobre o qual não ha 
discoi•dancia. A di vergoncia vm·.sa. sobro o 
modo · do se levar a effoí to. 

O que . existia et'a a appeUâ.ção e:c·offi!Jio, 
ina.s repugnando cslia a alguns memhros do 
Supremo Tribunal, o havendo decisões di
vei·gente.~, llLLO t<~oto pela impropriedade do 
moio, mas por não haver lei que exprcs~a· 
.mente o ost ~belccosse; sobre este ·ponto pro· 
videncia· o substitutivo. 

Ainda hontem o Supr'emo Tribunal, do 
modo contra.rio ao que tiolla docidido na ses· 
são de O dc:~te mez, tomou conhecimento de 
duas ttppellações ew·o(ficio ('). 

(') « Supt·emo Tribunal Federal-57& sessão 
em 23 du setembr·o de 19o:3- PresUení'ia do 
Sr·. minlst;'o Aquino o Castro. 

A'~ 10 1/2 ho1•as tla. nJu.nhfi abriu·se a 
HGaYti.o, t~clllLndo·HO prosont~os os srs. ministros 
Plzu, n Almolllo., Macedo f:.loa1.•os, Pindahibtt 

Vel'ifi.cou-se o qlle eu tinha. previsto no 
dia ll' qua.ndojustifiquei o meu substit~t.iv:o. 
Faltaram detB dos juizes vencedores, com
pai•oce ,·am os outros, c a decisão foi em sen~ . 
tido opposto. · · · 

Cada dia. se acccntua. mais a necessidade do 
uma lei rogula.ndo o assumpto, e eu no s!lh· 
stitutivo 'pt·ovidcncio sobt·o a cspocio ..• 

0 SR.. BERNARDO m: CAMl'OS-E' uma, me· 
dida salutar. 

O SR.. PARANllos Moi-ái::NEGIW-•• , aca;. 
bando "com todas as duvidas. 

Quem assim procede não merece a.s in ... 
vestidas da imprensa. , 

O Srr. \VENCESLAo BRAZ-V. E:<. prestá. 
até um serYiço. 

O Sn. PARANnos MoNTENEGRO- Allr.ga-sa 
que creei recursos só p:tra a Fazenda Nacio-:;. 
nal, sem fa.zel- o~ ex tens i vos aos seus con
tendores: Apontem-n'os. 

A medida constante do art. 8° é severa· 
mente censurada como uma chicana, uma 
protelação, um meio de emba1•aça~• a.inda. :o , 
direito da pat·te ; mas ella tem · uma origem .· 
nos <trts. 58~1 do l'eguhmento n. 737, 306 dó ~:
decreto n. 848, o 6~5 do de n. 3. 084. Todos 
ahi consagi·am o direito de se requerer/ · 
imlependente de emba1•gos, emenda. de err9 
de conta. e cnstas. Não é, pois, uma/ inn·o .. 
vação. · 

Diz-se mais que doi á Fazeuda. Nacional o -
direito de acç:ão roscisoria, quo depois destl.!, 

dé Mattos, Herminio do E~pii'ito Sa.nto,Lucio 
de Men1lonça., Ribeiro de Almeida, João. _Bar
ba\ho, .João Pedl'o, Manoel Murtinho, Andr~ 
Cavalcanti o Alberto Torres. · 

Doixa.ram de compu.I•ecez· os Srs. ministros. 
Bernardino l~erreJrn e Epitacio Pessoa, por 
se achal'Om em gvso do lic.ença., e A,merico 
Lobo, com causa participada. , · 

Foi lida e approvn.da a a.cta da sessão . an
teri9r e despachado todo o expediente -sobre 
a mesa.. . , ; 

Appellaçues c·~veis-N.. · 732-Cea.rá-Rola 
to r, o Sr •. Macedo Soares ; revisores, os Srs· 
Pindahiba. do Mattos e Herminio do Espírito. 
Santo ; appellante, o juizo ; a.ppeUa.dos, Hol~ 
dorness & Salgado. Não vancen·lo as prelimi· 
nares: de mio se conhece~· da appettaçt"to do jui: 
ex-officio, p01· nil'o ter {u.ndame1~to em. lei, con:~ _. ,, 
tra os votos dos Srs. Macedo Soares, Alberto 
Torres, João Barbalho e Piza e Almeida ; e- · 
d~ IiuUidade do processo pola impropt•iedade 
u~·· a.cção ol'dina.ria proposta, contra os votos .· 
dos St·s. Pindahiba. do Mattos, Herminio do 
Espirito Santo o Ribeiro de Almeida., foi.re-· : 
fot•mada ·a sentença, sendo julgados .os aut()tes 
carecedores da acção ; os Srs. Alberto Tol'f.(3SI · 
M!kOO{}l MtzrttnhQ c Piza o Alrneidaj!.llg~V~IIl 
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guisse, afi1~al a Fazenda Nacional seria 
vlctorinsa, c nada pagariú,. 

Bast.am estes precedente;; para, ju~tificar a 
exclusão da attribuiçâo au Governo para não 
ttzm· seguir a appellac:no. ccntentando-sc 
com :.\ sentonc:a, de Ia instancüt. 

Demais, S1·. Prosidonlc, n5.o eomprchendo, 
acho mesmo que ~e repellem, <.t appellação 
obriga.tor.ia e confirmação pelo tribunal su
perior, pai'<i que a. sentença de la instancia 
possa pr·odnzir effeito, e a dcsistencia dessa 
appollaçüo para. so fazer um accordo baseado 
nessa .. sen tenç~a. 

Ou é., ou não, nccessaria a confirmação. Si 
é; àguardemos que o tribunal superior se pro
nuncio; si não é,deixemos que as causas mar~ 
c hem como vão. 

Mas, Sr. Presidente, nen: essa idéa de 
aguardar a dcci~ão superior e retirar do 
Governo a f<~culdadc de ordenae ao procura
dor da Repuh.lica que não appelle, ou qur. o 
racprso nãosiga, é minha; colhi-a de um pa
recer, datado do 1900, da Cominir-são de Le
gislação, q~e li quando justifiquei o mou 
substitutivo, p:1recer qne se vô no meu di.;
curso, hoje puhlicado, o que .. está assignado 

· polos Srs. t-leabra, Azevedo Mal'qüe:o:, Luiz 
Dominguos, . Frederico Borges, Rivadavia, 
Alfr·cdo Pinto o ontro!l, ~odos ttmigos do 

recurso, que EÚ foi aprewnLado com lL de• 
mora de quat.ro · diaK. 

A Fazcinda Publica tlcou Eem defesa po1• 
evldonte negligencia do sou procurador, e, 
si não fosse de facto entre . nó.; uma burla a 
ros onsabilidade ·dos funccionarios que não 
cumprem os seus dovercs, o Thesourv Na~ 
~ional não seria obrigado · a· pugar iodomni
zaçõos Hlegitimas, como a presente . . 
· o procurado!· da Fazenda deix0u expirar 
o prazo legal .Jlara oíl'erecímerito de em bar~ 
gos, dcixuu a ca.us<.t ser avaliada por mais 
do dobro do seu vu1or real, e ugor:t o The· 
souro F('deral tem de pagar, além do capital 
liquidad.o na sentença., as custas cotadas na. 
pl'in1eira. e segunda instt~ncias, as custas ac· 
crescidas na liquidação e os juros de 6 oj o so· 
bt•o aqucllo capital, contados da data. da 
liquidação. 
· JU. a . Ord. l. 1° tit. 48 §§ 10 O 17, DOS 

tempos coloniaes, o o decreto 11. 160, de 
9 de n1aio de 1842, art. 27, no fmperio, ro
sponsablli .~u.vurri a Fazenda Nacional pelos 
projuizos que lhes camem os sous prccurado
res. B' um:t voi·guulw. que c~so Jil'tceito 
logal, sabiamonto J·eproduzido no art. 50 
do do':l'clo n. 8.084, do 5 de novembt'l> 
de 1808, não so tul'iw ofl'ectivo sob a Re
publicn. 

A Comm1~:~siio de .Finanças, ú. vista. do ex
~osto, oml.Jora co.p.voncidu. do qne a l?t~~enqu. 

GQyerno de ent,ã.o, o que não podiam ter o 
intuito de molcstal~o. 

Si o que fi:r, :tgora,· retirando do Gov.et;no 
aq uellu, fuculdaclc, é um mal, e u1n procedi~ 
monto merecedor do tantas censuras e . inve
ctivas, p:.ds irnport~t reconhecer í1 impro~i
dadc dos homen:3 que estão á. fronte do.s 
negocias publicos, por que esta. celeuma. não 
se levantou· então~ 
· Eu ~tpenas me aproveitei da idéa por 

acha!-a boa, e mereço por isso que so ve1·~ 
boro tão asperamente o meu pt•ocedimento. 
mas aqnelles que m'o inspiraram passaram 
c passam incolumes ! ! 

A vor.:ade é que ellcs tinham razão, como 
eu tambem a tenho. Emquanto o tribunaL 
de segund.<L instancia não se pronuncütr, () 
Governo não póde entrar em accordos ;e 
t1•ansacções, baseado em uma decbão, qqe · 
deve ser confir-mnd<t para produzir clfeito. 

O SR. Pu.EsmENTE - Sou ohrigado a .· pdn· 
dera r a V. Ex. que a hora do expediento 
está flnda. 

0 SR. PARANHOS MONTENEGRO ..,- VÓu tei·~· 
minar, Sr. Pre:-;iderite, embora mo veja.prlr: 
vado de dar maior desenvolvimento á minha. 
d fosa. 

A1•gue-se-me do qllm'er. com os. meus exag~. 
get·CH em f'avor da Fazem/a N<~cir:r;at, . desvil·~ 
huw comptelamenle n papel da.JttSltflt (erle1·al, 
quab1·r.w toda a bell13za da pa1·te mais noúre do . 
nosso ?'C[Iimen, irt(1'ingindo o pteceilo de qu~ · 
pet·anle o Poder Judiciat•ío de'Uem comparecet; 
todos, inclusi'Ue a Uniao, em absoluto pede ·· 
igualdade, fi·enle à f/·ente, solicitando a appli~ 
ca~~tl.o das mesmas 'reg1·as de tli,·eito. 

Nacional foi condemnada a pagar uimi. iri· 
demniza~ão indevida, mas reconhecendo que, 
p0r culpa do seu procurador, não lhe re_sta · 
mais recurso na acção que lhe . foi proP,O~,te~;, ,;: 
é de pat•eccr quoo Senado uppl'OYC a pr()po~ ; 
sição que veiu da Carnara . do:~ Deputados~ ·,,·., 

Si o Senado assim resolver,· os creditos 
auto1·izados neste anno passarão a ser os · 
seguintes: 

Papel Ouro 
30 E1traordi· 

nu rios...... 6. 332:146$528 8:400$00Ô 
14 s u p pIe- · . .. . ·. . . · , : i 

rnentures .• 4.186:720$930 45:000$00Q 
4 Especiaes.. 200:000$000 1.200:000$00Q 

Total. .• 11.318:867$458 1.253:400$0oo · 
SuJa das Commissões, 22 do setembro de 

1 903. -Ji'elícict.no Penna, pr·osidon 1e. --Justo 
Cher11úmt; relator. -Nigismundo Gonço.lves .. 0 
IJenediclo · Leile.-Al'Uc,wo Macharlo.--Ramtr.o 
Barrceitos.-J. Joagttim de Souza (pola con· 
clusão).» 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:17- Página 9 de 26 

6oo ANNAES 'DA CA'l\fA Tl.A 

"Não ha de minha parte exagger•o algum, l Ter força.dos a pe.iir que se regule o as~ 
jâ·o dis.m e demonstrei, é inexacto que te- sumpto, e enGão vil•â outro projecto, no qual 
nha creado novas especies de embargos em • talvez haj~ verd<tde;ro at>l'Oclw, e não se 
favo1• da Fazcn(la Nacional, ou dado a e::;ta. re- deem aos p_trticulare3 as garantias que pro
aursos, ·que nego aos seu.~ contf.Jn.loms. O que curei agol'a concedeP-lhe.'3, o elles hão de ter 
pretendo no meu substitativo é justamente arrcpündimento c la'ltimarão que não fosse 
collocm· todos no mesmo pe da i,r;ualdade, adoanto o meu substHutivo. 
para. o que mando que, nas emecuções cont1'a a 
Uni@~ se observem as 1'e[JNtS que 1'B(Jem as 
ef!Jecuções em ,r;e1·al. · 

Si a Fazenda N:wion3.l tem p1•ivilegios, 
. que vieram do antigo ·regimen, o actual os 

tem adop.tado e aU1 augmcntallo, s:nn que 
isso tenha levanta.do clamol'. 

O decreto n. I. 030, assignado pelo craa.dor 
e ·organizador da justiça federal, no ar L 77 
acceita estes pi'ivilcgios, e torna-os até 
e.xteusi:vos ü.s Cam:uas Municipaes ; a; lei 
n. 173 B de 1893 manda obscr·var o decreto 
n-. -9.-885 de l88H, quo dá; muitas va,ntagons 
á Fazonda Nacional na cobrança de suas di· 
:vidas; estes prlvilegios e vantagens são repu
tados· em vigor pelo dec1•eto n. 3.034 e, o 
quo é mais, a lei n .. 22 t de 20 de novembro 
do 1894, quo reo1•ganizou a justiça federal, 
no art. 5~ dispõe. que na.~ causas, que se m.o
~e1·em conh·a a Fazenda Nacional ou cont1·a a 
Uni(ío, os praz'Js e dilações conced·irlos ao 
procw·adm· .· dn Republica. pm·a 1'et~ponde1·, 

· :ar1·azoar e da1· JJI'Ovas .-rerão o t1·ipto do tle:er· 
rninado·. nas leis. 

:.Ahi -é quo ha verdadeil•a desigualdade, 
mas isso nlto queb1·ou ··a bdlleza do system.a; 
agora. que proponho que nas execuções con· 
tra. a. Fazenda Nacional se observem o-3 

··•· mcsmcs preceitos das exocuções em geral e, 
, ;por.tanto,. !;lUe iodos tenham os mesmos 
, ,·Pl'azos, quero des'!Jirtuar o papel da justiça 
: federal ! I . . . . 

Sialgumas modificações tlz, foram todas 
em: :favor dos particulaPes o Mntra, a Fa-
zenda-Nacional. · 

·. :.Marco· -a est:t prazo pa1•a oif.!recer om
bare-os, quando a c tualmen te ella o póde 
fazer em qualquer tempo (accordão n. 674, 

~ 30·,de·outubi'O de 1901); determino que na 
· pendoncia dos segun los emba1·~os eli'l. 1)a.gue, 

, · quando pola legislação vigente eslies emba,~. 

Tenho concluído; (MHito vem; muito bmn.) 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciatl.t a,· 31
L discmsão do projecr.o 

n. 267, de 1902, a.u toriza.mLo o Poder Ex
ecutivo a abrir a.u MinistcH·io da Marinha o 
creJito extmordinar·io do 850:00.')$ para p:tgn.
mento do.~ concerto::; nos cruzadores :l'ira
de,lttes e Benjamin Constant, cruzado.'-torpe
d~?-iro 1'upy e vapor de guerra Carlos Gomes. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussu,o e adiada a. votação. 

São suJcessi v a mente sem debate encerrados 
em 2a discus,ão os arts.· 1° e 2o do projecto 
n. 234, de 1903, autoriz::tn(io o Poder Ex
ecutivo a abriL• ao Ministerio da ;Justiça é 
Negocio3 Intcrim.·es o crJdi to extraordínario· 
de 4:000$ pal'a pagamento, no pet•iodo de· 
l de set•:nnbro a 3L de dezembro, aos pl·ofes
sorm das cadoi1•a-; de logic -~ o de litteLíatura., 
recentemente cr,mdU.s no GymnasioNaciona.l, 
tlcando a liadu. 11 votaç~ão. • · · 

São succe;sivament.o sem debate encei'I'ados 
em 2a discussão o;; arts. 1'1 ·e 2° do pro,iecto 
n. 235, do 1.903, da minoria da Commissão 
de Iustruc~ão o Sau<lo Publica oro sub:~ti
tuição :L conclusão do pat•ecm• n. IOü, deste 
anno, d·.t. maior•ia da mesm:1 Commissão, au
tol·izando o Governo a conceder, no coz•rente 
an no, uma sogunda época de exame.-~ aos 
edtudantes de proparatorlos, ficando adiada·a: 
votação. . · 

E' annunciada a continuação da. 2a. dis
clis~ão do p1•ojacto n. !16 A, de 1903, (do 
Senado) isentando do pagamento de impostos 
do importação os mater•laos importados pJla 
Municipalidade de l41loriu.nopolís para o fim 
oxel.usi v o de sm•em empL'B,.!,'a.dus em obras do 
esgotos, ;.~balrtecimento de agua, illuminaçã.o 
e víação urbaua di1 cilaie. · .- gos :-suspelulcm t ~mbcm ·u, execução; i~ualo 

· os prazos n1.B exocucõe.,, pr•escr·evo o di
' .l'oito de propot• a a.cção rescisoria para de· O Sr. Pre~lden te - Tom a pa
: . pois do pagamento, e pretendo impossibilttat• lavra o Sr. Paula Ramos. 

a execucão das sentenças o·logu.lizar• o calote 
official 1 t 

. . A iinprenr:~a cro 111 uma gL'I.t.ncle prevenção 
contra. o meu subsi.Uiutlvo e continuará a 
fazel-o; eHo e3tâ condomnado, t;ll voz, o pro

. va.velmonte sorú. roJoitia.clo, p·,·incipalmento 
pelaf11lta do autor•ida.(b do quom· o apresen-
tou (nao apoiados), mas n.ppollo pat'(t o futuro~ 

A balburdia. continua.t•tL, a a. mosma,.im
P-.l'<msu, o o~ proprios lntornssados hfio uo f:!J . . . ~ 

O Sr. Paula Raanos pela. pr:'l· 
meil•a vez, dopuis do 10 a.nnos de viria ptwla
montal', sobo :L tribuna sob a dolorosa im
pr•ossã.o de um constit·a.ngirrwuto, ou por tor 
do contra1•iar um distincto u.migo, corno o 
nobrJ Dovu1,a,d.) poJ: Mmas Ot•. João· Luiz 
Alvos, ou poliJ rc.:aio de vü• pro.,tar auxilio 
rolova.nte a uma. peL·niciosu. industria. ntl.cio
n:tl, 11 daf:l lndemnizn.ções, ou utnrla pelo te• 
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mor de -vir dar braço forte, animando-a, a . Disse_ o nobee Deputado que a protccção ás · 
urna das ·tlorescencias mtí.is r.::tpidas c mais 1ndustr1as so exerce por meio das tarifas 
damninhas que se tem desenvolvido á som· aduaneiras, dos premios dos syndicato$ e da 
bra. e ao la.do dLt H,(~publica, a a.d voca,cia ba.mteza e fa.cilidade dos tr·ansporte~. 
administrativa.. Concorda. com S. Ex. e accrescenta que 

Es~es seus receios se fundam nas I'azõcs do h~ trcs sy:-:l.cm<l:s ·de pt>otccção. Hl1 a pt·otec
voto em ;.;epu;rado c n.::t manitest:tçio que ü, çao que esse eminente professor da Univer.:;i
Camara dh·igiram as ft~beicas de productos dade de Dublin chama, com acerto o espirito, 
ceramicos de S. Paulo. Nã.o são cstos moti· syste'llt. of' soticd p1·otection, :::ystema. do peo
Yos basta.ni,es p<.l.ra justificar- os seus te- tecção eleitoral, exercido em quasi todos os 
mores ~ parlamentos do munJo. 

E' difficil a sua posiçiio na tl'ilmna, ta,nto Ha,, tambem, a protocção concedida :t um 
o discurso do nobre Dcputa.do por Minas en · determinado p:·oducto da. industria, om. cir· 
volveu o ot·ador em uma. a'.mosphora de cumstancias e~peciaes. 
antipathias. B:~.ata p ~u'a i:Jto -vor como S. Ex:. 1-lit, :.tinLla, o p:·cteccíonismo pJr espírito · 
S3 referiu u.o patdotismo q uc nos devo inspi- de nacionalidade. 
rar, a'J d.ever quo no.:~ compete de velar Confessa que ontl',>U para o Parlamento, 
pdas indus+,rias nacionaes, e á attonção que em 1894, fitia.d.o a essa escola de protc : ~ção 
precisamos prestar ao pl'oblema economico, radica.l. • 
mais do que ao politico o ao financeiro. Mn,is E::;tudando, pordm, melhor as condições e 
ainda.: assim discorrendo, S. Ex. concluiu .a situação do pa.iz, opJl'ou-.-:;e no seu ospi
que o projecto, quo vae tentar defender, rito uma efulução. e rocor·da que ha tr·es 
:Vem . forii• de murte aqueUas <.1.spiraç-ões. annos, discutindo o Orçamento da Receita, 
. . Antes do comoç·ar a defesa do projecto, dcclu.rou-sc protoccionista lib3I.'aL ou liue 
precis:t dizer quo ellc não é da. bancada. cambista. modet·ado, ou melhor, opportu· 
catharincnso; é da Commissãv do Fin~Lnças nlstu. c.~lectico .. 
rlo Senad:.> c o resultado dv del'er'imento (lU O Pa1•.:t dar ;i. Câmara um;t i<léa do quo é o 
deu a um roquorimO'Jto da Municipalidade prt>tcccionismo em var·io~ paizcs, o oradot• 
d~ l•'lo~ia.nopolis, que no contt•acto q11c lê tr·ochos do traba.lhus d.c H.osicr, com rc
ce_lebrou para a rca.lizaçã.o dn \'<l.L'ios melho- lal,!ii.O ao quo so pa.ssa. nos E~tadus Unidos, 
ramentos do utilidade publica, SJ eompL'O· o do H.oll'alovitclt, l'Jlativamentc :t protocção 
llletteu a ::;olícit:tl' do Cungr·es;~o Nu,cionu.t a dada, na Allemnnha. á industri:t do aço o do 
ücnção de impostos, 01-a. em deb:~t3. fcJt'rv meio tr·.,balbado . 

.. Tendo o~ta origem, o projecto t.r.tz u. Fcibs estas r•apidu.·; considot•u.ções, outra 
assigoatm•a <.lo Sr. Folid:tnu Pnnn:t, Senador nu. a.nalyso do projccto. 
p_or. Minas u um dos mais distinctos r•cpr•o- ,J;L mosf,r.m que ello 1.1 Ot'iundo do Senado, 
senhntes do partiJo quo dos('t•aldou a. ban· proposto :íctuella. Ca,•.;a do Congres::Jo pela, sua. 
doir.J. da pl'oi;eeçã.o quanll m8me c rauicaL :ts Gommissã•J uo Fírw.n~ta.s, om virtulle de do· 
nossas industrias. Ent1•o os ou1,t',JS sign:1h- fcr·imonto á petição da munícipa.lidàdo do 
rios, Srs. Ramiro Ba.t'cellos, Joaquim de l~'lorianJpolis, quo colohrou contl'acto obri· 
Souza., Benedicto Lcit3 c Alvat•o Machado, g tndo-se om uma_ das clausulas a. envidar 
conb. o projGcto o S1•. SenaU.or Ruy Bai'bJsa., esrorços para. obtot do Gov~rno Federal 
isto t~, ,ju::;tamentl3 o autor do dect·eto de .4 de isenqão do dit•eit~-~ aduaneirqs, durante. o 
no.vembi'O do l8JO, que ragulamontou a 1son- pl'azo da conces.:J;w, pa.ru. toJo o mu.ter1al 
cão de direHos. necessax•io ao serviço. 

; Parece que isto b·1sta. pa.rJ. demon:'3tt·ar• O contractan te fez todos os seus . cal cu los 
que não se trata de uma excepção olios11, de capita.l o dG taxa.s d\3 pagamento dus coa-
o que, aliás·, pen-;a o ora.dor qtte ticu•ht LI'ibuintes, conta.nJo com o.itu. taxa_. _ 
igualmente provado só com a sua. presença. O projec~ >_passou no Ssnr~(lo,serudtscus;ao, 
nu. tribuna. sam oppJStçao. 

O riJbre Dapu.i;a.do Sr. Joã~ Lu~r- Alves Chegado á. Camara, porén:~.' apparfl_ceu 
rcveluu-so um espírito revotucwna.rw. contra ollo uma rept•oscmta ;ao subscrtph 

s. Ex.. dedu.rou-so pt•vtoccionisl;a. radical no peLos f'abl'ica.n~es do pr•oductus CJt•amicos de 
Bt•azil, mas livro cambista nos Estados Uni- S. Paulo. 
dos, accrescentando que, si ostivosso nu. Ingla- E a.in_da cstr1.va. em ~st.~dos, qua~do u.m H
terra,, acJmpanhar•ia o movimento que Clum- lustre mdust['t:.tl btaztlmr?, pt•opt'letai'LO do 
h01•lu;in iniciou o que lho ioi f'u.ta.l. impor•tante fu,bl'ica om Mm·ts Gor'tt.os, o Dr. 

o ill.usl,ro Dcputario · revela-se conlil•a o ,João Pinh~iro, poJ_Ju l_iconc'l, . P!.tr~ prestar 
regim(m :1J.upl,aclo na Amorica do Norte ; algumas !Dful'JUu.çoos a CommLssa'> respo-
revvltí:t-se coatra. o rogimoo quo prova.loce cLiv•J... . 
na In,rlaterra c quer. implani;a.r· no B.ra.~il, . o l•:sforl;ou-so o Dt•. Pinlicil'o, no seLO da 
rogín~on. do pt•o1.ocção ~~ utt,t'l'mwo, Con:unissão, p ~ra pt•ova.r quo a SlH~ f:.t.brica, 

Vol lV ~ 
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produ~Ia materia'l de qualidade superior que constituei.n precedonto, e portanto não 
áq.inglez, tepdo slock sufficiente par<1 fJr- permit.tem que sej<L qualifi :ado de odioso o 
necer tod.o oma·tel'iaL necessario ao serviço fclvor qnc li o projecto em de1w.to so contém, 
de Florianopolis. Para justificar o que aillrma, o orador lê 

A. um aparte Jo . Sr. Candillo Rodl'igncs, as lei::; citadas, nas disposições e artigos re
responde o orn.dor Qlle não lu1 ne2essidauc l'ert-ntes â questão. c entre ollas :.1. de 30 de 
d,c gru.ndc qua.n t:dade de· material o quo a.s- dczem bro de 1808, a de n. 640. de 4 de 
_siÍrl; si passar a isenção pedida, a.s f'u.bricas novembt·o de 1890, a âe n. 7"16, · de 29 de 
ilacionaes não monórão. dezembro de i 900, c outras, dem0nstrando 
· A o\.ltt•o aparto do Sr. Joào Luiz AlvPs, rela leitura das disposições que não se vae 
diz o orador que não se trata de um prece- agora abril' nenhum precedente em fa,vor 
dépte; ao ,contrario, (l rogr·a estabelecirla üo Estaüo de Su.n ta Catharina,, 'no ,justo ~ efe- . 
J>elô .- Govorno e pelo Congt•csso desd.e 1890 rimento ao pedido que dicigiu ao Congresso · 
até· hoje. · Nacional. 

.' ~ Argumenta para provar o . que . affirma Para mostrar qual tcrn sillo o procedi~ 
-com o decreto de 4 de novembro de 1890 - mento da Carnara. neste ussumpto, o orador 
·docr.eto que tem força de lei porqu3 ü a,cto lrmbra-rá. o quo occorreu P.ffi 1901, por. occa
do ·Governo Proviso1·io, c..~m o art. 2" § 22 sião de se discutir o project;o ,_e lei de· ta.-

d,as preliminares ~a. TarifJ,'~c com o ·decreto ritjls, e q u mdo o Sr. Deputado Alfredo 
h . . -84:~. de 1 t de outubro <.lo 189~, qtn couco- Varella propoz orna emenda. tern:dnantoment~ 
deu isenção de di1·oitos para _os gene1·os o pi'Vhi.bindo : 1 o, que o material 1m portado 
mâ.teJ'iª-es importado& · pola cooperativa e pela União para seu serviço tivesse isenção 

' peló Banco dosOpor,Lrios. do direitos; 2°; que o mate1•ial importado . 
. · Elnagosto de 1891, o Congt·asso Nacional pelas divct•sas emp1·ezas com contPactos i;Ú1'a 
votou uma lei concedendo 1~onç·ão de di- melhoramentos . publicos tarnbem: não go: 
reitp$ .e transporte gratuito, na E .trada de. zusse dessa isenção, em rJlaçã.o a.os pro
Herro Contrai, pa.ra os ma.tori;u:s . de con- duetos quo aqui tivessem simila.res . 

. Hruccão noces~a1•ios :L ios1,:1llaQiio de edifi· Por essa occa.sião os propríetarios do fa~ 
cios oe-colares da Academia. do Cummct•cio bl'ica.s existentes no paiz . dcelara.ra.m quo o 
ue Júiz do Fót•a. · materiaL rodante do estradas de ferro tinha 
· . A nm a.par•tedo Sr. Jofío Luiz, o orJ.uor similal' no paiz, aUegaram ~]tW aqui se coh
'roplica q 110 ú. abalizada opinino do S. I~x. stt•uiam vagões pu.t·a u tt•a.nsporte de mcrcn.· 
contt'al'ÕH a do St•. Mioistt•o da Fazond~L o dol'ia.s e do passageiros e pcdír•am que so 
o pÍ\l'ecor do Th.som•o .Nacwna.l. não c.n~oni;issu ma.i~ nu. isenção do diroHos 

Pl·osegnipd ), oi;~, o uradur quo a Caroara pat·a tal. muteria.l. O or·ador· oppoz-sL• então 
~~m vê quo a isenção que ftgum uo proje to a.. OS:-!C pedido e a isso se opporú. sempro: C~ 

·_:.émclebntonada vem ínnovar; l1 uispJsição quo não estii, convencido do quo a industr·ia 
arii,jga, contida em lei de caracLe1• pol'ma· mwional fabrique vagões quo, em pr•eç·o e 

.:i:iente. . · qualidade,. pos~am concurrer com o matet•iat 
:<: Mas não é tudo; o o orador precisa OS· similar estrangeiro e entre a protecção ás 
Jabeleeer uma preliminar, que aliás pal'C- f'abrica5 de material .l·odanto ·o a protecção 
· ~·éria ser desnecessaria ; e é que a industt•ia ás estradas de fol'l'o o orador não he::~itti.:
·nacional não é tão sómente a in.dusiiria. inclina-se .por estas e protege-as contra as 
ce.r amica e a industda ceramic<:~. não é uni . f't~brica.s nacionaos. 
camente a. de tubos de barro. Outr~• exemplo recordará, nofucto da isoil.· 
. J4 a lei :n. · 359, tle .30 de dezmribro de ção de direitos .para o sulfu,.eto de carbono, 

1895, taxativ~mento dispunha: «ficam isJn- màtel'ia de quo hafabricas msta.Capital e nos 
. tos,de direii;ps ,os productos Rimilarcs <tOS Estados de. s.~ Paulo e do Rio de .Janeiro, O· 

productos da industria do Rio Grande do declara. .que fui o pr·oprio oi'adur o auto1• da 
_ Sul _quo ent1·arem no mesmo E!-:!iiado», e emonu~j1ue a mandou. isontar <lu imposto: 

.. u.' mesma loi, no ROU art. 32, diziu. que todos .()S annos reproduz-se a guoJ'l'a contra . 
·o _ gado · v~tccum , ot•a i;onto do imposto. essa .LJJsposiçíio o todos os anno:\ cahem as 
·'l'amb3m a lei n. 428, do 10 dó dezembro do mne.tiBas cJ·cando o impostonesso sentido o 
1896, posterior portanto . ao decreto üe 1890, iustü.fuento as hancu.du:s do Minas e s. Paulo 
·-e a diS.[Jo.siÇlão quo cita é uma disposição ~toem aux iliado o orador acompanhando-o nu. 

, OI'çamontari~- concedeu isenção do lliroitos súu!'l10stílidado systcma.tica a. ess:1s errwndus. 
· parü., o ma.tcrial importado, neccssario pa1•u. ~E~ que aqui se encont1·a. a. legitima pro
o sóryiço de saneamento da. .Capital Feuer·al t~cção á lavoura., contra ·a. protecçào,a, meü~ 
·e cidadcM princ.ipa.(js da. União, o <lopojs à:~- d'uzia. tlo f'a.bl'icu:; de fOl'tUicida. 
qucllc úlé.~!UO dom~oto pul' wzcs tem sido ·. No caso vol'tontc, o quo SJ po<lc não é que 
cuncedldo~~se favo1· a liu-los quantos o teem se proteja um mtllv,r·urrwnlo pi.ll'i.l. a capital 
t:~olic~l;ado; leis do o~eev<:ão, é c(lt•to, lUa~ -4e S:mtu, Cu~haz·i~é.· · ü mais do 9uc isso, é .u, 
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protrcÇão á saude c ê.l. vida (lo uma p3 pula-~ Henrique Saltes, Calon·cras, Sahino Barroso 
ção que t~m direi.to a es;-(e 0tvoy. tant? mn. s Cn.rvalltrJ Bf'it.to. Itotlolpho Paixilo, Pactua 
quanto a Insalnbrtdado de L• Lorianopol!s tem Rozonde, Josutno C;udo ;o, IL•rnardo do Cam
~tUgmcntado, devido ao GJvcr·no F'cdera.l, pos, Valois doCa.stro . . Jost•. Lobo, Benedicto 
Isto é, ao ia.cto do serem IJOl' ellc rcmettidus de Souza, Linrlolpho Serr·a.Candido t!e Abreu, 
para alli todo::; os hcl'i-bci'ie.s do exercito, e Lamenha Lins, Fra.nct::>co Tulontino, Juven·Ll 
que,pera.mbulanJo pelas ruas uu.quella.cl<.bdc, i\lillel', BariJo· a · Lima, Angelo Pinheil'o, .la,
tornamm alli cn:lernie:t cs~a cspecie mo1·bida, me.~ Darcy, Diogo Fortuna o Ca.mpos Ca,l'
o btlri-bel'i, contaminando um centl'o popu- tiet·. 
toso onde não ha esgotos, onclc não lm agua, Deixam de compa1·ecer com c:\USa. parti· 
pois os desp •jos são feit'JS em poços e a. cipa.da os St's. Sá. Peixob. Raymundo Ncry, 
agua é colhida em ci:;tem ~LS. · Arthur Lemos, José guzebio, Uuedolha l\-Iou- · 

Allude ai nrla o orador u,o f:Lcto do no anno 1'ão, Dias Vieira, .To5;1 Gayoso, Pcr<.'ira Reis, 
pas~ ;Úlo. por uma disposiçfi.o incltiida na Trindade, Soat·es Neiva, Morei ·a Al vcs; 
cauda. rlo orçamento. ser votado um im~ E:3t·. ,cio Ct,imbl'a, Pedro PornarnbncJ , .Elpidio 
posto so bl'e a importação de moveis cu r- Figucireido, I~paminondas Gracindo, H.a.y
vados, só partt se pPoLegcr a, um·.~ suppost.a mundô de M1ranun, AI·roxallas Galvào, 
industria nacional desse genero, c o que deu Miltnn, Bulc~i,o Via.nna, Vct'i.WO do Ab1•ou, 
emresultalo foi a Austda, por umu, justa rc- PintJ Dantas, Mt\rcollinu ~loura., João Hti
pt•esalia, augmentar os dit·eitos de entt•ttla ptista, Belisu.I'io de Scuza, Beza.ma.t. Pereira 
do café em seu terdtorio. Eis ahi em quo Lima, Ma,uricio de Abreu, !Jaulino do Souza, 
deu a prutccçã.o a tl111éL fabrica. de moveis Bernal'Jo Montcit•o, .Joü.o Luiz, Penidn Ftlho, 
Cll ·vados, existente noata Ca,pital! Leonel Filho, Antonio Za.cai·ia..~. lamillo 

Ent1•a.ndo em outra ol'<lem de consiüera- SOU.l'OS Filho, Adhut• Torres, Lindulph<J Cae
ções~ o ora.dor passa a fa.zer o conlh:Hlto dos !,ano, Eduardo Pimentd, Domin~tws de 
preços dos product;o8 da. industria cera mica, Ca.stro, Francbco n.omeiro, '\ZO\'P!LO Ma.Pq tiOS, 
impot·tados do estrangeit·o, c dos mesmos ele Rudolpho i\limntla.i X:wio1· du VtLlle, Victo
fab ;·icação JÚ.l.ciunal, pa.rc.t demonst1·ar QllO o rino Monteiro o All't•odtJ Varolla .. 
preç·otle.:itos nã.o 6 inCedot• ao da.q uollcs, para E som cnitsr.t os Sr~. Hosannah do O li voirJ., 
o que lú diversas tabollas do p1·oços de com- PtLS,f's Mit•tuult., Rogm•io do ~rit•tJ.rHIIL, R:Ly
panhias OiiLrangeiras o n ~tcionao:-;; o concluo mundo t\rLhur·. All'onso Cost:t, Ar•Lllm• Orlan· . 
d.izcnd'' quJ, roltttivarnont,o a,o pt•nJnct.o que 1lo, Jlo(lt•i,:tiH.'S Lima, ft:tlua.J'do lt 1.1111)~, Coi·t•ôa. 
se discuto, a Cama t•a Nll:t colloc:J.d:t no so· Duti·n.. MÓI! o .11attos, Amm·ico do Alhnquot•
guinto dilcmina: ou prot;<•gc :~s l';thl'icas do quo, Hom•iquo Bot·gu:o;, Vil·iat.o M:tJ::cu.r·oulms. 
cernmica, ou prutcgo a. sande c 11 vida. da. Astulpho 1Jnl.t'l1, Da.viu C;\mpistu., Bet•narde~ 
populaç·ã.o do uma ci .adu, quo tt o~8:t pr•o- do Fu.ria, LalliOlllliet• Gudul't•odn, .Olegnt•io 
tocção tJm to.lo dil'oito. Mu.ciol, Oalcito C H'v:dhu.l, Hohouçus do Cu.r-

(Jliúito !Jem, muito úem. O 01·aclo1• 1.1 muito vttlho, Uost;t Junior, Fcrnunl!u Pr·estos, LoHe 
fi~ticitado.) de R.HIZt, Pttulino Cal'!o;, li't·unciscJ Multa, 

Alvaro do Car·valho, Suares dos SantoH o 
Fictt a d.is ::us5ão ttdiada pela. hor.1. Marçul Escobar. 
Corhp:\recem mais os Srs. Endas Mar

tins. Carlos de Novam;, Inrlio do Bt•az·il, An
tonio Bastos, Ut•bano Sant•JE~, Chi•istino Crm;, 
Bez·•rril Fonten1dle, ·Virgílio Bt•igirlo, Tlw
maz · Cavalcanti. Fmntisco Sá, Frederico 
Bo1•gos, J, ã.·J VJp3s, Eduardo St.tlflar·t, .Tos(~ 
Marcolli.ilo, Peroira de Lyru., .loilo Vieira, 
Ma.laquiu.s Gonçn.lves, Esmeraldino Bandeira., 
.Julio do Mello, Cornelio da Fonseca, Angelo 
Ntlto, l~uzolrio de And1·atio, Rod1·igues Dol'ia, 
Oliveira Valladão, Domingos Guimarãe~. 
Neiva. Leovo~iluo Fdguoir·a~. CastL'l) Ro
bollo, To~tí1, Augn:Jto de Freitad, Tolcntino 
dos Santrs , RoJrigucs Saldanha, .Jost~ Mon
j:tr•dim, Galdino Lot·eto, Augusto do Vascon

· collo~, El'ico Crelho. Fidolls Alves, Lourenç.o 
Bu,ptista, Julio Su.nto ·.i , Oliveira Figueiredo, 
Pt•u.nci:':lc·o Veiga, EstovfLJ LohJ. Gasl/w da. 
Cnnhu., Ribeiro .Junqueil•u., Fl'ú.nci~co Br·r· 
n:~e<llno, .Toff.o Luiz ALvos, A<lalhcrt.o FoPraz, 

Pussa-sc :í. 

SEGU~DA P1~RTE DA OllDEM DO DIA . 

E' annnnciada a continuação da 2 discussão 
do pro,jecto n. 32!J, de 190 l. dcclar~ndo da 
compotencia pl'ivativa da Unifí.o decretar 
imposto sobre ~oneros do orig~rn estran
geira., e dando outras provüloncias; 

O Sr . . Preli'idente- Tem a pala
vra o Sr. Bcl'Oardo Horta. 

O St•. Bernardo H(u•ta-Sr.Pt'O· 
sidnnt.e, ao assomar á tr·ibuna na ui: cussão 
irnporta.ntissima dos impostos de cnmpeton· 
cia da União e dos Estadr·s, sohro pr·tHiuct.os 
pstrangeil·os ou naeionn.os, tcn h o a docl<trar 
quo nã.o seguiroi u.'l praxes rc .. dmontaes clu. 
Ca~u.; isto <1, niio discut.it•oi o.-; c:tl'gumenl;os do 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:17- Página 13 de 26 

604 ,ANNAES DA CM.IARÀ! 

orador que me preced3u, nem de qu:tlquor 
outro. . 

Não me julgo competente ... (nrTo apoiados) 

0 SR. JESUINQ CARDOSO-V. Ex. ü muito 
competente. 

0 SR. BERNARDO HO~TA- •.• pa1•a travar 
discu~:;são C{)ffi mous illt!st1•es collegas ; 
venho simplesmente, com muita feanqueza, 
porém, mostrar o meu 1~odo de entende~· 
sobre esta magna r:tuestã.o. 

Pt•ucurarei, pa.ra funJamontar a minha ar
gumentação, explanar em primeiro .log:tr 
como a podemos encarar. 
: No meu modo de pensar~ existem tre~ 

modos : 
1°, do accordo com as di~posiçõos consiitu

cionaes dos Est ~dos Unidos do Norto; 
· 2o, p)lo lado historico, ligando os prece

dentes, os exempLos da rnonarchia á sua. 
sequencia na Republica ; 

3'>, éncaral-a ante a nudez dos textos da 
Con.,titllição Brazileira.. 

Deixo de lado, talvez me rzft~l'indo inci
.. dentemonte, uma. ou outra vez. á. Consti

tuição norte-amoricana e pelo sogmni.L1: .lá. 
está dito c vou repet;H-o : os Estados Uni

. dos nasceram, surgir:1m da união de Estados 
autonomos o independnntos, complet:t.mento 
sepa.ra.do3 na sua vitl:t intima pela influ· 

· encla ou pela ospooula{:ão da meél'O]Wlo, 
como se qucir.t ontendor, o a. Jlopublica Bt•a
zileir:t constituin·so de Provincia.s depen
dentes, contraliza.uoramente submc1ttidas 11.0 
mando e ftllc :,lizaçã.o ue ugentos ou rnncc:o
narios do Imperio. · 

Não p:>sso absolutamente pretender sub· 
metter a nossa questão ue rend;ts ao qu9 
dispõe ::;obre o assumpto a Constit~ição do.; 
Estados Unidos da Amerlca do Nol'te. 

· L~, procut•ou-se . forta.lecer a União ; aqui, 
ao contrario, pr>ocurou-so ·com empenho, 
com afan. fortalecer os Estados . 
. Apezar; da grande müsse de impo:3t,os ce· 

dUa am~ Estados, alguns dos mais cultos 
espil•itos da Con~tituinte temia.m,t~•Ivez com 
ra,zão, 'lUO em hreve fubul'<) os gstados tor
nar-se~hiam impotentes pa.ra manterem o 
-equilibrio da receita com a despez 1 •• 

Basoat•, portanto, a solução uu, questã.G de 
impostos úe importação ou, melhor, llos 
impostos interesta.cluaes, pala. Const,i l.uição 

· Norte Americana, não me pat·ece logico. 

vincias, hoje E5taclos, existh·1m s'Jmpre na 
monarchia .. 

Por tanto, si buscarmos oa hisl;oria nacio
nal os fundamento; do dof'csa dos impostos 
inter cstaduaes, il'emos bebé\r nessa fonte, tão 
bella,mente resumida pelo ·-meu illustrarlo 
collega Sr. Jesuino Carci.oso, que <'~ _a impoe
tantc obra (lo Visco nele tLe. U tuguay, inti
tntada-Estw/os praUcos . 

Deixarei de parte e3sc; don3 modos de en · 
carara quos~ão pw;~ f'<tzel-o em fa.~e dos 
textos da. nossa Constituição. 

Os artigos da Constitui ;.ão referentes a este 
assumpto são os 7°, 9°, 1!, 12, 34, 65 c 83. 

O 7° estipula n. receita da União, o go a. 
dos Estados ; 10 e ll, o que ú vedado, qu:w 
â ,.Uniã.o, quer n.os Esta.dos ; o 12 cre1. os im
p'ostos cumulati,'os; o 34, parte 5a., attl'ibuo 
~o Congee.~so a regulamentação do commer
cio; o 6;),paetJ 2, outol'ga aos J~stados o que 
não lhe seja negarlo em clauwla exp1·essa e 
o 83 mandn, vigome tod~ n. antiga leg1slaçã.o 
não contral'itt a.o actual regimen do governo 
ou á Constituição. 

Antes de cxa.minal' os t J:xtos, Sr. Prosi
dent.e, apezar do po.rl'oito () u.dmira.vel es
tudo llisliol'ico foi to pelo distincto co \lega 
Sr. .J el:luino CarJoso ... 

O Srt. ,JgsUJNO CA H.DO:'IIJ-E' muita llon
ua.de. 

0 SR. BERNARDO H JRTA- ••• Oll VOU ton
t~tr resumi!' c~su. questão do disorímimlçlã.o 
de rcncla.s 1111 Constítuinto. 

!Jiz.-se qne houve pouca discu . .;95.o, qno 
nilo li)i bom e .~plu. na.da., fJU1tudu o m ·tís ro· 
speitttvel, pelo mnnos o rnu.i~ citado comm.'on
ta,<lor o Sr. Joã.o Bu.rb~tlho, diz o contra.· 
l'ÍO. 

Foi o assumpto SJhre o qual a <lidcussão 
foi mais dui~a .. Joura e t.enaz. 

O -Sr. JESUINO CArwoso- A affiL,mativa. 
não foi minha. (Troc(nn.-se out?·os· apartes.) 

0 SR. BERNARDO HORTA-. Diz O Sr. João 
Bu,rballw : 

«Em toda. a discus ,fio; que l1em longa. 
fui, havida. no CJngrcsso Constituindo 
acerca. desta mu,l;oria ... nenhuma voz vciu 
á baila a. chamada impot•ta.çio · in tm•es
ta.llua.L p~I.I'a snt• objocto do tt'ibu!;açülo l'o· 
der:ü ou locu,l. ·· 

Não on1;rou. pot·tanto, no pJano finan
ceiro da Constiwir,:ão.» Resolvet-os pelos precedentes, pelos exem

plos que nus log·ou a monn.rchia, julgo mais A discus~<to Coi. import:mtissima, m.1.s, a.po
, a,c~eitaveL Impostos de impodaçã.o do· pro· zar d.ellu., a indocisu.o existiu no modo de r-o
cedencia estrangeira exisLir<Ltn nu. monal'chia so:ver u. discr·iminação de l'ondu.s . Tres mu
atú a sua qu.oda; impodtos de exporGação do.:; divm•.-;;os foram propostos : votu.çiio im
i·lter (jSbdual, isto (\, Jc um Est;Ldo para me,liata,ombor ~ tudu se ignol'~; aguê\rdu,l· in· 
outro, existiPa.m sempre IH\ monarchb; im· r,)rma.ções do Governo sobre as ar•t·ec Ldações 
postos inter municipaes, nas Pl'opriu.s PI'O·. Ferlnen.l e esta,du :I.O~ ; vui;a,r l,ocla. ~·· Constiliui 
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ç~i. o, cJm exccpção dessa parte pl'iocipal c 
em scguid<~ o Congresso, sem scpítl'<tr-se, 
continuando cnm as atüiblliçi!Gs coni>tituin
tes; om Acto Addiciona.l cti~·e dmio;.n· as ren
das. 

Impoz·se o primeiro modo dcpoi~ do defi
cientes inform:~çõcs e bem justificados re
ceios. 

Na. discuss1o na ConsGítuintc, om mon 
modo de entenJor, quem 1weviu perfeita
mente o mal que hoje se procura evit;w, os 
excessos q11e ~o toem dttdo em toda a Repu
blica por part.e de toüo:-; o .. ; orgãos cblihora
tivos o executivos, desde o Fochra.l até o 
Municipal, fui o Sr. Julio do Castilhos, (IU~ 
em uma simples emenda. pcrfcita.mente con
crctiz,w,t, definia, separan~. não da.ndo lagar 
mais a f<.t.lsaK intcr·pret:tr,~õos na, o:·ganizaÇ'Ito 
financeira, si assim pox,;;:.> dizc.r, do ]H'O

gramma constitucional. Era osh a emenda 
de S. Ex.: 

«E' da competcncia exclusiva. dos 
EsLa<!os decretar ctual(tum· imposto qno 
não esteja comprehcndido no arti. 6° (~0 

da Constit.u,~çao) c <tUO não sej:J, contrario 
üs di~posioões da Constituiç:i"~o. » 

Funda.mcntando,dcterminou existirem tt•es 
meio:;; de ssr mantida a Fcdel'ação: os E::;
tados concol'l'crom: com as dcspczas (.b Uni:'io; 
a U n ii"to c os Es htlos hatirirc m rccur·:ws 
nas mesmas . fontes; a União reservu uma8, 
deixando todttS as demai:o; para os ~sl;ado~. 

Mas. é isto o quo est<~ na Con~tituí
ção 1 Não. 
· Ui~so mttis S. Ex. : 

<< A Constituiç:ão 1\.t.-ltlllH.t Cusf.í.o incon· 
vonionto da.s tlrti.tS ultimas sohtç:õos )>, 

o adoantc: 
<< O quo a Constituiçilo dispõe sobre 

esse ma.gno assumpto é a.na.rchico, é 
anti-fedcl'aliívo ». 

E' terminante. Disso mais S. Ex. 
« Accrescondo ainda. qne iliL ma.is re· 

mota. localidade do interior o Governo 
du. Uniã.o pôde estttbelecer uma repar
tição ar·rcci.l.dttd.ol'a,, o quo <\ absurdo ». 

O sysiiorna con~titucion:tl qnn i.l.<[lli r..st(t 
(tltfl..:f.n(rlllo 11111 t•,, ·cuqdol' drt. ('ulls/Í{ttÍçr!()) 

fJU:11lLO :1. dhc:iiiiÍJnc:U.u das l'tlllrl:t'i 1\ quo 
}lódo tJ•u.zm• ~~ sop:.tl':t<,:il.u dos l·;itndos. 

{Jumn o di;, ~~ nmis cp1o J'ospoit:wnl. 

Vo1.1~s- Quo111 ?-

ana,rchico, ü anti-i'cdm·ati vo >> disse-o mui to 
bom S. Ex. 

O SR •. lEsUINO CARDoso....: Pe~~o licença ao 
nob:·e Dcput~do, interrompendo a sut~ bri
lha.nto oxposiçã.o, para, lembea.e que esse no
ta,·el clL~curw do Dr. .Julio de Castilhos, 
que provocou grande arru.ido na. Assnmbl(~:.t 
Constituinte, Gevc resposta condigna d<ula, 
pelo Dr. Uballlino do Amaral. 

O Sn.. BER:'\ARDO HoRTA- Talvez chegue 
a ess ~ ro::;p Jstu.. 

O systmua con t;inuou o mesmo, apeza1~ 1la 
cxpu:Jiçiio fmnca. e leal do Dr. ,Julio de 
Ca::Jtillws acompanhado por toda a bancada 
riograndense. 

Passo agora ao exame dos toxto.3 ela Con
stitui~~ã.o: 

« Art.7.() E' da competoncia da União 
dccr•etar 

1. o Impostos sobre importação de pro-
ccdencia estrangeirJ». . 

E' m.a.is quo cla.ro .. A importaçiio de pro· 
ccdencw. cst.r;.~n!-l·eirre pertonco unica c ex
clusivamente c.l União taxat·; 1n:ts a de n1·i· 
gem cstr'a.llgcira ~ S11pponho que não. 

Ha muita differonça entro impol'tação de 
procedcnc.:ia estrangeit·a, irnpot·tação d.e ol'i
fJCin estrangoirrt, isi;o é, entre genoros o 
productos de pruccrle1lcia estrangoira, o go· 
ne1·os c productos do oJ·i,q1Jm cstt·angcit•a. 
· Ta.ni.o isso ü vorcbtlc quo o SI'. Scrwrlollo 
CorrêtL, não achando meio a.lgum do trans
formitl' o tcxLo constitudonal ao sabor dos 
:-:nus dosc,jos, altm·uu-o dizon!lo no iLl't. 16 

do pt•o,jectu om dbcussã.u : 

(<Compete p1•ivativamcnte á Unifi.o de
cretar• i.mpostus sobt·o o:-:; gencros de o1•i .. 
gcm estrangeira». 

Mas nü.o é isso o que· ostú. na Constituição. 
0 SR. ERICO COELIIO- Elle emprega como 

synonymo. 

0 Sn.. BERNARDO HORTA-Mas não ha tal. 
No meu modo de entender ê de p1'ocedencut 
ostraogeh·t\ todo o producto que venha dire· 
cta,mcntc do um porto ost1·angciJ'O para· uma 
a. I f',Lnde;.r<t o nesse caso a.o Govcruo I<'eucral 
cabn impol' u dieoito, por•qrw só n União 
pó do man Lrw ai f'andoga,s. 

0 SR. 13JmNAHDO Hon.TA- O Sr .. Julio de 
Castilhos. 

O SJt •• lv~nJNO CAJUIOSo - Ha a.té quom 
pomm r1 uu hash a circrrmsta.nci:.L cle Ber pri· 
vativ:L <li\ lJniií.f) n. ·~t·n:1•.)i'i.U tlo :Llfa.n<loga,g 
pi1l'I.L quo n:"i.o possa u govm•no ostu.dua.l 
tu.xal' import~qiio i.tlguma, ostt•u.ngoíl'U. 011 
nacional. ( i lpoirlrlos. ) 0 Sn. .. JAl\11~:3 DARCY-- Qnn pôde i;rní':131' :1 

sep<trn.çã.o d.os Estados t 
· O Sn.. HJ·:tt~ARDo HottTA-- ~<O quo a, Gon
• stítuiçiío dispõe sobro cs;::;e rna,gno à.~sumpto (\ 

O Sn.. Btm.NARD'.I HoRTA-Desdl~, pol'ém, 
que esse pt•odltcl;u tcnlttt sa.hido d;.t alfa.lldogiJ, 
e nogociado no lWOpl'Ío lognr de importaçfi,o 
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~ ou eni qualquer outro do Brazil, deixa de Nós· estamos, por omquanto, no arL 7o' 
tei· a prerogativa de p1·ocecle11c·ia esteaogei- que se rúfure unicamente á, União. Ess<\ 
ra., porque não procede mais do exterior e ultima p:trte da disposição se~;unda do art 7° 

.sim -de outro ponto qualquer do territorio foi un:ia regalia de que se premuniram os 
nacional. Estalos, jus :.amcnte p·.tra evitarJm quncs

A factura que remetto esse prouucto para que e imposto:; t'udera.es ao eommercio de 
--o-rnte'rjnr-nãiH.L:ma--i-&---a--es.t:mngillra é a. fcJ.- cabotagem. 

ctnra nacional, que, além do monciunar o Do art. 7,) ainda: 
_ producto, éstipula o preço de venda. 

Ora, si no texto cons~itucional es&ivesse « 3." Taxas de sollo. · .» 
dito-de . origem esltangeil'a-não se1•ia pos- Presta-se não ::;ó J.YU\1 argumento, como 
sivel a duvidi.l.. pcwa discussão, mas não é propria a occa-

~· es"e o meu modv de entender, os col· sião. 
legas te:rão 0 sou. · Aliás, p:>sso est f~l' em erro, o SR. JEsur~o CARDoso-A respeito dessas 
~ào o ne.3·o· <.~bsolutamente. . t l t· , · cr 1 · d ·1- . · t ,_ , ·· o que é fu.cto, porém~ é que no artigo do ~xas .1ouve :ile.::; l,rre0 u ar1 .~ es que se or 
projeclio de lei que citei hJuv~ a.l~lwa.çilo uo nou n~ces~aria .. uma l~t espec1<1.} :egulamen
textoconsüituciunal. (Tt·oamn-se apa?·tes.) / taodo a, llltÜerw. uo s_Jlo dus Lstadvs. 

E' ainda do art. 7° a seguinte disposição·~ O SR. BgRNARDO HoRTA-Ex:actamente. 
. ' «~.o Direitos ue . eilcrada,' $él.hida. e o SR. JJ~dUINO C ARDOSO -v. Ex. ha dos-

edtadia de navios ..• » culpar-mo as interrUl>ções, não ven(lo nos 
Diz 1'espoito~ repito-o, unicamente ú. União, meus aparte.:! senão o particulat' apreço com 

como todo o art. 7°, e que o esto.u acompanhado. 
« ... sendo livre .o commercio de ca· o Sa. BgRNA.RDO HoRTA- Muito agrada

botagom ü.s mercadorias naciona.es, bem cido. 
como ás e::Jtrangeir<~s, que já tenham 
pago imposto de importação.» O arG, Soda Constituição diz:· 

. Nessa di:;})osição referente ao dil'eito do « N' veda.lo ao Governo Fedm·al crear, 

.taxar, vem expL'03Sa i.scnç:ão ele qualqner de qualquer modo, d.istíncções o pref'e-
_onus ao «couunercío de cabotagem» por rcncía;:; em favor do . .; portos de uns con-
parto da União. . . tra os de outros l<~staduS.>> 
En~endêm muitos que commerc10 de ca- Nada tem muiGo directamente com a. 

botagum ó a mesma. cou;:;a que na.vega.çào de questã6 de impo.-3tos; entretanto; apl'Ovei
cabutagem. E' outl'a dis~tincçào t1ue faç?: ca1·ei a occasião de ter-me rl!fel'ido a ellc 
comrnercio do callo~agom nã.u é na.Vegu.çao para 1h·mar· um principio. Uiz·sc gera!rnen&e: 
de cabotagem. (.l.powdos ·) . . · o unicó comp.et :mte pa1·a HlJlhori.l.r portos ê 

Tenho Pf;U'a cHar a _proposlto o s:)gumte a União. 
commenta rw do Sr. Joao Barbalbo: N·- h t 1 C t· t. • - • - • t · ao a 'tt ; na ons t u1çao 1sso nao ox1s e 

«Conforme a lei n. 123. de ll de no- em ctausula expressa. · 
vombro de 1892, u.rt. ~o, «cnten~e - se i' .. . , . 1 . . . , 1, .1 . , 
.por navegu.~~ão de cabotagem a que &o~ ? ~a.n.l:o assJ,r~ qu~, Sl Jt,m. 111~. cm.n o.' ~ 
por ítin a êommunicaçã.o 0 0 commcrcto })runeua qu?stao na H.ep~Lbl!ca _ fo1 levant.ctda 
uirecto entre ·os por-tos da H.e·pub:ica., ~m l89~- subr? o ~ort~ de. ~anta ~at~~rm~, 
dentro das aguu.s de:stes e do,:; l'ios que conces~:LO ~stadual, e o 1\h.mstr.o 

7 
d.1 .Fa~e~d: 

· pércorram· seus terril;oríoS>>·. ffi' e;:;ce d~ e?tall nao ~e~e u~a d~s?os1çao co~~tlt.u 
commercio costeiro que 0 § 2o·du arG. 7o c~on!ll para_,ttr m<J.r o s~~, act~ contrar .~o ~o 
declara livl'e isto · <! isento <lc irn- dtrett~ do l~s~ado e utrhz~u-se do (lqa:.:. lo_ts 

P
o to"' ' ' do antigo reg1men, que nao toem a.ppllcaçao 
~ ·· • » ú. Federação o aindt~t mais sendo u. citação 

A l~i n. 123 é uma consoquencia 1lo pc1ra- errada.. Em Iog·ar da lei n. 1. 745, do 13 do 
grapho unico do art. 13. ou'tubro d.e 188!:1, que ci·f.a,é o decreto n .1.7,16, 

O Sn •• JESUlNO CAnnoso - A na.vegaçfí,o ê ele l:j do onl;uuro de 1869. 
·nm elemento constitutivo commcJ'cio. 

. 0 SR. BERNARDO HoRTA- N:1o lw, duvià.n., 
'mas não é a inesma cous:1. · 

0 SR. JESUINO CARDOSO-De certo. 
O SR. BmtNAH.no HoRTA - O commorcio 

rlo cabotagem está, portanto. completamente 
'livt•e . de imposto; mas por quem ·~ pelos 
gstãdos ? Não. 

O Sn..M.AI.AC,iUTMl GoNQALvr.s-Então honvc 
mli. fü. · · · 

O SR. BimNA1WO HoRTA-A out1•a 6 a lei 
n. 3.:314, tle lô de our.ubro de 1886, que trata 
de obras do mclhora,mentos \la barra do Rio 
Grande. 

E' outra, I]UOstão constiütcional ú. qual mo 
retiro de pa.ssagern; não ha. na Constituição 
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disposição a.lguma outorgando ·esse dh·oitn UM SR. Dl·:l·UTADo-E' que;.;tão mtiito di. 
exclu::livo á União. versa. 

E. mesmo que existi :lSO, doveria. ser me-11 . O SH .. .TES UINO CAH.Do:m--Nesse ponto não 
1o:·a.r os portos «Sem clistinc ~:õcs nem peefe- h a cluvich~. 0 !!:staclo scmrH'v póde ktx ·;'l'. -

rencias». · "" 
E no emtunto existem ossa.s distLncçõcs e O SR.' BER;\IARDO HoRTA-Bem, entilo nesse 

preferencias. texto nã.o ha clbcu~são; ma,-:; ou ter·ei nocessi-
__QQmo são___m_cUho r~!_ll~UITISJ>Orto:3 de l•~sta- dad _.. do lemul\tr á. Ca,sa . a, un:.wimidade que 

dos·e outros não ·t. ~ --- - --· - · - ----- · ·s-eüTitiHf'cstTI.~ --<'fillLnW·-;,t'outrotto-d~u-

Na lei de orça.mento de receita deste e:mr: de taxa.L' o gonm.'o da pL'opl'itt producção, 
cicio encontro: quer para o estea.ngoiro, quer pa.ra o in~ 

«Fundo llestina.clo üs obras do melhora- terior · 
mentos de portos, oxecut.a.das á custa. da O SR. JESUINO CAIWo.3o-Lei de 21 de no-
Dniã.o: vembt·o ,[c 1.;96. 

Ma."L',lnhão, !50 cvntos; Fortaleza, 200; O SR. Blm.NARDO Hon.TA-Ainda o art. 9°: 
Natal, l:lO; Pa.rahyba, lOO; Paranaguá, «§ .2 ... E' i,;cnta do impJstos, no Estado 
100; Recift', SOO; Mncoió, lOO; Floei:.tno- p.Jr ondJ se exportar. a producçrí.o dos 
polis, 150 e Riv Gran,lo do Sul, 800. outr,Js Est ·t.dos. » ·. 

Então isto n~lo incido no al't. So 't. E' uma restr-ic(,~ã.o e mui to util. 
Não são distincções e peeferencias ·t « § 3'. Sú ú licito a um Estado tri-
O SR. FRANCISCO BERNAR.DINO--~iio. butat· a impurLaçí'i,o de rnorciHloriaK os

teangeiras, quando de~tinu.das ao con-
0 SR. BERNARDo HoR'l'A-Então nrí.o sei o sumo no sou territol'io; revol'tondo, 

que seja. po1·ém, o producto do imposto para o 
0 SR. FRANCISCO BERNARlHNO-E' quanto Tho~our·o l•'e~lee<.Ll.» · 

ao mo.W de taxar O commercio. 0 SLL FRANC_I,SCO BERNARDINO--J(t nií.o diz 
o SR. BERNARDO 1-IoR'l'A-:-Ah! Eu tão a.s úo procedcncia. estr·angeira. 

prercrêneias e uistincçõns existem, mas em O Sn .. BgJtNA.RDo Hon.TA - Estií- implícito. 
scntiuo contrario, porque si estes pol'iios Eu nã.o soparv um arGign. const.ir.ucional dos 
pr·eferidos ou tavor·ocidos 1.eom do sofl'rer· müt·os, ostc estiL Ligado ti. pa.r&o pr·imeira do 
um gr·avame de impostos de 1 l/2°/o ou arl;, 7. 0

• · 

equivalentes, é muito natural qtLe o com· Diz o§ 3. 0 «do,:;tin : ~ua.s ao cÓnsumo.» 
mcrcio estrimgeil'O, especulando, pois que o Como · tributa o Estado ossa. imp •1·ta.ç~il.o '? 
cvmmercio ospoeula., m<Lndo os :~ous gene- Diwm: ~olJ a. taxa, de consurno, porque o l·:s
ros, não pol' intormeuio de qmdquer um tado não &~m o direil.o de ÍL' ií. Alfandoga 
desses portos, e sim por outr·o que não estej :t cubrat• o imposto. 
em via <le melhora.mento, evitanuo assim o Supponhamos quo o Estado A, assim figu-
gravamo. rado paraevita.l' <1uestõos,tem adeantada. in

dus&ria do te~idos.e ha g.·a.ndn imp01·ta.(,lfto de 
E' a. preferencia, mas de modo diverso, r.ocidos d.o Manclw . .:;tcr 0 outros ponl,os parit 

taxando-se mais 0 gonero em um poJ.'I,o; 0 o consu1no ern seu 'torr~tot·io; esse Estado 
genero o evita, mas tem entrada. por outro tributa. todo o 1,ccido de pt•ocedencb estr·an-
mais proximo. geira que entrar na. Alf'u.ndeg<1, (levendo 

Passemo:-; ao i~rl;. 9°: além dos ~lir·ei&os gera.cs pag<.~t· mais tantos 
«E' da computuudu. oxclmüva J.os Es- por cenco ad ·1Jalo1·e·m. <Juem cobl'i1'~ A Uniã~. 

tados decreta1· impostos: O Srt. FELrsm~Lr.o Fn.r-:mE - O Est:vlo ni:Lo 
1. u l:i()bl'O oxportação do mnreatlorias 

do sua. propr•ia pl'odueç~ã.o. » pó do f'a.z<>r isto· 
O SR. Brm.NArwo 1-IoH'l'A-Agot·;~ é <!UO nfío 

1~' kLmbmn ela.ro, n1aK não tum r·est,ricção ontond.o. 
alguma· · Figuro uma. hypotlwso P dou solu.çã.o dn 

Não h a. n. minimn. limitac,:U.o sobl'n o tlil'Hito ctccor·do com mr.u modo <lt1 pnn~a.J'. 
dos Estctdos de~ l;axa.pem com o imposto dn 0 SR .. ,IJ~:':UJNO Conrwso-1•! (!Olll ·muito 
cxrJol'iiaçãtJ «a.s mor·.ca.doria.s <lc sua. IH'opl'ia. 
P

rodueção ». talento. Com 1ianto mu.iol' t.:dnnt.o quanto 
tnOIIUl' l'<l.Zfi.O • . ComtJ deprchendcr-so ele tal chtl'eza, que os 

Estados só pódem taxar iL expurtação para u O SR.. BErtNAJwo Hon.'l'A~Oh ! Snnlwl'! 
ext.erior· ~ ( Wsos .. ) 

Aqui diz «oxportaçi'io», o ·art. 7° diz «im- l:iob a. fóema. do imposto do c ~uJJsllmo ci quo 
porLu.çfw c~traugeir,~)>,o quo sal v a. a, nacional. e Estado jamu.is podet·á. eobrar· cssu imposto. 
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·. Nem é esse o intuito, nem a tra.ducção do 
te:xto f'onstitucion::Ll. 

E SJ o está fazendo diari<:tmcnto. 
Como o Estado ha de s:tber o que é bem de 

o SR.. FELISBELLO FREIRE-E' umoJ cxce- outro, ou não inf1•íngir o§ 2° do aet. go ~ 
pç.ão. Quando for ap ~·e3cntado o conhecimento do 

p:1gmnento do imposto de exportação ! 
--~0--S.R..._BEn.NA~Do HoRTA-Mas o imposto Nem semp:·e. Ih Estado3 para os quaes 

de consumo é do Estado. · -esse-c.onhe_ci_mg_nto, sem o visto do s<.m fiscal 

._;;. 

UMA Voz-E por que não é da União? de 9 ~e.reira, nãó -é accm to e de-novo-eB-h-1;,1.-o ___ ~_ 
imposto. . · 

O SR. BERNARDo HonTA-Para o qua pre- Eis um caso: o Estado B não tn.xa a expoe-
tendo demonstrae, é indifforentP o modo de tação sobre tal genero ou producto. para 
cobra1• esse Ílüposto acldicional. Na Alfan- protege,· um::L üwoura, um::L industria; mas 
dega ou fóra della, sob a fôrma de imposto o Estado A, pelo qual esse producto passa., 
de oo~sumo... cobra o imposto qhe existe em seu orça·-

0 SR.. FELISBELLO FREIRE-O Estado não mento. 
pôde cobrar. 0 SR. BARBOSA LIMA-Não pódo. 

0 SR. BERNARDO HORTA-Para· o fim que 0/ Sn.. BERNARDO HoRTA·-C~"mO provar 
tehho em vista... que·--roiu de outro Esta1o ~ 

O SR.. BARBOSA LIMA-Pela guia. 
0 SR.. FELISBELLO FREIRE-Mas V. Ex. 

deve encarar a questão de accordo com a O Sa. BERNARDO HoRTA-Não ha, porque 
. loi. · não paga imposto. 

O SR. BARBOSA LIMA-E' questão de moO SR. BERNARDO HORTA-Então, na Alti.m-
doga. Nesse caso ainda poderia fa.zer uma canismo adminiS51·ativo; então, o genero de 
objecção: 0 Estado A import::L directameote, importação que e4á. benb do imposto não 
mas 0 Estado B é c::mtral, não tem Alf'an- é sujeito a expediente de especie alguma, na 
d 1 propria al fa.ndeg::L ? Como não ? .. 

ega, rece )e o p1•oducto em transito pelo EnLã.o dorm.ienWms 1wn succwTit e:jus. 
pl'imeiro. Como elfectuar o novo tributo~ 

o SR. En.zco CoELHO _ Tem suas mesas O Sn.. BERNARDo HoRTÀ - Ap1•esento a 
ft:3caes. V.Ex. um outro fa.cto: um volume qua.lquer 

0 SR. BERNARDO HoRTA-Já. pôde ahi? 
O Sn.. En.tco CoJ·:r...Ao-Acho que póde. 
O SR. lhannsA LrMA-Mas quem é que 

cobra?- Não d a, Uniito ?. Poi:s então o poder 
local que decretar o t1'ibuto não tem nada 
maiS que declarar á. União quo o foz o o 
guantum. 

O SR.·. JESUINO CARDoso- Revertendo o 
;producto para a União. 

0 SR. BERNARDO HORTA-Mas o Estado B 
vae paga.1• o producto estrangeiro na praça 
do Estado A, ou em facturu nacional, en tran
d!)-lhe esse producto pelo tereitorio a. dentro, 
vindo concorrer com o s1milar . de sua pro-

- ducção, sem que tenha mais o direito do 
§ 3° do art. uo, porque já é um producto 
nacionalizado. 1 

O SR. BARA.OSA LIMA-- Já pagou o_ im· 
posto. 

O SR. BERNARDO Hon.'l'A-0 que pouco 
importa ao Est,::Ldo B, que so.lfl•orà a. concur
rencia, prejudícando·se. 

Diz o art. 10: 

<<E' prohibido aos Estados tribnbr 
hcns o rendas fedcraes, ou ·serviços a 
cargo da União o reci}".l'Oca.nionte.» 

despachado do E::;tado B traz bem á. vist::L, na 
capa, a nota. de daspachaclo como encom
menda, bagagem ou CéLrga d~ estação tal, 
ou porto tal, o quo é o corpo de delicto do 
lugar de pro~ronionciu., passa esse volume 
pelo Est::Ldo A o ao ::~ahir do Jimite fiscal 
dos~o Estado o agente osl;adual intercepta-o 
e exige pagamento do imposto. 

O SR. BAr-..nosA LIMA-:-E' o caso: p;·o 1•a .. 
tione 'Uoluntc!S. 

O SR. ARNOLPHO Azr<:VEDO- E' mais um 
abuso. 

O SR. BEH.NAH.bo HOR'l'A- Bem; outra 
questão no art. 10. A Uniãa não pôde taxa1• 
um sm·viço estadual e estabelece imposto do 
transporte em uma estrado, de ferro es~ 
tadual, em uma navegação puramente es
tadual, exi.gindo do passageiro o imposto 
a1ldicion.n.l do pa.ssa.gem, desde quo o1•dnnu. 
as suas ::Lgoncias al'rcc:ul:tl·o. 

O SR. 1h.RH03A. LIMA.- A esse I'ospcito :1 
Uniã.) nã.o pôde a.tit•:tr pocl1•a.s, olla, tom i'uito 
maeavilhas, ha.jn, vista. o rogulu.mcnt,o do 
sello. 

O SR.. BERNARDO HoH.'l'A- Diz o al't. ll: 
« E' veda.do aos Estados, como á União: 
1. o Cren.r .in1postos de transito pelo 

tol'ri torio de um Estado, ou na passagem. 
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de um para outro, soht•e productos de Belfort Vieira., Franci,;;co Veiga, L:oopold'o de 
.. outros K·;ta.dos ela Repuhlic::t. ou estran- Bnlhões e E•lua.rdo Ramos: 

g-oiros; e bem a::::sim sobee o :~ \·ehículus 
de t0rra e agua, t1ue IJ::\ l,l.'<t.nspor·ktrcm. » 

~\.hi, a. - qucs~5.o resolYr,-se f:tcilmento: 
L:·a.n:-;it;o s ign l li c<1, o p : ~rc m·so de unY Esta.do 
.}Iara outro, rw.s~ap:em .de um pémtv :~:nra. 

·-< Pen•n n, C ~>mrni:Jsão quo, por~tnte i.L 
~: onstituição nrazileit·a, ·é mai-:; Pxacto 
O:itW no di1·oito de tl'ilmtitt· \'slli de al
gum modo inclrddo o de rog n lat <lu que 
'J in '.'el'Sv. )) 

E' claro. pon anto. ----uuti'o, Nessas condições é ,·odcvlo eon::;:;itu
cion :tlm1 ~ llt <1 qa :.~lquor imposi;o. Os Esta.dos 
não pódcm tax;u· po_rqne ') pt·odJicto não fic::t .9 ~R .. jJ::.il:I:'\0 CAn nosu- IJue t• dizer que 
em sm1 i.erl'itorio, Y<Le él.h~~ n; mas.·qu<l.ndo 'J so r.r; um;;.t, qnorn pó•.lo l'eguh•,r·, ma.;; qt1em 
producto entra }l i/, circulação , ficando em re;.;- uht púÚf3 fazo!-·J sem t~~xar. 
seu territurio, podem'taxa.t-o . . 

!) S!t. I)U~:\'"\ H DIJ líORTA-fl'ui <J.hi. fiC[I.lllÍO 
Chea:lffi'JS ao u.rt. 12: · l ..... üi..':'IC e ~ [L ~~~~ceito s o . .; pnncipios get·;,w~ . 

«Além da.:l ront.c.s do l'eceita,, disci'l- .\.~~ ·-'N .t t1en .i<1,m-me o:; collega.s : Si com-
minD.da,s nos arts. 'i0 c g.,, t:. licitu á Uniã•), pc te múc :-L •, ~ pl'iv<ttiVcLmen te ao Cong1·esso 
corno ri.us Es r,atlos, cumulati v:Lmen tc ou ~;J.clu r:<.d l'Cgnl;,.u- o commorcio iatcr·nu.eiona.l, 
não, ecen.P utni•os qua.csquel', não contra-\ eomu fíglll':J, l: :t Con:'it.it uiç~~~o o§ 3<) ~lo a.rt. 9° ~ 
vin\lo o d i sp _~ .. ~to nos art~ . io, (fo u ll, '[ ~.r Sn. . D~~PDTA.Dü- Como oxcefH:ão ox-
n · .L • » prc~sa. · , 

Por que o artigo,depois do ciT ilr o,; ar ts. 7° 
e \}' , se refcr·e a.inda <WS a.rt:-3 . ) o , \)o c ll, e O Sn. B Eru\,\.RDO HO R TA - Ah ! Então o 
não o faz qnfl..n 1;o ao at·t. 111 '? Ha. deficiencia.. . E:~t.atlo r-egultl o commet·cio intcl'attcional, 

pol'quc nü.o tem liq:J.ir.üs par••· tl'ibtlt<~r, pód.o 
0 S'tt,' F'H\NCISCO BERXARDJ:'\0 -E' p1jrque f'azel-o ;;"té prohibitiv~tll1i~- nte . . 

;l_, mn,tOl'ia <10 ll,t•tigo não \~: 1,ri bu~a,vel. ]~' o o Sp l~' P. I ~c ;: r.o BF'P ~ ·\P DINO - 1' orrula 
qné o dl::;tingue dus outl'oS. . rw-; t·c;.;i;~s· ~un'~-&itucio~J~O~'>. • l ~ - ·~ -

(J SR. BERNARDO HoRTA -:- Acal;ci ~lo p1•o-l fl .:;;p . . ··• : . . 
1

, , , • _ • •• • , 

v a.r que são wibnti~dos ~.;erYiç·os :.los l<.s ,ttdo;:;, I·. · :-:" h::>Lii\ J C.\~,DO;:,u • • • LcLd Bl1t.:Oll 
· . . : 1 . ·t. lO I Jn. dizHL q uu él, c.:xcepça.u aug men ta v a a força 
~~ entos peLo "·1 •· · dt.L lei, nos ca~us n:i.o exceptuado~, ; t~~im 

o art. :54 f\Ji f'tJt·mnlaclo i!<~m a pidu.Vt'é\. como a. ennmeraão a enrraqtH o a, nos casos 
- pt'ivativa,' II Cnto-tt qual (l .de~i~a. : .~ tuua. ni'i;l euumentl.los. (fú1. Ol tll"tJiifi.Jw;·tes.) 
~JJ1Cnd;l, nelle englobando ; ~ttnlmrçon:-; a pu- 0 ;;;-. t) E.,,, . . I"! O H , • o 'li 't ··n oll'-· 

:1 1'1" t, L 'l t• r 0 !'• r, ti' · ... 1-. u ..... ,.\,) ui,T<>--.- l US lvC C 
neres r .r Jeron ,e::;: egus :t ' 11 u · '<XIl -lL \ u · g:t Sr. ~\.ugu~to do Fr·eit,~s, <tutol'i•lade no . ~t:-5· 

~~ii e.-;;_;o :\.rti~_ro ::;ebt·e rt <LU~':->~ 'i o de qn •. me :;ttmpt.o, ·lt~se quo nos arostos du Supl'cmo 
:)1; .·ttpo: Tri.bunal dus Es~ado:; Unidos se oncun tt•am 

, · t ' t C fôl'lY! <tS }litl';!, t odos o::! cttlç~ <~.d. o~, rn;ds ou rno-
'~compeGe prn·a. tva.mnn · ~ n.o ongi·es.8o nos. 

)ja,clümt.J: . o Sn .. BAn.r:osA. Ln.rA-Quom di:-;sc? 
5. 0 R caul:l.l' o commel'cio interna.cio

na.l, bem °Como o dos Estu.dus cntt·e si e 
(•orn o Distrkto Ferl:n·~d . :•.lfandegal' p;Jt'
I,OS, er:ear e supprimir entrapostos. » 

Diz-se: t•egula.r é taxar, ta,xar é regular. 
O SR. FRA?\Cisco Bgn.NARor.:-;o - Regul:.tr 

pó de não ser taxar. 
O Sn.. BEitNARDO HoRTA - Entendo . que 

i.<txar 1.\ t•oguhtl', nuts regular· nem sem pro dá 
o dieoi &o de tn,xal'. 

U~I Sn.. DEPUTADo-Muito bom. Rogulat' (~ 
prescr·evcr regra.s, indoponclento 1le t.a.xu.f;fto, 

· fll<t oHt1'os apartes.) · 
0 SR. BERNARDO HORTA-Utilizo-me, pa1•a 

corrohm'<U' e~sa minha. opin-ião c pat·a firmar 
. o:, espírito da nossa Constitmção. do extenso e 
- completo .pal'~cer llas Commissões de Senado 
e da Camar:t em 1896,. a:ssignado pelos Sr.:;. 

Vf'll. V 

O SR. B Ert:.'\.\RDO HoRTA-O Se. Augus to 
dn Froita,s . 

·o SR. BARr:osA LL\IA-Faço oHtl'u juiZo da 
scioncia jueiclieu. cios americanos. 

(T?~ocam . se ..:m·ios (tparles en·t1·e os 8rs • .Je
su.ii lO ('r;o·doso, Bw·l10sn f .iiiW , Fi'~tadsco B cr
nm·tlino~ Jj}gg,Jrdo Toul'inho e OH{'i·os SY"s. DepH
twlos. l 

0 Sn. BERNARDO Hon.TA-P<tl'OCe-me in
couvoniente os:;e diniito dos Estados rcgu
liLrom o (~ommcrcifJ 1ntor>nacional mnito di
roctttl11f)Jlto pelll § :-l•) do u.et. 9°, eum tr'iilujos 
quo muito bem ontondm•em. 

O Su.. FELISilELLO Pru:JH.g-P:u·a Jwlo \'ae 
o:~sa r•cndu. e 

0 Sn.. BERNARDO JlOilTA-Para 11 Uniào . 
O Sn.. F'Er..rSBELI.O FRJ~IRP.-Logo... ( lT(~ 

01./.tí'OS apm·te<'.) 
7'7 
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0 ~R. BERNARDO H~RTA-9 !nCOJ?Veniente l 0 .SR. FRANCISCO BERNARDINO-A questão 
:pers1st_e, a perturbaçao sera mevrGavel no dos 1mpostos está l'egutada em outros ae-
commercio internacional. tigos. 

Passemos a um exemplo: um Estado qual- O SR. BERNARDO HoRTA- Em nenlmm 
q'18r tem um producto e soífl•e a concuri'en-
cia ele outL'O estrangeiro. 0 Estado quer pro- delles; essas impostos são negados aos Esta.-
t.eger o seu. Que faz~ Crea, de accordo com o dos ein clausula expressa. 
§ 3° do art. \)0 , Mm tributo prohibitivo de O SR... JESUINO CARDoso- Na monarchia 
entrada no territorio para o pl'O{lucto estran- a questi'io ficou inteiramente liquidada depoi~ . 
geiro. de 1882. · 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Não pôde. 
0 Sr.. BERNARDO HORTA-Por que não? Ha 

limite para o Estado taxar ? 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Não póde.lan· 
çar imposto prohibitivo-; 

0 SR. BERNARDO HORTA- 0 imposto de 
entrada é prohibitivo desde que o producto 
não encontre consumidor pelo alto preço. E 
nessas condições temos muitos. 

Mn,s o Estado ainda tem um recm•ao: ahim 
do tributo ::~üdicional do § 3° do art. go, tem 
o ímpDsto de col.lstuno, quo gravará indiffe
ren temente, q uor o producto nacional, quer o 
estrangeiro, quer mesmo o local. 

Pa1•a. esto, porém, que é o qae se fteseja 
pt•otoger, recorro o Estauo á creaç~ão de pre· 
mios. (Apw·tes.) 

Sei que o Estado da. Bahia vae Cl'ear o 
premio de 100 réis por· litro de alcool (lesna
turado, produzido no .Estado. Elle poderá 
elevar esse pt•emio a 1$, e taxar o consumo 
na Bahia de litro de alcool desnaturado a 18 
l;o.mbem. ·· 
· Per:.mnto: qual fica gravado ? Natural..: 
mente o proLlucto estrangeiro ou mesmo m.
cional, puis que o local, que é o unico consu
Inido, rchaverá pela prouucção como premio 
u que tenha p:tgo de imposto de consumo. 
( ;lpcwtes.) 

O art. 65 diz: 
«E' facultado aos Estados: 
2.o gm gel'al, todo e qualquer poder, 

ou direito, que lhes não for negado por 
clausula expressa, ou impliettamente 
contida nas clausulas express~s da Con
stituição.» 

0 SR. BERNARDO HORTA- Pois bJm, Sr. 
Presidente. vou reproJ.uzir as 1)alavras dn 
um distincto e respeitabilissimo chefe polí
tico e estadista na Ropublica., o Sr. Senu.dor 
Rosa o SUva. 
N~.-constituinte, a 17 de dezembro de 1890, 

depóis de enumerai' as rondas distribuidas. 
aos ~stado:3, dis.se S. Ex. e vou cital-o para. 
provar que esta questão de impostos inter
estaduaes não :ficou liquidada no tempo da. 
monarchia .•. 

0 SR. FRANCfSCO BERNARDINO - MctS foi, 
ticluidada pela Constituição. 

0 SR. BERNARDO HORTA- Vamos vel-o;. 
são estas <.1.8 palavras de S. Ex.: 

«E' prociso que attenda.m a que os 
Estados do norte não podem ficar com, 
a receita diminuída e sobrecarregados. 
de maiores encargos. 

Isto é muito se rio. 
O Estado de Perimmbuco tem l'ecm·sos. 

para. viver e não se sujeitará a ficar l'C·· 
duzido <.t ruiseria. · 

O conflicto financeiro será inevita.vol ;: 
cump1~e dizel-o cxactamcnte para pre~ 
venH-o. 

Quando o ministerio Para,nagmt, conw· 
siderando illegal o imposto de consumo, 
suspendeu-o em Pernambuco, nós não 
tivemos como snbstituil-o. Recorremos. 

· em dous ou tres exercicios successivos. 
ao credito, o afinal elle foi restlbelecido, 
apezar da prohibição. 

O mesnio poderá acontec_er agora.» 
Agora, quando ~ Agol'a ! (R-iso.) 

O SR.. BARBOSA Ln:rA-Lâ, ora contra um 
aviso do Ministro, que mal interpretara o· 
acto addicional; aqui, é contra a Constitui
ção, não pôde prevalecor. Portanto, sem , quo esteja expressamente 

dotlnida a prohibição ao Estado do um di-
reito ou poder, a el!es póde recor1•er, m.a· O SR. BERNARDO HoRTA-E' um c!)nstitu-
xime quando os adquiriu na. mont"rchia~ in.te quem esttl faltando. 
como prohibil-os na Republica? o SR. BARBOSA LIMA-El'a um appello que 

O SR. GALDINO LoRETo-Nã.o tem applica- elle fazia para melhor discriminação de 
ção nenhuma.. Appellar no ca.so pa1•a o rendas, tanto que quiz o imposto addtcional. 
art. 65, n. 2, é ~onfessa.r a derrota. - de I O o f o sobre a. importação. 

0 SR. BERNARDO HoRTA-Pois si n::t. mo- 0 Sa. BERNARDO HoRTA- Naturalmente, 
narchia os impostos interestaduaes eram como muitos o queriam, jnlgando insuffici--
pernüttidos... ente o de exportação. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:17- Página 20 de 26 

SESSÃO EM 21: DE SETEl\1 UHO DE i 903 611 

Ur.r Sa. DEPt:TAJJo-Isto eea. üieeito co;1- ( O SR. BER:\ARDO HoRTA-DO acco!'(lo. 
-~titucndo, ello pugnara pelo seu modo de ·ver. Ainda o Sr. Ryy Baruos:t! resumindo a 

O SR. GALDH\O LoaEro- Queria evitar o sua longa exposiçao. sobl'O ~"IJiOSins inte;·-
impos to de importa(~ã.o interestadual. estadHcws em pole~ll'a pch:{ Ct~lumna.s d.o 

- .Jornal do Coíi~irw;·cw, 0111 1896, disso: 
0 SR. BER:.\A.RDD HORTA-Justamente. 
Sr. Presidente, soln·e os lO 0

( 0 tenho :;qni 
a opinião do Sr. Scl'zedello Corrêa, autor do 
projecto em discu~são. em uma declaraçã.o 
de voto na Constituinte. 

Disse S. Ex.: 
« Decln.ro que votei nao sobre a quota 

de 10 % deduzidos da importação, p:Jt' 
entender que este r..:cur.-.;o é insufficiente 
e quo os Estados do norte preci~am de 
um recm·so rn :.ü~ amplo quo attemla <is 
suas necessidades e resolva a :-:na orga
nização finaneeira de um modo conve
niente p~tl'a poüe1· manter-se a fetle
r<:tção. » 

0 SR. BARBOSA LIMA- Existe uma <lecla
raçã.o do Sr. Prudcmtc do Moraes : -votou 
contra, porque S. Pttulo não precisa,,·a. (Riso. 
Fia outros C!pcn·tes.} 

O SR. B1mNARDO HoRTA-O SP. Ruy B<.tr
bosa, convidado pela, Commíssã.o dos Vinte e 
Um, não compareceu para sor elucid,tdacs::;a 
intricada questão (L\ distribuição d.e im
postos; mas, no Congresso Constituinte, em 
subshuciuso discurso, a 16 de dezembro de 
1890, esforçando-se a favor da União e para 
convencer que os Estados fict~,r-am bem do· 
t[tdos de receitas, dizia: 

«Não podemos, não podem os Estados 
tambem recorre1• ao imposto sobre o al
cool, ao imposto sobre o fumo ! 

O ünp'lSto sobre o alcool, sonllores, 
<.:~.sse por si só renda annuahnente, em 
França., 248 milhões de francos ; na In
glaterra, :336 milhões e nos Estados 
Unidos, 351 milhões. . , ................................ , ....... . 

Que obstaculos nos inhibem de romper 
caminho por esses ramos inexplorados h 

Pouco depois a União absorvia todos os 
impostos de consumo e entre elles esses. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO - Clllpa dos 
Estados, que não se adeantat•am em taxar. 
A Constituição deu aos Estados meios de 
manutenção; não quizeram usar delles. 

0 SR. BERNARDO HORTA-OU a União não 
lhes permjttiu. Temos ainda o imposto sobre 
as rendas quJ a União quer avassallm·. 

Questão de palavras, mas que~tão impor
tante: imposto sobre a renda e imposto sobre 
as randas. 

0 SR. FEI,ISDELLO FREIRE-Que são causas 
muito differentes, 

«K:;í.wla.ndo a. ae~.~:i.o o.-t;a.dua.l em ma
teria. de conuncr·do, a S11pr·otn:~ Cürtc 
nol'te-americ:1na lli ~ido-a om t.t·es ramos. 
assigna.ntlo i.to peimoiro ã.~ matarias em 
que o potler dos Estwlos é exclusivo, ao 
segundo as em cpt'c lhes é licito operar ü. 
mingua de legislaç~ito l'erlol':d, ao tel'
ceiro as em que o domiuio llo Congresso 
(} privativo, e nenhum:~ ingorencia po
dem ter os Est•tdos. 

Diz respeito o pl'imoit•o ao commercio 
estrictamente inicl'irJI' dn l•:st;ado; e ahi 
nenhuma faculdado so t·u~onhecc d.e 
intervir tt legisla.(;fi.o n;\dun:d. 

No segundo, que r·epr•o .-~onl; : t, digamos 
assim, a csphcra «do .iut·i:;dic~·ão con
cuerentm), se compt·t~hentlo e01•to nu
mero de medidas Sllbt•o pol ieia c hy
giene dos pol'to!3, molltut':LJJicnto de c:J.
na.o~. l'Cgimcn de molhos, Cií.~ .~ c docas. 
construcção do t·upi'O~a.s o pontes em 
a.guas ost1du:w.~, csLulmloei r11ctlt1J ue 
barcas. Ncs:->cs as:o~umptus 1j mttural o 
poder dus Estado8, aimla (tuo limitado 
pelo do CongJ'OS·W. «S:Ll \'u as nxcopções 
corrcspondentos a. o . .;srls duas classes>• . 
continútt o TL'ilmn:d, •weu!tHut.· direi/1: 
cabe aos Estados d1~ did1t;' l'eslricçücs. 
med~ante Í)ilposlos, tlisr·;·~·mintu:ties ou n:
gulo.mentos 110 t:UIII/1/CI'CÍu entr.e os E:)· 
t(tclos. 

Quanto ü,s duas pl'imoit•<.t,s cla.:lSC:'i de 
objectos, «a autol'it1atlo t•ogrtlaclora, que 
elles possuem, se cir•cutltscl'eve a ma
terias de natureza ·ri,qo1·o.w1.1ncnle local, 
não se estendendo :i tlx ~ t.çfto de tarifa:~ 
::;obre passageiros e mercadol'ias condu
zidas de um para outro Estado» • 

E, si algumà vez a justk;L foderal dos· 
lizou desses principias, foi momentanca~ 
mente, pên'a volver depois u. ellos, re
fol•mando as decisões anomalas.» 

Tudo isso é muito exacto, mas lá na Ame
rica, do Norte. 

Agora, o Sr. Amaro Cavalcanti, respon· 
dendo e tambem resumindo as suas opiniões, 
disse: 

«Começarei por fazer tros outras affir
mações, que pretendo demonstrar: 

1 a., c1ue a jurisprudoncia amcrican;j, 
em relação á clausula cnnstitucional
«regular o commercio», tem sido vcb·io.. e 
incerta, segundo os diversos julgados,
havendo mesmo contradicções ou incon
gruencias manifestas a respeito, em vez 
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de constituir um cal•go de doutrina 
uniformemente assenr.ada, como pal'cceu 
alfirmar-nos o illusi;rado contendor ; 

2a., quo as sentenças em questão .teem 
tido, em geral, por fundamentos: 

a) ser o im)JOSto estaduaJ de carader 
d·iscriminati'Do, ou capu.z dG p1·ohibii· a e~~ 
tracla de pessoas ou cousa.s no E:}tado, uu 
no exerciclo da profi.ssáo nu negocio 
commercial ; 

b) operar o imposto como um o bstaculo 
aO liV1"6 t)·ansito, tJ•art.:>porte OU interCUTSO 

das pessoas e cousas no commercio inter
osl.a.dnal; mas nunca se rücidiu que -
pela clausula constitudona.l conferinllo 
ao Congresso o direi to do \<regula.l' o 
cnmmeJ.'ciu»-os Estados fica~sem inhi
bhlos d.e tribut;n.r as mercadorias e'Y!l>·a
rlw> pctra o seu comrrteJ•cio e consu,mo, 
o, bom :1ssirn. as destinacb,s mesmo á 
exportação, emq uanto não se acharem 
em effecüvo (adtwl) tl'anspol'te. Est1~ é 
quo é o pç)l)to da nossa qne~ti'Lo, e sobre 
elle as decisões são em favor. semrwe e 
sempre, do direi to dos Esta ~os. · -

3a., que a latitude de interpeeta~~ão 
judicial, l}UB nn, America se tem da.do â 
clausula constitucional dita, não tem, 
não pôde ter a mesma, razão de sei', 
entre nós, po1· snrom intoif'a.rnente di
versas as circumstancias e motivos de 
or•dern historica c legislativa sobre OE'.Se 
tão importante asgumpto.» 

Ü SR. FELISBJ'iLLO FREIRE - Em todo ü 
trabalho delle, não alcançou demons~,l?.ü' 
jsso. · 

0 8&. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
O SR. BERNARDO HoP~TA- Procurei aco:-.u

panhal' os accordãas e at•estos ela. Norte 
America, mas além de ser muito fNteo em 
direito (ntío apoiados) encontrei o seguinte : 
<i mes·na, a.ucoddade de quem o Se. Ruy 
Barbosa se utilizara. para fundamental' o seu 
modo de entender a questão, essa mesma, au
toridade era utilizada. pelo Sr. Amaro Ca
valcanti ta,mhem pat•a fundamentar a Stla 
opinião; de onde conclui que o que lá existe, 
alem de nõ,o ter applicação a nós, nem a 
elles terâ. 

Mas o qua 1•esta de irreflltavel é o direito 
dos gg ;n.dos em decretar impostos de expo·r· 
taçã.o mesmo interestadual e de tudo quanta 
{1xi';ta em gyt•o commercial no seu terri~ 
torio. 

O sa. JESUINO CARDoso-De taxar o com
mareio interno. · · 

O S&. BAn.BosÁ Luu-Sem o dh·eito de 
distiogu.ir entre . a mercado1~ia do próprio 
Estado e mercadorias que entrem d.e oatJ'll,s 
procedencias. 

Ú SR_. BERNA~DO HüR'l'A. (di1·i,qindo-se ao 
E-r. Feltsbelto Prewe)-0 nosso illustre amigo, 
gue me honra com a su11 2~ttenção ... 

VozEs-Porque V. Ex. a. merece. 

O Sa. BE:RXARDO Hou-rA- ••• <: compotente 
mest1'e Sr. FelisiJello Freire, na ConstLT.uiuto, 
em seu discurso pronunei:.tclo a: iô de feve:. 
reiro de 1891, refe1·inclo-se á:3 disposiç·ões tri
buta,rin.s do peojccto constitucional e Jomons
trar:do dHfel'ença do nosso paiz llo do~ Es
t~vks Unido.', disse: 

• .: L{l, o patl'iot,ismo inspinwa no::; 
}wmens o devor de consoliJ·n· a União; 
cá, o patl'i,)tismo JUJ,ndcL que consolí
d.em.os os Estados. 

EÍs por.tne uã.o :)O pó.le tom,1r como 
i,ei:fllO d.e compa.rrtçilo a::; a~tribu.içõe~ 
tributarias da Constitukito <los Est<tdos 
Unütos. » · 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-O nosso ad l·ento 
constiLucíonal, ne~te ponto, tem alguma 
c.ousa de divergente. 

O SR. BARBOSA Lnr.-1..- Basta, lemb1•ar o 
imposto de exportação permittido e deferido 
<Ws l:!:stados e que lá não (j pennÜLH.lo nem 
deferido a n inguem ~ 

0 SR. BERNARDO .HORTA.- 0 Sr. Ca:3~iano 
do Na:~cimento. lcader da Ca.mara, tambem 
na Constituinte-, a 29 de janoiro d.e 1891, 
~obre a qw~stão de rendas, disse : 

·< Depois de discriminar nos arts. (jo e 
7'} qua.es os impostos que C(1he <i União 
:J tlir·eito de ta,xar, depois de firnur no 
a.rt. 8° ClUi.t.os o.~ da competencia dos 
E::5tétdos, no <Lrt. 12 barallw, tudo e de
d::l.l'a competentes a União e os Estados 
cumulativamente pa1't1 tax•\r subre tudo 
n1v.is que não estej(1 comprehendiclo no~ 
rüferidos a1•ts. 6° a 8<). 

Isto é q_ue mata. a federaÇão.>, 

·Na opinião dos Srs. .Julio de· Castilhos, 
Ca-siano, do Nascimento e companheiros de 
bancada, essa. permissão do art . .l~ é «anti
federativa>> c «mata a federa,~ão ». 

0 SR. BARB.OSA. LDL\.-A guerr·a, de tél.rifas 
está mostrando que, si nào tomarem provi
dea.cias, morl'erêí a federação. ( Ha outros 
a.paftes. ) · 

0 Sa. BERNARDO HORTA- Est.ou relem
hranilO a attitude brilhante na Curistituinto 
da bancada eio-geandense ..• 

0 Sn.. BARBOSA LBIA - Presentimos isso 
que se está vendo. 

0 SR. BERNARDO HORTA- Mencionou-se 
aqui o S1'. Presidente d:.~ Republica.. Li a 
m.ensa.g€m do Se. Mn.reclml Florio.no Peixoto 
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ao Congresso e:m _1893, que provocou o p:U'G· 
cer da CommiSSRo elo Senado, d :\ qun.l fez 
p~rte S. ~x. o Sr. Dr. Rodrigues AlveB, 
d1gno Presidente da Republicc~. 

S. Ex. entendia que c:::sa qnestão de im
postos intere~r.aduaes deverü~ ser resolvirln. 1 

pelo Pode1· Judiciario. 
Do mes•no modo que o nosso distincrc. col· 

lega o Se. Augusto do Freltas. 
A essa mensa,gem fa1·ei uma nota. Diz 

que os impostos de importa.çi'í.o 1)arr\ con
sumo no Estado pertencem a ost ,:•. 

O Sn.. FgLrSnELLO FREIRE-.\. men:;a.gem 
diz isto ? ! 

0 SR. J.ESUI"'"O CARDOSo-Rcforindv-.3•:' ao li 

art. go § :3o. 

0 SR. BERNARDO 1-Iül{'l'A.-Silll. e C:•JlU e::;l.as I 
palav-ras: · 

CH3 

ceita. impõo aos poderes do Esta.do a 
maxima vigilancicL e circumspecçã.o no 
estudo e regularização do orça.mento 1 

afim de so evita1·cm sui'presa:;; flUO pos
S<trn comprontettct as finttnça:-:l e::;ta
dnacs. 

Imposto de sello, imposto dt) consumo, 
imposto d:} oxportaçào int\ ~Pnst.alluaL 
ilnposto de consLttuo ::;obre pt·otlucl.oS 
estautt<.tus, ünposto sobro o fumu. sobrr~ 
L' tdcout, etc .. segundo a eon·ento qno 
.so nou.t. 110 Congros::~o Nacionu.l, pa.rcce 
don·t· constituir· domínio trihut;~vcl da, 
exelllsh a ( ~ Ontpctnncia f't~doral. da.ndu ao 
texto coustil.ucionn,l, que di vi di u as ren
tia::; ont.re a. Uniào o os l~.-;hrlos. :~mpli
tudt> rnais ou menos arhnissivel em a.l
~nn-; poutus e discut;i.vel mn uutt't•S». 

O Sn .. R\RBO:)A LIMA-- Do que Ü<tt<t 1 

O Sr:.. Br::RNAlWO Hon.TA·-De 1900. (~Fóra deste ultimo caso, o.s impostos 
por e!lcs co1m:tdos reverterão '~- renda. 
gera.L» 

E' o contl'al·io. EstcL feita LL nota. 

O Sn .. R.-\RBOSA LDIA-Qu mdo a Uni[,_ 
: U. t ~ab·.tva, de razoe o l!lCf)OSti.tucionn.l Roguta-
1 mento do sdlo. 

0 SR. BARB:)SA LlMA-E' O unico caso em Ü SR.. ARNOLPIIO'Azt~V~~DO-A cort•onte a. 
que l'(>VeJ'tneia, 0 do § :)o :lo itt't · go · que se rd'ero o Sr·. Vi~:o-P.·e:'lidonte 1la. Re-

0 SR. BERNARDO HORTA-A mon:::ai!elll publica não é a nos:ia. 
equivocou-se, naturu.lmente. ··· Nós não teata.mos de dttt' e:'lses direitos ~l, 

0 Stl. FELTSBELLO f<'RElRE-Desejuy;l, CO· União. 
nh~C13t' u met~8agem do marcelw.L na qu;d 
velU 0 concolto a '[HO acaba de refel'ir-se. O SR. BERNARDO HoRTA-Passo a.go1·a o~ 

dar a.lgunMs du.s upiniõds dr, <dgnos con~Li-
VozEs-E' de 1893. tuintes, como(,::wtlo pel;~ do illu:-:>Lt'e Sr. 
o SR. BmtNARDo HoRTA-Foi cl tHH~ mo· !-Dl> Lauro Sotlt·é, q.ue :-mlJ:'lCrtÍo, put• ser ~(, 

tiv?u 0 pn,re1;er do Senado em 189~. '"0~ qmü mmha, com maesi;t·tu. oxrn~tH .u a. 
o d1gno Pr s1Jen~e ela, Rnpnblica, Se. Dr. Ro· (<Os impu;:;tos do impul'ta.c;ão e oxpoP-
drigues Alves, declarou que essa quo::;tã.o taç5.o ittturestadua! sã.o pe;'{eilamcnte 
devia see rosolvid<t pelo Poder Jndiciario. constitucionoes, ainrla. que os conwiel'•} 

O SR. Fr.LISBEI.LO FH.EIRE-Era Minístr•o. 

0 SR. BERNARDO HORTA-Era Seoador·. 

O.SR .. JEsurNO CARDOSO- Temos opinião 
ma.is r :JCurlf.e do Sr. Pre:;id:!ute dn, Repu .. · 
blica,, na. sua. mensa.g·em. 

O SR. ARNOLPHO A:t:8VEno-l\a 'FWJ petle 
ao CongeO:)::!O providenci(t-:;. 

0 SR. BERNARDO HORTA- J<.l di.~Sê u que 
pretendia nesse pouCo. 

Vou cvnsignar a opinião do Sr-. Vice·Pr·e
sidente da H.epuhlica, o Exm. Sr. Dr. Affonso 
Penna. 

Disse S. Ex., em pal'ecer, não du Senado 
Nacional, mas do Senado Mineiro, a l3 de 
agosto de l ~00 : 

«Nâo se deve perder de viskt" que a 
correme de opinião ccntralizadora, que 
S'~ acceo tua de dia pa.l':.t, dia. no sentido 
1le gtu•antir á União nova.s font,~s de ro-

E::·rados e impolil;icos.» 

loüo Náva-«Aos Estados assü;te o in
C(.Intestavel direito de tl'ibuta.l' a. impor· 
ta.ção que ni'íu seja. do prcwo.lencia. es· 
tra11gei1'a; e a." export;lçil.o, soj,~ p tra. J'ór<l. 
do J>U.ÍZ, ~:;eja pi.Ll'<t Olltl'OS ggta,do::>. >> 

Olivei1·a 'Vu.ltadiío, qua.ndo Govm·n;-..dor 
de SPrgipe, JH'umulgou e eKec ttou lei3 
orçamema.1•ias, nas quacs o impr,sto de. 
expo1·taçrto ~nte1·estadu.al foi uma da.s me· 
lhores fon tcs de t'enda. 

Virgilio Damazio - « A p;J.lavta e~ · 
pm·taçao (tbl'ange igualmente a sa.hida. de 
gonero.'> do Esta.Lio paru. Estado na. men· 
te da. Cons~itui1.~Ko». 

Gil Uo1~lart - «Aos E:'ltados ficou re 
servado o direito de tr•i.hutarcm o· 
productos • le sou solo ou da sua, i udus· 
tria, quando expot•tados, qualquee quE 
fosse o seu de~tino. >• 
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A:\'~•L\ES DA CA:\L\.P.A 

Latwo .1rlüller-«Nfio votei nem podia 
votar uma Constituição de animo deli
berado a extingu i1• de chofre a. renda 
principal dos mais pobt'-es Estados, insub
stituivel de momento, quando exu.cta.· 
men~o tantas e tão autorizadas duvidas 
pairaram de que muitas dollas, me:nno 
sem as restricções. que agora se pretende 
encontrar em t3xtos constituciona(}S, 
pudessem viver co.m os recursos que a 
Federação lhes confiava, recur:3o entre os 
qüaes ninguem, que me conste, deixou 
jámais de -computar a 1'enda da. exporta
ção in terestC~,dual. 

E hnto assim pensa vamos, membros 
da Commissão dos Vinte e Um, como do 
Congresso Constituinte, que,voltand•) aos 
nosws Estados, governadores uns, Sena
dores e Deputados ostaduaes, secretaries 
e magistrados outros, coopel'ando todos 
nas organizações ou reoro·anizações que 
os Est<.tdos tiveram, em ;onhum delle.s, 
ou fosse na votação <lc suas Constituições 
e leis, ou na regulamentação e execução 
de:;tas, uma só duvida se levantou no es
pirito dos que tinham acabado de dis· 
cu til• e votar a. Constituição RepulJlicana. 
Ao contrario, quantos collaboral'am por 
qualquer fórma na vida. dos Estados, o 
fizermn acceitando ou desenvolvendo as 
lois anteriore3 que e·:ltabelcciam a tri
hut~ção que ho,jG SCl pretende acoimar 
~le mconstitucional. Supp:Jnho que me 
üasta assign01lar ess~~ unanime applicação 
no::; Estados da doutl'ina constitucional 
por aquellos que votava]n a, Constituição 
da Repu'Jlica. cwto continuo á ;:;ua. Yota· 
ção, par,t destacar, por mais uma face, 
os intuitos do legislador constitucional.» 

0 SR. BARBOSA LIMA-Em relação a Per· 
nambuco durante o meu govcl'no, não Cl ver
·dat!e, nunca. collaborei na decretação de im
postos in terest:tduaes. 

0 SR. BERNARDO HoRTA - 0 Sr. Leo
poldo de Bulhões, actur:tl Ministt•o da Fa
.zenda: 

«Os Es tu.dos podem tl•ibutu.r os seus 
productos que s:them para outr0 Esta;.lo 
du, Uniã<,) ; e as leis orçamentarias. do 
Estado de Goya.z teem sido votadas o 
executadas uostn, conformidade.» 

O Sr. Bernardino de Cu.mpos, actual pra
sidente do Esi,ado de S. Paulo: 

«Entendo que é erro applicar a facul
dttde que te em os Estados de tr.i butar á 
exportu,ção o preceito 1·estrictivo contido 
na 2• parte do n. 2 do art. 71), eviden
temente ligatlo üs dispvsiç~ões desie ar
tip-o limirativo dit 1'aculdttdc tributat•ia. d:1 

União, como se dep1•ellende do seu os· 
pirito e da, sua lettr<.t. » 

O Sn. JESVTNJ CARnoso- Perfeitamente. 
E' a opinião que todos suskmtamos aqui. 
Estamos de accot•do com V. .Ex. qu:mto à 
expOl'taçKo. (ffa outl"os op(!rtes.) 

0 SR. BERNARDO HORTA- Não dísponhu 
de niaís tGmpJ. 

Vull chegar á couclusão do modo pelo qual 
procurei firmar, na opinião unanime dos 
nobres coliega'>, que o;-; impostos de impor
tação interc:sta.Juü são constitucionaes e que 
os Estado~-; ai3sim o;:; consicloram. 

Qtul o meio que t.omos hoje par<t ~al,er 
que esses imposto.:; sã') inconstitucionaes? 

O recursoiüo Supremo Tribunal. 

U:-.r SR. D-~PUT_\..DIJ-A lettra clr1.ra da Con
stituição. (lia o uh os apartes.) 

O SR. BER~ARDO HoRTA-Não tlo claJ:<I, 
quanto a primeira parte do art. go. Si nos 
refêrirmos ao consumo, desde que o pro
dueto entre na eir-culttção, esttt a, elle su
jeito. 

O SR. FRA.N".;Isco BERN-·\.RDIN0-0 consumo 
é pcrmitt"ido. ([{a outros apartes.) 

0 SR. BERNARDO I-J..JRTA- Bem ; servir
me-hei da phrase expressiva, do Dr. Rosa e 
Silva: voltaremos ao antigo systema ,taxa· 
remos do novo a importação. (Trocam .-;e 'lõa-
1·ios opoYtes.) 

Os l~stados não interpretam a Constituiç{i.o 
com::> se o pretende fazer. 

UM SR. D8PUTADo-POl' isso temo:3 neces
sidade de vot·w uma lei interprei;ando. 

O SR. BER~ARDO HoRTA-Exi.3to, ]JOl'tanto, 
o unico rocm'dO do Poder .Ju.liciario." 

Mas os Esl;ados n[o toem respeH:.tdo suas 
decisõe3. 

UJ! Srt. DEPCTADO - 0 GoYCl'l1.; intel'
vem. 

0 SR. BERXAP~no HoRTA-Intervem? Afi
nal, cheguei ao que quoria. Ouçam e respon
dam os nobre3 colloga.s : 

«Recurso oxtra.ordinar:o-Commerdo 
de cctbotagem-Imposto de exportação. 

N. 8.2 - Vistos, expostos ·e discutidos 
estes autos de recurso extraordina1·io, 
interposto por D. Fernandns Moreno da 
dr3cisão do tribunal de conflictos da Ba.
lüa, 11s. 3!) v., que, confirmando as re
soluções do tribunal administrativo, de 
fls. 2:3 e 32, indeferiu a reclamação em 
que padia a restituir;,ão da quantia de 
4:620$506, p:1ga pelo despacho de 26.905 
kilogt•ammas de cttfé embarcado no 
porto da Bahia }Ml'U. o J·;~tado do Pará~ 
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alle.~ando a inconstitucionallJadc das leis o ;:;eguinte : com o:) pr•onunciamcnt.os con
estaduaes que esta,l)clecem o imp8sto tJ'<wio:; aC)s impostos intorestaduaes JéL u 
cobrado. vencida unanimemente a nro- Conselho ~1unicipal desta. Capitid quer con
limiuar de se tomal' c<Ynhedmcntô do siderat· illegacs a.l~uns ilnpo:-;tos taes como: 
recurso, autorizada pelo art. 5!), n. IH, solwe ce;·cadt(s, sobre !lo.do N(ccum, hwiycro c 
§ l", lcttea 1J, da. Constituição, pois cou- suiilo 1Jii1 transito (e d:t-se ta.l a.ttentado aqui 
testa-se a valida<le de leis de um E::;tado com a l'CSpous~~bili1i:ulc do Guvel'no Fedc~·al); 
-em fa.,~e da Constituiçio, c as decisões d~J nfcriç/fo dt.! cml•t1rcaçric.~ c ele c.i.·pcdieiltc 
dos tribunaes do Esta.do eollsideram vá- municiJial. 
lidas as leis impugnada.s, e cõnsidera.n- <Juantos ! 
do que, sendo livre, isto ú, isento do 1Ia.s nQtc :1 illus:.re ban·ca.tla, qnc para 
dil'oitos o comri::.ercio de cabotagem ás I o. qnilibear o orçamento pretende o Conselho 
mercadorias naciona.es (a.rt. 7°, u.2, da grav;tr os impostos ~ol.1re «commissario:-: o 
Constituição) não pôde se e tributada exportadores do C<LI'é. >} 

porym Esta.do a sahida. de ta.es merca,- 0 S, ·\RNOLPitu ~~zEYEDo-E' imposto de 
dor1as de um porto sou para o de qual- - , .'>' - ' -. ,,- · 
quer outro Estado da União, c inconsti- tndut;l,rla. 0 protis~ao. 
tucionaes, são, pois, a.s leis orçamen- O Sn. BERNARDO HoRTA-Não o nogu, mas 
tar·ias do Estado da. I3G.ltia. que violarn ;:;i quercmol:l protcgc1· a hvrom'<l de ca1'6,1'0llli.l 
este preceito: AccorJam em dar pro- ta.xa.t• ainda mais inclil't•ctamentc c~so pro
vimento ao recurso para, julgando o duc:.o ·~ 
recorrente desobrigado do hnposb qne 
lhe foi cobrado, ma.ndar que se,j<L restl
tuida a qua.ntin. de 4:625$506, que lnde
devidamonte pagou, condemna.1la nas 
custas a fazenda estadual da Bahia.
Supl'emo Tribunal Federal, 2:3 de maio 
de !896.-Aquino e Castro, pre.-;idente. 
-L11do de 1\iendonr·a.-Mi!CP-do Som·es.
Fi~a e Almeida.-i)c1·eú·a Fr{wco.-Ber
nal'dino .FeJ"J'eÍI'a, - .Tos1J H!!.rJillo.-Fi
gw;iredo Jw~ior, vencido.» 

O Sn.GALDI:\0 Lon.I~Tu-i-\.liâs esse accor<lão 
refere-se att) (~ importaçãu intel'e.7-tadual. 

0 SR. BERSARDO HORTA-E ;í, cxpo1·tação 
intere.~tadnal.

Então, si o Estado du. Ba.~1i<.~ não cumprisse 
esse accordã.o, o Governo Fcdcr·al autul'iza.t.lo 
pela pa.rte 4a. do art. tJo ter in, de intervir ... 

0 SR. ARXOLPHO AZEILI!:DO-Si O Tl'ibunal 
o reclamasse. 

·0 SR. BERNAB.DO 1-IORTA.-;vias iq~o (~ que 
:Seria inoonstitucional. 

{ 1'roaon·~e apcwtes.) 
Ou o Governo Fe~lcral é obri; .. rado a fazer 

<!umprir a sentenç::t, ou n[lo tem ne:::to caso 
por guia o criterio e a. responsa.bilidaue de 
rPoder antonomo. 

Obrigado a sempre l'a7:Ut' cumprir uma 
·sentença, teriam;JS a lamentar a. invas~Lo que 
so1tl'eria o Estado da Bahia no exercicio de 
suas a.i,tribuiçõcs constitucionaes (apw·tes) 
desde que a exportação interestadual é con
:stitucional, de ac~ordo com a lei de 189G. 

Chamo 11. attenção da illustre bancada de 
S. Paulo, por tet' notado que, al!~m dos dous 
distinctos constitucionalistas Srs. Felisbello 
Freil'e e Augusto de Fl'eitas, o debate se tem 
.~nnpenhado entre as bancadas (le Minas Go
Taes e S. Pau lo, chmno a sua ttttcnçi'to pa.1·a 

0 SR. FRANCISCo BERNARDL'\0--ÜS OXpOl'
t;tdures não precisam de protccção; a lavour:L 

1} que precis:t dH protccção contl':_t ellos. 
(AJlO·iwlos.) ' 

0 SR. BERNARDO !IORTA-De accordo, mas 
no in!,crior. 

Scr:t prohi1Jic1o tw Estado taxar qualquer 
C;.!.sa. importadora.~ 

VAmos SRs. DEPtJTADos-E·. 

O Sn.. Bío:n.NARDO HuR'l'.\-Na opinião do8 
dd·~' nsores d:1 intm·pl'Cta~:rro, nã.o. 

O Sn .. AHNOT.PIIO AzEvEno--Sobl'O a pt·o-
fissão de commercianto, o isl.o ftcnu expro:-:sa~ 
mc11te <lcclar;~do na. minha. cxposiç~ã.u. 

O SR. BElt~AP.DO lloR'I'A-Tt~mlJcm os que 
querem a ini.rrrpeei,a<~üo nã.o atlmit.tcm _im
postos inter~stad.ual~s. ma. .~ o comnw;~ano P 
o exportador, o ullpor1;adul',, pa.gnndo ~mpos
to.~ e sendo met•os Jnl,erlllüdw.rws, t,crao que 
gravar 3. cxportn.ç:'i.u e importa.ç·ão; logo, o 
imposto colmtdo transforma·se nos inter
csta.duans ~ 

0 SR. AH.NOLPIIO AZEVImo-Urnn. C::tSíJ, im
pol•tarlora, ou oxportadot'''· pag:t pelo exer
cício de profissão. 

0 SR. BERNARDO HORTA- Justamente é 
esse o caso, no qual não nos utilizamos da. 
jm•isprudencia nol'te-ame'l'ica.na, porque 1:.1. 
nem o leilão de mercadorias estrangeiraf:: 
pa.ga imposto. 

Aqui, jt'~ os quo quet'orn interpr~ta.l' ~stã.o 
procurando um11 tangente, uma saluda atrasa 
da questão. (Riso.) 

Si os Estados Unidos devem servir de 
exemplo em outros casos, eomo nesse 1i.cu
rem almndonados '? 
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ANNAES DA CAMARA 

0 Sr~. FRANCISCO BERNARDINO - Não. le· 
gem habemus. 

0 Sa. JESUINO CARDOSO-O T~stados Unidos 
se regulam por uma jurisprwlenci/1 rt ue foi 
firma .a a pouco e pouco; aqui, temos loi ex
pressa, categorica. 

. 0 811. BERNARDO HoRTA-Sr. Presidente, 
é taede, e não posso apeeciar o Orçamen l;o 
FeJ.eral, a,fim ·de estudar estas vm·bas de: 
transporte, 4 % ::;obre lvtcrias osta..iuaes, 
sobr·e subsidias, sobro dividendos, sobl'o re
ceita ele venda de prJpdos naciouaos, sobre 
areias monazíticas, etc. 

0 SR. ARNOLPHO AZfWEDO- Nã,u pl·0lten
demos defomler a União nos seus abusos tri. 
but.a,l'ior:-;; o que qneremos ú tão sómontG 
corrigir os abusos dos gstados na materiu. 
interestadual. 

O Sr... B~<:RNA :P.no HoRTA -ú exemplo yem 
de cima.. 

Para terrninar, Sl'. P1·esidente, devo !le
cla.rac quo pl'ocurei defender a porsisteote e 
conthma invasão dt~ União ás prer,Jgativas 
estaduaes. 

c~~osíJero t ·.~mbem os E:;;tados sober:wos 
pelo que diz o decreto n. l, de 15 de novem
bro do 188\l, orn ;,cu art. 3°, o concluo com o 
soguiute pcnsament.o de Thicra: 

«Une Con::;t.iLution, qudqu'elle soit, Jun
ne tuujuu1·s des J'Osttltats conformes h 1'ét<1t 
pré:-:ent úos ospdi.S>.•. ( Mldto bem; rfl.1{ÍÍ0 

be'tn. 0 m·ador e muito COinjWÍ'YIWI/talf,.J. J 

B'ica :,, di.scussão adiada pola hoJ::... 

Va.e a. impein1il.' o. :-Jeguinte 

PROJIWTO 

N. 185 C-1903 

/.)r.~reM1· sob1·e emendas o(f'e;·ecidos JHu·a 8°- dís
cusstlo do projecto n. 185, rlBste an.no, que 
fixa a rlespe.fú do Minis_tc;·io df!.'> Re.lo.ções 
Jtxteriotcs pw·a o er,:e1·ctcw rle 1901 

A Commissão de Ül'Qamcmto, depois de 
exa,rnina.r as emondu.s otrerocidas om :~a (li~
cussão u.o ol'Ç(l.mento <b dospoza do MinJs
teriu J.o Exterioe, vem sohrn ellas mnHtir 
parecer. 

A 1 u. emenda, <lo Sr, Thomaz Caval
canti, merece o a-;~entimento da Commissão, 
pOr isso que vem attondHr a um ;j<Jrvi~u 
crea.do por lei o consignado na .tit~)Blla ro(e· 
1•ente :10. custeio da. leg:1<,~ão bt•aztlmra niJ lm
perio Allemã.o, pat·~~cendo an_tes que hou v~ 
oqutvoco na rodu.cçao do pt'OJeclio. quo est<t 
em úi vergencia com a prupo.':ifia. 

devem ser approv<tdas. porque estão de :.H}· 
cordo com a lei n. 644, d.e 16 de novem hro 
de 1899; e nem se comprehenrie que o Con
gresso providencio no orç:tmonto em contra.· 
po:sição ao pensamento legal, creando car·· 
gos permanentes aliás supprimidos peta cÍ·· 
tada lei . 

A emenda n. 5, do Sr. Deputatlo Caloger[~35 
qmmdo supprimc o logar de seceetrr•io n&, 
legação do Ja,pãu, está. pt•ejudica.U.a com a 
acccita.ção da emenda do Sr. Deputaria Tllo .. 
maz C<1 valcanti ; e, q uantv ás demais sup
pressões, entende a Commissã,o negar seu 
assenti.nento, porque os logares a que se 
refer·em estão creados poe lei e existem na,·· 
quellas .legações serviços que ju.~Lilicam o 
augmen'to do pessoal e deti:mninam consc
quentt:;t,;Ylen r.e a dotaçào orçarnenta,r:ia. 

Pelo~ motivos expostos quanto •i emend11 
n. 5, pensa. a Commissáo qull não de\'C o. 
Cam:1l'a aecdiiar as duas emcndu.s ns. 6 o 7v 
ambas suppressívas. e as::;igoadas p1;lo .Sr·, 
BarboscL Lima. 

A Cummis:-;ão aconselha, u. acceitação J.a 
emendi~ n. 8. do Sr. Ba,rbosa Limu., em 
virtude da qua,llica o Governo, na vigencia 
da pm~ente lei. auto1•izado a adlwl'ir ~t 
União Intenuccionol de pesos e mediJ.as (con.· 
venção de :~o de maio <le 1873). 

S. R.-Sala das Cmnrnissões, 24 d•J se~ 
tembro de 1903.- Cf.u;siano do Naseímento 1 

pl'esülente e relator.- Francisco Veiga.
Francisco Sú . . - Url1ano Santos.- Oornelio 
da Fonseca.- ;tn{zio de Abreu.- Laui'indo 
Pitlo, · 

N. l 
A' r-nbrica 5o.-Legw{ões e l·;onsuladus : 
AUemanha: 
Pessoal c JTI<Ltel'ial da tcgu.çb:-Augmen~ 

t;e-sc a verba. do ;~:500$ })ltt·u. :Lluguol tle casa 
e expediento da, legação, vist,o &aLimpor
tancia não csf,ar consig-m~da. ua .. do :':l:HJOO$. 
que foi votada, em 2a_ 11iscn:~são pa.l'n. o 
custoio da me::~ma legaçu.o. · 

Sala das sessões. lO dn set,3mhro de l \)03 .. 
-Thomaz Ur.wrJ.Joanti. 

N. 2 

.Japão: 
Supprimu.-sc a, vorha parrt 2·, secrof;ario. 
A lei n. 3~2, de 8 d \ novembro tl.e 1895~ 

foi revogaJa pela <le n. 644, _do l6 .de no .. 
vcmbro do 1890; por esse mot1vo csl,a, le.ga ... 
çi1o póde ter um encarregado do negociO,.,, 
corno succe,le acLualmonte. 

Quu.nLo ás 2e., 3a. e 4(.1, crnend:tti, tlo mesrno 
Sr. Deputado, é a Commi~~ão tlc par·eoer 1].110 

S:1b das sussões, 22 de sott~mbro de 190:3" 
-'l'homaz Co.vr.t.lcanti. 
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Venezuela: 

6'17 

O St•. Presidente- Estando <tde
antad.a. a ho1·u. , designo pa.e"a amanhã a. 
seguinte ordem do dia: 

Primcil';.t, p<Ll'te (;~t(: 2 1/ 2 hora.::; ou antes): 

Vot::l.çti.o do projccto n. '267, do 190:~. aui,o
zando o Podoe Exec1ttivo a abrir ao Mini:-!
tcriu rb :vra.t'inh;1 o ct·uditu extt·;:wrrlinar·io do 

Sala, <las so.::;~õe .. ,, 22 de se1:r~mhro d0 l 903. 85n:OOO;) p;u•a p·;Lgamen to dos cuncm·tos nos 
-Tho·maz Cr.n·{dcanti." Cl'ILZatlOl'(),; Tírwlenles e Be~tjaíiiÍH ('onstcmt. 

Supprima-se ·~ vel·ba par~~ l ·> secmtario, 
visto que a lei u. :32~ f'ôra. revog:.~tla pela rlo 
n. 644, quo determina tm· a ieg-<~ção um en
carregado do ncgociuB ciem sccret.~riu. 

N. 4 

Eq uado1• c Colurnbia: 

Supprima-se a verba, porq nt: a. ll'i n. 322, 
citaJ.a nostu. rubrica., foi revogada. pultt dn 
n. 64·1, que reJuziu o pe::;su;.J.l 1le t<.d legação 
a um enc . ~rrcgado, pelu r11W devo fic;Lt' assilil 
roduzida,. 

Pessoal e ma.t.orhl: 

crumdor toepodeir·,> Tup!f c vapor de gu,n't':). 
Carlos Gomes ( ;3a cli::;cw:;si'"w) ; 

Votação do )Wojoel.o n. :234, rle lÇJO::. :tuto
zando o PodeL' l~xeclltivu a. abt•iJ' :w Minili
torío da .Jm;J;ic,:a u N1:gociu::; lntodot't'H o er('
dit.o extt'étuJ•din;.tt·io de~ ,l:OOIJS p;H':t paga
monl.o, no prwiu.to dp l rle sotombt·o a. :~1 de 
dezumuru, ao . .; pl'd,~ssoJ•cs da:; e<.tderl'<li de 
logica e de lirM~r·at.ut'<t, t·ncontement.n crun,,la,~ 
O() Gyrnna,:~iu Naeion :d (~' 1 <li:::cussiiu) ; 

YokLr;.ii0 do peujt)t ~ i.o n. ~.n5, de 190:1, du. 
mitWl'l<lda Commi:-; .~ã.n dn ln'>tl'ueç:'io o S:mtlt: 
Pnbli .~a. íml snl,stitlliç:To üe"ndu~iio du p;u•t , .. 

~ata. das ;:;es:;ões, 2~ de so;;olüut'O do 1\JO:l. cor n. !Ofi, dr ~.-;to anno, th m:tioz·ia 1la mcsm:\ 
-Tho·;naz Uavt~lcanii. Cummi:-;:::ã.o. a 11 tor 1z;ui lo 0 GOYC\l'llu a, cunee .. 

De ;,,,~ct>rdo com a lo~ u. G'14, •ll.' noveml.~ ro 
do 189!1, lO: 500$000. 

, dcl', no c~o ·t·t·._•. nt'~ a.11no, nrnn ~ngund:1. ép:Jca 
~ • ;s ele ex:~rtw .,; aos nsl;llll:wte~ rlo pt•upa,L'ití;orio~ 

Suppeimam-so as consignaçl,o,;; rol:.tti\'al'l 

1 

(:~=' üi .-.euss5.o) : 
a.o pr,~onclümento do log<~l\lS de ."!··• seci·cr.a- ;p lfh~~ussã.u J.o twoj:wto 11. 22·1, tll\ I HO: ~ . 
riu . .; jun r.u ;~::; h.!;.;açl)o~ da. F'l'~lll,:;.t, UI'lí.-I3reta.- a.utol'iz ~ralo o Pou1H' _Kxec~tily a _;tiH·ir· a•_ 
nltt~, Austl'ltt-I·Iungt·ta o .Jt~pao. Mi 11ist.er·io da. Irtdust.rt:L. Vmçao o Obt'iiS l-'11-

Sa.la, U.u.~ sos~ürJf:l, ·~ ·~ du sctnmbl'o do 1 90:_L blir:;.~~ o Cl'orli í;o oxtt'<tut•tUnado d~~ 1101~'t; p:u·.:·. 
_(•

0
t, 11 el't.u:. oc~eol'l'!ll' au pa:,!a!lllltlr.Ot~.:l~ gl'a~·!ftr;;.t.<,~ocs ~0-

.'J \'ÍÜ<.LS <LOS l uK l:::iCJ.'l})I,Ul'i.H'W~ (Li litC:SOIIl'il bO· 
det•al l~lH'IJU.l'UO llilal'iãr; AlYI!S liu. :::iilva. G 
Alf't•udo Rugulo V:ülol.:tt'u. inr:umhidos 1la to

Suppr•ün~lm-se u.~ üota.t;Ü05 pu.r';L ·~s lol-{t~- rBê.Ldu, Je eottta.:.,; ·f.l;~s l>:...;i;l.'a.Utl.; de Fnt•r·u Ca
ções rw. Rus::~ía, na. Austl'ia-Huugl'ia, c no !'a.Ilg'ula; e S<tiHO l•:dttardLl au C:.wlttmil·o 1lí; 
.Japã.o. [~apcrnirim : 

N. o 

Sa.la.tla.s sessiios, '!2de soterubto rlu lDn:~. 
-B('-?'Úo.·:a Li'ill.('. 

.\f. 7 

Suppt·im:.tra.-so o::~ :wgmemos de dosp<~za. 
ori.uml.os un. dota.ção par-a qnatt·o novo:.; 2 .. ~ :-:;c
creLa.rius. 

Salft das sossues, 2i~ üc sotomht·o de 1903. 
-Bm·fJos1( Lima. 

N. 8 

Ar&. O GLlVCl'llO, é autol'iza.do,na vigeneia 
desta lei, tL adhorir á. Uui[r; Inl;m·n:.tei~n;tl 
de Pesos o Meclidas (convonc;á.v du 20 de m:~w 
de 1H73 eut.L'O a.lj't>u.n•;a, AUemanhu., 1\u . .;tt·m
HungrL.~, Bolgica, H.ussia, Italia.~ Suissa. c 
JiJstu.dus Unülu:;J. 

Su.la. da~ :oJe~ '~üns, :~;2 de se 1:nm l:o!'1j (Ir\ l 903. 
-Barbosa Limrr,, 

Vol, Y 

;~a discussão d.o pi'ujt : :i; ,,~ :1. 2·20, dn J!JO:: . 
ítlltorizandu o Pudo1· J•:x,;~~ni: i,·rJ :.t. abi'ÍI' :v; 
r\·! in i,;t;n1·io da. l•'a;~,nnd:r. D crr.d i t,o uxtr·atll'di
!lM'ÍO de ::~:8 · i·!$::oo. pa1·a r.leeol'r'Ot' ao pa.g:1-
lllülltu d11s ol'd.nna,,los doridos :t .Juão 1la. Ct'llZ 
Seceo, bom como os jums th mór:t o mtstas ~ 

:}' IHs.:u::;são do JH'O.Í('cto n. BU:J, <lo 18\J\j, 
i.l.utul'Í:i,an tu u Potlm· l~:mcuti v o a, cun t:u· ;, 
Mu.uuol .lt>i•.qui.m Macltu.do, pat';L l.otlo,..; o:-:~ 
u!l'~iGo~ o tr~IIIJ.IU qu.o lho tenha. sido t.ltlSCtllt

tauo m~ vil'liuue du. co-pa.1'tidp:1çii.o eom l'r:
volf,a de O do setomiJL'o; 

· :lr1 discnssi'io d.o pl·oJucl:o 11 .• ::1~5, cle tnrr~, 
a!ltol'izu.n(tl) o l1uder gxucuti•ru a ~~bl'i1· :~r: , 
MlnistertrJ rla .Justiçn, e Nc~oei\)s llltm·í.ot•n:; 
o cr.•oditu oxt.r·twedi.na.Pio de 111:~~00:% pam 
indemniza.ç"ão ao lcn Lo do Oyrnnasio Na.eion:d, 
b .I.CIW.l'Cl. .Joi'to Riboir•u, du. dospuzu. f'oit.~ eum 
a publiea;çiio da.o ohr:w flislfJdrt dn 01'te!Hk ·: 

U1·c•cio o llistol'ia rlo /ll'((:>i/ ; 
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2a discussão do projecto n. 228, de 1903, 
.autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
~Iinisterio da .Justiça e Negocio:~ Interiol'03 
o credito de 100:000$ supplementar á 
rubrica l4a., consigna.cão -Diligencias Poli
ciaes-do art. 2° da lei n. !)57, de :30 de 
dezembro de 1902; 

de Florianopolis para o fim exclusivo üe 
serem emp1•egados em our:ts de esgoto:-:, 
abastecimento de agua, illuminação c vin.çã.o 
urbana. na cidade. 

Segt1nda parte(ás 2 l / 2 hor,ts ou <tntes): 

Continuação da 2"- diseussão do projecto 
n. :329, de 1901, decla1·ando da compoteneia 
pl'iva.t.iva da Uuiã'> decretar imposto sobre 
geoeros de origem cstl'angeira, e ll<1ndo 
outras providencias ; 

2a. discussão do•pt•ojecto n. 2:Jo A, do l9d3, 
creando sob a denominação «Santos Du
mont » um premio de 200:000$ pa1·a ser 
c:.>nfe,·lU.o pelo Govel'no Feder·aJ, mediante 
concurso, tLO a.m·omu.lta. brnzHelro que p1·i- Continuação <la. 3a discussão do prqjecto 
meiro pro,encher n.B condiçíJes que cst<.L- n. 170 A, de 190:-l, .substitutivo do Pl'Oiecto 
belece ; n. 1 o;:,, de 190.2, que regula as marcas de· pro-

Continuação da 2:.1. discussi'i.o elo projecto prícdadc dos animao; muar, C<W<~Har e 
n. llô A, de 190:3, (do Senado), isentalldo vaccum em .~odo o territorlo da. Repub!lea. 
do pagamento de impostos de importação os Lovanta.-se a scs~,;ã.o ás 4 horas e 20 mi
P1ateriaes impo1·tu.dos peht }!unidpalicla,rlc nutos da tarde. 

9la SESSÃO EM 25 PE SETEMBRO DE 1903 

f'i·.:.sidencitt ão 81·. Ptlõcla GuimarlZr:s 

.\o meio-;lia procede-se á. clHt.ma(la ;~ qtt~ 1·:' lida e sem debatn appt·o,·a,.la, ;1 ad t dn. 
J'l3::i1Jondom os Srs. Pa1tla ,;nimarães, Alen- :)c"~ssii.o u.ntec~uJ.ente. 
t:·.,,r Guimarães. Thorn:t.z Accioly, \Vandoeley 
de Mondonça., Joaquim Pi1•es, Engonio Toll
l'inlw, Ant,horo Botelho, Luiz Dorningtlf~s, o lli!h·. Aleuea1• Gu i.nJ.arães 
Rodl'ÍgtlOS l~'er•uandes, lionqalo SOIIto, Ta,va.· (Jo s,~ ,.'l'elario) 11eclat'l1 que nã.o ha expo
ros elo Lyra. Eloy do Souz:1, Fvnseca, o Silva,, dir~nte sobro a. mesa. 
\Va.Lf'r·edo L'3al, Teixeira do S(t, J·~L·mirio 
Coutinlto, Co!so do Souza, Malaquias Gonoul· 
vos, 1-:sm]raldino Bandeira, .Julio do Mello, 
. \.rl'Oxclh.ts nal vã,.J, J1.1'J11L·igues Dor ia, .lo vi· 
niano üe Ca.rva.lho, Fclisbello Froiec, Do· 
mingos Guimat·ãos, S~ttyro Dias, Tolentino 
dos Santos, Pal'tmhos Montenogro, Marco
Uno Moura., Bornardo Horta, Moreira, Gomes, 
Corrêa. Dui,1•a, Mello Mu.tt,os, Fidelis Alves, 
Ga.lvão Baptista, Silvu. CastL•o, Lau['lnclo 
Pitta, Henrtque Borg13s, Mauricío de Abreu, 
Ua.l'los Teixeira Brandão. Bm:na.rdo Montei

o Sa•. Carlose Ottoni- 81•. Pru
sldentc, pedi a pahvl'a pu.t·a rcmottol' :í . 
Mesa LÚna representaç'fio envi.a.da :l C~ma1·a. 
pot• IJ •. João dos Stmtry;;, bispo de Diarmmt;ina, 
u. respeito du. questão que estú. em marcha 
nesta .Caso., relu. ti v a ll/J pn.la.cio episcopal 
da.q nelltt dloce.~o. 
Pe~o a V. gx, <111e sri digno tle cla1· publi

cida.de a e.;;tc import:wte documento no Dia-
1'io do Crmvres.M. · 

.l'o, Carneiro do Rezende, Carlos Ottoni, o Sr. Pre~id.ento - O peditlo du 
Manoel F~lgencio,_ Nog11eira, vVence8lau\nobl'e Deputado, scr:1. attomlido. 
Hru.z, Mo1•en·:.\ da. Süva., Amat•a.l Cesar, gtuy 
l()ha,vo:-J, Caodi.do RodrigtlOS, 1-Ie~monegi~do DOCT.l:'.mNTO A CJU1~ SB R.EFgrn: o ~n. CARLOR 
~ln Mot•a.es Fí.lho, Berna.ruo Antomo, Aqmno · O'J~TONI 
Ribeiro, Liadolpho Serra, Cil.rlos Cavalca~ti, . . . 
Paula. H.amos, Eliseu Guilhct•me, Oer·mano Ex.ms. Srs. Srmaüorcs e JJnptd.o,dos da, Na-
Hasslochol', D0mingoB M:Lscaronhas, Caf:lsiano j}ão Bra.zileira. 
do Nascimento, Vospa.sia.no de Allmqucr!LtlO Tonuo sido a.p~es :mJ;ado rw. Camu.ra .dus 
D Homem dll Cu.~valho. Dnput;a.d.us o. logvo;~n.tura. do armo pt•oximo 

Abro-se :1 sess:w. findo um proJecto no ~ontHio 1le SOl' outrogt.r.l! 
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:1. Mitra de3t:t diocese o predio que tJm ser
viJo de rcsidonl!ia epi::;copal desdo que foi 
canoníca. e fol'malroente instituído o bispado, 
o que se r ea.lizou pela. po8se do seu pl'imoit·o 
lJispo em . 2 do fevere iro <lo 1804, j'llgando
no~ ?Om drrcit:J ao retcrirlo predio, em vi:;;ta! 
do d1spo.-:;ta no t\l't. 72 dn, Constituição Fc
d.Cí.>al. que gamntc a plenimdo do~ dit·e itos 
adqu~ridos até a sua pt'omulg : ~çã.o; o, m ttis, 
om v1sta da.s B:dlas que. c1•.;ara.m o bispado o 
corJ•ospondcncia official trocada. no temp:) do 
ImpJrio entro o Govct·uo o a Sa.nt:.t Sé Apos
t olica, por intormcdio do seus l )gitimos 
l'epresenta.ntcs do Brazil c em Roma.; vimos, 
Exm . SJ.'s., não só secundar aquella. pt·opo
siç·ão d:.t Ca.mara dos Dcpubdos, como rccl~t
ma.r tlo Governo da Republica o dit•citu que 
temos como certo assistir-nos com rol:tçã.o á 
po.;;so c domínio do pemli() CJH questão por 
J)arte d.a ).IitL'tl. Diocesn,nn.. 

Em ordem a mso fim, que nos p1l'C(!O tie 
inteira justiça, pedimo~ venia ao Cong rosso 
Nacional, or:.t reunido, p~u·:t expor as razões 
em quo suppomos rcprmsar u aU1Hlido di
reito, cujo ret~Oilhocimcnto ospot'í.tmos qnc 
não p:)uerú. deixar de ser traduzido em 

A cre~t·;ão do Bisp •.do do D : a.mantim~. com•J 
não ignora o Congt•c:o:;so Ni.~Cit>n<d, tcvo so11 
tnicio n:.t lei n. 6D3, de 10 de ago~to dn 185:~ ; 
o logo, no an no .sog-u in l;e, crn <lata do 18 de 
janeiro, o cnr.ão Ministro do lmpcrio, 
.Tvsü Tlwma;, Na.buco <lo A1·::wjo dil'igia., por 
cópia ao li;ncur-t•ogado dos Nogocius do Brazil 
em Ronw,, :t Ca.t•ta Impcwial soiJl'c u momen
toso assumpto, pn,m quo S.1licinsse :L oxpe· 
'Uçã.o (hts Bula:-~ ApJi!tolic:~::;. l'da,t.ivas não só 
a.o Hi~prt<lo ([!\ Di:unantill~L. eoltW ao rlu Co:~l':t, 
t<unbcm om vh de ct•ea.c;ã.o n:tquc~la. r··puca .. 

Nesse docnmonto recontmon<la.va. o l\Hnb:
·tr·o ao l~nc •.l'l'egauo tlo Nogooeios rlocltLl'm;sc 
a S. Santifbdc, 'ontrc on&Pl.LS HIIHLida.s assrm
ti~d:.t.:-; 01n lei CtJIII rclttçlão ao:J doll:i n .. vos 
bispados q11o so comprornotth o Governo 
Imper•i:~l « <t edificai', comp1·a.r• ou aluga1• 
cdíficios propri.o:; o doeonto..;, p :~l'a a. l'~sidea
cia dos respecUvos bispos». 

l''il•mado na palavra. do Govot•no, levada. 
pelos canao.'.! d:.> ostylo ao conhecimento da 
S(~ Ap:>stolica, o S. S. l'adro Pio rx., de glo
l'iosa mornoria., 0111 <lr1ta. do (i do ,junho de 
1854, assigmtvtt. o expelJi;1 :.t Bnll<t 01·avis
simwr1 . . w/.ticilwtinis, croa.rlo dl.lflniti vamento 
no lll'11Zil :1 dio,~e.so d.c Diamantina. desmern
bl·ad:t n:.t. sua maior parte da diocoso üo 
~'v!arianna, em. Mina.'!. 

A confiança. dtt Sa.nta. 8 ·3 na palave:.t im
.POria.l sobeo o ma.gno assumpto ern cxpressu. 
nestes tcrmus, que ÜLnto teom de clil:ros 
~~orno (LO lwm·or;os })ttl'a, com a pesi:loa do 
augusto imperante o seu governo do então. 

«Ad. Episcop~tns Adamantini-cliz a bull:l. 
-funditus modo orig-on<li plonam providon-

tiam stauitemqUt.! incolumita.tcm atqu? de· 
corem tuen:lnn.1 ra.t<.un prorsus accepta.mquo 
habemus eanlllem prrdawli1.1.i Impornt,m·i:s 
vel ctiam Qjus g uberuii ul.tro p1·· dn.t<Ltll 
sponsiuncm m·~gnopet•c commenda1;am,quam 
ULiquc ad lwe op11:::. eonsnlti~simo in eumJa1u 
p~rtkiendumquc itlcm Bt·asilientium Nego
ti ,·· l'lllll pcnos ha.nc Sa.nelam S:1ó.tem Apos t.o
li,~a.m gestcn• ct Ol'atol' qna1n oxpl'cssius 
~~ontiriuand.a.m c m•;:~vit. >> 

M<ds a.tlt;a.nLe, tendo t.·.omo cm·ta.s :ts pro
messas U.o Govemo Imp .wi a. l. c mui pa.L'I.i
t: ul.arment e e:n Yish a t.• o:1t1rma.c.~ ;-io o c ;:; La.
bilid.:tdo do novo bisp : ~ t. lo, 1liúa. o mesmo 
Sani.o Paú.l'c mt l'Ct'L.\t'ida. Bu:La: 

·.< QUt • ' í~ Uilhlli O igi tm· prv nvvi Epis·opatu ::: 
1'\JilSti LUüiHl<t (' ,Jil!iL'IlHl.l.i u n•l jugique si.:tlJili
t <t!.C jtlxt.:t ~<.wros C:tn il tH~s Apost.olkasquo 
Com;i,itui.inncs nr\ 'essn.t'Íll. et. oppol'tuna. con
sc ni;m ·; o: ~ s c·ilic~! t ~~llllt'.ta. sa.rl.a, tcet;; tquc 
0.5SO inju:.;irnttl', a.tquo siç,!(. r.lulH .ct I! CC t~pl(! 
e .~t (hlu s <liligen I. tiL' snppcditcnl.ur, pln,ne 
~~oufkiatli.UL' sl.a.bilitn1· q uc t'Onsti t,un.ntut 
CH;'a i:;ilur cl Slllrtflltt eju.~·,[ e ;;l. I n1.pentt01·is 
alt]tW elium cju.~ (Jit{Jcrnii tot (1-~de~ tam pro 
rteccnli Arlmllailf in i EJIÍ .~ cOJii ltaiJitatione ac 
i•e ;ide·n t :.(!, tum ,a~·o idonca r.: jH:: Cw·ia ct Ctw
•.·elhwia COiiiJII.ti"l~/1/tO',>> 

E'it:~s oxpl'dss~je~ da. nulb, com1Jin·ul:t~ com 
o que disse1·a. o ~Un isi.J•o a,n Encat• l'Og:ulo d.e 
Nogoeius peL'ante •L Ranl.<t Sé, isto ,·., que o 
Uovol'nu s;\ comprornutl.i;l, (<a. cdiflc:tl', com
pl':LI' (Jil a.lug:tl' edifieio~ propr·ius u decentes, 
p :t,l':t a. t·osi · tünr~h dos novos bispos >) , (Co<tl':Í 
c IHa.m;wl.inu.), jtl~t,ilh:::t.lll o a.ss;i~ o tlt~ sob1 ~.iu 
o. piH'ílSil du ÜOCll'l1cntu pontiftcio: sicut 
dula n! a•:,;et•lu c .~l 'fltl ·: ::, paL';~ ;~ qwLl eha.m:~-
1110~ l't$pCi Gu;;a,ltlf'.n t, t~ :L n, tl;cn~~ii.u do Cun
;~t'í.!/::W Na.cional. t\Jil nnl;1•.l'in. do t:~llt:~nltC! 
~orno o i11neg:wel nngnitnlo. 

Ollht·ccor·:í. f.;Ü\'t~ z; u onsejl) :t :i.lgn1n l'Opttt'o 
(pontl01',l.JIIO::l ü r~ pa·ls:tgem) u quo di~-;o Pio I X 
0111 o IUO.':lmo docum~mto, isto l~, que « qw>a.d 
t.ernpurdli ~~ sub:Jid i:t, cmn ill1.1, s11onsa _ et l'e· 
j i l"omis.w sinf. . . . jubemu$ etc., ma.s nao lla 
raz[,) p:tra isso; pot'illl '· si emp1.·egun S._ San
tidade r.trtuellas p·.tla.vras na Bulia, ;t,ssun o 
f1•z 1ombt•:1do <lu ctne acontecera com a crc:~· 
r~ão dos bispados de Goy az, Cuya\Jil, e Pvl'to 
\Jegre, não t~cnll•J sidu ontão s:ttí~l'oit.os os 
solomneil compro:nisio:'O:\ tomados pelo Gu· 
vm·no Impe-t·ü~l . 

Com l'OSpcito a e::;to puntu ft>i:~,a.do n:t 
nulla a quo nos t•cl'ct'im· 1s, «11fvJ Im duvi
diL, diz. Candido Mcndc~s. quo muito estudou 
HSt:.t matcria. (Dil'cito geelesia.'ltico, tt>rn. ll , 
pn.g. 807, nottt) não ha duvirbt (LUO, pelo avisu 
uo 18 do ,janeiro c.lu lH54, outra. cour;a l:!e re· 
üommrmdou rw nosso Ministro em Roma; 
mas do quo elle pr·onwttcu para fttcil.if.ae a 
oxpcdiçü.o <la"i Bullns, pol' excesso de z?ltJ, 
rHMla. s:.\bemo:-:. DIJ rJIIO t~)tnos cortoza. ,a c. 
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cresc3nta) é que nas BHllas não se consigna
ria out1•a co usa além da verdade>.). 

Ora, a Yerdadc, como acabamos de ver 
dos documentos citados, é que huuve pa.la
vr<~ dada o acceita de parte a pal'te (sicut 
data et acceJ)ta est fides), sem o que as Bulias 
não tf?r.am sido expedid,ts nos tet·mos em 
que o foram. 

Mais. Antes d.e se dar execução ás Bullas, 
tarefa confiada ao nionsenhor Marino Marini. 
na qualir.lade Internunc.io Ap stolict> no Bra
zil, perguntou o mesmo, ern officio :.to Minis
tro elo Impcrlo, em data de 20 de julho de 
1856, si o ·Governo havia realizado os com
promisso::· asswnidos pa,ra a. erecção ca
nonica, do bispado, na fórm<:t. que acima 
dei::mmos tocado. 

Com rcferencia ao topicl) de que :presente
mente nos occupamos, «O Governo Imperial 
-re::;pondeu o Ministro, em nome de Sua 
Mag·es&ade o Imper dor-não tem duvid.a em 
prestRr reshlencia commoda e decente ao 
bi:.;po, cumpranüu ou alug::Lodo edificio pro
prio paL'a isso, corno tem pp;.Lt,icado em todos 
as dioceses ern c1ue nã.o lia pala0ios eplsco
pa,es, etc .» 

Em r-osposta, :1inda.; ao MinisLJ'O Vicente 
MassJni. sobro i1 debatida. questão dn exe
cuQào da8 Bullas PonLificias, pela qna.l não 
occulta.va. o Gove1'00 o ::;eu interH:·;se, escre
via. o iVEnist.ro dos E~I;Pangcil•os . .José Mn.ria 
dit Siiv::t Par.:u1ho;;:, mais tn.rde Visconde do 
Rio Bl':~nco, em du h üe 20 ele mat'f(tl de t857, 
qun o Guvct·no lmpt~riu.l manda.:v uleclart\1' a 
S. Sant.iúado que se compronwttia «a. ertifi
cu.r, cumprol' ou u.lugu.r odificio~ pt•oprios c 
decl'mt.es, p:..~.1·a. a ; esidencia: do.~ no\'OS bispos 
(dtJ Ceadt ü Diamantina), e para ;;eu . ., SGmi
nal'ius.>> 

TudttVitt, c não tendo l'Gcebido a Intormiu
ciatur>u.os documentos cornprobatoriosdo com
pro1nisSIJ imperial, pelos q uaosse1nprei~Jstara, 
p~~rguntuu ainda. monsenlwr Mal'inu Ma,rini. 
ao M 1 nistro dtL Jul'tiQa, entre ou tr·os itlms 
formuia,dus, em 20 de .julho do meRmo anno: 
«Si o Governo já na. via p1•ovidv de habitação 
ca.paz e decente tws mo::;mos biilpa,d.os, sua 
cu t'Ü1 e clw.uceHa 1'ia occlesia.stica». Ao que 
rBspondeu o Ministro que pa.r.Jci:.t excu:;ada. a 
diHcussào no caso . em quesLã.o, visto corno 
subi:Hstia, «como subsisl.e (pa.lavru.s textua,.~s) 
a sincern. promessa çlo Governo ImperiiLl, de 
que as cl)ndições (as exigirias par:1 serem 
executadas u.s Rullas) serão ::proenchi<las, in· 
clusi v e, diz mais adeant~ a nota. official, o 
estabelecimento da residencia episcopal>.). 

-Embora não õbtivesse o quo tlesejava o 
Internuncio~ que ora, por assim dizer, o 
f<~cto da promess ~t, concl'Oto o ta.ngi vel, de· 
pois de_ taes e tantas declararJ>cs for·mae::; c 
catogorica.s do Govm•no lmpe1•íu.l, foi (-!UC se 
dou pleno, exocnç[Q tts BLtllas r.lf~ cr•o;.v}õ.o <los 

dous bispados, entrando ne.;;te numero o de 
Diamantina. 

Provido este do seu primeiro prelado, e. 
como havia promettido, satisfez o Governo 
Imperial o compromisso toru<tdo para. com a, 
Santa Sé Apostol.ica, designando para r•esi
doncia do bbpo o proprio naciomd que tinha, 
nesta cidade, com o nome de Casa do Con
tracto, sem comtudo ter havido, que nos 
conste, acto legislativo quE~, sa.nccionando 3; 
palavra do Governo, constituísse a Mitra 
Oio,·esana na posso e domínio absoluto elo re· 
ferido predio. 

Esse acto, nem nenhum outro que pudesse. 
decorrer da Chanccllaria. Imperjal, nunca. 
oxigilt o bispo, na persuasão de que nunc~,. 
S3 deixada de respeitar e cumprir promessa 
t'to formal,, feiG<L por uma parte o acceit"' 
pela outra: que disto fazia depender a erec .. 
ção canonjca d.o bispado, cornn lei basica da 
um contrn.cto estrictamente bihtteral. 

Ora, si o Go1·erno cumpriu outras condi~ 
çõe:; exigidas pela Si..!Jnta Sé, para a expedt· 
ção da.s BuHétS, como reconhecnmos e nos da.
mos pressa em dec.lat>àr, porque duvidtu• que 
mais tarde ou ma.ls cedo, no imperio~ on m; 
Repuhlica, 11;10 completaria elle ::t . .s s1~as rei
i,era.da.s prome~s .s o compromissos em reh~ 
c:ãu á residencia episcopal ? 

A' vista do exposto em linguagem desprf!l
tenclosa e chã., cln.I'o YOS p;ll'ece que toda a. 
qnestão ,te qnc vimos trata.ndo vel'sa uni· 
camente soheo o ponto capital. que é ü di-· 
t•ei.to adqnidéto pela. Mitra no duminio pleno 
do immovel p1·edü:tl que ha longos annos 
serve de rosidencia nesta c ida .Lo ao bispo 
dioco~ano, e ond · granJes sornmas de dí
nheil'o tem sido despendidas, como agora; 
mesmo acontece, pa1•a presor\'al-o de ruinv .. 9 
e consJrval-o com cortos ar·es elo dccencia, 
despezas o.;sa..~ r1ue correm ha mahi de 12 
anau::; por ct.~nta cx~lusiva. da cai~a pia., nã,o 
::~em considemvcl desfa.tquo da mesnw .. , como 
ruleva notu.r. 

CLaro igualmente nos pttrece que, si a Re~ 
publica, como o devia fi:tzer e fez, pr·omnt
teu em seu p ~cto fundamental 1·espoital' e 
garantir SJmelhante direito, praticara. o Coo.· 
grosso Nacional um a.cto de per·feíta. e in· 
teil'a ju!;tiçu., declarando em loi o que ora, 
lho pedimos, om nome da honra nacionaL 
da mesma. justiça e leis do pa.iz. 

g é, excellentissimos seuhor·os. com esta 
cronç:.L e estes fund;Lmentus que no nosso ca,·· 
ract;or de bispos, obrigados como ta.es a. 
zotar os interesses da ig1·oja nesta, I>itrte do 
Hrazil, nos animámos a escrever e assignal' 11 
presente rep1•esentação, cujo assumpto, es
tamos -intimamente convictos, mio deixará. 
de ser estudado e attendido pelos dous ra.mos 
do Congresso Federal, e quo, uma. voz con 
Yortido om lei o objecto do nosso emponhtJ. 
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it. ella nãu negal'<t. sua so.nçKo o Ohefc su
pl·emo do Estado, a, quem tambem nos üil'i
gim.os, com <ls mesmas espera.oças e o me.~mo 
intuito que ducm'!·em e result.cun desLas li
nhas. 

Pedindo n:,s dc.scnll)ClU VV. EI•:x. ::t proli
xida.un desta exp usiç·ão, ali~t:'-l imlcclin [~\-el c 
necessaria, fat.em• •s, E:ons. Sr:) ., o:3 ma i:-; 
~-i,l'Jeu tcs .. -utus :pda. s:•.Lulc e completo bllm 
sstae de todos o cn.da um dos dignos o1·g~ws 
tlo poJcr publico, como legisl:~(l , n·es que :-;J.o, 
de uma. Patria qu;._o, dop .Ji::3 de Dollfj, Ct•eadot• 
e Sa.lva.dur' No;;:;o, crJtlSJ. não lm. em verdade, 
cp.w n' t<.:lle m~Lis Cllteiramo.~ e éhlllcmos, em 
cima dest ~ tet·ra c debaixo dosr;es .:::éos. 

Diamantiua, l 7 de ago.:;to ele 1VU3. 
-i- Jo(ío, bi::;po dioce::;ano üe Dbman t;in<.t. 
-;-.Joaquim, bispo de Ba.gis. 

O !SI"'. Ger11.uano I-Iasslocher 
- Está rmüto long-e elo meu intuito, SI', Pl·c
sídente vir leva.ntaP c1uestõos religio:;;a.s no 
seio desü~ Ctt.~a. e, si subo hojJ á tribuna, 
~~ para, mais umtt. vez me occupar do~ sue
cessas ele Pern<.Lnlbuco que se p ·euLlcm á 
c1uoima de bihlia.s. Anima-me o desejo do con
t?.Ol'l'Gl', no excecicio do meu manta.to, t ·1,nbu 
c1uanto po~sive!, p·wa. que<~ consciencia dos 
catholicos do Peena.mbuco, ohliter a.tla. pot· 
paixõe;:; do momento, recupet·e :.t c:.t.lma. in
dispensavet pal'<'· ~~omprehon ,lor a situação 
diffic1Umtt. qu l tttr·aves::;a c que pMe da.1· la
gar a. muito;:; conflictos. comprumetGendo o 
nome do nosso pa.iz c fazendo cum que se 
oossn., longo d.;vpü, ::tct·edit~f' qtw so1no8 um 
~ovo solvtt.gem que n:'i,o ;d;tingiu ;w gJ:<l,o Li r.•. 
t'nlttU'<t. qu-o pat·eee tlcnotar, ontl'Or.:tnto, 1.1. 

nossa Cou.;tituiçã.o. 
Ha puuco.~ dia;;:, Sr. Presidcn to, l'allci a.qui 

;~ pL'.Jposi&o da noticia que circnl<wa de que 
na. cida.de do Recit'l.:! se pretendia. nuv:.unontc 
fazer· queima ·'.e biblhs, o mostt·ei-me soe
prendido dizendo qno is~o parecia uma, 
·invenção, tão n.bsnrda era ess'~ mesmi.L no
ticia. · Entreümto pn.rn. prevenir succcssos 
:possíveis, desde logo levanGava, o p:otcsto a 
t1ue me julgava obl'igado, como republicano, 
1jeante da Constituição e, sobeetu.Jo, por SOl' 
.1·epresentn.nte de um gsta.do onde existem 
mais de 300.000 :..te[ttholicos. 

Appellei par·a a illu~tro bancada. pornam
!mcana e tive o(~casi[o de ouvir tla bocca de 
um dos seus mombt•os rna.is lllustres a p·t·o
ltlessa formal de quo o govorno daquelle Es
tado saberia cumpril• com o seu dever, que 
creio não dever soL' OtJ.tro sinão intervir, 
a.tim de evitat• pcdurbn.çõos da, ot>dem pu
blica. 

O Sn .•. Jur~ro DE MELLo-E evitar a quei
rMt na praça publie:1,. Isto evitará. 

0 SR. IJER~IA:'-:0 HASSLOCKER - Perfoit<b
mente. D;;ru, eu o incidente po1' tindo, Sr. 
Presidente, quan,Lo li nm tclcgrt,mma, que 
acceüo como :.mthont.ico , snjoitu, eiJt.r-eta.nto. 
<.L contestaç·io, para. lho nfl'üt'c r,ct· cont-.radit~ 
im:ne.liéLt·.• .. Consta. quo o illu:-;tl·u U. Luiz, 
bispo de Ollncb, düigin llllliJ, c :tl't <L <t im
peen~;: ~ ~.L propi)sito ci<t n .. ticia quu dl'cnlim c 
pro\·u ~uu <L minh:1, rcclama.ç~Lu, dlzt:nlb tlLte 
um D ''P~tt::ulo (rcf'eria.-::;c i1 Jilim), ce:!ctH!o <L 
llut ;ci :\. ClllC Cü l'l'Cra, l'OCl :l.mat·;~ erJIHl'·:~ ~t 
qneitn<t üe biblias. 

S. Ex. entãu diz qne Olll prime ir·o lugi ~t· os 
catho!icos e.~:tií.o em seu 1lit'Ctto tluniJÚ;;.IItiu 
CS:'~t;; IJi lJlia.s. nilo h:t vornlo <tLHo l'idar1e que 
so pussa jlllga.r nn tlil'eii;J de impc;li;· que 
um prupl'ictal'iu ,Jesl;l'u<l, como llte p~u·or~or, 
p:tp ,•is intti;cis. 

O Sn.. Jcuo Dt~ l.IELLO- Nas suas ~~a:ms ... 

O StL GEEDIA:'\O IltJSSLOCIItm- :Não onl;l'o 
n:1. <Lp t·eciétÇã.\J, St·. PresiüenLe, do~ termos 
em q tO se. p1·onuncia o illu:-; tre pl'Clé\Llo de 
Olinrl:t, apez~t·: · do oxLr:.tnll<Ll' a. lingu;~gem do 
S. Ex:., Ungw~gorn q uc eu_. esper·a .. v a fu~so 
mais CíJO :;enta.ne:.t com os pl:indpios da reli
giào qw.~ prof'es:'ia, n prég;; .. 

,\l:.ts, Si'. Pr<.lSi .ient ~. :::i ltw;~n tei-ml~ a.q ui, 
em nome Ü•JS pl'incipius consW;tH.:ion:~o.;; l[llC 
<t.ssogtl!':wl <t plorn liburdr.~.de t·c!igii)Sll., foi 
lJoeque :.tcit<tV<t quo Ci'U. uJJI dit·cito mun l'<t
Z'll-o, t;a.ni.u mu.h '1'1'-tntu a lilx!l'<la.de r•oli
.!.!.ÍOS:l co11sagt·:1da tlit nussa Con.-;tituição tom 
a plcu<~ gat·;ttüia, d. ~s no~~as lf~ is OI';S<tnie:ts. 

N.~in set.·ia, possi vol a, I i!Jclt'll:vle, si por· ·run
l;uL·a u ~~~t,;tdo, u Potlut· Ptthlico, nilo s11e· 
COI'l'eS.,;e :. ~ Wdu O lllOlliOni.o 1\ . .;S;L IHU.'llll:.~ li· 
berda,dn, •ttt:tnlo n.mrJtll;iLda ou viu leu l;aü<.L 

g• o noiiso pl'úpi.'Ío Codigo Penal tiUU, IH'O· 
vendo a hypoGiiest"! do flltalquot· U.cs;o;as l'Cli
giõe.~ •. que tc ·~m :unpl<l, g;.tt'<wl;i;~ de vhl<t e dtJ 
culto, csl;abclecou morlid.as quo puss<.trn com
pellir os quo p,Jrventum om nome d11, swt, 
iniiulorn.ncia i,en te a.mon.ça,l' :t manifest •r.:;'w 
de qna.lquce um dos eul1io.:: g-:trani.i•.1m.: pela. 
Consti &niçã.o. 

A$si.m ~~ que~ o nosso Codigo Ponn.l OiltiLbe
lecc, om um a.rtigo clitr'u, expresso, termi
nante, o seguinte: «ultraj<Lr' ctualquer con· 
fi~:~são reilgiostL, vilipendittndo actos ou 
objcctos do sen culto, desa.catanclo ou pr·ofa,· 
nando os sons syrnbolos publicamnntc, penas 
tacs o ta, os>.>. 

O Sn. CI:.:vw n:·: S•JUZ,\-Publíca.rneJtte, 

O Su.. Grm~u s-o I Lusr.ocHER. - Pot·dão ! 
deixo-me discut,ir quo ou estou l!ahiiHtH.lo a 
responder a, V. gx., om toclos IJS t,ttl'J'~rloa 1n.r:t 
que chame r~ discui!sl'í.o. 

Sr. Presidente, o~ta dii'lpJslçílo d r1 unl!lr:H• 
Codigo é copia.da dnu.t•t. l•l·t- do l ~ ,Jdlgn ZiLII<1i'• 

delli da It~lia, 
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A primeira expressão do estatuto consti
tucional i ta li ano começa por e3tabelecer 
que a religião ca.tholica, apostolica, romana 
é a. unica religião do Estado. 

Este estatuto que, ao mesmo tempo que 
assim dispõe, estab3lece . ampla libardade 
p~ra. todos os outros cul to3, pune,_ co~o 
nós punin:ws~ toda e qualqu~r vwlenm_a 
uu desacato que possa. fer1e a hbcrd,~de relr
giosa,pelo ultraje aos symbolos ou obJectos de 
outros cultos . 

A Ii;alia. vae mais longo do quo nó3: ro
;:;triuae a liberdade da tNbuua sagrada.. 

O oart. 184 do Codigo Penal Italiano pune 
o prégador- que, dentl'o do sou t emplo. incite 
t~s masilas populares{~ desobeJiencia, que l'C· 
t:ommende o desacato on a falta de cumpri.· 
rnento ás disposiçõ ::s teg·aes. 

PorQue o espirito do legisl2'dor ita.liano 
comprehendeu est<J, verdade tao commum: 
11ue a libsrdade só é po:>::;iYcl, r~gulamenta.da. 
dentro da ordem e do dü•eito. 
. Nos não poderiamos torna.r effectiva, 

S1•. Pre.:!idente, a · garantia: constitucional si 
<.~.o seu la.do não dessemos o rmnedio para 
twital' o abuso e a intolerancia das. religiões 
mais fortes. 

Assim, muito bem pensou o nosso legislador 
penal, comquanto o codigo fosse anteri.or <t 
Constituição: que m·a. pl'eciso g L~rantrr-se 
esta mediJa., (1ue já se achava, aliás, consa
.. rrada. por actu expi'esso, anterior t\0 codigo, 
do Governo P!'o\rlsorio, decretando a com
pleta separação d~:• jgt•eja. do E8tado. 

Este principio não <! antinomico coin o 
flUe 1.t Constituição dispoz 1na.is tapde; 
acha~se, ao c.mtr·a.rio, })Orfoitamonto justifi· 
Gado, dea.ntie do regimen em quo vivemos, 
não fore do modo ulgum osto mesmo prin
cipio da liberda,de r~ligios~ osta,tuida. no 
Pa.cto Fundamental. , 

E quando não existisse, St·. Presld~nte, sj 
alguem pot•ventut•a, pudesse, com vantagem 
sustentat• que . a liberdade religiosa vae até 
ao extremo de se pe1•mittir o de3acato de 
qualquer religião ás outras, seria o caso do 
Congresso, quanto antes, temeroso das con· 
sequencía.s possíveis de abuso de semeLna.nte 
natureza, l'egulamenta.r esta liberdade, l'e
gulament!l.ção que não importaria em outra 
cousa, sinão em tornal·a. verdadoiramen~c 
real, assnguranuo·a. indisLinctamente a todo.~. 

UM SR. DE?OTADo-A questão é torla par
ticular. 

0 SR. GERMANO IiASSLOCIIER. - Não O!:ltou 
dlsticutindo a quedtã.~ siaão nesse sentido. 

E' sabido e não se contesta quenínguem 
póde ftlzet• distincções .: a Bibl~a., é, indis· 
cutivelr:Qente, o symbolo ~e uma religião. 

Sobre es;a Bíblia, que1mada om Pernam
buco pela intolerancio. do pa,drc Celestino , 

jui.'<t o rei de Inglaterr.Zt respeih~· ~s leis :e 
a integriúade do seu pa1z. E::;sa Billlla, rep1-
to, é o symboto da religião dissidente. 

O SR. JuLIO DE ME:LLo-0 codigo só pro
hibe que se fu.ça isso publicamente : na mi
nha casa tenho o direito de queimar o que 
qnizer e só não posso queimar o nobre Depu
t~tdo. 

o sn.. GEn:!'t'IA.No HAssLocnEn. - Tanto ~ 
syrnboto essa Biblia, (iUO não pôde ~Ua sae 
considera~Ja um liVl'o que se adqmrn. em 
qualquer livraria, que se torna ?ossa. pro_; 
prledade e que po3sa~os destru tr. quando 
bem nos p~reça. I~ mnguem a.<.ln:utte que 
se queime essa Biblh sem se associar \10 
facto uma intenção, qual sej :~ a de menosca
b:.tr, n/ de vilipendiar o credo religioso de 
que ella. é~ por assim dizer, o codigo. 

o Sn. EJ.UIIRIO .CouTINrro - Perdão ; a 
queima ê do ve:1eno ; tem por fim destruir 
este • 

O Sn.. GERMA.No HA.ssrJocnER-Seja <.lesteutr 
o vontmo o fim da · queima, como diz o 
meu illustre collega. ; mas isto que é vo
neno na opinião de S. Ex., na opinião 
da nossa lib9rrima Constituição ê inteira
mente anodyno, po1•qua.nto a Constituiçã(} 
nã.o a.dmitte e:,ses venenos moraes; somos 
nós quo, separados pelas diversidades das 
nossas confissões religiosas, podemos encarar 
est~ ou aquella seita como prujuélicial ao 
desenvolvimento da sociedade. 

Continur1nd.o, porém, no argumento que· 
ou expunha qua.n.:lo fui jnterrompido pelo 
illus1a•a.do collega, digo eu: ta.mbem nós PO· 
demos adquirir em uma loja de fa,zendas 
metro e t.auto de um te~ido-vorclo, 'lentro do 
qual eollocaremos um losango amarello, no 
interior do qual, por sua vez, colloc11remos 
uma esphera. e um leJ!l.ma--O~dem e P1·o
g1·esso. Esse p ·.nno, da seda,. de hnho, do al
godão, de aoiagp,m, soja. do que for, um.a 
vez assim composto, é alguma coma m:11s 
do que um simples tecido: pa.ssa. a soro SY":t· 
bolo de uma nacionalidade ; e, si tomos o dr ... 
1•eito de agarrar um sacco velho, J>a.t•a L'u.ztH· 
delle o esfL•cr.rão de nossa. cosinba, ~. ent1·e~ 
t .mto, fóra 

0

llC lluvida, que, no dia om quo 
apanharmos esse plnno, que é o symbolo da .. 
nacionalidade, e fo1·mos usa.l-o ptl.l'a enxugar· 
as panellas dos nossos fogões, irá. nisto um 
attenhdo contra os sentimentos de uma na
cionalidade, um acto de vilivendío contra. 
a.quíllo que symbolyza a pa.tria. 

UM: Sa. DEPUTADO- Neste caso, devemos 
prohibh• que se f..tÇlUU sa.ccos eom isto. 

0 SR. GERMANO HASSI.OCUER - Não est~u. 
dizendo que se í'a.c~m nccos . . V. Ex. n.ao 
me entendeu e eu nn o posso af.t'endor ao m .. 
cidonte. 
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Senhores, si a questão fosse de qLieimar 
Biblias como se queima uma propeieda,tle 
qualquer, não se as.:;ociando a este facto um 
intento- porque o que torna o facb deli
ctuoso e offensivo da liberdade de cultos é 
oxactamentc a questão que preside ao acto 
material da queim:t- nesse caso creio que 
seria até um optimo negocio p<1ra os eJi
torQs do Bíblias, r1ue teriam nest<1 ca,mpanl1a 
um consumidor a ahsorver tudo quanto as 
typograplüas pudessem produzit•, transfor· 
mando·se asüm a mesma crtmpanha em uma 
t'onte de ronda parJ. os pl'oductores c em 
um cancro ruinoso para. o.:; que fizessem a 
queima. 

Ninguem contesta, porém, que, si am·tnhã, 
em nome dessa mesma liberJade religiosa, 
eu pr-aticasse o aeto misera,vel o mesquinho 
do agaPrar symholos da Igr•ej11 C t~tholica, 
p<1l'amontos de um saccrélote c do com clles 
cobrir um boneco, . que fosse · arrast<M', em 
charola, atra.v1~s das l'uas, pae,t tceminal' por 
um auto de ('é, ningnem deixaria de vet' 
neste meu procedimento um attentado YCl'· 
dadeiramente revoltante contra pl'incipios 
11ue a Constituição garantiu nei.lte paiz. 

O S.a. CELSO DE SouzA.-Alli V. Ex. fazilL 
publicamente. 

0 S.a. Gri:B.:\IANO IiASSLOCHER-N{i.o tenho, 
Sr. Presidente, que indag[u• do quo se poss:L 
passô.r dentro das paredes do convento; julgo 
este convento tão rospoitavel para mim, 
dentro de saas pal'ecles, quanto o dtJmicilio 
privado de qualquer cidadão. 

Ha, Sr. Presiuentc, neste prtiz muito repu
blicano de l'ua, mas que, dent,ro de suas 
casas conservam vellns tJ•a,dicções do Im
perio, junto das quaes constantemente mani
festam na sincorldade mode:,ta e obscura de 
seu lar, a idolatria q110 ajuda conser,ram 
pelo passado. · 

Pai'a nós pouco importa. que o padr•e Celes
tino se vingue dos protestos que conGra elle 
erguemo:i, que em sua raiva impotente o 
jsolada comotta tudo quanto lhe parecer; de 
pleno accordo. Mas, Sr. Peesidente, não é 
o intuito de vir contestar tL S. S. esse ui
reito que me faz .levantar aqui, e sim o in· 
tuito de mostrar ao Sr. bispo do O linda. quo 
não ~. como S. Ex. ponsa, um direito de 
•tua.Jqum• congt•ogaçiio religiosa., do qual
'lUOl' Q.SSOCbLQilO l'eli~iOSIL, quoima.t•, porquo 
;tdquh•iu com $OLHlinh~iro, symuolos .do q~al
•lU(W outJ'Q. I'Oiigllío; isso constltue um cr1mo 
6 Ulll Ol1hll0 VUIIldo palo nosso codigo, 

J<: I(WJu, pu,t•u, mim a, quos1l1J maooil impor· 
tu.nto om tudo n t~~aimmpf;u, porQUILnttJ não 
trato U.o roolamu.r, nlo tr*'to c!o exigir a. 
prmicãodacluollr qno a.ulm violll o Godigo, 
porque o I'esultrtdo, longo do sct~ o quo nós 
tJodos esperamos slncnr!\monto, sorír,1, negtt· 

ti v o, seria., talvez, causa. pa.l'a mais estimu
lar esta intolorancia religiosa.. 

S. Ex. o bispo actual de O linda não se 
mos~ra, perdoem-me que o diga., na. a.ltum 
ua ltb~~datlc que a. Rcpuhlüa gaL'<tll tiu a.o 
exct>.:!lClO dos cultos. 

0 SR. ÜELSO DE SouzA-Não a,poia.do. -
·o SB.. ÜERl\IANO HASSLOCIIElt-Xo tempo 

do Imperio, Se. Pre~'3idcnte. em que um do~. 
antcce;:;sorcs de S. Ex. oea, ar·rastttdo p:1ra. 
umt\ cadelét, nesse tempo om que lmvia, umt;.. 
religião de Estado, u1n bispo, um pl'ela.do 
bra.zilciro nã.o tel'i 1, coragem de fazer uma. 
publicação da na,tm·ez<1 doskt, q no ó um vm·
üaJ.eiro geito do revolta,, um 'bt·ado sodiciúso 
no meio de nosso paiz ! 

Eu não abordo o as.mmpto das biiJlia.s,qnaes· 
os hagiogmphos, que podem valer mais ou 
menos; não tr,lto d.e s1her quaos as biblias ca
nonic<1s, qui.l.CS ;,~::; apom•ypha.s; não nos c:tbc· 
essa,competoncia quo a Constituição areodou 
de nós .. Mas, SO!Ul)::i, iudubit<1vclmento, gu<tl'
da.s d~.t Con.,tituição; rep1·escn t LlU•JS a Na,ção 
Braziloil·a, I'Oproscntal'nos o poYo, c1Jm n. mul
tiplicidade de suas crenças, com di r ai to de 
pot•gun tar-nos constantemente si é possivei 
que o Gongeesso Braziloieo :.tssista, de braços 
cruzados tis pcrsoguiçõei:l religiosas ot•iunda,~ 
do ca.t;holicismo intolerante c ap:Lixonttuo 
quo pretomie, pela força, pela vioLencia, pela 
compecssfil), soffocar to1La ·~ as manifosl,açõo::-·. 
das dissidoneia.s christü.s. 

J•:m Porn;1mlmeo, Sr. Prosiden l;e, dão-s~ 
sconas vandalicas, pr·o1novilla!:l pola IgreJa 
Catholica.. ( Nr.ro aJJOiarlo.~.) 

As procis.;õcs terminam sem prc pelo ape
drejamento ditS casas dos acatholicos ; i1~ 
croa.nçn,R quo fL'Ccluontam as liç:õos du cu.the·
cismo do pa.stor•es protestante.s, são espe
radas (t. sahid::~ dos 'l'omplos por• inuividuu~~ 
commi~sion<1dos pelo IJ:tdro CeLestino para. 
esvergalhal-as ! 

Ha pouco tompo, um:.L :;enhora, q;,le sa.lüu. 
com um filho p(}Ia mão, e vinhtt da sua pri
meira prédica, pois or•a. a pr-imeira vez que 
ia llquello templo, e::;ta, senhoi·a, u.o sa.hir iJ,. 
rua, não so attendendo siqucr de trazer um. 
filho pela. mU.o, l'oi pôr esses indivhluos 
chicoteada l 

VV. Emx. ent:'i,o não comprollendom •.. 
O Srt. CELSO DE SouzA - Declaro que· 

desconheço o facto. 
O Sn.. GEll.:\IANO HA.ssr.ocm:rt- VV. Egx. 

não compL'ehontlem quo da h i é que S'1hem as
revoluçõoB, os mMsacres, o nüa vimo:3 u diJ 
S. Bar•thl)lomcu, em F1•ança, e que 48 horas. 
autos ora a.ponu.s uma coufH.L Vllg'it e i'IHluci.~a.. 

As l'OYofnçõoil na.~Jaotn dahi e o catholi·· 
cismo púdG l'i.LZOL' oom quo tL quolnta. nãu an 
limito tttl bihrttt•, mt~~~~ q11o vil llttiJI~tiJ•, o;;tu. 
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loucura, esta. vesania, as mesmas pessoa,s dos 
dissidentes, (apw·tcs elos Srs. Celso de Souza e 

. Ermi·r:io Cot~tinho), afim de impedir c1ue este 
veneno, c .Jmo disse o nohro Deputado por 
Pernambuco, se derrame no seio das popll
lações. 

Sr. ·presidente, não· é um catholico que 
pôde .dizer que a qneima das bíblias (\ um 
::teto material sómonte, porquanto foi o ca
tholicismo o inventor dos,actos dessa. natu
l.·ozoJ. 

UM Sn.. DEPUTADo-O pril'neiro <.L queima,r 
foi Lutheeo. (Ap(wtes.) 

0 Srt. GElt:i\IANO HASSLOCIIER-:Nlto lla. tat; 
V. Ex. nã.u sabe historia. / 

Luthero o que queimou foi a bullé1 Lla éx
eommunhão que llavi:.t sido sobre elle hiil
çadt~. 0-s seus escriptos foram queim!1rlos 
pelo nuncio Eck. 

0 SR. Earco COELHO - Apoiado. E::;sá. é 
11ue é a historia. 

0 Sa. 'GBRMA.::-\0 HASSLOCHEH.-0 (lUe elle 
queimou foi abnlla. di1 e;{communhão, depoi~ 
que :-5Cusescripl,o.s for(.l.mqueimadJspor ot>dem 
do papa Leão X, que assim o ordenou ao srn 
nuncio, o cardeal Eck. 

Essa é que 6 a his~oria verdadeira, e foi 
exacta.mente depois desse facto qlle se deu a 
queima. (.l,;,l. puUa, .Pil.I'tiudo da.bi a nova oden-

tos dos protestantes, dos acathoHcos, meta.dc 
da c~nsideração que por elles voto, o respeito 
que lh·ls consagro, incapaz de per1.ul'ba.r a. 
serenidade elo deba.te, apaLwnn.ndo·o, lan
çando o ridículo á.s suas crenças, pt•ocurando 
por qualquer fórma que seja vHip~ndiar 
a.quillo que é P<tra ellos objeeto de culto. 

Pelo contrario, colloquem-se os catl.wlicos 
no ponto de vista em que eu me cuUoco, e 
aCI~oditem os uohl'es Deputados que assim 
collaboearemos juntos pa,ra a grandeza de 
todas as creucas. 

Si CYCa,tlwlicismo reprcs:mt(1, a. verd:1.cie, si 
eUe é condiçào pJ.l'a a realização dt~ Godos os 
pr·obtemc.ts qno a/lligom e atormenta,m a lm
m:tnidade nestl:t hora, o catholicismo ha de 
teiumphar a. de:~ peito de tudo. 

Os nobres ocputados nao terão que passar 
tttravês das per::~eguições de Nero D outros 
imperadores romanos;· apezar do quo des.~as 
porseguiçõ0s foi 1.1ue pr-oveiu o impul:;o dado 
a. um:.~ él'Jnça novu. que enUi.o sur·gi .. t.. 

~~m uma época como a nossa, os c<1tholicos 
não teom qne temer as fogueiras d.e Nero, 
ou as per"seguicões. dos iconoclas~~LS da. idade 
méllla, pol'q ue nós proclamamos corno con-· 
diçã.o capi ta.l do nosso progres:)o sucia.l-a 
pLenaindepondencia. da con8ciencit~ humana.. 

O Sa. Ea:Mnuo Cou'l'INno- Aindf.\ hoje t)
mos lconoelastus. 

taçã.o r1uc Luthcro deu <L reforma l'eligiusa. O Sa. Gea:n.IANO HASSLOCJJEn.~Temos, si'i.o 
e que ern começ:o· foi. a t•cvulta contrt\ O:l ües- os ca,tholicos do Pernambuco. 
mandos da Guria. Romana,contt·a a negociMa . Est1m quasi <t terminal' o meu discurso, 
..las indulgeneias. mas não o possu fazer, sem s:tlieutar u que 

Foi dahi por clea.ute que Lntlwro proclr11UI)ll alril'ma o illnstt•e bispo. IJrazi!eiro, não por 
;~ lihcl•J.ade de conscicacia c o livre exa.rne, quo &cuba <i. pr·eoccupação de encontrar con· 
CiUO mais tarde a. Dieta de Spir<.~ tentou a.biJ- tra.dicção. na. cttl'lia do Se. bispo de O linda, 
lír, de onde o nome de protestante~ dado aos mas pa.ra rnostt•c.u• que sern S. gx, se a per· 
luthel'auos que pt•otesta.r,~m contra isso. · e:eber, põe. ·e1h evidencia o grave perigo 

Essí1 é que é n. lüstoria, não es.t·Ju pfla.nta· que denuthlici, denuncio agora e denunciarei 
siando. (Apoiados.) a toda · d Jwra., do haver no seio da capital 

Asseguro a V. Ex. que cu. assistirei .neutro pm•na.mbnnLntt se constituHlo um gr•emio, 
a tadus os progres::los do catholicismo no um poderoso grupo, quo tem por tlm, não 
Brazil. defender e tt'ttbalhar pela. l'Oligiào que pro· 

Si a, Nt~ção Brazilcira, si os -brazileíros fessa, mas CiJrtlbiLt:.~r ou~ras religiões dissi· 
c1uerem ser ca.tholícos, ou, como parGidat•io· denLe~. 
da llbeL•du.de religio:~a. só poderei dar teste- O 81•. hi.,po do O linda aUudo no telogr·amma 
munho tia convicção e da sincerida.d.o do8 c1ue ó roentiL'<HlLlO ti n.lsso OL'denaJ.oa queimc.L; 
rn'eus seQthnentos,pugnanJo ::emp1•e p:wa qüe. que é V.L'ogra.mma dtL «Liga contL·n. o Pro
<t lei qu~ está. esct•ipta em nosso codigo funtla- testa.mil:uno» ClL10 os exemplares Cu.isos são 
menlial· tenha a sua elfectivid.adc a. todo o destinados •(<10 fogo,.embol'a de cozinha». 
momento, Jc modo quo o catholicismo possa . Ha., portanto, dentro deste pa.iz nmt\ liga. 
sempt•e vive1• Hvremen·te dentro da orbita da: contra . o prot.estantismo. 
nossa Constituição. o Sa. CELSO m: SotJZA-Htt em Pern~\ro-

0 Sn. Es:\mn.Ar.J:>INO BANI>i~mA-Apoiado. buco· • 
. o' Sa;. Gml.:\IA.No I-LI.ssLocnEB·~ Não estou O Sr~. GERMANo 1-IAssLoonr.R-H&, segundo 

lê.v~qtiú1do~ h,om pretoodo levantar quo,jtões confirma o nob1•e Deputado. _ 
Irrit~n.Gesdeml'O üesta Casa.. . . Pergunto, po1•ém, a todos os homens (l.esa-

Ei.rquiZQl'a quo os senhores catholicos tives· paixonadv~ de·;ta C~tmaru,: em um paíz quo 
sem pa.ra commigo, como defon~or dos direi-. diz - t·)da.s as cren<;lns rdl,igiog!\S são por· 
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mittidas, o exerclCIO de todos os cultos é 
garantido-pôde-se permittir que se levante 
uma seita, que se intitula «Liga cont1·a 
o Proteshntismo)>, p:tra violar a Constituição, 
para combater aqnillo que a Constituição 
garante! 

para promover grita, fazendo·se melhor em 
tratar dos in~eresses do paiz. 

A referenma ü a. min1, e aceeitaria o con· 
selho de S. Ex. si por ventura não th·esse a. 
convicção absoluta de que bem sirvo ao meu 
paiz discutindo este assumpto. (Muito bem .. } 
Estou aqui. tratando dos interesses do metr. 
pai~ em :.~bsoluto, dos interesses da Nação, e, 
erma V. Ex. e a Casa, tratando indirecta
mente dos interesses do catllolicismo e de 

O Sa. ER~naro CouTINHO -Constituiu-se 
simplesmente para combatee a invasão do 
protestantismo. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER- Não póJe 
haver simplesmente ; a objccção cahe por 
terra.. 

A Constituição diz ser livre o exerc1cio do 
todos os cultos e garantida a plena liberdade 
religiosa. 

Pergunto: deante de um dispositivo desta 
natureza, póde viver legalmente um·~ aggre
miação religiosa, que tem por objectivo com
bater outr·as a.ggremia.ções religiosas ? Não ; 
porque, do contrario, essa. aggremiac :ore
ligiosa transformar-ae-hia. em um verdadeiro 
Estado dentro do ~sta(lo,pois ella. se constime 
protesta11do contl'a um principio capital da 
Constituicãu, tentando destruil-o; é, emfi.m,a 
acção de determinado grupo contra outros 
grupos que tedm tanto direito de vida como 
elle. ( .t1pa~·te do Sr. E1.,mirio Coutinho.) 

Sou tão insuspeito que declaro que, si eu 
fosse christão, seria catholico. Não di~cuto 
protestantismo ; mas as circmustanci.as em 
que me encuntro são de natureza hl qne, 
para. dar a.rrha.s de minha sinccrida.de, eu 
digo: seguiria antes o catholicismr> do que o 
pl'otestantismo. 
N~o defendo o protestantismo, nem ataco 

o catholicismo; defendo o principio da liber
dade religiosa. 

Sou republicano, amigo do meu paiz, não 
sou amigo de seita. alguma e só quero meu 
paiz graude, para que dentro deUe so acoto· 
vellem os c1•untes de todas as procedencias, 
de modo a. nunca assaltar-lhes a consciencia 
o temor de re:;tricções pa1•a pensarem e sen· 
tirem. ( Jhtíto bem.) 

Vê V, Ex., Sr. Presidente, é o bispo de 
Ol.inJ.a., o Sr. D. Luiz, quem .vom dLzer ao 
paiz quo não é elle quem ordem\, mas a Liga 
contra. o Pr•otesto.ntismo, isto é, uma socie-
dade ... 

UM SR, DEPUTADO-Secreta. 
0 SR. GERM:ANO HASSLOCHER-•.. Secreta 

ou publica, pouco importa.. A verdade 0. que 
existe em Pernambuco constituída uma su· 
ciedade para combater crenç~as religiosas que 
:t nossa Constituição asaegur& e garante. 
(Apoiaclos e apartes.) 

Por ultimo disse S. Ex. ainda (tuo tem 
conscionoia do quo faz o assume a ros_ponsa .. 
bllidaJo úo qno niunda t'n.zot', ma.:; íttle nilo 
udmitte q11ü so pt•ocnrcm ou.n~ns perrlit\su,; 

\'oi. V 

S •. Ex_. .o Sr. D. Luiz, porque esse me&mo 
prmmpw que S. Ex. e os crentes catholicos
ttesrespeitam hoje, esse mesmo principia 
consagrado pela C~nstituiçlí.o,póde dar logar11 

uma vez desl'espmtado, a luctas terriYeis. ~ 
tuct;as de morte pela reacção daquelles qúe, 
talvez cançados de soffrer sem encontrarem 
apoio para. suas reclamações nos poderes pu
blicas, ousem, tenham a temeriuade que dtt 
o desespero, pai'a,por sua:l mãos, buscarem o. 
reivindicação; e ness:.t hora, Sr. Presidente, 
em que não sei qual será o mais forte·. 
em que nãq. sei para que lado ponderá i. 
balança, porque 6 fóra de duvida oue · 
os paizes acatholicos, como a Allem~uiho, 

e os Estados Unidos, não con:;entil'ão qui] 
seus subditos. por motivos de crenças 
religioS;J.s, sejam perseguidos uo paiz 
que lhes promottia o m .is amplo aga.zalllo ; 
nesse dia, quando a Constituição ílstiver d..c· 
turpadtt pola into!erancill., não se queiram 
della soccorrer, pt~ra pedirem que se respeito 
a libcrJ.ade religiosa. 

E' isto quo quero que se•. evite, c é a.ssilrL 
c1uo venho servir ao paiz, entendendo, talvez 
erradamente, mas sem pedir conselhos [tO 
Sr. D. Luiz, que pôde ser bem intencionado 
e intelligente, ·mas ter um ponto de visto~ 
t'<Llso, que deYo antes de tudo defender o; 
Constituição, porque acho que olla é a nossa, 
maio .• gloria, o nosso maior orgulho, desde;. 
que nfiu seja sú para figurar no papel, mtt.s 
para. ser obseryada por todos nós com amor· 
e patriotismo. 

Tenho concluido. (Mdto bem ; muito 
bem.) 

O SI'. Etnneraldlno Bandei
ra confessa que faz violencia a si mesmo 
vindo á tribuna l'e~ponder ao discurso hontem 
aqui proferido puh> illustre. Sr. Ptu•anhos 
Muntonegro, digno presid··nt.e da Commisstí,o 
de Legislação e JusGiça, e autor de um sub· 
stitutivo ao projflcto que o ol'a.dor o!feroceu. 
á. consideração âa Garoara em 1900, regu
lando os casos em q_ue os procuradures dn, 
Republica. devem interpor o recurso de appel· 
lação. 

A!rtrmou S. Ex. «quo n aoleum~ lova.c.· 
tada ooutira ossu. dlsposlQãQ não 1~ttlngc 6-s in· 
tençõos do oradot•, que ni'lo logbla para o mi · 
nietl'o A ou pitt'll o P~·a.,id,:nto ~,la R(IIHtbLten. 
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B. Além disso, essa eelemna se deveria le- estatuindo .. que o procm·ador da Republica 
-vantàr, é :trão se .levanto~;-~m 1900, quando era obrigado a cumpdr, no exercício de suas 
a Commissão de Legisl:;tção e Justiça., dando funcções, as ordens do Governo. 
:pa1·e·cer .· sob1•e um .. projecto -<lo Sr. Esmerai- Apresentad.o .o sen projeeto, ess1. disposição, 
dinoi3a.ndeirl),,no :qual se dava. competencia embora eliminada. pela Commissão de Legis
a.o Goverpo para fazer es.-;es accordos, foi lação e Justiça, foi ãpprovada pela Camara, 
de. opiniao ·que não se lhe désse tal attri:- O substitutivo do ~10bre Deputado ao seu 
lmição ... » projecto elimina de novo essa disposição. 

Em seguida · transoreve S. Ex. os nomes Qual. porém, o motivo allegado para isso'? 
dos signatarios do parecer. . . Não ha inconveniente em tal medida. Em 
·Vê a Camara que o orador tem necessidade mu .. tos casos convem aos interesses da Fa

do voltar. âo assumpto, necessida(le tanto zenda publica desistir do pleito por ella 
mais premente. quanto o ·nobre Deputado iniciado. · 
tambem affirmou no mesmo dbcurso «que A unica allegação que se tem articulado 
nada innovou, apenas c9nsolidou, regula- contra a dita medida. é a possível prevari~ 
rizoü, reuniu aquiUo .. que C?stava. esparso, cação e o abuso do gJverno. 
aquiHo de que quasj uinguem tinha conheci- l~epelle sem1}lhante hypothese. Seria uma 
1nento » sobre a execução nas causas contra injuria ao caractm• nacional. 
a União. Federal. Eis os motivos que o trazém Pois ao Governo, que tem poderes para 
·a. tribttna. · · •.. .. . . · ·- firmal' con~ractos, não poucas vezes de gran-

A' disposição .do' projecto ·do orador deter: d_es interesses, . de avultadas som mas, nega
minando quo; nas acções em .que decahü• a. S/3 o direito, perante os .tribunaes do paiz, 
União Federal ou em que a Fa~enda Nacional de autvrizar o sou.· procur1.1.dor a desistir 
for condemnada a. quu.lquer pagamento, in- de um~ .acção prcryosta pela Fazenda, 
cumbe ao p1•ocurador seccior,t.al-da Republica. quando a. continJiaçao do pleiGo for . incon
interpor' o co~npotente recurso de appellação, v"enümte ou prejudicial ao erario publico ~ 
.é uma .medida. que se impõe para c1ue não Deixando de . parte essas consider·ações, 
r.a.orram no juizo de la instancia causas im~ pal'a as quacs pede a attenção d ~. Cama.t•a, 
porta.ntes cont1•a a Fazend 1., uma vez que, ~rae o orador .provar que o nobre Deputado 
.segundo a legislação vigente, o mesmo pro- pela Bahia innova radical e fundamental
'Curador nito é obrigado a interpot• a alludida mente o proco·sso da. execução contra a Fa-
appellação. · zenda publica. . 

Para preencher essa lacuna das leis em , Pela legislação vigente,. desde que não se 
-vigo1• é que o orador ap1•esentou o seupro- trate de uma .. acção real, acção em que a 
jecto determinando que nenhuma sentença parto C obrigada a ontreg ~r o movei ou 
contr•a a Fazenda ttvesse exequibilidade antes immovel, e na qual os embargos são o!fere~ 
ele confirmada pelo Sup1•emo Tribunal· Fe- cidos dentro de lO dia.s,e uma vez que não se 
:de1•al. · . , · cogita desta hypothese no substit!ltivo,deve· 

Mas, respeitando uma medida que vem de se .collimar a questão sob o ponto de vista 
longa data. e de applicação ininterr·up .. a - das acções pessoaes. . . . 
aquella que aLttorizava ao procurador .. da Como se procede :Qesse caso ~ « Segundo 
Fazenda ou da Republica a Õ.dsistlr das a praxe, depois dtt sentenca é intim<bdO o 
·acções intentadas quando devidamente au·to- procurador da fu,iend,a e assigna.m-se~lhe os 
:rizado p ·la dil'ecto1•ia do Contencioso ou diasda lei ; .não se oppondo, é Jttnça,do, c 
pelo Gov~rno-é que úeclarou no seu projecto então expede-l)e o preca.torio. » · . 
quo a appellação seria obt•igatoria, sal"'o· E~se ensinamento. de Souza .Bandeira vem 
:l?_o~·dm, no caso de o}·dem cont>·aria do mesmo de Per.digão Malheil•,os,que diz ser «de praxe 
:Governo.. . . .. . . . · .. . . , . , . : .. na Cô,rte, depuis de r9querido o procurador 

·segundo Souza Banileh•a. « o procul•ador da da fazenda, assignarem-se-lhe em audiencia 
Fazenda; não p_óde t1•ansig-h', não póde. com- os dias da lei para se oppor, e só depois do 
promette1'~se .em juizo aFbitro; nem co9fessar; .lancamento, expedir~se o precato rio». 
:desistit',Çju fazér ... co~posição B()S , .p~,o.~~ss:os' Taes ensinamentos t~em: assento no art.l4 
da Faz~nda,. a.· :menos ·que seja . especiaUn.ent~ . . dn, •Inst1~ucção .do. ,D.ircctoria Geral.do. Conten · 
autori$ad,o. (Disp .· .P.rov. art·. 6°. 'Instr. ~ao 'éiosode l~· de abril dQ 1851., segunda pa1·te, o 
Cont •. ,d·e· .. lO· .. d· e. · •. a.brfl. de. •·· I851, a.l· . .t~.!·),.T8 .. e na.O .. rd .• L v •. 3. T.it .. 86 pr •. e. s.ão 1•eproJ.uzí.dos 
1~) ». . . . . .· ··- · no art. 4~, pa.r.te 5a,do dec. 3.084 de 189~.· 

No do mini() dQssa.legislação. podia ... o . pro':' .Eis qual é a .exocução nas acções contr{l. a 
curador transigir quando autorizado péla. Fazendà publica·.· 
dlrectoria do. pontencioso. . . . . . r • Q.ue faz . o • nob1~e Deputado 7 ... OomaQa. 

Esse mesmo 'dispositivo da l~gislação .mo~ c1•ea.ndo no seu substítutivo,carta. de sentonca. 
:aarchica f<>! :reproduzido no art. 24, 'lettra C, A um aparte ·do Sr. Paranhos Montenogl'o, 
do decreto n.· 848,.doJld~ outubro de 1800, diz o orador que' a carta, de sentença esUc. nt; 
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. art. 3° do sulJstitutivo de S. Ex. Pela legis
laçã.o vigente trata-se de um simples preca
torio e . pelo substitutivo do. nobre Deputado 
extrahe-se ·carta de .. sentença. 

Confeon1.ando o proeesso'·existente com o do 
substitutivo do illustre presidente da, Com:
misdão de Legislação e Justiça, não quee 
assigualar o orador a conveni.encia. ou iiicon
veniencia da medicla, apenas prova,r que 
S. Ex., ao eontra1•io do que disse, ionovou. 

O ma;!. do subsGitu~ivo, o seu porigo, para 
que pede a attenção dos collegas, sã.o as 
dlsposiçõtJS posteriores. 
· Declara, cum sinceridade e ao mesmo 
tempo com o respeito que lhe merece o 
nobre Deputado pela B~hia, que, reGirado.; os 
a,djcctivos h·ritantes da imp ·ensa e que 

tados antes da assigoatura daca,rta da arre
matação ou adjuJ.icação. Esses novus · em
bargos, affirma, o orador, são cr·eaçã.o ex
clu~iva do substitutivo, e, alóm de rept·odu
zirem matol'Üt já, discutida nos primeiros 
embargos, não toem cabimento na execução 
contra. a, F<Lzcmcla, poi~ q no os bens a esta 
pertencentes não sã.o venctidos em hastn, 
publica. mediante acção dos particulares. 

Advertido pela Mesa de que ,•stà esgo
tad<t tt hura do expodicnte, pede o urador 
para continuar com a palavra na sessão se
guinte, afim do cond uir as suas con;:;ide
rações,o (1ue é COIJcodido pelo Sr. Prosidouto. 
(11Iuito lJetil ; muito bem. O Oi·ado;· d {e/.i
citc!do.) 

possam suscep ,ibilizal-o, subsct·eve todas as .PRIMEIRA P/1.RTE DA ORDEM DO DIA 
consi lerações pot' ella foitu.s a, t:l.l respeito ; 
affirmando, entretanto, quo a nenhum · jor- o S•·· President.e- Não havendo 
nalista •.i.eu a mais breve nota sobrc ,o sub:sti- nume1•o legal pat•a se proced1~r ás votações 
·tu ti vo de S. Ex. das materi~ts constantes da. ordem do dia,, 

Começa S. Ex. creando duas instancias passa-se ;_í, materia em discussão. 
para .mnbargos. Sabe-se que na execução E' annunciada. a 3a díscm;sào do projecto 
eontt'<.t os piir·ticnla,res ns embargos são apre- n. 224, de 190:), autorizando o Poder Ex
sentados nos seis dias posteriores á penhora executivo a abrir ao Mioistedo da InJus1.ria, 
10u depois da arrematacão, antes,. porém; da ViaQão c Obras Publicas o ceedito ex:traol•di
assigoar.ura da, carta da, arrematação ou na1•io d\l 000$ para, occorrer ao pagamento 
adj~dlt!a9ão. · das grn,tifica.ções devidas aos los escriptura-

A Fa,zenda publlca . não soffre ponhom, rios do ThtJSom•o Federal Bermtr1lo Hilarião 
porque us seus bens não podem ser ttlie· Alve::~ da Silvn, c Alí'reclo Regulo Valdctaro, 
nados sem autoriz<tção do Poder Legislativo; incumbido.~ da tomada <le contas da:~ Estra
entrotu,uto, apezar de não haver pPnhol'tt, das tio Ferro Cal'angola c Santo Eduartlo ao 
S.Ex. concede ao procurador o diroito de Cachoeira d.c Itn,pomirlm. 
n.pres.mttn• embttrgos em ft~vor da Fazenda. Ninguom pedindo a palavra, é encerrada. a 

AdmiGte m~~os emb11rgos no ct~so previsto discussã,o o adiada a vota,çã.o. 
pelo art. 4° do substitutivo deS.Ex., embora d d' 
não esteia üe accordo com aljl(umus das alle· E' a.nnuncia tt a :3n. Iscussã.o do l!T'ojeef;o 

., n. 2:25, do 1003, autorizando o Podo1• Ex-
. gações que pelo mesmo artigo constituem ecutivo a. a,brit• a.o Ministorio dn, Fazonda. o 
objccto rios ditos em1Jar•gns. 1' · l' · ·l 9 f2'3 

A p,•opuslto do disposto na lett1'a cl desse crec tto oxtruorc marlo <o :3:...:~h $· 00 pa1•a 
.artigo, chama a a.tteoção da, Garoara para occol'l'er · ao pagamento dos ot>donados do vi· 
u.ma .. . c .. unt. radicnão do nobre Dep· utado.: negando . dos a João. da Cruz Secco, bom como os juros 

v de . mo1•a e eusta,s. 
S. Ex. direito ao Governo pa,ra desis~il· de 
.qualquer ·,acção por imerme. di o de. seu pro- : Nin~·uom pedindo n palavra, é encerrada a 

·curador, consigna, entretanto, na lettra in- · .discussão o adia(ltt tt voi;ação. 
- dicada 9-o referido artigo a transacçllo como E' annunciada a :3a discussão do pro.iccto 
um dos fundamentos dos embargos a apre- . n. 205, de 1809, aut01•izando e Pl)der· Ex
.sentar, Si o Governo não póde tran::~igir ocutivo c'.J, conta,r a Manoel.Jt;a,quim Machado, 
com• .poderá o procurador allogar n, trans· para todos o~ olfcitos, o tempo que lhe .. ~onha 
a9ç.ão como nta·tm•ia;de embtu·gos ~ s!•io deseontn;do em vlrtude da co-participa..: 

;R9~ponilendo a diversos apartes, pondera. ção· com a revolta. de 6 de sotembr.o. 
que a transa.ccão ta.nto se póde .dar ante~ ·Vem ú, Mesa, é lida, ap,oia4a e posta con
cpmo. auraute o ple..~:to, e que : nenhuma lm jU:ncia.rrienté em discussãÓ a segUinte 

· · · e~i4'ttl,\e. só poder ·ser ilille.gada. ~como embargos · · · · · · · · · · · · 
atran~~ccão feita a;n·tes de·inieiado o pleito·ju· EMENDA 

.1!0 JH'Ojecto n, 205, de f89V 
d~c~ario e· o p rojecto se ;~mfere :á :tral!_saicção _POS; 
tet•iot• á sontonça. O que o orador nao.accmta e 
a. Ol'eaQão'de u1ua ou·tl'B. instancia.~;de~ embargos Su.bstitua'.SO o art. 1 o pelo soguin to : 
Pl~esol'i·plill. no -art. · fjo o: resp~ctl·'V'a'll l~tt.rt~:.s; 
íetu Q, u.quoHos embargas . que ;norl13gLsla.çao Art. :- 1. 0 ·E' o Governo autorizado· a contar 
coJmuum, cot•rospondom aos que Bio apresen· áquellos militares cp1e por occasião da re-
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volta de. 6 . de setembro se achavam inves
tidos de funcções publicas electivas, o tempo 
q_ue lhes tenha sido descontado em virtude de 
cóparticipação com a n:iesma revolta.. 

Sala das sessões, 25 de set~mbro de 1903. 
Eliseu Guilherme. 

Ninguem pedindo, a palav1•a e encerrada a 
discuss·ão e adiada.' a votação, a,té que are
spectiva Commissã.o dê rarecer sobre a 
omonda. offerocída. 

completar a obra, que emprehendeu, de con~ 
quistar o espaço pela dirigibllidade do balão. 

Teria indubitavelmente, Sr. Presidente, 
mais expressão esse modo de recompensar os_ 
esforços do digno brazileiro. 

As municipalidades daqui, de S. Paulo, de 
Campinas e de Santos tinham tomado essoj 
iniciativa, e acredito que as do Brazil in
teil•o, mesmo as mais modestas, contri~ 
buiriam com uma pequena somma, levan- • 
tando as.:;im quantia superior a, esta que 
vamos tirar do orçamento geral, em uma 
época em que proclamamtJS a necessidadE' de 
restl·ingir o mais posshel as nossas des
pezas. 

Acho que Dumont, si esilas manifestações 
qu~ recebeu não são me1•amente platonicas, e 
si/se teve em mente faze1•.um sacrificio para. 
t~stemunllar·lhe o nosso apreço. acho qm' 
elle.seria assim melhor recompensado. 

Cullocando-me neste ponto de v1sta, conti
Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a· m1arei votando cont1·a 0 projecto. :rpntre-

discussão e adiada a votaç~ão · ta.nto, a sua sorte ·não illude a ninguem, eUe 

E' .annunciada n, 3n. discussão do projecto 
n. 365, de 1902, autorizando o Poder Ex
ecutivo a aln•ir ao Ministerio da Justiça. e 
Negocios Interior(ls o credito extraordinario 
de 10:300$ para indemnização ao lente do 
Gymnasio Nt.~cional, bacha1•el João Ribeiro, 
da despeza feita com a. publicação das obras 
Historio. do Oriente e Grccia e Histo1·ia do 
B1·azU. 

São successivamento, sem debate, encerra· vae Sei' apprõvado e não querendo deixai' de, 
dos em 2a discussão, os arts. I o e ;,:o do pro· por alguma fôrma, collaborar nelle, mando 
jacto n. 228, de 1903, autorizando o Pod:1r uma emenda que se dP.stina a suppt•imir um 
Executivo a abrir ao Ministerio da. Justiça e exclusivisn;w que o 9-eturpa. 
Nogoeios Interiores o credito de 100:000$ Sr. Presidente, sabemos ~ue todosos ~S· 
supplementar á. rubrica 14'\ consignação- forç~s de Santos. Dumont t1veram por In
Diligencias Púliciaes-do art. 2o da lei nu· cent1vo um premw creado pelo Sr. Deustclt~ 
mero !157 de 30 <.lo dezembro de 1902 fican· na França. O Sr. Dautsch, quando creou. 
do adiadà a votação. ' ess~ premio, não distinguiu ~acionalídaqes .. 

E' annunciada a 2a. 'discussão do projecto Creio que ·as suas preforencm~~ te1•-se-hram. 
n. 230 A, de 1g03, craando sob n. denomina· acce~t.uado pelos concurreotes francezes, seus 
ção de «Santos Dumont» um premio de patriCws; ma~, c~mo se t~:ta'!'a. do Eampo 
200:000$, para. s3r conferido pel.o Governo neut!?o d~ sm~nc1a, ondo a.., dtstmcçoe~ 4e 
FeJeral, mediante concurso, ao aeronauta patrm nao e:ustem, .o Sr. Deutsch pormtttn1. 
brazileiro que primeiro preencher as condi- (iUe conco~res~em llv1•eme?te ~quelle cet:tar 
ções que estabelece men da SClencra todos ~s c1dadaos, provxes·· 

· sem elles de onde proviessem. 
Ao mesmo te~po. Sr. ;Presidente, a grando 

Republica N01•te Americana, para comme
moral' o centena.rio da compra da Luiziania 
á. França, realiza no a c no · proximo uma 
grande exposição internacional, que, dizomt 
será talvez a mais deslumbrant') de quantas 
se teem realizado·; Um dos attractivos dessa 
exposiQio é·o concurso de aeronaYes, de di· 
rigiveis, tendo sido creado um pl'emio de 
200.000 dollars, outro de 100.000 e outro de 
50 000, aberto .;~. concurrencia. ·de todos os 
cidadãos, norte americanos, sul. americanos 
ou europeus. 

O Sr. Ge••~nano Ilasslocber 
-Sr. Presidente, na p1·imeira discussão 
deste projecto mandei á Mes:1, uma decla· 
ração de voto contra o mesmo. . 

Continuo a pensar da mesma fórma, ne· 
· gando·lhe ,o meu apoio, mas devo dar á Casa 
uma. oxplica,ção, que justifi.cará a minha. 
cocducta. 

Não. quero negar ao illustre aeronauta 
·.brazileiro a justiça da consagração quere· 
cebeu ao chegar .a este paiz, mas me pal'ece, 
Sr.·· Presiüente, qu~ a fórma porque o Brazil 
pretendia manifesta.r-s 3 · com relação n:o a~
sumpto, · cor1•espondendo ao esforço desse 
illustre patrício c1•a muito mais eloquente 
do que a votação deste projecto de lei. 

Sabe a. Casa··.··. que varias . municipalidades 
incluil•am nos seus orçamonto pequenas ver
bas para. constituir uma.· subscripção na· 
cional para, aom o seu producto, auxlliat• de 
futul'o os estudos do Dnrnont, afim de 

:: Nós, Sr. Presidente, ·.quando sagramo~ 
Dumon t jw elle h a via. 1•ecebido a sagração dos 
povos da. Europa e, pode·se dizer até, <l:UO 
no Bt•azil, subordinamos muito o nosso ju1zo 
a.o de fó-ra. 

Tenho·nota.do que o facto de um. b1•azileiro 
emprehende1• qualq.uer tentativa no estran
geiro,· que ltt seJa. applauuida, é quanto 
basta pm•a que esses applausos t•epaL·cutam.· 
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Ninguem mais pedindo a palavra, é en
cer~ado .o art. 1° e successivamonte os de
mais art1g:os do projecto n. ~30 A, de 1903, 
ficando ad1ada a votação. 

~ fól'ma estrondosa, ~e.ntro do paiz e julga-, 
mo-nos, com este JUIZO que se levanta 
fóra daqui. sufficientemente autorizados 
P~!a Pl'?clamarmos esse patricia um verda
deu•o t1•mmpha<lor. 

E' um sentimento p1•ofundamente humano Comparecem mais os Srs. OliYeirr. FiO'uei-
esso, e como homens não nos furtamos ~ redo, .Sá. Peixoto, En(~as Martins, Hosa~nah 
elle. . · de. OliVeira, Carlos de Novaes, Rogerio de~ 

O nosso pa,triotismo indubitavelmente col- Miranda, Indto do Brazil, Antonio Bastos 
labora um pou~o para exa,ggcrarmos os José Euzebio, Raymundo Arthur · Anizio d~ 
suc~essos c~os no~os compatriotas. Abreu, Bczerril Foutenelle, Th~maz Caval-

DIZei~do 1st o, n~o quero diminui!', de leve canti, Francisco Sá, João Lopes, Frederico 
CJ.ue SeJa, o mer1to ou a gloria de Santos Borges, ~duardo Studart, Sergio Saboya, 
Dumont ; achu, porém, que ess~ gloria cres- Paula e Silva, .1osé l\larcellino, Bricio Filho 
cerá, que mostraremos ter mais confiança .João Vieira., Pereira de Lyra, Cornelio th~ 
no no~so patrício, permittindo que possam Fonseca, Ar~hur Ol'lttndo, An()'clo Noto Eu
competir c?m ello todos aquellcs que no z ~bio do Andrada, Oliveira V~lladão L'eovi-

. ~omento disputam a dirigibilidade dos ba- gildo Fiigueiras, Castro Rebello, Tosta, Felix 
loes, em um concurso em que 0 braziloil•o Ga,sp:n·, Augusto lle Freitas, Rorleigues S<Ll
se revele ~uperio1• a todos. p 01.que, v. Ex. danha, .J osü ~lonjardim, Go.ldino Lo reto He
comp·eehende que o concurso poderia ~té ser rcdia, de Sá, Augusto de Vasconcellos, 'El'ico 
desnatUt·ado ; pode:·iamos, aos olhos do mun- Coelhl), .Julio Santos, Francisco Veiga,, Este
do, passar por ter premiado a mediocridade vam Lobo, Jos(~ Bonifacio, Ribeiro Junqueira 
s~ndo a superiorl~ade. que apregoassemo~ Bueno de P:úva, João Luiz Alves, /\.du.lbert~ 
Simpl.esmente rolattva a nossa patria. F~1~raz, I-Ien~·iquo Sall_es, Caloger~s, Sab_ino 

Aberto este concurso indistinctamente B.trr_oso, Cat>V<Llho Britto, Olega,rw MaCLel, 
tornado internacional tanto maior será. ~ Jesumu Ca~·doso. A1•nolpho Azevedo, Ferreira 
n~s~a gloria. si for S~ntos Dumont, Patro- 1 Bragtt, Josu Lobo, .l?aquim Teixeira Brandão, 
cimo ou outro qua.lqum• bJ•azileiro, quem al- Costa Netto, Benc~1cto de Souza! La.mcnh<L 

.>aance o premio, em concurso com 0 estl•an- Ltns, ~bdon BaptiSt<t, .Juven~d Mlller, Bar
geil•o. bosa. Lumt, ·~ames Dn.rcy, Dwgo Fortuna e 

S.ejamos, p01~tan to, ~este pon~.o um pouco Cam~os Cn.rtwr. · 
ma1~ cosmopoltt?-s, mais <lespreoccupa.dos de . Dmxam de comparecer com caus:t parti
sentimentos nacwnaes, como clles teem sido c1pada os Srs. Raymundo Nory, Arthul' Lo
até hoje. mos, Urbano Santos, Guc.lelh<1 Mour·ão, Dias 

Sabemos que Santos Dumont volta ::t Vieira, João Gayoso. Pol'eira Reis, Trinda.de, 
F1•an~a, que nõ.o é a sua p::t.t1•ia e quo lá sol'á Soares Noiva, Moreira. Alves, Estacio Cuim
~ecebido com o mesmo enthusia.smo quedes- bra, Pedro Pernambuco, glpidio Figueiredo, 
portou aqui. Epaminondas Gracindo, Raymundo· tle Mi
. A nação franceza acompanha desde os lJri- randa, Miltoh, Bulcão Via,nna, Vcrgne do 
meiros dio.s as suas tentativas de dominar Abreu. Pinto Dantas, João Baptista, Beli
nos a.1•ns, e esta mesma França, que eon· sario de Souza, Bezamat, Pereh·a Lima, Pan
:f~nde o seu enthusiasmo c_om o nosso, que li_no de Souza,_ João Luiz, P~nido Filho~ Fran
ve em Santos Dumont Simplesmente um c1sco BeL'na.rdwo, Leonel. Frlho, Antonw, Za
F;ervidor dos interes~es collectivos da. huma.- cat•ias, Camillo Soares Filho, Al.'thur Torres, 
nidad~, sentir-so-hia, sem d_uvi<.la, vendo que Lindolpho .c~etano, .Euuard_o Pimontel r-to
reduzimos a proporeões tao acanhadas um dolpho Pí.uxao, Dommgue:; de Castro, Fran
assumpto cles·t.a. natureza, para o qual todos cisco Romeiro, Valois dr Cast1·o, Azovedo 
os olhos se voltam. Mar<1ues, Rodolpho de Miranda, Candido de 

Neste sentido mando á mesa uma emenda. A~reu! Fra.ncis~o Tolentino, Xavier do Valle, 
(.ilfuito bem,; muito bem,.) · V 1ctor10 Monteiro e Alfredo Varella. 

E sem causa os Srs Aurol,io Amorim, Pas-
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con- M' d Ch · t· c v· ·1· B · 

J
'unctamente em discussão, a so!luinte sos tran a, . rls wo ruz, u·gl 10 ri-

EMENDA 

~ gido, Abdon Milanez, Affonso Costa, Neiv~. 
ltodt•igues Lima, Ed.uat•do Ramos, Sá Freire, 
Americo de Albuquorque,Lourcnc;o B~t.ptista, 
Cruvello Cu.valcanti,. Viria, to MtLscarenhas. 
Gastão do. Cunha, Astolpho Dut1•a,, .David 

su-pprimn.· .. so a palavra-braz.l'le
1
.
1
,
0

• Campista, Bernardes de f;'aria,, Larnounier · Godofrcdo, P;J,dua Rczendo,Galeílo Carvalhal, 
Sala das sessões, 25 de sctemhro rJe 1903. Bernar·do de Campos, Rehouça.s de Ca.rva.lho, 

Ao p1·ojecto n. 230 A, de 190.'3 

-:-Gc1·mano H<1Ssloclze1·. Costa. ,lu11ior, Fernando Freitas, Leite de 
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Souza; Paulino Cal' los, Francisco Malta, AI· Em seguida, é sem debate approvada a se~ · 
varo Soares dos· Santos, Marçal Escolar e guinte _ · · 
Angelo -Pinheiro. .. 

O ,,Sr. Presidente-Havendo nu
mero .. legal, vae~~e proceder ás votações das 
màterias constantes da o1·dem do dja. · 

Achando-se ·sob1,e a mBsa o projecto de 
· natureza Ul'gente prorogando a actual 
sessão legisla ti v a, vou submettel·o á discussão. 
(Pausa.) 

EIIl segu.üla, é sem debate approv ado, em 
d~scussão .unica, o seguinte 

PROJECTO 

N. 239 _,_ 1903 

Proroga novamente a actua~ sessão legis· 
lãtiit)a até o dia 1 de nove1nbto elo COI'rente 
anno 

O Congresso. Nacionàl decPeta: 
Artigo unico. Fica novamento pr·o1•ogada 

a actual sessão legislativa até o dia 1 de no· 
vembro do corrente anno. 

Sala das sessões, 25 de setemb1'o do 1903. 
-Paranhos Montenegro, Presidente.- Luiz 
Domingues. - ·F. 1'otentino. - Teiweim 
de Sá. -Frederico Bor.{les. - Esteuam Lobo. 

E' o projecto enviaào o.o Senado.' 

Posto a. votos, é approvado em 3a. dis
C\lSsâ.o e enviado (t Commiss5.o de Retl::>vcção, 
o seguinte 

PROJEOTO 

N. 267 - 1902 

0 Congresso Nacional resolvo: 
Ar·tigo unico. Fica o Pode1• Executivo 

autorizado a abrir ao Ministerío da Ma :inha 
o credito extt•aordinario de 850: oor $ para 
pagamen t;o . ·dos concertos nos cx•uzadores 
Tiradentes e Benjamin Constant, ·. cr•uzador
torpedeil'o .Tupy o o vapor de guerra Carlos 
Gomes ; 'fazendo as necessa.t·ias opol'a.ÇÕGS e 
t>evogadas :as 'dis~osiçõe/3 em contr·ario. 

O . s ·r. Al~gear Guhnar.ea, 
:to Secretu.ti? (pela o1·dem) - S1•. R_r·osi4ente, 
açhando-se SOb:t>e a Mesa. a red~ccao .ftila.l do 
prÓj(lCtO quo a~á.b~ . de Ser votado, requeiro 
dispori~u. ue imp1·essão a!hn dé quç possa ser 
discutilla o votada lmmed:iatamento á. mesma 
redacção. 

REDACÇÃO 

N. 238-1903 

Redacção fino,l do projecto n. 267, de 1902,· 
que auto1·iza o Presidente .ela Republica a. 
abri~· ao Ministerio da Ma1'inha o credito ex· 
t1·aordinario de 850:000$ para paga menta· 
dos conce1·tos nos cruzadm·es «Tü·adentes» e 
«Bfmjarnín f!onstant», c1·uzador-torpedeira 
«Tupy» e vapor de guerra «Carlos Gomes» 

.O Congrt~sso Nacional resolve: 
/Artigo unico. Fica o Presidente da Repu .. -

l;:,lica autorüado a abrir ao Minis :.erio da 
Marinha o credito extraordinario de 850:000$ 
para pa.gamentu do::; concertos nos c.-uzado
res Tü·adentes e Benjamin Oonstant, m•uza
dor-torpedeir.n Tupy e vapor de guerra Ca?·· 
los Gomes; fazendo as neaessarias operações 
e revogadas HS disposições em contrario. 

Sala das CommissõJs, 25 de setembro de 
1903.-Domingos Guimm·ães.-llerm·megUda; 
L. de Moraes. 

E' o projocto onvia.do ao Senado. 

São successivamente postos a votos e 
approva.dos em 2a discussão os seguintes ar· 
tigos do 

PROJEOTO 

N. 234 ;..... 1903 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autori.:.:· 

zado a abrir ao Ministerio da Justiça. e Nego·. 
cios Interiores o credito extraordínai•io da 
4:000$ para pagamento, no período de l de 
setemlmJ a 31 de dezembro, . aos professoreEC 
das cadeiras de logica. e de litt;eratura, re
centemente .· creá.das no Gymna.sio Nacional 
pelo dçcreto leg-islativo n. r.Ot6, de ~4 de 
a.gosto de I 903, ficando t~ !;abelll1 explLcativ~ 
do orça.mento do mesmo minjst·lrío neste 
~xercicio modíficàda; l'Ospectivameate pol!. 
este acto e pelo c i ta.U.o decreto. . . . _ 

Art. 2. 0 Revogam-se · as dispos1çoes ent 
contra1•ío. 

São" successivamente postos a. votos e 
a.Pprovados em 2a. discussão os segui.ntes M'· 
t1go~ do 

PROJBCTO 

N. 235- 1903_ 

O Congl'esso NacionnJ resol-ve : 
Consultada a Camal'a, 

Donsa pedida. 
é concatt itla n cUs· At't. 1.0 g• o Govct•no autorizado a conce .. 

dor, no cox·ronto tt.nno, uma acgundfl época 
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de exames aos estudantes de prepa.ra.torios, Posto a. -votos, é ap'provado em 33 discus~ão 
abrindo para isso o neeessario credito. e enviado á Comrnissão de Reclacç:ão o so-

Art. 2.o Revogam-se as disposições em guinte : 
contrario. PROJECTO 

O Sr. Julio de l\lello (pela o~ ·· 
dem) requer e obtem dispensa de interstício 
para que o projecto,que acaba de ser votado, 
entre em 3o. djscussão na proxi.ma 01·dem do 
dia. 

O Sr. Ferreira Braga (pela 
ordem) requer e obtem dispensa de intersü
cjo p~ra que o prujecto n. 2:34, de 19113, que 
acaba de ser approvado em 2°· discu:~são, en
tre m~ proxirna ordem do dia. 

Posto a votos, é approvado em :1 o. discussão 
e enviado <:'í. Commiss5.o de Redacção o se
guinte 

PROJECTO 

:N. 224-1903 

O Congresso Nacional resolvo: 
Art. 1. 0 E' o Poder ExecutiYo autorizado 

a abrir ao Minísterío da Industria., ViaçiL•J e 
Obra.::; Publicas o credito extt•a.nr,Iina.r-ío de 
600$, para uccorrer ao pagamento das gra
tificaçõo.i de v i1las aos 1 o~ eseripturar·ios do 
Thesnuro Federal Ber1·nardo Hila.rião Al V1~s 
da Silvu, e All'redo Regulo Vu.ldeLu.ro, in
cum biúo::; da, tomada do co o t;: ~s d11.~ !!;stra<.la.i 
de FerN de Cara.ugoln o Santo E tUar·Jo ao 
Cachoeira do Itapemirim, durante o oxel'Ci· 
cio de 1902. 

A1•t. 2. o Revogam-se as disposiç~õos orn 
cont·t·ario. 

Posto a votos,ê approvad.o em ~3a discussão 
e enviado á Commissfi.o de Redacção o se
guinte 

PROJECTO 

N. 225- 1903 

o· Congresso Nacionn.l resolve : 

N. 365 -1002 

O Congl'esso N<.tCional resolve 

Artigo unico. Fica o PoLler Exeeutivo n.u~ 
tor1z ~do a abrir ao Ministerio da Justiça e 
Negocio::; Ltteriol'es o cre1lito extl'u.ordtn i.u·ia · 
ele lU: 300$. para indemn ização ao tente de 
Gymnasiu Nacional, bach<.trel Joi{J IUbdro~ 
da, de.speza te i ta com u. publicação das stt:.ts 
obras d-Iistoria du Oriento o Grocüv> c «IIi::;to
rlu. do Brazit», do a.ccortlo com o art. 35 tlo 
Codigo (los lns&itutos Offidi.~es do Ensino Su
peewr e Secundaeio, ilppeovatlo pcl(l decreto 
n_ ~~.890, de l de j11neiro de 1901 ; l'clZendo 
as noco.:;sarias opcra.ções e rovogada,s as dis .... 
posições em contrario. 

São successivamente postos a votos e ;tp
pron~odos, em 2~~ discussão, os segumte8 
t\rtigos do 

N. :228 - 1903 

O Congresso Nacional decr•eta 
Art. 1.° F'ica o Po(ter ExB :utivo atttor·i~ 

zn.rlo n, abr·ir ao .Minlstl.!rio d<.l .Tu~tiça e 
Neg-ocio:;; lnLet•iot•os o Ct'(:dito do IOO:oOO$, 
supplontonta.l' ;i, r11bl'iea. 1 ,1u., cunl'l:gllaçlio
Diligoncitts policiaes-do a.t•t. 2u da. lei n.957 1 
do 30 (le tlczernhr·o do 1002. 

ArL ~.o Ro,·ogam-:1e as disposi~~ões mn 
contt'iJ.I'io. 

O ~r. A-lencar Guhluu .. ãe~ (1° 
Secretarw) (pc~ta 01·dem)-Sr. PresidOIJ ~o. peço 
a V. Ex. que coo::;ulte á Ca:;:L si coocerle: 
dispens:.~ de inter•sticio p;tra o projoeto. que 
acab1.t de ser vota.do, t•ntrar na ordem do dia. 
Lltt proxima sessão. , 

Consultada, a. Camarn. concede n. clispcns::t. 
pedid.tt. 

E' aununciarla a votação do projecto· 
n. 230 A, de 1903, ct'eando sob a clcnümina.
çiio de «Sa.ntos Dumont » um pr•ernio de 
200:000$ pal'a ser conferido pelo Governa 
Federal, mediante . concu1·so, ao a.oronauta. 
brazUeh•o que primei!'!.) preenclH~l' · a.s condi
ções que estabelece; em 2e. discussão. 

El' posto a votos . e n.ppl'ovado, em 2a. (lis ... 
cussã.o, salva a emenda do Sr. Germa.no 

Art. 2. 0 Revogam-se ~s dispos).çõos em Hasslocher, o seguinte at•t. 1° do projecto 
contrario. n. 230 A, do 1903: 

Art. 1.° Fica o Podoe Exec11tivo autori
za,do a, ab1•ir ao Mín.Isturio da Fu.zenrla o 
credito extraordinario lle 32:862$300, para 
occo1·rer 110 pagamento (le ordona,dos devi-. 
dos a João u11 Cruz S .. wco, bem como os ,juros 
da móra ·e custas, em virtude J.o accocdão do 
Supremo Tribunal Federttl, de 28 de no· 
vembro de 1901. 
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O Congresso Nacional resolve: 

. Art. I.o Fica m·eado sob a denominação 
de Santos Dumont um premio de 200:000$ 
:para. ser conferido pelo Governo Fedel'al, 
mediante concurso, ao aeronauta brazileiro 
que primeiro preencher as condições da pro
Rente resolução. 

E' posta a votos e appl'ovatla a seguinte 
emen~a do Sr. Germano Hasslocher, apre
sentaa.a _na sessão de hoje: 

Suppr1ma-se a palavra - brazilei?·o. 
São successivamente postos a votos e ap

:proyados em 2a. discussão, os seguintes 
artigos do l'ofel'ldo projecto n. 230 A de 
1903: ' 

Art. 2. o São condições para obtenção 
.do premio: 

La. Realizar-se a :prova entre as datas do 
13 de maio de 1904 e 31 do dmrembro de 
1905. 

2.a Ser o vehiculo do locJmoção aerea em
pregado pelo concurrente o balão dirigivcl 
ou appa.relho de aviação e servir-se elle 

.. exclusivamente dos 1•ecm•sos da ae1•onave. 
~.a Trans}Jortal' pelo monos um passa-

geiro. . 
4. 0 Padil• da explanada d~t Esc,1la Militar, 

descer na Escola Naval ~ voltar á Escola 
Milita.r, circumdando na ida ou mt volta o 
Pão de Assucal'. 

Art .. 3. 0 Rovoga.m-se as di:rposiç:ões em 
contl'al'lO. 

E' o Pt'o,jecto assim omondado approvado 
~m 2a. uiscus:~üo e onvirJ.do â respectiva. com
missão par•:.L rouigil-o para a 30. âiscussão, de 
uccordo com o nmci<lo. · 

O Sr. Presidente- Estão flnd<1S 
4tS votacõ2s. 

Contint"m a 2a dü:cussão do pro.jecto n.llOA, 
tle 1903 (tio Senado), isentando do paga
mento de impostos de importação os mate
l'iaes importados pela Municipaliúade de Flo
rianopolis para o fim exclusivo üe serem em· 
pregados em obras de esgotos, abastecimento 
·de agua, illuminação e viação urbana da 
cidade. . 

$ ... ! 

nacional c1ue, á custa de enormes sa.crifl.cios 
e á sombra da · lei, se fundou e floresceu . 
(Jiuito bem.) 

Por este motivo occupa a attenção de seus 
illustres collegas, pi'estando concurso, em· 
bora fraquissimo (não apiados), á palavra 
ardente e profundamente convicta do nobre 
Deputado mineiro que rompeu o debate. 
Sem aquella circumstancia, deixar-se-hia 
ficar silencioso, admirando, de um lado, os 
alevantados intuitos .do nobre Deputado que 
comlJateu o projecto ; de outro, os ingentes 
esforços daquelle que o sustenta. 

Antes de entrai' na analyse do discurso do 
Hlustre representante de Santa Cathal'ina, o 
orador, na qualidade de presidente da Com
missão de Tarifas, pede que lhe seJa pm•mit
tido ,dirigir á Mesa uma queixa, desapaixo
nadn mas justissima, c0ntra o esquecimento 
em ·~ue fica. a mesma Commissão, na distri
buição de p3.peis, sob cuja solução llle cabe 
positivamente pronuncial'·Sa. E' o caso do 
projecto em debate, sobre o qual, sem julga,r 
que pudesse dar~ ma~m·cs e melhores esclare
cimentos que a Commissão de Orçamento, a. 
Commissão do Tarifas, si tivesse ~üdo uuvid<1,, 
poderia, ter apresentado · estudos que são do 
saa. especiaJidade. .. 

Decla.l'ando que é de creação recente, o 
ot•a.doi· se t•cfeee corrente de idéas e senti
mentos que inspiraram a organização dessa 
Coromissão no seio da Camara e indica as 
funcções que lhe compete exercer, tendo em 
vista o estudo <las cundições fa,vora.veis ao 
deseuvolvimento da riqueza nacional, priu
cipalmonto na parte em que elln.s dependem 
das permutas intm•nacionaes e das vantagens 
reciprocas que as devem facilitar. 

Entl'etanto, diz o ora.dor, não é esto o caso 
unico de esquecimento da Mesa; e, si deve 
apresentar~lhe esta quoixa, de todo ponto 
justa, uão o f. ;z sem reconheem· a l'ectidão, 
a calma, a circumspecção c um que o Sr. 
Presidente dirige os trabalhos da Camara, o 
que o ob1•iga a suppor que só a sua propria 
incompetencia (nao apof.ados) póde ex.pUcar o 
fuc~. . Tem a palavra o Sr. Alvaro de Carvalho. 

_(Pausa.) . 
, Não está p1•esen te . 

Tem a palavra o Sr. 

Em resposta. á decla:·ação do Sr. Presi
dente que diz não haver, da parte da Mesa. 
para S. Ex. , sinão consideração e que só 

Ca.ndido Rodrigues. por equivoco deu logar (~ sua queixa. cu,ja. 
justiça. reconhece, o orador diz que não 

O Sa•. Candldo Rodrigues diz pretendia a lwm·a dessa expU cação, que 
que foi o mandatario das fabricas de produ- muito o penhora, e dá por findo o inci
ctos ceramicos de seu Estado para trazer á ' deute • 
.Camara. a queixa dos . respectivos industria.es Advogado de uma bella causa, sente com 
contra o projecto em discussão, na parte em aquelles que tambem a defendem não ter a 
que se refere à isenção de direitos de impor..: seu lado o talentoso e illüstl'u Deputado por 

""ta.ção pàra productos similares estrangeiros, Santa Catharina, a quem o -publico está ha·· 
e para pedir aos Srs. Deputados que não bituado a ver sempre pugnando pelas boas 
sanccionem esse attentado a uma industria causas do interesse nacional ; senta não o 
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tm• a sou Jano, mas sente principalmente ter 
de o contrariar nesta questão. 

Si não fosse, diz S. Ex., o mandato que 
~'~cebeu .dus industriaes do seu Estado, a que 
~a alludm; si não fosse considerarque o pro
Jacto em d~bate abre um preceuon te a.mea
<;>ador: aos mteresses daquellcs que á sombra 
~a lei ~mpenharam seus capitaes em uma 
)~dust1·m que se desenvolve e tlor;;sce ; si 
Dao .fossem essas circumstancias, quedaria 
admn·ando os esforços da bancada ca~.hari
:nense em prol dess0. cam<t, e doixaildo tal vez 
passar o . p .'jecto. 

Não se ~rata, porém, de um c::tso parti
·culai', e cu·cumscrlpto ~L Santa Catllarina : 
-~ ! 't~ta-se. d.e um easo que terá con::::eq ucncüts 
'~1Ue a.brira prec~dente e é contra esse pre
cedente, prevemndo suas consequencia,, qne 
se levu,ntam o orn,dor c aquelles que con
demnam o pi'ojccto. 

~\listado na filei.l't.t qu3 em breve scrâ 
legião <los de!imsope~ das indusirias do paiz, 
-pugna pela política ha vinto annos prélJ'ada 
e só agora accentuada, daqellcs quo e~ten: 
dem que é preciso cercar d.e garantias de 
-vida as forças productoras da nação. 

Só p1•oseguindo som desi'aHocimento nessa 
orientação chegar:l o Brazil a emancipar-~e 
tia tutella. economica estrangeira, deixando 
~le. ~01', na l)hrase do illustr·o De1mtado qne 
:J.DlCiou o debate, uma simples culuoia com
mercial da Em·opa. 

Con"iiderado sob osi.o ponto de vista, o 
})1'0jecto ê · uma lesão ao systema fiscal dtL 
Ropublica e desmonte as doutrina-s da.quulla. 
politica. 

Bem ~alJe que ha umn. corrent l da op'nifi.o 
cont1·aria ;J,o~ pl'incipius do protoccionismo ; 
mas, si é ve1·dade que o li Vl'U ca.rnhio tom 
sectal'ios em toda n. pa1·b, nti.o é mcno,; 
verdalle qne os t'u.ctos oiJsm·vados nos paizes 
novos det.ei•minam uma politica fi'tmcarnente 
-protectora das industrias desses paizes. 
(Apoiados) • . E' esta a politica que defende e 
dentro de seus principias condemna o pro
jecto, oriundo do Senado, que, si tivesse 
·attendido a eltos, certamente não os teria 
approvado. 

A política. proteccionista não tem por fim 
-exclusivo a protccção â industl'i<L indigena: 
regulariza as t.rocas intcrnacionaes, facili
·tando a c:1llocação dos productos estrangeiros 
a. troco de vantagens que melhoram a collq
cação dos p1•oductos nacionae8. 

Alguma consa j<t se tem obtido neste sen
-tido e o estudo do nosso movimento com
mercial com os outros paizes do mundo 
1ndica ·claramente o que nos resta ainda a 
fazer. 

Só quando tivm•mos enveredado pelo ca
minho das concessões reciprocas, teremos 
1ançado alicerces solidos á nossa recon

Vol. IV 

strucçã.<? financeira e â no~sa prosperidade . 
econom1ca. (Apoiados; muito bem). 

E~tudando o co:nmel'cio internacional do 
B:azil, 11<? ultimo ~nno, se vê que expor
tamos ma,1s do que 1mportàmos: 

Para os Estados Unidos .. 
Pa.ra, a Altemanha ...... . 
Para n, Frttnça ..•....... 
Parl1 a Austl'Üt .•........ 
Pa.ra a Belgica ......... . 
Para a Hollanda ........ . 

:319 . 000 : 000$000 
87.0!10:000$000 
67.000:000$000 
lli.ü00:000$000 

\:1, 300: 0008000 
:; . 90\) : 000$000 

A simples juspecçã.o tlc~se Quadro nos 
aconselha a procurar qmte:-l os gencros desse;:; 
paizes que podem ter maior expansão no 
nosso e a concedermo~ va.nt<t.!.WllS para <J, 
introducçã.o delles a. tl'oco üe ignaos van
tDgons cunccdida.s para a ini.roducção <lo~ 
produc1.os nacionae:::: que tive1·em maior con
::;umo nos mesmos paizcs. Dos te mo elo mos
tr;trcmos a essas P..a.çõt~s que estamo~ dis
postos ::t entrar com ollas nesse rcgiuten do 
conces.-sõcs convenientes a tudos. E' por en
tender assim quo o oradrn· condemnn, o im· 
posto proltibitivo lnuçado sobt'C os movei~ 
em·vado>:~ da Austl-ia, e larnr!IIÜ\. · ossn cochilo 
J.a outr·a Cu.s:t do Congro.IJSrJ. 

Si lm pa.iz, pon(lora o or•arlm•, que rlovo 
estar ao abt·igo do um at:Lque aduanoir•o plll' 
p:t!'l.e elo BrtLzii. <'S:-le paiz (~ a AIIStl'ia qw• 
lltlS compra 2 ·1.000:000~ o no.~ vondo ttJWIIa~ 
7 .OIJO:OÜIJ.~. 0 simptml bom ~O!ISo ltcODSO· 
lhava. a nilo pi•ohihirmos 11. mltr·:.uh de um 
ar•t1go quo faz o objoeto m:~i=' lrn}wt·t:ulto do 
sou connnm·cio do expm·trtc:fio, quando nfí.o 
temos elementos quo i!U.l':t.n ta.rn nm sut,sti
tuto n :iciunal o nem nos cumpre d.ofcndm· 
urna indu~t1•;a similttr :.tppa.rolhttd:t para :t 
concurroncia. lc .1. 

Examinando a. outt·:.t face da estatística. 
commorcial do Brazil eom os outros paizes, 
o orador demonstra quo importamos muito 
mais do que exportamos d:.t Hespunha, d\1. 
ltalü.t, de Portugal e das Republicas visinhas 
c entra em considerações para provar que 
algo cumpre fazer no intuito de rcgnlariz:w 
o systema. aduaneiro da Republica, afim de 
se obter uma effectiva reciprocidade nos fa
vores que devemos conceder c que temos o 
direi to de pedü•. (Muito be~n. ) , 

O llvre cambio e o protcccionismo sfio 
theses que estflo definitivamente om ordem 
d.o dia e é preciso resolvel·as com ca.lmu. e 
patriotismo. 

Data. de 1882 a attcnção que os estadistas 
brazilei.ros prestaram a esses aesumptos. 

Parecia qu:J a doutrina do livro eambio 
tl'aúa o congraç[tmcnto das nações, reali
zando o milennio de paz de que nos falla. a 
Biblia. 

(lO 
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. 634 ANNAES DA CAMARA 

Si não fosse o nosso proverbial descuido, O Sr. Tosta -Na presente legisla
si não nos tivessemos deix:ado levar por essa tura nenhuma questão ma1s importante e 
douti•ína graciosa, altrubta, sentimentalbta, transcendental, do que a dos impostos inter
já se~·ia um facto a nossa emancipação estaduaes, poderá ser estudada e ventilada 
econornica. na Camara. sob o triplico aspecto-constitu.-

Já em 1882, umv, associação industrial que cional, economico e político. 
existia aqui no Rio, · reclamava contra uma Uma decisã0 do Supremo Tribunal Fede
tarifa alfandegada que ia ser posta em vigor, ral, sobre impostos de exportação interesta
entregando a industria.-· nacional de braços dual no Estado da Bahi ~, mo ti vou, na ím
âtados á concurrencia estra.ngeil'a, desleal- prensa. de .. ~ta Capital, um luminoso J.ebate 
mente favorecida. · entre os illusl;ra.dos constitucionalistas Drs. 

Não póde, hoje; permittir · que se vacille Amaro Cavalcanti e Ruy Barbosa. 
entre as duas doutrinas. Dir-se-hia que os espirito.s de Jefferson e 

Na applicação das leis abstractas de Ha,milton, os iilustres antagunista.s defen.., 
economia, politica, precisamos ter muito em sares das feanquias dos Estad,.~s e dos direitos 
vista o deseuvoldmento das nossas indus- da União, havian'). sido enviados, pe ·sonifi
trias, das nossas fol'ças productvra.s. , cando-sa nos dous athlotas do coostitucio-

Conf lssa-se ecclectico, oppo:·tuuista, como' nallsmo para del'imir o pleito constitucional. 
o nobre Senador por Santa Cuth 1.rina, mas- . Nas Oommissões da Camara, Aoizio de 
sempre com o a preoccupação de garantil' a.s Abreu e Serzedello Corrêa foram os dons 
nossas industl'ias que tiverem elementos campeões in::dgoes: o primeiro bateu-se pelaS" 
:proprios de vida. pr<H'ogativas dos Estados; o segundo defeu-

E nem f vi outro o pensamento da Camara, deu galha:Pdamente a Umão. 
quando augmentou a, tarifa sobre og arte- Aqui, na Camara, os mais distinctos e elo-
factos de ba,l'ro. quentes oradores parlamentares succede-

0 Hruzll, mais do que qualquer outro paiz, ram-se, nesta tribunLL, cada. qual com mais 
precis<1 de industrias para otfez•ecer trabalho bl'ilho e e1•uJ.ição,elucidandu o debate consti
ao~ que o prucm•am, vindos de longas terl'as, tuciunal, que o orador considm·a esgotado. 
e ca.mpo de a.ctividu.tle :ws seus pPoprios fi. Va.e estud11r u, questno sob o aspoeto ocono
lh(•S, quo, presontomonte, ~ó almejam om- mico e politico demonst1•ando as seguln· 
pregos pub icos. tes PL'oposiçõos: Pl'imoir-a a opinião uactonal1 

E nãe ha. industria cgte se ue,3enYolYa represent;~da pato commercio, pr·la l .voura, 
sem protecçüo, sem amparo. pela imprensa c pelos mai:s notaveis poli-· 

Est;i neste caso a industria em favor da ticos di:igeotos é manifllst.arncnto contraria, 
qua.l pr•upugna, emjneotcmente naciont.tl, aos impustos inter·estadoaos; 211 a pro
com ete1nentos p1•oprlos de vítla, capaz th; tocçã.o ás ,ndustl'ias loca.· s, quo alguns Es
dese~tvolver-se uindn, mais e de vir a ser ÍIF tados a.llegam como fumJ.,~mcnto para a ta
dustria de exporta.Çiio. xação . dt'S productos dos outros ~stados, é 
. Assim, não vejam ao nobres roprosen- contraria {t essencia do reg1mon foderal.ivo o 
tantes do prospero e futuroso Estu.rlo de San,.a é tão absurda. que, si fosse gonel'<tlizada, 
Oatharin<4, nas pttlavra.s com que YLLe anu.- arruinada os proprios b:stados e u União; 
lysar o díscm•so llontem proreri,fo pelo hon ga o defic,f orçamentariu que os Estttdos 
rado Depu;,ado Se.PaulaRamo.-;,outl'u intuito receiam como consequencía da eliminaçi1o 
sinão pugna,r pelo que acrédit~ ser a boa dos impostos inter-estaduaes não ::;e da,rá com 
ca,u$:a. a approv:~çâo do projecto Arnolpho. 

Em vista de estar finda a. hora, põe termo Antes de entrar na demonstração das tres 
ás suas cuasideraçõe~,:promettendo proseguir pr·oposições indíci.t.das vae 1;oma.r em consi~ 
na ::;es::~ão seguinte. (llfuito bem; muito bem.) deração o clilemma quo impressionou a al-

F.1. - l' d 1 1 guns espil•itos da Cama.ra-ou os impostos 
• ICa. a c tscussao ac Ht ·a pe a wra. 'são permittidos pela Constituição e a lei é 
Passa-se á inconstitucional, ou são prohibiuos o a lei é 

inntil. A primeira propostção é insubsis
tente: 1°, porque o Poder .JULI.icütt•io-o uuico. 
competente para declarar o impo~:;to incons-

SEGUNDA PARTE DA Ol~DE:M DO PlA 

E' ·annunCiadi1 a continuaçKo da ·.2<> dis- títuciona.l- jct o declal'OU tal, em ~Jccót•dios 
cussão .do p1,ojecto n. 329, . de 1901, de~la· ~uccessivos ; 2°, porque si a a,utodl.lade do 
randu da conipetcmcia pl'ivativa da União Poder Judicia.rio accrescer á int.m•pt•etação· 
decretar impostp .. sobre generos de origem . "legislativa,nonhum outro poder terá a attri
estrangeira e dando outras proYidencias, buiçã,o de con:1idera.r o imposto constitu-

cional. 
O S•"• Presl<lente- Tem n pala· Resta a segunda proposição- a lei é 

· vra o Sr. Tosta. inutíl, desclo que a Constituição prohibt3, Si 
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o argumento provasse alguma cousa., pro- Ha-vertt prece.ito coustitucion<\l mais incon
var~ia de mais porque imp3diria a rcglllameu- cusso, evidenl,o, isento de obscul'idade? gu
taçao dos textos constitucwnae:::; e violaria tretanto, a loi n. 173 de 10 do setembro 
o § 34 do art. 34 da Constituição, que dá ao ele 1~93, es!.a.beleceu as regras que as asso
C?ngresso o poder de _decretar as leis orga- Ciaçoes relJ.g-wsas que ::;e funr1arom devorãa 
mcas pa.r•a a execuçao completa da Cons- o~servar,para ~dquírir a pel'sont\_lida.te juri
tituição. dJCa e gH rantrr-sc em rclaç:ão t"t. posse e a 

A competencia da Cmuara para r•egula- transmissão do seus bens. 
montar, desdobrar os texcos constitucionaes O or·ador v::te demonstrn.r a primeira pro-
está fi ·mada pelo Congres::~o Nacional. posi(ão, que enuncinn no pt'inci pio do seu 

A Constituição-art. 7° § 1°, art 34 n. 8- dí~cm·so: i1 aboliç~ã.o dos irnpo~tus inter
dá exclusivamente á União o diroito de Cl'eaP esta.duaos c intet··municip:tes é uma ne<'oS
bancos de emissão e legisLn· sobre ella. sidade imperiosamon to I'eclarnada pelü, o pi
E' claro, clarissimo. Algnns Estados e mn- níão publtca no IXliz, isto é, pola:> classes 
nicipius emitti.ra.m vales com curso quasi pruductoras e con~ur\'<.Ldoras -o colllHJer·cio 
obr.gatorio,abu:;ivamoute. Houve protestos; e a lavom·a·-o pelu::~ tlii·ec;tt)re.:; intt~ lleel.ua.es 
o m l tendia a alastrat· ·so ; os cchos che- o politicos dos Esta.üo::: , inclusive o;:~ que· 
garam ao Congresso . Houve um Deputado, ainda ma.ntoom tão pol'l1icioso..:; impostos. 
notavel pelo talento, pelo civisrno e pelo Cumpre, pot•ém, ao urttdur, ::tntus tle f <I.ZOl' 

profundo estudo do direito con ~tituciona.l a smt demom;tra.çã.o, fixat• pl'ecisttmcnl.o os 
amor.cano c bra.silei1•o, quo tomou <.t ini- termos da. questão p:.wa, evitar eqnivocos ef:;
ciativa de cohibtr o abuso por uma rnedidn, cusados. 
legislativa: foi o Sr. Amphilophío de Car- O que são imposto.-:; inter-estaduae::; e interu 
valho. municipaos? 

Um projecto foi apresenta.do á Camara. Sãn os imposto~ qu o o . .., EsLad()S e os muni-
profunuamentc fundamenta.do e conver- cipios cobram uns tios outros, quer na, sahidu. 
teu-se na lei n. 551, do 31 de dezembro de de seu::. producr.os, c1uer n[\. entl'adi- dos pt•o
l89H . duct.os que veem os out1·os; sãu o!-l impostos-

Ninguem arguiu a incompetencia da Ca · com quo tributam a cxpol'taçtlU do HOUS' 
mar<t e do Sem~do. O prujecto foi sane- pl'oriLwtos c os üupostos q11e lnnç .m :-;ohr1' os 
l'ionado e a lei produziu In'atica,mente tod"s productos dns outi'OS g~;t:.tdos ou municipívSg 
os seu,; etl'eitos. 11<1 entra.dicL on denf.l'O do tol'rüof'io, não com· 

O ahuso cessou, os va.les desn.ppa·t•ecePam prehen wndu, n;~ mesma b·ibutação. o.-; pt•o
e si. em alguma loc[Liidade do irltOI'Íur, ainda rlucws simibJ'I'S ]H'O[)I'Íos. V<~ se, pois. quo 
existem é porque as nutoridades não cum- o::; impo..;tos intcr-e:;t:ulll:w:; (~ inlnt•-muni
prom os seus devores. cipa.es são do Ülli.t ~ catogol.'ia~ : uo oxpol'Lt\.Çã.o 

A Constituição, no art. 9°§ l 0 n. 1, dà ox- c uc impol'l;ar;fío. 
clu::~iva.mente aos gstaüos o poder de decr\lt:ü• Qua.nto t~os d;L pdnwiru categol'ia . llo ex
taxa de S ~}ll 1> qn:wto aos actiJS omanu.dos do po1·tação, e1nbor:a al'g llidos de inconstitucio
seus respectivos govemos o nogocios do s11a nans pul' con . .;ti 1;m:iunal i f; t as de alto va.U
economia. Os termos sãu tarnbem muito mr.nGo, como o Sonu,üor Ruy Ut.trbusa, ó upi
claros. Os Esta.dos,ou alguns J!};ttt.,lo~. come- nião corrente, dont.ro c f'óm do pa,L'i :t.rnento, 
çararn i.1 invail.ir a esphm·a da, União; estt~- qne os Estad.os 11.óJom. d ocr'utaJ .. us porq~e 
beleceu-se a confusão das competeoeias ; a não afroctu.m a lD togrrd 1de da Ferlc1·a.çao 
balbur·dHt foi enorme; os con . r~ihuíntes, une- Repnblícana. . _ . . 
rados peta duplicidade dos SQllos, pr.;1;cs- Os protestos, as r~elamaçoos, .ns unpacnm· 
taram. Houve ta.ml.>om um Dopmac.lo ope- . cias, us = ~ppr,~1lcnsoe;; .• os yec.cl,>S de desag
l'oso que clamou pela, intot'vonção legi::;\atlva grogaçfí.o d;:~ ~ossa. naclí!nalldtt.<lo tecm cu1~0 
o o Conr,.r•essn voton t~ loi n. 5K5, ue :n do objecr.ivn os 1m postos wtol'·cst:uluaes e m~ 
julho do 1899, ostabolocen(h I'Hgr·ns procis<~s tel'-munieipu.o~ tlo impo1·taç~J. . 
para a diserhninacfto dns oompetonclt.L~. A O Ol'it!.l(Jl'-POSI.a a quostao nos dov1dos 
lei lbi sanccionada ·o o~att pr•udu~iudo seus tet•mos--vu,o arhluzil• as Pl\)Ya,:-:; '.lo_ qne <t na~ 
elfeitus sem Jlrotcstos dos Ei'Hatlos e som a f.lfio bra.zíliiÍl'<ll l'edR.nlrt ~~ n.lnlu; r'~ , do t.a.o~ 
pécha. da incompotencia Je~islu.tivu.. impostot!, ClJint.l(}!J.llU•J polo cummHI'ClO. 

Ainda um oxomplo bem fr•hmnLe H signi- O eommereiomu no~:~o pn.lí'. é l'OPJ.'eBontu,(liJ 
:tlcativo : o art. 72 § 3° da consGituiçfto es- pelas assoein.çõe:~ c';mmoycl~tes, , c nos ta. pa· 
tab1)lece cla1•a e terminantemente <1 libordu.de pital, . além da Asso01açnu Cummt~l'Clal. 
de as~octaqão religios~. dizeo,lo que todos O$ oxiste a Assod~~Qão dos !!:n~prega.dos no Curp.· 
indivíduos e conf\ssões religiosas podem mercio. mat·u.vtlhoS[t c:reaça.o dn coope~açao 
exerce1• livremente o seu culto, assoctan· mutua, qüe ultimamente so ,vao a,ssi.gna· 
do-se para esse fim e adquidodo bens, obser- lando na. 1ngento e. calorosa dclfJSu, dos mte~ 
"f'tli<las as disposições do di roi t,o commnm. 1•osses do commel'CW. 
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Pois bem: em uma. campanha tenaz, iuin· tação:_prn·a outras designações, como sejam 
terrupta, de alguns annos a esta parte, as imposto de estatística, ou de gyro, ou de 
associações commercia.es veem cla.mando, na patente, ou de pedagio e outros-todos, en
imprensa e por meio de l'epresentações, con- tretanto, recahindo sobre o valor da merca
tra a inconveniencia. o a pcrniciosida.de dos daria iutroduzidól. nos respectivos territorios. 
impostos inter-estaduaes. O Supremo · Tribunal Federal não se tem 

A opmião das classes commerciaes e in- deixado embair por seme ~ hantes su:btel'fu
clustriaes, nemine disc,·epdnte, está manifes- gios. Pelo contrario, em repetidos accordãos 
ta.da sul}staueiosamente nesta rep1·esentaçfto e sempre que sua autoridade judiciaria tem 
ultimament · ~ apresentada da tribuna da Ca.- sido invocada, ha condemnado, mão geado a 
:mara pelo honrado Deputado Sr. Felisbello .tenominação, ess :3~ impostos, corno inconsti
Freira: tucionaes por incidirem na prohibição feita. 

<<Exms. srs. Deputados ao Congcesso Na- aos Estados de tributarem a. i~portação e re
cional- A Associação dos Empregados no gulamentarom o co:mmer~~o mter-o:;tadual. 
Commercio do Rio de Janeiro, .applaudiodo o .· Occorre. aos aba. txo_ asstgnados lembrar 
patriutico empenho em que se acha 0 Con- 'neste senttdo os ac.cor~aos de 24 de novembro 
gresso de converter em lei o projecto n. 329, ._de_ 1894, do :JO de pn01ro, de l.3 e 23 de fev~
de 1~01, julga trazer su?sidio sobre a quest~o ren:o. de 2 de ~arço, d~ 25 de'~ agosto! de'/ 
!los 1mpostos, reproduzmdo a reprcsentaçao e 2o de setembro d~ 189u, ~e 2~ de maw ~ J 
diri(J'ida ao Chefe do Esi;ado em dezembro de dezembro de l89u, de lu de Julho do 1898 
de {901 em nome do commm:cio e da indus- e do 7 de junho de 1899, totlos !nsertos nas 
tria, pdr uma commi15são oleitn. e que ficou c<!llect;_ões ahnmtes dos « Accordaos do Egre-
composta da Associa(,Jão Commercial do Rio gw :rl'lbnnal ». . . . 
do Janeiro, Associação uos Empregados no Firmada p~r.es~a .(órma a .Jurtspru~ez:tc!.a, 
Commercio do Rio de Janeiro, Companhh~ do Poder Judic1ar1o, ao qual n. Constlt.mçao 
Bl'azil Indu!-ltrial, Compauhia. do Fiação e Federal confiou, co~ g1·ande s :~b.edorw., a 
Tecidos Alliança, Companhia Magéense e guarda de seus precmtos, parec~r1a .quo os 
Centro comme1'cial do Rio de Janeiro Estados promptamente se l'cnuermm a auto-

. · • ridado dos julgados e eliminariam de sua le-
E' do teor seguinte : gisla.ção os impostos condemnn.dos. 
«Os abaixo a.ssigna.dos, como representao- Não é 0 que tem acontecido, como imme-

tes, por exp1•ossa delegação dus classes in- uiatamente aconteceria aos Estados da União 
dustrial e commercial da p 1·aça dosta. Ca.pi- Norte-Americana, pela qual aliás procura
tal e das du Rio Grande do Sul, S. Paulo, mos moldar nossas io:oltittüt;:ões. 
)1inas Geraes, Bahia e Pernambuco. <l:stas Sob p1·etexto de que o Poder .Judiciario ape
l.lltlmas, por instantes telegrammas que os nas decide em especie e que suas sentença::; 
jornaes toem publicado, veom pr.ossurosos á sóment.e aproveitam aos casos <le quo se occu
veneranda p1•e::;onça. de V. Ex., na. q ualida.de pa.m os processos, onde ollus são prol'eridns, 
de primeiro magistrado da Nacão e mais contirwam a sor mantidos os imp.H:lto::~ inqui
conspicuo defensor dos legítimos interes~el:> nados do vicio da · inconstitucionalida.do, 
délla, invoca1• o prestigioso influxo de V. Ex. dando em rasultado a mais inq ua.lificavel 
para que medidas adequadas e prvmptas f'a· uesiguaidade na applicação do tributo, pois 
.oam cessar os vcx;,tme;; e prejuizos oceasio· que Jelle escapam os que tiveram recursos u 
.nados ao cummercio inter·e.':ltadual por ·ini- energia sufficientes para se abrigarem ú 
quos impostos, com que, em det1•ünent.o da somb1·a protectora do men,cionudo poder. 
prosperidade publica, o e:;tão tributando di- E 0 mais lameotavel (l que, com esse de-
versos Es :,ados da Fed.eração. ploravel systema tributaria, os Estados da. 

No intuito de crearcm fontes de receita, Federação estabelecem entre si uma verda· 
~anto quanto no erroneo proposito de p1·ote- deira guerra de ta.rifa.s, cuja fatal conse· 
gerem a propl'ia ind.ustria, os alludidos Es- quencia ha de ser em tempo proximo o a.nni
tadosnã.o cessíl.m do, em assustador crescendo, quilamento da industria. e do commercio na
ti•ibutar mercadorias que, levadas ue outros cionaes, em exclusivo proveito do estran
Estados, vão procm•ar no territorio daquelles geiro. 
o natural consumo. ·. Sem duvida, não se poderão mD.nter a in· 

. E como encontram olles nos dispositivos da d.ustria e o commercio na.cionaes, desde que 
ConstituiQão Federal (arts. 7°, n. 2 o§ 2o- tenham de restringir o campo ue sua explo
go § 2·~-11, n. 1 e 34, n. 5) insuperavel ob- ra~ão aos limites do Estado, de onde pro
staculo aos seus desigoios, p1•ocuram illudil-a, cedem. 
prestando a.s~im i. n~on~c!onte homenagem E' uma these que dispensa. demonstração • 
.aos verdadeiros prlnClploS do nosso pacto O exímio patriota. e notavel estadista Sr. 
!unda.ment;al, com altei•ar a genuina donomi- Dopuiia.do Serzedello Corrêa off~receu ao es
nação de ta.es impostos-imposto ue impor- tudo do, Ca.mat'll. dos Deput:tuos um projecto 
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subre o assumpto, quo removerá si fo1• 
co~vertido. em lei, to~os os perigos ~ quo se 
cstao refermdo os abano assigna.dos. 

A escassez de te_mpo não pormittir:i, cer
tamente, que medtda alguma seja <tdoptada 
na actual sessão legislativa polo Congresso 
Federal. 

Entreta .. nto, o mal ,-ac lavrando com desa
nimador incremento: não hfioo de ser só mente 
o commercio e a industl'ia os prejudicados. 
Com elles so1fer5.o igualmente as finanças o 
o pl'ogresso da pateia. 

Nação sem agricultura. sem industria e 
sem commercio prosperas é um paiz em 
decadencüt. 

Ao alt~ patriotismo e <i sagacida : ~e. de 
v_. Ex_: nao escapam os perigos de tão as pera 
sltuaçao. 

E', pois, ao entr<.~uhadu sentimento de 
Y. Ex .. pelo bem. da patria qHe as classes 
1odustr1al e commercw.l da Ropubltca dos 
l·~stados Unidos do Brazil. fazem instante e 
reverente appello, corta.s de que do escla.re
c.ido espírito de V. Ex. hão de paefiir medi
das proGectoras que as salvem tl.o esgota· 
mento-EE. R. Mcê. 

Pela Associação Commercial úo Rio de Ja
neiro, ;1. Chaws Fado, Presidente into1·ino. 
-Pela As~ociaç~ão dos Emprcgo,dos no Com
mareio do Rio de Janeiro, Em.iUo do Arnm·al 
Ribeil·o, vice-presidente. - Annando de Fi
.r;ueil·ello, 1 o secretario. - Dr. Plil•io Soa1·e .~, 
directl)r da. ComlXtnbia Brazil In :ustrial.
Joaquim O. de OUvei1·a c Silva, ua.. Compa
nhia, de Fiação e Tecidos AllianÇa .-Jacques 
111ttller, da Companhia Magéense. - Sotto 
Maior & Comp.-Pelo Centro Commercial dv 
Rio de J ,,neii'O, Joaquim Be?·mwdi·no Pw'vto 
Machado, presidente, Joao Cm·los Roda1"te 
vice-presidente,-,-Aleo:. Hénault, Ir. secreta · 
rio. - Joaqttún Bo1·ges Caldei-ra, 2() dito.
.José Gonçalves da .Motta, thesoureiro.-H. O. 
Robisson, vogaJ. >) 

A situação exposta no documento ti .. cima 
transcripto, longe de ser hoje mais anima
dora, tem se aggr·a vado, e disso dão teste· 
manhosascons~antes quehas que u. Associação 
dos Empregados no Commereio do Ri'> de .Ja
neiro . recebe de todos os pontoH •to p:dz, 
que constituem clamor 1Jem digno de consi· 
derac~o. 

Apoiam esta representação as ;.;eguintes 
Assoc ,a<,:ões : dos Empregados no Commorcio 
de Minas, dos Empeegados uo Commeecio de 
São João d'El-Rey, dos Empregados no Com
mercio de Campos, dos Empregados no Com
mm•cio deTa,ubatê, do.i Empregados uo Com
mercio em Pernambuco, dos Empregados no 
Coznme.rcio de Juiz de Fóra., dos gmpregados 
no CJmmercio de Porto Alegre, dos Empre
gados no Commercio do Rio Omnde d.o Su.l! 
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C~mmorcial de Nictheroy, Commercial do 
R:w Grande,_ Commercial do Ceartí., Commer
Clal da B~lua, Commercial de Paranagu;í, 
Comme~c1a~ do Estado de Minas, Sociedade 
Humanttaria dos Empregados no Commercio 
de Santos e Fraternidade e Instruceão Com
mercial de· S. F<'lix, Associação Cornmercia& 
Benotlconte de Pernambuco e Centro Com
mercia l e lndustrial do Santos. 

A' sn:bedoria do Congresso não <·scaparão 
os perigos a que o actual s_,·::;tcma, de tributa
ção oxp<:b o paiz. 

Rio de Janeiro. li de julho üe 190:1.-Al
bino Sá, presidente interino. -Jaciil llw JJ:[a

galhcies, secretario .-Bra,!lio Mm·Uns, thc
soureiro. >) 

Como pensa a agricultura nacional ? Os 
primeiros efieito::> tlo~ nocivos impostos se 
tizeram sentir directamentc nas tra..nsacç:õe& 
commm·cia.es e quando o ca .. mbio baixo e os 
alros preços dos productos agrícolas manti
nham aintla m1, doce illusi:io de um bem estar 
passageiro os agricultores brazileiros. Mas~ 
logo que os sympton'las da 'crise cconumica; 
s<:' manifestaram som rebuço, os preços bai
xaru.m e os entraves á livro cir•culacão dos 
productos nacionaes se desenharam clara.
mc·nte ao') olhos dos agricultur :s, os seus 
clamores, isolados e sm·d,;s u. principiu,foram 
so collectiYando o ele\·ando até chegarem ás 
assucia~~ões agPicolas do propag<mrla e espe
cialmente cl Suciedade Naciouallle Agricul
tu,·a. 

As duas manifestações solomnisf.iimas do.~ 
protestos dos agricultores braz1leit•os contra 
os vexatorios, iniquo!!, insustenta.veis im
postos inter-cstaduaes e inter-municipaes, 
foram feitia.s nas menwraveis reuniões agri· 
c.Jlas que so realizaram nesta Capltul, em 
J 901 ,e na capital tl.o Estado da ijahi<.t.,no anno 
passado, reuniões ou congressos conhocidos 
nu paiz pelas denomiuações-Congre~so Na· 
cion"l de Agricultura o Conferencia Asstl· 
ca..t•eira .. du. Bahia.. 

No Congresso de Agricultura foi muito. 
apreciada uma. lliemoi"ia Sl)bre os impostos 
inter-estaduaes apresentada pelo Dr. J ero
nymo de Castro Alves Magalhãe:;, engenheiro 
e ant.igo lavrador do Rio de J;meiro. 

Es::~a memoria, que foi tomada. na maiol' 
consideração e motivou a, conclusão con
tra semelhantes impostos, consagra duras
verúatlod, 11ue merocem ser meditadas polos 
que desoj .m a Republica Brazileira. amada 
o nao amal<liçoada 'Polos lavradores que•, 
mourcju.m no campo ttrando do bÓio a l'i
queza 'com o trabalho quotLHa.no. 

Eis um dos topicos pungontes de triste vor
dade. 

«O Brn.zil, que era nma nação fol'te fJ 
respeita<la,comqtmnto ,joven, tra.n~foi'lll1.rli·~C:. 
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em vinte nações que se dizem it-mã.s, mas 1 miu proporções de um verdadeiro aconteci
que se degladhm e se annulh~m palas diffi- menta. 
culda~es que um~s oppõem ás ~utras e a si Em sessão plena, ·presentes, além dos con
:Ptoprias_ com os. Impo::;tos que drfficultam a, ferencionistas, mais de 600 pessoas gradas 
e1rculaça? da ~1qu~za.. . . . das clas!:les intellectuaJes e dirigenr.os, foi 

O Braz1l, CUJa r1queza prm~Jpal ~ons1s~e acclamada, por entre estrondosas ovaçõrs, a 
na uberdade do seu solo, all1acl.a a bem- proposta do Se. Dr. José Marcellino de Sou
gnidade do . seu clima, :pe~o meny~ em um za, agricul.tor, delegaJdo offichLl do guverna
fllturo proxnno, acha-se !mpo:;;stblltado de do1• oa Bahia, Exm. Sr. Dr. Severjno Vieir;:~, 
desenvoLver as cultm·as a.ctuaes e ensa.iar e ao mesmo tempo p1•esidente 1lo dil'ectol'io 
~ovas ~ mesmo a p~>lycultnra pelo .methudo do partido republic11no federal, a que tem 
mt~ns1vo,:porqne uao tem mercados mternos, a honra de pertencer o oradol', para que 
8 mn~uem tl'ahalha par<1 obter resnltado fo_s>e pyoclamada ·uma necessidade i·mp,-escin
:negê1tlvo elos seus esforços, onern.d~s como dtvel a condemnaçlto dos ;mpostos inteJ·-esta
:estão pelas tat>ifas do tl'an~portes muito duaes e inteJ'-mtmicipaes em toda a Unitco. 
'9:..:cessiva~ e· pelos impostos inter-estad:me~,; o. orador deseja que fique cons1gnado nos 

As tal'Ifas de transpot·tes, quando d1sp·1. annaes da Camara. o modo como o Diario da 
:l'atadas poJem se neutralizai', fazendo uso Bahia reproduziu a se.-:;são da Conferencia: 
dos _meios. primitivos de que Jispunl.lamos, ,<Entra. em di~cussão 0 parece1• da 1 a com
e a1n_da _dispomos antes do esbhetecunento missão c:tpprovanúo a proposta do Sr .. José 
da. V1~çao f~rr~a · . . . :Marcellino, que tambem já publicamos, re-
. Os llnp_ostos mter-estadnae3 e mter-mum- lativa á suppressão dos impostos. inter-esttl.
m~aes s.ao uma. ~I~J.e~ça. constante, atro- duaes. 
J?lua.ndo toda a lt~lCia.tiva. . . Depois cie uma ques·tão de ordem, a dis-

Em geral estes Impostos attwgem a ma1s cussão tomou caracuer do mais elevado al
:de dez por cento do va.lor venal do pro- cance. 
dueto_: Tratava-se dos impostos jnter-estaduaes, 

Emquanto este estado de cousa.s persistü• que vá dito, ninguem os defende na Confe-
,~ inutil clamar 'lue nã.o produzimo::;.» rencia. 

Um espirito .supe1•ior, fulgurante e b:.:m O St•. Raposo Camara refere a sittuwão d<:l. 
))repa1•ado paPa as lutas do pensamento na lavoura da· canna, no Rio Grande do Norte 
imprensa o na tribuna, jo1•nalista c orado1•, esmagada por impostos excessivos que dís
r1ue ill11minou a Cunstituinte da I3 düa, élu Cl•imina. 
chiou os debaLes do Sena.clo c attingiu a cul- O Sr. Silva Mariz, Pepresentanto da. Pa
minanciu. dtL Vico·Presidoncia. da, Republicu., rahyba, djscu.te o problema deste::~ impostos 
em not:wel ar .,igo publicado mt imprensa. cnja solução dífflcil preoccupa. a. Cttmaea. F e· 
desta Capital, l!ommenl,a.n~lo a monogt>aphla de1'<.tl desJ.u muHu tempo. 
do D1•. Castr·o, concluiu, com estas pah1v1•a.s A discussão neste tereeno estove acalorada; 
cheias de bom senso, a sua critica acerba : · subiu, porém, a agitação c1uando o Dr. Estado 

«Não é possivel, sem grave p1•ejuizo plt't:L Coimbra, chamado "á tribuna, como repre
as instituições e sobretudo para. os in teres- sentante de Pol'nambuco, declarou que seu 
ses nacionaes, que se mantenha essa anarchia Estado niio cluvhtaria eliminar os impostos 
-vexatoría, Inconstitucional,. de contribuições 'iluer-estadua.es, si os outros não. persistissem 
,rj que o trabalho e a producção é.1g1•wolas, já na guena de tarifas e procedessem da. mesma 
exces::;iva,mente assoberbado::; por um_a crise fôrma. 
,9cunomica tão· g.rave; continuem-a soff1·cr os O Dr. Ei1zebio de Aúdracle, representa,I;Ite 
-r~ffeitos de pratica.s políticas e-ridentemente das Alagoas, manife.-;ta tt incerteza OU rece.io 
.abusivas e injustiftca.veís. de que os Estados· abripdo mão dess~s im-

Si a, l:iituação dos g0 vernos Iocaes é aper- 'postos não ficassem expostos á iD:v'á.~ão de 
tada, elle::; que 1•est dojam suas despezas ou uma competencia arruinadora • 
.cree1p. novas fontes regulares e. uteis de Tem a palavra o Sr. Emmttnuel Cour·ete e 
:J?enda. .diz quo os I'eceios, temores ou prevenções 

Estas é que o não são. , _ não podiam se estender ao Esta,do do Rio, 
Na Confe·i·encia Assncai•ei-ra da Ba,hia,.: a q.ue representaJ, porque não cobra imposto 

que cmnpat•eceram os Estados de Sergipo,, · alg,um inter-estadual. 
.A:lagoas,.Parahyha., Pm•nambuco, Rio·Grande f • .N'ão emhq,raça, portanto, à. aspi1•ação. 
do Norte, Maranhão, S. Paulo e &io de Ja- O Dl'. ,Aug:usto :l~~unos fa~ a :ple~111a dE:lçla
neh•o, representados não só por delegados o f- ração pe~o :b~stado·, ide S .... .Pau19,· (}e q,lW .é 
ftciaes dos governos ostaduaes, como pm• as:. re,presentante, sa.,l:ientantlo trecho dg r~lato
socb·~ões agrícolas e abashdos agricultores, 1~io do Dr. presidente· em que isto yem 
a questão dos impostos intet•-estadoaes assu- Qxpresso com ~oda. a claJrez::t .e .. como um 
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))l'otesto contra os Estados que cobram taos tarifas, ~1~~ que só se encontt•am exemplos 
impostos. entre povos qnc vivem em fr<mca hostili-

Applausos gerao .~. Uma voz : « O E:3taclo dudc. 
da Bahia ,já se manifestou com toda a solem- Desfrald~u· arn phmon te a, lmnd1~i t'<.i de 
nidaüc pela palavra do seu illustrc GoYer- combate, 11os (lominios dn, prop:,gancla, -da 
:n.ador. » a.cçfto lcgi~lativ:t, ou da l'C:tção juridica, 

Applausos. Vozes pecliam que, sondo cuntra tã.o damuinha. instítu!çft.o-t) duvcr 
,_manime a disposição, se vincuhsse um p:ttt'iotico de todos os qne se pr·eoccnpa.m 
-compromisso :lc qu~tlquer natureza cmmD.- com u f.Jt.m·o da, na.cionalidn,dc bl'azilcira 
nente de resolução gcra!mcnte pedida. e colli o c'Juso!idaçiio do rcgimon fuclcra-
.. O Sr. lgn<wio Tusta propõe então c1uc a tivo. 

Conferencia voi;e por acclamaçã.o a rc:solução Emrp1anto nm:.t mcdich lc;.!islt~tiva nho for 
ue serem elimin;tdos os impostos intct•-estéL- adopta.d:t paio Congresso Naciona.l, pt'n::;o que 
duaes e in te ·-rnuoicipaes. os Est<tdos pr·ejudi ~ados podem achar na 

Assim foi acúlamado com o voto solülario cnmpctcr.ci::t üa Jnstiça Fodol'al o::; moin:-:; de 
de todos os representantes offi.ciaes dos Esta- dofc~a. da S'l:t produeção na entt'a.da em tct·· 

-dos, presentes á Conferencia, cujos nomes rítJr.o dos Estados, onclB sã.o co!Jr·ados e~sos 
deixamos declinados, em homenagem aos impostvs, ftmdamcnt:.dmontc incon&titncio-
l'espectivos governos. naes e subsersivos di.\S haso:1 da. fedel'ação. 
~eva.nh-se ·a sessão, marcando-;:;e para AffiPmou e continua a u.ffirmat• c1ue o glo-

hoJe trabalho das commissões, aomeio dia, e rioso Esta,do dr r.-tinas condcmna rorm ..I
sessão plena ás 7 horas da nonte.>> monte corno nocivos os impostos intor-o:::ta.-

0 or·ador,proseguindo na aclducçã.o das pro- dlm~s. P:1.rcco um pa.mdoxo ao pr·cscnciar
-vas ern que se ba.sea para affi.r. ar quo a mos, meus senhopcs, o a.t'a.n c o calor cum 
nação condemna os impostos intct•-e:-;taduaes, que os ma,is nuta.'vcis paladinos da banc<tdt~ 
não póde claixar à e ~e referir a dous Esr,a .los mineir~succoclem-sc nesta .teíbuna para cum
cujos gvvernaüores teem traços do semc- lmter o projccto contrario (L pcrm<tnoncia 
lhança. c sympathia pela energia pu.triotica dos imposto'!: :\Ia:1 é a l'ealidado qua em 
-com que respeitam o problema cconumico e breve, som demora, vac surgie fulgm·t~nte 
1.gricola: o l~stado dtl Bahia c o de .Minas. e conso1a.tl.oP~L 11ara nüs outeo:'= que apoiamos 

A Ba.lwt e Minas condemna.m pm•empto· o subst~ittlü,-o :\l'nolpho. 
riamente os impostos inter-estaduaos. Em maio dcsto a.nno, reuniu-se em BcHo 

A a:::seml.Mm geral da Bahia eliminou com- Horisonte, solJ a pt•csidoncin. do S1·. Dr. Juáo 
:pletamente do .sou ot·çamcnto os impostos Piohcir·o, o Congros::lO · Agl'icoltt, Cummcr
inter-cstaduac::;, c pela t•eforma da lei ot•ga- cial c lndu:-;tl'ial de Minas-G.•rac~. con vo
nica. dos munici pios obstou a. ~~busiva. tt•ibu· ca.do por inicia ti v:.t c .'-:ub os auspicios offi
tação quo elles cPoavam, sujeitando os scms ciacs do hont·t.ulo Prcsidento do K-;tado, o Sr. 
orçamentos ao tribunal contencio::~o admi- DP. Frand:-;co Stdles. 
nistrativo.. O orador ~tcümpanhou de longe, ma~ com 

E o seu eminente govcl'nadol', Sl'. Dt•. So- maxima a,ttcnç:fto c patriotico empenho, as 
verino Vioir:..t, na. monsa.gom com que aln•iu discussões c rcsuluçõos daqncllc mümorl.l.vcl 
:1 sessão logL~lativa deste anno, traçou com Congresso, ao quu.l, na ma-i~ e:Jtroit~t s .. li<la
larguet,tt do vistas o caminho ou o l'umo que riedadc f.\ confeatornidado, compat·cceu a. 
os poJHicos patriotas devem seguir neste flor da qente mineira: o JH'Csidonto elo Es
topico vibrante de patriotismo e cheio de taclo, ~Sena.dore::~, Deputados, ngriculto
bom senso: (Lê.) res (la,s va.rias regiões osta.duaes, com-

Foi questão ·vencida pol' consensó unanime mm'citmtes. inJnstrütes, todas as classes 
na conferencia, aliás de accordo com a . opi- que pensani, dirigem e produzem. Houve 
nião dos nossos mais abalisados publicista.s, completa suspensão da politicagem no de
a. abolição dos impostos· intee-estaduaes e curso das s,essões; nenhum politico da · loca
inter-municipaes que se acham,por completo,- lida.de ~Urigia o· .mais simples pedido poli
banidos de nosso Estado·, assim como de tico, obser•vou: um jornalista da terra.. Os 
outros, podendo citar os 1lo Rio do Janeiro, mais vitaes iilt:eres~es economicos do Est•tdo 
S. Paulo, Rio Grande do Sul o Goyaz. e do Bt•à:Uf prcoccupar·am os cspiritos. Pódc-

E', porém, de lamentat•que cont1·a a.lcti;ra SP. dizer·rrüe alli a alm~t minoil•a peniten 
e o espírito da Constituição · Federal e com ciou-se de todas ns culpas dn. politica,gem no 
.gravíssimo pe1•igo de compt•ometter as con- altar da, p~Ltri:t. As l'esolu~~õcs elo Congresso 
diçõesde integridade da nossa nacionalidade, exprimem, portani.D, om sua maior puJ'I.'Z•L 
,linda sejam taes impostos mantidos pela e alevan t<tdo p11 t,riotismo o ponsamlmto (: o 
môr parte dos Estados da União lJrazileira ás seütimento (los mineiros. 
-vezes com os caractm•isticos de prohibiçã.o, Pois bem, meus senhores, ftucrcís S<tbor 
:podendo fomentar uma verdadeira guerra de I qual foi a re.solução do Congresso cru reluçfio 
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aos impostos inter-estaduaes ~ Foi a mais 
formal condemnação, como na Conferencia 
Assuca reira da Bahia. 

Ei~ a conclusão n. 34 do Congresso : «E' 
necessaria a aboliçã.o dos impostos inter-es
taduac.s, devendo ser feita gr.;td ~uvamente. 

Para a consecução deBte deside1·atwn--. con
vem q_ue o Governo estadual realize eco
nomias. reorganizando as l'cpartições publi
cas, afim do reduzir o numero de seus func
cionarios e promover desde já a reforma 
jud!ciaria, supp ·imindo grande numero de 
comarcas, cujas rendas nas respectivas colle
ctorias não sejam sufficientes para manuton · 
ção de seus magistrados.>> 

A segunda proposição enunciada pelo ora
dor no começo do seu discurso é esta : 

«A protecção dos productos agricolas e in
dustriaes do Estado por meio de impostos de 
entrada contra os similares dos OtlLros Esta
dos é ·um attenLado contra a essencia do regi 
men federativo e generalizada traz a ruina 
do BJ'azil. -

E' facil a de1.nonstração da. improcodencia 
des::;a allegação, que na Conferencia Assu
careira foi feita pelos governadores da Para
hyba e do Espírito Santo : -a necessidade 
de proteger a industria locuJ contra a con
currencia dos productos similares dos outros 
Estados. 

A unica protecç~ão aduaneira ou fiscal que 
os Estados poúem decretar em ~eus orça· 
mentos é a do at·t. 9°, § 3o ,da c Ll'ta. consti
tucional e cont1•a o:; similares de procedencia 
estra.ngnira d.istin:.~dus a ser consumido::; no 
seu territorio e revertendo o impostu para 
os cofres da União. · 

A prutecçào fiscal con1.1•a a concul'l'encia 
dos productos ~:~imitares dos outl·os E:3l.ados, 
essa não é, não póde ser perm1ttida.; e o 
legislador constituinte que o fi.zes~e revelaria 
supina. ignorancia do regimen federativo. 
NãJ somos uma Confedera,çãu de Es&ados so
bel'anos ligaJos apena.s por certos laços, mas
financeiramente independentes, somos um 
Escado Federal, de que os Estados particula
res, assim chamados impropriament3, são 
partes componentes, constitutivas. Permittir 
que um Est:1do proteja a sua. producção guer
reando a simila1• dos outros Estados é per
turbar a vida intim(l. do. Estado Federal; seria 
o mesmo que injectlr o veneno corl'o:sivo no 
braço, nutrindo a convicção ingenua de que o 
veneno não percorresse as veias até as arte
rias, e das artorias não chag<ts.:~e ao coração 
produzindo a morte. 

A verdadeira concepção do regimen . fe
derativo é esta : O desenvolvimento mate
rial, intellectual e moral, a riqueza, o pro
greaso, o bem estar, a grandeza economica. do 
Pará devem interessar igualmente ao Rio 
Grande do Sul e vice-versa, assim como o 

progresso da Bahia deYc S:Jr acoroçoado <Y 
desejado por Minas Geraes, sendo o de Minas 
reciprocamente a.pptaudido e animado pelo, 
Ba.h1a. · 

QuanJo a secJa, a fome,~ miseria, o in-· 
fortunio e a calamida<le public:t assolam c, 
Cear<.t e o Rio Grande do Norte, é á União 
que os affiictos e flagellados, representado;;; 
pelos políticos dirigentes, recor1•em para.. 
minorar os mn.te.J, matar a fome e mitigar ::t 
sêde! 

Quando circumstancias imprevistas, im
perivsas, fataes, fazem periclitar o credito-r 
a palavra, a honra de um Estado como o 
Espírito Santo, empenhado em urna operação 
tln[\.nceira, realizada aliás com o mais acen
dràdo patriotismo, não é ás suas industrias 
pr.!;)tegidas pelo imposto hostil e odioso quC'f 
o Estado vae solicitar a salvação de ::ma hon
ra empenhada : é á União que o Est~do: 
ameaçado recorre. Mas a União não é uma 
abstrac~ão, é o~ Estado Federal, é a união de 
todos os Estados, inclu~ive aqnelles contt•a 
cujus productos so move a guerra, contrn. 
cujos productos se levantou uma mm·alha 
chineza. dizendo: Soffre,geme, eml)Ob?·ece, 1iU!S· 

teus productos aqui não penetrtJ.rtío. 
Si o regimen de protecção ás industrlt~,s 

loca.es contra a concurrencia preYalecesse e 
se generaliz ~sse no paiz, a ruina da noss~ 
patria. sel'ia completa e os proprios Estadoo
protectores se precipitu.riam no abysmo. 

A protecção desenvolveria a producçiiü 
acima do consumo interno, além das necessi
dades do mei•cadu, o.~ preços baixariam ar
ruinu.ndo os prodttctores, porque quando qui-. 
ze:~sern atravessar as suas frouteil'a::; em. 
busca dos mercados visinh.os, cn~ontraria. 
lá inexoravet, como a figura de Shilock:-
o fisco estadoal oppondo:se~ Volta egoisk~ 
mon·e impenitente de pletlio:Yl .' 

O illustra.do Dr. Americo \\-erneck, que 
foi ministro da ~gricultura em Minas, cuja. 
penna, aquecid~ ao fogo do patriotismo,. 
!'el'iu no co1~ação os impostos inter-estadoa.es, 
resumm assim o argumento: Supponhamos. 
que o alvo do legislador tenht.~. sidu a.ttiugido. 
Graças á protecção da tarifa, a reg-ião desen
volveu~se rapidamente, satisfez suas neces
sidades, attingiu o limite maximo do C.)n· 
sumo e grita ufana: Sinto·me feliz, eu me 
ba~to a mim mesmo, não preciso de mais 
ninguem . 

. Engano. E' agora que ella está desg-raçada~ 
é _agora que ella precisa de todos, e não se· 
basta a si mesma. A plethora do mercado 
gerôu uma. crise tremenda, os preços bai
xaram, o capital não é remune.r~~o, o tra
balhador emigra, a miseria ame~ça todos os 
lares. Cogita-se então de no,~os mercados 
para yas·w o excos~o da producção. Onde 
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estão estes mercl~tlos? :\. quem vendct'? Eis o · seu _tempo sabia pt·evcl' e p1·ovo1·. 1~ 
problema. . . Barao de Cotegipo. '•l'tt 0 

Em cada fro~te;ra., ~. l?l'odu~to~·· o~ba.~r.a Qm:~do: na. ronh~Ja c;Lmpaolla da abolição 
c~m a l~gon~a daiep~e:)all.a, a t.tx<t proh1b1- dJ. os~.:ravct.tnr>a, fo1 acelam<Hla :L o:·nincção 

. &rya al~1 cs&a .. a. repelll~·o. Ylvlent.r.tm~ote para d9 elem~nto servil, pot· t.lllLL'(~ n01 •0~ e uva
o mterwr ~e. seus do~n.m.ws ~eyrltor·Htes. ç?es l'UHI?::>as! sem a. ubservttncla das garan
. V~lta, d1ra o mun.lcqno YlSlOho : est~~os tl~t.s_consti~ucwr~aes pu.ra u~ lll'utH'luiit\.l'ios. 0 a, bictçoseom o ~1e~mo . fl ;,g~l~o e t~1 Yll'Hts Bal'a_o de coteg·1po, quo roi um vencido pro-
n.ug~~mtal-o ,~ .. -Par.a .. tt·;~z, <hrtL ui? E:Jt.atlo ai p~1et1zou a .flu.oda do In .. lpci'io ~~a .. procl:l.J;lação 
outr?. temc,:jte a 1~1mh<t .c~ncnrl<?ncm l~al, dd, RepublLc::t, n.cct·e~e~~nt:tndo quo, no cot·rer 
sacriflca,ste, ao egOl::)IDo Lno os nossos m- de alguns anno:5, o Brazil, Llos<l•rtrrerr:mdo
~e~esses J'OClP,roc?~ e_.a~.o~'a., n.o rllo_montu ~.u.

1
. ;-;~; ~.o.tl:.:trnt'ut·m,.u:i<~ om pt:.1n.en:ts'.\?e.11 JbLLcu.s 

1mna, quere:; te ,)tthai <t custa dLt tua '1- fra(j,l_.:-, ~em prest1g10 ontc'o <L$ na.('ucs podc-
ctima. Não. Mor1'e como o a.v~n·ento sobre l'osas. ' 
a riqueza .que sonha:s~o. I !\ pl'im~it·a prophecia realizou-se: a. Ropu-

A tel'CClra propOSlÇao,, q uc o ?rn.dor '".ao b.llC c~ segum-se á <Lboliç:ão da, cSCI':wat.nt'a. Ü$ 
~~er_n?nst~·ar _Para, conc!mr o ~eu d1sc~1rso, e ~ st.g~;~es do tempo an.nuncía.m a appr·oximação 
..,e~u~nte:_. Nao ?ulhc o a_rgumonr.o tle quo Lt dt~·~egunda prophoc1a. Unamo-no~ tudo . .;, om 
~hmm~l.Çao dos unposto,s m Ger-ost~t.dn:.tes. d~;~- '1 fervoro~.o accesso do p;LtJ:iu ti.-;mo, n pt·ocla
li.tlc.ara a rec.etta dos E~t 1tlo~ e .t1l1l)OS::nbm-

1 
momo~ 1ndcs~ructi vol n. P:üt•i;t 11!1 ~. gr·ande, 

r,ar<L a :ma YHla. financmra. . . . 

1 

fol'~e, :nyenc1vel e t'0:-:; 1;ei.Littia.. f.l/ait·J bem ; 
.. Certamentu, me~xs senho1·e.:; ~- O sut::;ttru- nw1.to uc;;1. O o?·c.trlo1· é fillícílrtdo c a{mr.çado 
tlYO Arnolpho, CUJl approvaçao o orLtdor lpcfos col!egaSíiJ'esentes.) 
pleítea, não impede qne os Estados cunti-

1 
,..,;. d' -

nuem a taxa1• o consumo dos pr·oductos: do::; ti lC[~ n. lSCUS:-!ão ~día.tla poln. htJL'i.L 
otr&ros gstados, desde que o tributo decre- Y~to ~1, imprimir [{-,; scg uinlt_~'l 
tado onere igualmente os prodnctos inter
nos, não estabelecendo inconsticucional
mente uma protecção egoistk:a lwstWza
dora, que o regimen fede1•ativo não per
mitte. em favor da prod.ucção estaüual. 

N. 118 B - !fiO:: 

Redccr;t!o final do 1Jl'O}eclo n. I 18, deste 
anno, que crêo. no Disl1'iclo /·i:da1·at 1nais 
'lliJia secç(fo da Justiçt! l·'ede1·rtl o dtl outras 
providencurs 

O aspecto poliüco da que::;tão do!! impos
to~ intel'-est.aduaes é .um dos mais gt•aves e 
serias para a integridade da nossa pa. ria e 
o substitutivo Arnolpho impede patriotica,
mente a <lesaggregação de nossa. n11ciOnllli-
dado, obstando a guerra elo t,arii'as entre Es- O Cong1·esso Nacional decret.n.: 
taclos irmãos, que são partes constitutivas Art. l.o E' crcacla no Di~trici,o Fodel':J.t 
de um só c mesmo tod.o-o Estado Fell.eral. 

Si o Congresso Nacional não ob:;tar a con- nlais uma secção da Ju.')tiç:l. l<'odm•al, que 
tinuaçâo da violação da Ca1•ta Constitucional terft a. denominação de segunda. 
desde já, a. luta se travará no ter·rono das Ar L 2. ú N11 sobredit11 sccçiio lw.vertt um 
represaUas e a Ropublica b1•azileira se despe- juiz federal e um juiz substituto, amuos com 
<.laçará em republiquetas desprotegidu.s. jurisdicção em todo o diesictso. 

Os primeiros signaes da toi'menta. come- § 1. o A competoncia. desses juizes ser<l 
çam a annunciar-se no horisonte . regnlaàD, especialmente pelas lei~ e re-

0 valoroso Estado do Rlo Grande do Sul, gulamentos relativos aos outros jui.zes do 
que não tributava o:s productos ,dos outros secção. · 
Estados, cançadode protestar em v.ão contra § 2. 0 No tocante n.os provimentos desses 
a guerra de tarifa. á sua prJducç~ão, quer cargos ·vigorarão as dispo::lições das leis vi
pela imprensa, quer pelo orgão do governo geutes. 
local; quer pela as.:;ociação co~m,.er~ial, quer Art. 3.o Na secção ora creada e na que 
pela palavra impetuosa de seus eloquontes actuulmente existe, os feitos de qualquer 
oradoros nesta tribuna, já iniciou o l'egimen natureza serão ·processados mediante distl'i-
franco das represalias. buiç·ão. 

A pedra desprendeu-se do alto d~ montanha Art. 4. o Para os oll'oitos do arl.igo ante-
e irá rolando até ao fundo do alnsmo sepa- cedente fica creado o logar de distribuidor 
ratista. si ,o Congresso,. qual portentoso An- do Juizo Federal, que accumulartt ;is func
thcu, não de:svial·a com o hombro. ções de conta.doe c pttr&idor o pm•ce-

Houve .nos ultimas dias do imperio um e;;.- berá os emolumentos estatuido.':l no re
tadista de estatura cyclopica, arguto e vi- gÍllamento n. 3.4?2, drJ 30 de ~otom'bto 
dente, que nas gra.n<~os batalhas políticas de do 1899. 

Yol. Y 
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Pa.t•a·~~·apho unico. B$SB ftmcciona.rio será 
nomeado livJ?emente pelo 1° Juiz Federal e 
conservado cmquanto bem servir. 

Art. 5. 0 O a.ctnal 2° escrivão passa1•á tl. 
Rervir na. 2a vara. 

A.rt. ô. o E' reorgánizada a Pr-ocuradoria 
da Repnblica no Disteicto Federal, a qual se 
compol'á de iires procuradores com as deno
minações de 1°, 2° e :3°, fica.ndo oxtinctos os 
lagares de 1° e 21) a ljllntos. 

N. 220 A-- 1903 

Redacção flnal do l)tojecto n. 229, d~ste anno, 
que autm·i.za· o Presidente da Republica a; 
con.cede1· ao 3° official da Secretaria de 
Estado da Just.iça e .Neqocios Interi01·es 
Maximi(tnO Roclrigt~es Ba1~úosa ·um anno de 
licença com o~·denallo, JJara t1·atm· de S!(a 
saude onde llie convie1· 

O Congresso Nacional resolve: 
~~l't. 7. 0 0 .~ SGnriçOS a Cll.l'gO dos procura

ilOres serão distrilmido3 pelo juiz peea.nte Ael;igo un:co. Fica o Presidente <la Re
(lU3lD tivcl· de offi.ciar em liYN revestido das publica autorizado a conceder a, Maximia.no 
rorma.tíd;tdes leg:w .. s, igaalmenta pelos tres. Rodt•igues Ba['bosa, :3o offlcial da. Secretaria 

da Justiça e Negocios rnteriures, um anuo 
.Art. 8.o Continuam em vigor todas n.s do licença com ordenado, pa.r·a trat11.r du, 

Jü;po~i~ões rel~tiv~s á Pl'Octtradoria da sua saude om!J lhe convier; revo.2'ada'l a,s 
Repuohca no DistriCtQ Federal, excepto a di.:;posições em contrario. ~ 
parte derogada. na presente lei, sendo que a . _ 
eobra.nça. da di vida a.ctivil, e demais servi~os S.a.la das Comm1ssoes, 25 de setembro de 
de que trJ.ta o 11rt. 4° do decreto n. 173 B: 1~03.- DomingJS f}uimanies.- He;·mene
de 10 do setembro de 1893, serão distribuídos g~ldo de Montes. 
~om iguaUade entl~J o lo, 2° e 3° prQcm·a.-1 ~ 0 

dores para a Directoria do Contencioso. . I'!· ll.S C - l90<J . 
Art. 9. o Ficam mantidos os dous logares Redacçflo, para nova discussão; de accol·do 

tle solicitadores da Fazenda com designação com o m·t. 132 do Regim,ento, da em,enda 
de l 0 e 2°. funccionando aquelle perante os destacada na 3a discussao do p1·ojecto 
juizes da la e 2a secções, e este perante as n. 118, deste anno, elevando de mais 2:000$ 
justiça;; loeaes. os vencimentos actuaes dos jHizes seccionaes 

Art. 10. Fica tambem mantido o loga.r de dos Estados 
escrevente de procurador da Republica, o 
qual servirá junto ao 1° e 2° procuradores. 

Art. 11. Para os loga,res c~e 1°, 2° e 3o 
:procuradora.:; serão aproveitados os actuaes 
p1•ocura.dor, 1 o o 2° adjuntos, e pa.t•a. os Jo
gares de solicitadores os actuaes serven
tu:;.rios. 

A1•t. 12. Fica crea.do o logar de soUcita
tador da Fazenda Nacional para exercer o.;; 
acto : de ser1 officio pJrante o Supl'emo Tri
hunal Federal, sob a direcção do pr•ocurador 
geral da Republica. 

Art. 13. Este fllnccional'lo serâ nomeado 
pelo MinistrlJ da Fazenda., sob proposta do 
Pl'ocurador geral, cabendo-lhe os mesmos 
vencimentos e vanta.gens dos que servem 
perante os juiz8s das secçõ3s do Dist:·icto 
Federal. 

Paragrapho unico. Na sua falta ou impe· 
dimeuto o procuru.dor geral da RepubLica 
nomoa.rá quem o substitua interinamente ou 
ad hoc, conforme a hypotllese. 

Art. 14. Ficam augmentados os venci~ 
mentos d.os dous esct'l vã.es do Districto F e· 
dera. I em mais 1 : 000$ p::~,ra cada. um. 

Art. 15. Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Sala das Commissõe~. 25 de setembro de 
1903.-Doming,;s Guimm·ães.-Jfeí·mene[Jildo 
de ~.woraes, 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1.° Ficam elevados de mais 2:000$ 
os vencimentos a.ctuaes dos juizes seccionaes 
dos Estados. · 

Art. 2. 0 RevogitiU-se as dis-posiçõ:;s em 
contrario. 

Sala iu.s Commlssões, 25 de setembro de 
1903. -Domingos Guimarttes. -Hermenegildo 
de llioraes. 

N. 237- 1903 

Fio:a a despeza do .Ministerio da ]farinha 
para o eo.:ercicio de 1904 

E:<posiçã.o do rel51tor 

Com aqueHe elevado criterio, compotencia 
e leal.dad<.l · que o sobrelevam nas classes 
armadas, o Hlustre Ministro da Marinha, o 
Sr. a!mieante Julio Cesar de Noronha, em 
seu relatorio, põe em, I'elevo os males, na 
sua propria ·PhJ?ase, da nossa depauperada 
marinha, desperta em seu favor o patl·io
tismo do Presidente da Republica e provoca 
metiidas condueentes à reacqtü:;ição do seu 
vigor de outr'ora. . 

A Commissão do Oroamento teve ensejo 
de obsel'var partf} desses male.':l, quando, no 
empenho de tomar conhecimento das repar
tições publicas e cort•espondondo (~, gentileza 
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do illustre ~Iinistro, se encontrou em um ar- <las nações. Porque a.conselltou o pa.l'ecer <.Ie 
::;enal, em que a mão do oper·ario não está 1900 que nenhuma demonstração se fizesse 
substituida. pela machina. e em que so tra- pelo augmonto do poder ua.val, rmto a cor
ba.lha sob cobertas esburacadas ao lado de dialiua.de da~ relações intcrnacíonae.), para 
paredes a. desmoronarem; em nma fo-i·taleza. ao me~mo tempo aconsollw.r que o Rra.zil 
-~m descal~bro servida. por velhos ca.nhõe::; rotoma~se, sem ho::;titidadc e som allianças 
1mprestave1s c onue o refeitorio e accommo- a vosição du gcan:.Ie potonei<J. na. vai na Amu~ 
?-ações dos inferiores são quasi a.o tempo, a l'ica do Sul ·~ 
1rmttnarem com acacbapa.<lo hospital, qun Afóra os rnrcceres do 1894, .18\J:í o l89G, 
apenas póde conter tres leitos: em uma que ap9nas ex:u·a.m a. proposta d.o Executivo, 
officina na. encosta. de um mono e que re- o tle l.8GV lWOcLa.ma. as l'elornu~s de diverso.' 
cebe as pcsa.das p3ça.s kansportada,s a. pulso, serviços e recwt pJr exigenci<t· t!o severa, eco
-emqua.nto opera.rios, (L fn.l&a. do odificlos, nomia; 0 th~. !8U8 cnca.1np:L as red.llcç.õcs iu
procedem á limpeza, dos projectis em um J.c- diea.da.s pelo Govorou e ameaç;L pr•opol' ouLra.s 
posito de exph,sivos. mais no decorre1· da. discussão; o d t ~ !807 

E' apena.s um esboço o que ahi vae escl'ipto i~onsídcra de <tlto pa.teíuti~mo o desenvolvi
B quo o 11atL·iota não desJjara ter visto na men to e o engeandecimento dn. ma,l'ioha po1· 
Capi~al da União, de on(le deviam propn.radu.s causa d8, extensãu do tlttot•al, posição geo
p:trtir as poderosas machinas de guerra, que graphica e p01itictL do Br·azil c sente não 
guardam a soberania. de nm povo, defendem poder uiminnü· no ort,~i11Uentn; o do 18~):3 re
os interesses de um E:3ta.do o vigia,m a in te- J.uz a peoposta do Executivo de 19.755:240.$990 
gridu.de de uma. nacionali(la.de por 1.300 le- a. l7.8l8:.281~~H5; o de 1892 opina. pela. ne
guas de costa. ces3idJ.de uu. reforma de varios l:lerviços d;t 

Esta falta do elementos materiacs mais se ma.1·inha e confess~.L não poder diminuir as 
pronuncb. ante o espectaculo da belLa. disci- verb :~s ; o de 1891 açonsol h a, par<~r no a.u
plina. militar, intelligente e humana, que a. gmento tlas despczas, a.tt(!.nd.enclo para a m<L 
Commissã.o teve a. felicidade de testemunhal' siuuaçãa das finanças. 
e de admirar; ante a abnegação das guar- E aBsln; ue pa1.·ecm' em parecer -va.c pro
níções mal alojadas, da dos enfermos sem cla.ma.da, no regimen republicano, a cxi
resguardo a trc.tnsudarem na macil:mt.:ia do gencia. de uma forte organizaç'B.o armada; e 
aspecto a humidade do sólo, da dos officiaes corta-se na pt•oposta. do Executivo, c justi
esquecidos lle si para cuidarem do engran- fica-se por não poder reduzir verbas, como 
d.ecimento naval ; ante a.quelle exercício se 1ora um tributo de dinheiros <1 va.idauc de 
correcto, intelligcnte e automatico da moci- uma J('rç.a. nav<~l, umtL contrilwiç'iio ao luxo 
dade da Escola Naval, em que os jovens se desse onus que pesa sinistramente sobre o 
adestram para as grandes bOl'as angustiosas mundo modetno, fa.cto de flUe o Sr. Campos 
ou gloriosas da patria. Salles conceituou a. necessiua<l'} n(.l. sua. men-

Não serin. exagerado quem. a.ffirma.!'lse que sa.gcm de 1900: «São valiosos ensinamentos 
nos a.rsenaes da.RepublictL se fabrica á rnão um para as nações marítimas os ultimos .acuo
vaso de guerra, e em abono desta asserção tecimentos, que, no finda!' do seculo, -vwr<1m 
a Com missão do Orçamento, no anno passado Jemonstnw a int1uencia do podt~r naval, 
1~ãopôd.o esconddl', nasovcr-idadere.servada.do decidindo ra.pfdamente da. sorte da~ na.
seu parecer, esta linha pungente: No Minis· ções .. -> 
.teria da Marinlw. está. quasi tudo por fazer. Eassjm, deleiern leiot>çamontaria, se finge 

Perante t:tmanha miseria desmerecem de feclw.r a porta principal do Thesom·o p:~ora 
va.lm· as palavras que após a mesm<t Com- se ahl'ir n. das escusas do.) exe!'cicios findos e 
missão enunciou de que se achava acorreu- dos crellitos supplementarcs. 
ta.tla ú. prooccupação de ver posto~ em ordem Si são jusuticaJ.os os que a.ppellaram pa.ru. 
os negocios fim~onceiros da União, afim de as condições Pl'eca.l'ias d,~,::; finanças no mo
não propÔ!' meJidas que elevassem a des- monto em que a baixa ca.mbial impossihíli
-peza publica ; nem por seu turno colhem as ta. v a. a importação de materia.es, não pro
considcl'ações do parecee dil. Commissã? _de ce.tem os mesmos fundamentos para épocas 
.1901, que, fundad ~nas prementes condrçoes ma.is folgadas, em 'lue cumpr5a. cuidar dal:i 
·:financeiras do paiz, fugia de enfrentar essas garantias armadas. 
questões, de q_ue depende o nosso porvir, na .\Iesmo onerando até certo ponto o Th.e
sua phrase citada, o osq_uccida de que ia em souro, para que a Naç?'i.o possa i>.gua.ed~r o 
breve ainda citar-que todos os Estados or- imprevisto, contra o qual não se impt·ovis<t.m 
.1a.dos pelo mar precisam ser fortes pelo mar l'ecursos, e sobro cuja.s consef]_uencias . des
e que a. supremacia. m'~rítima do Bl'azU na astrosa.s, sem medida pos::;ivel, acoJ.ei? Idt~~-: 
America do Sul não era simplcsm<:nte uma a. todas as mentes, parece se1· prov1den~1a 
.questão de orgulho nacional, pois, sem uma de alta, economia e do criterioso patrl?· 
.marinha podero'3a., seria a. mais Y ttlnm·a vol ti~mo. Ni.ío ~ e n unc:J, foi ~~ver~. IJOonom1a. 
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dus dinheiros pul!lil' uS o cruzamento de bra.' instruir• esto ensino aos marinheiros com 
ços em frente de naç:ões quo se armam armas .impre.~taveis tlentro de vasos de guer4 
equando se tem de urnlall.oalinha ir·requieta l'a que fl,zePam seu ,tempo~ ·E' razoavel con-· 
das ft·onteiras e do outro os mysterws do servar uma, fortaleza, que·. em si mesma ser
oceano. Jámais SOl'tt louvarlo o capit:'i:o que vede arma mot·tifera contra apropria guar
não cuidou; os esi;adistas mais sagazes não nição~ Não é prodigalidaJe a compra de grau·· 
preveriam uma bandeira estranha na Trin- denumuro de torpedos, a. 450 libras esterlinas 
dade, uma invasão repentina no AmapcL cada um, sem a construcção de uma ponte. 

O imperialhnno se accenLúa domimqldo e unico meio do verilical-os e acertal-o':l ~ - NãÓ 
assigna.lando a époc<.t, e feliz ou ínCelizmente transgride leis economicas a sustentlição de 
o Brazil é pn.r<1 o mundo o molhar repasto; enorme operariado substituindo machinn.s,. 
dentro da sua graw1cz:). ter;-itorial C· a mais quando da qua.si totalidade destas as mais 
fraca e a. mais exposta. das nnções. Quando novas teom 30 annos '? Não é um abandono .. 
ha. poucos annos o mu.is not.a.vcl e::;tadista, injustificavel esse que nos fl~z contar todas 
que tom tido a America do Sul, o presidente as estrellas do céo a.trc.wés dos crivos que 
Julio Hoca, pttsseiava a sua podo1·osa. indi- cobrel}l os arsenaes? Não ouviu a Commis· 
vidLtalidacle du ostreito de Magalhães Do Rio são rétinir o malho do ferrcil'O .om céo abel'·· 
de Janoiro, se tentou ver nessa excursão in- to ~ ~Jão se achou ella no isolamento de um 
tcrnacional :>, união americana contra a salão povoado de machinas abandonadas 'f· 
tondencia napoleonica. Si é ver<.laéle, a qnal Não observou as frageis offi.cina.s de explosi
das nações mais intoro~sa.va ess~t união do vos a cahir>Rm pelas mattas da Armação~ 
que ao Brazil, e como é que o Br[tzil se ha Não yju nos a.rma~zons das toldas -e das velas 
de manter om terceiro logal' de potencia a completa. audencia, de appal'elhos, emquan·· 
armada no continente sul-americano? De· to se compram cento e · vinte mil metros de· 
verá elle, o mais expo:')to e o mais cobiçado, lona? Não sentiu ella os· ventos euca,nados doS · 
concoi'l'Cl' com mono1' contingente do que os llospitaes ·de pal'edes se.m pintut•a, a racha
:-;eus defensores estranhos? Este caso não rem, a ox~mdarem humidado .? Não notou a . 
se1•à motivo pu.ra. essas duas nações se reco- Commissão e.m tudo quanto viu, e que foi uma· 
lllel'em aos seus arraiaes nos a!)andonando parte, sómente motivos que tlestempm•am 
no isolamento tl;1 uos8a imprevisão? E não a. fibra pa.triotic~ dos nossos marinheiros? 
sabemos que a improvisfLo é o c[l.raoterístico Dóe contar. essas ·cousa.s o o humilde l'e
da nossu. Pa.Çi.L ul'ig-inarla, (iUer' se a considere !ator do Ministol'io da Ma1•inha., entre a nu
nos nossos elementos othnicos, quer se a dez d :t verdade e o pudol' do patriotismo~ 
considero nos seus elemento;-:; luzitanos, e ate a. vessu.. ne::;tas paginas ho1•as dltficeis. 
quo, ·portanto, nos cumpre dominal' este Assim pr·efet>e esta expos\çfio, em que ex
vlcio? Devemos nos embLblí.l.l' nessa·~ phanta- .terna. a.s suas ímpl'essões pcssoaes, que pó
sins tle impL'eVl8tos ftworaveis, que Hão as dom não sor idemicas [ts dos setts iHuiitres 
espePanças pormarwnte~ dos lrnpt·c:vidontes? colle.~·as tle Commis~ão, qnanto ao indivl-

Conslderu.ndo ainu<t o easo por outra fa.co du~lhnno della8 c modo de as cxprirnil·, 
-ü sério manter-se um <trromedo de mari· ;pol'ém não quanto tt verdade dos factos. 
nlm, que u. ningucm illude ou intnnida, com.: Encaeando agot•a o assnmpto lJOl' outro 
um oncargo de 30 mil cont;os? E' viein:l? ?.ll. . pt'!~ma, vojn.mos os orçamentos. 

l~xercicios 

\890 
li301 

Leis de O!'çamcnto 

1H92 Loi n. :2G, tlé ::;o d.e dez0ml.·ro 
de 1891 .•................ 

lí:;ú:~ Lei n. 12G B, de 2t d11 novem-
bro do 18D.? .............. . 

J.SO·l Loi n. 101 B, de :.:o de setc-1r.· 
bro (le li-IQ:; ............. . 

18D5 Loi n. 260, d.rt 21 rlo dczom!:1'ü 
d.e lHO- L .•...••••••.••.. , 

P·:!Jo L.oi 11. :JGO, tlc· ::u do dez~ .. r:> 
lJt'u dn I kOG, ..•. , •. , •. , . , 

MARINHA 

bespezn~ O bsel'Vaçõ'e s·· 

15.4~W:501S04J' 1 . . · · · ·. · ·d n. 'fl o~o r 
17.alO:B4S$:J!J7) )CSpezo. n.purn. a nv lv . ., U o· 

14.208 :76:3$0!)!) 

15.714 :!'18R$l Ü) 

20 . ~x: : : i .~2~t; 1: : 
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1897 Lei n. 429, ele lO de dezem-
bro de 1896. • .. . . . . • .. • • • • 26. 873: :35.S8-i43 

".1898 Lei n. 4!)0, de lG do dezem-
bro de 1897.... . . . . . . . . . . 24.. :>78: .2~/13~R:2~ 

'1899 Lei n. 560, de 31 de dezembro 
de 1898..... . ............ 2:3.120:21565-14 

1900 Lei n. 652, de 2:3 de novembro 
de 1899 .••••. . .•..• ·....•• • 2:3.07n : U77$754 

1901 Lei n. 746, de 29 1le dezem • 
ln·o de 1900 ..... -. .. . .. . . . .2::!. 200: :337$iG-1 

.1902 Lei n. 8:34, de :30 de dezem
bro de 1901 •...•• , ••..•. f 

i;~903 Lei n. 957, de 30 de dezembro 
de 1902 ..... f f f .•.. f ..... 

Ext!rcicios 

1890 •. f. f ••••• 

1891 ••.••....• 
189~ ••..• ' •.•• 
1893 •.•..•. f •• 

1894 .•••• f f ••• 

.1895 ...• f f •••• 

1896 ••.•••• f •• 

1897 •• f ••••••• 

1898 •••• f ••••• 

1899 .•••••••• f 

1900 .•••. f •••• 

1001 .•••...... 
1902 .••.•••..• 
1903 ....• ...... 

Supplemento.res 

l . 872: 178~ô87 
21 \): 54ô$842 

3.788:807$427 
5. 040:770~~6(3 
6.517:233$820 

ll.069:342$7Hl 
2.490:0G2$270 
1.897:715$168 
l . 770: 950$936 

:J. :-J32: :~978870 

----·-----
:38.595:008$067 
--------

2-1. :379: 297$354 

20.701):004~617 

:\fARINHA 

Creditos 

E s: tt•aordinnr ioe 

l.000:000$00u 
1.492:083:-i;537 

t380:802$9Gl 
:32: l50$00n 

2, ;j4(); 727$59cS 

:-JOO : 000$000 

~~:216$9::J5 
10:86 ·$000 

I 00 : 000$' tOO 
G28: 986$89fl 
.231 : 766$000 

--------
tj. 026: 59G$930 

- ·-------

Esp.::cio.es 

5. 4 00: 000;-i:,OOO 
5.267:041$600 

17.000:000$000 
12.012:000~000 

:~oo: ooo:::;ooo 
31 :41i3$448 

053:641;;;318 
98:511~000 
25:2G3$004. 

1.7.26:329$498 
--------

-!2. 814: 2(;~)$868 
--------

l'otn.l 

.2. 87i: 178$687 
7. 11 1 : t1:30:)3i0 
9.730:051~988 

22.078:920$260 
18.529:2:1:3$820 
I4.216:07os:3i9 
.2. 701): 062~270 
2.2.29: 198$611) 
1.770:950:;;;9:36 

3:216~?35 
UG 1: 504~318 
to~:n ll$000 

3.876:647~77:~ 
I • 958: 095~49.~ 

8~.3:35:872$865 

Mais ·53 370-15-5 om 1()1)2 para, concoJ•to d'J Beí~jMnin c~mstant. om Plymou~Jh, 
GlU 1901, 

E:cet•cicios fittclos 

1899 •••••••••••.••.•.• 
1900 •••••••••••••.•••• 
1901 ............... .... . 
1902 ••••..•••••••••••. 

841:494$110 
72"~:885$945 

lf392:557$340 
1 1 7~0: 273$454 

Som ma 

Supplomental·e~ .... , ...• 
ExtrttUl'dimtriiJ~ ..•. ,, f ••• 

Especiaes ...... , ....... . 
Exm•cicios findos ....... . 

Total .........•• 

38.595:0061067 
6. 9:26: 596. '930 

42. 8l4: 26!), '868 
4.08~:210, 849 

93.õí8:õ83$i14 

Na apreciação dos creditos se observa quo\ Por seu turno cresce do anno a anno n, 
:·50;000:000$ foram no reg11nen. repuhlicttno desp-e?a em corresvondencia com a receita, 
• a.pplicados (L jnsuillciencia dos orçu.mentc1s guardando uma cerija proporciunalidade . 
. d:.1. Marinha sob as diversas faces de supplC· O que, porém. impressiona ent1•e os Ol'Qa
mentat•, cxtraordlnario o de oxercicius ftn· mentus e a natureza das de.,pezas uetormi
dos, e quo yJortanto o:ts dotaçfles consignadas nu.ntcs do~ creditos, ó quo aquelles são in· 
;nü.o COl'responderttm (ts oxigenei as do serviço. suOiciontfls, o po1· isso _jú. se vao tot•nando 
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normal uma anorma.lida(le, halJituando-se 
o Congresso a esta, de modo a tê a estra.nhar 
aquella :- o Executivo consciente de que 
faz proposta de despeza +nferior ao serviço, 
o Congresso sciente de::;sa insufficicnc[a e com 
o proposito de autorizar os creditos supplo
mentares e de exercícios findos. · 

Desta anomalia resulta um consentimento 
tacito do Congresso, que h. a h i li ta o Ex
ecutivo ao arbitrio de dcspez:1s, quando as 
escolas mais positivas no 1'ortaleci,mento do 
Executivo e que ,i<i fazem felizmente brecha 
oo Congresso pela amplitude das attr,bui
çõos prcfeit.uraes e polas a.u.toriza<}Ões u.m
plas para, os regulamentos, conservam, do
fendem o gua1·dam corno intangivcis no 
Pcder Legislativo as ütculdaüos orçamonta.
rias. 

Desde que o Executivo está. certo do con
sentimento congre~si.,nal. se a.vent11ra a dcs · 
pezas, de ctue não tom re).;pon~a.hilida.de pela 
oscu:::a dos anteecdcntes c a::;sim pódo a.la.e
gar-so aos tlosman1los dos dinheiros publico:;, 
cumprindo ao Congresso a.pproval-os. pvrquo 
i1lienuu em }1aPtc u. funcçno con~titur.~ioual da 
distribuição Lb renda. 

Uma antinomiase ob:;ervl~ enr;re os dous 
podere~ govornanwntaos ·- Legislativo e Ex
oeuti \'O. O primoil'o tcnrln á restl'icç:Tot o SP.· 
gundo à expan::;ãu d.a, despeza; o ~<'gtmllo é 
victima em cada Minisi;1·o <.lu c:JI.lhecimento 
quo tem das necessidades .tia:-; rcp;w!; içõo:~, o 
pPimdJ•o t:· vietimc.t ilc.t ignin·ancil.l dessa.~ nB
cossi.daJes, quo aporm::; vê no papo!. 

O exemplo ahm•t.o pelo illustre Mini~tt-o, o 
S1•. Senbra, seeundadu po!<J itluiitl'o 1\Iini~Ll'o, 
o SP. Noronha, iuiciau(lo u conhecimento 
tosternunhal tlo vi':lt:t, imprimiu no'''l orion
taç~ão :.ís relações U.us duus podere.' o é de crer 
quo, nmrrtülo o goncralizttdo pelus MinLste
rios e pelo Congresso, renha. a influir benc
.ficamentc para. a verdade orç~amont;~l'ia o 
pa1·a a cxl,incção dos cL·ouibs, cuja:-; verbas 
são da previ:;ão do urç.:tmentu. 

OxaltL quo o Cungresso 1•etome <1 ;;;ua :tttri
huiçflo privativa do a.ul;oC'iza.r a despeza. A 
pr0posta quo ora a Repar•tição d.o Ma,rinha. 
ofl'erece ::~ deliberação congrossiona1 é um 
passo dado para a consoctt{,~âu dos:~c fim, por
que, o J?lais que pôde, procuPou prevenir no 
sou pod1do tudo fgw.utu se ccmtém em uma 
previsão de dospeza.s. 

Fórn, dos casos publicos que csc<1.pam á 
previsão, urrw, unica dos JH?Za. t:~ pcrmi tticlu. 
ao Executivo-a supplomentar pal'il, ~ttender 
aos s<:-rviços reconhecidos c ot·dooados pelo 
Congresso. 

Autorizn.r, JWrl!m, o Exccutivusot'viço:5 no
vos na sua to talidadc ou r1ovos vor c:Jm{Jle
mentares dos ,iú constantos do orc:amenl:0, 
a.nr.es de ser obtido o cz•cdito, eomo no anno 
passadu cum as rceonstl'llcr;Üt•s do v:~::u:-; tle 

guer1·a, e compra de material, sendo de notar 
que o Congresso- funccionava, é exceder de 
suas funcçõcs e .escravisar a faculda·..!.e con
gJ•cssional ao imperio de contractos não au
torizados e a pagamentos em paizo.;; que po
diam apoiar as rech1mações, e, portanto, 
justa lavrou h<t poucos ditts sobre o assumptu 
a palavra inflammC~.da do Sr. Barbosa Lima, 
alimentada de verdado e do indignação. 

Ainda que cscudado o excesso no cumpri
mento de um dever, como o de evitar pre- · 
juizo parcial ou totaJ, maior incon,·eniente· 
decorre do acto attentatorlo d.a nosso oi•gani
zação política, quo subordina a despeza á 
deliberação eongressional; e esse acto mais 
so aggrava, quando partido das cla:3ses ar·
madu.s·; que são as gara.ntias materiaes e su~· 
prem'as da estabilidade nacional. .. 

gxemplo fecundo deu o .parlamento fran-· 
em:. Excedidas as verbas p~n'a uma expodi
ç:ão rnilitnr, o govemo pediu o credito sup
plomentar de 5.744.112 francos o a Com
mis.;ão de Orçamento l'ecusou-o em })arecer. 
que em 30 de maio de 1885 toda a Ca.marrt 
appt•ovou. (Stounn- Le lmdget .. - 4•t ed. 
pl!(J. 36.~1.) . 

Convem quo sojam conhecidos os mn.lc-;:; 
que aJl'nctam a nossa ma.rinha o, como sohrc 
mim cuhíu a honrosa incumbcncia do estudo 
prolirninar dos seus negocias, julguei de 
utilidado agitar o assumpto, quo mais in
tro.~sa 1m actualiuu.dc ao seu desenvolvi
mento e poucrio -· o augmonto da iorç:J. 
mwal, ombom ainda não so di'.icutn. para 
issu 11m creuito espcc ia 1. 

Do rela.to1•io do illustee Ministro cb Mari
nha t:lohr•c:sa.ho, rnc.tis importante o urgon trt, 
o ·· u.~mont.o do poder na.val. Entl'e o descrc.~
dito do prc.-;tigio naval e a exi:;tcnciu. U.c wn 
mal uc tt~.mu.nha gravitlttde, di~ o illustre 
Minlst.ro, prefiro dosvolat• · n. situação pa.ra 
atrlt·ma.r flUO o Bra.zil nU.o possue uma verda.
doira uniua.do de comlntc. 

Constitue este ponto a parto princip[L1 tlo 
~cu systoma de governo o, si ncllc pm·se
verar a orientação da. mal'inhat pensa o il.
lustt·e Ministro quo não t:lerá dil1icil l'econs1;i
uíl .. a om um clocounio. 

As opiniões que ha largos annos veem 
externí.l.das por seus antecessores cunsubstan
cial'am-se no actmd Ministro, que uollas faz 
um p1•ogramma-oxpressãogenuina.do tempo. 

.Já em 188.) o Ministro da Marinha pediu 
ao Par·Iamento a concessão anoual de uma 
quantia para o material fluc~uante da ar
mada; ern 1890 affirmou elle que a RepU··· 
blica não possuía meios de prover ·a sua. 
defeza mar1tima ; em 1892 escrevia : « Tor
na·se preciso, para que a nossa marinha se 
colloque na altura dos eeus deveres, que 
façamos acquisiçiio de novos DI\ vios de t~·pos 
mais convenientes >}, e oitava Oeorgio Molli :. 
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«Agora, pergunto si é patriotico deixar 
o paiz em iltusões que um dia se podem 
convei'ter na mais dolorosa realidade>> ; em 
1803 accentuava: «E' pois urgentíssimo 
dotar a marinha de melhores e mais aper~ 
feiçoadas machinas de guerra », e ainda ci
tava Etienne Lamy: «0 futuro pertencerá 
á nação que melhor tiver sabido armazenar 
nos flancos dos seus navios as luzes do pro
gresso » ; em H:i~J4 sentenciava: « E' iodis~ 
pensavel a creação não só de uma. forte >:>s
quadra em tempo de paz, como de boas 
reservas~> ; em l8Q5 denunciava que o nosso 
valor navc.tl era quasi nullo ; em 189G pedia 
mais dous encouraçados, 11 caça-tor-peclei
ras, seis vedetas, e punha a questão nas 
pontas do dilemma do ministro Portal a o 
parlamento f'rancez : «.\bandonar a marinha, 
para diminuir a. clespeza, ou nugmentar a 
despeza pa1'a conservar a mnriniHt; em l8U9 
julgava necessaria e imprescindível uma 
força naval que gn·rantisse, sinão a perdida 
supremacia na Arner·ica do Sul, ao me11os 
posição não inferior âs outras marinhns desta 
parte da con tínen te ; em I !lO O solicita v a 
dos potleros da Republic~l o concurso para 
acquisrição do novos elementos de combate, 
afim da, esquadra reconqui8tar o lagar' que 
perdera; em L 902 petle novas unida dos de 
combatlJ, c, tlnalmente o actuol Ministro des
vola os mares patrios o patenteia nos olhos 
da Nac;ão nm oceano tloscrto, um littol'ul 
descobet·ta, uma nacionalidade em perigo e 
um povo incauto. 

g 1 rle prever que esta rerelaçilo repercuta 
intens:~m(•nte no animo do Congres~o. CJUH 
parece iniciar o movimduto progr·ossi v o <lo 
pniz pelo apoio ús refOT'IIlllS o mclhora.mentos 
solici tu.dos pelo no r o Governo. 

Hão de :~er ouvidas todas essa!:i solicitações 
do passado, que de t•elatorio em rel:ttol'io 
bramavam ás portas elo Congre!:so, quo se 
acastellava no non posstt1JWs das eternas 
economias, quer as finanças permessem, quer 
as finanças folgassem, como si os incurnbtdos 
da gove1·nação executiva fossem menos Lra
zileiros. Si os r.mtigos membl'OS do Congresso 
Naci01ml tivessem tomado conhecimento pes· 
soal do que vni de miseri<t pelus repartições 
do Governo, ó de presumir que outra teria 
sido a orientação pn.ra. que ta,n1ias necessi
dades urgentes não se accumulassem na 
época actÜal; e tambem si a imprensa ti
vesse abandonado o velho papel de politicão, 
interess11nte no regimen parlamentar, ester-fi 
no presidencial por fi:J.lta de oh,jectivo, para 
concorrer com o seu eflicaz auxilio no sen
tido do escla.recor e instrnil• a opinião outra 
teria sido a corrente de ensinamentos, que 
:1consclhariam o Estado a molhar organi
zação dos sorviços puhl.icos o por conseguinte 
a mais acertada a.pplicaçiio das l'ondas. 

Solvem-se as c!'is~s economicas o organi
za-se a vida social até o maximo do breve 
tempo de uma cxistencia humana, mas a 
Polonia permanece tripartida, a Fl'ança dei;
integrada, o Mexico abocanhado no norte. 
emquanto a Hespa.nha occupada em S<.1Uda:· 
com as salvas de D. João da Austria as vir
tudes do rosw·io de ma.is força. do que ~
nu.val, vac para sempre sondo sacmlida du .' 
mares, por ella g-erados, quando ainda n-' 
suas gltwiosas famílias não tinham sido dev..:
radas pelo Santo-Ofiicio. 

Porque mais paixu, <lo a que das nações m:1-
ritimas ha do sor a porcentagem da despeí:a 
de no::-sa marinha sobre a renda geral. pc·
sanuo :-:;obre nós o littoral mais extenso? Pois 
a. Au:tria n~io a.pplica 13 oj o de :mas renda:-;; 
ás despeza::; de um;.~ marinha., que a leva :1 ·) 

mar por estreita porta ? Não nos será. exem
plo o volllu c gluri .so Luso mandando o SPi.l 

unico cutlraçu.du Yl!sco da Gmna, avô da lYl<L
dnha mundial, aiuda do tomlJO de 132.000 li
bras esterlinas, aúesfl'aldat· a bande·ra, que já 
não co~re a geographia para mais do que 
out1'a. cobrir a hi::itoria naral, por esses ma
res Córa, com o dispenóio de 8 °/0 '~ 

Fôra preciso sobrecc\rregar a nação cc.m 
dobrado impC'sto ou com dobrada divh!;,, 
para con::;tituir o poder naval. impatl'iotk~. 
seria a mão que não ouza~se, sinü.o parn. a ga · 
J•ant ia da integridade, no menos para quu 
sobre esta ger;1ção uão pezas~e a responsat.~:
li<.Jade do espltacolamento tia Ptltt·ia, que é de 
touos uós' os que lor·am , os quo som~ i s, 
os qtte vil·ão pelt~ succesiião das gerac;õl :' 
unificadas no tempo e consorciada'S p<H' un1 
sú amor e pelo mesmo i1leal. Cumpra esla 
gl:.lrac:ão o seu dever de patr·iotismo, emllo1·a 
o paií: ain·la permaneça ft•aco diante de um 
poder super,or. . 

Si me.;quiuha no scenario da opulencia 
estrangeira, porque nem póde do seo orça
mento desvia.r os 600 mil contos da Ingla· 
terra para pl'over a sua marinha, nem ousar 
o sncrilicio argentino de 17 o/" de sua renda 
om beneficio da torc;a naval, tenha ao menos 
a Nação o consolo de que agiu nos limites do 
possível e que a sombra vã de Lucano nüo 
é a quo representa o nosso patriotismo. 
· Superior f.1. tudo quanto o pniz reclnma 
para a ~dministrncilo atrophiada dos Estado:1 
para a lavoura. agonisant~. para a industr·ia 
dccudente, para um povo em desnnimo, é n 
conserva(;ão e a guarda desta circumscripção 
territorial, que a torios uos enlaça e conf'rn
terníza pela nacionalidade. Mesmo em uma 
penur1a, em que a constricção ecouomica ou a. 
lucta civil diminue a acç~ã.o social, no_ perdi· 
mento rle todas as forças e no deperee~mento 
de todas as esperanc;as, ainda o coração pulsa 
e a imaginacã.o se n!'ormoseia quando em um 
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o sentimento falia e na outra a imagem se nosso pa,iz no mundo o (1ue maior v:1ntagcm 
desenha da Patria. :1uferc sob1•e a impo1•tação, pois se o pondo 

Neste concerto universal de armamento em confronto com o dos paizes mencionados 
das nações deante de inimigo invisivel, des- se verifica que o B ;•azil (~ a nação que menos 
g:raoado do paiz que se querlar no indi.fferen- expol'ta, computada a sua população. Assim, 
tlsmo, porque ha de ser o pasto na luta por exemplo, a Argentina importou em 1901, 
pela vida dos povos fortemente armados. em pesos, ouro, 113. 959.7 49 equivalentes a 
Atravez da conflagração imminente da Eu- 452 mil contos e exportou 167.716.702 pesos 
ropa,da_America do Norte e rlo Japão salvou equivalentes a 669 mil contos, com uma po
se _a Chma ;. am~nhã!. as condições geogr·a- pulaçã,o de 5 milhões. O Brazil no mesmo 
phiCas e d~ ImmJgraçao permittem, poderão anno importou 415.053.516$000 e exportou-
se harmomza.r sobre o Brazil. 860.826.694$000 com um;:t popul~ção de 17 

milhões. Deste modo é a capacidade pr·odu* 
ctora rlaJArgentina excedente á nussa em trc~ 
vezes, e por ahi se vê que o brazileiro con-* * * 

Não ap&vora a divida publica, que min-· correndo com 20$700 pa1·a a__desposa se equi
guada é, ante os recursos actuaes do paiz, e para ao a,rgentinu,que concorre com 62$400. 
nulla, dean~e. do s~u ~uturo. Ella é grande Não ;tos é lisonjeiro este quadro, po1•q_ue 
para _a malJdJCenma, msolvavel para a igno· revela a. nossa improductivi<.lade ; nem a 
rancw: sómente porque existe é motivo de nossa fortuna está no excesso da exportação 
descreriito, e se não existira seria uiria.m sobr0 a importação. Ser-nos-hi<1 ·mais util e 
P 11~'. falta de credito. Aquelle qu:; ~ disses~~ proveitoso o eqtulibrio entre ambas. movi
teria o curto olhai', que não aco1npanha 0 mentada a ::wção social e alargada a area 
no de ouro, cgw prende pela divida a França tributavel. 
á. lua ; ou o dedo fino par:1 não m~be1· no an- Em relação, porém, á divida, o Brazil se 
nel de ouro com que a dh·ida ingleza circula. acha af:tstado da Argentina. em monos meio 
o globo. milhão e em muito menos proporcioni1lmen-

Os c1u·:tclt•o· s ··eCI"tll·nte" de s b · . , te. Em confronto com os clemais petizes so 
• < ::; o ~ o eJo p1ova.m que ,· 1· • · d h 't • o pódo 0 Bl•azil sP:m receio s·. a. .. t, vcu1ca. (1ue mn_ a_ D, mm o par:1 St1! exg -

a+tendendo p·u·:1-· act . 1 . · '1cc ~' somen 8 t LÜa. a. <::ua pt~ssl VHla.de clevedor:1, e mcalcu
ü • .. 

0 U<~ lUOinen ° · li a vcl ~~, oxtens;'l o dellct, an to e:~so futuro, 
E?tt'Istec~·nos um tanto o da _imp.,rttt$~ã.u e~ <_1ue s n'ü. peimoiro na sn.bi:1 previsão fle 

c exp,Jrtaçao omlw1·a nello se veJa que e o Ehscu Heclus. 

Paize~ 

F1•ança ••..••.•• 
Ru.;sia ..... , ...• 
Allemanha ..... . 
Jnglaterr·a .....• 
Au::;tria ......•.•. 
Italia .....•....• 
Hespanha. ....••• 
Es~ado.s Unidos .• 
Turquia .......• 
Argentina .•.••. 
Portugal ..• , ...• 
Bel:.dca ..•..•...• 
HolhLDda ......•. 
Brazil ••...• , •.• 
Ruma,nb ...•.••• 
Grecia •......... 
Scandintwia ..... 
Mexico ...•.•..• , 
êe!vla ......... . 
:su1~sa •..••...•• 
Dinamarca ....•• 
Bulgaria ....... . 

I 
;... ...... 
:;'8 cn 
cd~.s 
"Coe 

o.. o 
.:1~~ 
O"' E-e 

24.048 FI';), .. .. 
1:3.440 R.us .. .. 
12.800 Aus .. . 
12.640 lng ... . 
ll. 760 Ali .. ,. 
9.8 18 ltill, .... 
7.360 Hes ... 
5.848 E. Un. 
2.520 Arg ..• 
2.~32 TUl' ... 
2.150 Por .. .. 
:~.088 Bel ... . 
l. 9fi0 B1·a .. . 
1.80.'3 Rom .. . 
1.140 Hol .. .. 

G60 Scan .. . 
576 Gre .. .. 
472 Bul. ..• 
:340 Sm· .... 
280Din., .. 
232 Mex .•• 
.208 Suis,.. 

1.000 F1•a •••• 640.000 AH .... 
720 '\rg . . • 480. O'JO Rus. 
544 Por.. 41ü.OO'J F'ra .... 
480 Hcs ..•• ·108.1JOO E. Un. 
4M I-Iol .•... :376. 000 Aus •.•• 
472 Bel. • • . 307.200 Ing •... 
321 Ita .. .• 30.~.400 Ita ... . 
160 Ing •.. I ~~O I . 600 Hes .. .. 
122 Gre ••.. 274.400 Bel. •.. 
120 Aus. 251.200 Bra •... 
115 All .... 227.200 Tur, ... 
104 Rom ... 196,000 Arg ... 
91 SOl',,., 183.600 Scan(l. 
G7 Rus. .. 120.000 Hol .. .. 
62 Bra . . I 10rJ.OOO Por ... . 
20 Tm· . . . 10-~. 000 Rom .•• 
17 Dln. . .. ~H .400 Suis ... 
17 Suis .. , 84.800 Mex ..• 
18 Sca.nd.. 78.-100 Gre ... . 
8 E. Un. 77,600 Din .. .. 

- Bul.... 55.000 Bul. ..• 
4 Mex.,, 34,•100 Sor•,, •• 

"1.640 Ali. ... 101.600 
3.880 Fra .. .. 
.2.840 Iog .. .. 
2.520 Arg .. 
2,344 Bel. ... 
2.320 E. Un. 
1.384 Hol. ... 

741 Aus: .. 
390 Por .. . 

.'352 Suis .. . 
342 It<1 ... . 
286 Hes ... . 
27B Scand .. 
260 Gre .... 
245 n.us, •• 
190 Din .•.• 
148 Rom ••. 
120 Ser .... 

91 Bra .•. 
81 Bnl. ... 
07 Tur. 
50 ~!ex .... 

73.600 
71.200 
62.400 
57.600 
56.800 
49.600 
49.6}0 
47.200 
44,800 
42.400 
40,800 
37.600 
i~B.OOO 
:~4.200 
32.800 
32.000 
23.200 
20.70(} 
17 .t>OO 
14.400 
8.800 
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B1•azil 

Estado da divida em 10 de setemoro de 1803 

I~TERXA 

Apolic~s de 

-4 % - Lei de 15 novembro de 1827 .........•. 
~ % - DccJ•rto de 15 deser.cmbro do 1R68 (ouro) 

1/ 2 'Ó - Decreto d3 9 de julho de 1879 (ouro) 
5 % - Deceeto ele 29 de novombl'O de 1897 •..•• 

Emprestimos de 

1883 - 4 1/2 % •••••.••••••..• 
1888 - 4 1/2 Vo ••••••••••••••• 
1889 - 4 % •••••••••••.•• .••••• 
1895- 5 % •••••• · •.••••••••••• 
·Funding Loan ........•.......• 
We.·d.ero of Mina~- .•........•... 
Rescission .:1 % Bonds 4 r·,ó •••• ," 

EXTERNA 

Libras 

3.207.000 
4.823.300 

18.388.200 
7.331.600 
8.()13.717 

. 3.388.100 
14.605.680 

Ütll'O 

'2l3 _;j.H), 714.95:3 
G.710.000.000 

20.5,19, (l()O, 0(}0 
2:3 • G89 • 1 · ·o. 7 52 

Ouro 

29.04.0.000.000 
-t2. 873.777.778 

l ·:i3 . 450. 6G6. (:)(j(:j 
()5.1 09.777.777 
7G.5u6. 377 .GG7 
;:;o. liG. 44:1. 44 4 
129.8~8.266.067 

G4H 

Papel á 12 

-180.-175: G08$ô·l·t 
15.007: !100$000 
46. 235: 2;)f):, 000 
33.300:085$175 

Papel a i2 

G5. :~40: 000$000 
96.466:000$000 

:367.764: 000$000 
l <16 . 682: 000$000 
172.274:340-;;000 
67.76~:000$000 

292.113:600$000 
------ -------~.:- ---------

60.417.597 !):37 .045. :310.990 l. 208.35l: 940$000 

·Ouro ....... ..••..•..• , .••.....• , ...........•• 
P;.1,pel ('12) ..........•....••.•••.............. 

.Juro e ttinortização ...................•....... 

801.5<10. 22 l. 704 
1.803.460:9838819 

Papel 12 

91 . 7:17: 0:34*-81.3.2 

(Importação e 
OXtJOl't.o.c;Õ.O} 

1Iollanda, •...•..•.•• .•..•••••..•..•.••••..•• 
Suissn. ..•••••••.•.•..•.••.•...•• ,., .•••... 
Belgica •... , . .•.•••.•.. , , ...•..•••...••.•.•. 
Scandina. via •••..••.......••..••.•••..••.•. 
Ingl<tterra.. , ••..••.•.•••..•..•.•.••• , •.•.•. 
Dinamarca .•..... , .•.•. , •.....•....•....... 
Chilo ••••....••.•.•..••.••....•••.••..••.•• 
.Allemanha. ...•.••..........•....•.••.•.••.• 
França .......•...... , ...•...•.. , •..•.••.•.. 
Al'gon.tina ..••.•.•••••.••.•••.••••••.••.••. 
·Tul•quia ••..•••...•.•.••••.•..•.•...•••.•••• 
·.Estados U nl<los •••••••.•••••••••• , •••••••••• 
titorJlani(t, ...........•....•...•......•..... 
·Greci<.~ ..............•.... •....•....•..•..•• 
:rtalüt .•..•..•.•..••.•.•.•....••.•••...•..•• 
1Portugal •...••.•••••.••.•••. , ••••••••••••• 
;liespanha . ................• , , •....••.... , .... 

'llvl. V 

lmporíaç,io 

•)l!J.200 

308.800 
2GS,(j()0 

264.ROO 
204.800 
181.600 
143.200 
}06.400 

})1.200 

f.I0.400 
t39.BOO 
48.E-JOO 
·Í4 .800 
.J.•J.OOO 
m.ooo 
.L400 
:8.401) 

5ll.200 

208.000 
229.600 
152.::!00 
144.800 
122.400 
194.:300 
82.200 

84.800 
1:3::} .400 

40.090 
78. ,100 

·zo.noo 
-~o.noo 

:!H,jlflll 

·m,qrHJ 

:u,ont; 

11 lo 

121 ,') 

148 ;~ 

1!6 :~~ 

174 )) 

141 » 
148 » 
73 i) 

!.29 I> 

107 i) 

68 )) 

174 ~~ 

1)2 li! 

:~24 » 
1:37 ,, 

I IM i!. 

172 "" 
};5; ' 
i.:t 
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1\.ustria ••••..••••..••.••.••••.•••....•..•• 
Brazi t •••••••••• , •••• , ••••.•••••••••.•••••• 

>> • ' ' .................................. . 

J'Iexico ....•... , ....•......••..•........... 
Servi:.t. , •....•.• , .•.••••..•.•...•. ,. .•••... 

Bulga.ríQ ...........•.••...••.............. 

30.400 
24.500 
27.700 
18.400 
14.400 
13.600 

36.000 
50.600 
43.200 
11.200 
20.800 
12.800 

84 « 
48 ({ 

64 ((. 

167 -(( 

70 )) 

106 ))-

Brc~:~it 

1901-Imturtaçã.o ................... . 415.058:516$000 
471.114:120$000 
860. 826: 694$00:) 
735. 940: 125$01)0 

190.2- » ..........••••••••. 
1901-E:JC:t>ortaçlo .•.•.•... , ......•• ~,. 
1902- » ••..•.••....•..•.• ··~ 

PoJ.eraos- é o quo se c:onclnc dv estado 
das nos~as fiuanr;a:) ; devemo~ - é o que se 
conclue do estado da nossa marinha. ad· 
quirir '\''as os de guerra. 

Doao te dos q uadr·os aciOla., q ne uão repre
sentarã'.o sem duvida. a. c~u.ctidão dos alga
rismos, pois tot·ão estes de so.ffrer a alte
ração r0.1ativa á eomparaç:'Qo e cliscrirninação 
dos impo::>tos c de~peza~ gerat:S e parciaes, 
mas cuja P>l.'opor·cioní1lidude nn.o (lovorá mo
dificar ~f!l muito a ordcJ')l em. que se acham 
as naçõ~s. o Bri.tZil é um !los :pa,izr.s, confron
tados sóroonte ul' u.Igari:::tnos de de)'·pezas, 
em qutJ o povo menos co!lconc p:u·a. as ver
bas orçLtroenta.rias. 

mos dentro de um bazar. Antes, po1·ém, d~t 
i'evisão constitucional. quo se impõe, parte 
do sorviç~o póde ser melhorada, e até mesmo 
na. auscncia de tantas leis complementares, 
muito g-a,nha,rlamos com a mão posadu. 
du Mini.-:,tro fazendo sentir o a.drnin is
üador. 

Afóra c3to cttso de cvoluç,ão organizi1dora, 
nã,o vao compromettida, a vida finu.ncial do 
Ikazil e sào má os braz.ileh•os os q nc fttzc·m 
côro com a animosidade ou <~ ignora.ncia dos. 
e1;tranlws, entre os quaes é de Lamont<tr o 
St·. Leroy Beaulicu, e q uc não possuem uma 
alma b:tstantc nobre pa.t•a colloca.r acima da~ 
it'ritaçõos do seu incUvidualismo a pureza do 
sentimento nacional. E causa mesmo dô 
áq ncllc dos nossos patrícios, que pt~ctonde faze1· 
bt·ilhar· no s~enario do uma, crise oconumicé\ 
a phantu.smagoria de uma, instituiç~üo para 
semprocundcmnadanaAmoricaroqueprofer<: 
suhstituü· voz:es proveitosas por ochos perdi
dos no SJ,nctm~rio deserto do um<.~ synagoga. 

E' cN't0 qnc neste conctl1·so, exeoptuadu o 
de cort'cSPonLlenl'iu. COI'll tL 1•onda, cumpre 
attnndo~· para a:-; condições propt'ÜI,S da popu
laçiio-.. ~LLPaeidade piLJ·a :~ tt~~ ~tção. Mesmo 
neste sGotido não ostíi totJt\. cxpluriv.la a at•oa 
tributa,vcl, embora a pOlJI'eza do povo, que 
não elllpar·elha com a do u.llemfiu, que é o 
majs or~erado do mundo. Pol' ou·tro Ia.du o O paiz vaeá garra-é n.grita. inconsciente 
system~ tributaria mal oruennJ.o, a suscitu.t• dos eternos desanimados, que se fazem pt·e· 
lutas c<:>ngrossionaes entl'Q o.s Estados e a goeiros do desgraç:.J.s ima,g.inarias e guo on
Ropublicl.l, imperfeitamente discriminado e feixam na sua bagagem líttoraria uma meia 
em tantos pontos vexatVt•lo, excessivo em duzia de conceitos, vasios o sonóros, qno an
um. diJGínuto om outro, limitado poe tantas daram a catar nos momentos fraco:-:~ dos 
soberaJJ.iílS e pot•ellasin vn.dido, precisaser rno· nossos g1•ande.~ homens. 
dificaJ.o; :nas a?tes elo tudo ctHnpro que o SOP· Revolta da dosospora.nç~a dos oApiPHo~ 
viço pttbltco se,) a rn,dica.l!ll~nte reorganizado. de bois e do desanimo do.~ oz•ganismos dopau-

Amal'ga í'allar neste a~Sllil1Pto, roas é certo parados, que. não !u~ta.m ~o.la vida o ~~o 
que ern. p11rte 0 servtÇO publico se acha concorrem p.~ra o e~l?rande~1mento patrw. 
em dcs0 r,iem, d~víd~ J>t>iOCipalmonte ao furmo.ndo o gt•up_o,,, JU. c~as~~ficado entt•o os 
modo d~ :;ua orgamz;~çao, A ningucm escapa, I rumanos, dos ~cJo.~os atarefados, que tudo 
o facto, porque a denunci\t dellé clama em róem e uesper(hçam. 
todos o~ ouvidos. Fuz-~o tarde pa1·a haver Afastemos a nossa vis~a. dessa improh:» 
-!D.cnos pulitica o .mais ~dll;linistração, e a tarefa, de quo so occupam os hospedes do 
1<lúa artl.adureceu, J'!:, é Ill:_t,lorla, dtl ma.is uni- patriotismo, o volvamos intot'<lf:o\Sados olhos 
dadc. nersGa fedc~aça,o coJ)fodC~ada; de lu~r- para o mar, aftm de quo não nos illudamos. 
moma nesta va1:•edada, qno fu1 vasa1a fóra gmquanto a Inglaterra ostenta, 114 cou~ 
doH molde.~ nac10nae$, e tla qual no:; acha- raçados, tL F'rança 73, a ltussia 50, n. Alie· 
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manha 50, os Estados Unidos 46, a Italia 30, 
a. Aust1•la. 2-1, a Al'gentina ll, Dinama1·ca 10, 
Chile 7, o Brazll concorre com 4. 

E de que modo~ 
Com o sou melhol' navio- o Riachualo

com o deslocamento de 5. 791 toneladas. do 
velho tempo de 1883, empurrando yagarÓs<1-
mente timas ~om·aç:a~; irrosistentes, a lentos 
disparos de talvez 10 minutos, pela frente de 
nm Jlagestic, de 0 1liagestic, todos com o 
deslocamento cad<~ um de 13.140 toneladas 
e dos quacs o mais antigo data de 1894. E 
ollo ahi vao na mcsquinhoza do sur~ força, 
na humildade de seu poder, na pobreza du 
~eu custo de 46l.482libras, que desafiam as 
378.321 do .-lguidaba,1., conduzin:lo a mais 
i.tlta autoridade do paiz para saud.ar na:-; 
a.guas do Prata o pavilhão do Gw·ibf!üli, 
que consumiu 681.240~ do Son-Jfarlin, que 
consumiu 66-1.600 libL'as. 

Si elo cPuzeiro dos couraçados passarmos ao 
dos cruzad.orcs, obsor·va.remos umt~ ~ó estreita 
visivcl-olJwTo.:o -a. guiar dons antiquados 
typos juntos ao 'l'aíí?U.ndw·J, tonel lle Danai
des, p;u·a cortarem no occeano 225 cruzadores 
da Inglaterra, 72 da França, 56 ela Russia. 49 
da All(lma.nlla, 49 dos Estados Unidos, 42. da 
Ib.lia, 27 da, Au::;tl'ia, 11 do Chill', lO da 
Dinamarcr1, 9 da, Argentina e att\ 5 do nosso 
vencf'audo, alquebrado e exlmusto genitor. 

Olhemo.~ com solicitude para o mar, assim 
o :.tconselha. u exporünontado marinheiro nas 
traiçõe.~ do occmLno c nas vicissitudes da 
guet'rtt, e em cuja.s mãos a foL·tuna. do Brazil 
poz o leme da nilo que poder·â encorrar um 
dia o corr.Lçilo afflido o a esporu.nça da Patl'ia. 

arbítrio de cad~ ministro, e portanto mal
bat·abtlos. Que os officiaes superiores da ar
mada sintam o peso da respunsabiliJade pela 
applicaçfto da.s nossas economi<.~.s, igual a essa. 
outra suprema da garantia dos nossos dest.i
nos. E urn<t grande responsabilidade j;í. lhes . 
vem do pttssado, assim o confessa o ultimo 
relatorio da Marinha, quando o illu:-;tre Mi-· 
nistro, olhando com solicitude para o mar, 
affirma. e prova que a Republica tra.nsanuin<.~. 
utilizou melhor <lo que nós a fortuna. pu. 
blica.-Laurindo T'ill1. 

l'Aru:cER DA comnss:\.o 

A Commissão do Orçamento tendo ex
aminado it pt•oposta. do Governo, (~ de pare-· 
cm• qut:> sGja submettido á Camara elos Depu
tados o seguinte projccto de lei: 

A1·t. O Pt•esidcnto da Repnb\ica (l au-
torizado a J.espender pelo Minist.erio da Ma
f'iolm, com (•S serviços designados na:; so· 
guinte~ vorbas, a quantia de H7:800$, ouro, 
e 28.884:913~'~38, pap'el : 

I Sccretinü U.e E::tado ... . 
2 Conselho N<LVal ......... . 
3 Quartet-Generu.J ......... . 
4 Supremo TribunaLMilita.l' 
5 Contadol'ia. da l'vfal'inha. 

208 6i6~~000 
4() 840$000 
97 08lSOOn 
?G 040$000· 

Enca,remos a porspecti v a que ofl'm·ece o 
nosso ongarmdol' po(lcn· maritimo, l'elegu.do 
hoje :para. uin logar quasi humilhante; a~sim r 
iniciou este nwvimento reparador na uctual 
legislatura a oloquencia. escripta do fund.ado 
parecer n. 182 da i Ilustro Commissão de !via
rinha o Guerra, claboratto pela formosa 
penna do Sr. Carlos Cav<tlcanti.· 

A ugmentado de nw.is 
2:481$0 O senrlo de 
1:281$ parrt mais um 
servente, pal'a, paga
mcn to iW::l sorven tes ele 
mais um dia do anno 
bi:~scxto o pal'a rnab 
l:'WOs a um l"cscri
ptllrario em virtudo de· 
sontcnç~a do Supl'er,nu 
Tdhunal Federal de :w 
do novembro de Hl02. 
man . .lada, executar pelo 
Governo. Diminuído de 
l :500$ p:Jla. extincção 
<lo cargu de auxiliar d.o 
archivista, que será ex
et·cido por um servente. 
Sendo o a.ugmento a.o 

Recomponhamos a A1·mada e nã.o mais o 
historia,uor patr·iotn. espalharil as flores das 
suas, CiLH3 são as no~sas saudaclcs, sobre a 
){al'iuha. do out1•'ora. 

Quo us nossos brnvos marinheiros se con
oontmm om torno dcsto progt'amma de Go 
vemo para. o. ptm;istonoia do um plano uni
fol'Oll!, quu 1'11StU.Ili'O o potlor maritimo, cuja 
tb.Jta.. ahi vom monoionu.dn. nn. mensagem do 
Proaitionta liJustr•o, pat•lt quom uJiluom todas 
a.s osporn.nc.lQ.S pa.tt•lotiot\ij-«A noss&. marinha 
elo guel'l'a. uão sat.h;fnz os desejos i aspira
(;õos do llttiz. » 

Que esta oriontnçii.o pcrsisl.lt paL·a C!llC Od 
dinhcitto~ publicos não soja,m c;tlli.Llizauos iW 

t odo de 981$000. . . . • . . 235 224lii;OOG 
6 Commissariado ger·al. • . • 4!3 76U$0UI> 
7 Auditoria. • . • . . . . . . . . . . . 21 782.~00(J 
3 Corpo da Armada. Dimi-

nuído de li: 100$000 
sendo 2: 700;$000 pel<l 
reducção do 120 a 90 a.s
pitantes c de 14:400$000 
pelo paga.meutosómento 
a, um \'ico·a.lmh·a.u te 
em voz de dons almi.· 
mntos do quadro Qxtra
ordimu•io na impoi'tlLO· 
c in. f.ln 9: 0011~000. , • . . • . ~. C•ÍiCI: l ·ltt$1J0Ú' 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:18- Página 35 de 36 

ANNJ~ES DA,. CA:\IARA 

. 9 Corpo de Marinheiros Na
cionaes. Augmentado de 
126:761$360 pela insuffi
cie:ncia da ve~.'ba pro
posta pél.l'a ·fardamento 
das praças do Corpo de 
Marinheiros Na.ciooaes e 
Aprendizes Mar~.nheiros 2.108: 14i$220 

·lO Corpo de Infa.ntariade Ma
rinha. Augmeotado de 
mais 33: 750$667 _pela 
in::;ufficiencia da verba 
proposta. na rubrica Ma
terial pa.t·a. fardamento 
(ma. teria. prima.) .....• _ 3:36:719$327 

! 11 Arsenaes. Dimlnu·ido de 
150:000$000 par-a paga
mento, na rubrica o~ta
belecimento naval de 
Itaqui, de Montepio a.os 
opo1·arios dos· ex&inctos 
Arsenaes do Pernam-
buco e da. Bahia. . . . • • 3. 759:44.6$278 

12 Capitanias de portos. Di
minuído de ·1 :260$000, 
sendo 540$000 por me
nos um paGt•ão e de 
7it0$000 por menos um 
foguista na rubrica 
Pernambuco........... 431:299$000 

!3 Balizmnento de portos... 50:000$000 

14 Forçn. Naval. ........... 4.128:0798154 

.15 Hosp]tacs ........ I I I. I 1 I. 3i9: 181$000 

.16 Repartição da, · Carta, 'Ma-
rítima. Diminuitla do 
78: 0808, sendo 80: 000$ 
:para u. cons Lrucçãu de 
dous pharóe:s de 3a. clas-
se, um na co:::~ta do 
Albardão e outro em 
Pernu.mbuquinho, no 
Rio G1•aude do Su1, e 
pelo augment· • de l :920$ 
conforme a ob:servação 
final da tabella ...•...• 

17 Escola Naval. Augmen-· 
tado do 400$ de gratifi .. 
cação ao director da. 
Bibliotheca e Museu de 
Marinha ......••..... , 

:i 8 Reformados, .. , ••• , .• , .• 

19 Companhia. de In v a. lidos. 

r-20 A1•ma.mento c equipa-
1nento ...••••.••..••.. . • .• 

1305:8130$000 

386:400$000 

677:021$609 

133:477$000 

100:000~000 

21 1\Iunições de bocea ....•• 7,548:869$650 
22 ).{unições navaes. Au-

. gmen tad.o de 50: 000$ 
pela deficiencia da ver.;. 
ba proposta para, al!qui-
siçã.o de _artigos de 
~obresalentes para os 
n::tvios, corpos e estabe~ 
lecimentos , inelusive 
l'epartições da Marinha 1.350:000$000 

.2:3 jfaterial de construcção 
lli~Val ••.•••••••••.•••• 

24 Obras .•••..•...•..•..... 
25 Combustível. ....•.....•• 
26 Fretes, etc ............ .. 

1. 350 :.000$000 
480: 000$000 
900:000$000 
220:000$000 
2lO:OOu$OOO 27 EYentuaes ••...........•. 

28 Commissões em paiz es-
9'angoiro- otwo -réis 97:800$000 

Arfi.: Fica o Poder Executivo autorizado: 
a) a ~vender o ma.terial reputado inutil, 

aproveittmuo o producto da venda nos re
paros do materia1 fiucma.nte e proprios na
cjonaes; 

b) J, de::>pendor a.té 19:000$ com a acquisi
ção de apparelhos, machin.ismus, etc., que 
habilitem o la.b.n·atorio do hospital a. prepa
l'<.l.l' productos pharm.~oceuticos e a dispor de 
um gabinete de ctnalyses chimicas e broma
tolod·icas, abrin,LO o n.ecessttrio , credito; 

c) a manclar impl'lmir n<.t Imprensa Na
cional o catalogo da bibliotheca e Museu du. 
Marinha,; 

d) a abrir o credito supplementar nocessa
rio para occor1•er a.o pa,gu.monto de venci
mento::; c Vt\ntagens e material, ti, medida.. 
q nu se for preenchendo o numero de praças 
do coPpo de mal'inbeil•os nacionaes, até o li
milie marcaLLO na, lei de fixação de forças; 

e) a mandai' c'.mstruir, para exporíencia, 
os submarinos de invenção ·nacional que 
forem julgados acceiéaveis depoi~ de ouvidas 
e pul)licadas as opiniões competentes sobre o 
a:ssumpto, podendo para esse 11m ab1•ir Cl'e
llito a.té a quanr.ia de700:000$000 ; 

f) a nome~u· dous a.dd.idos milit~res, offi.
ciaes superio1•os, sendo um n<t Europa e outro 
nu. Amm•ica do Nut•t•:, pm•cobendo, além do 
soldo, etapa, e CltnntitaGivo pal'a Cl'iado, a 
gi·atifl.ca.ção de commando de navio cot•res
pondente ás sua~:~ patentes ; ... 

g) a m ~ndar praticar otnciaes da armada 
em offi.cinas e estabelecimentos navaes e~
trangeil•os até o maximo do seis e b.em 
assim até quatro dos engenheiros navaes, que 
tenham de compl~tar o curso a que são obri
gados pelo respectivo l'egulamento, vencendo 
os mesm,>s o1ficta.es, além do soldo, etapa e 
quantttativo pa1•a c1•iado, a gr1ttiftcacão de 
connna.ndo, confot•me a patente, devendo re· 
cahir a escolha entre os offlciar.s subalternos, 
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ILJ a n.brir o credito até 650:000$ para Publica, em substituição <i conclusão do pa
occorrer ás despozn.s com: as viagens de na- recer n. HJ6, deste n.nno, du, maioria de~ 
-vios da armada. que, porvcntur:t, sejam feitas mesma Commis.~ão, autorizando o Governou. 
a portos estrangeiros, nn. vigoncia lles m lei ; conceder, no corrente ;wno, uma, segund<L 

i) a reorg;mizar o Con::;elho Na\-al c a respc- époc~ de exames aos es tudantes de prepa-
ctiva secretaria, ficando o a·~ to para execução ratorws· ; · 
dependendo de , approvaçã.o do ( ·ongres:;o ; 

j) a revm· o regu1amcmto da Escola Navai Bad_iscussão do projecto n. 234, de 1903, 
.iU.zendo as a ltcraro·õcs quojn1gar conven-ientes autorlZ<lDdo 0 Puder E~ecutivo _a abrir ao 
evendo, porl:m, ter execução depois da, Ministerio (h Justiça o Xegocios Interiores o 
ilpprovaçã.o do Congt'esso. credito e:dt·aordinario de 4:0Wl$ par~t paga-

Art. Fica. derogado o art. lü da lei mento, no })Priodo do l do setembro a 3 l de 
n. 3.018, de 5 de novembro de 1880, para o rlczcmbro, n.os profcs~oros das ct.tdeirn.s de 
fim de poder o Governo celebrar contractos logica. e do littcrat.um, recentemente croadn.:~ · 
por tempo nunca maior do cinco aonos 00 Gymna.~io Nacional; 
quand.o estes V(3l'::l(u •cm sobL'e alugueis do 3a discu:::são do projecto n. 228, de 1903. 
casas, construcç:ões naY<WS e Hlumiria<;ã u de autorizando o Poder Execu"Givo a abl'Jr aó 
fortaleza8, ilb :~s do :i\'Iioisferio d<1 Marinha o Ministerio da. Justiç ~ o NHgucius Iuteriures o 
n11vios de guerr11 ou f'ol'necimento do agmL a. credito de 100:000:) supplementar á rubricu. 
qualquer de::sas dependencias. l4a., consignação-Diligencias policiaes- do 

Art. Continún. em-vigor oart- 10, lettras e art. 2° da lei n. %7, de 30 de dezembro de 
o i d<.~ lei n. 834, de 30 de dezembro de 190 l e 190.2 ; 
art. 1~ da· 1ein. 652, de 2.3 de ·novembro de 3 a· - I . 
1899~.fic"anflo ·exteDSÍYO ÚS praças e inferlore:; n . J.SCUSSaO C O proJecto n • 185 C, d 3 1903. 
asylados, aqi..lartoládo·s, 0 abono qne íhz da. com o parecer sobre emendas· offerccidas· 
etapa :1. mulher e um filho do as)·lado ::tqnar- para 3·,· discussão do Pl'ojecto n- 185, deste 
telado no Ministcrio U.a Gner1•a, e cujo casn.- ·anno, que fixa a despezn. do l\Jinisterio das 
monto se houver realizado ante::; da invalidez. Relações Es.tm'lores para o es.ercieio de 

Art. A applicar os sa.ltlos das -verhêtS 1904· 
consignadas notn•.t. 9o, ns. 23 .e 24 o art. lO, Se;:mnd<t p-t.rte (ás :~ l /2 horas ou ante . ..;): 
lettras F e K da lei n. 057, de 30 de dezem-
bl'O do 1902. aos ::::erviços constantes dos Continnaç:?to da. 2a discussão do projecto 
mesmos artigos, com os.clusão das qnantia::l n. l 16 A, do 1903, (do Senado), isentttndu do 
destinadas á acq~isição de um rebocador ou pagamento do impostos de importa.çã.o os 
-laucha para a capitanüt do Porto do Pernam· mu.tcl'iaos importados pela Municipttlidade 
buco,á construcçãoda lava.nderi<~.depositode de . Flurianopolis para u fim ox.clusivo de 

1 l Sf'l'em empregados em obras do e:;gotos, 
a;gua 0 esgoto na 1~sco n c 0 Aprendizes "Mari· · abastecimento d.e agua, illuminaçã.o e viação 
nhejros no Estado das Ala.goas e ao prosegut-
mento da construcção do monitor 1J1w·ail-hiio. orba.na da cidade; 

Sal<l. dasCommissões, 24 dcsctembrode 1903. Continua(,,ão da, 2:1. dtscu"s~o do projecto 
o. 329, de 1901, declarando da compotoncin. 

- Ccrssfano do ..~.Yascimento, presidente. - 'privativa da Uoião decretar imposto, sobro 
Lau1·indo Pila, i'elatol',...:..:_ f!nizio de Ábren. . · goneros de origem estrangeira, o dando ou-
- Ji~·ancisço Ve~ga . ....:. H'al~cisco Sá. -U1·bano tras proYidencias ; 
Santos. --'-Oornelio i:lct Fons~êa. · 

' Continuação da 3a discussi'~o do pr~jecto 
O ~r. PI .. eslden.te- EstanJo a.de· · n. 170· A. de 1003, substi&utivo do projecto 

antada. a hol'a, do:~igno p<tm amanhã! a se· n. 105, de 190~, que regt1la as nmrcas de 
guin&e o1•dem do diu.:· :propriedade dos animaos muar, cttvallttr e 

P.L'imeira parto (até 2 1/ 2 hora.; bü antes): 'vaccum em todo territorio· da Republica .. 
3n. discussão do jn'ojecto n. 2:35, de 1903, da Levtmt.a-se·a. s(3ssão ;i.s·3llori1s c 50 minutos 

minoria dn. Commissão de Inst.rucçfi.o e Saude da tirde. 
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92a SESSÃO EM 213 DE SETE:MERO DE 1903 

Prcsídencia do 81·. Paula Gtti'ínarttes 

Ao meio-d.ía procede-se á chamad\1 a que 
.respondem os Srs. Paula, Guimarães, Alen
c<u· Guimarães, Thomaz Accioly, \Vanller
ley de Mellllonça, Joaquim Pires, Eugenio 
Tourinho, Antero Botelho, Luiz Domin
gues, · Rodl'igues Fernandes, Sergio Saboya, 
Tavares de Lyra, Eloy de Souza, Fons.1ca e 
Silva, Paula e Silva, vVa,tfredo Leal, Abdon 
Milanez, Teixeira de S<t, EI•mirio Coutinho, 
Celso de SoliZa, Bricio Filho, Pereira de 
Lyra, Esmeraldino Bandeira, Cornelio da 
Fonseca, Euzebio de An.drade, Arroxellas 
Galvão, Rodrigues Doria, Joviniano de Car
valho, Feli~balto Freire, Domingos Guima
'l'ães, Sa.tyro Dias, Vergue de Abreu, Tolen
tino dos Santos, Paranhos Montenegro, Ro· 
drigues Saldanha, Bernardo Horta., Heredia 
de Sá, Fidelis Alves, Galvão Baptista, Silva 
Castro, Laurindo Pitta, Henrique Borges, 
Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira Bran
dão,Gastão da Cunha, Ribeiro Junqueira, Car~ 
neiro de Rezende, Bueno de Paiva, João Luiz 
Alves, Adu.lberto Ferraz, Callogeras, Carlos 
üttoni, Manoel Fulgencio, Nogueira, 'V'en
ceshto Braz, Moreira da Silva, Jesuino Car· 
do.:lo, Rebouças de Carvalho, Arnulpho Aze
vedo, Panlino Carlos, Alvaro de Carvalho, 
Candido Rodrigues, Hermenegildo de Moraes, 
Filho, Bernardo Antonio,Costa Netto, Aquino 
Ribeiro, Lindolpho Serra., Candido de Ab1;eu, 
.Carlos Cavalcanti, Lamenha Lins, Pélula. 
R::tmos, Jnvent.\l Miller, Barbosa Lima, Do
mingos Mascarenhas. Cassia.no do Nasci
mento e Vespasi<1..no de AlbtHtuerque. 

Abre-se a ses3ão. 

E' lida, e posta em di:::cussão a acta. 

O Sr. Caloget ... as-Sr. Presidente, 
a proposito da publicação hontem feita no 
Diario de nossos t1•abalhos do um discm1•so 
que ultimamente pronunciei sobre os im· 
postos mter.estaduaes, na outt•a Casa do 
Congresso, um illustre Senador pelo Paraná. 
julgou conveniente a'lditar algumas consi
dei'ações tendentes a p1•ovar a inexactidão 
dos da~es financ3iros mencionados no quadro 
.que vew annexo ao mesmo discurso. 

Evidentemente, n5,o fui a':loimado de adul
terai' cifras que ti v esse encont1•ado em 
documentus offi.ciaes; o que foi di 1.0 1j que a 
.intm•preta.ção por mim dada não fô1•a a mais 
conveniente, não füra. a que mnis se coadu
nava com os f~tctos. 

Em relaÇão á orgi1nização tribntrlria do 
Esta(io do Paraná, dechrou o honrado Sena
dor por aquelle Estado que os algarismos 
por mim citados eram .inexactos e que pt•o
vavolmente a minha confusão fôr~t encontrar 
no Ol'çamento p:1ranaense algumas ütxa.s q11e 
pelo nome pareciam ser impostos inter
e;jtaduaes, quando effectivamente o não 
eram. 

Não ,poude S. Ex. apresentar documento 
compeóbatorio da inexaetidão do meu asser
to. Fo'tneço-o a S. Ex. : é a' redacção final 
deste o1•çamento que está vigorando no Pa
ran:1, para. o exercicio que decorre de 1903 
a 1904. 

O SR. CAar..os CAVALCANTI- O Senadol' 
pelo Paraná não tinha o o1•çamento · em 
mãos, mas tem em sua casa; o quando não 
o tivesse, seus companheiros de representa
ção teem. 

0 SR. CALOGERAS-Na tabella annexa. ao 
meu discurso figm•a o Pal"aná com os alga
rismos de 704:000$, de impostos . inter-es
tacloaes, para um orçamento global de 
2. 823:000$000. 

São os algarismos que decorrem da. lei oe
çamentai•ia vigente, e aquella :;omma de 
70i:OOO$ pt•ovem do agrupamento das se
guintes parcellas : liquidas espirituosos, 
49 contos e tantos; taxa de barreiras, nã'J 
15: 000$, mas 52:000$000 •• , · 

0 SR. CARLOS CAVALGANTI7Porque V.Ex~ 
diz-não~ 

0 SR. CALOGERAS- Porque é a p[trcella 
que figura no quadt•o orçamentario. 

Sal para consumo, 52:000$ ; ·patentes com
merciaes, 550:000$000. 

Esses algarismos não foram inventados 
por mim. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI- Nem S. ·_Ex, 
disso isso. 

0 SR. CALOGBRAS - Pe1•dão, o nJbi•e Se· 
nador, a cujas intonçõea sou o peimeiro a. 
fazet' justiça, acoimou de e1•roneos os da(ios 
por mim apresentados e eu estou argltmen
t .mdo com a lei discutida no Congresso do 
Paraná, sanccionada e promulgada, 

Não ha duvida quanto a este ponto. 
o Sa. CARLos CA.VALCA:"TI- Poço a. pa, .. 

lí:wra. . 
0 SR. CALOGERAS- Qua.nto ao Estt,<lo tlo 

P01·nambuco, a confirmac;ão do qnc euúi!oJSOl''' 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:19- Página 2 de 33 

na · 

foi dada pelo nobre Senador p)r aquelle 
J<jstado ; e devo dizer que, na lei n. 637, pela 
qual foi . promulgado o orçamento daquelle 
Eshdo, para o exercício de 1903 a 1904, 
figura, em vez de 9. 000:000$, cifra quo arre
dondei, a <le 8. 986:000$000. 

UM SR. DEPUTADO - A differença é pe 
quenu,. 

viesse immediatamente rectificar os (lll
ganos, os erros, as falhas que, porvontnra, 
o nobre Deputado n. quern me refiro houvesse 
commettido, no estudo do quadro por S. Ex. 
organizado. 

Este facto não se deu, Sr. Presidente, 
porqtw, incumhúlo pelo::; meus collcgas do 
bancada do estudo desta questão, quo terei 
occasião de discutir opportunamonto, não 
me acha,Ya presente no momento em que 
S. l~x. usou da palavra., por os tu, r em tr<J.
balho na. Commissã,o Especial de Ret'orm<.t 
Eleitoral, não tendo tido, assim. a honrJ. e 
ao mesmo tempo o prazer do ouvir tts pa
lavras pronnnchv:1us por S. Ex. 

0 SR. CALOGERAS- Apena::1 de 14:0008000. 
Quanto ao Estado de Santa Ct~.tharina,- que 

S. Ex. declarou que .tem rc•.nda su.:-~eriur a 
2.000:000$, oifel'eço a mensagem apresentada 
ao Congrosso daquelle Estado, em junho de 
1903, pelo vice-governador em exercício, o 
Sr . . Vidal de Olivcil'a Ramos Junior, men-
:3:1gem que, tL pag. 40, declara que a receita No diu, seguinte áquelle em que S. Ex. 
arrecu,dada em 1902 foi de 1.208:853$000. pronunciou o seu djscurso, quando eu po-

Quanto ao Estado de Alagoas, a que s. Ex. del'ia tomar conhecimento de suas p:davras, 
se referiu, dizendo que, si hem me lernbt·o, 0 não me chegou as mãos, eomo, aliás, ainda 
orçamento é de quantia superior a 2.000 hoje aconteceu, o Dia·J·io do Congresso, sob o 
contos, argumento com a mensagem dirigida. pretexto, dizem os encarregados ou os respon
u,o congresso pelo digno governador, o Sr. sn. v eis por este serviço, de que, mora.nd.o eu 
Malta, em 21 de abeil do corrente anno, do outro lado da bahia, ~~ facil a demora na 
mensagem que d.eclara, á pa.g. 28, que a. eutregn. dessa folha. 
receita arrec:.vJada em 1902 foi de.... Felizmente, para -~ representação do Pa-
1.054:715$000. ran{L, nesta Casa, o illustl't~do representante 

Em relação ao Espírito Santo, quo S. Ex. por Minns Geraes soube fazer justiça ao di
declarou possuir uma t•eceita. superior á do gno cllele do Partido Republicano naquella 
Paraná, devo argumentar com a mensagem 1 terra, o honru.do Senador Sr. Vicente Ma.
.de outubro de 1902, ultima do que tenho chado. 
conhecimento; mensagem em que vem men
cionado, t~ pag. 7, o computo global dtt rc 
.ceita a.rrocadada no exercício de 1901. que 
foi de 2.409 contos e f1•acçilo. E, finalmente, 
Sr. P1•esidente, em relação ao Estiado do 
Ceará, não quet>enllo clt~u· toda a receita 
art•ecadada o liquidada até 1899, baseei-me 
em ~a.dos fo1•ne~iJ.os p::J.rti<mla.rmente pelus 
·representao t.es daquelle Est,a.do, que decla
ram ex:acta a approximação de J.OOO e al
guns contos de réis, arrecadados no exercício 
a que me refiro. (Soam os tympanos.) 

Vou tet•minar, Sr. Presidente. 
Acredito de~ta fórma ter dado inteira 

re ~posta ás allegações do i Ilustre Senador 
pelo Paraná, e agradeço a . S. Ex. ter-me 
da.do ensejo de mostrar o criterio e cuidado 
.com que procuro me desempenhar dos meus 
deveres (ie representante da Nação. · 

Como confirmou o nobre Deputado, o illus
tre Senador não negou a ver1~eidade dos da
dos cttados por S. l~x.; apenas deu a euton
dm·, como tm fat•oi agora, que o nobre 
Deputado não soube l,ra•luzir, o que, u.liá:-;, é 
muito natural, os diversos }X~ragra.phos da. 
receita compendia<los engloha.llamente no 
capitulo 1° do orçamento do Estadv du Pu
raná. 

Ell'ectivamente, para a arguml3nta<;ão do 
nobre Deputado el'a necessa.r·io que S. Ex. 
organizasse usse quadro a quo se I'eferiu e 
qw.l tenho em mão, quadro quo, infelizmente, 
não ficou completo, o que de alguma. forma 
veiu prejudicar e.;sa argumenta<;~ão. S. Ex., 
então, recor1•eu aos paragraphos di versos da 
receit.a de tod,Js os E~tados a que se referiu 
e ahi, como era natural, lhe succedeu o que 
deveria acontecer áquelles que, não estando 

· O Sr Oarlos Cava1cantl --~a par· de todas as parGicularidades ua. a.dmi
Sr. Presidente, p:l.l'ecel•in, sobremaneira os· n!stl·.J.ção do Estado, principalme. nte a ft.sca.l, 
tranho que, ha.vendo·se dado o facto do nobre nao podem c?mp1•ehender com() se desdobram 
Deputado repre.3entan:o. de Minas Geraea, os dtvet·sos Impostos englobados ness~s pa
discutindo a questão dos impostos inter-esta- ragt•aphos, desde o 1° até o 25 da receita. 
duaes e nessa occasião tendo on:wjo de se re- Roalmen te, pa1•a S. Ex. a taxa ou o im· 
f'erir a uma lei promulgada no Estado do pósto cons1;ante da rubrica 15a. do Estado do 
Paranll., pareceria. cstra.nho, repito, que os Paraná parece que deve1•ia conter um im
•lado:~ n.t.tribuiuos áquellu. lei, não senllo vm·- posto inter-estadue-1; não é assim, por~m. E, si 
dadoiros, nonhum dos representantes desse S. Ex. conhecesse a regnlamAnt,:,4·í,o de"se 
mos•no Estttdo, com assento nosta Casa, • impo.':1to •.• 
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. O .SR. CALOGERAS:__Nã.o desejo pertin~ba1~· deste; o imposto.de exportacao,. dos generog. 
a ora.çãodo nobre J;,)ep~tado; ma~.Lquem O diz de p~oduc,Ç~o estadual que sahem pelo norte, 
não sou-eu. E' o proprw $.enador pelo Pa- ·O s·· . . c . · . · . . . · . ·. . 
ritná quem affirma quo a baso desse:} impos· . . R. AND;roo DE A~REu-Peht barretra. 
tos é<~ importação, sem distincçiio de }Jroce- do Itararé. 
dencia. 9 SR. CARLos· CAVALCANTI- ... pela ba.r-

ren·a do Itararé, como bem diz o nobre 
coltega. 

0 SR . . CALOGERAS-Mas são eSCI'Íl)turados 
debaixo da mRsma rllbrica? 

0 SR. CARLOS ÜA YALCANTI -Já. YÔ V. Ex. 
portanto, que nessa quantia global de 550 
contos podem existir os impostos inter-esta
duaes, assim como aquelles que,re(;ahindo so
bre genoros do pl'ocedencia estrang.eira, des
de que estejam nacio.nalizados pelo pagarnen- O SR. CARJ.;OSCAVAtOANTt- Sim, senhor, 
to dos impostoi!l alfandegarios e incorpora- da · mesma rubricà. . orça.men t<.Lrü~, porque 
dos á massa da propriedade geral do Estado, constHuem renda dessa repartição ar·reoa
fica.m sujeitos ao imposto de con::;umo. dadora do Estado, a qual tem attribuicões 

.pu.ra oobrar todos estes impostos, pela sim-
O Sn, PngsJDENTE-'-D.evo dizer c1ne a dis- ples razão tl.e que, s0ndo nós, cumo somos,. 

cussão da acta. _não comp:Yrta... um .Es~~üo · <.le limitados recursos, não nos. 
O Sn. CAnLos CAVALCANTI- Peço um podemos dar o luxo (le ·crear em uma só lo~ 

pouco de benevolencia a y. gx.. Está em calidad.e'·diversas repartições arrecadadoras~ 
causa o nome de uma po~soa p<ira .nós, digna para cada um dos iml)OStos. 
de todo o acat.amcnto.... . Ha, entl'êtanto, um imposto que S. Ex~ : 

O Sa. CALOGERAS- Perdão, o nome de poderia. tel' tomado~como base para o seu 
S. Ex:.. não ustá em discussão. ;estudo: é o -imposto de: gado par<t consumo, 

uníco que poderia. positivamente cla.ssifi.car 
O SR CAitLos GAYALCANTI- ... espel'O, por- como inter·estadual. . ·. 

tanto, que a toler~ncia , do Sr. Presidente, · 
me per·initta a, conclusão daspoucas palavras ~rsa. CALqGERA.s-Tem razão; não compu~· 
que desejv pronunciar. . ,taL este.. · · . . · . 

Este imposto, portrtnto1 é legitim11mente . · O SR. :CARLOS CA"\'A.LCANTr-Este, eutl·e-· 
cobradv no Estadv ou nos Estado~.~ que se jul- tanto. que t•epresonta, aliás, menus de 1 ofo 
gam no t.üt•eito constitucional de ra·zel-o. da. receita · do Estalo é que. v. Ex. deveria 

Além disso, si o digno D~putaclo conhe- .. te~ co.mputa~o; e sinão qu~1·ía .toma: esse· 
cesse a regularnentação do imposto, veria Cl'Lt~rw, entao, para ~er log1eo, deveria ter · 
r1ue ell.e foi primitivamente caLcado sobre . c~osidet•ado;na orgamza~o do seu quad1•o, . 
os moldes do de patentes em França, que na,o ·só os· Impostos u.ddictot:taes! como tam. 
incide subre as industrias e prolissões; e ·bem o.de polvora e armas de fogo. 
que_,si lloje o modo de ~ua cob~ança póde ser . o Sa. PRESIDENTE ·- Chamo de · novo . a. 
acOimado talvez de Incop.~titucioi~a.l, por attonção do · no1J1•e Deputado. 
esses que a(lvogam a abohçao dos tmpostos · · 
intor~esta~U~~Js,tambem eu, po1• minha vez, . O Sa. 0AR.L_QS· CAV~LCANTi·- Pel'feita.
tonho o 1hre1to. de ipsurgir-me"""":como aliás mente; e obe .uente,. como sou, .ás OI'~ens de 
Jienho feit~ aqui-pslo votQ~contra os im- t V. Ex._, vou fazer :p~m~o ás ponde1•aç:oes que 
postos do consumo lançados .. pela União quJ, entenJ1 dever fazer, na~ só em attençáo ao 
ombo1·a seju.m de tl·ilJutaçtto cumulati11a, se nobre· Deputado po1• Mmas, como tambem 
tornam inconstituciona~s pela regulamon- para · mo~ttrar:lhe que_ o honrado . S~nu,dor · 
taçào que crcou o l'egistt•o, isto e, mu im· pelo Pa.r~ná tmba raz~o quando dtz1a que· 
posto ue iodustril~s e prQ~sõe~. S • Ex. n:ao : h·avla bem llltor;pretado o .laudo 

o hOiwado Deputado, para achar a somma: da rece1ta dlJ orçamento da:quelle Estado·. 
de 703:817$122, ou em numeros redondos Co111. ~S.k'\8 J?alav1•as .dou .. me ,por satisfeito 
704:000$. teve de addicionar ao ím.po~to de · e. júlBo Otér ·cllltiprido o moit dever; (.ll!úito . 
patento commercial-550:000$, mais 52:000$, beri1-··J . · 
do imposto de sal .pa.t·a coosurno-52:000$, . . , . . . . . . . ... 
da taxa de barreiras e 49:000$ d[\; im:porta· .· .Em . soguida é app1•ovada a acta da sessao. 
ção sobre L~quidos espii?ituosos. : .ant~çed~n~9· 

Não foi este o processo de q11e .se• serviu o: , 
nobre Deputado ~ ( Assentimento do S;·. Oa· · · ·. ORDEM DO DIA 
lO[J81'"$ •) . · 

Pois bem; esse.prooosso não foi o mu.is,feliz, O Sa- .. E•n1ea-aldlno o·andeJ-. 
porque nu. tu.xa. do b r~rreira, pur exemplo, ra-Peçlo a·p.altwra. . part.t uma,. expUoa.QãO.· 
uóst no Esiia.flo, cobt'nmo::; o pcrlugir). c·t Mêrn pessoal. 
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SES~ÃO EM 21~ DE SETEMBRO DE hJ03 657 

O Sr. Presidente-Tem a paslavra 
o nobre Deputado. 

E não é só nesse artigo quo se constata a. 
allud!da contradição. 

O !!h. ... E~en1.era.ldino Bandeira 
(para t~nw explicaçcio pessoal) ..:_ Sr. Pee
sidente, eu conheço a necessi tbde de ser 
breve, devo pJupar a Camara. do [~boncci
mento de um as$umpto t(}chnico e da pa
lavra de um orador obscuro (nao apoiados). 

Direi poucJ para termina!' as consider·a.
ções que hontem estava fazendo:> nesta tri
buna, em resposta ao uLtimo <liscurso do 
honeado Sr. presiJ.ente da Com missão de 
Legislação e Justiça. sobre o substitutivo ao 
projl:!cto n. 35, de 1900, qua.ndo fui inter
rompido por se ter esgotado a hora do ex~ 
pediente. 

Entre outras causas, affit•meí eu na sessão 
dc_hontem que S. Ex:. o Sr. Paranhos Mon
tenegro havia sido contradjctol'io comsigo 
mesmo, impugnando vehementemento, em 
seus discursos, uma certa. medida. (l ue eu 
tinha consignado em meu pro.jecto e, entre
tanto, consignando essa mesma medida. no 
substitutivo que apresentõu a respeito. 

Refil'o-mc á medida, já por mim tanto di.~· 
cu tida, de po .• er o Governo entrar em accordo 
o transigir com a:j partes para. pôr termo ás 
acções em que a União ou u. Fazenda figurar 
como autora ou ré, (1 uaudo julgal' is;;o con
veniente aos logitimus intoresses <la adminis~ 
tração ,Publictt. 

No momento em que eu salientava es a 
contrad.cào do iUustx•e Doputaio, diverdos 
apartes me interromperam na, · U.educçiio dos 
argumentos quo estava. proúuzindo, de modo 
que não me fui possi vel r~corl·er então á 
Ieimra do substitutivo em dobate,o que farei 
agora (lendo): 

Art. 4° do substitutivo: 
«Intimado o procura.dOL' da Republica., po· 

det•á olte, <lonko de 15 dias, a cont,ar ua ac
cudação da citação, otferecer os seguintes 
embargos: ...... , ................... ,.,,,_, ; , ....... . 

l~lla. ainda se verifica no n.rt. 6° lcttra. õ, 
do mesmo substitutivo (lendo): 

<<Art. 6. 0 : DentrJ do prazo de tees mszes, 
a, contar do recehimento da. prec.a.toria, nã.o 
se tendo a.i.nda e1fecttlado o pa.gameÍlto, 
potlerão ainda. ~er oppostos os seguintes em-
bargos: ·· · 

«b) de pagamento, de composição, de no~ 
vaçã.o, de t~·ansacçúo, de prescrip(,:ão, sttpeJ·· 
venientes depois do inicio da execuçi'io. » 

Eis ahi. Pola propriít lettra dos artigos 
dtttdos, o sub,títuti v o prescrovo e implícita
rnentc autoríza a t>·ansacçao ent1•e o Governo 
o os particulares depois de intentada a acçr;;o 
jndicial : 

lo, postoriormen te â s::w tença ; 
2°, depois do inicio da execução. 
Como, pois, dLzer-se, como hontem mo 

disseram~ em aparte,qne a. t1·ansacçr.ro de q_ue 
tratava o substitutivo era um acto ou um 
contracto anterior á. proP,Ositura da acçã.o ~ 

Affirmei tttmbem hontom,em meu discurso, 
que o illustre Sr. presidoute da Commissão 
do Justica foz in novação a.o processo vigente 
da ex~cucão contra u. Fazenda Nacional. 
·Uma dessas in novações é a croo.ção dos se· 

gundos embargos, que vêm instituídos no 
art. 6' do subs&itutivo. . 

~ssos segundo~ embargos, que jamais o~is· 
tiram em lei alg1zma. promulgada durante 
os dous regimons políticos <!UO temos tido, 
são redundant.es,sobl'e ser vexi1torios. 

Taes emba1•gos, salvo o que vem previsto 
na lettra a do aet. 0° e que trata d~ · hypo
these du. restituição, consistem na mosma o 
i<lentica mataria ,já prescripta.no art. 4(), 
lottras b o d, e que o procurador <la Repu
blica. pode articular sob a f'órma tambem 
de ombargos. 

.E', p:>is, inacceitavel esgll. p:.lrL'te do sub· 
stit.utivo. 

à) de pagamento, novação, de t;·ansctcçcro, 
de prescripção, supor"'enicmtes depois da sen· 
tença, ou não atlegados c decididos na causa. 
principal.» 

Ainda, sob outl'o ponto d.c vistn., se póde 
ct•iticar o censul'at• com procedencia as me
didas consignadas nos citados arts. 4° o 6°. 

ltefit•o-me ás épocas ma,rcadas pelo mes· 
mo substitutivo, em que so p6le verifictLr o 
pctfjrmwnto, a nouaçao a transacçao e a p;~e
sci·ipçüo fJ.uo constituem mate1•ia de embar
gos c que ao procurador i.mcumbo a.llog:tr 
na execução. 

Or~:~. si S. l~x. em seus <Iiscursos tanto 
combateu essa. a:utol'1Zal,lão, quo implicita
mente om meu·.projecto eu <lava ao Governo 
de poclcr· on~1·ar . em o.ccor~o c ·fazet• tt·an_s~ 
acc~ão com . a })lrte, paro. pm· to r mo á u.cçao 
:pt•opost~U:, como é ({llO no artigo e lot.tr.•.t. ci
t;a,dos, pt•nscrcvt~ comi) ma.teria. elo nmhal'gos, 
na cxecuçflO con tl'it a, J?;tr.enda, a com.Jw· 
sit;ü.o o a tt•ansacção SII.JICI'vani ente:; rfel?ois t.lt:t 
:iLmtcnç" t · 

\'ol, V 

Dispõe o at•t. 4° d: (( pu.ganumto, nova(:c!o, 
t>·ansacção e p,.rlSC1'ipção SUPERVENIEi'i1'1·:8 TJF.· 
l'OIS DA SI~NTEN('A. 

P1.•cscr•evn o n.l'L (i~>, lol;tt•n, l1: <( JmrJrtm~ntr>, 
composiçt70, nOli~(:lio, li'CtnSIICft.TO, JltC.~t' l'tJ1ÇrTO 
SUl'ETtVt•lNUiNTI·~~ l)!·:I'Of.S Da I.NICIO DA !!:X." 
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. Mas, pergunto á Gamara : o periodo pos
terior á sentença. não é o. mesmo período do 
inicio da cxecw;:ão ~ . , 
- Nas execuç~ões entre -particrtlàres coinpre

lwnde-se a existencia de dous termos para a 
apresentação de . embargos, pois quo;depois da 
S(3ntença na acção, seguom .. ::le a penhoi·a e 
respectivo julgamento, a a.v:a;lia.ção, a publi
cuçã.o de editaes, a éu·rernatação ou a ad
judicação. 
- Mas nas execuções contra a Fa.zenda. em 

quo depois da sentença que Julga o pedido 
na acção não existe nenhum dos ter~os pl:o
cessuaes a . que acabJ de me referir, corno 
estabelecer differença entr3 o período pos
terior á sentença e o período do inwio da 
execução?. 

Simplesmente r edunda.n t.es e vexatol'ios 
são, portanto, esses segundus embargos. 

Antes de terminar •. Sr. PrcsUento, tra
·ta,rei ainda de um topico du discurso tlo Sr. 
Pi·o:':lidonte da Commiss~o do Justi{;a. 

Refiro-mo áquelllt pa1•t;e de ~ma oraç~ao, om 
que S. Ex., a proposito de um pedido de cre
dito para pagamento de um credor da. Fa
zenda, que no júizo fede~al ha.via obtido 
sentença em seu fa.vol' na acção que a re
speito propuzel'a, aJlplaude o procedimento 
do Congresso, declarando em pa,recores , ela
borados pelas compcton tes commissões, que 
nega1•ia verba para pagamento do 'rencido 
nos t1•ibunaes ju<liciarios contra· a Fazenda 
toda vez que so não tivesse procedido á ex
ecução ou que o procurador não houvesse 
esgotado os recursos legaes de que podia 
dispor. . . 
, Mas então, Sr. Presidente, a qüe ficare

duzido o ya.lor dos casos julgados pelos juizes 
e tribunaes ~ . . . 

·A que ficam reduzida::; a independencia e 
a .autonomia do Poder Judiei ar lo da H.epu..; 
bliMW · · · 

A tal respeito, eu peço psrmissão á Ca
roara para ler as palavras, que em sua apre
ciada-Ohronica do Sup1·emo '1'1·ibunal.Pecleral, 
da. edição de honl;em publicou o co,·reio da 
ManhiZ, como·tenclo sido prolerhlas: por um 
dos mais . illustros ministros daquelle i•r·ibu
nal. (Lendo) : 

. ~< O Sr. Luci o de Mim I oHça rola ta um 
aggravo, . interposto por um offlcir~l da, bt•i
gada policial, do dospaeho do jui.z da ex· 
ccução que recebeu pr1ra tliscussâo embargos 
oppostos pela Fazenda. Fodcr,ü. . . ' ....... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

«Inciden·t.emente lê o relator mrtdocumento 
instructivo do aggravo, que ó urri~parccet· da 
Ca mara dos Deputado:-.!, a. proposito do um 
pedido de credito em caso a.nalugo, pat•ccer 
f~m quo desemb:.n•aqadll.mento :-;r) lliscutem os 
l'undamont~~ dn unH~ deeisü.o do Supt·omo 

Tribunal e indica-se a materia infringente 
do julga,do. que a Fazenda deveria oppor me 
embargos á execução.concluindo~se pelaindi· 
cação de se remetter cópia de tal parecer ao 
Ministro da Justiça pa1•a fazel-a chega.r ás 
mãos do procurador seccional da Republica. 

Verbera o relator esse facto inaüdito, que 
é um desacato á independencia do Poder 
Judiciario e urna incomprehensão do nosso 
rogimen de poderes limitados.~> 

As palavras que acabo de ler deverri se 
impor á consideração da Camara, não só 
pela autoridade moral e pelo elevado cargo 
de quem as . :proferiu, sinão tainb3m pela 
grande somma de verdade que conteem. 

E éjustamonto porque a Constituição de 
24 de Feyereii•o inst.il.uiu um regimen d~ po
c:ieres lirhitado::s: qu~ eu. não posso applaudir 
com o iH.ust1·e Presidente d~~ Commissão de 
Legislação o .histi.ça esse procedimento do 
Senu.do o da Camat'a do~Deputados. 

Era. !)(ll_l~ tinha. a di.zor. ( J1lt~ito úe-m; 1rutito 
úem. o ol·ado1· e comprimenlado.) . 

PRIMEiRA pARTE DA ORDEM DO DIA . 

g• arinunciada a 3a.. disérissao ~o projecto 
n. 235, rte 1903, da minoria da Commist:ião de 
Instrucção e Saude Publica, em stibstituição 
á cJnclusão do parecer n. 106, deste anilo. da 
maio Pia da · mesma Com missão, autorizando 
o Governo a conceder, no corrente 11nno, 
11ma segunda 6poci\, de exames aos estudan
tes de p1•eparatorios. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada à votação. 

E' annuuciada a 3i .discuss~o. tio pro,jectq 
n! 234., de . 1903, aut91'.i~an~lo o Poder Ex
ecutivo a, abrir ao Ministerio da Justiça. e 
Negocios Interiores o credito . extraordiuario 
de 4:000$, para pagamento, no perlodo de l 
de setembro a.. 31 de dezembro,< aos professo· 
res das cadeiras de logicq. e de litteratu1•a, 
reÇentemente ct~eadas rio Gymmtsio Na· 
dona!. 

Ninguem pedindo a pclilavl'a, é encerrada a 
dis.eussão e adiada; a, votação. 

E'. annuncin.da. a 3à discussão do projecto 
n. 228, de HJ03, a:.ut01•izando o Podel• Ex· 
ecu·tivo a abril' ao Minister10 da Jtistiça e 
Negocios -Interiores o credito de 100:000$, 
supplementu.r á rubrica l4a., consignação
Diligencias .Policiaes - do .art. 2° da lei 
n. 957, de ~10 de dezembro de 1902 . . 

Ninguem pàdindo a:. palavra., é encerrada 
a discussão e adiada. a ·vut.ação ~ 

E' annunciada. a. 3a. discussão do projecto 
o . 185 C, do H>08, com o parecer :;obre 
emo!Hl:t~ oll'oJ•ocid:1~ para :~'L discussão do pro· 
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jecto n. 185, deste anno, que fixa a despeza 
do Ministerio das Rela';ões Extel'iores ·. para o 
exercício do 1904. 

zonte uma intervenção estranha, traduzid<~ 
pelo trémular. de bandeira cstl'u.ngeira nas 
nossas alfaodegas. 

O.Sl". Presidente- Tem a pala
vra o Sr. Calogeras. 

O Sr. Oalogera~ - Vi vomos em 
um paiz e em uma época., S1•. Presidente. 
em que imperam costumos politicus, t.ão 
curiosos e proximosdos primithro:3 que di$
sentir da o1•ientação ... do um ádo qualquet' 
a,~m~nistrativo, discordar da pratica d·l uma 
medida qualquer já n?io cot•re por conta 
~ess!). critica constrüctora qtie tão offica,z e 
proficua se . mostra no e:;tudo dus nogocíos 
:publicos, mas por conta. .· de opposicionismo 
I.rreductivel ou de . tondencias c i mpulsvs 
su?alternamente pa!'1,üiaríbs. 

O or0a:nonto sob cujo regimcn vivemos 
foi considerado por espiritos de alto V<.tlot· 
como a.p~.mas fic1;icíamente equilibrado. Ad
mitto, porém, qtic a.:;sim não seja.. Ma~{ . o 
fa.cto é que, sobre as verbas alli consignadas, 
contra.peso, e contrapeso grande, tem sido 
lançado. 

O SR. THO~l:\z. ·cAvAr,cANn - Avuü•,do; 
Isto jâ é um e::;l.<tdo do(mtio. 

O Sa. C.Ar.oac:Ius- Tal tacto obl'ig:\ u:'l 
oradores que toem de intervir em ttualqucr 
debate; contraeia.mente áo quo se suppõo sur 
pensamento .. official, traduzido pelas Cont
missõés 4esta Camara, a explicar n. posição 
que teem de tomar· na discns~ão. 

E' o que venho f'a~e1•; Sr. Presidente, om 
relação ao Ministr.> dh Exteriol', nel:;f.c de· 
lJate em que se trata. do or«,!étmeutu da rc · 
parti cão tão profieicntemon te dirigiua pm• 
S. gx. 

Tenho pelo ominoutc Sr. hat·ão do Rio 
, Branco o~ sentimentos de venet•ação llno, a 
meu ver, todo bt•azileiro dovc ::;ontlr pelo 
estadista, illust1•e que, em duas v.ictot•ia:'; in
cruentas, integrou, a sul c a norte, o torl'ito
rio patrio. 

Ao homem de sciencia, ao ge g ·apho ame
rito e historiado1· áPguto, ao investigador 
das cousas patrias nos archi vos do Brazil e 
da .muropa., tributo a homena.gem de meu 
respeito e admiração, . tão leaes o sincer·os 
quãosimplos são o~ ~ePmos de qun me sirvo. 

Para o c >mplemento da victot•ia desse 
eminente diploma&a, só um voto pos::~o for
mular: ó. que, na delicada questão do Acre, 
que lhe está actuatmento atfecta e que I'c
cebeu de herança , em circumstancias r1ue a 
discreç~ão o o patriotismo mandam calar. 
possà colher novas roesses uo lonros. 

Quem assim se pronuncia, Sr. Presillonte, 
não póde de mod1) a.lgum set• acoimado do 
opposicionista, o, quando o fosse~ nunca o se 
ria system~ttico, principtl.lmonte em urna 
que~tão como esta, do que dev9m -~cir cOt~
pletamente arredadas as cogitaçoas pat'tl
d;,l'ias. Não se deve ver em minhas pala
vras stnao a. expressão de angustia de uni 
brazileil'o qno vô a marcha progressiva. tlas 
dospeztts publicas e receia, <liviztl.l' no hori· 

As.üm ú que, por conttt deste oxcrcicio, 
teem-se alnrto ereditos no valor do dez mil 
contos papel e de quasi 1.800 co.ntos, ouro. 

Ainda, por conta delle eorrem algum;t:' 
roctinc tçües esp:~ciaes <~ que a Commissú.o 
de Or~~amento, com um qua.si 11ue excesso d.e 
bCUe\'Olenda, quiz Cllltnmr d0 c~once.rto c!\-, 
irre~ularidades ge<wis:;imas, ]H'atieadas n:t 
administt•açáo da Mtwinha. no Governo pas· 
sado, posl.a. iut.eiramcitt(: ti"n·a do duvida ;, 
honestid:.vlo dos int,uito:~ elo minist,ro que 
pt·oshli 11 lt o~;se exce:-.;so c lo d es peztts. 

Finalm(!llto, SL'. Pl'esidonte. n.inda p ... l' 
conta. doste exeL·cicio, a.'.é :31 do dezembro 
coJ•r(H'à.o l.othts as tlospe~a.s Jo liquida.,}ão da 
pondencia do Act·e e da. occupa«;ão arma<li.t 
da.quollo tm•t•it.orio, que act11almente tem 
logar. 

Som commllttor indiscr•oção, pela simple..,; 
loitut'.L dos jot·n·ws, RO vü, e basta lembra.l-o :i. 
0<tmat·<t, que na11110il:t zona., e tambem 11:.1 

:~lto .ltt.·uá, a.contecimentos 0.-)W.o se desem·o
lando qne talvez vcnh:un n. motivar unn 
a.e«:iío de cm•ta, energia por p:11·to <lo Governu 
B r:lz i l nil•o . 

Esta ini;ut•VOtlcjiU SÚ podol'i:t. SCt' fuil;1t COirl. 

o aprc~to de oxpndir.~n.o, quu exige dospestl,-. 
não peq uo11a.sr pt•lncipa.lmcn l;o nossa. zona .(k 
ditficia l acce.:~so . 

Nã.o serb·, por~anto, de e·.stra,nlutr, o des:l.e 
jtí. confesso que <listio estou peofundam•.:. nt.e 
eonvencido, quo o actu::tl exercício so en
cerre com rlefh·il. 

Si o 1 o ~emostr·e do aerocatlaçã.o apresentou 
um accrescimo sobre as previs'ões orçamen
taria~~. já não acontece o mesmo em rela.ção 
ao 2ll ; o muito f'elizos seremos si forem 
a.ttingidos os níveis provistos e consignados 
na lei de orçamento \'igen l;o. 

Por outro lado, sopra, não digo sobre todo.':l 
os homens pulJlicos, m:.~s em nosso a.mbiento 
poHtico, um vm·dalloiro vonJavn.l ~o meg.a
lomania. l·~m toda p•ute estamos assls
tindo a. a.ugmento notavol de uespeztts : 
pam o exercito, par~:t a reforma do rm~terin.l 
na.va.l, pare~, os concer•tos nos odifl.cios p11-
blic01), p:J,r<t a ~.u.,f,on b.~;~io, ou ~Hites, pt~.ru. d:'·:· 
a pl'OVa. pré:ttlCa da dou~l'ina eon testn.dv. 
sima da. transmissão stogomyeo. eomo co.u:5:1. 
unic<t da J'ebro :.tmarella.. Vc011HW mn l;odt,:·\ 
os ministoPios, nos podidos du m·c<l i to, n:t~{ 
discussõo:-J <trtui Gr•w:vlns, :.t~ g1·antlos som-· 
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mas pedidas; que, si se justificam algumas, 
bem poderiam esperar um pouco, outra~. 

Quero _acreditar que a Camara não me 
ache capaz de combater despezas pelo sim
ples facto de serem de3pezas ; o que me sor
prende e o que combato é a falta de seriação 
no modo de apresentai-as. -

De facto, parece que se quer do dia para a 
noite supp1•imir inconvenientes e m:.ttes que 
se accumuhram dut•ante lustrvs c decennios, 
c a.lguns até U.esde scculos ; t', por al:lsim 
dizer, na.s nos~as cogitaçôcs a, suppressao do 
tempo: em um dia, temos de fazor tabnla 
rasa de todos os males <1ue o correr dos 
a,nnos nos tem trazido. 

A seguir-se a tendencia assim notada, a 
com;equencia fatal seria ver-se o Congre.)SO 
obrigado a votar urna elevação de jmpustos. 
Dentro do nosso actual quadro orçamenta.rio 
não ha elasticidade bastante pa.ra, normal
mente e· com os redditos das figuras tribu
tarias que alli se encontram, dar a todos os 
serviços a qu·o so quor attenuer desde já o 
desenvolvimento e a !olução que muitos 
preconizam. 

Pergunto eu : a Ca.mnra se sentir<t coro 
autoridade moral sufficionte para propol', na. 
quadra C'Specitü que atravessamos. um au· 
gmento do taxas <,U a crcação do taxas 
novas~ isto, principulmonto, como aqui fvi 
dito ha pouco pelo nobt•e Oeputndo pelo Pa
raná, quando alguns impústot~, quaes os do 
consumo, pelo modo do laoç·amento, poJa 
dua.lidade 'uo sou aspecto, quanto a registro 
o quanto ils prupl'i·~i taxas, inci.lom, con· 
formo muitos dizem, o a meu vot• justa
mente, om cansui'U. constituciuna.l 

Não acredito. 
Vejo. portanto, que o menus que so possa· f(.t· 

.zer em assump~o destu. natureza é não ceder 
-a os te prurido de tudo roformar, de tudo con
,certar em pouco tempo, e não alargar dema
siadamente as l}~_l}?it~ :.~ t·t~ ji. 81os for
çados. 

Em r.llação ao assumpto especial quo mo 
tr.:>uxe á tribuna-a sustentação da em3nda 
s•1ppre~siva do preenchimcmto uos logares de 
2.0• socretarios das legaçõo3 da Fr.1nça, da 
Grã-Bretanha e da Austriu.-Hungr•ia (e não 
fallo do Japão, porquo c~sa ·medida ,jd. foi 
acceita pela digna Commissão de Orçamento), 
em relação a este ponto, sou o primeiro a de
clarar: bem vejo que não S::l eleva a flttu.ntiu. 
avultada. a suppressão quo peç.). 

Não é, entretanto, sob o ponto de vista da 
verba precisa, da quantia. exucta que quet•o 
supprimir, quo eu ataco o parecer da digna 
Commissão. Pat•a. mim, isto é :-.;implesmonte 
8ymptoma de um.t diatheso <1ue t3stá inva
diudo uuo3ao organismo ftnatwoil·oo .politico, 
e é t'ol.t c;:; te ponto de visw. quo julgo alta
monte• tncJuvr.mlent~ da,1· provirurmto irnrne-

diato, dar satisfação a algumas necessidades 
que por certo prazo poderã.o ainda . ser 
udiadás, como adi<\das teem sido até hoje. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- E principal
mente na espectativa de uma reforma. , 

0 SR. BARBOSA LIMA-E essa despeza póde 
avultar muito: ella é feita em ouro e ama,
nhã ê possi vel que caia. a, taxa cambial. 

O Sn.. CALOGERAs-Não encaro este ponto 
da, questão, mm;mu porque temo~ orçamento 
pa,pel e orçamento ouro, o que diminuo o 
alcance da observação' do nobre Deputado." 

.fi~' oxacto, Sr. Presidente, que a_ digna 
Comrnisssãode Orçamento, ao enunciar seu 
juizo sobre:a emenda que eu apresentei, · do· 
clarou o ~éguinte: existem naquellas legações 
serviços q-ue justificam o augní.ento de pes
soJ.l o determinam, consequentemente,· a do· 
taç-ão orçamentarla.. 

Sr. Pt•esidente, não duvido que a nobre 
Commi.ssão de Orçam·ento possua sobro este 
ponto os esclarecimentos ne~essarios ; nós, 
porêm, não o:;ta.mos nas mesmas condições. 
Já. e~t.amos trabalhando em · prorogação e 
at(í agora ainda nilo foi cumprido, sobre este 
assumpto, o preceito constitucional,· que é o 
quo nos habilita a fazer juizo sobre este set•
ví~~o. Refiro-me C1. distribuição de relato
ri..~s. 

0 SR. THOMAZ CAVALOANTI-Apoia•lo. 

O SR. CALOGEitAs-Até ho.je não sabemos 
o quo se passa. nas relações exteriores, nem 
o que diz I'.!speito á ft~calizac;ãQ c applicação 
do~ dinheiros publicos, para o que · indispen
savel ê o relatoi•io do Presidente do Tribnnal 
de Contas ; nenhum desses elementos de ln· 
form1ção foi até hoje distribuído e não 
sabemos tambem o que corre pela. pasta da. 
Indust ria e Viação. 

Os motives, portanto, que, estou . certo, 
são justíssimos, da Commíssão de Orçamento, 
são, do factJ, desconhecidos da Camara in
teira. 

O que se ~.abe, entt•etanto', é que,· de facto, 
ad legncõe.~ ·a que alludo a minha em~·nda 
n~mhum .facto. novo, nenhuma alteração de 
relações soffrcram, do .modo que se justifique 
esse desenvolvimento pouco razoável de 
pOSdOlk• -

g isto é tanto mai::~ notava! quanto, ao se~ 
apresenta4a. a medida. primitiva, quo ver
sava, não :;obro tres 2oK secretariol:l, como 
actualmente aconteco, mas sob1•o numero 
mu~to mais avultado, os meBmos argumentos 
forª'm expentlidos aqui, sem que, ontt•eta.nto, 
fussem sufllcientes para. justificar a. convicção 
ua~propria Commil'Js~io do Ol>t,·amtmto, que 
reformou o ~::uu pí~1·ucHt' ~Sobre o aSintmpto. 
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E~sa. tendencia. para o desenvolvimento das 
despezas Jmblicas, Sr. PresiJente, infeliz
mente não se manifes1,a só no seio da. C'a.
ma.ra dos Dnputa.clo.{. E' a sna. Commis:-:ão 
te:~hnica, cpw, poe :tssim tliwl', (\ acpwlla. qrro 
tem por mis~ilo e:;pceüLl t'l'~i~lit• a e:4tn :tla.I·
gamento 1lmnasiuclo üo OI'çamont,), é t>sta 
m,esma Commissão,digo-o com todo o 1·e~peito 
que (levo a seus dignos membros, -é esta, Com
missão que, a meu ver·, não t3m cumpridQ 
com o rigor necJssario o seu dever de re
stringir asdespezas publicas. 

Sou insu:;peHo para assim fallar, Sr. Pre
sidente; e.:;su. Commissão compõe se de ami· 
gos meus, a alguus dos fluaes me Yincubm 
laç~os de afi'eição e estima que d.atam de 
·vinte annos. 

Faço violencia a mim mesmo, ~ou obri
gado a sopita1• todos os sentimentos pes
soae~, pa,ra. pedir-Lhe ponderar (1ue a maior 
difficulda<.le com que lucta o paiz-d cqui
librio dos seus orçamentos-só póde sot• ven
cida e só póde ser mantido esse cquilibrio 
por uma observação constante e impie
dosa, si assim quizer~Jm, das regra i que con
stituíram a feição dos orçamentos des•le 
1898 a esta parte. 

Si proseguirmos, Sr. Pl'esidente, na tcn
dencia que tem sido manifestada em dm;en· 
volver de modo tão exa.ggera.do as nossas 
despezas, o resultado serrt chegarmos, pela 
permauencia dos de(lcit.~, 11 um novo fim· 
ding loan, si os nossos crodoros u isto con· 
sentirem; o e.:~te então muito mais grave 
será do que o contracto a:;signa.do em 18U8, 
o nã.o so limitará simplosmonto ú. garantiu. da 
renda da All'andega, pois quererão ter uma 
intei•ferencia direct ~ na gesLio 1lc)s.ms a.p 
pttt'elhos flsc~aus. 
. .. lá. tive occasião do declarar· il C;.~tmal'U. que 
não combato as clespezas pelo simple~ fa.cto 
tl.e serem despez:.ts; algumas ha que l'eputo 
utilíssimas, ás quae.l dei meu voto, prestei 
o concurso da minha palavra nesta tl'ibuna., 
e que pertencem á execuç~ão de uma. sol'ie 
inteira de empr·ehcndim··ntos quo, complo· 
ta.ndo o apparelho economieo de nosso p .~iz, 
só podem merecer louvores de todos nós. 

E' assim que, quanto em mim couhe, pro
curei facilitar a passagem da lei quo auto· 
rizou a Municipalidade a contrahii! no es· 
trangeiro um emprestimo, sob garantia. da 
União, p:.tra mclhox•amentos locaes do Rio 
de Janeiro. 

E' por Í!:)SO que applaudi e applaudo com 
todas as ve1·a~ tl'alma. o contracto que ult.i
mamcnte foi foíto para as obras de molho· 
ramentos do porto do Rio do Ja.noil•o. 

E' pm· isso quo nunca neguei o mou voto, 
como o meu concurso,p:Lra todas as medidas 
tendents a completar o app:.tt•olhamento in· 
dustria.l dos portos elo no1·t,e e Hll~ do Br·u.ztt. 

O q1,1e, porém, nã.o mo parece razoa.vel é 
em prazo tão limibdo e breve procura1·mo~ 
fa.zor desappareccr to(los os inconvonirntPs 
quo longos annos tenm tJ•azitlo a.o nos~o pa.iz, 
n n:ts nnss:1s cogif.a,:üns o I'ngl'<L~ pt·atica~ 
llllO aqui ndif.amo~. ~: I!J.lpl'irnit•mos :1. l'illl:tht~· 
t'il.1;ã.~l <lo t.c•m po. 

Acllo, poeta.ntü, Sr. Pt'l•údente, <i•le. o pe
rigo maximo no momento é este: o uosen
Volvimenb vertiginoso das de~pezas pu· 
blicas. Tudo qnanto não f'or absolutamente 
indispensavel, tudo qua.nb não for absoluta
monte ina•lia vel, devo ser adiado. 

Esta phí·asc, que parece de La Palisse,é, en
tretanto, a contraposição oxacta. do que 
aqui tomos feito (Muito bem.) 

E' em um momonto como esto que lastimo, 
c lastimo profundamente, ctuo a minha. voz 
não tenl:la. a repercu:sã.o :1 mais lata e mo 
fa.Ueça a. au1;oridade noccss·tl'ia (não apoi
ados) p:tN lembrar aos homens publicos 1io 
meu paiz, G.Jvm·no e Congt•cs.)o, q ne o unico 
modo de tornar proficua. a nossa. aeçã.o é 
oriental-a. no scn~ido da. volha maxima. do 
pu.rtido Hberal inglez:-peace, 1·a(orms and 
retl'et~chment. (.Jll-1.tito bem, 'nutito bem; o 
o1·ado1· é cowJwimentado. 

Compa.rocel'í.LJO mu.is os St•s. Oliveira. !;,i· 
guoiroclo, Julio do Mcllu, gn,~a.s Ma.t•t.ins, 
Hosí.Lnna.h de Oliveira, Passos Mlra.nda., Cu.r
l.)S ti' Nova.es, Rogerio do Mlrllndu., Iwtlo do 
Bl'a.zíl. Antonio Bast•;s, .Tollé J•;uzoblo, Cht'iH· 
tio J Ct•ur.. Anfzio do Alwc11, Bozorrll Fon
tenollo, Virgilio Bl'igl.Lo, Thomaz c .• valflaoti, 
Ft•tJdor,lco Borgel:l, .João Lopos, Gonçalo Souto, 
Josc'l Mal'collino, João Vbh·a., Ma.la.qni;\S Gon
ça,lvos, A1·thur Orlí1Dllo,Angelo Nnto,Olivcira. 
Va.lladlí.:J, Tosta., Felix Ga~pll!', Augusb ele 
Frei tas, Marcolino Moura., Mol'oira. GomflH, 
Josê Monjttrdim, Galdino Lot•oto, Corrêa. Du
tra. Sá Frciro, Americo de Albuquerque, 
Jnli.o So.ntos, Cruvello Ca.valca.oti, Francisco 
Veiga, BernarJo Muntcil'J, .José Bonifacio, 
Sabíno Ba.r·I•oso, Ca.L·va.lho Britto, Olega.rio 
Maciel, Rodolpho Paixão, Amaral Cesat·, 
Eloy Chaves, Joaquim Teixeira. Br .. -.ndão, Be
nedicto do Souza, Abdon Baptista, Elí;eu 
Guilhormo, Soares dos Santos, Germano Ha.s
slochel', James Darcy , Diogo Fortuna e 
Campos Ca.rLier. < 

Deixam do comparecer c.)Jn caus:~ partici
pada 0:.1 Srs. Raymundo Ncr·y, Arth~H' l~e
mos, Urbano S:mt"s, Guo1olhi1 Mou1•ao, Dta.s 
Vieira, Ru.ymunll.o Arthur, .Jofí.o Gayoso, ~c
reira Reis, Trindade, So1:l,re;; Noiva,, Mot•eLra. 
Alves, J~:stacio Coimbt•a, Pedro Pernambuco, 
J<:lpidio J4'igllcirotlo, . gpa.minondas Gracindo, 
[taymundo de Mir:Lnda, Leovigild.o · Filgnoí· 
r•as, M1lton, Bulcllo Vianna, Pinto Dantas, 
João Ba.p~i~:~ta, Bc,Lis~t·ío tio Souza, ~eza.m~t, 
Pereira ~11na, Paulmo do Souza., .Joao Luu:, 
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Ponido Filho, Francisco Bm·na.rdino, .Leonol 
Filho, Antonio Zacharías, C:1millo Soares F'i-
1 ho, Arthur Torres, Lindolpho Caetano, 
I•:Juardo P.imentel,Domingues de Castro,FI~a.n
cisco Romeiro, Valois de Castro, Azevedo 
!\[arques, Rodolpbo Miranda, Francisco To
lontino, Xn.vier do Valle, VicLorino Mont;oit•o 
n Alfi'eflo Varella. 

1•: sem causa os Srs. Aurelio Amorim, 
F't'nncisco Sá, EdnaJ.·lto Studart,Arfunso Costa., 
Noiva, Castro Rebollo, Rodrigues ~_,ima, 
l·:tlnardoRamos,Mcllo Mattos,Augustodc Vas
concellos, grico Coel!JO, Lourenço .. B<1ptista, 
Viriato Mascal'enhas, J•;stevam Lobo, Astol
))ho Dn{ra, D:wid Campista, Bernrtrdes de 
~aria, La.mounier Godofredo, Hent•ique Sal
los, Padua Rezende, Bernardo <Je Ca~npos, 
Costa .Junior, Fe1•na.ndo Prestes, Galeão Car
''alhal, Ferreira Braga, .José Lobo, Leit.() de 
S.mza, Francisco Mn.Ha, Marçal Escobar, An
g d.ó Pinheiro e Homem do Cn.rvalho. 

O Sr. P••el!iloidellle- Havondo nu
moro lega. I, v:w-se pi·ocr.clor ás vot:tç~('íns das 
m:1.torias conshnte:-; da. ortlem do tlii1 o d:\.s 
q 11e se acham sohl'e a mcs:i. · 

E' annunciadu, •~ discussão da r·oJacçã.o 
fi11al do pro,jccto n. ll~ B, de 1903. 

O Sr. Donllngo• Gulmarão!Õ!!I 
-Sr. Presidente, na redacção tlrutl do pro
jPct.o n. 118, deste rtnno, quo crêa, no Di:stri
c:to Fedeml mai;:~ um11 socçü.o da .IIJ.stiça Fo· 
del'al, dou-so um engano que :.t Cummissiío 
d" ltcdacoão, do quo t.cnlH) ·a. hom•a <ie rn.zet' 

Njngnem mais pedinrlo a pll.lavrn., é miéer
rada. :t discussão. 

Em seguida ~~ approva.da a · reda.cçã.o final 
do projecto n ~ 118 B, do 1903, salvo a. emen
da .o Sr. Domingos Guimarães. 

g' tambem a.pprovada a referida. emenda 
do Sr. Domingo"s Guimarães ú. ri1esma re
flacção final do projecto n.ll8 D, de 1903,que 
1'! enviada. ao Senado,indo antes á Commissão 
de Reda.cção para redtgil-a novamente, de 
accoeJo com o vencido. 

E' :;:o .n debate approvada a rodacçã.o fi
n ü do projocto n. 229 A, de l90:l, que (l en
viada ao Senado. 

Posto a votos,é approva.do em 3a. discussão 
e enviad.o á , Com missão de Ruda.cçã.o o sc-
guintn i 

PRO.Jf~CTO 

N. 23)-1903 
O Congresso Nacional resol\re: 
Art. I. o E' o Governb nutm~izado a con

ceder, no corrente annO, lima. segnn~a época. 
·do e~ames aos estudao Les do pfel>aratorios, 
a.urindu para isso o neceasa.rio credito. 

Art. 2. 0 Rovogam·se as rlisposlçõo.i om 
contrario. 

Posto a votos.é a.ppl•ova.tlo em :la. 11iscmssão 
o enviado á Commi~sã.o de H.etlacçii.o o se· 
guinl;o 

PRO.JECTO 

N I ~:-J4- 190::J 

pftr'Ü~l r.lO apr•ossa. nrn irtdir.!a,t•, atlrn llll so O Oongl'O,"'.'IO Niteional rosolve: 
f;t.:Gf.!r lt tlovídn rM1,illc:t~!·:·i.o · A l't.. 1 . 1' Fi1•:L o Poder• Jc~xeeut,i\to autoriza· 

Consisto os:-la, fa.lta. ~~m :-ll.l l,t\t' tlt:,el:tr• •tlo 111) do:~ a.brh• :w Minii:lt.erio da. .lnstiQa. e Nego· 
a.J·t. 10 qur. o (!Acrnvenb do JH'onur·aclor da ~ioi-1 lnt.rwi.oi'AS n croclit;o extJ•aot•dinario de 
H.epublica scrvil'â. ,junto ao lu e 2" procura.- 4:000~ para pa.gn.mnnto, no período · de 1 de 
dores. quando aquelle funccion ·n·ío devo scz·- setembro a ~J do dezembro, aos professores 
vir junto ao l", 2o e 3., procuradores, de das cadeil'as de logica e de litteratura,recen
accordo com o al'l... Qo do mesmo pro,tocto. temBnto cread .. s no Gymna~io Nacional pelo 

decreto legislativo n. L 016, de 24 de agosto 
Para SLLnar· essa orní$Sfio apresento a de- de 1903, flcl\ndo a tabella explicativa do orça

vida emenda, a.tlm do sor submottida ;l . monto elo mesmo ministerio neste exercício 
discnssfio o vot.a.Qií.o junl;~trnontc com a r·e- moúificu.da respeci;Ivn.men 0 pot• nsto aoto ~ 
d •· fl 1;·fio final. pelr1 eitaclo dect•oto. 

vom ú. Mesa., 4•• lida. a.p11 i;ul:r, (! pof.ll,•t eon- Art 2. 11 H.evoga.m~~o~n :\l:l lli~posi•::.ões mn 
.i llnct;uncntu em dixcnl<!lsfl.o n. ~c~guinte contrario. 

.r redacçt10 flnal tlv 2m~jecto nl 118 n, rle 1908 

Posto a votos, ~~ approv~úo om 3n discnssiio 
e onviu.1lo 11 Commi~:~sã.o elo RQda,cçã.o o fio· 
guinta 

PROJIO'I'O 

~<Ao art. 10. Em voz de- 111 o 2° procura- N~ 228- HJ03 
d . t•os, diga-se : 1 o, 2, e 3° procul'<Úlol'GS. » 
. Sala~das sessões, 26 do so'tornbr•o de 1903 I O Congt'osso Na.cion::l.l cloct•ota : 
-- Domin,qos Guim.m·c"la.~.- Hm·nu?- rMJ(Jitrlo ele Art. Lo F.ica o Podor Executivo autori-
il!tiJ"tl('s /t'itJ,o. . r.ado n, n.hr.ir ao Minfst.nt•io da .Jn~tiç~ o No-
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gocioq Interiores o credito de 100:000$, sup· 
plementar á rubrica. 14a., consigna<;·:'"Lo-Dili
gencias policiaes-do twt. 2° da lei n 957 . 
de 30 de dezembro de 1902. · 

Art. ~.o Revogam-se as di~po:;i(,~õus em 
contrario. 

O f!!it•. ..Julio de IH.ello (p ela 
ordcrn) requer e obtem disponsa de im,.. 
pres::~ão da l'O(iacç1 o finaltlo p rujectJ n. 2:35, 
de 190:3, que a.cabJ. de ser vota,do om :la. dis
cussão. 

Er.n seguida 6 sem debate :tprn·oyada a. se
guinte 

RBDAC(,' :\0 

N. 2:35 A- 1903 

Redacção final do p1·ojecto da 'minoria da 
OonunissCío de Inst'rucçüo c 8awle Ptt!llica 
em suústitttiçtío ·á cpnclttsüo do pa;·ecet· 
n. 106, (leste Ct'ilno, (la mr.t,iori ~l tia m~wna 
commissr.ío, autor,:~ando o OovenuJ a con
celle)·, no con·ente anno, uma StJ[JUnda épocn 
ele eammes aos estudtm!es de prepa,·otol"ios 

O Cqngr13sso Naciona,l r~solvo : 

Art. I . o E' o Governo autorizado a, con
codm•, no corrente anno, uma. segunda t~poca 
de exarnJs aos ostudanGes de prep:tratol'ios, 
a.brin .o p~ra tsso o neces::Jario credito. 

A1•t. 72.0 Rovogarn-se as dispoRiçõns om con
tral•io. 

Sala das CommissDes, 26 do se1iembr·o d.e 
I ü03.-Domi'11ffO!~ Gtlimm·rit:.~. -Het·utnwgildo 
dtJ Mul'(teg. 

:w o pr~f,""Jct.n fHtvi:tflo :w SoJJ:.l.llo. 

O Sr. Pre11ide11te - ~stilo findas 
as votações. 

Continúa a :3~ discussão do .projecto 
n. 185 C, de 1903, com o parecer sobre ernen, 
d,!ls offerecida~ pa.ra 3a- discu:ssã.o do pro 
jecton. 185,destoa.nno, qu9 tixaa, desp3za 
do Ministorio das Relações Ext~rioros para o 
e:<ercillio do lHOL 

Tem a. Jl:l.l:LVJ':L o 81•. lhl'hosn. Lim:~. 

O 8t•, Darbc>•A J~hnn (·)--Sr. 
Pt•esidente, qwtndu o Sr. 0Jptrt.1.tliu pelu ~s· 
tado de Mil1as, cuJo nomo poço~ voni:.~ p<H'a 
declinar, o Sr•. David C!tmpistu., coino J'olar.or 
do Orca.mento do ~~xl.twiol', foz a carlC!.~t.ut'<L 
do meu discurso pt•ofottiúo sobro osso mo:~mo 
orçlarnento, ou tlve o desprazor de niio mo 
achar p.·esente á sessão em que S. l!};c en· 
canto~ a Cama.t•a. com uma palavra tõ.D imu.-

('( ' ) EAtll dl~Cill' !.Hl niio foi 1'~\'i ~ to rolo oJ'adOI\ 

ginosa e facunda. quo despertou na imprensa 
desta Capital o n. est:1. hora mn todo o }U.iz 
as mais calorosos a,ppla.usos. 

Sinto que S. Ex. ni'ío se acho presente. 

Esforcoi·me por . <lal'-lhc a respo::;ta tllte 
as suas pJ.!avri.LS <Le mim oxigiam, inscre
vi-me pu•t.t cs~e (lrn . mas, doente como tenho 
e . t.a ~ lo, vi-me coag· ~do a, d.urante trcs Jia.s, 
a.us :nt:.1.r-me da C:1Ini1L'a e, nesse pra.zo, 
se enccreon a 2"' disctus:Io do Orçamento do 
E:derioe.-

Nü.o tel'ia necessidade de volver ao as
sumpto, si o SJ>. lleptrb.rlo pelo Esta.do do 
Minas Gera:1s hon VdSSo publicado na in
tegn o s !gundo d iscul'so que aqui pt•o
f,.wiu, corno rclatOL' do citad.o orÇ'amento, 
porquo em <:~pa.1 · tcs com quo ousei inter
romper a S. l~x., fiz cLS devidas rectificações 
ao primeh•v tlis ~ ut ·so, em quo o facunrlo 
or·ador me attrihuiu conceitos que não 
emitti, qu :: ningncm me tLI;tribuirf:L, conhe
cido, como creio ~01', na. minha curta. o 
obscura viJa publiea. 

Si es.;e segundo discurso de S. Ex." tivesse 
sido publicado na, integra, em vez de um 
espirituoso I'edumo, com·' que S. Ex. a.fur
moseou as paginas do Diario do Con,q1·esso, 
ver-se-hia. nl)s meus apartes a contradicta 
fol'mal e insophismavol ás ~J.llegações com 
que S. Ex. provucou o · ritHculo sobre a mi
nha. attrtude nesta tcibuna, nn. discus::~ão '(lo 
Orçamento do 11xterior. 

O SR. Er,ysrw Gurr,IJim.w·: - - Não ú }>os
sivel (lue l;ivesso odta intençlü.o. 

O S1t. IL\RIIO~A LIMA -O meu discurso, 
pm·hnto, visa. l'ecWica.r c,..;sos concoitos q1w 
N. J~x. mo :U;teilmiu, <} rati.ficr.a.r a.rnr·mac;,üos 
om quo eduquei o meu cspu•ito na época da. 
propaganda., c das quaes ainda. me não arre
pendi, pot· mais que ellas poss(Lm chocar aos 
omigrados1 aos anc:ien ~·egime, a.os ci·devant. 

O Sr. de Lu. Palisso .i á httvia dito que nã.o 
se supp1•imc sinã•J i11tuíllo que anteriormente 
existi.u.. (Riso.) 

W visto, poi.::; , que ou não podia. tratando 
da. snppr•ossào <la. pal:wr::\-cidn.dã.o-, empre
gado no nosso vocttbula,rio o!Ucia.l, n.croditn.L' 
ou q ucrm• t'a1. w ernr ·quo os no silOS diplo· 
ma.ta.ii devessom omp1'..1gar essa. pah1vra. nas 
suas r·ala.c;õos otnciaes CI)IU Oii chefes d~ 
nttl;lõc~ com q11o outt'•ltomo::~ rolu.ções (lo u.mi
Zitt.ie e col'tn~i~~. In l.o:•nu.clona.os. 

gsse t.ratu.mento oiUciu.L só })()1\io, oxistir 
nas rclu.ções dos Mlni~1,t•os com sous subordi· 
nu.dod hiern.rchicos, na uossc1 vidu. intm· nu.. 

Ninguem poderia suppot• que eu quizesso 
exigir dos nossos diplomatas que ti'<.Lta.ssorn 
o Jtei da I ta lia, o Sumruo Pontitico da. Igre,jn. 
Ca.tholic;t, o Prosi11cntn ~la, ~ Ropuhl.iea. Fe:~n-
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ANNAES l>A CAMAHA 

ceza, ao {l.presentarem suas credenciaes de-- O SR. BARBOSA LIMA- Bem; este é, Sr. 
eidadão Rei, cidadão Presidente e cidadão Presidente um dos pontos. · 
Papa ! . Tratava-se de que? Da suppressão de uma 

O Sr.-Deputado por Minas fez crer, no formu!a de tratamento official, existente nas 
folhetim· em que consub3tanciou ~eu discm•.:;o nossas relações internas, do Ministro para 
publicado nas paginas do Jornal do C01n- corri. seus subordinados, funccionando estes 
me1·ció, que e·1 reclamava e prote.3tava con- no paiz ou fóra delle, c desses subordinado:·; 
tra o áctual Ministro do Exterior, por tor para com o Ministro; não havia porque tra-

. vedado aos nossos diploma ~a.s o continuarem zer á ·baila, a.rchitectar essa . situaçã'J bur-
nesses sticcessos de opereh. lesca, de um Ministro Brazileiro, . apresen-

tando a,s suas credenciaes ao Presidente 
: Nem implicitamente nem expressamente, Loubet, e provocando um successo de ope-
eu disse, no discurso que profel•i na 2a dis- re ~a, como disse S. Ex.- Citoyen P.resident. 
CUSSãO deste orçlmento, COUS1. alguma de d fi 
:onde se pudesse deprehender. de onde se Isso, portanto, foi um moinho e vento, . -
pudesse inferir que eu entendia ser muito lho da phantasia espirituosis5ima do illustre 
muito regular, ser muito normal essa situa- Deputado ! E' delle; meu não é· 
cão ridícula a, sor-não mantida, porque não O Sa. THoMAz CAVALCANTI- E eu con-
ex-istia-a ser creada no nosso cerimonial testei na wesma occasião em aparte. 
otllcial para os nossos diplomatas acreditados 0 SR. /BARBOSA LIMA _E eu contestei 
junto aos governos estrangeiros. depois, n<S discurso que s. Ex . proferiu aqui; 

Está vii3to que, si bem não seja eu um e si esse discurso tivesse sido publ1cado na 
coo~titucionalista sociologo, e não possa com integra, eu não precisaria estar contestando 
o aprumo, com o desembaraço do illustre novamente. 
Deputado por Minas Geraes, fallar desta tri- Segunda rectificação: · 
buna, revelando .um espírito cheio de ímpar- « E é estranho que o Sr. Barbosa Lima tão 
cialidade calma e retlecti<la, escoimada de a.d ve'rso ao estr•angeirismo . amaneirado e ao 
preoc(:}upações de sectarismo; si bem não con· snobismo, pretenda impôr-nos ·rima fo1•mula 
siga eu realizar, em escala mini ma siq uer, que é de pura. 1 mpor.taçãu franceza · e quo 
esse ideal de que · se revelou exemplar tão nunr.a esteve na-s tradições do nosso paiz.» 
admira.vel · o illustre Deputado por Minas Não pretendo impôr cousa alguma ; 
Geraes, todavia não é tamanha a minha não pretendi impôr cousa alguma. Um 
ignorancia. que eu pudesse ir . até ao ponto Deputado que exprime - a sua opinião, que 
de crear situação de opereta para. os nossos combate um n.cto que lhe parece menos 
diploma.t:ts no exterior,desconhecendoque ao acertado, que diverge da . orientação oudo 
Pa.pa devessem tratar de Sua Santidade, ao programma de um Governo, ou de um dos 
Roideltalia de·Sua. Magestade, a cada um membros do um dado Govm•no, não está im· 
dos chefos, junto ao qual se achassem acredi- pondo, nfl,o ostá. querendo impor cous:t al
tados; de acQordo caro as exigencias do cere- guma. 
monial cort•espondente. Si se ·pndcsso dizot' quo ou pret3ndia im-

A·questão ·ora muito simples; s. Ex. des- por semelhante tra,tamento·, po ter·sa·ia dizer 
locou-a par.a fazer esph·~to. igualmente, com a. mesma rn.zão, de S. Ex. 

que queria impor o contrario. · ·.: 
· . Eu rectific·ô, lamentando que o honrado . Eu do fendo um modo de ver ; s. Ex. do-
Deputado, intelligente como é, não quizesse fende 0 opposto. Si da · minha defl}sa r(}· 
ser mais leal ao ouvir, ou ao ler e ouvir o solta: a· pretenção de impor uni ponto de 
meu pobre discurso. vlstc1, para s. Ex. , re~nlta, incon·testavel-

0 SR. WENSCELAU BRAZ- O illust1'e De- mente, pela mesmJ. maneira, a pt~etenção 
:putaio por Minas prim~~ pela lealdade de impor um modo de vista opposto: 
c.:>mprovada, posso garanti!· a V. Ex. Torceira rectificação: 

Eu não disse em nenhum p~.>nto . do meu 
O SR; BARBOSA LIMA-Não duvido; mas discurso que os diplomatas b1•azileiros do

no facto, a verdade é esta: não ha. no meu VHssem nos . defender no ext~rior das bre· 
discurso nada que dê lugar a. semelhante' gei;çâ.das de café cantante, das sc'iés ·<rue. os 
con~lusão; S. Ex m'a ompt•estou. Eu, que carnelots ca.ntarqlam no asphalto de Par1z. 
faço de S. Ex:. o mais elevado conceito , só Nunca andei porlá; não tiye a felicidade 
posso cre1• qr1e S. Ex. foi arrastado a seme· que teve 0 talentoso collega P?r Minas,. d.e 
lhante amrmação para brilhar á minha contemplar de perto as maravilhas da ctvl
~usta. lização parisiense, mas nem por isto'·ignpro 

o SR. GASTÃO DA CUNHA-Por honra do estas cousa.s correntes, esta moeda miuda' do 
collega ausente, e em homenagem a V. Bx., que é a vida. dos boulevards, do q~e é a. a~i• 
eu fallarei depojs. bção mundanc~ nas grandes capttaes. Nao 
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podia pretender por . forma alguma que os 
nossos diplomatas andassem catando nos vau
devilles, nas pochades deste ou da.quelle thea.
trl? dos arrabaldes de Pa.riz, as pilherias 
editadas contra o brn.zileü"..) 1·astaquouere. 

S. Ex. dà-me uma lição, ensina;, advort.in
do-me, com uma, competencia, muito de in
vcjar-so ••. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-Mas sem a. pre
tenção que V. Ex. lhe dá. 
. O SR. -BARBOSA. LIMA-Aqui . está ... ClU() a 
civilistwão tem exigencia.s e requintes que 
não é licito ignorar, que nós. educados numa 
monarchia pobre, vivendo num meio em que 
é só notavella nat?.waleza (t·isos). de.:~conhace
mos toda esta apparante frivolida.de, todas 
es:-:as exigcncias que, na opinião do S. Ex.., 
motivaram a. minha critica, só porque eu, 
naturalmente, fui educado no saio dessa. mo
narchia pob·:o, a conéempb.r, quando muito, 
a magestade úesse jequitibá frondoso, a 
um .recanto formosissimo da. nossa. bahia c as 
bellezas .do gig,.nte de peira, cantado por 
Gonçalves Dias. 

Está aqui, vou ler: 
«.Não ê novo este modo injusto de consi

derar os nossos diplvmatas sob Mpecto de 
extel'ÍOl'idades que destoam 1los modestos ba
bitos nacionaes. E' ,de l'esto, um phonoml3no 
nacional. Somos uma nacionalidade em for
mação, educada em uma monarchia. pJbra 

· <L e fausto e em cuj loS veias corre, aio la 
quente, o sa.ngue dos obscuros colonos, que 
viora.m basca.r o pão e o conforto ao seio 
fa.rto .de uma . terra vil'gem. Afastados <lo 
contactoimmedhto com as velhas civilisa
ções-os explendures que ma.is de pJrto co
nhecemos 8ã.o as ma.gnifiC(mcias da nossa na
tureza . incomparavel. Filhos da nossa t•aça, 
repres.entun te3. da noss::t nação junto ás outras 
nações, parecem desfigurados quando voltam 
com· habitas e -maneiras que .destoam :dos 
que nos são communs, e quando sabem fazer 
o que se cha.ma. menus trutfés. A vida diplo· 
ma tica, o cil'culo de relaçõas mundanas e 
otficia.es a quo ella ob1•iga., toem exigenc;as 
que ·parecem, .futcis vist~ts do fóra, mas que 
não se podem abandonai'.» 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-E' a. opinião dõ 
orador. 
. 0 SR. BARBOSA LiliiA.-0 que pa.r·eco é que 
eu _ignora.vn. estas cousas. 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVES-Não ê uma lição, 
é uma resposta á argumentação de V. ~x. 

: O SR.)3ARBOSA LIMA.--0 que pal'ece é que 
ou ignorava esbs cansas, que eu queria. q:ue 
o~, nossos diplomatas sahissem daqui ·do 
paletot sacco e voltassem de lá para · cá de 
paletot sacco, qu;J 11ão usí\,ssem !uvas, quo 

Vol. V 

não se vestissem com: a. de v ida . decencia. e 
elegancia. . 

Desarticulada. e desmandibulada fica. assim 
a asserção de que eu me havia pronunciado 
da tribuna pvi' esta fórma, porque não ha. 
duvida nenhuma de que tal importaria da 
minha pa.rte na maior ignorancia do cousas 
comesinhas em matcria do ,·ida mundana. 

O quo eu dizia. é que a. clegancitt não devo 
::;er transformada de accessorio em princi
pal, a tal ponto quo se chegasse á osturdice 
de suppor que fazer boa diplolllacia é trazer 
umas pol::ünas e uma. quinzena cinzenta com 
cartola branca., para chamat• a attenção dos 
pelintras da rua do OuvLdoi'. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-Isto tamuem po
deria parecer lição e lição aspora. 

0 SR.. BARBOSA. Lau..-Não é uma liç1o ; 
é um:~ critica justa. e eu ma e~tou def~n
dendo, estou protestando contra o facto do 
ter sido acoimado de :.cr esta idéa, est-.\ opi
nião, de que, na mi: ha ignorancia das 
cousas européas, entendo que o diplo.~af.~ 
não póde ser elega.nte, quando o que dtzta ~~ 
que o diplumata não deve ser ~ó elegante e 
que, preoccupa.ndo-sc por demats com a. ele
ganci ·~, nã.o po lesse fãZei" a. defesa. das ca.uslS 
que lhe estão commettid·1s. 

Sou eu, demagogo, ou, advcrgariQ impla· 
ca.vel do corpo diplomatico, como se pro
cur·ou fazer crer, quem diz 03sa.s cousas? 
Não ; é um diploma.1;a insuspeito, conhecido 
pelo sou cspirito de modera.çl~, viajado .o 
tendo dado mostras de que mUito apr·ovet
tou nas sua~ esta.dia.s nas ca.pita.es do velho 
mundo. 

E' o Sl'. Olivoira. Lima, quo for~ulava, 
no3 dias quo precederam a.o meu d1scurso, 
opiniões que vou ler á Cama.ra, ~m que ~sso 
meu m..~do de a.preci~r o . Qorpo d1ploma t1<~o. 
em geral, está consubstanci:.Ldo J?Or fór~na 
muitu mais intelligente e com mutto m~LOr 
somma de dados praticas do que eu poderia 
fazer. . 

Eu, fiscal do contribuinte, ropresenhnte 
da Nação, tenho o direito de apreciar quaes
q11er dos serviços publicos (apoiados) e o 
modo por que são dosempenhn.dos, desde que, 
com meu voto, venho dar aqui a dotação 
or•ça.meataria com quo olle3 hão de sex• 
cu~tcados. 

Nu. minha casa., cJmo pat•ticulal', eu po· 
deriu. mo doer dessas irregularidades do um 
corpo diplomatico, mais docura.tivo do quo 
utilâ nossa pulltlca mercllntil. . Mas, llClu.l, 
como fiscal da cousa publica, cu.lar·me soL·u~ 
pt•evaricar, desde que eu dispuzcsso, ni'io tfio 
fartos, mas de .alguns dados a.nalogos :tquollo~ 
que sorvit·am de base aos . tres excollc!l tes 
artigos que o Sr. Oliveita Ltma pubtlcou 

~i 
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em o Con·eio d(f, Manluí, subordinn:dbs á 1'11· 

hrica.-:-:- Refurma d~plomatica. 
Fiz a aprecHl.Çito do que é o nosso corpo 

4iploma~ico, do ·papel que elle dcsoiUpenha 
no exterior, dos ser•viços que ellc tcrn pre
star'lo ao desanvôl-vimento dn.s nossas relações 
internaciona~s; ~:li essa. ··aprecj iÇão, em th.ess: 
não. visei mag_oár noràinalrriente Pedro ou 
Paulo. Disse · .. na oecasião qrw havia ex
c~pgões. 

0 SR. ANIZIO DE Atm.ElT - São tão pOUCilSI 
que nós conhe"cemo;;; o não confundimos. 

0 SR.. BARBOSA LIMA --:- Exomplific!UOÍ, 
citando um nome, não exclui. todos os ou Gros; 
citando o .ominc:mte . Sr. Oliveira Lnna não 
quiz dizer, q.má·-· ~ez que o exenj'plificay(1., 
que todos ós outro3 correspondessem ácJuelle 
typo. 

O Sa. ANIZlO Dl~ AnaEu-Aliás não anda 
em cheiro de santidade ont~e elles, por i~sô 
mesmo~ · 

0 SR . BARBOSA LIMA-Podia exemplificar 
em sentido opposto, estive quasi a fazeL~o ; 
mas felizmonte· fni advertido que um artigo 
grosseiro, publicado hoje no Cof·reio da Manha:, 
não é devido ao nosso ministro no Pat~a.guay, 
mas a um mem l~ro . do sua familia., que en
tendeu que faz muito bem des_compomlo o 
Deputado que ousava t\preciar o cor·po di· 
plumatico. 

Nnm me t.inh~t ·apercebido da oxistencia. 
de semolha.nte individuo. 

De que é <iue ·eu· qu wia que o co1 po ~tip~o.;. 
matico UOS defendOsse 110 estrangeiro~ gL•a 
flo conceito ile botocuclus, quo u Impnrio nos 
Jogou, quo nos ICigou o r.xJ;incto l'ngirnen, no 
eoncoito doR ostt•n.ngoil·o:-;, ou fJ 110 pudnsHe, 
iosistnntemonte,continuat• n. a.ppa.Pocor nc~ses 
couplets do 1,awleuillu? Niio. 
. Que é o que· cu queria., quando . me oc
cupei cotn · a attitude ·do corpu diplomatico, 
que esses fLri:tccionari9s publicos fizessem '? 
Que continuassem a politica · internaciona,J 
dos pactos de família·, a politica cavilosa e 
frivola dos toma-lal'gura.~, que affei~em sua 
importancia junto . a cada Governo copforme 
O ID.Od~sognndo O qun.l são recohidóS pelo 
Czar de todas as Russhs ou nm Huckingham 
Palace ~ Poi~ !3ntão e li não sei que o actual 
regimen politico, bem díve·.'so do antigo; nã.o 
comporta preoccupaç'ões politicas da ordem 
daquellas que imm01•talizaram Motternich, 
Tayllorand e Poz~adi . Bargo ~ Pois ainda. 
esta!lloS no t~mpo da Sant:1 Alliança '? Qnal. a 
política. internacional que nos convém ~ g• a 
do ·defesa do .~ inter·es::;es mercantis e eco
no micos. E' a do diplomata que saiba o que 
melhor convóm fazer do nosso · café, do nosso 
n.:isucar e algodão. E' a do que conhece o que 
ilovo fazm• n. bom cln.s nm~:;1n,s indust1•ia.s, 

nas principaes praças da Europa. 
Ni1.o 1í , do cnrto a do diplomata que, faz 
qnestKo , como vi em um ret•·ato, de compa
recer ri:lascaraclo em cavalleiro da idade 
m1~dia., nos baile~ do Buckirigham Palace; 
mettido ein calções d :.\ ·seda tuffados; 
acompa.nhando a. sua dig·na senhora. em 
tt·a.jos de aç:1fata ; porque; como aprendi 
no espi :·ituosó (liscurso do mm~ collega., de
mocracia não ê gro.:>~;'lrin,.. , ! 

Parece que eu andav(J. acrcdita.ndo que 
~emocracia é não saber onvergar uma ca
s~ca, não qu~ret• saber de cotillon, é ser 
incapaz de entrar em· um salão, ser rude, 
aspero, empunhando sempre . a picaret(l, e 
t1'll,zendo a blilsa. do ope1·ario, com Louise 
Michel á fr~nto; Não; nünca disse seme
lhante cousa. Má.s o qu~ a democracia não 
pôde ser é a reJi':>esentação externa. do poder 
publico de uin re,5im~n republicano, é esta 
Inasc.arada, esta palhaçada de represenhn
tes offi~i~es; que procuram, por um mime
tismo·ridiculo, tomar o colorido, a fôrma, o 
figurino de tJdàs as côrtes onde se â.c_ham 
acredita. los, por tal fôrma, que s~riam ca
pazes de deixar cre3cer o rabicho, no Celeste 
Imperio si fossem acreditados junto ao im~ 
peL·adórda China, ori dó rojar-se em atti
tude <Ie salama.leque~ hqmilhantes, sf ti~ 
vessern de. nos rl~presentat' no Imperio Anna-
mita. (Risos ·: ) . . · 

Ou o protoclllo exige isto '? 
Exigirá. ? 
O cerimonial diptomatico exigirá. que nós 

nos desnatpr'emos até o ponto · do nos sujei
tar a. praticas que não condizem com ~ nossa 
civllizaçã.o, com a noss!l. <lignida!ie civica do 
repnhlicanos que n:í.o toom IL nost,algia do 
/Je~ja-mten, nem saudados dos cm•tejos dos 
dias do gt•a.nd.e gala; quo t(}em a columna 
vertebral mais ankilo~ada pela. dignidade 
cívica, do que ttaxivel como um vime, ames~ 
trJ.da na,s cortezias com que se procura 
agr.tdar ao ambiente a 'qtie tão facilmente 
se accommodam os diplomatas daq uelle 
grupo, que eu enteiidi____;.e torno a repetir que 
éntendo ....... i:J.em representam as aspirações eas 
ti\tdições -republicanas do Brazil, ·lá fóra, 
nem cleí'endem os nos.ws melhores interesses 
nos pQstQs 0111. quo são :tci·~djt~~los! (lJ{uito 
beni.) . 

Em um desses artigos com que fui aggl'e
didó,fal!ou-se-me (e qlJ.e deploravel defesa.!) 
no barão de Penedo, no visconde de Itajubít, 
en),Souza .Correia : . . 

Mas estes aimla s~o diplomatas 1 
São estes quo nos estão representando? 
Tão deploravel defesa que foi buscar quem 

nn.o nos representa. mais! 
É ~u, quand.J citei, exempliftcarulo, repito, 

o nomo do estimavel brtl.zileiro, cada vez 
mats hPn.zilniroJ apezm' nos muitos a.nnos 
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que vive lá fôra, o De. Oliveii'a Limn., cli~se 
cla.I'arnente qne outros havia. · 

Citarei, por exemplo, o nosso con~ul em 
Montevidéo, infelizmente falleciuo !la um 
mez ou dous, ·o eminento Sr. Uomino·os .:e 
Azevedo (apoiados), cujos rola.torios "'pram 
nr~ pra.zm· lm• e meditar~ para aq nolles que 
se mterm~sa.m por essa politica. intelligontc, 
que trata de orga.niza.r .a; nossu. deresa. contra 
o imperia.tismo economíco a.bsorvento. 

Então, j.:i, _ ha mais alguma cousa de llHC o 
c~rpo c~iplomatico nos possa dcfenrlel', quo 
nao Se.Jé1 -o levantar-se ridiculamcn t,e lraclo 
contra as cançonetas dos camelots: ha. que 
fazer a nossa defesa merca.ntLl e economica. 

_E quem disse que ess0 corpo diplomatico 
nao afaz?. O S:r. David Campista. Disse-o 
explicitamente? Não. 

Mas, implicttamente, é o que so deduz d;1 
situação em que S . .11~x. se achou collocado. 
com grande proveito para o_ Estado de ~1i· 
nas Oeraes, e, dos seus maiil ~~<>. ros interes
ses. ( Mtdto bem.) 

Devo · dizer, senhores, no posto quH me 
coube, durante um quatriennio, elo adminis
tl•ador do meu Estado n11.tal, alguns clos ro
lator~os que eu lia cwm mais proveito e eom 
mais satisfação-eram os nelatorios devidos 
ao talento e ú competencia do eminente 
mineiro, o Sr. Dr. David Campista. 

Quando 0 governo mineir•o quiz tom:w pro
videncias tondQnLes a. melhor acautelar os 
interesses daquolle gstaclo, ligados <L fttwstão 
da immigração, que tJi qne foz ·~ Dil'igiu-se 
aos nossos orgãos de dernsu. no exterior '? In
cnmbiú, por moi•) de n,Jgum m,wnormulum, 
a.lgnm dos no:-:sos dipl.umatas no extci'Í<H' '? 

Nilo, :-:<mhur·e~: r.om1nissiu11u11, nm muito 
bua. hul•,i, o t~Jon1l1S·.) ~~·. J)t•. llavid. n:un
I•isl.a pariJ., na, lt.a.IL~, si m.ü uii.o n11ga11o, <~om 
resideuci~ em Gonova, incumhh•-s!J da dofosn. 
q(3S~es interésscs ,Que naturaJmen te nãu esta
vam defendidos. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA."7'"Não era. st) a tlt}
fesa ,; era a fiscalização d') S'Jrvi(;o, do con
tracto, missão muito mais ampla., quo ni'í.o 
podia s,:r comrnettida só 1L dipll)macia. 

0 SR. BARUUSA LlMA-Ma.~ IIÔ:S lliLo bmos 
st, a ·d _Íplori1acia. de carreira,, us mi11isteos ; 
tomos tambern corrsules, csp:1.thados por 
grande numero t~e cid.a1lea ;-c creio quo aill 
em Genova lt:L um. 

0 Sa. ÜALOG ERA-{-V. ~~~. ttà.o SH 'L'OCOrda 
do que aconteceu com a cir·culu.r SJOl'il cal'<\ 
a c1ue alludiu o Sr . .Candirlo Rodrigues ·t 

O SR.. BAimosA LlMA.- Nio conheço o 
facto. 

0 SR. CALOGERAS-Todos OS conr;ulos 1'0-
eehcra,m nm questionn,rio rcla.t.ivo ao cem-

sumo do caf'(\ no log-a.r em · que exerci:un snas 
funcções, c pódn sn ,Jizee que nenltum res
pondeu. 

o_ Sn .. BARBOSA J .. rMA-0 Sr. tachygru.plto 
r·egtstre. · · 

Nós precisamos abrir mercados, alargar o 
consumo du nosso ca.f(! : que faz, então o 
ministro tio Exterior, do accordo com o da 
Fa7.enda e o da Industria?quo faz o GJverno ? 
S. Ex. pmle instrncçõesaos nossos ministros 
e a.os nossos consulns para, que haj;tm de 
p1·omovm· a:~ medida~ tendentes á realiza(.'?io 
deste desideratwn '? 

Não : o Govot'no se vale da autor·izaç;'lo qne 
nós lhe dOJliOS, quando c ;nsignámos no urça.
mento a verba 1le 300:000$ para a propa~ 
gancl~ do café no exterior, e nomeia o 
Sr. Dcmetr·io Ribeiro, estranho completa
monte ;~o corpo diplomatico, P<ll'<l. ir f<.tzer 
essa pl'Opaga,nda nos mel'cados estrangeiros. 

Oppm·tuna.mQnte, talvez, eu sejct tão abe
lhudo, quo onso rec1uerer informa~~ões ao Go· 
verno :>obt'B o destmo o a applicação que 1;i
veram e;)ses 300:00!.1$, sa.hidos <lê1 bolsa do 
contribuinte, com assentimento' expresso de 
nós outro~. sendo sabido que não vokt
mos ~ó : fi:-;calizamos ta.mbem. 

O Sn.. PAULA RAMos-Muito bem. V. Ex. 
lembre -se de que ou já tive at(~ iM!a de pedir 
quo se nomeasse uma Commissão do propa
ga,ndtt, afim de fazer ~ propagamla <lo nosso 
propagandista do café na Ent'opa., do ·quem 
ningueml:t ou viu f'ttJla.I' ..• 

0 Srt. BARBOSA LIMA -- 0 que a.llirmo, SO• 
nhores. c•st~i, dito muito mrlhormonto, com 
m:dor· n.httndanda. do d:ulo . .;, com mais 
por'feito conhocimerrto rle ca,u.-·;a ]>(}lo 
R1·. IW. Oliveir:t LiiYlit. . 

Ln1·oi alguns tr·echos dnsscs 111n.guil1cos al·
tigos, nos qua~~s S. E:c incide na mesma 
consura. a quo eu fiz· ,jus, porquo, si não 
t'alla mn m.en·u tt·ufl'd, fttlla em figurinos do 
cosmopolitismo, em diplom<.~tas q_ue calçant 
meias -de se .a ( u;) «Uú.-se , outrosim, com 
ella (com a carreira diplomatica,) . o . caso 
não menos iniquo de um 1~ebe11ln de diplo
?i!Olrt, qno, em certos ca~os, ignqra. :t sua. 
liDI-{U:t.» 

V{~j:tm isto ! Um nlórmto de diplo·iíi.ala ura· 
zileiro, qüo ignora su1~ lingua, o fJUC todavia, 
com h1·azileiros conviveu I 

Eu tonllo visto unH~ ou ouLt'•1 amo~tra aqui 
pela.s l'UIH~ ; t.onho vls\,o oni<ros 1111li1.u~ dis· 
tin~tos, muito <IS'·imu,vois. Po:;so cita1• o Sr. 
Bruno Clta.v<'s, cada ve:~. mais hl'aziloiro ; 
citarei um oul,ro, o Sr•. Magn.llülos Azor'eclo, 
nosso talentoso sec1·ctario. 

Tive o prazel' do ver· aqui, cnt,re os quo 
nã.o se esquocem do nossos cosGumes o n. 
no~sn. lingna., o 81>, nr. H.ogis. Aqni ost:í,: 
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é má vontade contra o corpo diplomatico? (Continúa a let·:) \(Sabemos quanto isto 
ou é a critica em theso, em geral, e o desejo mudou, com que difficuldades luta presen-
de promovm· um melhor estado de causas 1 temente a agricult.ura ..• » . 

Como essas palavrn.s. podem ser :ouvidas 
Por quo tocar-se neste vespeiro, porque com satisfaç·ão por aquelles que se pr·eoc

levaiitar-se esta chusma de maribondos, cupam com a situação precaria em qu:' se 
expondo-se-me a um rüliculo como individuo encontra a. nossa a.gricultul'J. ! 
que não tomou chá em pequeno, que ignora (C · · l ) p t ~ t-as bellezas da civilização actual, (JUe nunca ontmua a et: << ara a al'e~.a. ao come-

sinha, entretanto, tão importante para. os 
pisou o asphalto ·de Pal'is, que não é um seus concidadãos.» . 
intellectnal, que não é lido em A1.1atolo Elle empregou a palavra concidadãos aqui. 
Franco, quo nunca teve o regalo de ouvir A Camara deixe passar. 
'as étoites dos café.s cantantes, que não sabe (Continúa a ler)« é forçoso que diplomatas 
com certeza puchar o cot:'llon 1! (Risadas.) não tenham vivido sempre nas regiões olym-

E, todavia, atreveu-se a criticar essa fina picas, que hajam presenciado como consule& as 
tlor da nossa. act.ividade, para ir lá fóra aro- pequenasmiserias terrenas e vegetado como 
matizar o ambiente internacional com os empregados de secretaria no limbo burocra
perfumes da nossa flora fncomparavel ! tico, na.quell,.e valle escuro das sombras 

Não tenho esse feitio. Si diplomauia é esquivas e tristes, que nada esperam, conde
isto, confesso que cada vez ê maior a minha mnados, se~ri-. terem commettido peccados, .a 
rebeldia para llle accommodar a esse feitio. não se extasiarem nunca deante do azul fui
Outros que se accommodem ; eu, não. gurante do ceu. Nem devem envergonhar-se 

Disse mais o Sr. Oliveira Lima : « Não se os diploma. tas por descet•em de cortezãos a 
aprendem línguas estrangeiras com a sim- caixeiros viajantes de seus p::tizes, quando os 
p'os leitur·a. do passaportes, nem se disse- monarchas mesmos não repugnam tratar de 
mina a bort•n.che, a.ssucar, algodão e café, igual - para. igual com os dicta.dores dos 
calç:.~.ndo meias de seda. para ir a concertos trusts. » 
de Buchinghmn Palace. O que eu tinha a dizer, ·Sl'. Presidente, 

Democratizada a cat'l'eira diplomatica, por mais que quizesse resumir, nã.o póde 
ddxa ellà. de ser uma mira de elegante ... » caber no quarto de hora de tolerancia que é 

O · St•. Oliveira. Lima. deve sabJr cousa.s permittido conceder-se aos oradores, a quem 
e!egantcs. Eu não sei. Pertenço á demo- cabe apenas o final da hora quJ lhe foi de 
cracia pobre, ha~ituada a. ver o Co1•covado, a ferida. 
Tijuca; não sol o queé tulo aquillo; o Sr. Oli~ Rogo, portanto, a V. Ex. que me reservo a 
veira Lima sabe;(contit1úa a ler) « .. . uma mira palavra pat•a a proxima sessão, em que eu 
de elegante e uma estufa de dilletanti». terminarei o meu discur.ro, completando 

Mais adeante : «Os nossos secretarias de uma rectitlcação c ratificando affirma.ções 
legações ohegn,m a ministros, ignot•ando-se que nunca t.Leixei de fazer, quo aprendi no 
absolutamente o que clles valem. São bi- p1•ogramma. dos velhos republicanos, do.~ 
lhotes de loteria, que podem 8ahir premh\dos proceres da. JH'opaganda, que, sem receio ·do 
ou brancos ; as probabilidades nio passam cabir no t•idtculo, prêgara.m tenazme~te . nas 
t;}da~ de chimera. de jogador.» salas das conferencias, na praça pu bltca, na 

· Tenha a. Camara a ·Ionganimidade de ouvir imprensa periodica,, não como cogitações de 
mais algumas das judiciosas palavras com uma rbetor!ca destinada u. t':Lzm· e.tfcitos, 
que esse eminente patrício resume o que mas como· pontos essenciaes, ca.rdeae~ de uma 
me parece ser um progra.mma opportuno, política que devia S@r posta em pratica para 
sabio e intelligente para. as nossas neeessi- c:.u•actel'izar um regimen: · e1fectivamente re
dades economicas no ponto de vista da J:O· publicano, por mais quo causasse estranheza 
litica internacional. aos . emigrados, . aos ci-devant, .. aos . an.cien· 

Rec9rJa o Sr. Oliveira Lima o que eram régime. Si v. Ex. consente, continuarei na 
os consulados no tempo do Imperio.(Lê:) .proxima sessão. (Muito·. bem ; muito bem .. O 
· «Os consulados eram cargos, não de tra- o1·ador I! v.ivamente com.pr1mentadq ~) 

, balho, mas da repouso. 
Distribuíam-se :poi• homens politicos ou Fica a discussão adiada. pela hora • 

. de . lettras, doentes, cançados úU simples- Passa-se á. 
me~te anciosos po1• viverem em outros 
maios.» 

E' o caso do Dr.Pãulo Macier, do Clwnnaan, 
a _;quem me hei referir daqui ha pouco, que, 
nao podendo . vivei' desafogado aqui, pro
curou outra estufa e foi para fóra. · 

Muito em hreve trxttu•ei desse Maa)el. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

E' annunciada a. continuaç·ão da 2a. dis
cussão do projéCto n. 116 A, de 1903, (do 
Senado), isentando do pagamento dos im· 
postos de importação os materiaes impor~ 
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tados pela Municipalidade de Florianopo1is 
para o fim exclusivo . de serem empregados 
em obras de esgotos, abastecimento de agua, 
Hluminação e viação urbana da cidade. 

Seria, portanto, um sentimento ogoista 
limitar o desenvolvimento da indnstria, o 
desenvolvimento da riquoz:1 public<l. por est:J. 
simples consideração. 

Não conhece bem a linha divisol'i:\ entre 
O Sr. Presidente- Tem a pa

la '/f a o Sr. Candid.o Rodl'igues. 

O Sr. Oandido Rod1•igues 
diz .· que adduziu hontem di ve1•sas conside
l'açües para justificar l\ attitude da.qucUes 
que nesta discussão combatem o projccto na 
part9 relativa á isenção de impostos para o 
material de b~trro destinado á I'ede de esgoto 
da cidade de Florianopolis. Procurou de
monstrar que não animava ao orador e aos 
demais cJllegas que ~ombateram o referido 
p1•ojccto outro sentimento que não o de 
accentuar uma conducta. em relação ao pro-

o que se chama consumidor c o pL·oductor ; 
em regra, o consumidJr é tambom pro· 
ductor. Um e o outro são simulta;nm~mcnto 
consumidores e productores. 

Ainda. este argumento não procede. 

teccioni ,mo industrial. · 
Pronunciando-se sobre o a~sumpto, dis:3e 

que no estado actual da sociedade. na a.ppli
cação dos principias e leis absteactas da 
economia política, o . orador julgava indis
pensavel um coefficiento de segurança que 
deveria determinar, segundo as condições 
especiaes dos paizes em que se applicassem 
de· accordo com a observação e a expe· 
riencia. 
. · Fez vor qne a industria. não podia se est·.t· 
belecer em um p:üz novo sem ser animada, 
convenientemente p :·otegida; que o3 paizes 
velhos tinham desenvolvido as suas indus 
trias a em ta. de protecção extrem::tda; e que 
desta. ragra não fizera1n excep~ão, apesar de 
paiz novo, os Estados Unidos, cujas tarifas 
chegaram ao extremo do pt•oteccionismo. 

Accrescontará agora. quo o intuito da 
g]:'a.nde republica. foi a.ltam:mte patriotico, 
porque visava e visou a. consolidação · da sua 
naciona.lhlade. 

Diz-se que a protecção ás indust1•ias, por 
meio de tarifas aduaneiras, traz a carestia 
do gen~ro e vem pesar sobre o consumidor. 
E' o argumento basico dos livres-cambistas, 

. argumento que não tem a importancia quo 
se ·the ·quer emprestar. 
~ .. Effectivamente~ é fac to incontroverw ··que, 
uma. vez creada uma inlfustria qualquer e 
que ellà. dá resultados; imme<liatamente no
vas industrias similares se orga.oizam ao 
lado della, dá-se a concurrencia e annulla-se 
logo o elfeito ua carostia. 

Admittido, porém, que não se desse este 
correctiYo, que evidentemente encontra e 
sempre encontrou, e de que entre nós é 
exemplo as indrust·1·ias de . calçado e tecido; 
admittido quo não haja col'rectivo para a 
carastia, ·é dever do homem publico pondor·ar 
qug a vida <le. uma . g13raçao é cousidet•ada 
l'or instantes na. yida daf:l uaçõr;:l. 

Feitas estas considerações, entra. sem iuais 
demora no estudu do importante disem·so do 
nobre Deputado por Santa Catlli1l'ina, 

Começou S. Ex. dizendo selltir-so em ll ~)· 
siç:ão diflicil, por isso que o discui'SJ do 
nobre Deputado quo iniciou o dobate do pt·o
jecto o envolveu em uma atmosphorn. an
tipathica. 

Pode aflirmar a S. Ex. quo, quer o n.)u:·o 
Deputado por Minas, o Sr. João Luiz Alycs, 
qu.er o orador e qua.lc1uer dos companhmros 
adversarios da medida, nã.o pensam siqueL' 
ele envolvei-o em tal atmvsphom •. S. l·:x. 
tem, com os seu~ 10 anno; do p~~rlamunto, 
fi.rmad ; ~ uma brilhante reputação de homem 
publico não só pelos seus talentos como polo 
seu patriotismo, posto sempre a prova em 
assumpto de alto interesse para o paiz. 

Ainúa mais, S. Ex:. docla.rou quo oste pro
jecto não é da. bancada de Santa C~~tha.l'ina • 
Ainda hem para S. Ex. e s·.ms collegas. 

A camara municipal de Floria,nopolis, lo· 
vada. pola necessidade de dotar aqurllla ci
dade de melhoramento> dignos do uma c:\pi
talmjderna, < ontracton c.nn um particular 
os serviços de illumina.~·it •, agua e esgotos. 

Em uma das clausubs 1L~8SO cont.racto a 
eamara municipal se cumpromcttou a wli· 
citar do Congreaso Nacional a isenção do im· 
postos. 

Não conhece os termos do contrac~o, mas 
si a clausula alludida se refere sómento a 
este compromisso, pensa quo esto compro· 
misso fica satisfeito, observado, uma voz 
apresentada n. petição do governo municipE-l 
do Flori<~nopolis ao Congresso, seja. ou nao 
deferida.. 

Não sabe si o contr.\ctante dos so1•viços 
acima mencionados, mesmo exigindo con· 
dição como cst-1, não teria calculado suas 
taxas, nos resultados a tirar da emproza, 
contando com a hypothese possível e pl'ova
vol de uma. recusa nesse sentido. 

Está informado do quo o caso não ê unico 
e quo mais de uma vez o Congresso tom ~o
gatio a isenção condieiom\lmente promettHla 
em contt·acto. 

Conhece factos <losta natureza acontecidos 
em S. Paulo o lhe consta, quo o mesmo so 
tem dado em outros Estu.d.os. . 

Unico ou não, porém, desde quu é~ elausu'a, 
U.o contra.cto alludido di~ apenas rttH> a mu-
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nicipa.lldadc de Florianopolis se cornJn-omette 
a solicita?' do Cong-resso a. isenção do impost()
em debate, deferida ou não essa isenção, o 
compeomisso fica satisfeito com a represou.;... 
tação dirigida po1' essa municapalidade ao 
Senado. 

Suppunha que a. diseussão se empenhasse 
principâlmente sobrA cifras ; a,{)roditava quo 
estudos regulares tivessem sido feitos e que, 
neste sentido, o nobt·e Deputado por Sanh 
Catharina, illustre engehhoim, trouxesse 
para o debate os algarismos dos orçamentos 
rigorosamente feitos, elueidando desta. ar·tc 
a quostão da importancia dos impostos a isen
tar, inclut-:ive a va1·tc que toca ao material 
coru.mico simlla1· ao produzido no paiz. No 
tntuil.o de conhecm· esta cift•a approxtmada· 
wento. visto llUe o uobro Deputafio por Santa 
Cn.tho.rina não a póde J'orncc.m·, pediu infor
nut,.(ín~ aof:! fabrielml;os de scti l!:stado sobt•ü 
n::J 'Jn•oços do H1a.to1·i 01.l. na,(·.ión~tl pi)l-:\l;o em 
Vloi'itwopoli:-:, e eom1xm.wdo es .. 3us prcqo.:~ 
com os do material e~tr.mgeiro ta1nbcm for
necido por aquelles indus!;riaes, postoigual
montc naquella cidado, precos estes qne 
diffm•em notavelmente dos que furam dados 
pelo nobre Deputado, ··chega á conclusão .·da 
inoxoquibilidadà de uma taltentativa. En
tretanto, não so:rct ocioso infl),rniar á Camar~ 
dorozultado desse estutlo comparativo quanto 
aos canus de 4, 6 ·c 9 pollega·ia.s, que são os 
mais geralmente usados em serv_i_ço tle es
goto. 

Nottlrá qrie nos preços do material ostmn
gelro não se inclue o impo~to o o resultado 
~orá c seguinte : 

4 p. 
ô p. 
D p. 

4p. 
6 p .. 
9 p. 

'l'UBOS NAClONAES 

/'·I'CÇO 

1$600 
2$800 

T1·anspol'lc 

$320 
$7ü0 

'1-'UBOS.ESTRANUBIR.OS 

Preço 'l'nwsporto 

$6'70 l$130 
$835 2$385• 

'L'utut 

l$9ZO 
3$560 
5$700 

Tolat 

1$800 
3$220 
5$370 

tação, ficaria sobrecarregada a. mais 9-ue 
elle, um:a vez concedida a· isenÇão, dos Im
postos que paga sobre o carvão e das diffe
renças do salario, que, no Brazil, sabb-sé, é 
muitomais caro que na Eul'opa. 

Depois do q(w fica dito julga que. não será 
sem p1·oveito mostrar que, por um c.alculo 
arbitraria, vistp que lhe .faltavam dudo_s para 
uma estimativa mais positiva,. chegou a da
termjn ·.tr em cerca de 60-:000$ o valor da 
isenção pedida, na pa1•te relativ.L sómente 
a tubos. 

De algarisrhos que lhô foram fornecidos 
pela Secretal'ia da Agricultura de seu Estado, 
vê que os tubos applicados na rêdc de esgo
tos da, Limeiral eidact.e que, sogun.lo se afi
gura a.o orador',_ ê talvez mais vasLa que ade 
Flo~·ianopohs,.);Je8a.vati:i gúatrocchto~ e trinta 
o. oi~o mil c ta.nt'os kilos c, organizando u 
ilespu.cho desse vohtlne de "Iua.tel'ial,. t~orho so 
óllc deveSS(:} entntrrieht Alt:wllegtt do Rio ou 
do Santo::;,, vê qüc ó imposto a, pagar im
portar·i(),. _óin .. 57: 833$ü37 .~ To~rundo-sc em 
consideração quo a iseoçã1> não a;lcançà só
m.ent"e tubos é ~e es~erl.de . à. ou trá~ éspéçies 
çle prpductos c~rámipqs; pódJ-SEl, quast affir
mar que nãq s~rá,inferior a 70:000$. a dis
pensá de dih3ito pedida; 

Em face dessa alg~rismo, o que se tem-a 
consid,~rf:Ll' nãQ ... ê. &i ~H o .represeut:.t. ou não 
um gra.nde sacrificio para o .. Thesouro, mas 
si elle é ou. _não um grande prejuízo para 
as fabricas na.cionaes de ceramica .. O orador 
pehsa q.úe ê, e julga que a lealdade dos. Po
deres da Nação, <:i. sombra de cujas leis sp 
desenvolveu esta industria, co~.ge os. senhores 
Deputados a p~·ef'erirem indemniza:r {i.essa 
qua·1tia a· nmnicipalidade de Flo~·iahopolis, 
por meio de l.u:n auxilio _ mónotario directo 
ou por outro qualquer meio, a d ~r ess(:l pre
juízo á industria nacional. 

O. I)ohi·e Deputado por Sauta. Catharina 
declarou que, quando entrou para o Parla
mento, em 18V4, filiava-se á escola. _de: pro7" 
tocçã.o radical, mas que : <<estudando melhor _ 
as cunrlições e a situação do paiz1 • operóu-se 
no Sf3U espiritouma evolução, e rec.ó:rda que 
hatres anngs; â.iscutindp o . Or~amento ·da 
RécJit<J, d~clarou-se proteccionista liberal ou 
livre cambista moderàdo, ou m~lhor, op-

As difl'erenças de pl~eço, não incluido o porturiista · ocloctico. »- . . . · _ , 
hnposto, otn f'a.vol' do matoriu.l est,rangeit'o, · O orador não está longe de se pô.r ao lado 
são, portanto, rospectivameote equivalcnte:l de S. Bx., com a diiferença, porém, de quo 
u. 6 1/2 °/o. 10 1/2% e (j l/4 °/o· procura a industria UJ!Ue elli1 ·existe para 

Bssas difl'eronças, minima.:;, I'l~<Llmente, a a.uxilia,r, sem querer saber si ella, está em 
un:m YC'l. que se tomu. emcon.-üdera.ç1ão a supe· inicio ou no apogeu do desenvolvimento, 
rioridaue da qua.lidatle dt} pr·oducto mwiona.l, porquanto si a p1·otecção só deve ser du.da. 
indicam, não obstante, que a isenção não neste caso, não haverá protecção •.• 
deve3 :::er concedida,, por•quanto a indnstr·üt do O oradvr toma em consideração a citação 

, ]Jaiz, quo só tem por protecç:ão, naconcm·r·en- que fez o nobre Deputado por Santa Oatha· 
Çia com o ostrn.ngoü•o; o imposto de impor- t•ina das diversas lois que, no- entendel' do 
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S. Ex., concedem favores identicos ao quo 
consignu. o projccto em deba.te. 

Entretanto, S. E:'(. não disse, o fôra im
portante saber-se, até onde foram ollas cum
pridas fóra da pre~cri pção clara. e iniliuJivel 
do dec1·eto de 1890 . 

Ver-se hia, depois de esclarecida. uma tal 
indagação, que o argmento de S. Ex: . não 
tem toda força q uc p:wece ter. 

S. Ex. disse ai. nela, no intuito de provar 
se1,1 proteccionismo ecclectico ou opportü
Ílismo: 

« Em 1901, quando se discutia o projccto 
de lei das tarifas, ós proprie ~arios de f~tbei
casexist.entosno paiz decl::traram que o m ·,
terialrodante de estra .a s de forro tinha. 
similar no paiz e alleg:i.ram quo aqui se con·· 
struiam vagões para o tl'ansporte de tnel'ca,
dorias e de pàs5=ageiros, pedindo q lll'. :-:;e não 
consentisse mais na. isenç~ã.o de direito::; pa.ra 
tal material. U oradoi· oppoz-se ·então <L e8:;c 
vedidu e a isso ~c oppurâ som pro; t~ (LIIO não 

artigo hoje publica.clo no Jornal elo .Comme1·cio 
por um cavalheiro que se diz advogado das 
fcLbricas nacíonaes <lc ceramica e, a.dduzindo 
outra8 consideraçõus sobt'e o perigo elo prc~ 
cedente que o projce !.o vem abril', tet·min~t 
decl a.rando que o conüate, tendo em consi
dereção não ::11)montc os pt·e.iuizo~ ma.teria. )S 
que a, .isenção pulltda ea.usttrú. ú. iu'dustl'ia na
cional, mas sobt•ctudo <~ dose ontiança que 
olla. produzirá quanto <'i. lealdade da, Na.ção, 
th.zenuo o::; capita.listas hesitarem em empre
ga e seus havere~ na industria. de um pab; 
fJUC ltoje lhes accni.L com a protecção con
signa,d : ~ na lei e a, manhã os peejudi.ca ao in
fluxo de ~implos pedidos o de fi.Lvorcs que se 
concedom contra o que csS<L mesma .leiga
r ante. 

NI~u tem, pol'tantL), outl'o intuito, nogaudu 
seu voto ao pt·oj Jcto em debato, sinl"w man
ter a promess;.L da lei o étssegma.r a protccçã.o 
em flUe a Kqmbliea. (mvolvnu ;:~s indu:-;tt·iaô 
na.donaes. 

está convencido d~ quo a iudusi.t·ià nacional (.l'riuito bem ; m uito bem. O órado1· J cout-
fabrique vagões que, em preço e qualidade; p1 ·imentado.) 
possam concorrer com ·o . material si:milai_' 
est1·angeiro e entre a .. protecção às fabricas 
de material roda,nte e a protecção ás estra
das do ferro o orador não hesita: - inclina
se por estas e protege-as coótra as fa.b1·icas 
n·ac;onaes. · 
, Outro eJCcmplo recordar<~, Iio facto dtl isen
ç:ão de direitos pam o su lfureto de carbono, 
'lllttteria de que ha fabrica:; nesta Ca,pHal o 
nos Estados de S. Paulo · e <lo Ri o de J ttneiro. 

O Sr . .JOão Luiz '•Alves- Sr. 
Presidente, ri. hora va;o adêi:mtada, ma.s como 
eu não tenho intuito protelatorio na dis · 
cussão deste projecto, . ainda Pl43Smo com sa.
crificio de algumas considerações que pre
tendia fa,zet·, tomei a palav1·it para, respon
der ligeiramente ás ponderaç:õcs feitas pelo 
nobre Deputadu por Santa Cr.r&harina, ao com
bater a minha argume.1tação, c a emenda 
que tive a. honra do apresenta-r. 

Quanlo, Sr. Presi(lentc, (leclttrei á Ca.
mara dos Deputatlos que m''t fl•ancamente 
proteccionista., p ttrece c1ue fui a minha de
claração interpretada em ::ientido diverso 
daquelle que eu lhe doi. 

Foi o proprio orador . o auiior da emend ~ 
que a mandou isentar do Ílnposto: todos os 
annos reproduz-se a guerra contra essa dis· 
posição e todos os rt.nnos cabem as emendas 
creando o imposto nes~e sentido e justa,~mcnte 
a.s b:tncadas de Minas e S. Paulo teem au
xiliado o orador acompànhando-o ria sua 
hostitidade system~.J.ticá a es;:;a.s en:).enda~. Sou fÍ·ancarnen le pn)lccc,:onisla,isto é, quero " 
· E' que aqui se encontra a lcgitinúi pro: a protocção de todas as industrias via.veis (c 
tecção á lavoura, cgntra a prutec~·ão a meia emprego a palavra iodustria quer sob o 
duzia de f<.~bricas de formicidn.. )> ponto de vista agrícola, quer sob o ponto de 

Bm a:rnbos os casos, entretanto, si o nobre vjsta manufactureiro) com a maxima fran
Deputado por Santa Catharina vê exemplos queza. 
ele opportunismo, o o1•ador vê casos de bom Não sou, porém, um proteccionista a. tudo, 
entendido . protecclonismo üs e::-tra.das de sinão iis industl'ias viuveis de nosso p:.d.z, 
ferro e à lavoura; . cu,jos interesse~ não po· quer sejam cre.a.da,s com a ma teria prima 
diam ser sacrificados aos lucros de ÜLbl·icas m•cional, quer m·eadas com a mataria prima 
que nem 1)roduzem o bastante em q\I:mti· importada, porque penso ftue ainda ai:isim a 
.dade nemo neccssario em quaLidade. A a.tti- protecção é util e necessa1•ia, porque a in
túde, portanto, do nobre Deputado foi . a. dustria simplesmrm te manufactureira tem 
melhor possível e nem e1·a de esperar outra produzichr em paizes, como a Ingla,terra, a 
cousa do talento c patriotismo do S. t~;x. · ::;ua. riqueza; 

Volbndo a tt-atar da cla.u.mla esl.a.belecida.l . Não penst), portanto, que, como proteceiu
no contracto firmado pela. municipalid<tde de nistas, devamos fttzeJ ' distincção entre ln
Florianopolis, clausula em que ella so com- dustrias com a ma.teria. priJU[t nacion~d. o in
promette apenas a. solicitar do Congt•esso a dustrias com a. materia pri:uL imporl;arla. 
isenção de quo se trata, sa,bondo quo o Con- A simples declaração Je (LHO sou prol;ec· 
gresso a, podia negar, u orado1• allude a um cionista indica desde Iogo que uão quoro u1u 
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systema fi~cal prohibitivo~ pois· quo este não 
é o mos mo que proteccionismo. __ 

Tambem não sou nalivista, nem jacobino, 
quando rodvogo o desenvolvimento da pro
ducção nacional ; ao contrario, a.•i vogo o des
envolvimento· da. producção nac;ona.I, quer 
o indust1•ial domiéiliado no paiz seja brazi
leiro, quer seja estral_lgeiro. Não faço dis
tincção de especie alguma entre nacional e 
eatrangei~·o proJucto1• em nosso paiz; a dis
t.incção qne eu faço é entre o producto es
trangeiro o o producto nacional. 

Quando, · tambem, ás vozes me r<> firo ao 
commorcio nacional e ao com.mercio estran
geiro, não me refiro ao commercio e~r.r
cido por nacional ou por estrangeiro ; ha. 
muito commerciante brazilei ·o que col
loco na ela. ~se do conunercio estrangeiro, 
como ha muito commeeciante estrangeiro 
que colloco na classe do commercio brazi
leiro. 

Aprouve ao nob1•e Deputado taxar-me. de 
revolucionaria, porque declarei que seria 
pruteccionista n'1 Inglaterra e livre cam
bista nos Estados U Jidos, modificando . assim 
os dois systemas vigentes daquellés paizes. 

Mas eu tinha- razão para dizel-o, porque 
comecei por affi.rmar que não era um pro
teccio'nista a priori, nem um livre.cambista 
a p1"iol"i. 

O Sa. PAULA RAMOS - Os proteccionistas 
nos Estados Unidos são considerados os re
volucionarios. 

O SR. JoÃo LUiz ALvEs- Não sou revo
Iucionar.io. Nos Ei'3ta.dos Unidos, Sr. Presi
dente, já passou o periodo da proteccão ; a 
plethora da sua.producção já exige a politica 

.adaptada pela Inglaterl'a, livre cambista 
·Just:l.monte pelo. excesso do sua p1•oducçii.o. 

K é a concurrencia dos Estados Unidos, da 
Allcmanha, etc., que está determinando na 
Inglaterra o apparecimento de uma forte 
corrente proteccionista •. 

Tanto é isto exacto, que não se póde att1•i:. 
buir ·a Chamb·erbin primazia da campanha. 
do proteccionismo, po1•que desde 1882lord 
Salbbury levantou a bandeira da protecção 
á produccão ingleza. 

No Brazil sou proteccionista, como· é o 
nobre Deputado pe>l' Santa Catharina, como 
são todos os outl•os, ·porque em contrario a 
essa politica economica não vi pronuncia
mento algum, nem mesmo om apartes. No 
Rrazil, digo eu, sou radicalmente, franca
mente proteccionista!', 

0 SR. ADDON BAPTISTA-OU tudo, OU nada, 
foi a formula do V. Ex. 

O ST{, Jol~o LUIZ ALYEtJ-bim,(! v0rdtide. 

Ou tudo, ou nada; ou se "protege a in
dustrirJ. nacional em todos os casos em que 
essa protecção se torne necessa1•ia, sem se 
abrir excepção, como no caso occurrente, ou 
nªo se protege nunca : ou tudo, ot6 nada. 

Ul\I SR. DEPUTADO-V. Ex:. explicou muito 
bem. . 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVE3 -E mais: esta 
formula não é minha.. A protecção, quando 
não é sufficiente para determinar o desen
volvimento da. producção nacional, _impe
dindo a concurrencia estra.nguira, dá· resul 
tadvs negativos, permitte a entrada de 
genero.3 estrangeiros com um praço mai::; 
caro o não desenvolve a. producção nacional. 
Por consequoncia, ou tudo, ou nada. 

0 SR~ PAULA RAMOS-V. Ex. tome em con
sideração as circumst'ancias especiaes .do no.3so 
meio. · .. 

Somos um paiz em que a União vive 
das rendas das alfandegas. 

O SR. JoÃo LUiz ALVES-Sem duvida. O 
proteccionismo não é uma q uestfro . só do ta
rifas de alfandega; elle está· subordinado -ás 
necessidades financeiras da União e ás ne
cessídades do commercio in:ternaaiorial, 
quero dize1•,- da poli&ica commercial intema
cional. 

Não podemos fazer um proteccionismo tal, 
que suffoque toda!:! as fontes da receita da. 
União; não podemos fazer um proteccionis· 
mo que provoque l•ep1•esa.lias inconvenien· 
tos para as nossas p1•oducções. 

Quere1• i~so seria quere1• a desgraça de nos
sa pai;ria, isto é, querer pr•oteger d outranco, 
como se diz erroneamente que eu declarei, 
fatal e forçosamente seria querer traçar •.• 

0 SR. ABDON BAPTISTA dá UID a'parte. 
O SR. PAULA RAl\liJS-V. Ex. declarou-se 

radical: ou tudo, ou nada. . 
0 SR. JOÃO LUIZ ALVES ... -em torno do paiz 

uma mm·alha chinez:t, para que nos baste· 
mod a nós mesmos, o que é impossi v e l. 

O SR. PAuLÀ. Ri.\f\<IOS-V. Ex. sabe que as 
mu1•alhas chin~zas nada mais valem; depois 
da guerra co)ll o Japão, estão aba.tidas. 

O SR. Jojo Linz ALVES- O meu nobre 
amigo ap<:)ntou ·.os defeitos do . proteccio
nismo noS''·: Estados Unidos e na Allemanha, 
citando d:ous au~ores modernos. 

O SR••i'PAULA RAMOS- Apontei. alguns 
inconveg.ientes. 

0 SR. .TOÃO LUIZ ALVES- ln~onveniontos 
do proteccionismo! 

O S&; PAur,A RAMOJ- Em alguns casos. 
O SR. JoÃo LUIZ AI.VEs.:... Mas os factos se 

oppõom a. todu. e qualquor consideração. O 
grande, espantoso, notttvol dosonvolvimonto 
induatriu.L e economico do~ Bst:.tdo~ UniQ.o~ e 
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-o cnoÍ'me desenvolvimen1.o da producção al- e~ deb<l.te, é sacrificar l't1pitaes que se po
!emã, já hoje temido pelos outros paízes da dutm empregar em outras jndustrias, é sa· 
t~uropa., estão demonstrando n. vant:1gcm do crifica.r a. f'!l'tunn. pf'ivada., com projuizo ela. 
proteccionismo americano e allcmão, a des- fortuna publ,ctt. 
peito das theorías em contrario; este é que 
.,~ o f.cto. 

Em cont1•aposição <1 elle, encontro, Sr, Pl·e
·sidente, a invoca,çã.o do iivre cambio in
glez a respeito do quaJ seja-me Licito citar 
::ts pa;laVl'as de Jules Borain, em seu livro 
« Les E'lWl'tit'ités du Lif.n·e E'clwnge ;1•JglaÍ$>>. 

<dnvolunta.rüLmente inquire-se porque tan
te se interessam os inglezes pela propa,gaç:ão 
do livre cambio, quando os outro3 povos 
-3e con:3el'vam incll1fercntes ou na defen
siva. ? ••• 

De onde vem esse immenso amor do~ in
glezes pelo livre cambio '? ... 

E' que se tro,ta para elles do to ue o1· no 
to be e não do interesse Jas outras nações.» 
As institui(;!ões inglezas, diz Borain, desvüm1 
as activída.dt~s ela ageiCultut·a e forçam-nas 
a abraçar a carreira, commercial ou indus
trial; dahi um·exces:-;o de proctucção. 

Assim é que a Inglatel'I'a produz, poe ex· 
emplo, 85 o 1 o mais de ·tecidos de a.IgoJ.ã.o do 
que o exige o consumo interno. 

Pois bem; é péi.ra dar escoamento ao ex
(~esso desta proJucção ... que os inglezes se 
donnent au diable, pat'a quo os outros povos 
:participem dos beneficios da. liberdade com
mercial. 

E' um simples l1'ttc cvmmercial, cujo se
gredo os inglezes possuem em alto gráo. » 

E' ainda o que tiiz Poinsa1•ú, em sua obra 
Protection et lib1·e dchange: . 

«A situação que conduziu a. Inglaterra ao 
lívre cambiu ó, pois, ao mesmo tempo sim
ples c clara: o immenso dQsenvulvirnento da. 
producção .industrial exigiu a abertura. de 
novos morraclos, porque essa producção ex
cedia de muito a. capacidade de absorpção 
do mereado inte1•no. » 

·Eis o que é olivre cambio iog-lez:-politica 
de expansão. .. 

Declarei, S1•. Presidente, que não era pl'o
teccionlsta doutrinaria, pot'q ue penso que a 
protecção não se póde fazor a pl"i01·i, comu 
u~ principio t•egu~a~ da a~ministrdç~o finan
.celea ou da, adm1mstraçao economlCa, mas 
deve ser encarada debaixo do ponto de visl,a 
pratico, debaixo do ponto de Yista do mo-
mento economico de cada paiz. . 

E' assim , que eu .sou f1•anca e radicalmente 
proteccionista, pensando que tudo se deve 
fazer pelu. industr.La nacional, sem grandes 
prejuízos da l'enda aduaneira e sem p1•ovocar 
fortes represalitts dos outros pai~es. -.. 

Bstabelecet• protecção par<t a industria na· 
cional, permitth• que á sombra de uma lei 
ella, se desenvolva, para <lepois abt'ir oxce
tPç~ão á prome . .:::~a do logi~lador, como no cttso 

Vol, V 

O SR.. P ,\.ULA R.,\i\IOS - Pol · ess1.1. thool'ia, 
devia dl}fendcr o augmento ou ~baix.amonto 
J.c taril'~;ts em relação ao comrW3l'cio. 

O Sn. Jo:\o Lmz .·~LVES- O movimento 
o?onomico no mundo é do franco Jll'O teccio
llUl111~, d.e P:t·otcccioniBmo a,t.::~ 1la.s propl'ia~· 
colonw,s mgiez<ts c . 1ntr ~~ a. meü ·op,)lc. 

Eis 0 que cscrc,·c Poinsu·d : 
•\A Allor.aanlw, voltou ao systcma pi·otcctoJ' 

e~~ l87V; a :a.l'if<L elova\lí1 então <~doptada. foi 
a1nd 1, u.ggra vailn. em 1881, 1884, 1885 e 1887 . 

A Austrin., libel't\l ue 18(i0 a l87i7, l'OVi~ 
parcialmente :::;cus diroito:3 <tüua.nciros em 
1877. Em 1882, estabeleceu um·1. tariftt com 
357 artigos, qun.ndo a. a.ntcl'ior tinh~ 68 e iLu.
gmontou n. taxa f:Obre muitos desses artigo$ 
na. proporção de 50'/ o; em 1837, esse angmcll
to fui ole,r~tdo a 100, 150 o 200°/ o sobro os 
Pl'oductos ·agricolas, i.t 100 c 150°/0 soheo-o~ 
industrw.es . A Suissa contentou-se, \le 1851 a 
1884, com nma. tarifa puramontu fi~Cítl ; elo
vou a. <Jm 1884, c em 1887 voi.ou ,Jit·citos 
cla!'<\mente p1·oteccionistn.s. 

N11 R.ussla, desde 1882, <Jtlasi ilUe n.nnua.l
m nn te silo ::!.ggi'<tvad[tS as ta.xa.s ; uma lei de 
1891 pôz. em vigor urna tarifa por vezes 
pruhibit,va. ,\ l!o~p t.nha tez o rnflsmo dosdc 
1870, qne1' com intuitiJi':l fiseRes, rvtm' prtt'rt 
proteger a sua producç~ão. Ainda mn 1801 
elli1 a.ugmonton taxas j;i. pesatliM:. A Halia., 
Livt•o ca.mbi.,ta. de 18:1:J a. 187;-:, tornou·se 
então protcccionista; em 1878, 1887 o 1890 
reviu as suas tat•it'as, que ex:codcm muitas 
..,-ezes de 50 o 1 ~ o valo L' dos pr·oduetoi':l. ~mfim, 
a França, deJJOis de longas tm•gi verslçõcs, 
entrou na mesma via om 1802. Hoje todos 
os ramos de r~ua activitlaúo 13conomi.c :~ estão 
pz•otegidos por uma t,arifa olcvada. 

Qna.nto n.os EstaJ.os Uniúos, taxan1 ma,i:-: 
ou menos pes:~.damente os p1•odu.cto~ estrttn
geiros desde lSH\ e, em 1890, o bitt Ma.c
Kinley u.ccrescentou ao :~ rigores das tal'ifu.sos 
(te umu. ver·ificação vcx<ttoria, ca,lculadu. pa,ra 
difficultm·-pm· uma multidão de ob::!ta.culos 
-os movhnentos do commel'cio do impor
taçã.o. As p1•oprias coloni:.~.s inglezas teom 
seguido uma, política analoga á uo:~ g::;tados 
europeos ..• Ell.as se teem a.proveitat.l.o do seu 
governo autonomo para creu,r· n.lfa.ndegas, 
(Lestinadas a, nJirnenta.r o sen orç.a,monto, ma~ 
transforma.das em mais de un1 caso em ins
tl~umonto de protecQão não só t:ontl'tt os pro· 
duetos estrangoiros corno eoniirrt a J>L'Opt•h 
producçiio ingleza. ». 

1 ·~, n.gora., na, Inglatcrrtl. iJW~Jmo, inicil1.·s · ~ 
um J'orte movimento pt''Jteccioni:;1t;n, 

. S:i 
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De motlo que posso affirma.r q_ uu o mo- triaes são obrigados })Olas condições finan-
mento é do proteccionismo om todos os eeiras do paiz. 
paizes. E é então que :::e isenta de imposto a im- -

Ora, Sr. Pre:>idnnte, si é no momento portação estrangeira, estabelecendo-se con
a.ctual que a politica pl'oteccio:nista se Je- currcncia verd ~deiramente desleal entre c 
vanta em totlus os paizes,poi'quenão de--remos producto nacional e o estrangeiro ! 
ser franca e radicalmente proteccionistJ s ~ Demonstrei, sem ::;or contestaclo, qun temos 

Por·que havemus, pur arnor ~ls theoria$ in- melhor producto ceran:í,co do que o ;3imila1· 
glezas, que nos foram prégD,das ern beneficio estra,ngetro; quo o temos em qwmtidada
dos inglezos. uc ser ll Hes ca,mbistas c do sufficiente p :~ra fornecer u. Florianopolis. 
assistir ue braços ct'nzn.dos i.t desapparição Restringm- se, afinal, o dolm,i:c ú questão 
da producc}ão rmcional, tr·an3fvrmauüo o do preço e do~ fretes. 
Brazil em campo neut1'v pn.ra. a. lut;~ oco- Em relação ao preço, o:1Vioi <i Ilnprens;} 
nomica do;; outros povos? 1\aciona,l as tn.bellas dos pt•r.ços officiaes do. 

Não, Sr. Presiuente, foi por i.~so, repit(>, concurrencia publicu, do prodncto nacional,. 
q_ue me declarei fr~tnca e po::;itiHtmento pro- em confl'onto com o producto estrangeiro. 
teccionista, com a fol'mul.~ «ou tudo ou O SR. PAULA RA:nro.s-Em S. Paulo? 
nada·» O SR. Jo?\o Lurz. AL vgs -011. cera mica de~ 
· Volto, porém, ao ponto em questão. ca~thé. posta em s,/Paulo mais barata do que 

E' incontesbvel que o elemento basico de · 1 d 1 d 
uma sabia politica prutecctonista está üa a mg eza e 0 qur.t a naciona e S • Paulo, 
abertu~a J.e mercados. sendo, entretanto, a de S. Paulo mais barata 

tlo que a inglezu.. Devo. notar que ossa. con-
0 que faz o projecto em debato ? cm'J'encia. não foi realizada. no tempo das 
Fecha o mercado já existente. tarifas prohibitivas, mas qua.nélo vigora.vn,. 
O ·sa. PAULA RAMos-Não apl)iado. V. Ex. a, tal'ifa de 40 réis. ·· 

que sustenta os impostos interestaduaes, O nobre Deputado de Santa Cathal'inw 
queira dizer si amanhã Sa.uta Cathariml. não t.rouxe elemento novo e foi o p1•oço d~ uma 
pOde fechar o mercttdo. tabricu. que se propõe a fornecer aos conces-

.~ionados, entre ou·t,ros artigos(foj o que pude 
O Sn..Jo:\o Lu1z ALYES--Agru.deço 0 t~pal'te, apanhar, no debate )' .manilhas de quatro 

que me permitte dosfa,zm· falsas · interproü~- pollegada.s por 800 reis, naturalmente j(t 
ções da mioh:t opinlflo. Ell não sustento os isentas de imposto, porque sú 0 impo::;to im
impostos in tel•estn.tluaes. Doclaroi, o c·onsta, porta, em 7UO réis. 
do mou discnrso, que os impostos inte.resta- Esse facto não deixou de impressionar o 
duaes sã.o ineonv,•niontes, altamente cont~a.· meu espil'ito e voudiz(lr pot'QLle. Tunho aqui 
rios a, unm bôa politica fcdorn,tin:t. ; que pre- catalogo de novambro de 1902 de uma da:: 
cisu,m e tlovom SOl' suppl'imitlos; ma,:3 Cit10 melho1·es fabricas inglezas, da fabrica, de 
não vejo nu. Const,ituiç:fLo prohtbiç:ão da clecre- Jamos St:iff & Sons, no qun.l 0 preço dos 
taçü.o do:;ses impostos pelos Esta,dos. Não tubos de qua.tro- pollegadas, em Lond1'es, é dC' 
quer•o ferir a t~utnnomit~ dos Bsta.clos. 1 sll. 6 d., 0 que, ao cambio a.·.~tunl, aqui· 

Penflo qun os E::~ta.do~ devem supprimir O$ valo a l$600 mais ou menos. 
impo~tns intet·estadtucs, porque is.so é de seu Mas 0 nobre Deplltatto ·tem os pt>oc;os pelos
intero.;;so; sustento, poróm, que o Po,ler Fe· qua,os um ib,bricanto se compromHtte'u t~ 
dora.l não t:ml compr~tencia pa:'u., u, pretexto fornecer aos concessiono.rios ele Floriano
da inconveniencia desses impostos, prohibir r 
aos E~tad0s u.quiUo qnc uão t'! prohibido pela po 18

' • • 
Cou:3tituiçü.o. O Sn. PAULA RAMOS-P1•cços que me foram 

O SR. PAULA RAM:os-Amanhtí, Santa Ca- ott'el•ecidos prn· clles. 
tharina póue fechar seu mcrca,do a toclos os <} Srt. JoÃo LUiz At\"Es-Sr. P1•esidentf/,. 
productos cert\micos. : compl•ehendo q tto o-nobre Deputado atflrme, 

o sa. JoÃo Lu r:~. Ar,vEs-0 lll'Gjecto fecha Juro qne· S. Ex. argumenta convicto e de bptl 
0 mc1•cado, dizitt eu, ise11 t:1ndo dt> iml)osto. 0 fó que esses pr•oços ~ão O$ que o concessw· 

d l' Di.Wio obteve aqui; isso quanto a S. Ex. 
producto estrangeiro c (lllG ha. stmila,r no ~nanto ao · conces~iona.rio, porém, e 11uanto 
pai~, estu.bolecr~ndo assim umn,concLtrrencia .aos frubPicantes o~tl'ttngeil•os, pol'gunto: não 
desleal erltt•e o pt•oducto estl'a,ngulro e o ntt· poclct'Lt havee uma. diiferenr-,a, servindo essp :~ 
ciona.l, por(l uo o prod neto nacional, a,lém d.os '-' 
onus quo sobi'O ello pesam, corno denwn:~tl'on pPet,:os Sómente para impressionar o Con-
o JlluHtro Deputu.(lo pot' s. l='Mtlo, onns l'O- grcs:;o Nlt.cional ~· . 
:sultautes da cat•estla du t.rnbalho o de-· on&m.;; O Srt .. PM:JLA RAMO::;-Ncnu se couttWtL colU .. 
circums~ancia.s, cstil ;~endo onuratlo por ·i8to. Estü. datutlo de G do agosto deste ttnno. 
gL'i\udrJ ~omma do impo:-)tos, n. !lllC t::3 indlt:'- O que digo ê quo e~;~r>~ preços foram o1ro1·e· · 
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cidos ao cuntPactante pelas fabricas de o SR. JoA.o Lmz ALYES _ Acaba. de nos 
S. Paulo e pel.as fab<•icas in0alozas. I utf'ot•mar b o no re Deputado pur S. Paülo 

O Sa. JoÃo Lmz AL\"ES - H.~ mais sr que ~f./. ~r·s. Laga Irm:-io~ f',~zem o tra.11sportc 
Pr~sluente; a.o tempo om que 0 c:.unoio ert~ ~)Ol' --5~ n. tonela.d<t. Ctz)w·le.) De mo.lo q ae 
maLs ~esfa.v?ravel <LO paiz 0, por Cl)llSe- a questao dos fretus nao é umi~ questão de tal 
quef!cla, mars favoravel aos productos in- 01'riem quo pos::;a ohstitr a, ro:dizttçã.o das 
glezes, em concurrenc1i.L puhlica, em São ohras, de-sde que clles fiquem l'elluzidos 34 
P~ulo, con~ o imposto do 40 réis poe ltil•) 0 um~:_ differcnç·a do 58 on 1)8 em tonelatla,. 
nao com o IIDP?Sto ac LU<1l, os tubos de qua- Nao creio qu~, em contract~ de t. :.nto 
tl:o poll~ga.das mglezes foram offer.'ciüo;:; ·por vnlto. que ~fio pode ser de quantt ~ PL'IJ.UCU<t, 
.2.')480 e os nacio~ae.~ por l$800. !!)to 110 tempo 1.~ma quest:.~u ü~ ücz .on tloz~ con!.o~ de t1Lll'e
em quo_ o camhw era desfavoravcl 0 0 im- 1?-nçn., Olll fa,vo1 lln. mll~:>tl-ta. n:tewna.l, posst~ 
posto nao ~r<~tlc lUO réis. (Apm·tcs.) Entro-, dtlficulbtr a sna execuçao. 
ta!1to, hoJO ha uma proposh dQ 800 réis, . ~o~ loco-me, agoN, sob . o ponto de vbtn. 
p1eço de eocontl'o ao que affirm~t o ca.talocro Jtll'ttllco, quanto ao contracto como fez o 
de um fa.brlctmte ingloz, mai~ ttUthentic~>. noh_rc Dcputttdo por S. Paulo. ' 
sem duv1da. que os preç~os r1ne o contracümto Ha, nma cl<tnsuln. do cun tracto que diz: 
apresenta d. Camrtra ~ ohrig~~-:::o a mnnidp:tlida.do de Floria.nopoli>: 

0 SR. PAULA RANOS _ p,·qços qtte ~(·l'VÍ- ~eK~f~tt· ttü Ctmgl'CSSll Na.nonal isonção de di-
r:.~tn para. ca.!cultw o sen capittü e as tn.x:.Ls :::. • 
que vao cobP~U'. · O S1-:.. TfoS,\:\:\Alt DE ÜLIYEIR:\.-Mt.ts uão 

(). s · - L a obtol' : 
R. JO.\U UIZ ALYES- Ü m::tter·ial DU-

c~onal (j nmb b:.u·ato c melhor, não ha dn- O StL PAULA RA:\lOS-A envidal' toJos os 
'lida.. Quo tem superioridade sobro, o estran-· os1'or·ç·o.~. , 
goiro, c1 cio ter den1onstrado, e S. Ex. não o SR. SoÃo Lmz ALvEs-E' cla.ro que ella. 
contestou. Quanto ao preço, é mais bara.to não po ,tia 80 obroigar a obtee, porque só pouia. 
tlo quo u ostPangoiro, colloc:tdo on.1 cuncur- ohl•ig-ar-se n, fazoP aquillo quo estú na suu. 
l'Qnciu. leal, som isenção üo imposto:::. compc r;cncia,. . . (Apartes.) 

Ma..~ resta. a rLtiesttío 1lu lir·ü.rtsporto, pot'fltl(\ Acredito e nâo posso duixal' de n.croditar 
repito, il, minha n.rgnmontaçãu funtln·sc ctttc o conccssionario é idoneo, isto ~. tem 
nis·tu-ni'i.o concodiün. :L isonçã.o do imposto:;, rocursos pecnttiarios; n 10 croio quo ollq ig-no-
1) material ingloz t'l polo menos do mesmo l'll.8:'0 o v.~lor ch cltwsula, o não pt•evisso a, 
proç!o, o ou su~t.ontn que é ma.is cul'O. Restn, possibilidadt) da. não concessão du. iscnçfto poc 
o tt'anspot•tc. part.c do poticr publico. 

Lcml}['cl a,os nobt•os Deputados que em Portanto, ncga\la. a. isonção, digo eu, o con-
mtü:; fu.cil petlil' isenção do fL'O tos na, l~sLmüa tracto, estú. de p1j. 
de Forro Central üo TIL'azil paL'i.t todo . ., os o SR. PAur,A RAMOS - Juritlic;~mente, 
IH'oductus cet'<~Jmicos qne fossl:'m nocessu.rios, est:.l. 
porque tolltts as fabric:ts, pn.nlis~a.s, flnmi-
nen:so:; e mineiras, se n.cham shuadas it mac- O Sn. Jo;\o LUiz ALvEs-Então, ou o con-
gern uesdt~ estt•u.da. <.lo fot>ru, e de pleno co- ·cessionu.do é itlon(:o o é obeiga.do a cxocutn,l-o 
ração voti.triamus a isenção tlos f'l'otos por- ou n, pagar tt indemnização pela niio ex
que sa.Msi'i1rittmos o justo o nobiUssimo in- ocução, ou não é irlone() c, nost.e caso, n. culpa, 
tuito da. Cu.maea Mnntcipal de Florianopolis, <} da Cmmn'tt Municip:.\1 J.e F'lol'in,nopolis, quo 
protogel'ia.mos a industria, nacional o to- cuntractuu com um conce:;;sionario que não 
L'lu.mo~ menor onHs P•~ra. o Tl1esouro, porc1ue t.inhn, iüoneida,de pat•a rc:.Llizar o serviço. 
a lsenção do fretes t~ mono1' quo a isenção (Muito bem .. ) 
do~:; impo$tos do importação. · Eu podor·.ia levu.nta1· ainda uma outra 

Estti assim resolvil:lu 0 teanspoi•I.o a&ô 0 questão, o esti.~ de ol'J.em con::;titucional : 
Rio de .bnoiro. pódc umtt lei, do e:<cepção ou. não, vota.lla no 

exercício, revogai' uma disposição do lei 
ltesta a.inda o tt•a.nsporte do Rio do .Ja· annua elo Ol'çamento ~ 

neiro a Santa Catharina .• 
Sog·undo o aparte do nob1;e Deputado. Sr. O SR. PAULA RA:~ws-Pódc; i::;to se fo2.; 

Abdõu BaptiSIJí.t, esse tL'anspot•te flca mais ou aqui -todos 
08 

dias. 
monos, do Londres n. Santt\ Ct\thu.rina, om O Sn. . .To :\o Lmz ALvgs- Penw qno não 
20$000. pódc ... 

o Sn.. PAUL.\ H.A:Mos--l·:m vapor; om navio O SR. PAlTLA flAMOs-Pódr, nfo l~a !ltlVid.~ 
tle vela. ~~ mais h:.tl':l.to. nenhum~t. 
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O SR. Jo.\o Lurz AI.vP.s- ... e vou dizer 
:por que penso quo não pódc. 

A Commis;?io diz (1ue o orç:amento é an
nualmen Ü.} votado, vigorando para o oxer-

- cicio. Admittin(LO que qualque-.: de sua3 dis
:posi·~ões poss \, d ue<:m t,e o exercício, ser alte
rada poi:' uma. lei, nós ttdmit&im•J3 orçamJn
tos qu:; nã) sãQ anntutlmente vot:\Jos p:1ra o 
exe1·ckio seguinte. 

o SR. PAur,i\. nAi\f.JS-Entio, v. Ex:. não 
rotaria lei cJ·e:tndo imp:)sto ou deceeta.ndo 
d 1:l~p:~.za. denteu du exeecicio. 

O SJL Jo,\o Lmz Atv1:;s--Nfio cst')u fu.l
}a,nio do rlespJZJ. n :m de recúta. ; nv cxer
cic~o c H'i'ont~, o que cs ~(t om vigor na. Lei 
~~iü Ol'ç.1mcnto, é a. seguinte di.~posiçiio ... 

0 SR. P,\UL.\. RAl\10'3-V. Ex. me diz o 
tpe li que a Const;ituiç.ã.o preccit1·1a ~ 

O Sn. .. loí\o LlJ I/', Ar,vr·:s-A Constituição 
se rel\n•e á lei annua. 

O SR. ?AurJA RAMos-Refere-se a «orçtt.l' 
a, r·eccitn, e tlx<.tr i~ despeza. n.nnuttlffiüllte)>; e 
o q1w cliz tt CunstHuiçã.o. 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVE~-F'az p:u•te da lei 
do flt'ça.mento a di~po~:~ição sAgninte: · 

«As i~onçõcs <le direitos não podem soe 
eoncc,Jida.s pa.l'a os aPtigos quo tiverem 
~jmili1rcs na indu:itria nacional.>\ (Art. 11: C.) 

E' :1 lei vigente, lei <lo orçamento, lei an· 
11UJ., quo nü.o p<}do SQr revogada em nenlluma 
de suas p:\rtGs dul'anto o exePcicio, quo prc
~~Cl'lWO tm•minantcmonte qne não póde haver 
isr.n,{ão pitra. os produ(1tos ctuo tenham simila.-
1\)~ na índustrh nacional. 

O SP.. I-loSANNAII DJ:; OLIVEIRA-O Con
g:•esso não póde rcvogaJr o~ta lei?, Por (lUe ? 

O SR. Jo/\o Lu1r. ALVJ~s-Esta lei <!. annua, 
(' a lei do orçamento. 

O Sa. HosANNAH DE OLIVEIRA.- Então. a 
1e.i annua não pólo sar ravogada.? 

O Sa .. JoXo LUJZ At...VE-1- Não póde. 
Os indnstri~l.OS, sonhores, podom invocar i1 

)nconstitucionalidade da loi de isenção, por 
y)olar a execução !lo uma lei annua. 

0 SR. PAULA RAl\ros:-E' douh•ina, pet•igo
si~sima n (~C V. Ex. Então, não podemos 
crear um 1mposto uul·u.nt,e o exercício da. 
lei ?. ! 

O Sn .. Jo7\o Lmz ALVEs-Não. 
O SR. PAULA RA:~ros-Nem podemos croar 

·ama dospeza ?-

O SR • .JoÃo LUJz ALvEs - Despnza poda· 
·mos c:roal' : para isso é flllC hn. os crodit,os 
e~ t:r;l.or<l inn.l'i o.9. 

0 SR. PAULA RAl\IOS-A dm.Itriuu. é peri
gosissima, repito. 

O SR. JoÃo Lmz ALV!!:8- E' a. doutrin;.~o 
constitucional. 

0 SR. PAULA RA:'IIOS-Nã.o; nlio é. 

O SR . .JoXo Lurz Ar.vEs- Sr. Prc3idcnte. 
ou disse que não quol'o ol)struü· com as mi
nhas pu.la.vras o encerramento d:1 discussão. 

A minha posição foi a da. del'esa, muito 
iincera.m(lnte feita, do cp1e julg.J um grande 
sntm·esse nacional, a da defe.;;a de no:lsa. 
producção. 

Acredito, como disso, que nã. J .3el'li. a faHa 
de isenção de direitos pa.L'a. o mrLterial cera
mico que importará em nã.o nxocução Jesse 
cJntracto da. Camal':.l. Municip<.Ll de F loria.no
polis, e vou dizer por que. 

Em primeiro luga'i-, a Ca,mtn·a. fez um 
contmcto; e natm•al.mente o fez com pessoa 
idonea, que é obrigada a cumprir esse con
tracto e <1ue, si não cumprir, terei. de pagar 
indemnização, que não será inferior ao vu.Lor 
desses direitos, mais ou menos 60:000$ ou 
70:000$000. ' 

Ou o contéacto é cumpl'ido, e desappa
rece o a.I'gumento de qne o nH~lhoramento 
nã.o se fará, ou nã.o é cumprido, e então é 
illllcmnizada. a Camn.J•a Municipal de Floria
nopulis, que com o 11roducto da iu<lemni
zttção fa.rá o ~Serviço, pa.ganJo os impostos. 

Assim, o a1•gumento ad ten·oJ ·cm, de que 
o~ melhuPamonto.-:; não se realizr~ri;J,m, doixa. 
de to1• pl'ocerlencia. 

UM SR. DEPUTADO -0ean1,e dOSM1S a.I•gn
lllerltos, todo~ gracio.~os .•• 

0 SR. JoÃO LUIZ ALVES-O.:; í.trg-umentos, 
de parte n, parte, toem sido muito graciosos: 
nós todos e.:;tamos discutindo no ar, pelo 
menos eu, porctLW só discuto com os seguintes 
dados : o pre9o official da.s me1•cadorias em 
S. Paulo e om Bell.o Horizonte ; :1 p1.·ova 
da superloddade do producto nacional, com 
attostados de exames feitos na Inspectoria 
de Obras Publicas de S. Paulo o na. da. Ca
pital Fodera.l; a prova da qno.ntidade suffi
cient l, com· o fornecimento teito pa.t>a, a. 
capita.l de Minas, que, acredito, tem rêde 
de esgotos maior que a projecta.da para. 
Flo1•ianopolis... · 

O Srt. PAur~A RAMOS- Sem <lu vida. 

UM SR. DgrouTADo -São <.ti•gnmentos de 
toda. a. a.utiLenticldadu. 

O Sn ... JoÃo Lmz Ar.vEs- ••. fejta sob a 
inspiração, sob a direcção de duas gloi•ias da 
engenharia braziloil'a., a p1•incípio o Dr.Aa1•ão 
Reil:! o U.epois o Dr. Bicalho, cuju. 0ütnpe
tcncin. technica acaba lle S01' a.provcituda 
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pelo Sr. MiuisL1•o <.la Viaç-ão para, um dos 
maiore::.: emprellcndimontos desto 11aiz. 

0 SIL PACL\ RAl\IúS- E' muito di.;;tinct.o. 

O Sn.. JoÃo Lnh ALYES- Assim trazemos 
dados officiaes ao debate. mns não conhece
mos o contrado c o })J•ino das ubras. E os 
preço.;; do material estmngdro para o caso 
sô constam de umtt proposta ofTorecida, pelo 
contl'a.ctanto, a c1uem apeovoita. a isenção t t 

Portanto. só nos 1·estava a <J.uesi.Ko d08 
fr<'tos, qno on procurei resolver, lombran<!o 
o pedido de i:3enção dellcs na Estrada de 
Ferro Central do Bl'azil. 

O Sn.. PACLA ILuws-Como é que V. Ex. 
procurou~ 

O Sn. . .foi\.o Luz ALYES- Declarando que 
estou prvmpto a PI'Ol>ol' nma emenda para. 
a isenção àos fretes. 

0 Sn.. PAL:Lt\ RA:\COS- .:\ emenJa, de V. J•:x. 
vao além dos ~c· us intuitos. 

O Sn. . .To.Ão Lctz ALvEs-Quanto a um 
ponto :;ü, segundo informaçõe~ particnhres 
que V. Ex. borrdosttmente mo dou; quani;o 
:10 fornecimento do ?.oaler-c:/'Jsels, t'! que 
penso que deve dar-;-;e a, Jsonçiiu do imposw 
ele impor.l;ação. 

Devo in.rur-ma1· a. V. Ex. quo n Jitbrica de 
Caethé fabrica '!calCI'-clo.~et.,· vidrados. 

E' verdade qne o contt·acto e;o;tabnleco 11rn 
typo pr·ivileg1ado ;_ eu podori:t dizm· tp:o 
dove o cuntr:,,ctanto ca.J•rngal' com o ,,u,,s da 
obrigat;iio que> co1t Gl'ahiu, de ror·1wef!r o typo 
pri\'ilegi:tdo, porquu cllo não puditt euntar 
com a isenc;nu tlo impostos. 

Jt~ntrotanto, rupito, não me opporei (a üis
~~US$i'LO ainda niw està eneorl'ada,), nüo me 
opporoi á isenç~ão parn. as l<ttriuas do typo 
do contrncto. 

Lembro, pois, a isontão de ü·ctcs Dét E~
trada ele Fer·ro Cen tr·al par: a tudo o m:.t
t.erial uaciunü.l quo fui' adquit'iclo, a ison· 
ção de alguns tlird~os do ea.p;~ta.zht ou de 
qualquer outro que porventura exista pa.ra 
i ndustria nacional. 

Admittindo n. necessidado de rn il torwladas 
de tubos , fica.ri'L a dLtroron~~·a do 58 em tone
lada ou 5:000;~ no total. 

0 Sn. PACLA RAl\IOS-Mn.s como V. Ex. 
póde ctl,lcult•.r, si não conhece o prer,~o llo 
trn,nsporte '? 

0 SH. JoÃo LUIZ ALVES -Eu isento os tu
bos de ih~te ua CentJ•al, colheu-os no Rio 
tlo Janeiro ; pagam 25$ de transporte, por 
tonelada, até Santa Catlutrina, :segundo a 
palavra do autorizado Sr. Dr. Cu.ndido Ro
drigues, isto é, pagam mais C1$ do que da 
Inglater-ra para Snnh Ca.tha.rina .. 

Quantas toneladas importll.rá Sttnt'' C> 
tharina para. seu scrYiço '~ l. 000 tonelaob::, 
Sào 5:0008 do uill'l'l'CIIÇit. 

Pois por causn, do :-):000$ S\.\ a,lwem ex ·
pções <t protecção da industr'ia nadonal. ;a
l'ilítn.ndo ü.s munieipulhladcs do paiz o llcd:i.'1 ' 
na.s mesmus 1:ondiçõcs da ele Flurianup·.-i', 
e obrigando muralmente o Cungres~o Nav~ -
IH~\ a Llcferil-u, pot·quc não deve pt'O<'<'; ;, . · 
do::>igua,lmcnte pal'a eum us diversos po~ ' 
<lo ten;torio naeiona.l ·t •• • 

O Sr.L PAl:LA.lLuros- V. Ex. 1'UO~i. : . : 
a c;:;f.atbtkt.L dos genm·os importados li . 

isJn<:fio de direitos, o vol'illc·ar<L quan t;c·s .. ··. •n . 
t:imilal·os no paiz nslão sondo in trotliiZill- ' -

0 SR • .Jo ~\0 LUIZ ALVES - ~Jas OU <> :. ;.· 
trabndo da. intlusLria. c'Cl'<l.tni,~a. 

O Sa. PAt lLA H.\:-1,_.::>-i\la~ n:\o é a. ttii ; •'._ 
uo paiz. 

O Sn. JoÃo L(jlZ ALvEs-Poi:~ bem : c i! / 

contos elo r<'Is. Quo scjan1 dez contos: ~ ·· ,, 
dill'ercnç:a., dada a i"onç:\o de f'rctos n:\ Es·· 
trada. de Ferro Central ; der. contos ser·:i : ... 
difl'ercnça p:tr·a :u: mil tonel:t :.as üc ,tubo~ d· , 
ceru.mica, impo1·t:t.dos piil'tt. Florianopul :--. 

Pois (J isto qtle vac impo<lii' quo um con c·.·' 
sionario. que rlm·n ser üicneo, realize ur;~ 
contl'acr.o, no q11:.~t sem duvtda gankc~ ·: i 
mtlita~ \'ezo::; doz. contos do réis·~ 

O Slt. \V:-:NCESLAo BRAz-Contraet.~j :. ,. 
qnal c~ül .ittt·iúil:<.Lrnúnhl' peoso. 

O Stt .. JoÃo Lu1z ALYE~.-Sirn, contt :1. ;: 
:tu q 11al CSGiL jt'teicliei.~lllen tu pl'l~SO, CU I !lu '-· 

1 
-

Slll'YiJ. o 1111·u 11uln·o eol loga.. 
Nüo, Sr. Prosiden to; ostou tn·ompt,o a, j i:, · 

por a i -onção de l't'otos. ost.ou promp!.· · , . 
propor u, isDnçio em rcla~·iio a la.tl'ÍIIü~ ~~, 
typo contt':wta.d•J ; mas nã.o posso cuncor·d:u. 
com a isouçu.o pam tnbos, pul'Cllle existont E j 

paiz, em qua.nt;idade s11tneionte~ f1119 s1'i1J sn
pol'iores e podem sor ven11irlos pelo me.~m ·; 
preço uo estrangeiro. Niiu () do;:;p!·oi;egei~dc , 
pol' cxcopçõcs, n~.o é abrindo oxeopção : ú 
principio da protecção quo fomentt~remcj'3 'J 

desenvul vimen to d<1 producçfio nacional. 
Quo ju,zo fan1 o productor nacional ·l '· 

srwimla<io tlo poder publico, quo lho ga,1: 1iiêl~ 
o desenvolvimento de umu. industl'ia, (J : c~: 
lho assegura pl'otccçã.o aos capitaos rwll :,, 
ompregados, e que dormis vem o lhe tliz: 
-- O cstrangeil'O dovo sot• o protugido ; :J, 
concurrencia ó desleal. O estrangoiro u5. ' ' 
paga imposto, vós o paga,reis t ·~ 

Que seriedade é essa da lcgislaçil.o do noss11' 
paiz, quando cstu.belecc de um modo perem
ptOJ·io que, quaesquer que ~cjam os tcl'm~~~ 
das lei:; postcriorc~, cllas nã.o podem abra' 
oxcepção a f;_wor dos productos simil:tros <IJ• 
paiz ... 
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O SR. PAULA RAMOS- Que seriedade é O Sr. Alencar· Guimarãee 
essa que respeita as concessões anteriores e fo Seci'dl(~1·io) procede :i leitura do segninte 
não as posterio1·es ~ 

o SR. JoÃo LUiz ArNES - Não se legisla 
p~1·a. isenções do p3.ssado, mas sim para o 
futuro, tanto assim que a lei declara, : «Não 
se daeá isenção para o proJucto similar do 
pa1z. quaesquer que sejam os tJrmos da con
cessão.» 

Legisla-se pa1·a quando ~ Legisla-se para o 
futuro e não pare.~ o l)assado. 

Que seriedadi é es::;a, portanto, do poder 
publico que, garant.ndo ao industrial a pro
tecção aos seus p1•oductos. declarando que as 
leis posteriores não podem isentar de im
posto ua p1•oductos es .rt.tngeiros similares dos 
que elle fabrict.t, depois cvnce..~.e taes isen
ções' 

Que confiança pónc merecer <.to industrial, 
ao productor nacional, dea,nte de uma decl
.são destas, a palavra du poder P~lblico? 

Não é o ct.tso isolado de Florianopolis ; o 
que r:.i geave; é a excepção. é o p1•ecedente 
qw, fica aberto a todas a~ preteoções desta 
01·dem ou üe qualqum• outra, contrarias c.is 
industria.s nu.ciunt1.es, que nilo S<; podom mais 
con::;ider·ar garantidas, considerar segm•a:,;, 
con,..idl~l'ar pi'ot. r'giLlas pelu poder pu-
1Jlicn que, ao mesmo tempo quo esr.a.bAlece 
tarif~LS protectoras, as revoga, quando ella,s 
teom d.o ser applicada.s. 

Pa.ra quo se f'undon a iudustl'i<t cot•amica ~ 
Par;t o f'ui' JH!cimcnto do moi:~ tluzLL 1iu tulJOs 
~ par•tiea!arc::;, ou p:tl'<L os melhot>:1muntus 
dos: J<:st; LdiJS? E', pot·vcntum., nt~ Yonrln. de 
ln\IÍU. duzia de tubos a. parLicula.res qnc se 
fun .a. u. pr•usperltl.ade de uma. indu~t.rLt desta 
Ol'dem? Pa.ra todo:; os melhOl'<lrnentos pu· 
blicos do paiz, vit·ã.o pellir a is ::mçfi.o Jo im .. 
}JUSto pn.ra o matcl'ia.l e::1trangoiro. 

A inJ.ustria cera.m.iea, nacional fica t•om HJ:5 
por&as fecha .as pat•a o fornecimento pu
blico, fi.c;1 ::;em moreado, Eskt e a, ve1·dade. 
é a. consnctneneülJ de::n;a lei ; e o lm~do dP 
a.lcn•ttt que levanto é este: acaut.elcm-:.;e os 
indust;riaes bra.zileirus, n?í.o contiem em pro .. 
mr.ssa~, emquanto urna ol'ienta<;~ão St~I·ü~ e 
infioxivel nã.o fol' Cõ:ltttbcledd<t mn hem da 
inuustria naciont.Ll, resistinLio a toc.l<t o quaL
quer oxcep•:ã.o. (MHito bem; muíto Deill. O 
m~aclO?' d r.:omprimenkulo.) 

Ninguem ma.is pcJinüo ~~ palaHa, é unccc
ra.da a .2u. discussão do art. 1 o e suc0e.~si vu.
mente dos U.emais artigos do pr·ojecto n.llO A, 
de 190;3, elo Sen<Hlo, ficando adiada a. YO
taçã.o. 

Passa-se tt ltol'a destinadu. ao expedien r,e. 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do St>. lo Secreta. rio do Senado, de 24 d.o 

corrente, communicando que o Senado a.do
p:.ou e nessa da.ta enviou á sancção do Sr. 
Prisidente da Repubtiea as proposições desta 
Ca.ma.ra, autorizando a abertura do credito 
extraordinario de 160:141$755 pat·a paga
mento da garantia de juros da ô 0 /o 8J Com
P•-~nhi~ Engenho Centi·al de Quis:-;amã e do 
supplHmentar de 32;000$ pn.t a. ajuda~ de 
cudto aos membros do Congresso Nacional. 
-Inteirada.. 

Do mesmo senhor, de ig-ual data, commuui
ca.ndo que o Senado appl'ovou e nessa dttta 
enviou á sancçãu presidencial ê.~::i propusições 
da ta Camara, autorizando a c-oncessão de 
sois mezes de licença, com todos os venci
mentos. au Dr. CarLos Borges M~Jnteiro e a 
t·evel'são, a Primilivia da Cruz Ferreir-a e 
l<'ra.ncisca. da C1·uz FePreim. t'epar!,id ~mente, 
{h pen.-.ão mensal de 70$ quo percehit~ D. Ce
cilia Ca.l'valho da Cru:-: Fcrreü·n..- Intei
rt.tda. 

Du mos: no senhor o doigun.lLtat::t, commu
nicando quo o Sen<t,do ;:tdoptou e -nessu. tn.dé~ 
enviou á s·weção n. rcsoluçrro do Congresso 
Naciunal, n.uturizanclo rJ Pt•esi,lento d:~ Repu
hlica ;t, conceder nm gnno de licença, com 
ordnn::tdu. a.o tol<:>grapllista. de 4'\ cta.sse dt.t Re· 
(..lUI'tlç w Gnral dus Tol.egl'aplws Joãu Bapt.i.-)1,a 
Cotr·iln Ar·c.~nha, pal'a tt'i.ttar tle :·ma saulle 
unde lhe convier.-InteiL·ad ;,~. 

Do mesmo senllo1', de igual da.t<L, commu
nicando qno o SeHv:lo, nessa d.aLa, enviou á 
sancç?í,o prosidencia.l ;1, resolução dJ Con
gro:;.~o Nacional, au~ol'it:ando a a.bertur (~ do 
cr·edito de' 1 0:60 .. J~9::-J.:l:, snpplcmentat• (~ ru
bl'ica, .27, do art. 2·' clét lei n. 957, de 30 de 
dezembl'o de 1902.- rntcirada. 

Do mesmo senho1·, de ign<11 data, commu
nic;.müo que nessa, data o Senado enviou <í, 
sa.ncção presidencüLl a, l'üSulução do Cungresso 
NacionaL autorizando o Guverno a abril• o 
Cl'editu cx:r.1•aordlna.l·io lle 7:~2f:i3$874, pat';t 
t·ealiznr- o pag•nnento ::t Al'Ghur Dl'llo, Cnn
ccionnJr ·o (hL l~epa,rth;ão G<wal dus Telcgra
phos, do vencimon,;os qu,llho são dl,vidos.
Intelt•;J..da. 

Do me::;mo senhor, do 20 do corrente, 
tl'ansmittindo tros autographos, sanccionados, 
J.as l'Osolucões do Con:.rresso Nacional, auto
rizando o credito de S:ti00$5. parn. paga.mento 
devid~~ aoH Jontcs Drs. ''Miguel do Oliveira. 
Conto, Antonio Augusto do Azeveuo Sotlró <! 
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Vicente de Souza ; o do 1:600$322 para pa
gamento ao curadol' das massas fülida~JJa~ 
~harel Luiz Teixeira do Barros Junior o a 
·J.uantia J.e "2110:000$ pa1·a. ser clcspet1Llida,' com 
a Expo~içã(_l Industrial de Apparelll ,JS a, .\.l
~ool, a real!zar-sc nosti.:1. CapitaL- Inteirad~t. 
a.rchivern-sc os autogr~tphos . · 

Do Ministerio da Marinha, de ::!,."J do \~or
!'ente, enviando o requerimento em t!UO o 
:comrnissarw tle ·4•\ classe 2° tenente Ctüixto 
Gaudencio do Abreu pede solução de duas 
petições, em uma das quaes ::;olicitava rele
Yação da, divida na importancia de 810s e 
na outra gratiticaç~ão do emhé1rqne em n<:v.~io 
do Ja. clas.~e. -- A' Comrnissi'~o incumbida do 
estudo dos requerimentos a, que se retere 
este officio. 

Do mesmo "Ministério , de igu:1l d<Lt:1, en
-viando() I'eqncwimento em que o l" tenente 
Oscar G.ibthy_clc Alencastro, perio pagamento 
da f!l atificaça.o ele embarque, do perir.do üe 
marçn a agosto de 1898.- A's Com missões de 
Ma,rinha e Guerra e de Ot>r_~amont.o. 

Do mesmo MinistcPio, ele ign::r.l rla.t::l, •jn
-viando o requel'imento mn que o patdio-môr 
intel'ino da Capitania do Pnl'i;o do Estado do 
.Maranhão e contra-mcst.L'e J'efol'nutdo do 
norpo de officiaes mariuheiros Anwnio Fl'a,n
cisco de Pa.iva pede revcrsãu <to quad1·o 
activo do mesmo corpo. - A' Commissão de 
Mal~inha c Gum•c:t. 

Dn Con~elho DlsGL'ict;tl •.lo S .. T u,.;l·: dr):'J Bote
iha.-:;, E~tudo tlo Minas Gm·<.ws, pcdiud(J a con
:'3tt•ueçii.o de uma linh:1 tolcgt'<Lphic~L ele Poç,.s 
;ie Caldas 3. S. Jos(~ do.: Botelho•. ----~· Com
:nissàn ele O!·,;amcnto. 

R ·qtHn-imonws : 
Du ca,vi~/Lo-J:cfot•rn:J,do r ) tcnenLo-~.:oronel 

}lono••ario Ant.onio do Lim:t Bueno, pedindo 
conr.agcm d.~ ternpo.-A' Commis;;f[o do Ma
rinha o Gnerl'a.. 

J)(} Annu, Izalx~l de J.n.certla. \Vernec}.: c 
outroa .. pcd.inJo nnHL pnn~ã.o .- :\.' Commis:1'fíJ; 
de Pcm~õ··s e Cont:ts. 

. De AmaJia,_ Paul in a Rndl'igues Sil rn,, pc
dmrJo reversao da pen:;ã.o que pel~<.\EJbi<~, ..;•w. 
flnafla mfí.e. - A' Commiss1t.o de Pensõe.-; c 
Contas. 

O !!ih·. Celso de Souza-Sr. PI·c•.
sidcnto, a.ch<wa-se hon1.cm insct·rpto o meu 
honrado colloget de banc.:vla, u Sr. Esmcra.l
dino B;:mdoil':1, logo :tpós do ~t·. Gc:J•mn,no 
Hasslocho:,pu·a l'allar na, hm·:~. do cxpetlicnte -
e S. Ex. , como V .. Ex. foi tcstomunha. ox .. 
go tou a hora. · 

Foi-rnc, portanto, impos -dn~l. ilontem, 
r0sponder <LO illust~· c rr.presc•ntantc du Rio 
Gra.ude do Sul sobre a.lgii ilS t Jpico::: . (lc ~eu 
rlis , ·ur~o <lu~(}P''"· " ~;:,.-. ; ,ndi ,, dni,:·IP tln .. nn•)P 
à 1~ai~ f~L'n;a'l ê:;r)tê~t:v)i~. -- , - . ·· ··.' 

V, Ex., Sl'. PresidenLc, c a C;1.sa ~:tlwm 
quo :1 imprensa dosta Capital dcclul'OII antc
hoiJtem, em tol.:gramma.. que CJ':.t. inex:~cta iL 
noticia da qnPirua. cl:t bíblia n:.t pra(,~a pn
hlica., no r~ecifc. 

Isto vciu domunstr.•;n• que o }Wotcsr.o que, 
em sessi\o ant.erioi', a,' c:~te propu:-:;ito, lavrou 
o honr·::t.do l'Gl•rosenta.ntc polo ltLO CJL·~~rulc do 
Sul h<tVb sidiJ impertinente. 

S. Ex. pDI'ém, não se quiz dar por ven
cido ~~ lwntcm volt0u uovameote <L Lribttn<~ 
prtr:~ i nsistü 8m sua,s arguiçõns cun tra us 
ca-i;llolieos elo P<•rnambneo e t~spéd:i.lmnnt.o 
contl' u o S.·. 1Jispo D. Ltü7., que dignamc111.o 
.Jirigo ~l d iocedc do meu Estado. 

O Sn.. Hos~AN ,'.II DI·: OLIVEIHA-Apuia.du. 

o s :~. CEI.SU r>E SuU7.:\-Deantc tl:L deel:1-
l'aç~ã.o mandada. fití'.er pelo Sr·. hispo do Olin
da, p:~t'CI\C rno um~L tdnll>"i:t <1:~ fH.tl'i.o tlo 
Sr. Puput;tulo G!:n·nHt.n•J Hasslochcr· ~~m t.l'~t
zer n,irúla, p:u·:~ Pst.:~ l,l'LI!Una. e~;s;t IJJW.)t,fi.o dn 
11 uei m::~ 1 lo hlb lias t'<tlsas. 
·S. Ex., nàiJ ull~t:l,n·.o n. dt!Clnl':J.(,~·;\IJ daqunllt: 
VÍ!'tllo"o Jll'OI<.tdu, dn rpw llfi." st~ cogita,va 
ah:·wlul.a.monot do ~~ucima de hiblia:-; nn. pm
ça public:1, quiz convelt, :el' D. C<Jolna.r'<t de 
quo, rno:-.:rnu qli;U!llO <L qncirn:JI ::;e ch)sso p é~t·
Licul,l,l'rneuíe, L~tiJ ,;, n:1.•1 mt pr·ac:~:t publi.c < ~, 
:dndn, <tssim :-:1' ínfl'ingiu. ::. <liSJ1mdçâ·J (lo Co
J.in·o Penal. 

lEu, po!'ém, doixu ao c·:-ítnri.r; d<L Ca.m:u'<.t a 
:-;írnp!t!S loitLn·a. tltJ <tT'tígo do c, .uigu Pemtl, 
ei ta.do por· S. Ex:. o ·tru.nse1·iptu ern ~cu di:::
Ctlrso, ondo ost;i clara, o manil'estu, a eond.i
çârJ •.lí~ publkichde tles~t' :LCto, pai'él, uc olle 
poss;1, ser· eu,l·actcl'lzado como cr.irni noso. 

De Antonio · Jost'\ Teixoira. Gttima.rães, con
ductot• tk: tt•ent do 3:\ d:.~.ssu d<L E:-3tt•n.cl:J, üo 
Ferro Cent ·uJ <h B·t·tt,zil, t'eit,eü•,:..,Hlo o Húu po
dido do ltccn~:J, l1e seis mozc.'-:, pu.rtt i,rat:t.· 
moni;o do sua sando. -A' Cornmi.":sã.o de PeU· 
çõos e Podel"t1H. 

S. E~; .. tr;mando-sn de o~tmnlto zolo e111 
<lef •í:a. da Cousi.itui~t:\o, 111; toca,ntr! ú. libcr
dad•l :·.·.lig-io;..;:t, , prtJCUl'OII dos(\f'O\'OJ' o E~l.a.do 
J.o Ptn·n:unLw•.o como f;l1 eatr•o eonsta.nto de 
~CCJHJ,I'i v anda.! ica.s, pmtitmdas pol • igro,i<L cn.
tlrol í.·a. Ern Pei'JHLmhuell, dist~r~ ~. gx., 
•'UitO·~O .,;,•onas \·anda.lieas I''''.JIIll.IYi ··i:LI'I I"'Ja 
Ig'l'C,jtl, CaLhtJiica". Do engcnhoiro 1 1~mílio Schnom·, apr-cs\.111-

tando um rn•ojocto de estrada do fm•ro de 
:i\1att.o Grosgo <t fronteira. da Holivi:.L, nas· 
saudo pot~ S. Paulo dos Agudos, ItarmrlJ", ·Mi
randa o !tio P:traguay. -- N Conmli~sfl.r , do 
Olm.t:; Publ iea,s ~~ CrJioniz;J/;fitJ. 

O SR. Ho~A:'\'NAi(lll·: OLI\J·~ IIt.\ " I)UiLI'H sf1u 
Olli.M~? 

0 Sit. CJ~LS•1 VI·: S1J1 :Z:\ ----·Em .Ju·if,iftr~at;.fío, 
Sf'. Prr~sidcnt.o, ~. Ex. :qmn;t.• Tl :u·J'oll '> 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:19- Página 27 de 33 

680 A \f\AES DA CAMARA 

facto, que declarei desconhecer~ de ter sido 
vergastada, na occa~ião em que sahia de um 
templo protestante, uma senhora que levava 
o filho pela mão. Declarei e affirmo que 
desconhoço totalmente es:-:e f~wto, mas, 
ainda quando elle fosse real, nT.i.o pôde haver 
maior precipitaç·ão, maior falta d.e cri:.erio, 
pos;:;o assim dizçor·, du que ~~.ttrLbnü· e~~ se 
facto <i igreja catholica. 

balellas como essas que por ahi se espalham 
de que no Rio Grande do Sul são innumcro:-< 
os degollamcntos. 

A insistoncüL, Sr. Presidente, do honrado 
Deputauo pelo Rio Grande do Sul, ern defen
der a libeedade religiosa, dizendo-a atacad~t 
em Pernambuco, parece-me, releve-me S.Ex. 
o meu juizo. o proposito unico de feril' o 
emine~;~te p1•elado que dirige a diocese da-

O SR. HosA.r-.;:X,\.II DE Or.rn:w.A.-ApoLado. quelle Estado. 
Devo, por(nn, dizee a S. Ex. que ns suas 

O SR. CEL~r~ DE Snr:zA- S. Ex. refe- accnsações âquelle virtuoso bispo não tee.:ll 
riu-se ainlla ao apedrejamento üe protet:tan- o menor va.Ior, nem se fundam em facto ~~l
tes por occasião de ccremoni<.t:") ea~holicas, gam positivo c s:1rio. 
dando a autoria dcs:;es fados a Ü'ei Cclosti- Não é a primeira v9z que nesta Camara 
no. Ora, Sr. ~re:.üe.lentc, quem, como eu, so tem tt•azido a discussfto a pessoa. de o. Luiz; 
cmll~cco es~:>e vn·tuoso f::acerd~te,_ que e:x- o seu discurso, pronm~cia.do hn. annos atr<:is 
c_lu.~tvamente ?e ?c~upa d~s m~steres.da rc- em Trememl)(.! tem,si<lo aquiglozado diversa:'S 
ligia? de que ~~ mmtstro, nao po(Je de1xar d~ 1 vezes, procurando-se fazer croe qne o hon
cou~Jder:tl-o _mcapaz de acon:;:elh:n· seme· l':tdo hhpo de Olinda é um inimigo das insti-
lhantes dosettmo.,. tuições. 

O SR. fiosA~~Alf nE OLn·t:mA- E' :,m No discurso de hontem o nobr;o Deputi1dü 
dos sacerdutes mais distinctos du Brazil. por não teve duvida em affirmar que as pala
suas virtudes e por sou t1.1.len to. · v r as por S. Ex. Revma dirigidas à im pren::w, 

desta, Capital e hontem publicadas «consti
tuíam um grito de revolta. um brado sedi· 
cioso em meio do nosw paiz>). 

O SR. CELSO DE SouzA - Po:~so assorerar, 
Sr. Pre~identr, que em nenhuma parte da 
RepHblica, ~e procura cercar do m<tiorcs ga· 
rantias aquelles quo praticam sua l'eligião. 
E' possível que lw,ja alguns Üinat.icus que 
procurem obstar o exercício d.:t. religifro pro
testante ; mas affiPmo quo o.s poderos pu
blicos sabem cnmprir scmp1·e coii1 os seus 
deveres, fazendo respeitar os direitos lle 
qualquer individno, ftlli.1.ndu tenhJ. do pl·:.ttical' 
actos do sua 1'G:igi5o, na cvnformid~tdc das 
leis. 

Não compJ•ebendo, J)Ol'tantf), esse• zo!f) do 
honrauo Deputado P<3lo Rio 1 rl'il,nde tlu Snl, 
consta,ntomente nesta tribuna a reclamar 
pl'ovidencias dos poderes publicas contra 
suppustas violencias <l liberdade religiosa 
praticadas om Pernambuco. 

Eu, Sr. Pl'esidento, sei que a Constituiç~ão 
garante a plena liberdade de cultos, mas sei 
igualmente que ella garante tttrubem o~ tU· 
reito:., de vida e propr-lodade, e não doi por 
que razão o lllustro DepntfMlo, sernpt•e que 
se trata de attentados á yjd:1 e á pPoprie
de seus concidadãos, não vem pressuroso re
clamar proYidencias a respeito clcflseri factos 
delictuosos. 

Sorão, porventura, monos sagrados, menos 
garantido . ..; pela, Constituição os 1lircitos do 
segurança o de propriedade, flUe o direito de 
li Vl'e exercício do culto ? 

Quero deixat· hem saliente, Sr. Presidente, 
que o facto que S. Ex. trouxe ao conheci
mento da Camara, de queima de hiblia,s ntL 
)wnoa publica. assim como os de espanca
mantos c· apedt•('jamentos de protestantes no 
!1::-!tu,(\o tll' Por·namhuco, su.o ~impte~ 1Jv.lcl.bs. 

Sr. Presidente, po.;so a.ssever<H' a Y. Ex. 
que o honrado D. Luiz, no sen 11osto de bispo 
ua impot'tantc <llocesc de OllnU.a, tem sabidrJ· 
respeitar a-; leis do sou paiz,conhoce e prcst~ .. 
todo o acaturnento á Constituição; e nfto lhe: 
falta c1·iterio, nem amor á ·sua patritt par~L 
saber pa.irat• numa, região sup3rio1•.áeima d.<i..':í 
d issonçücs políticas, mostr<•ndo-se f:ompre 
um olomontu do paz o concordia no rneio dr: 
scusjuris<licciona.dos, cuja cst.imtt o apre:;rJ; 
f; em sabido con q n i .~tm·. 

São, portanto, destiw.ida.s de fundarnent·J 
a.s proposic:ões que o honrado Doputado fq?; 
da tl'ibuna, accusando aqueHo emínuntc pre
lado e os ca,tholicos de Pernambucu. 

Não quePo, Sr. Presidente, dosem' (t ana
lyse do outras considoraç~õcs feitas pelu hur.J
rado Deputado a pl'oposi to <tos negocio.:; d·j 
~:stado do que sou aqui ropresentu.nte; po.--.~o. 
entretanto, a.ssogurar a S. Ex. que em PeL·· 
nambuco sabe-se respeital' a lei e as autori
do.des su.bem cumprir o seu dever. 

Tenho concluído. (Mttito bem ; 'lllldto bvm.) 

O Sr. Rogerio fie 1\lh•and.a
Sr. Presidente, sem os predicados dos noveL~; 
orD.doros qllo, na phrase do notavel parla
mentar St•. El'ico Coelho -em cad~ estrêa. 
um brilhareto - el'go-me, todavia, cauteloso 
e timido pal'a submettcr ú considot•açã.o dl). 
Casa. um projecto de lei quo, por sua. natn· 
1'ez11 espocialissima., envolve um lnldinvoL 
d(\vel' da, gratidão mwiona.l. 
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Ergo-me, Sr. Prcsir1ente, pela primeira 
vez, neste l'ecinto, sob o influxo de um<L 
citusa nobre, que até então tem siuo do~cur·a.
da no seio do Parlamento tla. ·Rcpubliea. 

1~· mJ.is que tompo, Sr. Presidente, do 
Drazil rendo;· com toda a. magna.nimi<lade o 
sea justo preito ~lo homenagem <i mcll.10l'Üt 
do ma.ior vnlto da propaganda l'Cpu blicana 
neste -puiz, para que :'lO defina pera11t.e o 
mundo culto a intensidade das nossas d.eú.f
ea.ções, o grão das nossas suudades e o <tpi·eçu 
corn que cerca.mos a todos os homem~ que se 
.ustinguira.m pelo t. tento, pela a.bnoga(;·;:t.o e 
pelo trabalho ~ 

Passam sr. os dias, consolida-se a Rcpu
l>lica, domina ja. seriamente, as in ::: tituiç·ijc::: 
democr:nicas, e o Congeessl) Bl'azilch·o :tinda 
não se pronunciou sobre es:-:e hcrúe lla, penpu,
ganua, r1ue no::; facultou a rn:ds l1ella. Jor·ma 
J.o goYerno, sustentada pela ~oucrana tri
logia - Liberdade, Iguahludc c· Fraterni · 
dado! 

E' chegc.ub, pois, Sr. Prcsidon tr;, o mo · 
mento de nus referirmos com desusado orgu
lho ao bcnernerito rcaccioor.u·io, ao devo
tado conquish :oe do actual rcgirnen, ao 
genial ospir lto do SHva Jartlim (íil<'ito t,eiit), 
:iquollo a. qLwm a Republit:il, hoje dn,·o os 
dias felizo:-; qu:J atrayossa no v as tu con ti
nonte s111 a rncricano ! (MI/ilu bt 111.) 

Com sou temper<.1.mento audaz,con,·incrnie 
e esmagador, ellc empolgou sempre a :ri
buna, em aJ·roubo .~ de rat•o civismo, dül' t·u
camlo os jll'O<:.oneeitus o N~erguemlo :.~ atroa. 
nacion:d, IWi' vezes :dml.ida, no:-: !'1·oqrwnt0~ 
0 viruJ1;ntos elwqi!CS do Jll'esrigio da. Cor • .~a .. 
,\gindo, apostolicamente, na l'UÜO ospl1era da 
verdade, Silva .Jar·dim somca.Ya, prot'u :.;:l
mentC'. lt dmnu<:rilcia no ~ólo da. pa.Lria, con-
tondo U)) anlmus irritados, convertendo -os 
incredu!os e oncol'Djtmdo us esmoroeülus. 
(M~tilo lH;m,) 

Fiel tL sw.:t nobilissim :1. , quão escil.brosa 
missão~ o juven pl'opn.ga,ntlista ia pa.dinLio 
um por um dos élos dttquolla cor1·cnto mys
toriosa e Ü11i ·,,ngivol q ml a realeza, cupl'iclto
samonte, ;~alvanizava no rofloxo l'llbt'tl <la 
magal>Hosa, put'Plll'tL do Pcut·o li. 

Batidh:tdot• incans:wol, ovangoliza.vt.t R tlc· 
mocl'acit1 <L mu.s:;;as eompactus, quor nas rua:-.; 
11u llttii pi'Lt.\;tts, quot• nos t'ccintos pl'ivados, 
ou puiJiiooB. /IIUIIo orniJut•a as pudra:) dos 
assulnt•lnlln.;, oa ttl'lsoblos dos tlo!'iol'deit•os, n.:-.; 
t\l'rua,;l\S li1) ,; !'anintwas nu o l\,püdu cynico 
com quo a. puliclr~ 1lu Monat•eh'•. on('r'<lllta.va 
:1 sua. pt1lan1~ Lhounda, no!'! umis cr•itloo . .; 
momontos dn, lntomor•tttll c:tmpnnl1a. (M11ito 
bem; muito !Jeíil ) 

Quando 1un tlia, 81•. Pt•o:;ídonto, osso awlttz 
evolucioni.~ta., no a,ng(J da.s ~ua.s irwxot•u.vois 
concepçõos, vomlo-sc porüidn c na Sl~ria con· 
r.ingoncia <lo CPdrr uu mot't'ot', :-:alvou-u o 

rol. "• 

arrojo dos ~cus ideaos immacnlado:;, ci-ysta.l
iizando em um ra:::go sublime de lloroi;mo a 
opuloncia do seu devotamento: «Eu quct·o 
ver, senhores, quem tetn mais r~or:~gen1 -si 
eu de morrm·. ou t.t uolida. de me deixé:tt' 
matar!» · 

1-:t•am, Sr. Presü.lütlte. vnlci<tcs disl·;.u•eados 
quo pPornovlam c• s do:::aca.tos : masuoca:lhes 
a. con:-;ciollciu. e recuaram, pois C!\tO, LW!"Sas 

al'tot•i:J.s <tucntes a.inda circula.v<vsttngue hu
mano, ouJ.e já pullllla.yam n·iminosamcnto 
os gormons condonmados <lus pt• ineipio~ tlue 
pet'~gava. 

Foi, senhores. um:1 s~·cna. cdiftcani.o flllC'. 
l'OtOl1lpCI·antlu-l!to a annatlura, . JJürmitt.iu 
quo o dcnod;:.du mo ~·o prof'ot•isso f' nl.?i.o a mru." 
hof!n, tD.Ivez, dm5 sua~3 allo1'UÇ·ões arroi_n.ta.
dur::u:;. 

Era, f~ l' . Pr ::;itlcnte;, um espi1·ito privile
giado c calmo, dotadfl, l!Ol'ém. d~~ b1·:tvul':l. 
peculiur a (1ucm scnt1) f"Cl'Yilku' 110 ccrcbro 
fascinado as cil'nunvolur,:õc~ gerat.rizC's do 
acl'ysolado pu.tr-iut.:r>IDO ! (Jhúlo bem: r~w .' lo 
bern.). 

Prevendo a lllonaecbia que a e(1mpanlw. 
intelli~·ente, culüt o ~ys:tmn:.Lr.iza1la. de Siiv<L 
Jal'dim pudesse rcvulucimmr a Na.1Jt0 e uos· 
rnol'unal· ú lltl'\;110, o.~c:~lon para. sogute ern 
cJI'ci to con i.r·at·io, ::w norte do }!ai r,, o genera
Jbsin:u Conde d'Eu, no inr.uHo do ob.sta.r· :.t 
scis•·ipm·idu~(,_' dü:'S:t cd!t'll.l-Jitalor, 11 uo coo
f'I. 'I' ÍU ao nosFo ambiente aut·i-Yerde o proto
plaSII\::1. inicii\l da, Yií.la. t'~lpublk;,n:L ! 

Excusadu é cliz1·t·, Sl'. Pt·c . idcn Lt:, qw~ b:J.l
d:tdu foi U ~011 int.eulo, pui~ U I'Xe;•J~o Jll'O• 
lJ:lg':Llldi~t;t, :I.C(IJ.llpalllliLildU 0 i•Oi'·.:·JIOSS1', dt•:-i
(,t'UÍtl Ulli:L lJOr l.lll l i.t. das impt·us.·õp;-; q11c. !Jül'· 
vonltll'i.l., os ~~~u:-; iUil.ieus llul·da<lus :-uggel'i8-
so'ln neS;;t'S caeactuees lovianus ,. í'ral'OS da, 
1!puca. 

O SI<. ICus,\Ni:\Arr DE Or.ti'E! 1u-Foi quasi 
asst.tl'sinado na Bahia. 

O Sn. RuC:I•:Rlfl DE MIR ,\:.\!lA-Ku vou l:i.; 
(~um dos cpiHodius vibr<tJJtcs da :ma vida d<~ 
;-;acrifidus, tambem. 08SO d:t ladci 1':1 do Tn.-
1João, quantlo ao sulürem os dnus a.dvm·s;u·ios 
il'reconcilia.vois, t·odoatlo::; Lia. multidão ern
briug<LLla. pelo oíllcialil'!mo. Silva .Jn,l'llim, quc
brantlo com a. sua palavra de oll!'o a. mono
tonia do servilismo, foi tlo sub.ito aggredido 
por capa.nga,s de Sua Altcz·t. Ahi, S1·. Presi
dontc, u ousado ·tribuno, empunhtmtlo tts suas 
lU'lYHI.S, rca):{iu a, l'evólver, düí'endnmlo-sc pro
\'idonciahnentn ditS g:.ll'l':.tS negras ua, pupu
la<}U. i nconscion to. 

g, sortlwrcs. ,jú.maL~ dOi)IIWn·ti ntlo as suas 
tt'ltdi<;ÕO~i glui•iosa.~, via,jou cm·po u. co1•po 
com o so pl'OPO:ito do i((li, tlor-rniiHLWio cHtSi· 
IHllliOrltos IH'otlcuos, .-.uh,luglwdo cJun \'tt!(J)o;j r 
pt•ofllgu.uclt.l pot' complol o, r .m~ \'a·"~i.!:;-~ o alio· 
ftl.VOI:-1 reg'IÕ(tH do 111H't1•, a:; L•k•.1 .~ IIOCIVU!i fliiC. 

I> li 
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682 AN:\AES DA CAMAH.A 

·se :.wtcpuzcsscm á marcha accelerada e bri
lhan 1.c elo ::;eu processo redemptor. 

Reconduzido tt Metropole, o seu campo 
forte de operações, foi Stlva Jardim recehido 
debaixo de accln,mações ruidosas, prestando 
antão contas publica" do seu apostolado ás 
avalanches de p:.Ltl•iotas, que o dignificavam 
com deUrio, na [LUcioJade !H'ecursora do re
gimen democra ti co. 

Penso, Sr. Presidente, que não estou eitando 
trechos de hist.oria clescunheeida; penso que 
estou referindo, si hem que pallidamente, a 
pagina de huura da histurüt paLria, que é 
hoje. por assim dizer fibra por fib .·a dos ele
ment( s constitutivos do comção 1n•azileiro ! 
( Jiufto bem, rwuito bem.) 

Concluída a sua obra, realizados os seus 
sonhos, triumphando a sua nobre causa a 15 
de novembt·o de 1889, com a proclamação da 
Repuhlica, Silva Jardim, qual leão saciado, 
tentando l'efugiar-se, fui magneticamente at
trahido pela escancarada cra.téra do Vesuvio. 
onde as chammas ardentes de sua cerebração 
~onr~ndif'am-s~, pa1•a sllmpro, com a. per·enne 
1gmçao vulcamca! (Hra·l)os. ~nuito bem.) 

Sr. President.e, para tornar supportavel o 
lnonumen to de Pedro I, banido de:ste p<1iz em 
183I. a1~ós a farç~a do Ypir<wgR, sot•à neeos
sarw erigir um outro a Silvtt hnlim, como 
indispcn:~avol contraste á nussa vidt~ política. 
como eluquente }Jrotestu ás mentira.s da mo~ 
narehia nu Brazil ! 

Sog1md.o Voltu.ire, ~<a gPandez::t dos ho· 
mene rnoU.o-se pelos benefieios que clles pre· 
staram <t huumnülu.do. » -

E ,jú. que a no::;sa patrü:t. não lhe guarda 
os ussus, perpetuemos a ::;ua memoPia em 
brunze .comu symiJol? da etol'lltt ~anda.de que 
lhe vota. a Repuhüe<t! (i111tito bem, m:uito 
bem.) 

. Terminadas e~tas ligeiras · eonsiclera.ções, 
1ulgo, St·. Pres1donto, que bem modesta 
m~nte cump1:i o .meu devm>, quer )Jet'Hnte a 
mwt~a ~on:s~wnc1a, quer perante a, minha 
pat1·~a, JU~tJficttnclo mn Pl'u,jecto l'edigjdo nos 
seg um tes tm•mos: -

O Congresso Nacional: 

Considm·ando que a Patria Brazileira se 
tem demorado em symboliza.r condignamente 
a :::ua eterna gratidão á memoria respeita;vel 
do tradicion::tl tribuno: · 

Resolve: 

Ârt. l . o Fica o Govõrno autorizado a 
mandar erigir, em uma das praças publicas 
desta Capita.l, um monumento em bronze, 
que perpetue a gra.tidão nacional, au memo
ravel propagandista bacharel Antonio d<J, 
Silva Jardim, fazendo para isso as necessa
rias opentç.ões de credito. 

Art. 2. o A concurrencia para a execução 
do monumento será aberta. dentro do paiz. 

Art. :3 • o Revogam-se as disposições em 
contrario. / 

Sala. J.a.s sessões, 2ê de· setembro de 190::>.. 
- Rogel"io de Jiiranda. 

(Mttito bem ; muito bem. O o1·aclor d (eli
cit(!do pelos Deputados pí·csentes.) 

Fica, sobre a mesa até ulterior cleliberaçào 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional: 
ConsideP[tndo que o bacharel Antonio d~t 

Silva . .Jn,rdim foi, dos braziloiros contompo
·raneus, o unico vulto d::t propa.gandu. repu· 
blicana neste pn,iz ; 

Consider~md.o que os3e lxmemerito reaccio
nario conquistou, C•"ll1 o seu forvur impla
cavel, o regimen da nossa soberania; 

ConsídGl' 11dn que osse heró~ da liberdacle. 
foi <t potlr:.t fundmncnta.l dêt Republica ; 

Considel·ando que. a. PnJria Brazileira, se 
tem demorado em sym bolizar· condigna
mente a. su:.:t eterna gratidão á memoria rr.~·
poitavel do teadicciontt,l tribuno: 

Rosolvn: 

Cen::;iderando que o bacharel Antonio da 
Silva J .. rclim foi, dos 1Jraí-:iluiros contempo
ra;neos, o maior. vulto da propaganda repu

. bllcam1 nest~ p111z; 

.Art. 1." Fica, o Govel'no autm·i;,adu a 
mandar m·igil', em uma. da.s praç~u.s 1mblioas 
J.esta Cu.pita.l, um munumento em brunze, 
que perpetue n. grat.iuão nacioual. do 11_1emo· 
ravcl propagandis1iu. bacharel Antomo da 
Silva Jn.rdim, fa.zendo p·ü•a bso as necessa
rias operações de credito. 

Art. 2. o A concurroncia partL a execução 
do monumento será a.berta dentro do paiz. 

Al't. 3. o Revogam-se as disposicõe.-:: em 
contl'tu•io . 

Conside1•ando que esse benemerito reaccio
. n:wio ClJnquistou, com o seu fervot.' impla
cavel, o l'cgimen da nossa sobol'ania ; 

Considerando que esse herúc da liberbade 
foi. a pedra. fundamental da Republictt, ; 

Sala lias sessões, 26 d.o setombro ue 1903. 
-Rogerio de Miranda. 

O projecto 11ca, sobre a mesa até ultima de· 
liberação. 
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SESSÃO E?,I 2() DE SETE:-lLmO DE J903 

Vae a írupl'imír a seguinte 

REDACS:Ão 

juizes das ta. e ;~a sec<·õe~ c c.;tu perante at: 
justiças i ocaes. ~ ' 

~. 118 c - 1903 

..L"VO'üa 1·edacçaa /t??al, de acconlo com a emenda 
approvada, do pl'ofecto n. 118, deste anno, 
que crea no Disf1·icto Federal mais uma 
secçllo (/(l Justiça Fed,:i'al e dâ ouiras pro
videncios 

O Congr ::;so Nacional decreta. : 

Art. l. 'l E' Cl'eada. no Dísüícto Federal 
mais um:~ secção da Justiça. Fedm·al, que 
terá a dcnomina(;ão de segunda .. 

Art. 2. 0 Na sobredita secção haverá um 
juiz fed{wal e um juiz substituto, a,mbos com 
jurisdicção em todo o Distl'ict.o. 

§ 1. o A competencia desses ,juizes será 
reguiad<-L especialmente peh:1 tcid e l'C
gulameutos relativos aos outros juizos do 
-secção. 

§ 2. 0 :\o tocante aos p1•ovimentos desses 
ca1·gos vigul':.tl'ão as di:::;posições tia;; leis vi
gemed. 

Art. 3. 0 Na secção ora creaJa, e na qtzc 
f.l.ctualmente existo, os feltos de qualquer 
natureza serão processtulos mediante distri· 
buição. 

Art. 4, 0 Para os cfl'eít.os do ar•tigo ante
cedente ti~a ereatlo o logaP de distr'iburdor 
do Juizo Fe _era!, que accumulaJ•(t funcçõe;:; 
de cont;Lüül' c pa-1·tidm• e perceberi:"t. os emu
lument 1S e.':lí.D.tuidos no regul;:z.mt~nto n. 3.4~2, 
de 30 do ~etombeo de 189~. 

Pal' .gl'ap[lO unico. Esse runcdonal'ÍO SCl'Ú. 
nomeado lin•emonte pelo juiz federal e 
:).ollservado emquanto uem set·vir. 

Ar~. 5. ~ O ;, c~ual 2° cs~~ri vão pa~sarú a 
serv1r na:~'~ secçatJ. 

Art. G " E' rcurga.nizada, <t Procur·a.doi'ía 
da Repuhlíc::L do DisLriclo Federnl. a qual so 
compor·á dG tres procuradores com as deno
minações do ln, 2•J e ~Jo, fic<1ndo oxtinctos os 
loga.ros (le lo e 2° adjuntos. 

Art. 7. o Os serviços ~~ CD.rgo uos procura· 
dor•os sol'i'io distribuidos polo juiz p•·r<wte 
quem t.i\·eL' do ofiici<tr. em li.Vl'O rovc:::;t.ülo das 
i'ormatici~t.de~ logac1l, igua.lmentc pelos tt·cs. 

Art. lO. Fica. t<~mbem mantido o logar rle 
escrevente de IH ocut·;.vloe d~t Repu hLca, C• 
qual servirá j11nto :tos 1°, :~0 e 3" procura
don:~s . 

J.TI, 11. P a l'a os logares do 1 o, 2o o 3o 
l)l'Ocuradores se1·ã.o a.provoHados os a.ctua..es 
procur~Ldol', ~- 0 2° adjuntos, u pua us la
gares do :-lo!idtatl.ros os actnae:; servon
f,uarios. 

Art. l :.>. Fic<1 creado o lotr:n· de solicita
dm' da. F<tZ!lOtb Nacional j~a,ra. exe ·em· O" 

acr.o~ de -.;en officio pct·antc o Supt·orrw Tr1-
bun:l.l Fotll-·ral, sub a tlir·ccção do procurado1· 
gora.I da Repab!ica. 

Art. l:]. Es t.e fuocctn n:.tt•io ::ierá nomeado 
pelo 1-linistro da, F<~zonda, sob pr.>posta, do 
proclleaJot· geeêd, ca.h·'otlo lhe os me::;mo:.; 
vencimentos e \'antageo;:; dos cplO ~cl'vem 
ptwame os juizes dn.::; sccçiíe:-l do Dii:itr'icto 
Feder·a.l. 

Pa.ragr ~pho uníco. Na sua f;üb. ou impedi
mcntu o p;'O<mt·a. lor g~l'-tl da. Repnl1lica 
n-omea.rü. fJncm o .~ubstitua intol'in:tmente 011 
wl hoc, eonfor·rne í\ !1ypothosc. 

Art. !4. FiC<lm a,ug·menüt.dos o~ venci
mento~ dos dons escrivães elo Disl;l'icto Fe· 
der;~l mn ma.is 1 :IH)!J$ para ca.da. um. 

At·t. 15. -Rovog:.tm-se :t-:: cli.:;pnsi<~õos em 
-Onl,l':ll'io. 

Sah da:':\ éoiiuuhsues, ~26 do sPtembro ie 
I 003. --!Jo~~i~'l f/'\: t :w~ /Íuracs, -If.-r mencgilr!'J 
de Jfa;·te3''. 

Yat3 'J; lmpt'irnir o seguinte 

l'lW.Jl~CTO 

:\. g;s :\. -lü(l3 

l'a;·.::·.~.:,;·.;s sc"';;·L1 o pi'<~Jeclo iL J"i(j,ri<~ 1901, e c 
eliU!f!Ch 0(/Cí',JrJidit ?W .']a rJiscnsslíO do 'il1BS1/í0 

p;·':Í•.JCto, ljHtJ institwJ ;·e_q;·as JXWa o eslabe
lcc?:;;·li;i1{o du cmrn·r;.-:;c~s dq anna;jens !/f})•aes, 
deltn·;;linmulo os r.lireitiJS c ~rs obrigarDes 
,fe::8,}S • .. 'iilprc:.us 

(Vld·:>- proje.::t•Js a. 14q A ,de i81H, •:I n. U:-1, de HlO; 

Al'l.. 8.° Continuam om vigoe todas as 
disposit:ões l'Olativas ü. Pro:~-urau<n'ia da. 
RepubUca. no Distl'icto FeLlel'nJ, excepto a 
:p<tl't.e derngada. nu. DPe:-::ontc lct, ,.;;nndo quo a 
t::.obraoça. da divida activa e demais serviç·os 
de qne trata o art. 4° do doct•eto n. 173 B, 
tle lO de sewmbro de 1898, serão dh-tl'illui.dos 
com iguahlade ontt·o os i(\ 2° e :\0 pruellt'U.· 
dores pela. IHroctoeia. do Cont.ondosu. 

Arr.. 9. ° Fiea.m manliidos oB ,iuus logm•es 
do 8olicitatlOl'üS da Fi\Zenda. eom do~ignar;ü.o 
.(lo l•)n :.!'\ funedontulllu <VJ'.Iellr por·.LJ1 1•' o:; 

Em St~::;são do 7 do agosto de 1901 foi apre
senti!.do pelo illustt·ado Sr. Dt· ~ 8ct·zcdello 
Corr8a., elltào DoputalLo polo EstaJo dfJ Pará, 
o prv,jccto, quo t.omou o n. 1•16, in::.tituindo 
r·egra.s })\1t'a, o osta.lJolechnento tlo emprezas 
de ar·mí1zcns gerao::;. 

Na Eessão de 26 de ,junho do corrente annu 
o 81'. Depnt:vlo Bricio l~ilho requet·cn, e foi 
u.ppr•ovadu o stHI roquerimont,o quo este Pl'O· 
joeto.·wnl pi'O,jiJJm d!L l}j13cussfw, viPSSü ;i, G· m
mii$;-;fi,> de l:OUSI,i LUil,'ftO, J.(lg'IS!llc;:-to O .lustiça, 
lJtl.l'[l C:nli tiitl' pal'OCUI' ~IJ))I'O O IJlt'.'illl!l ll l'P."'ft{•

,•t'r v:t'- •Jltlun·!:t.~. 
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68.4 ANNAES DA CAl\fARA 

Os a.rmazens geraes acham-se hoje estabe
lecidos, com grande v~:m tagem para o com
mercio e desenYolvimento do ccedito com
mercml na. Italia, Françn,, Ingla,terra, Alie
manha e outros pa'izes, sujeitos à regra.s fixas 
e em geral sob a vigilancia da, Ci.tmara. Com
mercial e da Alfandega. 

O seu fim é servie p:.\r(t o deposito de mer
c::tdorias e proctuctos agricolas. emittir titue 
los especiaes, facilitar operações de venda D. 
de CI·edito sobre os generos depositados e 
effectuar vendas publicas. 

Sob varios aspectos se apresenta a utili
dade dos [trmazens geraes, quer os conside
remos como uma g:Jrantia ao productor e ao 
commerciante, que teem a.~sim um meio de 
poder esperar venda mais razoaYcl aos seus 
productos, quer os consüleremos como ele
mentos fortes de credito pela emis::::Yo que 
sobre os depositas pódc ser levantada. 

Os armazcns geraes vêm supprir a ueces~ 
sidado que tinha.m os commel'ciantes de 
grandes armazens !)articulares para. o depo
sito de :~uas metcadol'Ül.S, isto com grande 
vantagem para elles, pois, diminuern immen
samen te as suas de;-:~pezas. Ahi são os goneros 
guardados e cvnsorvtLdos com ma,is cuidado, 
estão :;:v h a Yigilancia de um pe:::soa l JW<:ttlco, 
em edillc.os cum <trmazens apropriados para 
cada qnalidatl~ de morcaduria. E depois o 
scl'Yiço é feito pur preço mais 1't:t:uzirlo, pois 
é pag:J sómentc o tempo em que o de 1;csito é 
~~onse!'',·ado e o Ci:ipaço occupi:Ldo. 

A estatl~tka que pel'iodicamoi~tf\ publicam 
os armttzons gmaos souro as n:.tt~l'cadorias 
exbk.'!ltes contl'ibnem para dr~torrninar 11 re
lação entee a p1·uducção e o constuno.nermit
tindo a0s productores osperar o momêntu op
portuno pi.trtt lançar no mercado o:'! seus 
productos. 

A mnxima vantagem, porém. que offere
cem os ;n•mazens geraes é a, faculdade que 
lhos é cunceuida de ornitth·om tüulus repec
senta ti vos das rnorcadot•irs. d1.\posi tadr~s, i'ur
necendo t~ssirn aos depositantes os moios do 
effcctua,r sobre ollas, S!!lll rof,il'ul-as do de
posito, qurteSflUOr opm•nções. 

Com este titulo c8pocial póllc o depositante 
a,ufori1· uas mercarlurias toda a sorte do van
tagens, dadas certas condições, dar mobili· 
dade autonoma ao valor nella.s contido. som 
desfazor-se definitivamente, em umtt ava
riadlls se riO de caso3. 

Depositadas as mercadorias. tondo os 
meios do sobre ellas opora1', fic;.l, salvo ao 
depositante o dil•oito de esporar vender os 
generos por molhorns !)reço:i, não ~endo,por
tanto, obr.ig:td.o a acceitar o preço bn.ixo. 
Si'ío assim eliminados ou ao meno::: · atte
nua.dos os prejuizos que a abundandí.t Lb. pr-o
dncçã.o p6de dar. 

Em um systema do deposito lJem organi
zado os titulas representantes da.s merca
dorias teem garantia forte, segura, o que 
muitas vezes falta aos outr-os titulas de cre
dito. 

Os ::trmazens geraes teem, como todas as 
im;tituições, adver8arios que apresentam 
ohjecções, apontando · inconvenientes quo 
delles ~:>odem advir. Qual a instituição c1ue: 
nào os apresenta ? 

Ao legislador compete ir sanando-os á me
cUda que na, p atica se n.prosontam, rlesclc 
que a elles não ingenitos. E os defeito~-:: 
;tpontados não sob1·epujam, nem ao menos 
diminuem as grandes vn,ntagens que de seus 
estabelecimento se toem coLhido em todos os 
paizcs cultos e de grande /desenvolvimento 
commer•cia,L • 

Devem os armazens geracs sm· entregue.~ 
á inicia ti v a privada, gozando d::t maxima 
lib3rdade de f:e organizarem, como melhor 
lhos parecer, ou devem ter um caract~r pu
blico ~ 

Até que ponto deve intervir o poder pu· 
blico? 

O E~ta.do deve intur·vir em sua Ol'gani
zação e exercício ou sómente fiscalizar (: 
garantir o seu funccionamento regular ~ 

São questõ _s que convém estudar e re
solver. 

Guiadus por cri terias di rorsos, v a, rios .sãt: 
os sy~tcmas seguidos, dos diversos paiu;s 
onLle toem existencia os armazen~ gDrae::;. 

a)O sy:'itema de sm·om os armazens gcrae:-; 
institui .o::; e regulat·izados dil'nct·. ~menLe pnl•J 
Estado, teve mui pouca. a.pplicação ; o onde 
foi estabelecido deu resultado uullo. 

0& partid.arios deste sy~toma argumentarE 
quo ~ó o Estado púdo offereeer ou prech;at 
gal'a.ntias, de modo a puderem os armazens 
geraes dat• bons resultados. A pratica. tem 
dem0nstrado o contmrio e a Belgica, quo até 
ha pouco tempo, tinba a di!'OC(}ÜO dos ar
ma.zons geraes, entregou-os tí, exploraçã.o de 
particulm·es, reconhecendo a desv<mtagenl 
da diroc~ão do gstadu. 

b) Em oppusiçã,l) a este, temos o systemo. 
do completa liberdade á iniciativa indivi
dual. Vamos encuntral .. o na Ingla,terra. 

Este systoma só na Inglaterra. e na Bel
gicu. poderia apresontat• as vantagens pre
conizadas por sous defonsuros, devido não M 
a ser a. iniciat.iva privada na Inglaterra im· 
mowlt'Mrlon te podorosa a in nato o amo1• 1ltr, 
liherJ.arlü nesse povo, corno poderoso e no 
commerci:t. 

c) Tecm rn,zi'i.o no emtanto, os que pensam 
c1ne uma ahsoluta liberdade, nom sempr-e 
póde dar bons frnctos, tt'::tt.ando-sc de um 
instituto quo tão de perto toca o iutore:s:.;c 
publico. 
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Dahi um terc,)Íl'O systema. quJ tem por 
1nse o est.abolecimeuto de l'Cgt·as ger;.tes, 
leis fixas, dent1·o das qua.es opern.m os <tr
mazens gcraes. A inicin.ti.Yit intl.ividual, a 
liberdade de aeção 1! mantida. para todos, 
porém, não pôde a,gi1· senão dentro d<v; ro
!,;'ras proestabeleciclas pelo po:lct• pnhlico. 

Todo aquctle, que. e :'!.eja individtto, qnor 
corporação, quo qtwü·a estabelecer um ar
mazem gel'<Ü precisa antes cspecific:tr as g.t
l'antias quo oílerece, o local -ontl.e deve 
;·unccionar', a t<trii':_t ou dit·eitos que co
bt•a.eo etc., de modo ~L cpte os dcposita.ntos 
nfto sejam sorprohend.idus em suu. boa. i'Li. o 
fiquem pr.Jveoido:-; os aJwsos. Demais, as ore
l'<V~õos não se podem <~fi~stu.1· da~ regr•:.ts de
tm•mina.das em lei. Ao lado da. liborda,de 
individucü. c1ue é mantilla., existe a intct•ven
;;ão do poder publico para l'egulariz;w esta 
iib:,rdado e dae plenas garantias aos üepo8i · 
t.a,rios, aos (1ue tl\lem de en tra.r om opol'açõ;~s 
com os at•mazens gemes. 

E•te systema. (~ o que se aeha em discns~ão 
e está cunct•eti7.ado no projccto. 

d) Ainda pretendorr1 a.lgun .~ justifi.ew um 
qnarto systcma, mas que basta :o;er onun
'~iado, par<t desde logo ser condcmnado: (: o 
(!UC dá, ao podo~ p~bli.;o o direito de con
couel' a Ol'g:1lllZi.tÇaO de <tl'nlilZCl1:-> got'ae::; 
r1rmndo c <1 qutlm nnten~.lot> .opportuno, 1'egu
lo.ndo, soO'undo o sen ··nterw, o mo,fo por (1ue 
terá O conce:~Siun;Wio de agÍI', dando m:tiores 
vanta.g-cms o gn;t·antias a. ngi.o do quo :iqnol:o. 
0stn.belecondo a.s J•egJ•ns quo melhor IIHJ. pa
'l'ecer, sem unid:t~le (~o v_ista, m~s sog111111Jy 
!"Iara cn.da um, cettm•w dtvor·so. Como se vo, 
0 o aroi&rio do Governo impCI'il.lldO c pul' 
conseguinte a poL·üt a.bcrta de todos os 
.,,busus. 

O projocto f•JÍ ch1bor•aüo :1,tl;enüondo ao 
nos':lo meio o p1•ocm•ando fix·1.r bases sBgltras 
para dentro <le!Jas funceion:wom os •~rmn
zens geraes. 

A Commissão de Legislacão entendo quo 
rleve ollo ser a.pprdva<1o com n.s so.L!.'uintos 
pequenas modiricaç~ü ,~!:l q11e api•eso11ta. á apre-
ciação da Ca,mara : , . 

Ao art. 1°, §·~o : e f':t.r•a um dcpostto no 
Thel3ouro de 50:000$pat•.t, gar:tn+.iu. tlas .mul~as 
e prejuízos par•a, com tet•eeiros, em d111lwu·o 
rm a,policcs. 

Ao al·t. 5": Supprimir :. ~s p:1l:wras: -nu. 
JWl'ttt principal. 

Aecrescente-se ao mesmo arti~o: 
§ Tambem sot·ão fix ·l,(i:ts as cotacõ~s offl. 

eiaes dos geom·os rlopo::;itados e JlHmewn~Ldts 
nus Wltl'l'lllll~. 

Ao al't. 11. §li!, 1111;\l: Em vez do- tl•.!s 
lUüZ.lS- dig-il.·SO: - dm·. diiLS, 

Ao aJ•t. 1:2, § 1", 11. l: J~m vez do~ o :w
:nazam g"OI'él.l nhr, ·· ul1!'i;!:l<lO- 1l1ga,·SI.l : 

o a.t'mazem gcr,tl ( ~ obl'iga~.lo <-t rcstituü· ;1, 

propria lllel'cadot·i:t roed1id<\, sal Yv o ca8o 1le 
idemidade com plctu.. 

Au a.t·t. 28, §5°: A ven1.L\ scd !'eita por 
atacado e segundo as cundiçüc~ c.~t;dmte~ · i d<tS 
·pelo <t.:;cntc ventledot· e de . acco~·tlo corn us 
in :.m·es3auns. 
. A Cu;nmi:ssio a.dl<t ineonY.;uiente ;J, e monda 

tlu Depuktdo r;ricio Filhu, l!l'cando fi:sc;te~; llü· 
JUC;l_du:-:; pelo ÜCJYCl'UO. 

J>uncnho:: .llontcnegro, pl'C;~.i\tontc. - Ho
sannah d,; Olivetra, rcla.to1• .- Lui:: lJ.nnin
gw;~:-_--:tn.r;clo l:inheil·o.-·l·rcdaic:o 1JM'()C8. 
-1 et.,·e·>i'C> rle Sa. 

O pr'i)jcct·J n. 14G A, dt~ 1901, pt·osct·ovüJHlu 
rcar .• . .s p:l.l'n. o c::;t<tbolecimcntu de Empr,_,zas 
(le

0 

:\.t'JtHlZüiH (icraos, cujo till1 soj a omitGir 
wa;-,·,uits com n garantia do JUPl'cadol·ias ou 
pt•oJtll' !;us D.:.!t'h·ola.s ndlns Lleposi~adus. <ttr'<~
ve.-;~oiJ o.:: tul'nos regirnentae.; 110 tereoiro 
a.n11o 1h ulüma. legislar.ura, e, oncer·,·:tda <L 
:3•t cliscu~:-;ão, fui enviado ;i, Commis~üu do Ot·
çamenl.u, cum uma emenda do ~~obre Depu~ 
tado BPicio Filho, o qual, por accumulu do 
traballto. <hixou de ornittir parecer. ., 

DetCl'lllÍlltWt!u o Rn.:Iimoni.o, il u art. 131, 
lltte <oS matm·itLs em discuss:lu Citcor : ·c.~da, (jUC 

não forem l'üSoi vidas 1lur;~ntc n Jogtslatm·;,t, 
c fica,t·eJH rmr:i. a s~·gninto, COitsLlerar·se~hfio 
itdiUtbS p:ll'.~ CCi!li,!JIU<Ll'Cffi :L St .:l' di:'Cli~HiUS 
110s tlll'Jno::: em quo 1:10 acll:trcm, aiii'IU·~<~ 
110\'lt dig,:u:::são .-;ubru o JH'Ojccto. quo nào 
soll'l'ell irnpngJl:l,t}ftu, ~;cndo u,ppt·nv<~do 11m rc
ftncrinletito do l'uhtor do.~tc_. p:.Lt'CcCl' p:tr·a, 
que !'fiSSC fillViJ:t a COIIlllliS·.;ao dt~ Agi'ICttl
tUl'iL 

O seu i11tuit,o 1'1Ji pl'opot•eionar <í Cor11m_í:::~~u 
u. uppor•tuuidaüo de manifestai' r~ ;"lHL opli1J.a.o 
p:mtntc u. C(LtrHW<t no q~JO se rch~I'O aos. H!· 
Wl'c::lses das c!:;.sses agriCol:ts o u.os sorvlt;.os 
qun I1!H~'. podl\lll pre~;t;:u o~ a.rmazonH ~{n· 
J'ae~. 

A soluc;Iio da. cf'i~o quo a agl'ir.llltlli'a atru,
ve:;;~a, uríginad:1 do um conjuucto_do caus:ts, 
uma déLS 'i11aes ,·., sem con~est.:~çao alg.uma· 
a, i'a.lta, completiL do organ1zaçao ui.Li3 forc.~a:-:: 
a,rrrieolas pelo pL'inci pio 1le u,~sucíaçfio c llJU· 

t1~alidu,r_~o, não pódo s~r da.!lu. üc pt•ompL~. 
conct•etJzadu, Clll urm~ ::;o me<ilda.. O resurgl· 
mcnto da. a•rl'icult.ut·a depondo da convol'
rrencia dos e;furçuS dtt. iniciati Vél, particultt1• .e 
dl.ls pole1·es publicos p t,l'i~ o estudo das dl
versas causa,::; quo ag.nn malefic•mwnf;o sfJbro 
r1 viua intim:L da lu.voura. corn Hou::J. pt•o
ccssos rotinoil'IJS c. para a applic ~cf.í.o <.lo l'O· 
mollios apropt• , n,uo~ :.L na,tu1·ezn. tk eu.du. Cil.USU. 
pOl•tup))u,J.ot•a,, 

Jncontel'!tavelrnentc, o flsf;:tbBllwirnonto 1lo 
al'm:tzon~ gerao~, :ts~Jim pnblíeog, como par-
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ticulares, org.:wi~ados de con~ormidade com 
~ts regras prescr1ptas no pro.p:.cto, onde os 
a/rricultores possam deposttar, dnra.nos 
c~rto tempo os seus productos par;L os 
qua.es não encontrem compra.~o,· ou preço 
co.mpensa.dor no momento, recel)enuo ~!jar
;·ants, isto é, t.itulos ernittitlo!:! pelas empre
zas e negocia. v eis na praç:t, V CIH }n·oporci?
nar aos agricultores duas Yi.tma.gens consl
deraveis: Jo, facilitar-lho.:! a obtenção de 
dinheiro para }H'oseguirem no cu~teio e na. 
colbei~n. da safra; 2o, evitar qne soh a 
pressão imperiosa da. necessidad~., ?·~ a.gi'i
eultor·es vendam com gr·ande sact'llimo e por 
preç~os vis os productos de sua li.LVom·a. 

E' certo que o peojecto nfí.o cogita espe
cialmente dos ~"a?Tants agricolas, quo em 
França ::;ão rogulados por uma. lei es:pr~cia.l, 
de 18 de julho de 1898,c se (:at·acr.eriz:.tm pela 
perma.nencia dos producto:; :J;ar;·ai1-lodos nos 
celieiros .os !Jl'uprio:d<1vra.dores, que pns~;1m 
a sor depositarios elos mesmos sob as penas 
da. lei. 

Por outro lado, é tambom verdade que} os 
'trm·rants agJ•ícolas cr·eadas pela lei franceza., 
apezar da, rosponsu.bilirhüll rigoro~•t r·rn que 
incurreo lavt·ador pelo do:::;vio dos produ01iUS, 
nã1) ofl'crecem aos capitali:-:;tas a. mesnu con
fiança e grn·antb dos 'l.t!m·t(!nts commet·
e:iaes. 

Aindu. estú em ensaios a. insütuíçü:o da. lei 
franceza, '1 ue, logo depois de deeL•etada, to v e 
do solfrel' retoquos, sem dr!mor•a, conforme 
ponJ.el'on Eugi:mo Rostau.l, pre:üdoute do Con
~Tesso de Credito Popnlur tle Angoulêmc 
(l8JM) a proposito de um sub~i;o.neio~o reli:J,
;,ol'io lluo pu r· D<~nguy. 

O pt•ojecto Cl'\:li:t p:·opriu.méntc os 1.oarran.ts 
cummereiu.o::; c industrlaes, mas aproveit ~ ás 
clu.ssos agrlct.hLs, sobretudo aos pl'oductores 
do Ci:Lfé e a~sucar, quo enviam seus pro
duetos par<~ os mais irnport;u.ntes ceni1·os 
comm ·1·eiaes tlo J.XLizl com .. :-jt\o as praças do 
Hiu. Sant s, Bahm, Rccire c uutra.s, 

In·teiramente de ~ccôrdo com n.s ConHnid
:~üos tle Orçamenéo o ConstLtuíçào, Lcgi::lltt.ção 
o Ju:-stiça, em relação (L rojtl.i~·ão da emenda 
rt\W propõe a croação de ftscacs pttgos pela 
União, veneent.Lo ca.da um 7:200 75 por n.nno, 
como retr·ibuição do seus serviços, a. Commis
:-;ão do Agricnltnra ó do parecer- que n, Cama-

ra, approvando o projecto do Sr. Serz~dello · 
Corrêa, attendBrfl, a uma das necessidades . 
actua.es da agricultura. 

Sala das s-essõe3, L~4 de setcmbl'O de 1903. 
- Jgnar:.io Tosta, presidente. - Jo-viniano ele 
Carvalho. - Clwisti11o O;·uz. - Domingos 
Mascaí·enhas. - TeiD::ei1·a Br(oulao. -~ BiJ
zen·il Fcntenelle. 

O Sr. Presiden t.e - E~tando 
aJeantada a horã., uesigno P<Ll'a am:mhã a. 
:seguinte ordem do dia : 

Primoüa pa1•te, a.tê ás 2 l/2 horas OtL 
<.tntcs: . 

Votaç~ão do projccto n. Ylú _\., de 1~03. 
(do Senado), isentam!~ do pr-:.gn.me9.to de fiD· 
.posto::> de imporG~çao ?S. materm,es . Im
portados pela Mumctpabdadc de Hormno
p'JliS par·a o fim exclusivo de serem ~mpre
ga.dos em obr·as ele esgoto . ..;, abasto1mne.:nto 
de u.gua.. Hluminação e viaçã•; urbn,na da .• 
cidade ( 2a discussão) ; 

Continuação da ga. discnssã.o do pl'oject(} 
n. 185 C, do 1903, com o IJal'ecer sobl'e 
emend1.s o1fcrocidas para 3a discussão dt; . 
projectJ n. 185, uestc anno, quo fixa a dos·
peza do Ministel'io das Relações Exteriores 
para o exe1·cicio de l 904 · 

1n díscus~ão do projecto n. 38 A, de 1903: 
; eorganiz<~udu os sel'Yiços da hygiene admi.
nistr·ativa da Unifto, c(jm paL•eccre5 da ma.io~ 
ria da:::! Commissõc.-. do Insteucç?i:t; e Saudc· 
Publica e de Orç:amcnto e Yot-os em sepa
rado dos Srs. Toixoira Brandão. Hn.:-:;slouhet'· 
o Bricio Filho. 

Segunda. parto, á;;: 2 1/2 horas: oú antes:· 
C •ntinuação da. ;~a discussão do pro,ject() 

n. 329, de 1901, declarando da, competencia 
privativa da união decretar imposto:; sobre 
gonerus de orig·eru esl;rangoil'~t, e dando ou~ . 
teas providencias ; 

Continua.çã.o dn. 3a. di::lcussão do IJl'ojocl;o ' 
n. 170 A, do 1U0:3, substitutivo do [Jrujecto 
n. 105, de HI02, rtne regula a~ marcas de · 
prorH'iedado dos n.nimaos muar, cavallar e 
vaccum em todo tm·ritorio da Ropublico... 

Levanta-se a .o:es;ão ús :! horns c 50 mi- · 
nu tos dt~o ta.rde. 
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93a SESSÃO EM 28 DE SETEMBRO DE 1903 

1)·;-esirle;~~ia dos S;·s. Alc~-c~o· Ouimw·ties ( 1° .'l'ec?·eltll'io ), Olit•c·i;·a Fig11eircdu, ( ; .. Fice
PresHlenlr:). Pau!u r rl!lílltli'i!es ( J),.e$·:.dent.e) Af,.JiiCClí' G u·iiiWnit.:s (lo S~.:crdurio). 

Ao meio dü~ procode-~e i'L chamada, <.t 1lue 
rcspoollem os Srs. Alencar Guilnarã.os, Tho
metz Accioly, vVanJerloy de 1\Iendooça., Joa.
quilo. Pires, Eugenio To;rrjnlto. An toru Bu-
1i01ho, Antunio B<.tsto~. Luiz Domiognos, lto
driguoB F'et·na.ntles, Vhgilio Brig.do. Gon
çalo Souto, Ta.vares ue Lyra, Eloy de Souz,L, 
Fon::;eci1 c Silva, Paula o SilYi1, TPix.eir::l. üc 
Sá, Ermil'io Contlnho, Celso llc Souza., José 
t.Ial'ce.llino, Bl'icio Filho, Mala.q nia.s Gonçu,l
Yes. Julio dt! Mello, Cornclio lh. Fun:;cca, 
Angelo Neto, ~~uzebio de Anur;1.rlc, ArJ.·oxella~ 
Galvão, Roüt'ig-Ltes Dorb, JoYiniano du C~H·
valhu, Domingos Gnima.rães, Felix Ga.spae, 
Augusto tle Freitas, Pinto Dant<LS, Tulen
tino dos Santos, Rodrigues Saldanha, Moreira. 
Gomes, Heredia de Stí, Mello Ma.t,tos, Sá 
Freil'e, Amerlco de Albw.lllül'rltw, Fidclis 
Alves, .Toã.o Bi1ptista., G<:Llvn>) Baptistt~ Silva 
Castro, Laminrlo Pitta., Henrique Borgos, 
Cl'uveLlo Cavalc;:mti, l\ofa.uPicio de Abt·cm, 
Oliveira Figueiredt>, Carlos Teixeira, Brandão, 
Fl'ancisco Veiga. G~tstã.o da Cunha. Ribeiro 
.runqnoil'a, Citrnoiro de H,ezende, Bueno tle 
Pa.iva, .Joã.o Luiz Alves, C:tl'lus Ottuni, Sa.
bino Bu,reoso, Carvalho Bri 1.o, Manoel J?nJ·· 
gencio, Nogneil'a, Oleg-ario l'viacicl, Wen· 
ccslau BL'D.z, Rodolpho Paixão, Moroiea, tla. 
Silvtt, .Je:;uino Cardoso, ltebottç!aS d;• Ca.l'vn.
llw, Am:1ra.l Ccsar, Mvaro elo Cttt'valho, 
Candido Rodt'ignes, Hel'Inenogiltlo do Mo· 
mos Fllllo, Joaquim Teixt-ira Brandão. 
Bernardo Antonio, Lindolpho Serra~ Ca.odido 
de Abr•eu, Car•los Cavalcanti, Franci::lco To
lentino, Paula Ramos. .:\lJdon Baptista, 
Sotti'<:S dos Santos, BtLl'bo .. ~a. Linl::t, Gorma.no 
Ha.ssloc!H~l·, Cassia.no do Nttscimento, Vo.~pa.
siano de Albuquerque o Homem d.e C~.n·· 
valho. 

Ahro-s1~ a sessão. 
E' lida o sem dobatn approv:hda a acl;o. du, 

sos:~ão antecndonte. 

O 81•. Presidente-- Antes do pa.s
;~tt.l' á ordem do dia., devo com1nunic:~r á Ca.
ID[tra que fica soiJre é~ mesa,, p:tra rdceber 
emendas. na fórma do Rogimento, em zt~ dis
cu~sãu, p.Jlo espaço de cinco sessões dinruas, 
o projocto n. 2:37 quo fixa. a despeza do Mi· 
nisterio da MtH'inhu., pn.ra. o anno do I90L 

ORDEM DO DIA 

d<.L.; ma teria:-:; constanl.os du. onlcm do dia,. 
pass ~-s:. • á m<ttel'i:.t em dl.~cussiio. 

PRI~IEIRA PARTE DA ORD.b:M llO l.liA 

E' annuncL;.da. a co!itinua.l;ã.o da 3'1 tliSCLLtião 
Jo lJl'ojectu u. lô5 C, d.e 1003, cum o P<Wl!Cel' 
suhre onlGtHLas oiTerecUas pal'<L 3a dii:icu:-;sfí.o 
do pl'ojectu n .- 18~, uesto <111110, quu fixa, :1 
de~pt'za do ~Iini.:;tel'io da:; Rolações Exter,o
ees p:u·~1. o r·xet·cieio de 1004. 

O Sr. I>ee~idente-Tem ;l patan;1. 
o s L'. u~~L' L•osa Lima. 

O §r. B:n•bosa Lima (movimento 
de aUenr,:ao) proseguindo em Stm re::;.posta <LO 
talonr,oso rola.tor do Orçltmento em dt~ba.~;o, 
comcç ~ pot· lembeae que S. Ex. <lis.:;e em ~eu 
di:;CIIl'SU: 

«0 St•. IJ:tl'bostl, Lirnt~ abl'iria, out,r'a. ox
cepçã.o,-o o.~t.a. ahwl ut:1munto glol'io:;a-si 
quem a podia nwrccm· nã.o houve:,se elimi
rmllo du formulu.rio diplomatico o tl'a.tlmwnto 
de cidadão. >) 

E' nma injttstl<.,:LL. Não h:tvia porque citaP 
o Sl', Riu Bm 1eo, pt'Oi:!Lmr.emcn~e 1vlini::~tl'u 
do Exl;ol'ior, e qrt•IHlo n:iu so o:;i,a,va !JJ/U!it.e

,.mulo excup,~:Ge,; nclll clas:;ilican(lo, ma.s s1m 
exomplific;~ndo, som por isso oxcltÜl' nont lli
m.nuir todos us domai::; diploma~as núo ei
tad.os. 

O oi·a.lloL· fez o elogio do b:n1ornorito arlvo
gu.J.o beazilciro nos pleitos in~cmaciunaes de· 
Mis~õos e do Amapél, tl.o ler na. Cttm<tra, o 
t.nlogra.rnma. que u.nnnneia.v<~ o uo.~so trium· 
plw com o laudu do Guverr2o Suistio nu l1 t.igio 
do Oya.pok-Aragual'y, o subscreveu o pro
jec.Ho que;;, os;-;e .illustn: ciúwlc7o (nu::; propl.'ios
tormo.:; do pl'tl,JCCtu) concedeu uma tiotu.çiw, 
a.flnal flxad.a. em :iuo: 000$. como recom pen~a. 
nacional. 

Autor elo projocto o sou prirnoü·o signa,ta
L'io foi o Sr .. Ju~ú Avolino, festejado intel
l.e~tual, iniciado no.~ mystoríu::; do peotucullo, 
membro da Commissão do Diplorna.eia., jtL· 
mai~:~ gu.f't\Üa. pela sa.ma do jacobinismo de· 
Lmpol'tt\<;ão •.• 

O Sa•. Prc~o;ldente - X5.o lw.vcntlo 
nutw;rtJ legal, p:u:.t so prociJd•·r (~~ votações 

Serenamente afasta do si o orador a pe0lm 
de incohorcnto e leviano, C]_Ue por apaixona.do 
se desdiz hoje do elogios que prodigalizou· 
hontem ao St·. Bariio do IUo B1•a.nco pelos
seus talentos paLt·iotieos· cl.l cal'liophilo cru
dito G chronista paciente c tena7.. Di1·:í. do 
pu.sstl,i!Otn cpw nenhum t"L·nba!!Jo etmhrco do 
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Ax:\"AES DA CA:\JAHA 

-Sr. Rio Branco que leve vantagem á a.dmi
ravol e judiciosa syothese hisiíorica que é o 
•formoso livro do Sr. Oliveira Lima-l1er
namúuco. 

Porqn3 repute da maior valia. os serviços 
,pre:ltados á integl'ida.de do territorio pa.trio 
pm· esse benernerito concidadlí,o, não se julga 
por is::;o obf'iga.do a subscrever, a, applaudir, 
a não cl'itica.r e censurar actos e opiniões 
desse a.lto funccionario da Republica, toda 
'vez que n.o orador, rep1·nsontante da Nação, 
l.he não pareçam acertados como (lCtos Jo 
homem publico c~ otlicia.es do Ministro. 

Por isso extra.nha. que. máo grado o dis
posto no art. 51 àa Constituição, ( os 1·elato· 
rios touwaes dos Minist1·os serc1o di1·igidos ao 
P1·esidentc da Repubt1:ca E DIS'i'RIDUIDOS POR 
TODOS OS ?11Ei'.IBROS DO CONGRESSO), ao YO
tar-:-Je a segunda. prorogação das sessões do 
Congres:)O c na ::a c ultima discussão do Or
Çtt.mento do Extm·ior, ainda nào tenhamos 
esse rolatol'io, onue provavelmente muito 
teria. qttc a.prociar. 

«E' exteanhu qnc o Sr. Ba.rbosa Lima lJl'C· 
tenda impor-no:-J uma formula que é de pura 
importação francoza e que nunca esteve nas 
tl'adições do lJa.iz·• -disse-se ttqui. 

O que nunctL esi;eve nas t1•u.diçõcs do p:.t.iz 
foi as;-;tg·uar o Chcfu do Estado os dCI!ret,os 
com o sou nome por extenso-Fra.ncisco de 
Paul:~o Rodrigues AI \res ;-o qu.mdo, seg~mdo 
esll1S mesmas lttulições, sub:>Cl'evcm torl~s os 
miní.~t1·o,: respectivamente ta.os decn·etos com 
os )!iGli:S nomes 1101· extenso -só o do gxi;eriol· 
l'cfm·enthtl' os da. sua. pasta. com a. simples 
rubrica- Rto-BJ.•a.nco. 

I':iso ú que, pot' imitar o invocado exemplo 
dos Ministros {mncezes que assignam SÓ· 
mente-DelcassJ ou Hannotatt{J;, é de pura im
J70i'ltt~:ao fi·ance~a. Entre nós os Ministros re
ferendam decretos assignando- os pu r extenso 
em seguida á as:=;ignatura. do Presidente; 
1·uhrlcam só os simples do~pachos do seu ex
peuien te de secretaria. 

E-;ses exemplos fmncezes, note-se, de como 
fazem os Delcu.ssê:;;, quem os invocou foi o offl~ 
cioso .. Vemo de conhecido entrelinhado tido e 
havldo por somi-oflicial. O orador sabe pelo 
Diario O(ficiul uo 15 de novembro ultimo 
quo o cida.dão ou o senhor nomeado Minidtro 
do Exterior tom o glorioso nome que por 
oxten,;;o se exarou naq ucllc decreto do no
meação: Dr. José Maria da Silva P~Lra
n.hos Rio·Branco. Conhe.~c ta.rnbem o ti
tulo nobiliarchico muito met•ecidamonte 
conquistado na, epoca em que o R-ltado con
feria hes distincções-o de barão do Rio. 
Bl't~nco. Mas não viu <I.. inda, impt•essa, ne
nhuma dessas illustr!~simn.s ussig-naturas em 
:.tetos que O$ doina.l~:> Ministros HnbRci•ovom 
oom o seu nome por oxton~o: só tom litlt) no 
Dirn·io Officitl/ a ru1)1'icn., on,1c (J prup1·io 

Presidente escreve o seu nome por in&eit·o, 
segttndo as tradições do paü, e em contrario 
ás francezias d.e importação. 

NJ. Ca.ma.ra não se dlz \\CidadfLo Deputado» 
e sim «Sr. Deputado»; mas na lista da. chtt
milda não se diz tão pouco-barão de Mira~ 
ccma, mas sim-D1·. Lourenço Bapti;:;tn,, 
nome de um respeitavel congressista. 

(O orador r! interrompido, allii~ dr~ ::e Jii'OC(}

der á votaçtio elas nwter··ias Ctlcc;· ;· cdas.) 

O Sr·. Eugenio Tout"'inho (líc.la 
Oí'd m) - Sr. Presilentc, esr,ando na ante...; 
sala o Sr. almirante Alves Ba.rbosa, Depu
tado eleito o reconhecido pelo 4° districto do 
Estado da Babia, requeiro a ~r. Ex. que o 
faça introduzir no recinto, afim de pros+,ar 
o compromisso regimental. ·• 

O Sr. Presidente- Nomeio o:-; 
Srs. 3° e 4° Secretarias afim d~ cla.rcm in
gresso no recinto ao Sr. Deputado Alve~ 
Barbo:::a. 

(Compw·ece S. Ex. c presta jwn!o ci Jfcsc1 o 
cornpJ·omisso t·e.r;i·mentaZ..) 

Comparocom mai:.} os Srs. Paula Guima· 
rães, Enéas Martins, Aurelio Amorim, Ho
sa.unah de O li ,rcü•a., Passos de IVIlr·anda, 
Carlos de Novaes, Rogel'io de Miranda, Indio 
do Brazil, Urbano Santos, Christino Cruz, 
Anizio do Abreu, Rczerrll Fontenelle, Tho
mttz Cava.lcanti, Fl'aucisco Sú., Frederico 
Bor·gei3, João Lopes, Eduardo Studa,rt, Sergio 
S:.dJOya., vValfredo Leal, Abdon Milanez, E~
meraldino Bandeira, Pe1•olr·a rlo Lyra, Joao 
Vieira, Arthur Orlando, Olivoil•a. Valladão, 
Felisbello Freire, Tosta, Satyro Dias, Eduu.~·do 
Ra.mos, Para.nhos Montenegro, Marcolmo 
Moura, Borna1•do Horta, José Monjl.trdim, 
Galdino Loreto, Erico Coelho, Lourenço Ba,
ptista, Julio Santos, Bernardo Montolro, Da
vid Campista, Francisco Bernt~rdiuo, Adal
berto Ferraz, Henrique Salles, Calogeras, 
Ferreira Braga, Eloy Chaves, Pa.ulino Carlos, 
Costa Netto, Aquino Ribeiro, Benedicto de 
Souza, Lamenha Lins, I~liseu Guilherme, Ju
vemtl Mlller, Marçal Escobar, Angelo Pi· 
nheiro, Ju.mes Darcy, Domingos Mascare
nha, Diogo Fortuna e Ca.mpos Oartier. 

Deixam do comparecer com ca.usa. parti
cipad.a os Srs. Sá Peixoto, Raymullllo Net·y, 
Artllur Lemos, .Josó Euzebio, Gued.elha Mou
rão, Dias Vieira, .João Gayoso, Raymundo 
Arthur, Pereira Reis, Trinda.dJ, Soares 
Neiva., Moreira Alves, Estucio Coimbra, Pe
dro Pernambuco, Elpidio Fig11eh•edo, Epa
minondas Gra.cindo, Haymundo rl.o Miranda, 
Leoviglldo Filgueiras, Milton, Bulcã.o Vi~ 
a.nna, V ergno de A hreu, Bt)lizario do Souza, 
Bez~tm:tt, Pereira Lima, Paulino de Soul'..a., 
Estevão Lobo, .Jqiio L11i.z, PPnido Filho, Leo-
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nei Filho, Antonio Z'.tca.rias, Cammo Soares 
Filho, Arthur Tones, Lindolpho Ca.etano, 
.iSduardo Pimentel, Domingues de Castro, 
Francisco Romeiro, Valois de Castro, Aze
vedo Marques, Rodolpho J\1iranda, Xader do 
Valle, Vicwrino Monteiro e Alfredo Varella. 

E sem c:tusa os Srs. Affonso Cost'',. Neiva, 
C<~stro Rebcllo, Rudrigue,; Lima, Co1'rêit Du
tra, Augusto de Vasconcellos, \'ü·iato Mas
carenh[~:;. José Bonifi1cio, Astolpho Dutl'a, 
Bernardes de Faria, Lam.ounier Gorlotrodo, 
Padua Rezende, Ga.leão Carvalhal, Bernn·do 
de Campos, Costa Junior, Arnolpho Azevedo, 
Fernando P;·estes, José Lobo, Leite r1e S0uza 
e Francisco Malta. 

o Sr. Presidente- Hamr:d.<J nu
mero legal, vae-se proceder <."ts votaç.õe.:; d:."t.s 
materias constantes da ordem du dla. e da~;; 
que se a.cha.m sobl'e a mesa. 

E' lido, julgado objecto de delibera.~::it.i> e 
rmviado á Commis::ião de Orçamento o ;;;e-
guinte · 

PP.OJECTO 

N. 240-lGm~ 

Autol"i.:;a o Goven10 a mm1.dw· eriqi,·. '":, ot:i:LT. 

das p·raças pubZ.:.ca;; du C'apÚol FcdiJ;~at, 
mn nwnmnento que )JCi')JtJlue c :n·atidlio 
·Hacionat ao propc(gWIIhst.a 1Juc1w;·,:l i,•1 1 o~;iu 
da Silva Jatdint 

O Congresso Nn,cional: 
Considm·ando que o baehacel .\n Lonio ua 

Silva Jardim foi, do;;: ln·azileit•os contempo
ranc~os, o maior vulto da peopagu.nrb repu.· 
btici:lna nHstc paíz ; 

Cunsiderando 4ue e3se bcnomerito reaccio
narioconquistou,com o seu fervor irnplacavel, 
o regimen da nos8a sobera.ni:.t ; 

ConsiJ.erando que esse heróe da Liberda.de 
foi a pedra fundamental da Repuhlica ; 

Con::;ide1•aodo quo a Pa.tria Brazileil'a se 
tem demorado em symbolisar, condigna
mente, a sua eterna gru,t.idã.o <~ memoria 
respeitu.vel do tradiccional tl'ibuno: 

Resolve: 
Art. I.o Fica o Governo autorizado :1 

mandar erigir, om uma das praças publicus 
t.losta Capitu,lr um monumento oro bro11ze, 
flUO perpetüe a. gratidão nacional ao mc
moravol propagandista bacharel Antonio da 
Silva. Jardim, tazondo para isso as ncces
sarias operações de credlto. 

E' annunciadn, a votac~ão d•J pro.iecto 
n. llô A, de 190:i (do Senado), isentando d.o 
pttga"ID:onto. do impostos de importação o:':l 
matcr1n~s 1mp~rtados pela Munícipalidadr_, 
de Flol'lanopohs para o fim exclusivo cl!:. 
sorem empregados eru obrn,s de esgotos. 
:.tbastecimcnto de agua, illuminação c· viaç1o 
urb~tna dn. cidade (2a. discussão). 

<) 8r.Presidente-Ha. urna c1u•:-:. 
da sub:;titutiva do art. 1°. Si nenhum Sr·. 
Deputado podo preferencilt na votação par.:~.. 
est~ emenda., You pót' em votll.ção em IE'L
me n·o logar o art. l". ( l)au S(f.. ) 

O SI". João Luiz Al-ves tf.:'> 
o:·dem)-Sr. Pwsldente, eu tinha pedLÜ'} :;, 
palavra, ... 

YozE.::-E:scá intol'rompendo a 7ota<;~lo. 

0 St~ . . JOÃO LUIZ ALVES-Não estou inter·
rompeodo a vottu:·fí.o; eu tinha, pc;dido a p:ll.l::J.· 
r.ra, quando o Sr. Presidente annuncion :_~. 
votação do art. l r, part~, pedir prel'erent;[·i, 
para a emenda. 

O Sr. Presidente-Cora.> a Mo<r.. 
não ouviu o pr! Li.llo do n~)hre Depuhdo, niu 
lho conceden u, pttlavra; (•, porém, ten:p[:, 
ainda dl! ropal'::tl' e . ..;sc equivoco. Tem ~- w
la n·a o no hre Dopntatlo SL· • .To:i.o Luiz Al·:h. 
( Apoi(f.dos.) 

Con:;ultatla a Cantara., 
fr·rencia. pedida • 

() Sr . .João Luiz Al veio!i (po.r' 
encmninlwi' a voiaçao) - Sr. Presidonte, 
Cluando o nobre Deputado por San.ta. Cu,
tha-rina collocou a questão no turrc;no, ou do 
saneamento de Floria.nopolis, ou du, prote
cç~ão á inclustria mwional, eu respundi. u. 
S. Ex. o seguinte : luL um contracto íü'· 
mado com o COilcessionar·io estrangeiro para. 
a. execuç:ão das obr11s ; por essr. contractu. 
quer o concessiunario obtenha a isenção, 
quor não obtenha, é obrig-ado rt executar o 
serviço. 

Assim, com isenção ou som ella, o concc:~
slollari() está olJI•igauo r)elo contracto, -vú.
lido e de pé, a executar as obras. A q uefl .. 
Ui.o, pois, não é de isen<iãO para a Camar·a. 
Municipal de Florianopolis : é do isenção 
pa1•a o conccssiunario estrangeh•o, que j:t 
tem contracto fil'mallo c 6 obrigado ~ ex
ecutai-o. Art. 2. o A concurrencia paru. a execuçiio 

rlo monumento· ser(~, aberta dentro do paiz. Approvada, por consequeneia~ minltil. 
emenda, o concessionario estr[tngeiro, qu.e 
devo ser idoneo, contirula obrigado ;1 eJre · 

setemlt•o tlc IO<~. cutae o contracto que est:.í ,jHridicamont.r; dfl 

Art. 3. o Revogam-se as disposiçõe~ em 
contrario. 

Sala das ses;ões, ·26 de 
-Rogerio de Mitcmda, I pr~. (llfuito lmn ; m~lito br·m. 1 

~·ot. \' 
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Posta. a votos, é rejoitada a referida 
emenda substitutiva offerecid::t pelos Srs. 
Jo1Lo L-uiz Alves e outros. 

O Sr .• João Luiz Alves (pela 
ordem ) requer verificação da votação. 

Prueedendo se á verificação, reconhece-se 
-terem votado a favor 42 Sr•s. Depntâdos e 
contra 68, total 110. 

O Sr. P1~esidente- A emendtt 
fvi rejcHaiua por 68 votos contra 42. 

l~m seguida são successivn,mente postos a 
'Votos e approvado;:; em 2a discuss3,o os se
guinte; artigos do 

l'ROJECTO 

116 A- 1903 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional decreta: 
A1•t. 1.° Ficam. i8enf;os do pagamento J.e 

imposto de :importação os 11l<LteriiteS, quer 
metítllicos, quer de coramie<.t, machinas e 
::;~pparelhos irnpol'tados pela mlmicipalidado 
do Florianopolis, para o fim 13xclusivu ele 
:::ül'em empl'ogallus em obra.~ dA alm~toe;i
m~to de aglln., rêdo do esgotos, illmnirmção 
o vitt(;ão nrban:t da me~m:. ciünde 

:\..1'&. 2.0 P<LI'a gosar· de!-'to fa.vo1· a muni
:::ipalidadc n.pr·csont;a.J'tt ao Socrotal'lo d<.L F';~
zcnda. os respectivos peüiuo~ com a. dei.ii· 
:gn:v;·ão pr·ccistL da. Oi~ttu·oza, qu::di.t0.de e 
']uantidt~do dos ohJr.ctos quu ~r.om du sel' im
por·tados, acompanhada do uma. ~~úpia dos 
iJl'Çamentos das olm1s a exncuta.r. 

A1·t. 8. 0 Na. isooçftu não sãu comprehen
uidao8 <J.S taxas de oxpediento, tU'!11i.l.ZülU e ca.· 
J>atazia<::. 

Art. 4. o A isenção é applictwel ao ma.
teri<d destinado ás obras até sua. total con
.clusã.o, terminn,nclo, porém, p:1l'a o qus for 
ütthi por deante importado para 1·eformas ou 
•con1~ertos. 

A.1•t;. 5. 0 Si, por augment.o da popula{;·ão, 
J10u. vel'em de ser augmentadas tt:3 obras, a. 
:mesma isenção aprovcHal'ú. ao ma teria I im· 
:Portado pa.l'a cssu fim, pPeenchidas :.ts obl'i
gtt,~ões do al't. 2. o. 

Art. 6.•) Si as obras furem cxccmtu.das por 
:tn•epo_stos, estes sô poderão oll'ectmH' os re
:Spectivos despachos exhibimlo guhL a,ssignaJa 
Jiclo rop1•esonta.nto do executivo ml.!nicipal, 
em. que se declarem a ospoci.e e a .quarlthlade 
das mu,toria-:; a despachar. 

Art. 7 .o Toda. u. quantidade de nntet•ial 
·r1ue oxcoder do urçrumento approvado pelo 
::lecretn.1•io ela Fazendn. ficará suj<ã'ita ao im
J>osto. 

A:rt. 3. 0 Rcwogam-se as disposi(;i)cs om 
í:(IJ)Ü'at•ío. 

O Sr. Presidente-Estão findas a:{ 
votações. 

Cnntint'la a, 3r. discussão do projocto n.l85 C, 
de 1903, com o parecer sobre emendas 
offerecidas. para 3a. discussilo do projecto 
n. 185, desr.e anno, que fixa a despeza do Mi
nistel'io das Relações Exteriore:; para o cx-
er·ctcio de l\:104. · 

Contintu~ com R pa.lavrêt o Sr. Ba.rbm;a 
Lima. 

O Sr. B::tl."bosa · Lhna ( conti
nuando)- O honrado Deputado 81•. Da,vid 
Campista, t:.m resposta tt alguem que lhe in
tArrompm•;:t o discurso com qLIC lncerruu a 
2a discus:5ão deste 01·~;:amentq, ponJerouu, a 
proposHu de titulos nobilin,rclücos, que todo 
o mundo podia. usar o nom-~ que quizosso, 
principe, duque, etc .• ~1ue a Constituição nã.o 
ved[WG. <t assignatura BaPào 1o Rio Bmnco, 
· r·efol\~ou a. ::;na. opinião contundo o ca!:lo de 

indivitluo que conheceu dentre os detidos na 
ca.doia de Ouro Prüto, que tinha :~ innocento 
mama, de ~~-:signar-se Erltwnlo Rei da Jn
glalci'J'O, 

O ot';~dOl' ppe[',~ril'i<t lembrar qae :.t Con
st.ituiçi'lo ,[a Hopublica estiL assignada. pelo 
Bw·~.To d r;, Vi!IJ. Vi~:osn. c Bw·ao de S. Mat•cos. 
Assim, pat'e•:!O•lltc, revela mais cunsidet•ação 
pe:;.-:;oal pa.r<t com muitos pu.tf'ido :~ d1gnos, 
Oltr.t•'ol'a. a,;.;·r·;Lcütdo~; com aqu llo::J titnlo:s hojr. 
alJol.ido~, do que manifestam qua,ntu!:) proto
goubLas d<t p1·opaga,nll~t uu aposLOlos <lu par
titio (?) d<( 1 't:lri''. 

Tunta.m c:oltJ'ir do l'idjculo os primeiro.-; 
actus Lius fundadores dtt Ropublica. Não 
f'l·i " or::v.l~n· quom invonton ou pro0onizou 
o tr;tta. mtm to officiaL de cidadr.T.o: f'oru.rn I'e
public.LLnos do vrLlor moral de S<tldanhu. Mu.
I'ÍDho, Bcnj:mün Con~tant, Silva Jardim, 
Quintino n ,~caynva, Aristider::~ Lobo e outros. 
.prova,·c!mentc, como SHva .Jardim, Lope:' 
TI'ovão c muitos outros prupu.g;mdista8 da. 
RepuiJlica., o Sl'. Campista, nas mui&u.s vezes 
que pr·,gon ao Evaugelllo domucr>atíco, em
pregitra. o fJ.';.~t.amentocidadao, que nrLtnral
mento ni'í.o lhe so:.~va mal i.~us ouvidos. 
Nas::;tL úpoc~t. os tNta.rneutos ofiicia.es et·am 
&,:ccU..:rr .. ci((, S·:i1.hOJ'Ü(, Vo.~mecJ utc. Podia 
a Ropublico. t.::on:~ : ·.t•val-os '? Abolindo-os, não 
tet'ÜL o (~overno P1•ovism·io bom sen:~o r~u 
monos pa1•n, perccbtw o ridiculo du tr<.tt<L· 
rncnto ~:it.làdao '? Put•qua nfiu l'e~tamou o 
siJ·va-.-.:e Yiilc(>., o di[J1W·Se 1'. Ern., Senho1·úr 
otc. '? 

Mas o (! tw foi que so mandou e~crevo1• orn 
loga.r U.e cid~rdau ·~·Foi srndw1· ~ Não, porqtw 
nao só nos p;~;peis não se lê , o st~nhor no· 
m,eado jl((í'a ttXt poslofoi F. e nr.io X, mas 8im 
o cir:lrulã(1 í·?tJmewl•J jWra tal posto (oi F. u 
nr.to X. , como ta.mbem t! muito commum 
l(·.t·-so, •wbii.l·:u•in.mcnto '.nrnpregado, V. Jtu.!., o 
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Flocellentissimo, etc. Mas então, essos trata
. mentus se dão á von '.a.de ~ Quem tem direito 

a ExceUencia ?- Quem não o tem ? Cidodão é 
·tratamento que empregava José Bonifa.cio, 

dirigindo-se aos seus compat1•iotas (P1·ojecto 
de Emancipação dos Escravos, 1825). Con· 
cidadãos, dizi:t o g1·ande \Vash1ngton nas 
mensagens que dirigiu ao Senado e tí Ca
mara elos Depntados, isto é, em dJcumonto 
official : Felloto cití::ens o( the Seno.te o( tlte 
Hottse of R presentatives (New Y01·k City 
Apra 30 1709). 

Lincoln em março de 18õ1 na sna. buw
gutal adclresse empr•egava o. mesma fran
l!ezia «concilladãos», ou f'elloto-cil.{~ens .. lá 
não falia de Jefferson e Madison, talvez sus
peitos do ,jacobinismo~ 

O St·. Campista lemln·ou que <<a França 
contempomnea só uma voz l'etomouao o tra· 
i.amcntu do citlarlãu; foi para u:-;rtl-o como ex
pressão do ri1liculo a uma. mulhor- a citoy-

. enne Lotdse Micloel. Or-a, nã.o se tt•ata o.qui 
siuão d<~ vimga du femenismo tru~ulento; ri
uiculal'iza.m-sc na citoye.me a.s reivindicaç~ões 
anal•chicas tla igualdade política Jos duus 
sexos. Na vida mo~mo tJrricial, onde quor 
•1ue se encontrem fz>cmcezes, rcüncm-se no 
glorioo:o 14 'o julho parll., sem mllrlo do ri
dículo, c·mtar hoje,comJ hontem, ·~ vibl'ante 
nw,·selhe.:;o, que n:~ propagand:L. guiava os 
Republi0anos brazilcil•os ncssu.. época, sem 
recai" de fr 1ncezias. e nesse hyinn J en tlllt
siastico t~ libc;·dado c ti. Ropuhl1ca 'aii:lda hoje, 
i.lesde o Prcsidemo a.o mais hnmi!Je opo
ral·io, ninguem acha ridículo, ninguem .se 
Jcmbl'D. de suhstituir o memora.vcl Te{h!in 
«Aua; (mnes citoyells» part•.. não choca.r os 
-1uvidos do high-life disfibrt~.Jo. iuc:;lor c 
neutro. 

Semp1·o que o sentimento republicano :5l' 
afervorou em França, aeregiment.mdo p:~
triotas para a reacçiio contra os manejos do 
despoti::;mo aris&ocr.ttico, foi santo e 
sonha. o tra.téJmento de cidculíios de, que 
usavu.m quantos so devotav::un ao set>viço da 
Republica.. l?ol assim na insm•t•cição co.ntra t\ 
momwchla. clerical na.:; jor·nu.da,s .de julho dé 
de lt!30.como nus dias gloriosos de feyel'eiro 
de 1848 e depois na ga. republica com Gam
betta coàtl'a ~ac-Mahon. Ao concral!io, a, 
suppi'essão dos syGlbolos o diJ,S. formulas as., 

.. signa.lol\ sempre os movimentos del·~tro" 
gradrl.9ã<? politica :,foi o 18 Brumai1·é que 
suppl'rmm o tratamento de. citoyen, {ora.m os 
üicroyaõles, ou ant'e~ o~ iíú;''oyàbleiJ .•. . os m'us· 
cadios,. a. jeunesse dwée do Dh•ectorio, . qúe; 
lmscando cobrir do ridículo . tudo quanto se 
ligava tis instttu.çõ·es républicJ.nas,. fo~en· 
ta,rani a reacçâ'o e ]?rePararam'a yic.toi'i~'dos 
Bàl·!h·e; FóucM e . Táill~rati'éi e, mafS. tarde, 
JJescazes, Póliinác e· Morny. Nó B'aixo· Ini~ 

perio é que floresceram Excelléntissimi, 
Dise~·tissimi, Mag'nificentissimi etc. 

O ora.dov vê pezaroso o movimento de hos
tilidade official contra as datas republicanas 
-15 de norembro e 24 de fevereiro, 21 de 
abril e até.cuntra. o 7 de setembrv. 11uo o Mi
nistro do Exterior julga não serem motivo 
pal'a incommodar o corpo diplomaticp. 

Ficamos sendo a.ssim o unico povo quo não 
festeja. siq llet' a daLa maxim<t da suã inde
poudoncia pulit.ica., duvidando o orador que 
assim proceJ:~m us Governo:; na. Repulllic:~ 
Argentina. cum os seus 25 de ruaio e 9 de ju
lh0, Fmnça com o U de jullto, Norte Ame
rica. eom o 4 de julhó, o demais povos civi
lizados com a.s suas grandes du.ttt:>. 

Hoje contentamo-nos em installar S. Se
bastião otficialmente no nicho da Municipa
lidn.Jc, aeccndendo·lhe nmtt lamparina até 
no suspeito 14 de julho. 

Diluímo-nos num vago e relaxado cosmo
policismo, ignorando um hymntl nacioo·l.l. que 
ningucm tem coragem J.e cantar-para. não 
cahir no l'idiculo-H ve do içu· n••S kiosq •os, 
em Llin,s tle so1·t..: g1'a11de e nus clubs ca.l'na
valescos ou no f1·unstospicio de corte~ s i:;re
jas, a. lJantleün. tla Republica., por vezes des
fig:ura.da. em m~l'ica.tur-as si)!:nificativas da 
reacção que se sente em toua. linha. 

O Ol\tdor em posto humillimo pregou tam
bBm a. Republica, como o fez com mais bri
lho, mas não com muita sinom•idade o Sr. 
David Campista. 

Dollu. dil•{t bojB, como o egrcglo Paulo, o 
potent:>so aposto1o tios gentios: B si eu mes
mo ott aind,! mais com anjo do ceu vos pre
gasse outi'O EIJangclho, anathema sit. 

(Jiuito bem, mu·:to bem. O m·ado1· ê muito 
felicitado.) 

O Sr. Ca.ssiano do Nasei
lnento iniciava algumas observações em 
respo~ta ao discurso do nobre Depo~u.do Sr, 
Calogoras, quando foi interrompido pelo Sr. 
Presidente por se ter osg,_,ta,úo a hora da 
primeil'a parte da. ordem do dia. 

Fica. a. discussão adiada. pela hora. 

Passa-se <i. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2a discus
são d() proje'cto n. 32fl, de 1901, declàrando 
da compJtencia privativa da União dt:ct•eGar 
impostos sobre generos de origem estran
geir,~, e dando outras providencias. 
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ANNAES DA CA~'1ARA 

O Sr. :.:-resident.e- Tem :1 p;úavrrr ção da, taxaçãu inter-estadun,l. seja-me licito 
Se. Euzebw de Andrade. ·perguntar: qual o iutuito, o inovei, a raú.a 

O Sr. Euzebio de A-ndrade(') 
-Sr. Presidente, na substanciosa oração 
eoduzida nesta Casa pelo illustre constitu
ionalista, nosso digoo collega pelo Estado 
e Sergipe, o· Sr. Felishello Freire, S. Ex. 
ccentuou que os discursos produzidos até 
.ntão ne .. :\ta Casa sobre a mater.a vinh~un 

de tér sido eUe consubstanciado no preceito 
constitucional~ E' bem (ie ver que se encon
tra no nosso pacto fundamental. como mer;;, 
figu_ra de ornamento,. Hlí1S por mo ti v o su-
perlOr. 

l'azer difficuldados aos oradoro.3 que se se
uissem na tribuna, por ter sido o t~.ssnmpto 
sttldado em seus pontos capitaes. 
Avultam certamente para mim c::l.~n.s diffi

uldades, porq_ue depois de S. Ex. nada mo
LOS de seis ou oito oradores occupLU'am-se do 
lobate com o maior brilhautismo e ape~'al' da 
:omplexidade o da, difficuldadc mosmo da 
tuestã.o, pode-se dizer, camo se tem dito e 
·opetido nesta Casa, crue a materií1 está 
1uasi toda esgotada. 

Não venho trazer ao deb:1te siuão ligeiras 
>bsorvações e ju:-3tificativas do meu voto, 
iispensando-me du. preoccup<•ção do f<tzer 
1m discnrso. . 

Qual, pois, o intuit'J do legislador consti
tuinte·, estabelecendo no nosso codigo polHicu 
CSSl1 prohLbição ? 

Evidentemente cl<H'O, {Im),nto póde see 
para mhn, esse intuito não foi si não abrir 
mais vasto consumo á producçã.o nacionaL 
ferindo assim de morto ou pelo menos :pro. 
curando san:~r as difficuldades, os ombaraçMs 
e as i11conveniencias de toda a ;-;orte creados 
pelas antigas províncias com essa. decreta
ção so1)re os offeitos, morcadvrias< e generos 
commerciaes, agrícolas e industtiaes, quandu 
entrados no commercio de· un:;· ou outro:~ 
Estados da RepuhUca. 

E si foi esse -o não podia teP sido outro-
o intuito do leg.isladot• coilstituinto, a minh:J. 
intelligencia não pôde atnd.n a.lc:~nQI\1', ne~tr: 
prolongado debate, como os honrados auto
l'OS do pro.iecto e dos substitutivos procm•an:;_ 
collimat• esse objocti vo, attingtr os:; e ah·o. 

g não pôJo alcnnr;::..r, {>Ol'fl ue em q nalque:· 
dos substituGh-os e no projecto não v.tjo clD.· 
rameote dispositivos coutcndo Pl'O\'iuonci;j,:~ 
chu:as o inil~udi Yeis pa.ru ~~hrit· ~t prollucr:·~rJ 
nacwmtl ma1s la1•go consumo. 

Ao cont1•u,rio, vejo, por exmn1>Lo, no subst[. 
tuti.vo tão brllhu.ntemente v.presootado nesto. 
Casa. pol:l. bancada. paulista, pola voz auto· 
riza,da uo Sr. Arnolpho J~zevedo, o se
guinte. (Lá.) 

Pelo pronunciamento destí1 Casa, pela. voz· 
1utorizttda de diversos de seus oratloras, 
pelo voto do Supremo Tl'lbunn,l Fodorn.l o 
a.inda. por luminosos pareceres (te em.critos 
eonstHucionaUstas patl•ios, não h~t neg;u.r, ~ 
fóra de duvida que a constitucionaiid:Úie da. 
tributação intet'-estadual é controvertida. e, 
si lw. realmente affirmaç:ão de que esta tri
butação incido na prohibinão do texto consti
tucional, llí1 tambem vo.li'osos e luminosi8Si· 
mos pu.receres: om contn~rio, lle motlo que a. 
questão por e~ ta fnce fbí, na minha desauto
r•izada opinião, p:)s ta em seus devidos termos 
pelo nosso distincto collega do, ba,ncada mi
neira, o Sr. David Campista, no clilemma que 
até agor<~ tom desafiado toda e, q_ualq_uer 
contestação. 

I-Ia, portanto ahi a. f~ouldade de sere-m. 
taxadas as mercadol'ii:ts de producção nac:o· 
aa.l ou estrangeiras já nacionaliza.das. 

Tambcm 11 emenda dói íllus·tre l'epresen
tí1nte do Espirito Santo, Sr. Gtüdino Loreto, 

O SR. ELoY CHAvEs-Tem :-:id~> 'luebra.da,s esta.belece quasi o mesmo principio por ou.-
tt.s pontas desse dilemma. tras palavras. 

0 SR. EUZEBIO DE ANDHADE-S. Er.. col· 
locou a questão perfeitamente no ponto 
constitucional, quanflo disse: «Exista na Con
stituioão a prohibição da decretação inter· 
estadual ou não? Si existe es:~t~. prohibição, a 
lei que vamos voti\r é inutil; si ni'í,o existe, (· 
inconstitucional.» 

Apezar de modo por quo o rneu distíncto 
amigo, digno representante da Bahia, Dr. 
[gnrJ,cio Tosta pr"curoll combaten· este di
lomma., penso quo elle continua n, dos!1fi.a.r 
toda e qualquer contestaç·ão. 

Mas, acceltnndo por hypothe:-~e, ptl.t't"L ::t.r
gumontar, a const,i.tueionalidade dn, prohihi.-

Finalmente, o projecto ·do SP. Felisbello 
Froim diz. (Lê.) 

Em todos, porta.n to, f;G e:n~or. tra ::t fc~.oul· 
dade de tributação por parte dos Estados, 
isto é, em todos os pro,jectos se dá aos E~-· 
tados o direito do impor ás mcrc·.1.dorla.s proft 
eedeates de outPos Estados ou estrangeiras, 
já nacionaliza.das, uma noYa taxaç~ão. 

Pouco importa, a meu vor, pat'a os of· 
feitos que o legislador com;tituinte teve em 
vista, o momento em que o Esta(to venha. 
gl'a.var essa mercadm•üt. 

Não é a fói'ma., nào é o nome e o moment1} 
o quo caract.eriza. a incidencia 'do imposto,~~ 
o p1•oprio imposto em si. Cobl'tl,(lo esse im
poKto, na entrada ou depois, pouco impor•to, .. 
não collima o thn que teve t1 Com.tituiçã~ .. 
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estabelecendo li-vre b:en<;ã.o para a, produc
ç-ão nacional ou ostt·angeira nacion<tlizada. 

E não alcança o fim constitucional, porque 
toda c •1 ualqucr impo::;içã.o do tributo con
coJ•re p<n·a difficultar o commcrcio interno, 
}10l'JlUC eric:trcce o cu:-:to tlo pro,lucto e, fa
talmente, entorpece e:-:::;e do:-:cmvolviment.o 
'1 ue o lcghlador con~tituinte q uiz uar a tod<1 
a producçã.o naciona.!. E era. muito ra.zoa,vcl 
r1uo o loghla.do1· ~on;-;tituinLe a:-::-:ím u qni
zes~e, a.o e:-;ta.belecer C:->:'C princ,pio, por·quc 
as:-;im,l'opito, vinha matar a antig;t que:-:t.ãu. 
trazida a, delntc,a.i.;ora como na. Con:-::tituinte., 
. Jo.-; idvnti(' OS impo.--to." ent1•c as }Jt•ovincia8. 

Rcsnh-.mdo a quc.-stão, o legislt"MloP consti
~uintn resolvia o p1·oblcma eGonumicu, pur· 
<i.UO facilitava o alnstecimonto, o suppl·i
monto dos propl'ius 1Ut)rcado::> n<ICionac.; pot· 
1Jroductus nacionacs. 

Posta. no questã.o nesi.es tol'mus, seja.-mc 
licito pm•guntar si os projectos, qtnndo eon
vortídos em lei, resolvem ') pt•oiJtom•.~. isto 
·1··., si tem forç-a de exting11i.r de í':teto os im
j)ostos intcr-e~ta,duaes ·? 

O Sn. .\.RROXELL,\.S GALYÃo - •\.bsulutn.
mente não. 

0 Sn.. EUZEBIO DE ANDRADF.- Não, po1•quo, 
.,:;mbora., sob füt•ma divorst~ o em moment(l 
t!iverso, todos os projcctos ponnittern gt•a.nl.r 
do mo~rnu modo i~ manhã. como 80 faz ho.jo <1. 
_produc<;üo nacional, o is1.o t> t•e;o;olvot• u rna.l 
lH,lo pl'opl'ir) mal. 

Por es·ta. lei intorj)l'Otativa ou rcgnladol':.~ 
do co!ltrtwnrtü!o texto consti t,uciuna.l, os 
l~sta:.lo~ tica.ri10 melhor a.mpn.r-ados pam 

· t·.ontinuíM' :t manter n. trUmt,:v;.ão iniit~J:-esttl.· 
dual. 

:VIas é esta. a, 1weocenpa.t3i.0 g-ora.l, consnb
~tanciad;_t em rccla.mos de impreu~n., em re· 
:p:rcsentu.ções de aS:5odaç:ões commm•ciaes o 
outras congeoeres ·? Não; porcllle a aspiraçà1J 
~~ a completa. abollç·fLo dtJ~ impostos. 

Logo, os projcctos ni.~o rctdizam o fim 
eonstHuciona.l. porque nJ.o resolvem :.t que::l
tão, isto.:~, nü.o t'itvor'eccm o abastccimCinf;•J 
tios mc1·eados in t,orno~ po la pr•odncç:fi o na,· 
dona I. 

Uma, outL·;~ t'apc da. l[ll(l.sl.i'ir> (: tambom Yül' 
:) momento opvortuno p<tl'a n. sua exec111;i'w ; 
mítS, a.ntcs de f:n.trat• nnf;se ponto, tlefln,io drLl' 
uma pot}llena. explica.c;ilO i'!om l'Claçã<> ao rc
gimon tl•ilJutario <lu Estado qno wpPesento c cujo nome tem sido por vttrias vozes invo
cado. 

Conforme a doutrina exposta pol' varios 
collegn.s c eonsubstanciada em sous respe
ctivos projoctos, nós podemos dizct• que Ala
got1s nãu tom impostos lnter-esta,dua.cs, 
porque as t,;txas que cobramos sú ineidom 
r.oi.lre generos dt\Stinados a ·revenda. Peço 

llcença :pil.l':!. lu1•, como explicação, a va.rtc d 
rclatorjo uo secretario da. Fazenda. de 190:? 

Diz ollc: ,, lildusli·ift.~ c proji.,sues. A lc 
orçtWICitfulia c:'3tabclece tro~ motlos p:wa cc 
bra.nça deste impostos, a sabet·: 

1. a ContribUi(,:ã.O Jier..cta la.nç:.i_\.~la. sob r 
todos qne iildividual111entc ou sacicdad<' 
anonyma.s on cummerci<~e:5, exercem, no E~ 
tado, índ 1.l:::tl'ia. ou pr•Jfissão, <H'k~ ou ot 
tido. 

2.'' Contübtli.çã.o em porcentagem sub1 
merc<tüol'ias entt•ada:: no gyro conimercial 

:J. u Trtnta. por conto ;1cldlciumu:s a.o;-J d 
reito::; de expot·ta\:ã.o . 

Em todos os trcs casos, a '-\l'l'Ccatlar.ão 
classi!iea.dacomo unposto do indnstr-ias ~ pl'( 
fis::iue:J e muito lJom peocudeu o Coogt·cs~ 
contemplan,i•J os em um sú }Hl'ttgrapJw. )> 

Ch<tmu ;;, :·.tbt!l~<'i.o do meu collcg:.h por !vi 
nas Gentes, o sr.~ :~dogmas, paru. o soguint• 
quo tliz o rel<.~tol'io ~·JiJt'ê J!(l(,m f ,• t'Otíii11e 
cio(: 

·< Tem u nome do patente comn:wrci: 
a, LdXil, p:.·upot'eiunn.l do impo.-;to de indu:3tl'i; 
e pPIJfi~sües. tomando-::,:c po1· ba.;o o g,,To o: 
t•ola<;~ão á c,_;lnpnt de rncrcitdot'ias pa1':1, r 
vundc1·. ·> 

Accresceni,at· ainda o relatol'io « Es~u ir. 
[lOst.o ü um vot·d:~<leit·u irnpu:!to do iltdu~tt•i: 
c profis~ões o ]Jor esl;;t t•a:zilo tL loi do l!l'Ç: 
nlCIHO ,j;\, •) l'fa,:;sifico~U })Ol' es:.a, l't.J!'ll1t\. 
( . lpe ,'!, ·.,·.) 

Cor:sHgUili r,umentu, pda tli\~OI'Ía. q li!' V•nl 
visto su~:!et!l.ada cum t:L nto ealol' nt•si,<L Ca .. 
--de que,; licii;l) aoa Est.tl'.l()s I.J·iiJIItar 'S Pt'1 
dtlc.to~. (lo~ fjl!l,l'IJij E~tn,dos, 11u:~ndo inC,ll'P 
t·~t!o ·: <i. Sl.tJ. t•ittuoz;:.t- t:u cu1td11o qun l.utl 
o~ K.;t<1d1;S '1 Ui) ti VeJ'I}Ifl a. su:t, tri bu t:L1;;-~~> r 
aecordo com t~sf,o regimcn n5.o tc~om exe 
dillo a. aUrihui.;ti.o constii,ucíona.l. (;\pu·i.:uloi 

Auutm f;tce ,Jn, quo3tij.o a que qucrq rcf 
ri:::-mc <J a do momento oppodun 'J p<tl'tt 
exccudio dest[t lo i. 

Ad1rlittindo que o Cung1·o:::w app1·vvc qur. 
qum' dos projee.tos apresentados, qnc cl 
sejil, sanceionailo c entt·e em nossa. lcgisl:.tç~i 
cn d!vi~:ü bem cl:l,l'O o cln,rnor got•a.l que 
vac }(1'/antar •'m toJos o~ Estad<Js, unta v 
que nenl:um dos ]il'O.i'~ctos cogil;ou do mn 
c:u· um Pl':~zu :-·uUiidentcmt~nl,rJ l1;ng<~ pa, 
quo o:-; J•::o::tt.dos pos~íl.nt se 0}1parolh:H' pa 
f<tzm· urna. tal substii.IIÍ!,':'io. 

l~lf<!S teern a difUeuld vlo mn.t·wi:d do e 
eunt:~r immo.li:Lt:unnntn, do cltofL·e, um st 
ecdaneo que se nnquadrr! tlc11tro dus toxt 
constitucionaes. E <t Ca.m<J.ra ouviu ha J.ias 
dcclara0ilo do nosso illnstraüo e taliJn f.c 
eollega, ' o Sr. Dr. Calogertts, de qno o G 
verno do Estado do Minas, ha muito pre< 
cupí1do com tt solução deste ct•;o, ainda n 
tinha. encontrado um sn bstitutivo ca.paz p:\ 
OHSCS imposto.-;. 
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694 ANNAES DA CAMARA 

O SR. CALOGERAs-0 que declarei_ foi que I cute é uma lei especial, pela delicad_eza de
havia na lei de orçamento autorização do seu objL!ctivo, não póde obedocer ao praz0 

Poder Executivo para modificar as bases... ortlinario e commum imposto pelo decret0 

0 SR. EUZEBIO DE ANDRADE-Isto V. Ex. n, 572• 
declaro11 p._,steriorml:lnte e eu ouvi. Pareceu- Ul\I SR. DEPUTADo-Dizem que 'caso do 
me ouvir que V. Ex. tinha sido incumbido art. 6°. 
de estu,[ar O caso... 0 SR. EUZEBIO DE ANDRADF.-Ah ! Itlter· 

O SR. CALOGERAS- Não fui incumbido: venção armada? ! E' muito bonito .•• po·-
fil-o oxpontaneamente. rém de duvidosa reaJização. 

OS E A t Como annuncíei, .senl10res, não vim pro· -
n .. •uzE~Io DE NDRADE-. ··ou e~ u- duzir um discurso ; não é esta a minha pre

dou-o expvma.noamente, e encontrou ,_lffi- occupação, mesmo porrtue 0 asi .mpto tem 
culdades para su_cce~aneo prompto, dent1•o :-;ido estu,lt~·lo sob to Los 0 ,; as 1ect.os. 
do~ IT_Jold,_rs coostitu~wnaes. - , Vim aponas a pre,entn.r estás ligeiJ•as con· 

Es~as .dl~culda~~~· sen~wres, n~o avulta só sidel'Uçõcs, com~i :orações sem importa.ncia 
~m _MJDa8, a. Camata ••UVIU to.

1 
m~ - ma d~cl~- algum:t (não apoiados ge1·aes), mas 'luo jul·

laçao do digno _Deputado Ja~ua.no Ignu.cw I .,.1wi do meu 1Jevcr fazer. 
Tost~, curo ~e~a9~o UiJ succetlldo na Cunfe- "' Em ;~parto, quando orava 0 Sr. David 
ren~ta As~ucat_ ell a. . . _ , _ . C:1mpisr.a, ; ~lJirmoi que na propria Confm·en:-
- T!~e a honr.l- de ser, pot n~merecJ.Ila_ dJs- cit~ Assucaroira da Bahia foi aven&aJa a 

twcçao do me':l prosado awJ_go 0 di.;tJnctn idétt do um convonio entre todos os EsLados, 
che~e, _Dr. E?clld?,s l'v!u.Ita, ~n~ao ~uve_rna~or sob a pt'e3tdoaciu. 1lu Chefe dlt Na.~'ão. Ficá- · 
do Estado de Ala..,óa~, de. ~e. esc~lh_:do 10~ mos totlus nós, que daqnclla confe:cncia fa
pres~n~an.tc. do .guvci no ú~~ucllc Est, do pe ziamo,.; parto, conn~ncidos <lo que sómontE-
rant~ -~ ~clorldu. confcro~LI,t. . _ po1· o>ito meio sor·ia proflcuo o convouio. . 
. Aln, foi. levantada a Idéa. da abollçav dos Abstr;dJilJ,Io do theorias, osmrlenws o caso, 
Impostos mL~r·-e~tadu~os, da sua compl<lta e de conformidade cum a. situa<;ào gera.! do 
a.bsolu_ta. _oxtwcr;ao Era umn. a~sembléa nu- pttiz, e conúiçõos peculiares ue catla Estado. 
merus_hslma, composta ~e agricultuJ'?S, de Os Estado~ não poderão exeeutar a lei que 
negocHlnt.•s, e undo havta apenas ulto re· ol'a so dü;cuto, nem ne:-;te momento. nem 
presentantcs ofiiciaes de governos dos Es- para 0 auno vind,Jm·o, porque a. ma.wria del· 
tado~. les oSG<i cum seus orçamentos já vvtadus-

_A Itl0a bastou ser _aprese1!hd~ parn, S<'l', Ao meu ver, sómcntc pelo accor•lo geral 
nao. :otada polus mmos _ ordmarws _por que dos Estado::;,sob cull\'lte do Presidente du. Re· 
decidiamo~ Sflbre as var1as conclusoes, mas publicu., resolver·~rnos a questão, danJo-se 
aceelt;l, por acclamaçao, sob palmas e sob solução vorúadoiramente efiicaz e benetlca; 
manifestações festivas. . _ porque, segundo dcmvnstrei, todos os pro· 

Já. .apprvvada a propo~ta da exf.mcçao de jectos om d"bate continuu.m a permittir a 
taes nn o~Los, na qualidade ~e rcpresen - tributação inter-estadual, embo · ;.~ ma~ca· 
tant.t- offilnal tle u!D guvarno, t1ve de _fazer rando-a· com denominações thooricas. I-bbi· 
algumas observaçoes sobro a cumplexidade litemos 0 Puder Executivo t;unbnm com 
do ca.:,.o. me~mo porque varios Esr.adus ti- meios pt•atico::~ e com pt'I1Zu sufficientemente 
n?-am J_á orçamen!us votad<;~s pa~a- os ex~l'- lungo para puder realizur o cunveuio geral. 
CIClos tumrus e nao era facll modtncr~r aS$IU1 Estudemo:; um modo efficaz de i~ent 1: de 
por cum!-Jle~o o regimilD tributario, sem um quu.e.;quer impostos, sejam do quo natureza 
prazo ~uffiCienteme~ LO longo }Jara. começo tla forem, a.s mercadorias n::tcio .. aes entre us Es· 
execnçao do convomo. tados, e quando o Chef~ da Nação tive·e de 

Essa mesma d,fficuldade se lia de apresou- convocar os govemos dos Estadus esLu.rü. pre· · 
tar agora. c .• so ~eja approvado o projecto, parado paril. u!l'erecer-lhes a solução pt·atica 
porque, pos;:;o gar;Lntir, e como eu todos os desGa difficilima questão, com a vamagom 
outros rept·esentantes, que não é tão facil de isenta.t•, de facto o de direito, as merca· 
como p_ar~~e fazer"se a substituição. doria,s naciont~es, de uns para outros Estados 

J>or consequt,ncla, mesnio dada a hypo- elO paiz. 
these de que esücs pt·ojectos possam ser ap- Nós vemos, . nem só a rept•esentação da 
provados, ha uma necessidade do que não co- Associação Commercia.l do Estado de Per~ 
gitáram os seus autores: fa.Itu.m os metas d.e 11ambuco, mas a l'epresentação etc outras as-
se conseguir sua execução pratica sem tra· sJciações commerciaes de · varios Estados, 
zer grandes e profundas pertttrbações ás fi- como a da. Bahia, todas e nas l'eclama.rem,_ n~o 
nanças do8 Estados.- · pela substituiçiio dé nome, m'1S pela elum~ 

Temos, é certo, o prazo da obrigatorie- nação absohiia dé toda e ·qualquer trib11ta.ção 
dade das leis; mas esta que ora se d~s- que grave a mercadoria de um Estadot. 
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quando entra, no commercio de outro, enca.
rccenclo o seu custo e, por conseguinte, enfra
quecendo e limitando o consumo in torno, en
torpecendo, paralysando, por assim. d.hel', a 
riq uoza nacional. 

Mas, senhores. cu noto um~~ incongruencia 
da parte dos illustres autores do pi·ojecco : 
como di:sse, a preoccupação de todos os u,u
tores do prujecío é, attendendo <ts reclama
ções que se teem levant.ado no paiz, ext.nguir 
estes impostos, ou porque sej11m inconstitu
cionaes, par· a. uns, ou in~unvenien ~,;.~ par·GL 
outros, o qne é facto 6 que é aspiração go1•al 
abolil-os, ex terminal-os. 

:Mtts, em vr.z disto, os proj~'CIO.~ di'tu ttthi
buiçõel; cumulativas, e que são constítncio
naes, é vot>dade. aos Estados c ;i lJniiio pa,ra 
cobrarem impostos intee-esLadu(l,CS, emb,Jt'<\ 
sob a fó!'ma ele consnmo, e pe t:~u.rn resulvcl' 
a. questão, cujo lado cconomico fica n.o dcs
ampa.ro, po1•qna n. tributa.ção con1innaní. a, 
gravar n. producção nacional. 

Assim. vamos ter ne1 pr·a.tka d 1w3 Jaxas 
so brc con.-:umo, uma fi}Cltm.tl. on h· a os tadu:d, 
correndo ambo.-; pa.r·alldamnnte, cum a ng
gt•avt~Hte de fi ·a.r ;~taxa est;~dual sm~:. limi
ta,ç·ãn, de sorte que pódo o Estado f:vel' 
pesai' o impusto de consumo rlt·z Vi'ZfH mo.tis 
rto que ol'a. Ih;~, a Uni;\o, que já. :.wf'ere de:;t.e 
impo:;to, Sl•gunuo o ultimo I'elator·io do Mi
nistro dn. Fazenda, nada menos dn :::5.000 
contos annuacs. 

Por 01 nsoguínte, é este tlinda ltiil inconYc
niente q nc a.pr'esentam o:-:; projocto.!; u as:--: i m 
mascaranrlo com a dQno,rdnação propl'Í ),
mente 1,huuric:J. o impost,o inter-t:Bt:.uluaL 
Não posso, poetan to, e não dtwo pres1.ar o 
concurso do mau voto a nenhmn ltD:) pl'o
jectos, parccundo-me preferívei Illitntel' o 
stah~ quo do que permrétil• pol' a:;sim J.ize1• 
que os Estudos se as.-;ociem rn perccpç·ão da, 
a.ctual taxa, de consumo fedm·aL 

.E deste modo, Sr. Presidente, jusi;ifico o 
meu voto com estas ligeit·a~ consider·;v;õcs, 
que fa.ço ern desuln·iga J.us deveres do rn
preseu tante do Estado de Alag-oas, :.~ <1 uem 
devo a honra úe uma. caJ.eil'<L nesta Cas;~, 
Esta.Jo que quer ta,mbem t:t cuhesãu foi·to 
Lle todos us ~sGados, por ess~L Si.~luttU'is~lmu. 
c 1Jeneticu. pol1 tica <la pa~. 

O Sr. Passos de 1\'.lh•anda (mo
vimento de attençcío)-Sr. Presidente, na faltu. 
dos tres J.istincr.os oraJ.oPes n.utes de mim 
inscriptos, hei de usar da palavra, hoJe. o 
que es&ava completamente fó1•a de minhas 
previsõos, e, assim, venho ao debate sem o.-:~ 
apontamentos quo cuida.dosa.mf:illte colher<t e 
ordenat•a para. q uandu ti vossc do fa UM sobre 
o magno assumpto que se discute: ao qual 

não trago luzes e sim convwçoes. E tão ar~ 
raigadas são ella.s que mo impollem á- tri
bnmt, nã.o obsta.n te o na.~ue<Ll temor com. 
que mo sinto, ao vel-a já abrilhantada nesta: 
discussão pelo que ba,, na Camarn., Lle ma.i~ 
peeegdno e saliento em talentvs e cornpe~ 
tencias. 

Que amparem ou justifiquem o mon ar~, 
roju as pala VI' as admira v c is tle civismo 
pruforitla$ polo pondef'<tú.o orgã.o t.lo Dopn
tado mineü·o, Sr. !i'rtlncisco Bern;~rtUno. 
quandu. ao ú.isCLltil• ;L J'ei'urma eleitoral~ 
dh;se o muito bem : « N:uh~ do trMs<tCI}Õe:s 
qnanto a. materins de orclmn fnndament<~l ; 
é pr·eci~o que cad<t urn assuma a rcsponsa
bílícblle de sens votos e de stm:::; opini<1es.>' 

Fund t.mental eu considero a. que.s&iif) que 
se vontila, uma voz quo clla import.a, nos 
ueces:'l<~t·io::; pudet·e.-~ de (;L·ibu~açã.u conf'ol'ido:-· 
am> K'tado:::;, qui</t llli~SIIlO, na pr·opt·ia con
dição existencia.l de mnit.os dcUos ; c em 
conseqaencm, entenflu sm· <lc mcn dever, na 
deb:.tto que sr fltz, extemar :t rcsp,lito a.s: 
minhas convicç·õ · ~s. que, fruct.o de e8t;udo c 
meditação rcfl,~~:tl<..los, Stl aviguramm gtalltra: 
e il'l'esisttvolmento em í':wot• dos impo8to~ 
int.orestarh.ues, e, purtauto, em foem;tl des~ 
accor·do com •ts pcins at!'Ophiaote.-; ct)nti,las 
no pr~jccto que se <ltSClltt~ c nng Sttbst.itut.i
vos quo Lh.l fvearn apt·esontarlos. 

l~st.oj;~ comn1í.!lo a t ·amara, quo vo11 experr~ 
del-as. 

Ain<i:l. bom para clla o para mim qur· •.i 
assnrnpto o:;t;i o:-;gota.do, em !';_~L·.c do ()11\.~ 
sohl'e elle at.ú a.qui basl;-unente ~(· ha. tli...:. 
cutitlo e esce IJtu e em visLtJ, do que eomptm~ 
ditJU o ptwocet• exlmus•ivo, comu pel.'l' ita
rnent'~ lhe cllitm t.l•;.tm. do ta.len tusu lJoputauc, 
pelo Pi<.tuhy o Sr. Anizío do Ahl'eu, L'e:::;t.n,n
d.u-me a._pena,::;, feita a :o;Utt ununciu,ção. aua~ 
ly.-;;ü~o, simples e da,r·amente, nos JU•lf.i vos 
de certeza e com os eJement.os de in&erpl'e~ 
ta.ção que milltatn elll seu favor, cnnf'1·ontal·o 
depois, refutando, quanto em mim e~t,i. e é'· 
pos81Vel, u.~ resptüta,vels opiniões qut' te 1m 
SUi';.!ido em 8GU de~ ,,bouo, rli.·w11til-o aimla 
pnlo h1.1lo da, cooveuiellch o utiUJ.a.de, a.pt'C· 
SOIHl.LI·o sob algtLina.s fórma.s, mas som vi
sos dA autor.ida.le, qne não mn <trrogo, G 
::;em muHidiio elo a.cces~oi'iu,;:, que, nllli !.ai: 
vot.es ua. tl'ibuna, padaruent:LI',lon~e ~to o:-;da
t•ecerem O$ n.ss1unptv:-~, pelrJ cunGt•;u:h> o~ 
btU'tLlhi1rn e cooCunli<Hu. 

Sou dos quo su.stüllli<Wl,-indolo:.ro lln f't'oMu 
ao meu osco})t.l- que o uosso Pa,eLo l•'unch\· 
mental do 2 ,l de L'oVOL't~iro J.o 1::)91, o:;l;:dwlo
~endo o regimon tl'ibntal'io, d.i!:!cl·un i ttou 
entre a União e os fi:::~r,ados a r-espectiva. 
competencia, r.•e:-~et·va.ndo â. primoira o direi
tu de Cl'ear impustos ;-;obr0 a irni>orta.çã\J de: 
proced<~nciu. esLr<tn;;eiru o aos segundos o 
.J.?odm• ele t1•i buta.1• a e:8:port:1ção das merc9.-
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doria.s de sua propria producção e ainda a 
Jmporta.ção que não fosse de procedencia 
e8trangoira. 

E' is~o o que 1•esulta, para o meu intellecto 
·do exame comparativo do diversos textos da 
Constituição Brasileira. 

Ensina, Story, cuido quo no§ 4.23 dos seus 
commental'ios sobre a Constituição Ameri-

·cana, que as constituições não se destinam á 
conveniencia de critica, a trabalhados mati
zes de significação ou a ex.ercicio de argucia 
_philosophica ou de investigações juridicn.s. 
São instrumentos, accrescenta elle, de na
tureza pratica, lnts3ados nos negocias com
muns, destinados ao senso commum o accom
modados á commum intelligencia. 

Ora, a Constituição, art. 7°, n. l, reza : 
-!Impostos sobre a importação de proce '.encia 
B: trangeira. » 

Para mim basta a leitura do texto paea 
.e;omprchender que se trata tlo acto de trazer 
mercadorias de paizes estrangeiros pa1•a o 
nosso e as::;im imposto de importação . quer 
<tlizer direito de entrada na Ropublica. Isto é 
BÍlnples, claro, e, sobretudo, restrictivo em 
l't.\ce da locução que vejo seguir-se no 
"'-'~:;:to de-p1·ocedencia estnmgeira-e ainda da 
,;_;xcepçã.o consignada no n. 3 do art. 9°, 
onde se fal.la de-me,·cadm·ias estJ·angeiras
~l3ixa de o se1•, entretanto, quando se pre
tond<~ eunduir que, pago o iiDJ)OSto de im
porta~~·5o na ALfandega, esse facto torna, ge
neros e producto-:, sobre os quacs rocahiu 
'quolle pagamento du dil'Cito d.c entrada no 
paiz, totuhuente immnnes de qualquer outro 
!!l'D .. vame düntro de !lo. ~~~o é ,já cnv•3reda1· 
_pnht c.onf'usão internacional, pela. amplidão 
·3x.aggeraJa de que fa.lla v a Ta va1•es Bastos 
J!O seu exeelleute livro a l)rovincia, refor
•)Lndo a pleiaue dos espíritos liberaes e ües
centralizarlores que, no regimen monarchico, 
propugnu.vam pela justeza e adequaçào da 
jmportação interpr·ovincial. 

O appello ao passado parece-me de capi
tal importancia ao estudo deste assumpto, 
:porquanto, no men entendm·, varre sobre 
·elle clarão de luz e de evidencia. 

Ainda ao acatado Sto1•y, reli não me .engano, 
no § 451 dos cstimave.s commentarios cita
.rlos, pertencem os :3eguintes preciosos concei
tos : «D.s palavr;:ts technicas devem ser inter
pretadas de accordo com tt significação te
chnicn.; entretanto a mesma palavra póJe ter 
frequentemente, como é sabiuo, um sentido 
tochnico e um sentido commum ; na inter
pretaç~ão este ultimo deve ser preferido, a 
menos que alguma circumstancia que acom
panha a palavra claeamente indique o pri
meü·o.» 

Ora, todos nós sabemos que ~ palavra 
importação tem em sciencia fiscal, na acce
pção technica, o significado de introducção de 

mercadorias estrangeiras no territorio de um 
paiz. :VI<ts tambem a nenhum de nó.~ é dv.clo 
ignol'<'tr que o uso commum da linguagem. 
desviando-a daquella accepção,estemleu o seu 
sentido á entrada de qualquer merca~oria em 
qualque1• paiz ou região, qualquer que seja <.L 

sua procedencia. Os lexicographos meneio.., 
nam os dous sentidos, autorizam ambas a.s 
accepções ; haj:.1 vista, Guichm·a t, Morae:3. 
Littré, \Vebster e outros. 

Posto isto, attendamos á circumstancia an
terior, que representa meio soculo ele incer
teza e rdlutêmeias om nossa historh. po· 
litico-administrativa, c vcr-se-ha que o 
poder constituinte republicano, si teve 
em considera9ão as queixas e as recla
mações das antigas peovinpiilS e si quiz 
est :.tuir uma, descentralizaçãó não fementida, 
não podia nem devia empres .ar á palavra 
importação o sentido technieo ou fiscal. mas 
sim o t.sual ou commum, ao qual, aliás, já 
se referiam ospareceres do Conselho de Es
tado, os avisos do Gove1•no o até a legislação 
fiscal do Impet•io. ·· 

Não se tor·na. mistor que eu l'elembre. 
porque é da sciencia do tollos vós, senho1•es, 
o longo período que vom de 1835 a 1890, em 
cujo pe1·curso as antiga.;:; províncias so obsLi
naeam em leglsla1• sompro sobro a impor
tação de outras pi·ovinciL~s. e t:te um muni
cípio 1J:11't~ outro dontru (b mes;na província., 
em que pesasse á interpretaç~o que o ·Cen
trô dav<t ao dispositivo <lo art. 12 do Acto 
Addicional, intOl'pl'etaçí"i.o quo c; las <dllr•mn.
vam cercea<lora tlo suas pl'C1'ogativas e de 
seus direitos e exi:~tcncia,. lleleV[t nota, r 
que <l .. S pt•ovincir1s oram pr•e$idida<:~ por dolo
gados do governo, do nomen.ção delle c, por
tanto, avidos de bem cumprn>:nn as instl·nc
çõcs e obedecm•em ao pensamento do Centro. 
Entretanto, a relutancw. inYeterava-se e 
crescia. 

Tal relutancia consubstanciava uma iMa 
e, como germen, esta idéa, impellida peht 
necessidade, trabalhada peio tempo, desen
volveu-ss, lastrou e veiu fecundar os pro
prios espíritos conservado:·es, entrd outros, 
Rio Branco em 1873, Francisco Belisario 
ein 181'17 e até o proprio 1·educto cen
tralista., o Conselho de Estado, que já pot• 
fim reconh 1cia a plausibilidade da disputa., 
uma vez que a Inateria não era liquida nem 
o assumpto sufficientemente claro e que 
eram exíguas e escassas as fontes de rendas 
provinciacs. E dir-se-ha quo os primeiros 
legisladores daRepublica, que isso conheciam 
e não podiam ignorar e que, para logo, assen
taram na fede1•ação com frn.nquias estaduaes, 
não tivessem em consideração, não trouxes
sem em conta a pertinaz disputa, a conti
nu<l,da. relut:tncin. e as congeni.tas solicitu-
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des que vinham do tanto tempo atrús da 
nossa hist01·ia '? 

_O sentido ~sual tlallo à palavra importa
•Ç:ao. como un1co que devora sel-o pela Consti
-t~ünte, c a contribuiçãC? historica perfuncto
riamente o,voci..l.da constituem para mim, se
nhores, o tanal em derredor do qua,l lia de 
gyear todo o esclarecimento sob1•e este fun
da~ncnt~tl.~ssumpto, a respeito do qual ou 
veJo opm10es encontradas e convieções di
vergcntos .. 

Firmemos o que niogumn ousará. contcs
w,r e é que sabia o Congresso Consütuinte 
que, não obstante as respostas do Conselho 
de Estado e avtsos do Governo, a pl'Opositu 
do entendimento e applica.ção do <~rt. 12 do 
Acto Addicional, as antigas provincias se 
;:~.ttrihuirmn sempre o podm· de tribut;u· á 
cntntda dPS seus torritorios os productos 
dos outr·os; o dahi concluamos que, si 
o referido Congre8SO quizes:;o tirar aos Es
tados semelhante poder, devia usar de lin
~uagem dtvcrsa da que empeegou, nãó se 
servindo da locução-de oripem. O!t p1·oceden
cia cstrc!llgcil·~-quc não estaYa no c tado 
a.rt. 12 do ~·\cto Addicional. o que consl;i tu ia 
um dus elementos das duvidas na vigcncia 
daquolla. lei. 

Vozgs-Pa.rfeita.mente. 
0 SR. PASSOS DE MJHANDA-g não SO diga, 

\lUC houve mero lrtpso no emprego de tai 
1~ução, pul'quanto sobre clb l'oi a Consti
:OuintJ a.\"isatla. pela emenda, do Doputadu 
Francist:o Veiga, ainda hoje rcspeivwel 
memiJro do Parla.mento, 11edindo n. :-:uppl'Os
são, por de:-:nocos~arias, das palavJ•;u:;-de 
proccdcnc·:a C3li'(!fl.tJCÜ'{I. .\ ,Consttl.uintn, por 
uun.s vezes, recusou a emenda suppressi v a. 
l~' o qun se vê dus .·tmwcg, que podem SL·l' 

consultados a re8peir,o. 
0 SR. CALOGERAS-!::iSO é hoje do conheci

:nento de todos. 

Demonstrarei por• pa.rtes este mou enu.nd
a.d o. Condições economicas, vorq ue, no rcla
torio do 1886-1887, era. Frar.cisco Bolisario, 
typo ac<J..bado tio homem publico, que,consta,
tando a exiguid:tdo dos I'ocupsos pl'ovincüte~ 
e os vícios e as deficiencias tle discrimina.ç~Lo 
do rendas feita. pela lei de u-;:~0, opiqava 
fl'ancn.men te pelo htnç<1men to dn impostos 
audiclonaes, em beneficio não SÜ U::l.S pro
víncias, mas até dos município~. Cootlições 
geographica::;. porque, no Brazil, Estados h<l. 
que não toem pol'tos e outro;:; âponas uma. 
llmita.di~sima zona tte suas frooteir .~s tccm 
servid:~ por vias fluvlaes, nem tUtbs navega. 
vcis. Regras da, língua. em que oscreYOtl, por
que, n~to porlendo a Ropul.~tica impol'tar ::;iu:-Lo 
do estl'angcil·o, no Sü11tülo rigoroso da pa.
la.vm, o omrn•t•go_ rcdunuaoto da locuç;}.o_;_ 
t.le proceclcncia csh·w!gcira- implica, pm·isso
logia, condemnada como vicio do llnguagmn. 

Nào nos ficam bem ti1m:wba. accusaç:ão e 
tanta lnjnstiça. cont1•a o poclot• const,itu.nte 
republicano, que, não reputando dcsneces
sario o emprego tla, loeuç-ã.o dtJ proeedencia 
est1·ongcin<, mani!'estou. para. lloma, t.lelle, 
UC modo ci<.Ll'O C inconGc::;bvcl O ~CU pensa
mento, inteiramente aecordc com <~S nossà.s 
tradições descentL'a.lizadoras, quo enLre nôs 
mais e m<Ü::i tcneno ganlnvam :~ p1·opo1'~ão 
illlfl no::: appro:'\ima.vamos da Rcpublica. 
(il-luilo hem.) 

Tntl,:t-se, pois, de uma rn;i;rü~~;ão d quideJit. 
LiL' umiL l'Cstrlcçã.o lntondonu.l. (..tpoiados.) 
g deantc d•!lh eu niio soi, 11cm puSSí) ac;t,btu• 
commigo de ct·et·, eorno se CIJill,m;t.~~ :t.tJ~ t<:s
ta<los o tli.l·cito ele tl'ii•IÜt•.r os gonero-; o mer
c:.tdot•ía.s i11trocluzid<J..s dos Olti;t·os o desUnad:~~ 
ao consumo em seus territodus. 

0 Sn.. PASSOS DE 1-liRA);DA-COlU tal re
velação, para mim . decisiva., não ha para 
onde fugir-se <Ls pontas deste dilcmma: a 
locução empregada ou é uma red.undancia 
ou é uma restricção. :Mas rcdundancia não 
se póde u.d.mittir que o seja, em faee do 
1•eparo feito pelo honrado Deputado mi· 
noiro. E dizer que; não obsbnto avisada. a 
Constituinte insistiu em consignar tal lo
cução, sem outro intuito, sem outro pen::;a
·memo que a justificasse. referindo-se a: ou
tra importaç·ão qu .: não a de proeedencia 
estrangeira, ectui vale, senhores, a. Pl'ocla
mar quo a mesma Constituinte, sobro des
<conhecer as condições especiaes, economicas 
e geographicas do paiz, para o qua.I legis· 
:!ava, teimou ainda em esquecer as regras 
da língua em que escreYeu. 

Nio senl demasia(l0 rcpet;ir .. \s a,ntiga.s 
provincias exerciam essa. raculda,tle da tei-. 
butaçã,o. O pruprio Visconde Je U .·uguay, es
pirito eminentemente conservadm· o centra
list::t, escrevia, em seu tempo, no:':i «Estudos 
pra tico:s~. § 224, si ni'Lo me ft.üha a, rnemoria: 
«Si são p1·odnctos de outl'í.I.S províncias ou de 
outros muni:..:ipius, nr.Go se dr.i. a íHcsma ,·azc7o 
política, em que so funda o ar·t. 12 do Acto 
Addicional. » O Conselho de E:;tud.o, onde se 
aninh<wa a a.spllyxiante· intcrpectaçü.o do a.r
tigo citado, romettia :.ts suas consul.tas ;i, 
a.ssembh!a. gcra.l pa.1·a. quo esLa., na. fo1·ma. 
dos parecerus, de cretasso a inconstitu
cionalida.do d~~s lois p:·ovincia.cs qnu irn-
punlw.m soln·o semelllantu in tOI'pl·et:v,:üo; 
a assernbléa. gm·al legislativa, ch<un:•Lla, 
assim,~~ dit•imir o contlicto, scnqwo vucit
lou em annuir, n.peza.r dn.s ·snJicitaçõr!s 
reiteradamente feitas, e,nn.s poucas vezos que 
annuiu, o fez na certezi1 do que tinha. dcanto 
do si habitos inveterados, oriundos da 
propria condiç:ã,o existenc:al d<t'3 províncias) 

ss 
Vol. V 
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contra os quaes n'Qo havia nem lei, nem re· nossas convic<;ões em favor dos impostos 
medw possíveis. . interestaduaes. 

A tudo isto aprouve chamar corruptela da E' é curioso e notavel vee como os nosso~ 
palavra importação ao honrado Deputado por antagonistas invertem o que devet·a ser na 
Sergipe, Sr. Felisbello Freire. Venturosa Repub,ica. Elles collocam os Estarios, em 
cor1·uptela, direi eu, que, pçuco a pouco, se um re.:.rimen federativo republicano, de plena 
foi torna.nd.o a tendencia da opinião esclare- descentralização e qua::;i S'Jberani;~. em con
cida. do paiz! Outro collega, o illustrc Depu- dições muito mais precarias e subalternas 
tado por S. Paulo, Sr. Jesuíno Cardoso, c1ne as antigas provindas no regünen mo· 
com um heJ•culeo trabalho de memoria, o narchíco, de pesada e asphyxianto centrali
mcüs brilhante a que tenho assistido, l)ateu zação. (Apo-::ados.) 
palmas, apezar de se dizer republica.no histo· Poe fôrma que, quando se fez a. pl'imeira 
rico, ás interpretações centr•a.listas contra as discussão deste projecto, a um aparte dessa 
aspirações deJ:contralizadot·as das provincias. distincta figura parlamentar que se cllama 
Pot· estas suu eu enthusiast ~ e não entendo Bar·bosa Lima: « nõs somos a União». 
que el!as representn.ssem abusos ou excessus, pôde, em seu discueso,. o Sr. Anizio dé 
cumo era vcso appolidarem-se na.s t•egiões A-bl'eu, um dos festejados,. arautos das idéaS· 
officíacs do Imperio. Tal· denominação não que propugnu.mos, repli.car, com justeza G 
morecütm justas exigencias e roclu.maçõtlS propriedade : «nôs, os Estados ! » 
imperiosas, 0n1 nome do proprio direit;o de E S.Ex. já dissera magníficarnf'nte, no douto 
viJ.a e d<t mesma condição d : existencia; parecer que tenho em mãos, fecunda mina 
exi.~encia.s e reclam ~<;ões LlesstL oedem, á peo- de onLto venb.o tieando, si bem que em bruto: 
purção que despont~~m. avolumam-se, fa- o ouro de bom quHa.te que tanto . rt:alce dá 
zem-se impor o firmam costumes, os qwtcs á convicçãoem que nós outros est;J.mos: 
não ~ó pl'(.)vocam, mas até tleroga.m leis. «Si as provindas jãma.is abdicaram de: 
E ent1·e estas, quer so tt•ate ch magna. que direito de gravar as mercadol'ias desti- · 
descl'evo a 01·bitn. dent.ro d<~ qua.l tem de des· nadas ao seu consumo e em um;L resistencia 
envolvot·-sc o urgan,smo nacion:.ll, ClUGl' se continua. e ininterrupta aclu~l'<~m :sempre 
trate das ordinaria~ qu 1 attc%1om u cuidam meios de romper as malha.s compressoeas da 
dü rnne<,~ões espociaos c aceid.,nte .~ in Ge1·cor- sna. activülade c üxpansão, pet1·i ica.ndo a 
rentes. as 1nolllul'os ~üo ,ju •&ament.e aq uelias cab,~Ott do Medusa do Poller Ce,,tral, tor
quu so aprcsontaru como na.ttn'a.l e e;:;pon- nando inofficazes as sua.s leh;, convortundo-as 
ta nua, vegeta.ç?,o dos cvstumes. (Apoiados.) em vordu.deü•o:-3 tcdos Ü1CJ·tus. (lttobrando c 

O liu!lt'a,do colleg·a Depur.a,du po1· S. P;mlo, lei cu prucustcaoo em qtw so a.s pt•etendia 
de u.ect•rtiu com os recue::;us quo sou.:~ t<.Llentus jun :ir e immobilinl', nüu é cri v o 'luc, como 
pet•mil.tiam, onve1•ctiou por· <'SGi'ada la.l'g;t, Estadus autonomos · e independentes, adc1ui· 
rebu:scu.ndu c pesc!UÍZ<lllLlü tndo o trazen,lo- 1·ida a sua. caeta de alrorria, torni\dos arbi· 
no:~ lliiuuJ,~n,:L-:; u curiP8iÜ:ules; I'U. de con· tt•os dos seus de::tino.;; poliLicos e administra-· 
formi(l :,tle com as n:liuh 4S pa.t'c<.ts ful'ças (;tão tiYos, pt•occd~un de modo diYet'du, curvem-sE. 
apoindus). tomei p,n· um atalho mn:l~ cstl'eitt> sulnni~so~, doixem-so despojttr' do direito 
e o::;::;onci<J.lmentc oppJ:;to, mas WJUi, no mo- teibutario quo tanto soubt:ram zdar e de
Jn<'otu da.do e logar opportuno, escoa ao lado fonder.>.> 
delle. S.Ex. dis'e e cn confit·mo: <·:co.n a Repu- . 8 nãu seri;:.. tudo, 8enhores. At.ê <Mllll expuz 
bl ca u. cvntr·ov.n·sia esttwa do :Jf.». Sim, el'a. a.penas, e fuga.Lm<mte, a contribuição llisto
a me ,ma, ü·anca, patente; conhecí :issima., a rica no Bra.zil-Imperlo. A quem quizesse sa
situ ,ção em que o Congr•esso Con~t• minte, tJer o que se entendia por impvrr.a.<;ão e ex
quanrl.o se reuniu em :890, encontr·ou, com podação no tempo do BraziL-Colooia, ell 
rel;tção ao Centro, as provi:Icia:; quo iam Sdr acon:setharia cL leitura da cuiu.t.da. resenh<:t 
crguid ~-; á categoria de Estado.·\, que Yem no 8Ubstandoso p 1recer n. ll4, de 

Que fez o Cungl'esso Con::;tituintc ? 18!:16, cujo reLa:toP foi o DepLLCado a que já 
A respv8ta ahi temos no a1·t. 7° da Consti- uma vez tive a honra·de me l'efern·, o Sr. 

tuição, testringindo a competeocia &l'Ibuta.ria Francisco Veiga, o qllO moutu. ,lizee provada· 
da Uoião, a. respeito ele importaç:ào, sômeote compotencia, realçada pela gt•u.uúe modestia 
â que procede.:l:SC do e::lteangüieo; solução que. o dii3tingue. Ver.se~hia co .H tal leitur~ 
peremp~;oria do problema. que havh agitado a, demJostra.ção caba.i desta prufuuLla ver
todu o perwdo constitucim~u.l da mouarchia. da.de, assim enunciada: 
sem tec solução. (Apoiados.) · «Mesmo ante.~ de p1•ocla.mada a sua inde-

Cuido que venho dizendo, si hem c1ue pela pendt.mci L, o povo brazileiro j~ tinha a sua 
rama (ruio apoiados), ·ma.8 quanto suíficiente Constituição, no sentido generlCo que a esta. 
torn;_~-se m1ster, em manifJs .. ação do irre· pa.laYra J.á SrsMONDE (Const. dos . po-vos U-· 
spunuivel argumento, tr:a..(_)..iE.i9@k 0Jü.storíco, m·es)», isto é, «já. tinha a sua maneira. de ser, 
uma. das soHda~ rJDscs· em quo 8e tirmã1n'~s 1:e existir: e esto modo de ser, no tocanto ao 
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assumpto de que se trata, foi no Bl•azil-Colo
nia e no Brazil-Imperio o mesmo que é no 
Brazil-R.ipublica. » 

Neste p.trecer, que me foi possi,·el obter 
na Casa, antes de subü· á tribuna, parecet' 
assignado sem restl'icção alguma pelo Sr. 
Leopoldo de Bulhões, actual Ministro da 
Fazenda, dentro ns considol'aç,õo~ que funrla
montaram o projecto de lei com que ellc 
terminou, sendo depois appl'OYilllo pelo Con
gresso c sanccionado pelo Pl'O~ülontc da 
Republica., destaco as seguintes, formaes c 
categoricas : 

«A di:; posição do art. 7°, n. I, tal qun.l 
está redigida, tom pot' si : - a opmtilo do 
Governo Provisorio, que redigiu c publicou 
o projecto da Constitui~'ão,-a da. Comrni~~ão 
dos Vinte c Um, que o ostuJ.ou minuci,sa
mento, u.cceitaudo·a tal qual e.-;tá. o.-final
menL:~. a da, Constituint:3, que duas \'Ozcs a 
approvou, som emlJn.rgo tle llw h<tvm·om cha
mado a attençãc, pn.t'<t o n.pp:tl'ente plqon:ts
mo. Portanto, si ha na Cunstituit:fw J.o 24 de 
fevereit'o artigo rodüddu üc intoirtJ accord0 
com a intenção do logisladol', é o citatlo 
art. 7·•,n. I. 

Diz justa e precisamente o r1uc o legis· 
ladur q uiz q uc e !lo clis,;e,_He pa1·a Q nc seu 
pensamento fosse cxactamente cumprehcn
aido, e, consequentcmontu, cumpl'e nos con
cluir que eUe cogi;ava das duas cspecies 
de importação - a federu.l c a Jstatlual. » 

Não olvidemos que assim opina o a:::seYei\t 
o mornbro da Con:;tir.uinte, quo Pl'üpuz ~t 
mesmu..o por dmts vezes, a emenda i:iunpros
siva. da:; p.tla.vras-de JH'Ocedencia cstmn[ICil'(t 
-circumstancia, por sem duYicla, significa
tiva c eloqucnto. 

E pat'<~ toJrminar, senhores, c.~t:ts minhas 
considerações em ana.lyso J.o art. 7° no 1 o da, 
Constituição, en quero c1tar o mesmo auto!' 
com t(Ue as iniciei. Story no § 41J4 dv:> Com
mentarius, transcripto no pat'C'cOl' a que 
acabo de alluJ.ir: 

«Onde as pa.lavras allrnittern don5 :;nuti:los, 
ambos accordc.,; com o uso COIUillnm, J.e,.-e 
:-;er .tdoptauo o sentido que. sem de.:;dat• da 
signílica.çii.o lit.tcral Lias palavra~. me: llvr s J 

harmoniza com a na.turez<t e .fins, JIJjocto c 
desígnio do instrumento... Ao ser ex<lllli· 
nada. a Constituição, a situação anterior do 
paiz o das ~mas m:!tituições, a. vida o a pr;~
tica dvs goYernos estaJ.uaes, os podet·e,.; o 
actos dn. confe,Ieraçã.J, em summa, todas 
as que a.ctuara.m para determinar ou impe
dir a ~u;t organização e ra.tificaçãu merecem 
amai~ cuiJ.a.l..t atLen:ão. Cotao auxilio para 
chegarmus a conclu~ões justas, mtüto tam
hem se póde colhe!' nil. histol'ia c interpl'eta. · 
ção contempora.nea. 

Portanto, tendo em vista e meditando a 
lei braziloi~'a antiga e moderno., :.\'3 nossas 

tradicçõcs jurídico-financeiras e tudo mais 
que é acJnselhado pelo eximio comm mtador 
no paragrapho citado, a.o interprete que 
examinar a nossa Constituição, quer cumo 
lettra., quer como organismo, isto é,-como 
typo de Estado que deve corresponder a 
feição social da naçãJ,-não é licito concluir, 
por illações monos logicas, · cousa. diversa 
.da.qu~lh quo sustentamos. 

E, pois, quo toco nis.;o q uc se chama loglca, 
lcmiJI'ar.d quo o erro ha. tambem a sua logi· 
c::t. O orro na assorçfw de que só uma impor
!.açi.io, quo ó a de procedencia ost.mngeira, 
arrasta, l)Ol' in forcnda. coL'l'Olata, a con:;o
qlllmci:t do qnc s6 lla nma. expor&ação, a 
intor·n •cionnl, uma vez quo. e::~ttt ú aquella 
in vertida ; são co usas coi'l'ebtas. 

E as~im pouco o pouco se closconjunta.riam 
om qu;~si nada a compcr.cncia. l,ril.Jut:.l.l'ltt tlos 
K;tados, as do .~antadas fru.nquia,; o:~t.duaes. 
A feclel'açã.o virá a sm• um embuste, eom
po . .,ta do ,gtadns em conúiçõe:J de rnisoria, 
tieantlo tl•) seu, rpHws pi\licanos forçados, em 
favor dn sa haepi~L de nov•~ espccie, q1w se 
dom·a cum o nome do pt'oducçã.u nu.ciona.l on 
riqueza public<t. (.lpoiado.~). 

UM SR. DEPU'l'ADO - A exportação é ga
ranLiÚ.<J. ttos Estado':' pela Constrtu.çüo. 

O SR. PAssos nr:: l\ImANDA- E quem não 
) s 1bc ! M<lS, P • H·gunttt-St~, sómontn a ittt :rna
cional , ou a intcrcsta.llu<~l t:tmbem? Hei de 
Yultar a esse ponto quando mo rcfot'Ü' á 
libu!'darlo úc cttbvt.<.l.gem. Tomo do memurm o 
a pn.rte pal'a oppol'tunamente a cllo rcspon
ucr. 

Niio sei que haja, St·. P1•csidente c Srs. 
Doputalus, nn.tln. tlo oxpro,;;o na Uoo~tituit;ão 
Fe let•al rtuo yéJc aos E;t;tdo; o P•ld :e de 
tribut:u• os gonnr,.; c mct•c;l.([urias nclles in
truduziuus dos Ottf.t'u,; c Llostma, los ao :;eu 
consumo, onvolviuos tle;;dc lugo na ll1i.LS8a da 
pr •Pl'ieJ.edc movei, ~ujoita ao du1nin1u riscai 
nolles, C.JIUO O fizcmm as antigas pt'OYÍU
ci LS ; o snsttJnto qtiO, tt luver pr,Jhibição, 
essa Je\'Ct'í.L ~et' l'urm<Ü e ex_pressn. arl insta;• 
do quo :;o vê nu al't. 11, n. I, com relação 
ao:; impJ:;tos ne teansito. E' :Sabido que as 
pt'uVÍiiCÜts cobravam taes impostos sob a 
donomin·.tção d.e taxas itineral'ias, aliás 
com assentimento ele A[1res Branco o Uru· 
guay, put:S c1ue, dizia cs~e ultimo, cum 
u seu producto habillt<~m-se a.~ provindas 
a construir (sic) o beneficiar estradas ou 
molhor<~.r a na.voga·;lio dos rios. 

A Cunstituição, ,·eo.Lando estes impostos, o 
fez por fó:ma ex:pre:;s:1, e tt:;sim havia de 
fazol-o com ralaçã.o a. tutio quu.nto restl'ia
giss:.} a capaciJadtJ trilmtaria dos Esta.~os, 
cujas franquia ., a.o prinetpio de DOSSiL V).da 
rep1th1icana, um muma superficial e menos 
.peofundo muito encareceu e exa.ggerou, 
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Ora, si nã,o ha prohibição . expressa que para out,·o; "sobre fwoductos de · otttl'os Estal.lâs~ 
vede aos Estados tributar a .importação na,,.. da .Republica». Passagem por fórma ·alg~'!rrHt. 
cional destinada ao .seu. consumo, -sendo :evoca importação, que traz idéa•ded'estino, 
que semp~'e que a Constituição veda aos Es- 'termo, chegada e n.hi fica ; a ménosh'qtte a 
taclos OF á União alguma cousa, o faz em ·palavra .tenha deixado- de ser a expl'e'ssão' 
termos claros e expressos, como dá prova p verbal da icléa, coino a definem os logicós. 
art. li,..,- a consequencia a tirar dahi é '0 velho e autorizado Moraes, nO smbapre· 
que a competencia · daquelles • para tal tri· :cüJ:do lexiçon, . diz que <<importar»; sigl!lific~ 
hUtação é incontest11vel, ex-v·i elo :art. ·12 da '«t1;azer para dentro;introduzir, mandâi'tv•ir; 
mesma Constituição. ,receber' mercadorias do· estrangeiro' orirtlí!,'s 

o SR.·JuLIO SANTos-E tambem do arf. 65, colonias»; Ninguem dirá que ·os generos~'ê• 
2 mercadorias que vêm de passagem ou trar:ós~·' 

:n. • itam por um Estado, são nelle introduzidos· 
O SR. PAs.;:os DE MIRANDA- Perfeita, "ecebidos e ahi entregues ao consumo'; .. · 

mente. Quizessemos nós, não. qepennicar ·ou ·hyper· 
Não antecipemos, porém, as conclusões. boiizar, mas tão sómente apreciar .. éohl';jus"'' 

E' preciso examinar e criticar as preten· teza. propriedades verbaes e"funcgões giratll-' 
didas prohibições ou limitações implicitas maticaes, não deixaríamos de chamar a es· 
que se apontam. existentes no nosso pacto clarecida attenção cl,os' nossos illustrados a•mu 
fundamental a respeito da questionada tri· tagonistas para o emprego e valo,r logico· 
butação. da conjuncção ou em meio do dispositivo· e,m: 

Entro na confrontação. Os meus collegas questão; e aliás, já o teríamos feito acerca 
me perdoem si assim vou deatacando as do emprego e ftincção respectiva· do artigo·: 
partes du meu despretencioso arrasoado; definido a que vem iriuuediatamente· 'antes· 
com serem ellas regras aconselhadas de bem da palavra «importação>> no art. 76 , n. ·L· 
dizer, importam ainda em exigeilcias logicas Isso, porém, constitue para nós nugas e ·;ma'· 
de meéhodização, necessarias e conducentes ravalhas em que nem mesmo convein ·in
:í maior clareza e melhor comprehensão do sistir. 
assumpto.. As limitações ou prohibições implícitas 

Quanto a limitaçõss. ou prohibições impli- que já se tornaram classicas nesta pendencia 
oitas, a.ntes do mais recordarei. o judicioso vêm a· ser a segunda p<n•te do n. 2, do art; 7q;· 
reparo .de Story, § 423, por mim já citado, palavi'as «Direito de :entrada, sahida;· e es" 
e ainda a seguinte acortada obsel'và.ção tada de navios, sendo livre o comrnercio( de 
de Calvo, que vejo no luminoso parecer cabotagem eis rnerccidor.ias naoionaes, berw 
Anizio de Abreu: « A Constituição deve ter como eis estrangeiras qttejei tenham papo im- .
mna. interpretação pratica.. Suas limitações posto de impoi·tação», e o· di.,positivo no n. 5; 
e suas prohibições irnplicitas não se devem do art. 34, que·dá como competencia priva-
entender de modo que destruam os pode- tiva do Congresso Nacional «regúlar : o 
l'CS necessarios dos Estados ou impeçam seu ,:ommercio etc.» 
Hffica.z exercício». (Decisões Constitttcionaes Quanto á :primeira, eu direi qüe a Iimi- · 
n. 23.) tação .do n. 2 do art. 7° se refere tão só.-

Tanto mais quanto, accrescentaria eu, é mente á União, uma vez que está inserta 
facil e vezeiro em mentes prevenidas e aliás (i)Ill disposição só a ella applicada. · 
illustradas -o que augmenta o perigo- en · 
contra.r, á força de muito cascavilhar e o SR. BERNARDO HORTA- Está claro: 
respigar nos textos, palavras ou expressões, O SR. PAssos DE MIRANDA -Não mutilas-· 
·que ellas fazem mondar ~o Babor de suas sem os nossos antagonistas o texto consti• 
preconcebidas opiniões ou á feição de suas tucional, et qu-:dem contra as mais rudimen
antecipadas idéaB. taras regras de hermeneutica, e, para. ·.Jogo, 

Não fantazio, quero exemplificar. Olhos se capacitariam de tal limitação nãq se 
limpos de prevenção jamais enxergariam póde referir aos Estados. Com effeito, não 
prohibição implícita e muito menos ex· cabendo por fôrma alguma aos Estados 'O 
pt'essa acerca dos impostos interestaduaes, direito de. tributar a entrada, sahiqa e 'esta~ 
no art. ll, n. I, da Constituição. Que me da de navios, mas sim só â União, não póde 
perdoem obem formado esplrito do De}lu· a limitação desse direito referir-se aos· ~S· 
tado por Sérgipe, o Sr. Felisbello Freire, e o tados, porque só é possível limitar-.se o .que· 
·primoroso talento do Deputado por S. Paulo;· existe e, como se vê pelo proprio dispositivo 
o Sr. Jesuino Cardoso, SS. E Ex. levantaram em questão, esse direito só existe para a 
castello em fundo de uma agulha, com a in- União. 
terpretaç.ão especiosa e em demasia forçada De mais, fôra impertinente não reconhecer 
.que pretenderam dar aos citados numero e que os navios é que ficam isentos do imposto 
.artigo com as palavras : «passagem de um d l entrada, estada e sahida, sem prejuízo do · 
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J.ir-e1to que teem os Estados de tributat'em o~ 
generos .e mercadorias pelos mesmos trans
portados. 

Si contasse occupar hoje a tribuna, havia 
de trazer as refutações que a respeito fazem 
por fórm.a egregia as declarações do v-oto 
llo Minis~ro Aug·u::3to Olyntho o outros do Su
prmn? Trib~oa!, ~~!1 accordãos daquella 
l'espolta.vel mstltutçao, e as longa~ e bri
lhante . .; paginas do Sr. Amaro Cavalcanti, 
competente auto1· do .~·ystema 1-'ede;·aliro. O 
uoutu parecet• Anizio de Abreu a tudo L~ to 
a,ddicionou aiuda muitas consitlerações. 

Peço _permi::;.são à Camara, par;t ajuntar 
mn argumento decisiyo e de naturezà ap(I
gog·:.ca. 

A intorpretaç:ào dada ~t limitaçii:J U.o n.. 2 
do art. 7°, não pode ser acceita, pelo aúsu1·do 
a que arra.sta. Vem conforme rele'llb ·ar a 
logicaque de,·e haver no proprio erro. Si a 
object;:ão vale contra a importação n:wional, 
deve ta.mbem proceder contm a exportaçã.o 
ínteresta.dual, e assim seriamos forca tos 
a pror~lamar contra J.icção entre este' dis
positivo e o do art. 9°, n. l, de nosso pacto 
fundamental. Eis até onde yae a claraza da 
argumentação contraria, interpretrmdo 11m 
fragmento de um texto constitucionaL trun
cado. (_Apo·::o.dos.) 

Não se diga, e agoi·a respondo ::1. um 
aparte que me foi dado, q_ue é clara e ex
pressa na Constituição a collllletencia dos 
Estados para tributar ~1. propria expor
tação. 

Isso não responde ao meu a1•gumento. Per· 
gunt.a-se:· é constitucional a tl'ibutação da 
exportação das mercauorias de um. Estado 
p[tra os outros Est.~dos dtt União, em faca da 
2n. parto no n. 2 do art. 7°? Quem sustenta 
que a limitação' do disposith~o mencionado 
vêda a importação nacional, deYe tambem 
'jus te ~ ta r que v Ma igualmente a exportação 
interestadua.l. (Apoiados.) 

Tendo em vista o que ainda me r esta 
dizer, cuido que serei forçado a occupar a 
tribuna amanhã e então provarei que e8ta 
pl'imeil' ~ tentativa de expoliaçã.o <:t cap:wi
dade tr-ibutaria dos Estados já foi feita, e 
mencionarei os accidentes po1· qne pa::Jsou.. 

Q11u.nto á segunda limitação ou prolübição 
implicHa que gratuitamente se afill'lna as
sente no§ 5·• do a1·t. 34 da Constituição, eu 
direi que rogular o commercio interest \
dual, não quer .llizer taxal-o ou pelo menos 
que os Estadcs não possua.m tambem esse 
podm·. 

A Concltituição brazileira em varlos casos, 
-não. ha negai-o nem sophismal o-concede 
aos Esta.dos o poder, a faculdade, o direito de 
taxar, e, portanto, taxar como synonymo rio 
regnla.I' não é attribuição privativa .ou ex
clusiva do Congl'esso NLtcional. Si me db:-:e-

rem qno são excepçõcs, é forçLt reconhecee 
c1ue são ellas cxquisitas, um:t YüZ que no seu 
desenvolvimento e exercicio se tornam igu:1es 
ou maiores que a regm. 

A falta de põsWvaç:ão e exlonsão cxtraor
dina.ria que os impugnttrlores do.~ impostos 
intere:::tadtmes pretendem da.r ao termo 
·r e,rnt/((í' do n. 5, do aet. 34, bastam no meu. 
modo de ent'enJ.er para provar a irnproce
dencia de sua a.rgnmnnta.ção. A ser como se· 
pt·etemle, com o tempo, t(dvcz húuvcssemo :~ 
de apreciar a União inter-vindo aobre a me
lhor mn,neira de serem decrctadn,s c cobra
das,nos territorios dos Esta.dos, as ma,trieulas. 
lieenças e posturas munietpaes. Não. Em se 
interpretando textos constitucionaes ou le
gacs, julgo preferivel tomarem-se os termos 
pela sua cxacta COti1JirelwnslTO, quo segundo 
ensina a logica está na razão in ~'ersa da su~ 
extensão. Que se lm de comprchender entt'e 
llós pela expressão 1·egl.!lw· a,pplicada ao cor.c..
merdo? Qne teria. em vista a nossa Consti
tuinte? Aqui ser~t ai da, a liç·ão do passado 
que no.-:; ha de esclarecer a respeito. 

Regular o commercio interest;,tdual ou 
internacional n'i'lo ê entre U(l:.l urna attribuiçJ.Gl 
nova conferida ao Cungrosso, como tornou-se 
n L Consr.ituiÇí.o actuu.l dos Esta.dvs Unidos ,. 
na p[tssagem daquclle p,tiz u[t conl'eLieraç~i.o 
pa.ra a federação. Entre nó.~ a Assemblért 
Geral Lcgislat.iYa jtí, luwi.a esG<tbelecid-Jt 
tudo aquillo que, segundo o dü•eito consti
tucional e doutrina americanar constitUI.: 
o regulamento do cnmmei·cio, aliás ao 
tempo em que as proviucia.s tributavarn 
os productos umas das outras, sem que 
viess'' á ba,Ua, contra. es;m tributação e 
pocle1' privativo dü regulae o commeeciG 
p~wtencen Les á As::;emiJlé.a GerD,l. A nossél, 
Consliituinte não fez mcÜ:3 elo que reservae 
ao Congresso Federal o quo já era, nc; 
tempo do ]mper·io, de attrihuição do Poder 
Legislativo nacional. Hei de trazet' mnanhà 
aos meus collegas a abalizada op1niã.o do con
l:ielheiro Barradas, reforç~ando ao que acabo 
de dizer. Entro nós, podem haver erudicções, 
que mais vasta cópia de conhecimentos aba.r·
quem, entretanto, no especialramo-juridico, 
.., exímio jnrisconsulto a quem me refiro .. 
pede messe~ a quem seja, mais profundo e 
competente. (Apoiados.) 

Aquelles que nos apontam opiniões e 
arestos de escriptores o tribunaes amed
caoo::; poder-íamos oppor, como se vê do pare
cei' Anizio de Abreu, Paschall (Constituição 
dos Estttdos Unidos n. 365), Calvo (Decisões 
constitucionaes ns. 43 e 15~ ) e outros. 
Compi•ometto-me a fazer amanhã cita.çã•} 
impm•tante, de Cooley a respeito. Verifica· 
se assim o que j:t é salJido e l'l.lpisn.do e 
vem a ser que os c~criptores e tr1bunar.·:~ 
americ[tnos fornecem fonte inexgotaYol d~~ 
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·recursos para todas as opiniões que se queira 
ampa1•ar e defender. ·· · -

Além do mais, ha, senhores, argumento a 
:nosso favor, decisivo o capital, que não de
Yel' ser apoucado, e, entretanto, o foi pelus 
nossos antagonistas, porque sobre elle nãu 
fizeram a; mais leve refeeencia. sique1•. E' 
1. tadical diffei'ença que ha, em nutter•i::t de 
imp0stos, entre a nossa Constituição e a 

· Constituição Ame:•icana, que nos serviu de 
modelo; mas não podia sel-o em tudo, a me
nos que a no~sa Constituinte quizesse edificar 
.,em alicerces. 

A C'on::;tituição Ame1•icana vedD. aos Es
·tados- toda a importação e exportação, que 
attribue exclusi-vamente á União. A Consü
tituição Brazileirn, dá e~•Jpressame11te aos Es-

-tados a tributaç~ão da exportação e attribne 
á U niãu n, da i . portação, rl!stl'icta. purém, á 
z1ue s~ja de procedencia e~trangeit'a. Como 
-so vê, ha pontos de profunda, divergencia, e 
assim se· os ha de estudar e applical'. A raz=1 0 
da dHferença, o motivo da divergencia e~tá 

-•3m nossa. historüt. Eis porque entendo pre
fer·ivel a trazer citações e dorrtrinas D,me
l'ica.ilas, .. appellal' JJara os nosso~- pl'ecedentes 
historicos, o ponto de partida ele Tocqueville. 
(Apoiados.) 

E :~gora concluamos. 
Si não ha prohibição implícita ou ex

pro.ssa na Constimição brazileii•a .acêt•ea 
dos impostos interesta,dua.es, os Estados 
-podem coh1•al-os, ex-v~ do <:tt•t. G5, d. 2°, da 
ines ma Constituição. O cUspositi-ro de.'l::ie 
a.rtigo e numero correspJnd.e na, Com:ti
tui<;ão· mnericana à emenda clecima,, que, 
segundo Boutiny nos Estudos de direito 
<;on ... ;titucional, pag; 93 - cstoLt b:::m se
guro da ci1.ação-contém a regl'a de inter
pretação n.ppiicavel a todo o conjuncto con· 
stitucional americano. 

gntre nós, lembro-me que o Sl' . .Jofi,o Bar
balho, no::; seus «CommentarioS\', almnda, nas 
nesmas considerações; dizendo que o ~~1·t .G5, 

- § 2°, con::;ti&ue a chave mestea da fedcra.ç~ão, 
. a l'egra aurea. da di:-:lcri1uinaçào das compe

tencias. A pe1•egrina iliustl'ação elo D JlliHi:tdo 
minen•u Sr. David Campi::;k~ fez ciGaçã.o üe 
Bryce, pag. 415, vol. 1°, a l'0:4peito da 
regra americana sobre contlictos em r o n.s 

. comp~tencüLs da União e dos Estttdos. Ellu. 

. refot·ça e u.mplia os conceitos do -St'. ,Joã-o 
B~b~~. · 

Aqui: :·tem o iUustre Deputa(lo por S<'Paulo, 
. @ SrV Eloy Chaves, a rc::;pos1la- tla sua 

theoriá de pode1•es implicLtos da Uuião 
contra os ·Estados, que permittirüLm üqueUa 
:_t. intervenção nestes, caso desobedeccs8em 

. (t lei que de pt•esentc so to11ta. fazet• Yotal' 
e app:ruvar. 

Os Estados nii.o ostn.rl'ecem dt'~ pavoP, 
·-<!U('Ioes crianças medrosas, dc~Lntn rio espa.n-

talho da in teevenção federal, que elles S(\· 
bem não se dará, porquanto a intervenção, 
salvo casos grttvi.:;::;imos e cspecialissimos c 
eu.,ão justificaveis, será sempre de politica. 
perigosa o· tr•u.içoeira, que, mesmo sem :.\ 
Uniã.o o quere-1• nem saber, se p;Jderi'a tor-

1 

nar um instrumento sinistro do suicitlio 
desta Fedel'ação: que todos nós queremo~ 
colles<:t e unida como a somi'na de Estado:; 
autonomos e independentes (tít-ttito bem), com 
<1 Ullica d,fferença. UC ClU9 alguns partem de 
uma Uniã.,J dewil'tuada para. Estados empo
brecido::; e outros de Estados prosperos p:..t.ra 
t\ma União rica. e poder•osa. (Apoiados.) 

E ::;i a intervenção_..- se viesse dar nu caso e 
assum -to que nvs óccupa, seda, senho:·es, 
um recúo llisturlco ·-indigno da. Republtca, c 
<Wniquilador' ou pelo meno:3 desmor<tiiza-
dor do sysGema federativo que abraçamos. 
(Apoiados.) 

Devia agora entrar, Sr. PrGsi~lente, em 
apeeciações stibro a constitucionalidade e uti
lidttde dn, lei r:~.ue ~e quer estabelecer subre 
a l'egulad:.w,çã.u dos impostos· jnterestad.uaes; 
sinto-mr~, po1·ém, fatigado e como está a. 
hur<.~ adeantada; não me sendo possivel addu
zir· dentro du pouco , tempo que me restD. 
todas u.s conside1·ações que ainda tenlw a 
fa.zer, roa . .~.ria a V. Ex. que me reSLWvasse a 
palavra para cuncinuar na sessão <lo a.ma.nhã. 

0 SR. PRESIDENTE-O nobre Deeputado é 
a.tten<lido. S. Ex. fica inscripto para fall.a.r 
pela segun ~a vez. 

0 SR. PASSOS DE ~-fiRA:\DA-Agt•adeço á 
V. Ex. e tenho concluído po1• hoje. (Muito 
úem ; 1iWilo bem .. O oradm· I) t'i·va-mente felici·· 
kcdo c (!0/'r:~~:ado pelos 81's. Deputados pre
~rmles.) 

Fiel\ a discussão adiada pola hora. 

Pú.s.,a-.sc á lwra· destinada a.o expediente. 

O Sr. AleneaJ:.• Guima1--ii.es 
(1> Sec1·elario) procede ti leitu1'c.t do seguinte 

l~XPEDIENTE 

Otncio do St'. Presidente do Estado de Ser
gipe, de ll do col'Pente, . o1fe1•ecenuo un~ 
exempla,l' da mensagem que apresentou tL 
As::;embléa, Legi:-:;lativa do mesmo Estêitlo, no 
dia 7' do cOl'l'ên te', por occasião ela ·· abertm•o, 
da 2a sessão ordina-1•ia da 6~~. legislat'úra.
Agrad·eça·~e; ao archivo . 

Requerimentos : 
De·Auo·usto El'ysio·de Castro Fonseca· e·ou

tl'o, p1•;pondo-se· construit•, Jlledhtnte as 
concli~lões que estabelecem, umn,· estra(ta.··do 
f'Ol'l'O dt\ Vi lln, de Bt\lll'tl O'l rle outro ponto 
termino.! do l'::tmal do Bom.jm•dhn,· Estru.(l::~ 
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·de Ferro So· ·ocalmna ao Estado de .Ma.tto 
Grosso, passando pelos pontos q_ue indicam. 
-A' Commissão do Obl'as Publicas e Coloni
z:.wão. 

Do teuen+.e Conrado Mlller de Campos, · p~
J.iudo reversão á activa do exercito, de cujo 
serviço ped.it1 ttispensa.-A' Commissão ac 
Mttriuha. e Guerra. 

Dos lontes ca.thedeaticos cht Escola. do 
Minas, pedindo p<.~gamento de vencirnentos a 
n,ue se julgam com direito c q tlC deixa,ram 
de receber por falta de verba.-A' Corumis~ãu 
de Orçamento. 

O Sr. (:;ernlauo I-Ias81ocber 
(')-Sr. Presiuente, occuparei muito rapi
tl::t.mente a tribuna, para dous fins. 

Em pl'imeiro Iogar, para defender um il
Justre amigo e cultega que, me pa.rece, · f.Ji 
injustamente accl.lsado no Senallo FeJeral 
pelo meu não menos illustre amtgo, o Sr. 
Senador Vicente Machado. 

Refiro-ma ao Dr. Leonardo Macedonio, que 
-exerceu no Estado do Paraná <'l~ fnncçõos de 
procurador- d~t Rcpublica. 

Em uma q_uestão, que vem agor<:t a.o Con
gresso. afim de sm· votado um credito pal':t a, 
jndemnização a um ex·revo!udonal'io no 
I~stado do Paramí., se accusou o p1•oc.m•adol' 
.~eccional do enti:Lo, naquelle Eo:~ta.!io, de h<t
ver sido de~iélio~o no curnpdmento dos seus 
(leveres1 a.lJa.n•lonando os intore~sses d[L Fa .. 
:mncla Nn,ci.ontd, assa.ltaiia, segundo ê coz·ren· 
te, por este pretendente a umtL la.rga indem· 
11ização. 

S. Ex., o Sr. Senador Viconto ~-rachado, 
fazendo rel'erencü.1.s t~(luoUe ex-flmcciunn,rio 
publico, disso ainda que ÇJlle exel'<:ta hoje um 
cargo na nugistra.tura do Esta,do do Rio 
Grande do Sul, o que nào ô oxndrJ, 

Creio que, por rnais quo S. Ex:., o Sl·. Se
nador Vicente Machadu, procm·a.sse · mantel' 
iL discussã.u longe das irnprcssõr!S possQaos, 
visto tratu,l'-S!) de um inirnigo seu, não pôde 
f'u.gh• de f,~zer insinuacõe~ que vão l'efiectir 
-sobre o car_;,cte1· impolluto de um moço, que 
sempre tem cumpduo o seu deve L' (3iJlU wwda.-
dei L' O escr'tlpulo e t•igor. . . 

Elle não ligul'iL entre o.:; funccwna.l'l1)S da 
magisti•u.tu rn do Rio Grande do Stll. g' um 
advoga<lo, inteiramente o,lheio n. qna.lqueL' 
ftmc,;ão publica no rncm . Estado. Adv~gado, 
tem urna. clienteli1 numerosa, conqmstn,da 
exclusi'va.mente pela sna. ca.pacidade, . pelo 
seu saber:·e· paio rigor com que procede no 
oxorcicio d·e smt peotlssão. · 

C1•eio até ·que"nã.o·serei temr:m.trio dizendo 
1111e este meu,amiff_o o pa.teicio talvez j~. ~ão 
oxer·ce:;se as 1uncçoes de pt•ocuNl.dOl' saccto-

na.l, qua.nuo foi liquidada a sentença, em 
virtude da qual um aventureiro qualquer 
pretende ser indomnizaüo de imaginados 
prejuízos. 

E~ta I'ect.ificação ~ tanto mais necess:Ll'ia., 
qua.nto o mcn illustt·n amigo, o Sr. Viccnt;c 
Ma.clw.do, doelaron que aquclte meu p<~triciu 
c c\)tlcga. ern t:il1w do presi,lcnte do Supor10r 
Tl'ibunal do Rio Gra.nde tlo Snl. 

u~~ C<.tdo, ollo r·\ filho de um magistrano que 
vem ücsde o Irnperio com a sua roputação 
feit<1, ropnta,(;<'to intcira,mcntc iHilJ<tda. 

llfas esta circumstanci<t não importa abso
luta,mente na.da. qna.nto <t pes$oa do meu 
illustee pat.l'inio, Dt·. Leorw.rdo M;.wotlonio. 

Vou agora, tratar de ontl'o as .mmpto: umn. 
ligeit'<'l. l'e:o;pos&i.~ que snn oht·igado •t dtLl' ao 
St•. Colso de Souza, Dnpntado por Pei·nu,m
bnco, qne occupou a. trib11na. na sns~ão p;\~
s:~da., <1. pt•upo:-;ito das rccl<.trnaQõos insi.-.c:m&os 
quo, pot' m:tis de uma. voz, üa.qui tenho feito 
sobPc a qneima de bi<1lüts n:~quclle ~<;~tctdo. 

Para rcfutal' os a1•gumcntos do S. Ex. o 
mostear quo não Ol'<t neees::uario tor vinllo•i.l. 
esta tdlmna, porque o sct.t unico objot!tivo 
l'oi dcf'encl.a· o illusti'C prelado !lo Olinda, 
CL>Dt i·a. o::; meus <lti.1ip1CS, CLl podia lirnie<Lr-mc 
a invoca,e o tesf,c:munfdto <Üt C(l.llllLt'<t, quo 
poderia responder quo csti Vü nmito longe 
ele tüi~c.u· o revcL'cndissimo D. Lniz, bi~t1o 
daq11elltt tlioceso. 

P.Jlo c.Jn trill'io, não consi<Im•ei, 1Io leve 
siquet·, '" pct•suni.üida.do du iJLustt·o clwle ün, 
EgL'ej:t 01n Pt?Pnambucu, r.t crnen.1 tra.toi com 1> 
dwndo rc:;pmto. 

Na. discu~são ec'lloquci-mc no U11ico tt~t·
rono qno m·a, pos~iv.,l, llO tt~l'l'eno dos prin
cípios, n.ppeU<.ltHlo Jlli_\.:Hnu J.HU'i.l . o Hlusl.t'<!. 
bispo de OHntllt, o pa.l'<.l, o~:~ c;.ttlwlicos .-.incoJ•u;::; 
de Por·n<~mbuco,llo ~ontido de mostmt•em mq. 
del'<.tção, fl'tttoeni.·la.<lo ocompronlLOIIHfl.u oxacl.tL. 
do vord:J,dJil'o pl'ineipio li.bor·:ü qllu "' llO;:t ;-;;,~ 
COIISGitui~~ào COIIsitg'L'tl.. 

S. ~x. não veiu con tesb11' propr·i~:~men tu 
pontos rlo dvutl'iu:~ po1· ml111 :1b01'Üi1dus; uãu 
voiu colltü81;tn· cgw so l;r•ttLa, .~ .... o, (lesdo o mo
mento que so ta,zh a. qndr.nt~ d.o bil>1ías nu. 
pl't~Ç·c~ publ.íeu,, dl'· um c.t'ime commum, Pll· 
nidu pelo Codigo Ponu.L 

Aflir·moi-~e os cpw nH~ ouvh·a.rn dão disto 
tc::~temunhiJ-cnw ·o Cl'imc so cat'actm·izctvu, 
exacta,mentc (!esdo quo o o..t1;ontndo fosse 
eomrnettido n::~, pt'<I.Çi1 publica; c~pecia,LiitLWlo 
e.u qno, dentro dos mm•os do r.zm con vonto, n 
inviolabilidv..de do fro1 Celestino oratão com· 
pleta. como a. de um do nós que, porvcntnrn., 
lançaSS(3 m?.Lo dtt IJa.ndoil'a, nn.ciona.l. pwa, 
tra.nsforma.l-a. om osrrngão do co:o;lnhn .. 

O <1ue co.t'8,etct•ir.av:.t o cl'imc pm•anl;o nossu 
Cndigo, disse eu, cl'n. sua, p11hl.icidatl.e o o 
quo !;ornava, o fact,o uoUctnoso, em liJ.~o 1lu. 
Con~titüh:~. o, não er:1 o processo rnatm•utl d;J, 
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queima. de biblias, mas a intenção, que a 
isso presidia, de combater determinada. 
crença religiosa, que tem o mesmo direito de 
viver que tem a crença religiosa dos catho-
licos apostolicos romano.::. _ 

Por isso, era inteiramente desnecessar~o 
o discurso de S. Ex., discurso que figura nos 
Annaes como uma l'esposta aos a.ta.qucs qul} 
S.Ex. diz que levantei, nesta tribuna, contra 
o iUu::,trado BispJ de. Olinda, precisa.udo, 
portanto, de repBtir mais uma vez que não 
ataquei este .prelado, que não o atacar·ei, 
porque, pn-ra derender uma these tão pu1•a 
como a que defendo, basta simplesmente 
enuncia l-a e argumentar com a razão, inde
pendentemente de apal:xomtr o deba.te com 
1-1 ues tões pessoaes. 

S. Ex., além disto, allegou que, para 
me rcspnndm• cJ.balmcnte quando pretendia 
demom:tra.r que o facto : ra. criminoso ante .o 
Codigo Brazlleil•o, dava a patavra. ao illus
tl'C Sr. Dr. Esmeraldino Bandeira, lente de 
direito criminal em uma, das nossas facul~ 
dades. 

Pois bem, comquanto o dtreito sJja uma 
sciencia sobt•e a qual as opiniões possam va
l'iar muito o não uma scienei:.t exacta, que 
ht\ja de ser a mesma no seu enunciado, no 
tempo e no espaço, como a proposição 
q118 diz - dons e dons são qna.tro -
qlte é vorda.(le.ra. smnpre c em tQda a 
ptH•te e só poüerá sor con t.estada por quom 
l'or doido; comquanto o dil'eil.o, repito, soja 
tHnu. scienciu. l:luhre a qua.t as opiniões possam 
variar. cu dou arrhas da minha ::;incet•idade, 
dízenLio que a. those ê tã.o clu.ra, tão simples 
tã.o pm·a, que, si, po1·acaso, com a autori· 
dade de mestt•e que tem o Sr. Esmeraldino 
Ha.nd~ira, professor ue · (Ur·eito criminal, 
s. Ex. com e.~sa atttol'idade só, não tempe
rando o seu pronunciamento· com inte
t•esscs poHt.icos, declarar, que não ó nm 
ceime punido pelo nossu Codigu Penal. a 
'lueima de bib!ias m~ praça. publica~ eu t•e
til\~orei . ·tudo qua.nto dis8e~ para vir, então, 
pedir r1ue so fac;a. urna lei q11e to1•oe ~:.ffe
etiva a ga.rantia da lilJerdtulc reli~iosrt no 
Bru.zil. ._ 

para. se realizar, tuclo isso está de l)é, man
tem-se em sua plenitude. 

O Sr. Dr. Cnlso de Souza pôde achar que 
o acto não ê criminoso, pôde louval-o até : 
respeite> o direit-o, que S. Ex. tem, de louvar. 
como espero que S. Ex. respeite o diroito, 
que eu tenho, de censlll·ar; mas appello de 
sua autorida.de prti'a a a,utoridade de urn 
seu companheiro de bancada, com os mes
mos interesses politicos nu Estado de Per
nambuco, que é o Sr. Esmeraldino Ban
deira,lente de direito crhninal. para dizer 
si é ou não é ct•üno o fa.cto que eu tt·ouxe ao 
conhecimento dn. C!amat·a, facto que se deu 
em Pernambuco. e que nflo se repetirá por
que a autoridade competonte no E:stado as
sumiu a re;;p._,nsabi,l'idade de tornar alli effe
cttva a. Constituicã.o, invtJcando o Codigo Cf'i· 
minà.l, si for praci~J. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem; 
muito bem.) 

· l?oram recebidas na sflssã.o de 28 de setem
bt•o, a.o projecto n. 237, de 1903, 11xando a. 
despeza do Orçamento da Marinha para u 
exercicio de 1904, as seguintes 

EMENDAS 

Fiel o Governo autor-iz;>.do a estabelePvJ 
no Hospital d!-3 Marinha desta Capita.l um· 
en fermal'itt para o tratamento hornceopathic~. 
do-i officiaes e praç::J.s que o preferirem, cone· 
tractando !Jara tal fim um me.Jico com os 
vencimentos de cirurgião de 5n. classe. 

Sala das sessões, 28 d~ setembro de lOO~:l.
Abdon /lf.:.lrme::. -Mello J.1{Q.tto~. 

Vac para nove cwnos qu8 as duas Camar.as 
do Congresso FodP-ral, em sessões moniora
veis, deliberamm tra(lttzit' em um prújecto, 
depois convertido na lei de 30' de julho du. 
18~/11, os scn thnen tos naciom~es pela. tcrmi
nu,ção do movimento armado de uma consi
dei'tl. v e l parte da gloriosa. esQuadra brazi:-
leim. · 

Aliás, julgo essa liberdade plcna.mente g,_-
1'a.ntida., com o disposlttvo do Coàigo, po1•t'ei· 
tamente de ha1·moniu. com a nosf:.a, Con~titui· 
ção, que só revogou tLqni.llo q.uc já. existia e 
qtle se to1•not1 antlnomico com o qu,e ella 
vinha. esta.bolccee. lroi o caso, por excmplu, 
da. pona de hanimonto, qne existia no Codigo 
c que foi alJolitla pol' lei posterior. 

Quanto ao malf.:, tmlo qua.nto cxi~tia no 
Codigo ii!Í não está o:<pre~samontc l'(Wogado 
pola Constituição, ma.s sobro o quo até a. 
prop1•ia. Constitui,}ão dispoz, sabendo que 
~u<l. ctrectiviüado tinha urna lC'i orga,nictl. 

O feliz o nocessat>lo apaziguamento que se 
l)eguiu áqueUo to1•mentosu aba.lo,-o ma.is 
grave ~ dos accidentes uccorridos após a trans· 
fvrrnação do no~so rogimcn politico,~graça~ 
a uma serie de ll!edida.s em que os pudores 
da Nação teem emulado por testemunhar, 
~entro da esphora do sna. competoncia. lf'g~:\J" 
um firme o~pi1•ito de tolerancia. tLe olvido e 
congr..LQttmonto, essenoiae~ aos defensores dtt . 
ot•dem publlca, militrtntes sob tl. mesma. bau-· 
iteii•a., não lliminuo, comtmlo, a importan.· 
cia historica <lo conflicto, nem a.paga. da. mo
morla. do pa.iz, incommcnsuravelmento bc
noftciadopol' ess(l. p:l.r.'itlcnçfio~ as illnstres c 
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i mmol'redourn.s ft!:[urasqne mais offi.cazment.e A ~ua com missão terminou som prosas sa.n~ 
pa.ra. ella concol'reram. gumoleta.s, Sl).m u1;1a só _ das atroci•lades que 

Um pllenomeno. por(\111, de singuhn' por- macn la.m_a vlc.:toJ'.w .. Nmguem tem o direito 
tinacia, incol!erente com os intnitvs mor::t.e:> de l)t·of~'ll' l2_JaLlições contra o sou nome. 
e politicos, en: cujo ambiente se formou Sua~ mao.-. nao tocaram Yantu.crcns clandes
aquoUa. lei, ven~ . tle longa data, se repc- tinas._ nem rntt'ihuiç~e~ ~pul;ní.as, que st~ 
tindo mul-tiforme. ~m mn:t espccte de ry- penruttotn ao:;; gasto;;; tlltrmtados em se .,·iço~ 
tlnno malovolo. como uma ruac~:·'iio dissi- de c :uupa.nha. 
mulada, no rtgN·. nn tendencia rctra.ct~l Regrcssun ;;m·cno, modr.stu c• pobt·e con1c, 
com que eUa tem :;idu interpretadn. o no.s p~u·til:a .. l~ as.sim dopot.: a sna. esp,d:t solwe <•. 
embaraços renovados em cada. tl'amite ll•.l Constlttnçau tntacttt. 
caminho de suu. e.~eenção. O Sr. Jervnymo Gon<;a!n)S l!ayi~t sido 110• 

Ao passo r1ur: u amoistin., sncc:essi,·amer~7e meado almi1·v.nto lJ<.tra o eommantlu em elwrl~ 
ampliada, como ·~otwinha a esse tnw jm·i- da" opcm:1.çõcs <k glWl'l'a. ,\o l'ecc11cl-o 0 
dico, pel<t tic()í:ic· legal quo lhe t' inhet·ente. Congresso não pot~ia _pornüttir quo do::;1~i~
immunizou os hr:tvo.::: pt•otogonistil.~ da luta SPm-no de :mcts Insig-nms. 
contea, <~ :uttorülo.de constituidêt, os res1 i- C•Jmo. pot·!'·m, fui evcntn,:d e tl';tnsi l.oria. a 
tuiu á plcnitmle dos snus dire!tos militare<;. cumm;s~:-tn de qttO o chefe do E::;Lacto o in
re~o:npoz as. paginas bt'aiW<t~ d~ ~na r~.·· cL·: ': est _i t'~L na.q~l'llc ai to púi:ittJ, Ol'i.t fvt'<;:o;:;u qno 
ofhc10, Jura.n ~. r: ~) tomer0so perwclc• de: col- :~o l(n Il1túl'Vwssa pa1·a clat•-lhe i1 nece:-;sar·ül 
lapso, co1tW r:l :t desordem na r\isciplin;). d1.; íixid1~ z ; e som. denwJ· ,~. :-;om díY <ll""Oncia. . ..;' 
sou;:; n:~vios nu .. ) pass:"tsse d0 epioJor1io ineYi- qna::,i pul' acclmnação, a Camara du~ Depu: 
hYel de umD. sir:;.ples r.empc):;tadc ; ao pa!'!so tadu~ fvl'mnlou e votou u prqjr.cto que << au
qno p:~ora nn:; ~,~ eonsa$ se tL\1•nlinaram nu tl!l'i::l:tYit u Uuvcrno <t (u:;l'l- t.i ;·t:t•cl·tcr- ao sei'· 
meio dos mil~~gr<:~ opol'ados pel<t loi do es- 1:i·:r; l(': !it'') d{( 1(/'ili r< r/(~, no posto om ·que se 
qnccimcnto: par· L outren1, menos a.fortu a.c:tll\'n.. !11) po,to do a.lnüt'üntc >) . 
nado, o:-:; üi:t ~ Ht,~il.~ntes a.o lnm oxito do seuH O Senado, logu om segnid:.~. Yibnmto do 
sa.úl'ifici .js JWlü dü1ninio das kis, depL'i~ r1os mo::;mo t'rürnito, 1luminado pdas mes111as im· 
ttlvoroto . ..; tll 11tna das glorifiedçõos ll1i:ds pressões, ao l'Cce!JJr· ossn, proposiçàu, ttcCt'06· 
ospon hnQ:l~ . mais c.~tl'opi r.os:.ts. rnui': gene- conGou: (<co n l;(tnJo-sc-lho Jho'a todos os o f/ citos 
ralizada8 qtte a. no>::sa historia pa!'L:.~menta.I' u tempo dccor·rido da dn,1,a de sua ro(i,rmi1 á 
tom t'egisGt'<Hio. tho ros01'\'<11'arn uma. ostt·<.~.rla. de smt l'ovor•sào». 
o;;pinho$:." dn tll!l~epç~õos. do :1,np:qstias, in A'6:-lim !'ot'itln mdigídas o ;1,;~::;im tnxtua L-
C.JU<tsí a\liZl' l\ d1' dé:iiLorn... . m.cntc Sll.lJGCIUnu.tlu.s a.::; !ltl;t;_; prupu:-;ta. . ..,, eon-

1;: quem cHt:n:.~. destinado a eurtil' t.a- · Yüt'titl.a~ llojc no dect•oto h'gislal;iYü rh; ,-)0 tlo 
1n:.~nha~ 1,ro'nl.t)õe;;? Exactamont e o homioo Jnlho uo 18!14. 
m:winlwil'O, nn q_nal. <lcpoil:i elo chefe do .1':~- P:ua. pet'::!Ct'Ltt:u· o l)(!llsamonbo do nma lei 
ta.do, :-tf; úYa.<;ií(')s dn. vo~per:.t, lutYiam encar- e as reg1·:Ls flllll ·tlolla ~o doti11Zcm, é osdonciat 
na.do a. vietorh( Lb ordem const.ituciomü~ a quo o intol'pl'ote se tra.n:-:>pol'l;u pa.1·~~ a. éplJC3. 
cujo influxo v L rr:m.tm c vin:m os snh:-;c- do SUit fol'rnaçfi.o. 
quentes govm·no :~ da. Rcpul.1licu: (ÍSobre este ponto-cnstlw, Fru.nçois Gon-~-

0 Congt·e~so Naciontt,l eom a loi de 30 dP -m:imio prof13ssur de dii'oito cirilm~ U11i: 
.julho d_,., 1894 condecorou o ~nsigne .serriuur ':crsíllatle ue Dij.m (~TctlJ?d? d'~n_t?t'JJl'CI .. tt· 
a. quem o ~t·. M?-rechn.l Flormno Pt:nxow, _no twn ct Sources.~n dr•olt pr'1Vc~ pwmli-!)<~l'lS, 
trttnso mau3 ;l,l'rt"ic:tdo e doloro::;o de sua. nda !899-pag. 2 - ~·->). Sob te este ponto, nao ob· 
politica., fút'<l buscar no retiro d<l. fa.miU~t s~~wl;o ligeiras r~.ivorgeucias. a opin·i ,iu lJ'I«li· 
para. b~1.tor-so , p:.u•a morl'ol• ta.lv:(~Z "no forrnt· t!01W l ?H!o heSttn c11!. proclwiwr fJHe o i ~.: :d o 
dtwol · eneontr.·o corn uma. pup:tnto parte da legal d,;t'e .~c>· apí·cctc1do de aceord() cout 1; 

esqua.dra. bra.zllo~r:.1., compostl\ üe om~.iaes e ~iwmenlo em que o.letJislaclol' o coH,.:ag>'oH. O 
marinheiros, cn.F.t bravura olle de'\·J~ co- 1ntorprcte devo ;.;o transportar pelo ponsu· 
nhecêr e., de em·to. co : lhccit~ de ~;;o1w:~.. monto :i Ol'igcm da. lei, sorn lova.r em conta. 

Tod.n. ::t IYGnte ~~~bo como então v\~ ~Hlonte- ~as mmla.nças que tenham subrol'indo n<l~ crm· 
cimentos ~e ptl.ssr~tnun: o intimoratu c:J.ho de i cw}Jç:õos geraes ou ~1os factos da vhh social; 
guel'l'a. seguiu, con1 a cn.lma. :~rt~wza de sua ~de tq modo que. t.a.nto melhljl' .o~le se col· 
br·avcn·a o o homem enmwemdo most1•ou t locara p;~ru. explwa.r com oxaetulao o tu:d•) 
CJ.UO :p. tHLtu. cing·ir· com hotmL a eBp::td.a glo1·iosa J legislativo, qn:~nliu 11]<~is se a}lprux1n:tar d;~ 
d.c sua .i u von tutlc,. épuca. t.l e sm~ c~a bol'aç.ao. )~ 

'liu•ejou OH 'Jr.W.t 'c·~ em nm nado fr~~gil, im· O celebre ,Jlll'lSconsttHo inst<t lli'Str. pensa-
\!l'ovis:tt\o pa.Pn. a luta.. S61non1.t\ a sua in· mcnto, ncct·o~con candu : . . 
1;t·epiJoz nã.u (Juh:l, onüdos pn.ra r-;cntar o-: (dlttsta,r-mo-lm, quando :-w t;r<tLêL cxc:tli:H:
)H't)guost;ic;J~1 do in~'ortnnio, q t~e r:· s (-•guir_n.n1 .... .-n.mentc <ln. interpt·ct:t.çfi.u .da,. 1oi . Pscyipb, 
qm1.11do doixotr u ..... ~~~na.s do Hv:-- rl ~: J :.l,J1Gl.t'<). ::I.!Ht•mttl' qne esL:.t, P<Wa al.tingll' Sl~tt ftm e~-

vot. '\' ~f". 
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sencial, p::1ra manter toda. a fiemeza neces- Só por uma aberraç:ão de hermeneutíca' 
::;aria a. seus elfeíbs, deve depender, em todas só pelo pavor mesquinho que costuma ínva
a~ suas partes, do nunnento de sua o1·igem. dir a alma dos avarentoJ depois de assumi
De modo que, pol' uma compensação neces- rem um compromisso de desembolso, só pelos 
saria, da.s vantagens ligadas a uma vertente sophismas que frequentemente so inventam 
de dh•eito assim 'fixada, em sua formula, o para iUudir os movimentos da gratidão o da. 
instante, qtte a vüt nascer, rJo;,ânaí'ti sempre generosidade, qua.ndo arrependida, seria pos
o desenvolrn:rncnto pmtico dM cúnse~wmcias si vel quebrai' a homogeneidade des~e premio. 
do te(, ~ / o legd, omqúanto c;Ie não fm· rev ;- Podem-si isso apraz a, alguem-descer, 
gn.do.» por uma. profunda curva, das alturas de 

Bem! Sr.). membros. da c~mmi~são de Lc- um almirante, em pleno fastígio, comman
gislaçfio e Jtutiça., pn.recer-vos-ha. que ne- dantc em chefe de uma. esquadra em ope
nhum ~omm :;ntudor d1gno deste nom"', e.-:- rações de guerra., até conceber que o tempo 
tudando essa lei ;i lnz · .. os sentimentos ex· anterior, que a lei adscrevera a es~e erni
plosivos do momentC~ em que ellu. foi cJn· nentc posto como s·i nelle fosse d ::co1Tido, 
cebida., pesando em cada uma de pe1· si, o deve ser computado como si esse. !fr.meral 
valor da;:; duas parte.:; distioctas de que eHa estioesse na sifttaçr1o st.tl)(;)te·J'11a de ton milita>· 
::le compõe,-nenhum intcrpr3te llesihria. em desco-,nmissiorwdo, reduzido d condição -mais 
affirmar que uma e outrcL acham-se em es- pteem·ia dent:~~:: os se-us pal'es. 
treitv. dependencia e se completam: a p1·i- Podem! Mas hn, de salt,ar aos olhos da. 
i il '!ira, a proposição da Camara, a proposiçã.o critica esclarecid;~ e honesta, ponderadora 
inicial, estatuinLl.o o accesso,cdhidez do posto infallivcl e n,u~tera dos actos humanos e tias 
de almiNnte ao Sr. J Ol'onymo Gonçalves, c violaç~ões da justiça, que . o poder que assu
::t 8e!Junda, a do Senado, protra.hindo esse misse a responsa.bilida.do de uma semelhante 
:posto, esse accesso, a reversão á data remota interprota.<;ü.o desnatura1·ia a lei nos seus 
da reforma do beneficiado. intuitos ma.nifestrs, a .corrompel:'ia na sua. 

Ninguem de boa fé poderia pÔi' em duvida formula, na integridade e logica. do seu con
ClUe as homenagens, a.ssirn prestadas por telldo. 
servicos pl'oclamados insignes, creavam em Uma lei que manda reviver o tampo 
favor do militar·, a quem ellas se tributa- morto da reforma de um :1lmirante, pt.wa 
vam, uma situaçã.o excepcional, que visava todo.~ os effl~itos, não podia ter qucl'ido esba
m!<ntel· ·1w figura d ·vica do gro.d1.wdo, desde teL• de modo algum o valto viril e consa
o passado, reconstituído por uma ficção legís- grado pelo mesmo a.cto, e no mesmo mo
lativa, o osplendor, a ,ugnidade, o lustt•o, as monto em que, em to1•no dolle, tumultua
l'egalias o proveito:s po1• elle desfructa.dos, vam as homenagens da Nação, trLtduzida.s 
na.quelle momento, na alta. commissã.o do pot• essa lei. 
(jUO o Guverno o invcsth·a.. E~ necossario pt•ofcssat• a mais docidida 

Era. evidente quo, ao delibol'.:tr essa re- indifferença. pelo valor das leis, como actos 
versão rctroactiva, mandando-se-lhe contat· sobera,nos, para desdenhar do seu os~udo ou 
v tempo da reforma pam todos os cffeitos, seu pt•ognostico, a. sua psychologia, examiw 
como si esse almirante, como si esse c.>m- nando o seu text,o á luz das preoccupações 
mandante om chefe não cesga.s$e de o ser irnmate1•iaes do mejo em que eU a. gm•minou. 
desde a data. Om que deixou o serviço da ar- «A lei,-diz o sabio jurista que vo!i citei,
madu. ; é evidente que, ao traçar este plu.no a. lei não é sómcnto um phenomeno psycho
<le recompensa, o legislador não lhe podia logico ; ellu. é ao meamo tempo . e insr~para
querel' n.lte1•a.r o contorno hiera.rchico, nem velmente l.l:ID phenomeno social, ou antas, 
reduzil-o, nem amesquinhai-o. Aquelle que como sua. essencia p.-sycbologic ~ se achl eu
era, julgado moreeci.lor, no p1·esente, do occu- volvida, e por assim dizer, banhada em uma. 
par um podto de alto privilegio no quadro atmosphera. social, que lhe determinu. 011 · 

da armada nacional ; que nello era introdu- lhe pred&a, os contornos, ê necessario que se ' 
zido na plenitude das funccões a.ctivas de um analyse tam.bem este ambiente ·~Jital da lei.,
general de marinha,a.ssfgnalado por um feito ou .por outra., que se levem em conta certos 
de guerra, do inc:1lculaveis pt•oveítos para o elementos elttel'iores a.o texto interprotado, 
seu paiz, não pJdia ser hu.vido, no paswdo,l colloca.ndo-os em um contacto intimo com 
que se lhe restaurava, coi~o um offi.cial an· osto,po1•que som ellos sua. lettra ficaria mudQ. 
nullado, como um ocioso e desaproveitado ou não revelal'la sinão muito imperfeita-
parasita de sua nobre classe. mente a vontade quo a, domina.» 

A concepção, port.~nto, dessa retroactivi- São de uma profunda sabGdOl'ia as observa-
dado forçosamente l'ocebi:1, pela p1•opria ções com quo o eminente pensado1• discorre 
natu·reza das cousas, a projecção de sua sob1•e essa doutl'ina. da. razão jurídica : 

·situação actual, sem solução de continuidade .(( Ji:stos elementos c.,.:ltJJ·nos-continúa alie-
sobre to1lo o passado reconstituído. indi,pen~;wis a um:t l'ecunda. interpretação 
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cl.a lei, são de natureza muito varia.. Cum~ 
pre, todavia, notar desde logo que, para de~ 
t1etrar o alcance eminentemente pratico da 
lei, o interprete deve representar a seus 
proprios olhos, tão exachmente quanto pos
sível, as relações do f<.tcto que o legislador 
quiz juridicamepte organizar, com todas as 
ci1·cwnstancias que, as determinando, põem 
em· 1·el-et:Jo as exigencias ·>lwraes. políticas, 
sociaes, economicas, ás vezes technicas, a, que 
i1 disposição devia. satisfaz0r. App:.wecerá 
assim o fim proprio da lei (nttio le,ryis), que, 
seui rcvehtt• pot· si mesmo os meios que o 
legislt.tdor p:Je em obra para o realizar, per
mitte, pelo menos, comprehender mais ca~ 
balmente esses 1neios e descn volver-lhes 
os detalhes.» 

d-.mtro das for(,as do orçamento então cor
rel_lte: er~ destB fl?.Odo, por sua vez, cum
prida~ lm, no. ~ontwgente constituído pela 
p1'opos1çao ad(l!twa do Senado, 

E conclue com esta advortencia : 
« Independentemente desse envolucro, todo 

in ti mo, que constitue c:Jmo que uma ganga 
ínseparavel, do texto mesmo d:1 lei, desdo~ 
bra-se, á observação do interprete, o rneio 
social e juridico de onde a lei su l'giu, deter~ 
minado pelos precedentes historicos, pela 
occasião precisa. da lei ( occasio legis), pela.s 
concepções reinantes no espírito lle seus 
autores .•. » 

Agora abri os .l'lnnaes da Cama Pa o do Se
nado, nas sessões de julho de 1894 ; ahri-os 
com a rectidão moral de quem procura extra~ 
hir uma. sentença da pureza de sua conscien~ 
cia., e mo direis si houve jámais entro nós 
hymnos mais arrebatados quo na.s justifica· 
ções dessa lei com qua o Congt•esso laureára 
o Sr. Je1•onymo Gonçalves! 

Illuminae e.,sc texto com as ir1·adia.ções 
daquelles dias febris, em quo o paiz, pouco 
antes atormentado, via por fim chegar, tra
zida por esse het•oico mensageiro, a paz dos 
lares o a ordem em todos os dep1u·tamentos 
do Governo ... 

Pouco tempo, entretanto, decorreu após a 
promulgação dn. lei 30 de julho, que como
l)aram a surgir embaraços á sua execução. 

Cumpre notar quo essa lei foi sanccionad::t 
pelo Sr. Marecha.l Floriano·Peixoto. l;-toi a 
elle qno coube dar-13e a primei1·a execução. 

O chefe de .Estado que sancciona uma lei 
é o melhor de seus interpretes. A at tri
buição constitucional de vetal-a, ou de refe
.renclal-a, colloca-o na attitude do um quasi 
cJllaborador. 

Como entendeu-a elle? Como a exocutou ~ 
Notae bem: 
Decreton a re'!ersão do Sl'. Gonçalves no 

posto de almirante e1foctivo ao quadro 
activo da armada : Era assim satisfeita na 
iei a, parte quo nclla tinha a p;·oposiçcto da 
Oama;·t~. 

Si o Sr. Marechal l<'lorü\no não completou 
o pagamento, correspondente aos annos an
terlJres ao do exm·cicio em que esse paO'a,~ 
mento se saldar<~. foi devido a se tee vot<~do 
o necessario credito para is::;o, na lei orça
menta.ria de .?O de dezemb1•o de 180! (art. !)o, 
n. 4) paru. 1895, e o S3u goveeno coss<tra. 

O Presidente da Republica. dcn:wu, l}Ois, 
traçu.da a in(;orpretação da. lei. Deixou-a 
mais que traçada: dera-lhe execução no i!Cn
tido da sua roa.! inteUigeoeia. 

Veiu o anno de 1895. Em SPis mezes ape
nas, decorridos ua. data do docr·eto legish
tivo da reversão, i:tS circumstancias tomu.
l'am um cm•so inesp1wado. 

De entãop<.l.l'a cá,principiou essa peregrina
ção f'asthliosa d.e um alto sorviuor da Naçã.o, 
para reivindical' a propriedade contida na 
doação que a lei lho outo1•garp.. Esta.va no 
se11 dleeito. Da.di vas leg ws ni:í.o se revogam. 
Os actos que as diminuem são glosas tardias, 
~onstituem eshulllos, e os csbulltos são lesões 
qae o direito manda reparar. 

Da.quella dal,a em deante, comoç~ou um di
luvio de duvidils, de consultas, de pareceres, 
acompanhados <las inevitavois dila.ções. 

O primeiro estorvo veiu do um pr.o·ece1· elo 
Conselho Naval, em 1895. (Vido Rclatorio do 
Ministerio da. Ua.rinha.) 

O ConscUw N'aval <.tcholl oiJscU·I.,t a lei du JO 
de julho. Opinava quo,J.entre todos os effeitos 
na contagem do tempo da. reforma do Sr. Jc
t•onyrno Gonç:ll.l ves, se devia. elimin.ar pel·em
ptoria.mente Hí•t e{fdto: o de se lllc pagar, 
por q ualq uur t.itnlo, a t.lif!'erença de 't:cnci
mentos. 

Para o iiiuSGPe conselho-contar o tempo 
de sor viço do um funccionario publico não 
se cornpu.dece com a idéa de se lhe abonar os 
honorarios legaes desse serviço. Era uma 
nova doutrina da mathematicu. otricial, appli~ 
cada como wn feeio ás jncontinencias do 
Congrosso Federa.l em expansões de patrio
tada. ... 

Demais,- ponderava essu. consulta., - si 
c1uorem dar pt•oventos pecuniarios, corre
spondentes ao tempo do serviço que se 
ma.nJa calcular· pcu·a todos os effeitos (a ex-

Depois, 1n<tndot~ pago1· (Í.qHeUe almi1·ante as 
rliff'e;·enças de sotd,o e gratiflcaçtio de com
mamlo, e?Jt;·c o seH po~to c o de sutt ,·efin·ma, 

pressão e1•a m1.tito vibt•ante para que o illns
tl'O consolho não lho dósso ouvidos), si.-· 
dizia. ello-é Jbrç~oso, anto o texto da loi, da.t• 
vencimentos áquello cujo tempo dLJ l'oformtt 
se alvitrou como p:t,ssado em acl,tvidado, d1-
ga-se quaes as tu.bella.s do gt-t~otiflotlÇiitnt (uot.o· 
se bom, de gl•a.tiftca.çõos) quo düvom pt•ovaJ(J• 
ce1• para o calculo, urna voz quo o~-:~u.s t,l.~
hellas :if~o mul~iplas o Vl\l'ilWois, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:20- Página 22 de 26 

708 ANNAES DA · CAMARA 

O Sr. Mar·echal Floriano, muito menos 
versado na dialectica subtil da. -contabill-' 
da.de, e com a sua habitual inrlifi'erei:u;a pela 
metaphysica, não dera pelo emlnraço, to
mou a gra.tificação na. escala. condi.i!ll<-1. com 
a si tuo_ç3,o do premiado. -

Esse pa.l'ucer produziu os seus resultados: 
o Poder Executivo recu.~on o pagamento que 
a lei de 20 de dezembro de 18\)5 mandava. 
effectua.1·, em execução da lei üe 3 J de julho 
do mesmo anno. O credito oJ·ç~amenütrio, a 
clle deseina.do, ficou, pois, som utiliza.ç'5..o. 

O Sr. Gon<,~al vos 1·oeorrou então ao Pudor 
Judiciario. Scn tença contraria, na primeil'a 
c na segunda instancia,. 

Desta. vez. <1simples perplexidade de um 
ronselho, apemts consultivo, da marinha, se 
tl•ansformou em um caso ju1gauo do mais 
alto tl'ibunal judiciario do paiz. 

Mas a ma teria do lítig,o não era de direito 
commum. Trat::~,va-se do jus s ·~ngulw·e. Em 
assumptos desta ordem, como na interpre
tação dos actos juridico.:; unilatoraes de 
doações, a vontade do d.oa.dor prima 5~obre 
a. autoridade dos ma.gistra,dos, ~eja. qua.l for 
a sua c<J" tegol'i<.~. 

O àoa,dor era o Porler Legisbtivo ; este 
era, pois, o supremo juiz. 

Sm\ intervenção foi posteeiormente invo
cada, e elle se pronunciou nos termos da lei 
rle 12 de dezemb1·o de 1900, que assim reza: 

«0 Congt·osso Nacional decreta: 
Art.l. o Fica o Poder ExecntiYu autorizado 

a abrit· o credito ncccss:wio pa,ra. o pag:t
mento, ao almirante Je1•on~·rno Francisco 
Gonç:d.vG,), da üit1'erença. do vr:mcimeHio:: desde 
a dat<1 do stm reforma r~Lé a tle su~t l'ever•são 
ao servi~o activo da a.rmarlu., na. conf'orm,:
clarlc da lei n. 199, de 30 rle julho de 189·1, 
calculados pelo minimo das to..'•ellas . que vi
goraram. JnPante o menciona.do periotio.>• 

Esta. lei punha ca.bo c.ts dn vielas fundamen
taes: lJOI' um lado, restabelecia o effeito 1·e~ 
mu.ne1·o.to1·io que os eon tradictoros da lei de 
~-10 de julho se obstinavam em lhe recnsn,1•; 
por outt'o lado, indica.va o processo de con. 
tabilidadc pwa determinar com e:mctitlão a 
quantia devida pela. dadiva. 

E' sanccionada a nova lei. O Sr. almil'ante 
Gonçalves diligencia receber. 

A differença de vencimentos m~Ynta u. 
188:406$; a. quantia, porüm, quo se Hw des· 
tirw. p:1 :•;), e. ;~se pagamento desce a. sor apem\s 
de G7:093$1:3t-i. isto ê, 65 °/o menos do que 
U1e ora• devhlo. · 

Nunca si? proc.edel'a entro nós com :::e-rol'i· 
dade mais dnsca.birh. 

Comu so vê, pnl' monos supe1•sticiosos qne 
quEdramo.• ser. os accidentes desta pencloncin. 
n.eahn.l'fuJ 1Hri.' nos f;t,zer aereclitar que a -loi 
do :.H1,<l1: ,)uUw 1oi InspÍI'<l.d(). p1)1• rd~nmttpo-

testado da familia dos duendes malignos das 
lendas scandinavas, que offerecem thesouros 
aos viajantes incautos e depois os despojam 
para tortural-os de lmmilha~ào, de cánsaço 
e de dor .•. 

Agora a lesão mudou de rumo. O inter
prete coseu-se â oxpressã.o--:-vencime i'dos pelo 
minimo das tabellas-e da,lli concluiu quo o 
pagamento devia se limib.r ao soldo s imples ~ 
de 1884 a 1891, e ao soldo de adclido ao qucn·
tel general, do 1891 a.t'é á data da rever.-Jãt,;.. 

Quer dizer, em ultima ::tnalyse, que o Mi
nisterio da Marinha entende a,goe •,, fvrçando 
a significaçãçi technica do -..-oca bulo, que vei\· 
cimentos de uma. patente podem consisti r em 
meros soldos. 

Meros soldos, sim, porque os subsidias doB 
officiaes addidos aoQuu.rtel General são fi:.;:os , 
inalteraveis e, :portanGo, são verda,d ,~iro :::; 
soldos. 

O Sr. Gonçalves oppoz a esta excentricr\ . 
exegése as seguintes ponrloraçõe-3: 

<<-Nos paizes em que o go-verno se faz 
pela harmonia dos poderes, como dogznatizv. 
a Constituição Bt·asileira ; aquelles em CiUO 
se evib entre estes a gnm·ra, pouco ruidos11, 
mas nefasta., do:; desentendid<Js, a. devoção 
pela. lei nunca lhe a.ttribue pa.l<1vras inuteis, 
C::tdn. uma das expressões do seu texto con· 
corro para o seu entendimento, como a mai~ 
tcnue partícula de um corpo contribue parr~ 
o seu peso. 

Nã.u é por demais repetir quo, si o legb
lador, no caso que uos occupa, ti ve~se em 
vista dotar o supplicante apenas com as 
rli((e1·ença:: de soldo,tol-o-hia dito em um traç:o 
de penm~. simples;clara e precisamente, sem 
cirenmlocnQões nem refolhos. Sua -expressão, 
porém, ufw í'oi essa. ; e, não o sendo, não é 
licito abandonar o signifieado natural das 
paltLVl'~ls pot• elle empregadas, para refugir
a outt•;:ts de que lha seria. fn.cillimo servir-se. 
e que, no emta.nto, não empregou. 

Pai'a chegar a esse resultado, seda. pPecisu 
admHtir que, erl:} 'principio o conceito geral 
d.a retribuição do almirantado, tomado no 
minimo das ta.helLas de seus veneimento~ 
funcciona.es, se reei tlZ tão só mente ao soldo. 

Sem duvhla., tempo houYe erü que um at. 
mirante potlia D i.tda mais percelJBl' qu8 esta 
pa·rte d·os vencimentos do seu qua.dro do ho
norarios. Mas, cumpre observar que essa si
tm\Qão foi rarlssÜUi1 e excepcional n. Como 
esp.oradíca e rar<.l. 1 eUa não póde serYir em 

(') Pú.le-sf~ afi1rmal' que ntmca houve neste 
p:lir. almirante nlgnm reduzido a simples soldo. 
o Se. i\Iarqne:~, elo rl'amandaré, a que'm SG po
deL'.Í:\ n.tlrilmil' eSSit situaçiiü 1 não deixou jamai.; 
d <:l i()l' comwissões uddictns ao S"\U alto poste, 
como n.iúd::in~e decrtmpo do ox-Imperadot• e ~Ii
úislt·o do Supt·emo 'l' rihunal Milita1• (ConR<•lheit'll 
de <.hel'l"ll) . 
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uma crítica sã., como tJ'PO ,;, noç,ão dos ·ven- elemento::-: se m.oskara.m ineffic:ues. não era, 
cimentos daquelle alto cargo da mal'inha. nos textos la.tino5 (lHe ha,vi::l,mos de JH'vcural· 
O almirante reduzido ao méro soldo seria, um o remedio. 
m.ilitar <."Lrredado do sot'viço, um survcútuario Este~ conceitos são ve1h·J::: tonkos il<.L alma, 
inactiv-o, desaproveit<tdo, ternporariamanto human~~. de vi.rt,udc: cxtínc ~; a. on ~lnvl•!o.~<t, já 
eJ!JDUllado. Quando se concebem, pois, os «ven- substituídos por outr<1s m!'dicin : ~:-;. 
mmentos» de um almüante, associt:l,·se-ihes Entl'etanto, ~1.lguma cousn, ma,i~ l\!Speitavel 
necessal'ia,mente, !( p;-iori, a idé;L elo exerdcio -üo que isso foi all~~'gado. c mesmo <~c; ::üm a, 
do seu cargo, pela simples razão de que a lei hm'mene;ltic~" otlicia.l conservou-~. ~·. iP.a.ba
não c1·eou almü•antes para não e:'\ercet•em o hvel. 
almira.nta.do, corno uma figura de decoração R(·firo-rne. :i. ~ iil{ol·;;-;,oçi; , ~s snlir~it. a.r.b~: p01~ 
n.galoada, para. ficar <tlheia <tS commi::;sõcs es!,a Ca,mara, e <.t eüa. p1·esC!!clus p .!liJ ;vrr,Jn·w 
ou funcções da alta administra.ç:ão activa, JiinisteJ·io da Jiw·in lw. 
na esquadt•a do que f;_tz pat·te. Tào ve1'da- Essas ínfo1·ma.ções -:el'Vi!'~tm de ba.::;e ü lei 
deiro é este principio que a legisla,çã.o l'e- de 12 dn dezembt·o du 1!100. O intee1n·ete ou 
publica.na aboliu o typo do simples a.lmiranl;e o executor não podia peoscindil· de consnl
assoldado, atL(lindo ao Quartel-General os que ta.Lts, si o seu proposito fos::-o COl'l'e:.::po1Hler 
:por cil'cmnstancias occasionaes não exer- finlmento ~!.OS dic ~ames dcs~a lüi. e:-: tlld<\ndo-a, 
cerem outPas commissões da pa,tente. na:3 :ma.s origens. · 

Portanto,de::;de que se allurle a. uem:imentos Da\h a pel'plexidaLh quo irnpcclin. o cal-
do ca1•go, envolve-se implicitamente a (un- culo dn. clifl'el'enç<~ du vencime;itos do ll.lmi
cçcio elo ca1·go. e pol' urna conseqneocia ra.nte Gonç:al ves, em face da, v<tr-ieüadc llé\S 
ü•resísti vel, a. ftincçi'w do c<u'go pr·e::;uppõe a tabellas de !JI' (.dificaçucs <lm'<tn~·c o.,;; i t t~1mos 
retribuição d<1,S ta.beU<1S que lhes corl'e- de ::; u;~ r·ct'oemJ., a C amara ;;;ent,i u a neces
Bpoudem, istu t\ soldo e [Ji"ati[i.caçt.T.o. :-:.id<td.c :lo .se in toint.l' do ~fillht.r . , cb \Ia-

Cooseguiuternonte, a lei que 111<1tHla pr~g·ar l'inlta ib. sommn, em qLte importav:1.:n e:ssas 
os vencimeiitos a um almirante nfi.o pôlle ditferença.s, segun1lu :.L::; laúe/l.as iiWJJimw: o a.s 
ser eotend.itil1 no ~·r.ntido de reduzil-o ao tabe!h:; m iJIÍílws . 
simples solJ.o. A intelligoncia contraria nm- O illnstre Sl'. a,lmiran Lo Eli b :L'iv Uar
tila a cone •pção do cargo e vlola. o direito bosu,, on t.ão na. pasta cln. L\[a.l'inlt:t, c~Cttdiu á 
patrimonial do indivíduo. ·;·eqliisiçfto da Cam;u·rt, envittodo·lh l oi! ~ lous 
. .:\.. diffi~uldaAe, _no caso d.o supplica.ote, c~n-j mai>P •:;, ac~~mpa.nl:tarlo~ de um ollir~lo, nos 

8lstw. om detet•mrrHn' qna.l,dentl'e a,::: funcçoo . .; termos segmntes: 
dv, pttt.cnt.e. fô1'a pl'Pmeditada pelo legislado!'. « ~Iinisl,cl'io fh ~Iarlnhtr,-Capital F'edul'a.l, 
Ora, a i nulea,;ão q ne ellc fez das « té~bell~t,s :?8 de ,utomb o de !HtJ5. 
mínimas» ;:;e i"Ye de condnctot• seguro, dcnlif'C Sl'. lo Secr•nt t.t•io da. C:un;tL'<L do.:: Dnpu
é!..S fuocções e stw.s eommissões, lHU't\ adoptt~t· tatlos- S:.~l:i:-;!':tzontlu o qlt:) rctluisitits!.e::> crn 
n.qnella. que tiver n. remuner:.t,i~ã,o ma.is u~- ofiic:io n. 2~5. fle lO do eot'rentc, pas~o {t,~ 
cas~a •• » vu:;s1s n1ão::> as lne!u:-la.s nüt:t.s rctct·cnt.os :w 

Estas <1dvertencias t'espeitosa.s, dirhi :as ca.lcu!o i.L<t~ va.!IGagi! IH ,w ;,w.dmo e 110 mi
ao critel'io a.dminisü'a.tivo do St·. atmir:tnte Yli-Jrw, c1uc poderi:un compdir :.to ;Llrnirante 
Pinto da, Luz, ex-.Minístl'o da Ma,t·inha, fiMI'aLU .reronymo Fl'anci:-:;r:o Gonçidves dlll':l.ntn o pe· 
Bem resposta. riodo deconido ,L<t data da sua reiorrrw. até 

« N~tlla jzwis i'atio,-diúu, J-forlestino-(mt a, da. sua, reversi'í,o ao serviço ;wtivo. 
ceqttil(t.S úenignitas palitur, ut qH1·~ s(clubrite1· Saude e ff'n, te1·nüla,de. - · Etisüw·io Josd Bcw-
p,·o Htititate ho1;vinwn int?·od~tcwttH-1', e a tws i.1osa. 
rlm·iom irileí'pí·etatione cont1·a ipsorwn eom
·modtbl~ p;-oducamos acL sever·itatem. » 

'< Nurduunarazfí.o jtll'Ülica., nem a,8 sugges
túe:' dll. O•!Uidarlr3 tolOl'a.m titiO intm'pl·eternos 
com uul'OZit a.quillo quo ~alutarrmmr.e se es
taholt.Ju<~u um utilidi~do do :LI ,!."llem, de rnodo 
(j,U8 H llO~~U. S()Vill'idtLdO lhO VI~ diminuit• OS 
proveitos.» 

Nü.o luwia. lltililhlrt\o ulgtllna PlU. invocM· 
as antigas ~ont111H)u.s, JII'Olllulgiltl t ~s prJlo g-onio 
dos .jUJ•.í::;consnl to .~ l'Otnanos. 

Quando toda.s a:-; l'll.Zõos üolhidtt!!l na. pvo
pl·üt uo.r.ureza. de uma lei cspoclul d(~ rnot•al\ 
CltH3 se dove entender com a benevolnnoit~, 

. com a latitude que a inspil'ou ; quando os j 
seus antecedentes e <1. convergencüt uo outros 

J.Vota dos oenc;·imenlos que - no iiUWJ·imo -
poclui"iwn con1peti1· o.o S1·. almiro.nle .Tero
aymo Franci.<;co Go·nçal'oes no perior.lo rle 
16 de julho de 1883, em que ('oi 1'efonnado, 
a 20 dv sete·mbro de 1808, em q~te ~·ewJ1·teu 
,w se1·viço activo da a1'mada, tendo-se em 
l)ista, para o abono elas yrr.!lificaçüc:-;, as 
t,dJellt.u; de (dl'e,·eü·o de 1/?72 (j janeú·o de 
1891 

ÜL' tltilica~l:"io 

Dllfm•f.lnQtt do soldo de choCo do 
Clilqua.dP:.L par•n. alrnit•~tnto., 
1le 16 do ,\unho (lo 188:~ i.L 20 
\h• ;;oloml1ro do lHOS, lirJUirlu 
·~ c Í!rlJlO~to !le 2 <>f .. ....... . 

V r:nc)mtll\ tol', 
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Gratificação como comman
dante em chefe do citado 
periodo, liqu-ido do imposto. 237:209$160 

------
272:317$095 

Segunda secção da Contadoria da Marinha, 
18 de setembro de 1895.- Pelo chefe de se
cção, o 1 o escripturario · Frederico de Castro 
Mene.zes.- o· r o escripturario, JH!io A·u.gusto 
Pm·eira da Ozmlw. 

Nota dos vencim.entos que -no mínimo
y:I:Jderiam c01npet.i1· ao Sr. almirante Jero
nymo Fnmcisco Gonçalves no pe1·iodo de 

. 16 de abril de 1883, em q1te foi 1·e{otmado, 
a 20 de setemb1·o de 1893, em que 1·eve1·teu 
ao se;·viço activo da armada, tendo-se ern 
vista, pcwa o abono das ,r;ratificações, as 
tabellCls de {eve1·eií·o de 1872 e jane~:ro de 
.1891 

Discriminação 
Differença do soldo de chefe 

de esquadra para almiran
te, de 16 do junho de 1893, 
liquido de imposto de 0 /o .. 

Gratificação como comman
llnnte de força e om chefe 
no mesmo tempo, liquido de 
imposto .................. . 

Vencimentos 

::35:107$935 

186:406$756 

Segunda :secção da Contadoria, da Mar( 
nha, em 18 de setembro de 1893.-Polo chefe 
da secção, o lo escrip·tura.rio Frede1·ico de 
Cast1·o Jfenezes. -0 1 o escriptura1·io, .Julio 
Augusto Perei1·a da Cw1ha.» 

Não h a am biguidades nestas infoJ'lllé.tÇ!Ões : 
O Ministro sabia de quem e do quê se tra

tava. 
A lei de 1.2 de dezembro, acceito' os escla

recimentos da mais idonea de suas origens, 
foi, então, calcada sobre elles; adopta-lhes 
as indicações e consagra-os expressa.mente. 

Estas informações eram, pol'tanto, ele
mentos preparatorios,esseociaes na formação 
da lei. 

« Si tomarmos na devida conta-diz o 
preclaro mestre de cuja obr·a tenho extra
ctado tantas indicações preciosas - si to
marmos na deviJ.a conta a idéa geral, que 
expuz como devendo animar todos os pro
cessos de interpretação da lei escripta; si, 
vendo na sua. ua.scente o que ella é essencial
mente, e por sua natureza; isto é, uma sim
ples manifestação da vontade humana (in
dividual ou collectiva), si a missão unica, 
impor:;ta a seus interpretes, consiste em cles
co.br-i?· essa '"ontade para. seguir-Ih(' l'esoluta
mente os pt•eceitos, o uso dos tmbaf.hos p1·e
pr.wato1·ios tonw-se de f,odo em todo Justifi
cado.» 

E accressenta: 
<<Uma consideração do mesmo genero faz 

igualmente percebor que n. exposição de mo
tivos, o relatorio que precede um decreto, 
actos em,ano.dos, officialmente, ao men·os, de 
u-ma só 'IJOntade humana, senio, de m·dinal"io,. 
mais decisivos para a inte;'J!tetaçao das leis 
que proprios trabalhos das commissões ... » 

No caso vertente as notas do Ministerio 
da Marinha eram mais que um subsWio pre
paratorio, constituíam um depoimento re
vestido da mais veneravel autoridade no 
departamento de sua competencia. · 

Allega-se, porém, ago1•a, Srs. Membros da 
Commissão de Justiça, que a informação do 
Sr. almirante .. Elysiario Barbosa está er-
1'ada. / 

Errou o MiFJstro, errou a Contadoria de 
Marinha; e si estes desacertos se foram em
beber na lei, importa descurnpril-a, rer.tifi.
cando-a em sua. execução. 

Ahi tendes uma theorüt do jurisprudencia 
politica que, si prevalecesse, daria um bem 
triste padrão do nosso discernimento em 
ma teria de governo. 

Em primeiro logar não huuve erro algum: 
O illust-re ex-Ministro, Sr. almii'ante Elysia· 
rio Barbosa limitou-se a responder <L requi
sição da Camara, nos termos explícitos em 
que lhe foi endereçada. Não se perguntara 
ao provecto funccionario qual a quantia mi· 
n::mo. que JJOdia tocar a ttm alrnii'ante. 

Requisitou-se-lhe informação sobre guaes 
os vencintentos minimos que poderiam compe·· 
til• ao almirante Gonçalves, em execução da 
lei de sua 1•eversão. 

Si a interrogação so formulasse do pri
meiro modo, o Ministro da Marinha não te-· 
ria hesitado em declarar-nos peremptoria
mente : «a menor somma. devida . a um· 
almirante consiste om ·urna pa1·te dos 'IJenci
mentos nddictos ás funcções desse cu•go -'- a 
sabor: o seu subsidio fixo e lnalteravel, o seu 
soldo. 

Mas, como tal nã.o foi a questfío; como seria 
um insigne dispat•ate inquirir da oscala mais 
baixa de vencimentos do almiranto, sem tor 
impli.cita.mento excluído o soldo de pet' si só, 
peJa obvia razão do que n11o ha tabelta mawima 
nem minima de soldos; como, além disso, o 
Sr. almirante Elysia.rio, o proprio autor da 
consulta ao Conselho Naval, sabh~ que. 
as duvidas suscitadas na execução da lei.. 
de 80 do .julho versa.l'<Lm tão sómente sobre 
a vm·iedade 11as tabellas de gratificações, todas. 
coexistentes com o soldo fixo; -em summa: 
como os esclarecimentos desejados para o 
procedimento ulterior do Poder Legisla~ 
tivo so referiam designadamente aos ven· 
cimentos do posto de almirante, considera~ 
dos a pl'iori na concepção do e"ercicio actÍ\'0-• 
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e integral desta alta, patente, quem errou mente o estado do esp·irito historico do lof1!.\
não foi o escrupulosissimo funccionario que lad01·, 11a medida em qye elle detenitinou ·"'': 
rcmetteu á Camara. o calculo inspirador d:1 ·vontade sober·ana. » 
lei de 12 de dezembro. 

Erraram, sim, os que, devendo conh~cer Erro, por(•m, nã.o houve, como se acabc··J 
que as informações do Sr. ex-Ministro Ely- de ver(·). 
siario Barbos:t foram o elemento prepari1- Essa objecçKo (· especiosa ou pueril. 
torio, substt\ncial e intrinseco da lei de 12 de 
dezembro, pretendessem que esse acto legis- Em primeiro loga1• o texto das leis ern 
lativo está contaminado pelo vicio de um questão não autorizam o cxocutor a. fazm· 
erro original, insinuado nos di.tdos 1.Ie sua cotejo entro as duas situações, nem a su1\
fornnção. trahir em uma para. guêtrdar equilíbrio co~!l 

As leis não erra.m, emquanto leis. Quando a outra. 
nellas se incutem factos inexacto.3 e idéa.s Depois, quando foi vota,do aquellc premi•J, 
falsas ou condemnadas no dominio especula- com a revalifiação do tempo pa~sado na rl'-: 
tivo da. sciencia ou da moral, taes factos e forma, o legislador, que galardoava o bone
idén.s assumem, não obstante, toda a energia ficiado, com o posto supremo na gerarcltia 
do direito obrigatorio, emquanto perduram na.V<Jl, não podia imaginar que a revcr;~ãu 
nos seus textos. legal â actividl!de, então tl.ccretada, so trad.11· 

«Todos C;3tes elementos-escreve FRAN"ÇOIS zisse, após, em inactivillade de facto, ftcand.c· 
GENY_:_discorrendo :~obt·e a, ·influencia, dos eUe pcrennomentc n,Predu.d.o do exorcicio in· 
trabalhos preparatorios das leis-todos estes tegccd do seu c:1rgo. 
elementos e outros que se lhos poderia addi- E em conseiplencia: 
cionar pa.recem-me mui legitimament•J em· 
pregados para arrancar ao texto legal o seu Si esta ultima situaçoii > lhe desaproveitou 
enigma, ou para melhor sondar-lhe o pen- os sm'viços, lho reduziu os rocur.::;os, af;ts· 
sn,mento, com a condição apena" do quo elles tn,udo-o da'3 cJmmis.~ões a,dstrictn,s :i sua alt;,, 
contribuam positiva.mente partt descoln·ü· patente, tudo isso ca.o n::\ e..;phet•:.~, do podot· 
a vontade do legi.-;lc!dor. I:::so quer dizer que discrecionlrio do Governo, dentrl) do sn 1. 

não se os deYo ter em linha de cJnt:1 sinão comp ltonch, sem iunuencia · aJguma l'etL'L•
na medida da imp7·essCío .mbject.iva que olle.s specGiva no acto le ... .dsla,tivo d<.t roversã.o t· 

consigam revelar nos auto1·es da lei. das vané:Lgcns a clla encoepora.dns, dont:·o. 
Sobre este ponto de vista-contintía o pot• sua voz, da compotencin.. soberana d . .~ 

celebre jurista-cuidar-se ha mnito menos Congecsso. 
de saber quaes ern.m exc!Ciamenla c o~jectiva- Do con i.eario. a O!lca.lr.t da mercô instit.uid:l 
mente, os precedentes tocuntos á. questão re· em leis ctno vh-em pot· si mesmas, e du. st~n· 
solvida pelo texto, do quo do coohecor . t 
ns ideas su~ject·ivas que dolles tlzel'i1 0 legís cç?í.o do seu contcudo, e~tat•ia su.ioi.a. :.L Vi't· 
1 l .1 • riar sogundo o arbikio arlministrati vo; i3t) 
c~(n~~!r~~a ~>nuuzil·o á decisão quo cst.o qmz tJ,aquclla escala. s~biria. si o Govet·no quize.::;.• 
Portant~ meus illustres coJleo·as anda 1 du.r boas commis~oes. ao Sr. JOl't.JOymo Gon· 

desviado 0 'interpro~e que deslo-cl'::>a1•,' do lo- Ç'alves, ou dc.~cerm s1lhe 1·ecusasse. . 
gislador para, 8i, a influencia subjecti v a do Co_Etu.r_, com tae~ fundamentos •. ~5 % :1 
pensamento visceral dtt lei. tloa.çao •. <· leval' rntuto longe a p:t1x:a.o pr.l.;.. 

Si ha orl'OS inoculados nolla, si ella, ger- symotr1a ... 
nünou de um erro pr•eexistente, cumpre ao o sr. .Jeronym·> Gonçalvas, ent rotitnt(J. 
oxecutor ttcata.r es.~e elemen t;o\ p.>r mais detido ainda uma voz pu r novi1 barreir·u. 
impuro quo olle lhe pareça. creada pela ultima phaso da interpt•otaç:i.o, 

« Sabe-se llo,io, por exomplo,-con t,inút~: o que todos presumiarn para sompr·e banidu, 
magistral csci•iptor-q uc mui tos textos da voltou 11 camara, em petição rocen te; poli i li· 
theoria das obrigações no Codigo Civil (o lho esclarecimentos. A illustr·e Commissii.o. 
n.rt. l.l3i, sobro a medida da f'altu. contra- de que fazois parte, p1·esidhia pelo prestan te~ 
ctual. osa,r•ts. 1.142, 1.205, 1.272, 1.290 e 
outros numeras) não se explicam sin'<V, por 
uma falsa comprehrmscro dos tOJitos romanos, (') Ouvimos opporcm <i contagt.1m uo tompo 
quo(} fo1•çosr>, todavia, accoitar tal e qual, da reforma do Sr. Gonç\alvos por quota,s, 
como base das uisposkões quo delles nas· superiores ao soldo simples o ao soldo de 
cern.m... addido ao qual'ttJl gener,tl, a oh,jecção do 

De uma maneira. geral, pois qut\ndo sa faz que, si assim não fôr:t, aquollo u.lrniranüJ 
inte1•vir a. hist,oria pa1•a oscla.reccr o texto perceberia mais durante o período r/o .. w.a úw· 
da lei, nt.ro J, e n((o deve set, a zm1·a 1u.wdade ofividal},~ do qu·.> JH'eStmtemoof(}, apds o swi 
b.istol'ica quo importa pesctuizar•, mo.s tt'Io .~d· ?'evei'Slfo, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201512:20- Página 26 de 26 

ANNAES DA CAMARA 

B talentoso Deputado que dirige hoje a pa -ta 
do Interior, v Sr. Seabi·a, deu este pa,recer: 

,,,N. 69 - 1901- Parece~·- Jtdga que n!i'O 
carece de interpretação a lei n. 729, de 
12 de dezemb·1·o de 1900, que autori::a o 
Pode;· &;ecuti-M a abrir o c1·ecWo necessa
;·io pa'r·a o pagam,ento. ao almirante Jero
nynw Franc-:sco Gonçalves da ditferença 
de 1'encimentos desde a data de SH(i í'e
fm·rna até a de sua ·reversao ao se;·viço da 
armada 

O almirante Jeronymo F. Gonc,:a,lves 1'1?
q_uer que o Congresso, interpretando a lei 
n. 720, rle 12 de dezembl'o de ! 900, declare si 
'~ expressão - dilfercnça de vencimentos .:
foi ahi emprega,Ja como equivalente a-cliffe· 
:··ença de soldo- para o tim de lhe ser pü,ga 
;~peuas a, dilferenç.a ele soldo. 

Parece á Commissão de Constituição, Lu
gisia.çilo o .Justiça quo, distinguindo as leis 
em gcr::tl entre soldo e venc.imen to, cla.l'<1-
mentc nã.o se refere :Lquella lei ao sold1_1 
quando expres;::amentc so·refero a ,-enc:i
~nento:3. Soldo e vencimentos são con.-as quo 
.se. d1:~tinguem, com a eFpecie Jo genel'O e de 
tal sorte que dizen,Jo <:1 lei-difl-e1·ença de 
't!enc~men!os -- não so lhe póde <~Ltl'ibuir 
'!lH.~rc!' clizcn'-di;f!'e;·e;lça de .soldo .. 

O in 1 uito do lPgislador 1'tJi, pois muii;o c.Ia,
:l'amcn te, tltw o potidcllléLri o fosse pngo dos 
iiencimentos de seu posGo, quer dizer de soldo 
•3 {Jr·atij7c(lçtlo da co;;n;za;ld:j, pelas ta.beL!a.s 
mininLJS, canto m~ds, qua.nto foi :L divel'~i . .la
de das t.a.bella,s de gl':üilica.<~iio que deu log:~l' 
~i_quolla. lei pn.r·a a. eo:;pecific:,.ç:Io de qual 
dollns devia senil' de base ao eal~11lo d.IJ 
paga.mcntu do peticioni1do; e por is;:;o t~ <te 
:pa.reefl' a Commissão que na,da hu. <~ in
~eqn·otar onde tão cl::tro (~o pensa.men·co do 
legisl:J,dur. 

Sala rl<L:) Commissões. :Z de dezmnbeo de 
1901.-J . .!. Se11u;·a, pl•c:-:idonte. -Ltti.:. Dc
'·íiÍ'II(Jw:s, l'Ola.tor.-Fi·er{e;·ico {JJ;-ge~. -F', J.";. 
lenlittO.-:li·t/w;· DJnw·:,--'1'r3ixei;·r1. de .~·,1. 

Este pa.re~~er, tumnimement.e assign<J..il'> 
:pela Cornrnis~ã.o, fui, sem debatn, nnaninw
mente votado pela, Ca,mu.l':L 

A CiJJUinissi1o de Marinha, o Guerra, tlü Se · 
nado pt·onunciou-se no mosmu sen r. ido. 

Er•:t um subsidio u.echivu. Pois, mc:!ruo 
i~Ssim, impl'Oficuo ! 

Tomos, pul'ta.nto, ·em fnmunu., e::;ta pe.e· 
speetiva: -a lei, de um lado, seu~ ante :e 
<lences historicos, seu ol':lpil'ito, seus elo·
mentos do formw.~ão, a.~ t·epotida.:s a.tfil'· 
:tnacões latitudinu.r·.i~ts om a.ct.os logislati vus, 
a. expr·essi.i.o manifesta, in<~oncnssà de sons 
autol'Os, os twtos do Choro du Estado (!IH~ a. 

sa.neclonou e deu-lhe a primuira execução ; 
-e de out.ro lado, em cm•rento adversa, o 
seu interpr·ete ... o seu interprete, que re
,jei ta como agg1•egação despNlSi vel todo 
esse humus existente em torno de suas 
raizes ..• 

Não ha cn.so em que mais se justifique a 
funcção constitucional do parlamento appli
C:Lndo {t protecção lei.:; oriundas de seu seio. 

E a de que se trata é uma. da.qu.:.::llas em 
quo o respeito ao acto legislativo entrela
ça,-se com o decoro nacional. 

A adopção das ta.bellas de 1:encimentos mi
ni?nos já foi uma transacçlão em que o le · 

islador J.e 1900 sacrificou ás antipathias dos 
interpretes. 

Proservemos"ao menos estas })almail mm·
chas que ficaram <las mugnificn,s apoth~oses 
a.o S:t:·. Jerony1i'ro Gonçalves, pa.ra l_lue nao se 
desminta U.e todo o que fizemus e dis3e mos 
deste semi-deus de um só dia.. · 

Os he1•ves são ra1•os , e por isso. em pru
dente previsão ele tempos ~1.cerbos que o fu
huo no:.: reset·ve, ·convém que d(•ixernos aos 
qac solwevierem algumas amostras de nossa 
!irloliüaflü e lisura. · 

A oeonomia. é u'll1i1 u·1·and·~ virtude; mas 
os 1·eg;1teios entre o po"vo e seus i>emi'ei~ores, 
sem cuoco1·re1· pu.1·a n. a.lüt na cotaçao üc 
ncSsos títulos em Londres, póde influit• pal'<lr 
a. bu.ixu. na eot:1ção cb nosso ça,ru.etel', n<L 
P""tl'i:L dos Rol1ert~ e dos Kitehnee, o no l'e.~i.o 
do munJ.o. 

Pol' C'stes motivo;:;, e p:U'<L f<.~:w.t· ce~sn,r 
n::;:·w, anunmlli.t ternos ;:, hom·a de propo1· ·~ 
scgainte cmGn,Ju. tw oeç~:.mwnto <la Ma
l'lnha: 

Continú~L em vig-o1· a, a.tl.to1·izu.ção ~..:on
ticla n<L lei tle 12 de dezembro de 1000, de 
a,eeol'd.o com a,~ inG_n'llla.ções p1·esta.das pelo 
~.:finister-ío da. Mu.rlnlla. no oJlieio do· 2t; de 
sel;on1b1·o de l805.(;innaes rla Cnmara, voi..Go, 
pag. 119.) 

S;d:•. (la::; sessões. 28 (lo setemln.·o de lf·IO:L 
-l!'dw!í'do R(WI.OS. -Bm·fJoW L~ 'íta. 

V:te a imprimir o seguinte 

PROJEOTO 

~. 2:30 B - I D03 

R.er.lc;.ç.çt!o JWra ,yo discusscio (to p;·tjedo '11·: 280, 
deste an'lio, qwJ 1.wea, sou 1r ~lr..mom.l.11r.lçr.io 
Su.n t,os Dmmmt, u·m. p1'emio rle 200:000~ 
para se;· coHfei'ir.lo pelo Gúve;·no Fer.fm·(tf:, 
mediant.e concw·so, ao ae;·onnuta que 11rt· 
,;wiro J~reenche-,· as condiçõe;. fjtte estetbf3lece 

O Congt•esso Nacionalres ol7~: 
Art. ~,o Ficu. croadu ~olJ •~ donomloaçãu 

de 8f1ttl<i.~ Dwnowl 11111 premio de 200:000$ 
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:p1ra set• conferido pelo Governo Federal 
mediante concurso, [tO aeronauta ·que pri~ 
:m.eiro p1•eencher as condições da presente 
resolução. 

Art. 2.c. São condiçDes par<t obtenç-ão do 
premio: 

l. a H.ettlizar-se a prova entl'e ::1.s datas de 
2::: de maio de 1004 e :31 ele dezemb1·o de 
1905. -

2. 1
' Sor o vehiculo de locomoção ae1·ea 

empreg<tfio pelo concurronte o balão dirigi vel 
ou apparelho de aviação e servir-S\3 ellc 
exclusivamente dos recursos da aeronave. 

3. a Transportar pelo menos um pa.ssa
.geiro. 

4.a Part[1· da explanada da I:<:scola Milita.r, 
descer na, Escola. Naval e voltar á Escula 
Militar, cü•cmudando na üb ou na volta. o 
Pão de Assucar. 

Art. 3. a .Revo.!tam-se as disposições om 
contral'.o. ~ 

S<1la das Commissões, .~8 de setembro ele 
1003.-Ca.~sio.no do Nasci1íte~to.- LatwiiJdO 
Pitta.-Fnmc·:sr:o \Teiqa,-An-i~io de Abi'•)1~. 
-Dm;id Campista. ' 

Ministm·io das Relações Exteriores pu.ra o 
cxercicio de l 904 ; 

la discU-!São do projecto n. :38 "\, de ID03, 
reorganizando o~ seniço.;; de hygienc admi
nistrativa <la. União, com pa.rec•3r·es da 
maioria. das Commissõcs ele Instrucção e 
Saneie Puclica o de 01·çamento c votos em 
separa.rlo dos S I'S Teixeir·:.t 8l'andào, H<~sslo
chet• e Brit;io Filho. 

Segunrla, p:~1·t.u l(ts 2 I /2 horas on l1.ntes) : 
Contint~tt(,'ão d<~ .za rliscnssi'to do pl'lljf>cto 

n .. :3::'9 •. lle 190 l, ~~eclar;tndo tl<:t cumpetoneiu. 
pl'n-atiYa. dn: Umao il:eeret::ti' impostos ~obre 
generos de or·igem eskc~ngeira, e da.nuo ou
tl·as pl'ovidnncia.s; 

Continuu.çã.u tl<\ 3a discussão do projocto 
n. ~?O"\., de 903, substiGUtivo liO pr·ojecto 
n. J05. de 1902, quo regula tts ruu.rcas de 
1)1'opri1·dade do~ <~nimn.us muar, cavallar e 
vac?um e_m !.o.:.lo l.eri'LCorio dtt Rcpnbiwa ; 

DI:.;cu:;sao uniC:1 llu parocor n. l:J2 ~;, de 
IDo:~, rb Cunnni::;~àu ~lc Ül'çamento, acorca 
do peujei.:t<· n. I:l~ D, LlPste U.llno, em 2a. Jis
eussüo, ~l.dtli~iYo ull'erccitlo uoprojecto n. 1:3'?, 
d.(::5W <.wnu, <.~uLul'izandu o Pvde1· Executivo u. 
l'Dul'ganiz~Ll' v.;:; Eseoh:> do Aprcudizes Ma.ri-

0 Sr,. PreBide~te - ~ão ha.ve~clo nltvit·os e Pt·<.dic;L de Turpcdus e o:; coqJu.s de 
nada •. mms u.. tra.ta.r, ~es1gno :para. amanha u. madnheii·os n;~ciunae;:; 0 in1'el'iores cb u.r
segumt,e ordem do dw: mada o ;L úl'l'<:tr e rogulamuutu.r aB Escolas 

P1·inwin1. p::tl't.e (ttt<~ 2 1/2 h01•as ou <tu to.'>) :I Pt·a ti~as d~ Artilll<tl'Üt, Llo Ft~gubta.s r;; do Ti
Con. tinuuçã·o· d .. a. 3a. disc. ussão do projccto I nH~~~~.r(J:-:.' ~ull~u~~ot···o" u Sigrmleü·o.~, I) d.an\lo 

11. 185 C, du lfiQ:·!, COlt'l O pa.l'eCOJ: subl'ü emen- Olltl d.':l }HU 'LtluiJ<,J '~· 
!las ofl'erecida,..; p<n·a. 3n. d tscussã.o do projcdo Lev:un:t-se ;!, :-iCS;;:ão ás -1 horas ·:! :'~(1 mi-
fl, J851 de8te anuo. qun fi.:\a. a, despoza. do lrmtos <h k!'rfn. 

9-i" SESSÃO EM 29 DE SETEM:BRC DE 1903 

Presidencia d'íS Srs. Pau./(( Udmartíes, (P;·c.~ir/l'íÜc!), ,-,lict!i;·(! Figuci!'edo (fa Vic;..1.1·e .. 
sidr•nte) e Paula (; uiillat'rT,:s {{l;·,:.~ir{t.'tlto.) 

Ao moio-clin. pl'UCtH!e-se rL ehnnwd:.t, a que Pa1•a.nllos :Monwnogl'o, Rodrigues Saldnnha., 
respondem os SrB. Paula Guima1·ães,Alenc<ll' :Marcolino 1Ium·a, J3ermm.Jo Cost;r.t, Mor•cira 
Guima.rfles, Thomaz Acdoly, \·Vandorley de nomes, Fi1lolis .~Uves, .João Bnpti::Jüt, Galvão 
MendulH,'a, .Joaquim Pires, l~ugenio ·run· B<~ptista.. Silva Castr·o, Laurindo Pitta. l-lon· 
rinho, Anthel'O Hot(~lllo, .Jos(; I~uí'.ebio, Luiz rique Borgos, Ma.1n·icio de Abreu, Ol.ivGira 
(luminp:ms, RO(h>igues Fernandes, Thomaz Figneiredo, Carl.os Teixeil'a. Brandiio, Ber
Ca vtt tcant.i, <Tuão Lopos, Gonçalu S011to, Fon- na.rdo Montoiro, Gastão tla, Cnnha., Car·rwü•o 
;;eea. o Silva. Pm•eil'a Jtois, "Wn.!Croclo l ... m~l, do Rezonde, Bueno de>. Paiva, Adalborto 
T1íÍXt~Íl'l~ do Só, Ennirio Cont.inho, Cl~lso do Feri'a.z, Calogera.s, Cttrlos Oii:oni, Manoel 
~ouza,,lt:I,Zt•h\o de AOdl•tUtO.Al'I'OX<!ItasGa.lvã.o, l-i'nlgeneiu, Nogueira, 0ie}4al'io ~·Iaciel, vVon
Juvinta.no do Cat•vaJho,FIIJishnllo F'I'OÜ'O; Do- cosl:i.o Hl'ttí:, i\fol'nira. da Silva, Robouqns de 
mingos Guim;n•ãos, VoPgno tln .\bt'l1ll, Alvo~; Carvrtlllo, ,.\ma.ral Cesa1·, Eloy Clmve;:;, Pa.u
.IJ:n•lJI.lSn, Pinto D:~n1a~. Toloni.illll doi-! Santo~. llno Cal'los, Ctndillo J{.orh•iguo~, Joaqu:im 

Vol, V \10 
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Teixeira Brandão, Bemardo Antonio, Lin
<lolpho Serra, Candido de Ab1•eu, Carlos Ca
valcanti, Paula Ramos, Marçal Escobar, Ger
mano Hasslocher, Cassiano do Nascimento, 
Vespasiano de Allmqum·que e Diogo For
tuna. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem dcbat3 approvada a aeta da 
sossã.o antecedente. -

ORUgM DO DlA 

PRil\IEIR.\. P.\RTE D,\. ORDE:M DU DL\ 

E' annunciarla a continuação da 3a dis
eussão do projecto n. 185 C, de 1903, com o 
parecer sobre emenclas offerecidas para sa dis

. cussão do projecto n. 185, deste anno, que 
fix<t a. despeza do Ministerio das Reta ções 
Kxtcrior;;s para o exeecicio de 1904. 

O S1... Presidente -- Tem :.1 pa
lr~vr<.t o Sr. Cassiano do Nascimento. 

O tõ!h·. Ca~siauo do Nnsci
n.Jento-Vem prosJguir nas eonsideraçõc.s 
encetadas hontem sobre o parceer que, na, 
fi,Usencia do seu nobre colleg;),, o Sr. David 
Campüd.a, teve do apresentar ;.i,s emendas 
o1ferecida~ em 311 discussiio :.to projedo em 
<lu bate. 

Accentuou que o disCILr~o prulerido pL~lo 
nobr·c Dcp11 ta,do, Sr. Calugel'as, longe (h ser 
eonsidel'allo ado hostil, de opposiq:lo, foi, 
·:tntes, uma colla.bora,ção consciente e e.3cla-
eecidtt, como cum·em ao aetua.l regimen, e 
mtüto agradavel ao pode;· publico, que não 
póde,nem deve prescindir do;:; consetho1l p~m· 
derados dos representantes da Nação. 

AGcentuuu tambem que a responsabilidade 
lias varias croditos supplementares o extra
orJinarios votados cabe á administra·;ão 
:mtm•io1•. 

A CommissãJ,que tem a honra de presidir, 
procurou, augmentando umas tan1,as verlJas, 
l'econhecidamonte insufficientes, evitar a 
contiuuu.ção d.o rogimon de dou::~ orçamentos, 
um, cons&ituido pela lei de orçn.mento pl'u
priamenLe dita, outro, paralello, re1)resen-
1ado pelos creditas abertos para reforço de 
rubricas orçamentarias. 

A um aparto do Sr .. Calogeras, re::;p._mde 
o orador que a malf'aJaua Commissão de 
01•ça.mento ainJa é o principal freio ao 
desenvolvimento da despeza publica. 

A pasta da Comm.issã.o, que immerocida.
mente prnside (não apoia.dos),est(t repleta de 
pl'Oposições quo só visam interesses indi
viduaes. 

Tomou a responsabilidade, com os sons 
illttstrcs eollogns . de Commissão, de. di.ffi-

cultar, de impedir, mesmo, o andamento 
desses projectos. 

Affirrna. á Camara que continuará a man
ter a mesma linha de conducta, cohe· 
rente com o seu passado, quo já é bastante
longo. 

Isto, porém, não significa que o oraclor se 
opponlta,sem mais exame,a. todos os augmen
tos de despezas propostos. Distingue as des
pezas l'Oproductivas das que não o são; as 
inadiaveis das adiaveis. 

Estão naq uelle caso as dcspezas com as 
obras do porto, com o saneamento da cidade, 
e neste, as pensões, reversões, equiparações, 
aposentadorias, etc. 

Feita e;:;ta, dist.fncção, para que a tudo 
tempo, â sombra della. se possa abrigar, 
como homem poi:'ttico, quo se preza de ser 
coheren1.e, passa propl·iamonte ao o bjecto 
das cogitações do nobre Deputado Sr. Calo
geras. 

Ao projecto em debate furam o[erecidas 
dive:sas emendas, figur,muo, entl'J ag que 
augmen ta vam a despeza, as que p1·opu.nham 
verbas para o provimento de oito loga.res do 
segundos secretarias, para a Cl'eJ,ção de um::t 
legação na Columbia e E:quador e :.mgmento 
de 40:000$ na rubrica-Ajudas de custo no 
Exterior. 

O augmento consjgnado nestas emendas 
monta a. 100:000$000. 

Dodnzitlas, po1•ém, a verlJ:J. destinada ao. 
pagamenlo dos secretarios,que a Camara om 
sua. Si1bcdoria, nn, 2a discussão, resolveu 
supprimir; a vm·ba para os secretario::; no 
.Japi'í.o c Venezuela, euja, suppeessão o nobre 
Deputttdo Se. Thomu.z Cava.lca.nti suggoriu, 
no pr•escnte tul'no do debate, e eom n. 
qua.l u. Commissão se con t'ormou e a reducção· 
da vet'ba para a legação da Columbili e 
Equador, de a.ccôrdo eom tt legislaç·ão vi-· 
gente, o a.ugmento de despeza () insignifican
te; fica reduzido a.o augmento, uerfeita
mente ,justiticavel. aliás,da vurba-Ajudas de· 
custo. 

Não poudo, bem a seu por.al', dar o seu as-· 
sentimento á emenda, do nobl'o Doptnt~tio por· 
Minas, propondo o não preenclüml3nto dos. 
Jogares de ~os secrotarios nas Legações da 
Ft•anQtL, Inglaterx·a, Austria. e Japão. . 

Não é crivei que o Governo pedi~se verba. 
para esse serviço, pelo simples gusto de gas
tar dinhei.ro. 

O serviço naquellas legaç:ões tem augmen-· 
tado de fórma a justificar a creação desses, 
logat•es. 

Lamenta não concordar com a suppressão 
das Legações na Russia, Austria-Hungria. o 
no Japão, proposta pelo seu nobl'e collegn. 
de bancada, o Sr. Ba1•busa. Lima. 

A immigração de filhos daquollos dous pri
rneiros pa.i:-:es para o nosso ost.l1 u.ugmen-
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tando dia.tiamente, e 
portanto, supprimir a 
alli. 

não seria prudente, meil·o, Valois de Castro, Azevedo Marques-, 
nossa representação RodC?lpho de 11irand:.t, FranciSCI>· Tolentino, 

Xav1er do Valle, Victorino Montoit·o e Al
fredo Varel<t . A um n.parte dd Se. Barltosa Limrt. res

ponde o orador quc,si rnantivossemos á des
poza _publica, durante dous ou tres annos, 
nas lmhas gel'aes em que está traçado nste 
orçamento, os males que nos aflli(l'em teriam 
dºsappn,recido. pois é natur:t( que, neste 
prasu, as fot\·as productivas do paiz se oe
senvolvam, augmentando, por con:-;equencia, 
a l'iqueza. publica. 

Justificando,. por esta fórma,o seu parecer, 
senta-se, conneto de que, si não prestou re
levante servie,~o ao paiz, cumpriu. pelo me
nos, o seu dever de representante lla tfa(·ão. 
(Muito bem; muito uem,) -

Comparecem mais os Srs. Julio de ~Iollo, 
Enéas ::\Iartios, Aurelio Amorim, Hosi1nnall 
de Oliveira, Pa.ssos de Miranda, Cal'los de 
Novaes, Rogeâo de l\'lil·an.Ja, Ind.io do BraziL 
Antonio Bastos, Urbano Santos, Christino 
Cruz, 1\nizio do AlJl'eu, Bezerril FonLeneUe. 
Vü•giUo Beigido, Francisco Sá, Freticrico 
Borges, }~duardo ,studart, Sel'gi.o Saboylt, Ta· 
vares do Ly1'a, Eloy de Souza, Paula e Silva., 
José ~rarc(jllino, Bl'icio FLlho, Pceeiea de 
Lyra., Jo.l.o Vieira! Malaquias Gonçalvr·.,, Co1'~ 
nelio ua Fonsoea. Arthur Orh~ndo. A n•..,clo 
Neto, Rodrigues Doria, Olivoir·a. VaUaJão, 
Lcovogildo F'ilgue:ira,s, Castl'O Rclmllo. Tost 1:. 
Felix Gaspar, Sa.tyro !lias, Augnst.u de F'ro( 
t.cLS, Eduardo Ramos, Jos!'~ ~lonjartllm, Gal
Llino Lorcto, ~rollo Mutto~. Sú Freire. Lou
renço Haptisb, .Julio Santos, CnlYollo Ca
valcanti, Fr<tncisco Yoiga, Jost': Bonifacio 
IUIJeil,·o Junrjueira, Dtwid Campista., Fran~ 
cisco BerrHl.l'dino, João Luiz Alves, Henriq uc 
Salle~. L)arvalho de Brito, Sabino B<\l'l'oso, 
Padua Rezende, Jesuino Ca.1·do:::o, Ferreira 
Braga,, Al.vtl.ro do C<u·valho, Harmenegildo de 
Moraes Fllho, Costa Netto, Aquino ltil>üiro 
Benodicto lLe Souza.. Lamenlla Lin~, AlJclod 
Baptista, Eliseu Guilherme, .Juvenal Mille1· 
Barb?sa Lima,, Angelo Pinheiro, .James Dapcy; 
Dommgus Mascarenhas, Campos Cartier e 
Humem de Carvalho. 

Doixa.m de compat•ocer, com causa partici
pada., os Srs. Sá Pdxoto, Raymundo Nery, 
Arthur Lima,, Guedelha. Mourão, Dias Vieir~l., 
. João Gayoso, lhymttndo Arthul', Trindade, 
Soares Neiva, Moreira Alvos, Estacio Coim
bt•a, Pedro Pernambuco, Elpidio Figueiretlo, 
l~paminondas Gracindo, Uaymundo de Mi
randa, Milton, Bulcão Vianna, Belizario de 
Souza, Bezamat, Pereh•a Lima, Paulino de 
Souza., Estevão Lobo, João Luiz, Penida 
l"ilho, Leonel Filho, Antonio Zacha,rias, Ca
mlllo Soares Filho, Al'thur Tort·e~, Lintlol· 
pilo Caetano, 1~duartio Pimentel, ltoclolpho 
Pa.lxito, Dorningne~ de Castro, Fra,ncisco Ro-

E sem ca.usa, os Srs. Abdon .Milanl'z, Af
fonso Costa, Esmeraldino Bandeira,, Noiva, 
Rodrigues Lima, Hcredia. de Sá, Correia 
Dut.ra, Augusto de Vasconcellos, Amorico de 
Albuquerqiw, Edco Coelho, Vit'ia.to Masca
renhas, A::stolpllo Dut1·a, B:~rna,rdes do F<tl'ia .. 
Lamounicr Go•lofredo, G<tlcão Cae\·alllal: 
Bornardo .de Campos, Costa, Junior, Arnolpho 
Azevedo, Fernando Preste.~, .Jos(~ Lobo, Leite 
de Souza, Francisco Malta e So:u·e;-; d.o~ 
Santos. 

O Sr. Pr·esident.e- Cuntinüa ::t 
3a dhcu.;são do projecl.o n. l85 l'. de 1903, 
com o parecer sobt·o cmenlla.s o.ITurecida::; 
para 3[\ discussão do projecto n. lH5, deste 
anoo, que fixa a U.cspez;~ do Ministeeio das 
Relaçõc~ Exteriores paea o exepcir:io de WO,l. 

Tom a palavra o Sr. Gttstão da Cunha. 

() !!)1•. Gastão da Cunha (rnovi
mento f)Dl'a/ r!e attcmçt.To)- Sr. Pee~idente, 
logo ás pt·itnoiras proposições da formida.vel 
re,,uisitoria 1ot'll1Hlada pelo nobre Doputatlo, 
a qu~m me cabe a. dur;1, sorte de replicar, 
senti q11o uma resposta immediata c leal se 
impunha a esta. bancada c ousoi, talvez afou
tamen te, ma.s pt·opollido pot· um sont.imcn to 
louvavol, creia a Camara., atrnvi-mc tt de
claral' que faUa.ria de-pois, por hom•a do col
iega ausente c como ],omena.gom ao illustre
ropre~entante do Rio Grande tio Sul. 

A S. Ex. escutei cum rnaxima attooção, 
mcn to,lmen te u.n nuindo o, mui tafl das snas 
considorn,ç~ões, accoitando plenamente nilo 

.Poucos commentn.rios seus o de outros di ver
g-indo, rnas tambem calando minhas objecçõcs 
e duvidas, meus dis~entímentos e até pro
fun,los antagonismos de orientação politicu.. 

O inviolado silencio que guardei traduzia, 
a emoção que me domina sempre ao ouvir 
o nobre Depu ta,lo, cuja cloquencia. as vozos 
me fere, mas não tolhe jamais a minha 
admiração. 

0 SR. BARDOSA LJntA - Penhorado t~ 
V. Ex . 

O SR.. GASTÃO DA. Ct;"'H,\-Ainúa agora.,em
quanto se desenrolava com as pompas de um 
estylo mnguifico a oraçã.o üo S. Ex., a um 
tom.po vohem~nte e calma, ora just-1 ora 
apaixonad.a, que ás vezos não se ::;abe bem si 
peça do defesa ou libello, entre acenos tran
quHliza.dorcs de concordüt e sigonaes ioquio • 
tantos de lucta: ouvindo aquella palavra 
empolgante e sentindo-me n. mim mesmo en
volver, apezM' do tantas cxcep~;õos, pehl 
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:propria. inspiração do orador; acudiu-me á 
memoria o dialogo em qne Pia. tão, Jazendo a 
a.pologia, do poder da intelligeocia humana, 
pinta o espírito divino attrahindo a si a 
a.Ima da,G!nelle que inspirou, o estn. a si a.t
trahindo a alma. de seu~ ouvintes. como uma 
cadeia de ap.nei~ imantados que cornmuoicarn 
:nn ao uutro a rorça magnctica e são conjun
c:ta.mente at•rebatados no espa.çtJ, presos um 
a.o outeo e su .. ,pensos a.o primeiro fóco de 
:ütrttcção. (11Iuito bem,. ) 

Foi bom quo algum tempo transcot'resse 
:pa.1'a <tlliviar o a.mbionte da carga üe electei
ei.da.Je que S. Ex.. elevou á mais alta tensão. 

Agt•adeço n derivativo que trouxe a esta 
a,tmosphera., impregnada de scen telh<1 ·, a 
:pa.tavra prestígios~~ o serena do leader da 
<:-amara. Podemos a.gora raciocinar sem 
naixào e discutir com calma. . 
• Peço ao nobre Deputn,do pelo lUo Grande 
do Sul cg1o acredite na assevora,ção dos 
::1ossos sentimentos de cm'rlb.t e afl'ectuosJ 
apreço, para nãv suspeitar sique1·, em ne· 
nhum de nós, a intenção de nwgoal-o on 
ridiculizal-o, hnscando de tllla.lquer modo 
o1fender a, S. Ex. (:lpa:·ado~ da bancad(J. mi · 
neii·a.) Por certo que n?.i.o commotteu tal 
despt'Íillul' O moa cO!Up<wheir,J ue l'üpl'üSOil· 
taçào, quo ,jü, egt;L prc~entc o nãu doixarli, üe 
:teompanlHtl•-mo nusi;e pmito á. J'espeit<tbili
dado ch lwnrado Deputétdo t•io-gl'andense. 

Houve Uúi encon tl'o de opi niües v:dot·osa.· 
mentu sustentad<ts de lado tL lado. · 

Ainda h~.~ntmn, S. Ex. Vo;lGou a insi;sl,ir 
:1as modifica,!,:õns de redacção deterrninadas 
:pelo actm.Ll Ministro das H.ela(;ões Extm·io1·es 
:n~t corre-;p,mdencia dn .. clmncellaria . 

Ora, Sr. Presidente, eu e . .;tou de plo11o 
:tccm·do eom essas modillcctç~ões. Eu ~Ls 
a.ppl<mdi o só tenho a lamentar que <t m<ü~ 
tempo nãu tivessem sido feitas. 

Senhurc~s, em si. mesmo lliLClit tom de hm·
;.esco o appellaU vo - ciu:tdão. Ao contr:11'io, 
expressáo j11ridie<L, significando o in ti vi luo 
na, posse dos sens direitos civis e políticos, 
ou oxl_)rcs~ã.u politicv .. ilof'ignttl!do a pcsso:t no 
:leserope:il1o dos seas dever-os como membro 
do Est<1do - clla traduz um qualifica. ti v o 
c1ue dá honNt e indh·a uma rlignid.ade soci<ú. 
(Apo iados.) 

O empr1~go da p :davra é legitimo, (l até, 
·3m ce1·tos cu.~m;, nec:~ssttrio ; mas. como tudo 
nesta mun<.lo, tem o seu loga,r u.doquado e 
sua cle~locação ou inconsideradu. applicação 
})óde S:Jr• uma ex:tra,vaga.ncia, uma lll'e,jeiriee. 
Alguem j<l disse, ct•eio que Diderot, quo 
entro a l)ellezu de uma fórma e a ~ua <.lefur
midade, a dill'erenç'1. esttí. na. espessura, de 
um íio d1~ cahello. 

O que censm•c,,J o meu cullcga pol' .Minas, 
. o que o Sr. }finistro conigiu om IJoa ho1'a, o 
(llle notamos de máo n(,s outr•us, t:~ o t>.OlfH'ogo 

doscalJido ou imp.ertineute d.o vocabulo ; e 
essa impropriedade, exig-oncia. de cOl'tezia ou 
do bom gosto, é qne pód.e em certos casos 
melindrar e em outros torna1•-se hilarin.nte. 

Senhores, nada mrds respeita'\'el que um 
posto no exercito,nada ma:is digno que a far
do.. Bem o sa.be e entranhadamente o sente 
S. Ex., o nobre Deputado rio-grandense. 
Entretanto,S. Ex. estranharia que aqui o 
designassem, nos debates da Cn,mara, por seu 
posto de tenente-coronel. 

O Sa. BARcosA. Lii\IA-Sou ma.jor; não sou 
aqui, sou hi. fóra. . 

O Sa. Twnu.zCAV;ALCANTI dá. um aparte. 

O SR. GASTÃo n:{ CuNHA-Tttmbem a Ca
ma.Pa estranharia Cf'tn ceT·tez~, e só não 
provocaria o riso pelo muito respeito que 
nos merece a pessoa de V. Ex., Sr. Presi
dente, si eu me dirigisse a V. Ex. dizendo 
Sr. co~·onel e não Se. Presidente. Não; aqui, 
cu destgno V. Ex.pelo que V. Ex. aqui é,pela 
posiç:J.,J que n,q ui occupa,. Igualmente seria, 
estranho que V. Ex. en1.endesse dever pre
sidit·-nos com a sna, f;wdn. de mellico do oxer
dto. como si fosso á .Tunr.a de Saudc Sfjffi 
u t·~spectivo nnif'ormo rnüittu•. 

A.q ui, o nele l.odos sã,u citla,dãos brazileil•os, 
o ClUC sobt·e-lev:t é o mandato de Duputado 
e no:; co!l.;gas o que cada um üa nôs reve
rencia, é i.L dignidade quo e.~se manllat.o con-
f'el'O. . 

As pes~oas, crn soeio<lade, se dcs.ignam pelo 
titulo ou dignidade om que cstüu inve~tidas; 
t!ffi socieda.dc tratamo-nos uns aos ontl'os 
pelo (lel:lignn.tivo que clifierencia, que indivi
dualiZ<1 o desr.a.ca.. O va.go do vocalllllo cida
dão, por isso mef> mo que se l'efel·e á genera
lidade, (t univei'S•üidade e a, todos indistin· 
ta mente cabCl, não designa. niognem. 

[•: nm appolla,tivo que se empreg<1 1mm, 
lfalando-sc á col.lecti v idade ; ou à indiyidua-
1iua.de em ccr·tos casos, mu,s juntandu a qua
idatle quo lhe sej<.~ propria. 

O illustre Deputado citJu-nos hontem pe
çn.s fil•mada.s por José Bonif~tcio, dit~cut•sos de 
pro}mga.nda e circulitres de Silva .Jardim, vu.
rios documentos poJiticos, nacionaos e es· 
tt•tu1geiros, om quo ::;e fttz a.ppello <W~ cida.
ditos. 

Purl'eitamente;o emprego uhl ost(t COl'L'ecto. 

( Azuwt es.) 
o nuhre Deputado poderia. tarnbem ter ci

ta<lo n umorusa.s proclamações imperiaes, no 
pl'imeiro e no segundo l'einado, em que ta.m· 
IJem diz;, voc<~tiv:.L o collectivamente, cida
dií.os. 

Signal, Senhores, de que tal tJ·atamen·to, 
no!Jses casos cor-rcctissimo,niio ó incompativel 
colll a nwnaJ·chitt,nom connota.tivo dn. fórma 
t'OIJ 11l>licana.. (Apoiados; nwito OrJiil,) 
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. Na _revolu.c,.ão fe~tnceza, em c ~ ·rto período, reitos de cida·lão. Ao tempo rle :\t>istotolc~ 
ciJ.adao era s~·nontmo df:l p:.t.triutu .. Ar,·ori1- hashn:t He!lrtdc a pl'opwç.:\o de. um homern 
vam-n.o <tlg-uns parét affirm:tr um:t YirtrFlo, livro por qnaronta escra,-o3. Em Athena.::; .'21 .· 
que nfl..turalmente outeos punlnn .. 1 em duvida. mil chl<.vUí.os por 40!) mil escl'avo-,: em Ronla 
Esses patdot:is nominallstctS ticat'<tm famoso::;, ci...laditJS llouv\~ possnindo ~O mii.c t.pti\-o~. 
e deites o exempb.r mais aca.b;.vlo ficou 11a 
lüstul'ia., tilu eobcet.o de escarnco como de 1\Ia.s, limitemo n<.~s <~ Fl':Lnç· : ~. llt)lltk se in.1-
oppeobrio, com esta. alcunha quo ellt~ pro- pol'tou e~h us;wç L. AUi. lll"l. pi:üria, do:S:;c 
pno se deu-o Pal;riot~ Pallov. tl'i.tta.mento, j<.t hoje ninguem so antoriza,em 

ExlJloro1; tt r·m·oLuçio qttn.nto podia 0 sen boa, sociccl;vlc, na. acadonüa, n<l::> rd:tç6~~ 
- ;_ttlmiuistt'ati y;~s, na:-> c~tmat'<),S, ;L Ollll)regal-n: 

engenho; chegou a vender ol(iedus feitos . , . · . . ·· , , . . , .. -com os de~trcf' . <t·1 B t ' ll · ('] . t .. 1 . nern nlt,~mo no llotcl r/L. \ 1llr, ,JotptH,\Ça\ 
•· 'o o:-. ' as l la. -' lit Cr.tu )l'l - c1uc ctthiu -., 1 pode ' l) · , . di ,~ 

and no l-o de.~ct'GYO penil;ent·~ o supplicar1tc · ' . "·' · 1 
<c::: 

1 
,t · c~tc::: · . 

nas antc-cam;tras da Restam'a.ç:ão. I Quom do t:tl s~; lembJ'a.S:'L'. Y::ml:J.dtm·o ph~' · 
Oilayrm, cit,;w: nnc foi 0 katamenf.o fJHC a no1rwno rogl'eS.-:1 v o, npparoc~~rla au flEo go~1. c 

Constituiçào ele 17!>2 sul 1stitnin em Franç'a a I do~ fmnecz(~s ~omo mun. JllCal'n:~çao po:~ 
mon8ie?.o-, 'J 1'r:(lu;;•e. 1\'la::: este tr·nJamento foi ~lu: ma dos pa~~I - JÜt:{ r.la Ua;_-,;ilt(l'iolle, o_u das 
resbbelc~~~ido a 18 ln•um<.n't(l, .n;io t'ui nwdi- ~·ncnfe ;~.~c~ ün lOl'OJ.~.me de~-Ill·ecotn•L; sel'la.tm: 
ficado err. t8 !8 e pr:cdnra, ]10.iC na tcr·ceil·~t t, icrn!il'le do nuv:t _e :~p~·c:.tc, rF~m·e!:tlu r~nov:.L 
Repnblic:t FPi.l.nceza.. ' e r ün.vüt' cowms ll't·eno,·anHs e nTcnvenc: -

NaqueHe te-mpo, senhores. em l7D2, a pala- vei:;, co1no aq tlclln (1uo dizia au a.S~t'ol!or.fl.; _. 
Yra. cid(u[;r,; tinha um .-;ignificado polit.ico, ·. La.t~n,do, l~.v:.t.ndr>-t_l~t) a.·J ~~~?t'v.:;atorto ~tl~u.~ 
des1gna.ndo olla o h:r.bihwt ·~ cl· nm Est:~do ma~ :-.;on ho1 ct;. lltlpcJb ele JM~~r.\.clo . o ecl~ p:-:-0 . 
livre 011 democratizado. a !feZ ln /){)t1{. ~_:! de l'CCilíii ul<}tlt'Ci '. U?t:;o.) 

Çomprelu~nde-se; oré.1, nmn. affit'lllêl.0iiu r..la Sonlloi'B.-..:, t•::: .'-'í. ~ (;,·;r.üLmonto de! cirl:d;l.u, í:·s· 
umda.dc mot•al da. p;.tl;t'i:t [1elo ni\·elamonto bholccitlo 1n1·<~ aet '" (Jflici<ws LHt('eno:::. cornc 
das tres e!u;;se.' que dlvhlhm a população, se alie~:~. j:\. foi, eniTl~l:uJto, mais de Ulll a 
s~pa.r~ndo-t<, ~it;rLtrcicn.m,~ntc nqs tt·ns e~t:~do'>. \ ' DZ, Oillpt•eg:tdl) junt:unentt· ~.~om a,' f'cn·rnnb. 
~Idadao ::ir: d.tzw, para all1t·m · ~r a pos . .;p da saude o l'nt.nl'!1ida.dr, em l•f~Ç'a~ <k:;tina,cla<: 
tgualrla.1I~), 1h·pois inwript;n. nq C'odigo CiYil. ar, ··stronng-c~it·•-'· Ht figm·a Nl1 ac-t1)') rk no.,~·~ 
Todos Cldíldiios is·t,J (', iglla.ns JH3J';Lnr,n a lei. vida ini.l~rn:wion : ~!. (.lf'"r' ~'' ·; ::. 

Or<L, senhol'Gs, n6-: hl·a;úleil'•J.:; ,j;ímais co-nhecemo:~ t:.d d.Gsigtl~tld:ulu. A;o;siltl, ci 1i:uli'í.u, O Sn · '1'1!1.1.'"' z O A.,._, 1.•'.\:'\TJ-\"?io consta. .J, 
como oxpr·edãü de eombat.e a 11111 t·c::imun dl· do~umon L<l:-:l <.>!Jiei:tn::: · · · 
privileg-io5 soeiao.~ ou eorn•J afrlr>lliat·~u du O Sn. 0As·J',\u J>.\ Ci.:\'í!.\-1-:ll qtwr·r) lim;
triumpho de nma nova, urdom d\-il c·: p<th- t.ar-mo a. n.~r.a a.ni.L·m:u;-:-i.•J, i'11gin:l<.• .de·. incU,·i .. 
vra vasiu. d.t: sentido pu.1·a nr'l:-i. ' Üil<W fiwtos qno podC!tt meli.ntt ·:1,1' ••• 

Na. ichdt: IE<'·úia , a socio•hile er:.t peofnntl::1,· 
mente sepil:tl,di\, o tle:;igLl;ll; de um lado. o 
suzerano, o ctt vallciro. do um outro o ,-n~
salo, o .-;orvo. Ali. sor éitla.J5.o el'i.L nm }Wivi
legio. O Lol'al de cid:.ule l)ttL'D. o lJin·go e pa.r:t 
o::; bnrguezGs import:.tnt om um l;itulo do 
emancipa,ç[o. 

Aqui ,jà se ütllon nas antig:.t~ l'opublicas ... 

o Sn,. Fn.ANGISCO VI~WA-Si" 1l1ÜZf::l', J.IÚtLi.:: 
rereeie. \'. l~x.. conhece ... 

O Srt. GASTÃO ll .\. Cr:'\ri:'.-Conllr.lc:o. Aind::t 
recentcmcnl.n, nm ofrido rJnnlwcirlo, dil'igirlü 
iL esti'angoir.·o o f't'n·a de no'5so p:tiz ... (.:\pru·-
1 c.~.) 

Pe1·u lJcnovolnnci:L J·:..;tolt rmf'Ol'lllO e n~o 
po.ss.J· .elenLt' a VüZ. Em ufliéi·> conhuci:lo v 
em <·.i reurnstanci:r. s,Jlemne omp1·ogun.:~tJ :<. 
p;dttvl'i.L-cicl<Ld:lo-, qw~ causun oSLL':tnhez,\ 
;.w Ü(~S1iinata,eio; t! 11 do.-:tlillt'lltrJ qltl~ atl
opLtu· ~ osso l.t':l,',;r,men!,r) !oi l'í·~porHl.idu sc•m 
igna.l fnrn i I ia,ridu.dt ~ . 

A fól'll\Ula, Swu(!! r: fi•rl/t•;·,il!,/ff,·, nu fnclt" 
dos otncio~, <'·, scnlt<H'OS; rtmn. yerd:ttloir·a. ex
i;rn.vagtMlCÍ[t. E' u 11nieu p:dz d•> mando que· 
i1 <~mprng:1. Fôt'ralll:.t l'l!lüdo~n. d('. uma 
sei tu. •.. 

Ah! sonlwn•s, a libordn.tlo, a igmdd ,,l.c civil 
c politi.ca no mundo ro1na,no o g-t'ego ! O 
o1•gulllo do titnlu do cidu,r.líiu nar1ucll.a~ ropu· 
hlicas &t•n,duzia. um sontimPnto bem opp:Jsto á. 
.legil;irnu. u!hnitt que hoje nos dtt a. qn<.t.li<li.ulo 
de cidad:"to. Cc;m o Ut11lo (le ci.cladào ~o :t!l
dn.lga,van: c.s scnllOl'OS i.hquctla.::l dornuce~:wiu::: 
(1!10 JlUi'CSCf'l':ttn !10 hullli!S d.a. üSCl'iLVirl;'í.o: 
or·:.t um:.t ari::Jtocracia, on melhor, nma oly
gal'Chi;1 qllO separava os ('SCl'avos n dos clicn· 
tos ; rida.diio m•11 o nomo opposto e SLtpo-

rior :.w J1lr>l.'Oll. O signifien.rlo do Yt)r•n,bniD o Sn .. FR.\;..iCJSCu v1.; 1,: A.-T:~n í;u !.~:v.: ta. pf.l.t':l 
cida.d:'i.o tra,dnzia ontfto um ]JPivilngin; Cl':.t o q 11 o 0 Estado JJã,u l)OSSíL :ulo[d:d-n .. 
anti plldit dr. ~:o.i ' '• t'!lltl t.r·adnz ignaltli1.dt~ no<:: 
d.it·cii.o~. Naq1\0ll:1:; J'nJmblic'~ ;~ métli:t. Pl':\ O SI~. G .\ST.\<J 11 .\ 1·1 :\t i ',--l'cl'í't'il;:,lll<'rti••. 
osh: de:r, ntrwe \'Íf!(l~imas pattc:~~ da. popnln,- Notf•·:.:t· !JIIü n1:11:: !,.,,r:;·d,. :ili:'t:.: f,"q•muln. f!l.tt ·. 
I}UU, porque l.'·I':\IÚ t'Sef'i1YOS. I1ltC,I tinh:t cli- nr) lrnpPl'i•> 1\l'i.l, t~(J l)>;l,j :w·!· ·n:d: !Htn (:: l. !tL 
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empregada nas rclaçõe . .:; externas por nossa soa. e assim aos collegas na discussi:ío. (Muito 
chancelln.ria.. (Apm·tes.) bem ; irluito bem). 

Era aifirmação religiosa. de uma erença e, r s D , t 
embora de accordo com a religião official, U~r 

1 
R. EPUTADO- De 1aeto, cons: .range 

não figura nos estylos diplomaticos do Im- 0 es Y 0 • 
pcrio. O SR. GASTÃ.o DA CUNHA- Occorre-me 

Na Republica. do Equador, onde é profundo que se eensurou ttinda a substituição de Ca· 
o sentimento religioso, mesmo a.o tempo de pítn.l Federal p(}lo nome da cidade -Rio de 
Garcia Moreno, que dedicou a, Republica á Ja,neiro Ainda pareceu -me feliz a. modifica
Santisslma Trindade, já.mais, em documentos çã.o. Capital Federal não designa tão bem. 
uestinádos ú viLLa externa do paiz, em peças mormen :;e pa.ra o estranguiro, corno o nome 
diploma t,icas, pretendeu-se innovar o estylo ppoprio e trú.Uicional desb cidade. O máo 
universal, substituindo o fecho usual pelou gosto po1•tuguoz estabeleceu no imperio pal'a 
tnvocaçã.o do nome de Deus. (Apa;·tes ; indicar esta, cidade, o appellati vo-Córte. 
11poiados; rnuito bem.) Evidente improprleda,de. Pois não deixa de 

Nesse~ documentos, senhores, empregam· ssr curioso qne hoje' se fa,ça o que ontr'ora 
se os tm·mos e as formulas col'rentes eutre fizeram os cortezã~s portuguezes. (Muito 
as naçõeF\ civilizaJ.as, como as moedas que bem.) 
t inham curw mundial. (Mt~íto lHJ iH,) Sr. Presidente, melindrou-se o nobre 

E já tivemo.;;, em documentos destinados Deputado com a resposta que lhe deu o De
á. vida internaciom~l, a formula,, singular pntado mineiro. Preliminarrn.mtc, permlt
cntro as nações, -saúde o fr·;.t.ternid~vle. ·ta-me recordar qur o Deputad·o por Minas 

Citarei um c ;:~so só ; mas csso bastante . não respondia a S. Ex. sómente; responclia, 
E' um documento enviado daqui a todas as como relator do orçamento em debate, .va· 
11ossas legações para que estas o 1izossem I'ios oradores, um dos quae~, pelo menos, cu 
presente aos guvernos, ,junto dos quaes too nii.o tive o prazer de ouvir, ilUSente como 
mos ropl'esentantes. estava em Minas, o a Camt~ra o sn.be. Fallava 

Qun.ndó appareccu o laudo de Pat•iz a pr·o· pois, dando uma resposta em globo, como 
posito do litigio cntt·e n. Venezuela. e a Ingla.· om certos pontos eu faço agora, aprovei
terra, o Ministro das H.olaçú:Js Extoriot·es d'J t tt.nLlo a oppor•tnnida.de para aparar cl'iticas, 
Brazil formulou um protesto, o qua.l fechava quo não renovadas ·aqui, eni,retani.o são cor· 
com aquella fol'muln, Em Lon Ires tevn nossa l'ont.es no paiz. 
'legaç~ão fle tl'aduzir pttt'a o ingluz cs8e PL'O· _\qui fallt~mos para o paiz todo. 
testo. O traductot• 1oi a Ca.rlylo e a.hi on· E' possível que de ou~t·os pal•ti:Ssem cet·ta~ 
contl'OII :.1. tt•aducç:ão fiel da f'omlUla reYtJ· observaQões que clle redarguiu e, assim, uão 
J.ucionaria tle 1789, quo attl'tl,hiu sobt·e nó::~ a ca.bol'á ao nobro Daputado umn, ou algumas 
hilal'idi1dc escarninha da Europa. E lá está das réplicas do meu companheiro de 1·eprc
o protesto, que tc1•roina:- llail r.u1d fi·ale; ·- gentac:ão. 
nil!J. (Ui.so.) E' bem possível e é natural quo o Depu· 

O tratamento em 1>ds ! Pois nã.o é contra· ta,do por Minas, defen iendo o corpo 'di· 
rio á indole da Lingua pol'tugueza. ? Já so plomatico, como e.atondcu. dever fazel·o, 
viu decr·eto pretendendo alterar•. o genio de nem só attendesse ás increpa.ções aqui feitas, 
uma língua ~ ! Não escrevemos e Lallamos como outras do que tinha noticia,, como a 
sempre, correntemente, n:1 terceira. pessoa t.emos todos nós. E' realmente uzual fazer-se 
do singular~ contra os nossos diplomatas a c1·ítlca,.em 

certos pontos merecida, ,julgo eu, a quo o · 
O Sn. THOMA.z CAVAI.CANTI - V· Ex. digno relator se I'eferiu. 

u.inda ha pouco tempo ouviu duas bellis· o nob1•e Deputado formulou as devidas ro· 
8imas orações na segunda pessoa do plural. ctlflca~~ões; eu as acceito e meu collegt~ por 

O Sa. GAS'l'Xo DA CuNnA -Não; ouvi Minas só terá quo as accnita.r. As conside· 
esse emprego esporadicamente, episod.ca.· rações que olle foz e a.s r13spostas <1ue dou, 
.mente no correr des:3as e de outras orar;ões. permanecem entretanto. Não devoram ser 
E' um re~urso de estylo; t~ uma fúrma. lit· endereçadas a S. E:<. Tanto melhor. Cabe, 
·terarla. V. Ex. nii.o me cita. utn discm•so rão, ·todavia, a outros críticos monos escla· 
~rn quo o orador sustente ess:1 nota, o em- l'Ocidos ou justos que S. J~x. 
prego da segunda pessoa plural de principio Tambem o honra.do Deputado pelo Rio 
ao fim. O!'Ltnde do Sul, respondendo ao Deputado 

o SR. THO:IIAZ CAv"\.LCA:'\TI _ :\Iostro mineil•o, po1•quo durante a di~cussão se lha 
muitos. atravessou no caminho um jor·nall:.;ta, zut·· 

ziu-o nesta trihuna; e viu a. Camara. que 
O Sn. UAST.\o J> .\. CUNHA- ;'lliJ .~ no~ diri- pa.ra. o jornalista, uo jogo temivol rlo Ol'{l,dor, 

gimos ao Si·. Preslúouto, sempre nu. :Y• pos- sahiu u i;runfo em p~~os. (Riso.) 
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Porque não podia. faz:.Jr o mnsmo o Dcpu
t::tdo por Minas~ 

O tom de jovialidade, que não excluía o 
aca.so manteve a cortozia. do debate, em que 
o Deputadv minetro modelou a sua respusta, 
(apoiados), si não fosso o mais adoquado, como 
elle jt;.lgou ser e ou ta.mbem Julgo que é, ;w 
assumpto vJt'sado,-questõos de cerimonial, 
protocollos o otiqucttts, m~tteeitt pouco jul'i
dica., segundo a erpt•es::>ão de Kolftcr, con
~istente toda olla., como lliz Fl ~.ssan, o iltus
tre historiador da diplomacia., en c:es g1·a1..1es 
1·iens, cnji1 impol'ta,ncít\ se pt·ende c mui tu 
interessa, á. su$ccptibilidado dos governos, 
como á Pl'upl'ia, dignidtLLLc das naçõe~; si 
aquelln. tonalidade, digo ou,-jovi;.d e chis
tosa, ruu.s não bi'ejeit>a e menos cscarninhtL 
.(apoiados; mu.to bem), não fosse ;,1, mais con
veniente, como Ct'ít- repito aiudll,, seria., 
como o O$l;yto de cada qual, Utl)a questão de 
temperamento. (Muito úem.) 

Os tempct'l:~mnntos são tão va.rios. I. Ve,in. 
n. Camara como são diversos os tempora.men 
tos dos dons ora,dores, ent.ro os qtmes e.;tou 
a discutir a aus quaes a.Uudo ; a Camal'l1 
escutou o 8emi-tom de um, e o ~ustcnülo de 
outro (1·isadas). 

Jit o temperamento du Dcpubdo pelo Rio 
Granue, naturalment;c tambom, fol'iu outro 
a,ccento -alto, vibt•anto, clang.Jro~o no 
bronze ele sua palavra mu.gniloqmt~ Questã.o 
do temperamento. 

Ot·a, senhm•cs, passttndo )Jat·a um l.imht·n 
üiJYel'Cntc, a.s pahwras di1furem tle sontidu ; 
o tom valo muito na musica í'a,lla(h ta.m
'bem. No processo de BortLngcr, qutLndo, om 
plona restauru.~;ão, rea,ccion·.tria, e mo::~qui
nlut, elle cantava, as glorias <la Ropublica e 
do imperio em e:)trophes que sa,cudiam o 
poYo, o rept•esentanto da Justiça P11blica, 
1to a.cto da accusaçã.o o na solemnidade do 
Tribun :tl, fez u.ustel'a.monte a leitun ele uma 
das ca,ações iucriminadas~ O a.dvugado de 
BerangeP, que er11. o grande Dupin, observou 
então na defez::t, como tanta gt'í1Ça quanto 
bom scoso, que a.s canções não as compuzera 
o poeta. s1,ti' t'tli1· d'accusation, nem hu.vlam 
sido escl'iptas para, seeom recitadas pot• 
homens tlo bec:t o ba.r1·eto <lc doutor. Não ; 
não as escutemos assim, dizia. ello, -e'ost f.o 
lon q·ui (ait la chanson. (lUso). 

Censura.ndo, entretanto, o nolJre Deputa.do 
a.o mou compa.Oh i~h·o do ba.ncadtt haver-lhe 
·caricaturado os argumentos, deixa-me S. Ex. 
o direir,o de revida1·, com razão, que S. Ex. 
caricaturou tambem o discurso do D ~Jputado 
mineiro (apoiados ; muito bem.) 

Sim. S. {!;x, incidiu no mesmo pecca.do. 
Assim é que S. Ex:., pu.ra l'Ospondet• ao 

pensa.monto do relator de que os nossos l'Opl'0· 
sontantes tlevia.m acc.)mmodal•-se (~s oxigcn
·cias de sua viúu tle t•epl.'eson ta(;~ã.o, ;ts. imposi-

ções do cer·imoniitl e de etiqueta, mL~ cõrtcs 
em que ~ão acreditados, S. Ex. com e piriLo 
tn.mbem e cujo offeito eu propr-io experimen
tei , S. Ex. dcsct•eveu-nos um diploma, ta. do 
ca,lções e tuff s Je rendo. om urn baile lle côr te 
e conjecturou outro que ttcaso tive.3semos 
em Pekin, deixun,to crosceL' o 0c~bello pro
liJngado em rabixo. 

O SR. B_\RnosA LDL\ dá um a.pael;e. 
O SR. G.\:sT.\0 D.\ Ct.;i.'\IL\-E-note a Cuuara 

como, nesl.e passo, uo discul'dO de S. Ex., 
:suas palavt'as tcmpestuam; aqui tonit.t'Ú<.t a 
eloquencm de S Ex:. como . nu~ dh\:s mêl.i::> 
accesos da propaganda; su::t robusta, complei· 
çfí,o do lut:Ldor sente a nost;dgia daquella::; 
lutas, qu·wdo S. Ex. tinha, n<vtuella ~ ~poca. o 
quo hoje nft.o tem mais-as YU.DttLgens ua, Si
tUí1\~ão lll'cLma.t.ica: 

«0 c ~ ·rímoniat <liplumatko cxigir<t que no~ 
desw~otueemo:~ att'! o pont;o de nos sujeitar a. 
pratica.::; que niio conuizom com a. nossiL civi
lisação, com a noss:\ dignidade c i vie:t 1l e ro
publica.nos, quo nã.o tem a. nost.algi.a d11 
be~ja-·nu"to, nem sand<ulo do~ t.;or•tcjos do 
gea.ndc g11h. ; filie t1~rn a (!Oiumr1n. VUI'I.obr·aJ 
rna.is a,ukiloz:vla. pcl:L tlignida.uc civica, du 
que 110-xi\'el cu1Ho um vim~, a.mostt•ada nas 
eot•Le'l.itLs orn q1111 so prot!lll'IL agra!lii.L' :~o :tm
biento a. quo tiio ('a.c~ilmento ~o t~ccomodam 
o .; diplomr.l.ttL~ darJuello gt·upn., quo ou onl.ealli 
e tot•no a, r·erw ti r• 'I ua on to ruiu - nom r•opt•o
son t,am a.s aspir·ncõo . .; o 11 . ..; tl'iLtJi,:õns l'llPII hli
e<LDll~ do Bt>azil. l;í, fó1-a, uem dot'euüen1 (1::0: 

no .-l:io~ molhc,pes intm·ns:)es 110:-:1 pa,izlls 0111 ()llt~ 
SÜ.O UCl'OC[itu.do:,,. o>> 

A diplomacia, que nos convem.-. «n;-io l·, u.~~ 
eerto a do diplomata que faz quesLf.í.o, como 
vi em um reu·a.to, de compM'i)COl' IU'.l.Sca.mdo 
em ca.vn!leirn da idaue 1wjdia., nos bailes do 
Buckin~ha.m Palace, mettido nm ctLlções do 
sêda tufl'ados, acompanhando :t sua digna. 
consorte em trajes de açaJ'ata •.. » 

Sr. Pl'e~hlente, o nobre Deputado foi 
quem na, discussã.o citou La Palis:-:~e ... La. Pa
lisso t:1mlwn diritL que ningtwm ptide tor 
sa.ud~tdos ou nostalgia daquillo que nã.u viu 
nem conheceu. Ot·a, quu.l desses diploma. ta.:-:: 
nossos conheceu o úeUa·nu.ro no Brazil ?-

0 Sn.. BARBOSA. LIMA - Pel'dão ; nfí.o 
faUei nis:io. Mtts, aintla 1.'eophilo Ottoni, 
representante do Minas, condmnnou o boi,ja
rnão. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA - ÜS homens 
da.quelle tempo estão mortos e não conheço 
nonhum doss::t época no cot•po diplomatico. 

Mas, como qucL'ia. o meu collcga que esse 
rliploma,ta rosso o. um ba.Llo ú plmn&al:iia. I. 

0 SR. BARBOSA Lt:.IA - 'Nii.o fallt>i om 
ba,ite à. phan1iu.sitt. 
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O Sn. GASTAo DA CuNHA- ..• ou a. urnl Não; entre isso e<;, di,;tincção eleaante. 
ha.ilo de córte '? discreta, superior dc.t pessoa, vae u diff~een .:;, 

Creio saber a que festa.s se refm'o S. Ex:. que separa do ridículo a correcç:ão. • 
Esse diptomata., de que fallu. o nobre O Sn. BARBOSA Ln.:rA-De pleno Recordo, 

Deputado, era, com _ certeza, um moço. Eu 
tambem já fni moço ; âi ele mim ! (Riso.) 

Nunc1.1.. fni à Europ<t, mas j;t fui a um ]);Üle 
<1 phi.1ntasia.. Po t· me p8nite.nciar de~se 
epbod.iu, quero confess:ll-o em pulJlico, de
clar;mdo que o rccol\lo Cl)ll1 pl'Zêll'. i\1as, o 
que la.mento, Se. Presiilento , o qn c: lemhro 
penalizado, nilo l~ o traje qtw tomei en Li\o, 
ma::; u. b..:'lla iJa.de em que o fiz. (R1·sr,s.) 

Sã.u fe.-;tas a que o representa.nte ê forçado 
a comparecer e para as quaPs existe um 
traje de rig-.;r. Não ,~cju nisso motivo pa.ra 
eenrsur:_,_, Lembf'a·ITI<3 bem que, não ha 
multu. h ou v e om LonJrcs urn gt'<LIHle baile 
á. ph:tntasia. e nelle o emlnixu. tül' do::; Esta.· 
elos U ni.los cumpa.reccu pltan ta.':: i adu em 
duquu do Buckingham. 

J'l'f<1s quem sa.he, Sr. Presidente, si es.~o 
muço <iiplormtm, cujo rctr·ato Yiu u . illustre 
De putn.d o do-grandensc, ntio sahc!J';i. distl'i. 
lmi t' tü.u intolligonLcmonto usou tempo. que 
pOSSiL COndli:~L' di VOl'SÕC . ..; ele~ antes CUlll U:-3 

lal.>oi'G:-; fecunLlus da inteUip:ulte,:\, do lfi•)tlo a. 
pod.ot· e:-;ct·over um bollu livt'o de (~ruJição 
o ainrht. t•xol'cor com pt•ovoitu nosso u :-:;ou 
CU.l'g'.; n~;; dtplomacia. '? 

O ~r-:.. l:AtwosA LDIA- Eu ni\•J c.H.-~i llO· 
rüG:') nom i ll1livid tmlizei. Fazendo CJ'i ticn. 
goJ'a.l, l'OI.IOI'Lei-me :1.0 Se. OliYl!Íl'<\ Limn., que 
(! dipion.::.at:1. e cujl>S osc1·iptos ... 

0 SF:: .. GA::n':\.o DA CUNHA- Nem Cll cito 
no1ncs. Nfl.o affirrno ta.mhcm. Coniecturo. 
I·~ cli~se (lllhitfüivamonte. T<.~lvoz, tÚgo ou. 

MtlS o peosa.men to do meu collega de lnn
cach, Sl>bl'e o qual S. Ex. borllon commen
ta.ri o.; ti\o espirituosos,<! estf~, tão velho, que 
o Vtmtos 1 hn. scculo~, cryste1lizadu neste 
sa.bio proYeebio lati.no : 8i Hmiw /'ll c í·~:s 1'0-
manú vi~; i lo more: · 

O·diplonmi.a (~. por fol\~a do ~ou cargo, 
obr·ig-<.t.d.o n. ma.ntm· cet'to apm·o ele 'tr-;·je, ter 
dbLinc(,\T:í,o na Rt.m pessoa n ntu:l suas rm,noira.~. 
I~ o,;sn cuidado, em so mo:;;tt·ar ao ni n~l da. 
a.l a, ~ot:ierhtdu em que llto c<übn. ost.acionaL', 
na.da. tem tlr. fl'ivnlo. Jo:vit<d·o é IJIIO consti
t,uil'i:~ o vicio oppostu a.o mimetismo a que 
iJ,liurli.ll o illnstrc ropresenwnte tto l-tio 
GJ'<l.lld.c, dest:tca.ndo-:-;e então u no8so repre
Sflllt:mte no circlllo social em que e:-:;tivel' 
collocado, no seio da civiliza.çi'iu fina o ·ole
gautítJ, como a europ(•a, pob excentricidade e 
assim eausando, sem dn vida, em rlett•imento 
dr~ sou posto -·o flllC v~1lo d izol' detri monto 
nos.-:lo--imnt·e~sã.o dos<Üt'osa ü. noSSiL culLm·;~ c 
m r.·.smo caitsando n. .imp1·o~sfto que a. S. Ex. e 
a, nós toJos produzi riu. o ra.biello elo ellinoz, 

0 SR. GASTÃO DA CU!\HA.-Estou de pleno 
accordu com a critica acerba, mas justa, qu.c" 
fa.z S. Ex. a algun::; pelintras de nvssa cti
plor:mcia. numoro felizmente bem dimi
nmo, e <WS quaes aHudem us artigos du Sr. 
Oliveira. Lima, citadus aqui por S. Ex:. J...._ 
esses pisa.-1lures, a alguns, conheço tarnbem. 
ma.s osseCJ q, ne tecm o condão du L'itliculu . 
aqui c no ustl'<tngeiro, não é n carreil'a qtti~ 
os 1hz figurillms da comedia hutuana.; é 0. 
prop1·ia parvoíce. (Muito,be,n.) 

Seriam risiveis emqmÚqucr classe, dentt·n 
ou fóra do p<dz; c mes·r.J.o Ji..íra do qualqner 
classe, pois ~ão creaturas incla.ssificavei~. 
(Risos.) 

Eu us tenho risco lXtS:Soanüo as snas cm·io· 
sissim11s pessoas, a.lüis mui tu aprecia Yüis no 
ponto de vi:-~ta recreativo (?·isos);--:;;ufl'uc:i. · 
dos pll:ysica.ment.e na, gar·galhciL·n. de cJH<~ · . 
t•inhos que p<1Pf>('OlU p1mltos (hilm·idr.uh'). 
eomo intellccumlmonto a::lphyxiados no cir· 
cull)ostr·oir.is~imo dosu <~zeros1rlaào mental; (' .'·, 
minh<UlLlo Cl.lllGl'al'oitu::~, porque toem n. Yisãc: 
aUüs oxeollorHo, pertm·b;~tl<L pclu vi,lt•o do~ 
rnunoculos, 1;;'w gradu:tdo~ como ollos nu pr•.· 
}(mnico e po1'q ue di.-:;liu·ç\n.m 11 redondeza dos 
p{jl) om sapatus longo::: o puntndo8 como ptLtins 
<.lc gelo. ( 1-lilr.widrr.clc). Mas, cssltS dosopi lan t;os 
croatums nií.o pt·ncisa.m da cn.neiL'iL pat·a que: 
se lhos t·ol\ne c n.primore a ingenita. yoca· 
çü.o pat'i.~ u. operut;a. Basta. umrL vmgcm ~-,, 
l~uropa.; o 6 sina do~ tolos 1•eg :csSIH'um d1J 
volhu mundo com o progrn.mma ele nos lles· 
lumbrae, como o Juã.o da. Ega., em pleno 
verão de Lisboa., enfiava. tL pelis.-;a para pas
ma.r o inclig·ona. (Riso). As vozes, pa.ra, que 
lhes desabroche o gonio, num ca..recurn atra
vf>ssar o Atlantico; ha:-::ta. ' quc nos venha de~.. 
Europa. um typo qmLlquer de olegancia, YC· 
hiculo de mudas e de maneiras noviL~, JKL1'~1. 
que se ponba.nt logo a. ;~d.ioctiv<Ll-o ern ge
noro, nLtmorn o ca.s'> (risos), tal como fazia u 
Damazo ao Carlos da Maia. 

g o poi u1• ,ou u mollwr ,-é CJ.Ue,conl'ul'l110 . .;; uc
cedo <L todos ocl imitadur·o:;, essas copistas mi~ 
CL'ocoplmlos desfiguL·am logo o origina.L cari · 
catnr•a.nd.u·O pelo exu.ggoro hilariu.nto. Assim 
suceedeu aos negros. do S. Tlwmé, refor·e ul
guem, que indo do pa.ssuio ao continente e 
lt~ vendo ut! doutores uo oculos, volttLra.m pUl'tt, 
a ilha ca.rrega.ndo nos nal'izc::S dois e tre~ 
paL·os (Lo oculo~ para. se mostrarf>m aimtu. 
ma.ii:l elegantes c illustra.dus. (llilarirlc~dc.) 

i\'l<Ls, sonlwros, es~as excl!pções nã.o do\•en~ 
reO'oetü nr.L cln.ssu. Não so púdo concluir d.u 
parLitmlar p:.tt't~ o geral. 
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SESSÃO E~I 29 DE SETE~IBHO DE 1903 721 

0 SR. BARBOSA LD!A-0 rrue aliás não fiz. 

0 SR. GASTÃO D~\. CU.:\HA-0 que aliáS 
Y. Ex. nü,o fez. Teve até !Jlll'ases ue elogjo 
(1ue subscrevo plenamente. O remedio ó eli
minai-os, é exp~mgil' delles a nossa l'opeo
::entação, chamando ao th1la.tl'o 11aciuna.l esses 
Taillcrands de pic-,iic. Em nossc1 socieda~c 
t@lto ct·uz;.~do com esse:; douwrc;:; em cutt
Ji(iUés, com .osses indices de flttilichdus o o.~ 
tenho ouvido parvoejar subre suas. respe
ctivas especialid<.tdes, c.om ut~1<.t sert~dadc e 
nma ü:.~cunrlia que rea.lrnente 1mprc;:;swnam. 
(Riso.) O que devem:JS p:omovel' é a J>Osso 
exclm;i vn. desses ama v eis exemplat·(~s. Q ne 
elles fiquem aqui, divertindo P<Ltrioticamen~e 
os seus compt~tricios. E:' n1ulllor que dt
-,rertir lá fura os esGt"<Uigciros, con~ üuplo 
:rn•ejui zo nosso. (Riso.) . . 

Convém a.d,·ertit', mHrc.tanw, ctuc c::;sl1 
Jauna. ~~ cosmopolita., não é monopi)llo nosso. 
Klla.pt•uLifera no seio da.s mais bdlltantcs 0 

a.ut.i~<~s civi.liz:.~ções. ~)a. Eueupu. nos velu a.t(~ 
o seu oome snofJ, Srl.oútsJ,w. 

Snob é pu. lttvl' i ~ de ul'igom inglozu. e cstc.l 
em urn I'OHHtnce do Tackel'ay. Aclimou-:~e 
logo 1.nn Fra.nç~<t, porque achou muita. cabeç!l' 
em qttC S:) iLjllSt:.~!:lSC. ;\. tb.Ct~~.it~l.l'·SC a clcfin.l
l:ào d.e Lo111a.. tre, . .;;u•lJ <.! o 10tH \'LJuo que (tUu.t 
â. m<J.is a.lJ.·wlnl,<:~ pa.ssividado do espirito . ;i 
n1ai:l ris i rei vaida.üe, ü um cu.t·neiL'o Jo 
Ptmurgiu pl'otcnciuso! de m·~tlo qn: () s~1~
i•is;;w cou::;titULI n. a.r·tstocl';t,cm dt~ Hl1beCilt· 
tlt:tde. (.tlpw·ttJs; ;·iso.) . 

Isso p;tra nós é um consolo. E devo duwt• 
(1ue !lil. permuta d.e~se pe:3Sm~l é gr·ando n. 
nos:m U.i.vida. Míts, nu, pi•oprm Inglatet•ra, 
St•, Pt·esidonte, um vl;tjante encontrou ntctus. 
cut•iusi::;sünus, que cU;o pa.ra. corupl'Ovar a 
minha prupo.siçã.o-rle Cl ue U.(l uellos typos de 
que fa.Uei 1oemam leg.i~o. em arnbo~ .us se~os. 
Elles, eoruo o genio..,-nao teem pê.tLJ'Ia. (R~.ça.) 

.-issim, cont<~ esse viajante quo a di.-;tin
ctissima Princezr.t de Ga.lles, . por sofft·or do 
rhenma.ti::>mo n.eticular, dul'a.llte algum tom
:po, .c;uninhou corn e01•to eml.lí:tt>::tço, Ginlw. o 
passo •Lesigu~l. Or•l, tu.n to ba .. ~tou para, quo 
<trrbellr~za.s loodrina.s, a:-; Jll'o(i!ss·iorwllJr!H/.ies, 
rlm•ant~ ·i;oda nnm .~ • ..:asrm coxi~H~StHl1 olf· .~itn· 
i.nmenlic. (Hilrwi~huln.) 

De outt•a vez, o 1ln<tLHHl1J Cl:uonco, fillto do 
a.el.uttl 1:•ei, tllvo um abces~m nn. a.xi ll!1-, o quo 
Htotiilllcnlta.va o movim<lllt'J norma.\. •.lobt>:.Wo 
rli1•oito. ·Pois, vendo osso g Bto ; contntt'oi~o, 
flUese ·lhef.nlitlguruu urnreqLtinte de elegan01a, 
comoça.r<.tm os •gentlemen u. dae s/t.afw.:.Jumds, 
a.rquettndo o :b1•'aço em ansa. (/ilila1·idade.) 

Sr. Presidente, temos om Dosso corpo di
p.loma.tico brétziloiro~ distinct.os e que nos 
lwnram nos postos quo occupam . . Som men· 
('iona.1; o actnal chefe do nosso cot•po di~Io
matieo, tig·ura de primnil':L plana .. od uc<~do 

Vol. V 

desde moç.o nn. ca.rrcira por seu glorioso pai• 
que fui egrcgio diplomata c a quem acomp,~· 
nhou na, mil:isã.o ;.w Prata, a.hi c;:;tá o Sr. Oh* 
veira Lima, nome quo o nol.n•ü De1mtado 
destacou e que me pr:.tz pronuneiat· .noste 
recinto pn.ra. romler-llte o tc;;tcmunho de meu 
mais t~levaüo apl'CÇO. E' um bi·aziloiro dis
tinctissimo e quo possue todos os pred:cados 
pa.1·n. rnpresentar o Brazil dignamente no 
posto <liploma1;ko ml1iS <liJllcil. . . 

Temos u eminente J. N~bucl), AsSI$ Hraz1L, 
Domiciu da. G<:Lma., Rcgis dl OliYcil·:t, i\bgn.
lhães "\zcretlo, Sylvino do Amc.tl'tü e m~d:s 
alg-uns <tlle conheçu pe~soa.lmenCe. · 

O nol,rc DnpuG;tclo t:itou :.tiuda, com rcfe
rcncia.-> Usungeit·a.s, o St· _ Benno Clmves, a, 
quem não tenlw a. llum·a. tlc conllecor. 

Sr. Presi<lente, conc01·<lo tambom plomt
memo com o illustrc Deputado, q uu.ndo 
a..t·cemüa. qtw muduu cum o tcmpu a. m1ssão 
do:) nossu:s reprosenuwto.s no exterior, hoje 
qLtC ;t luta cconomka. constitLte o tr<~ · :o ca.
r:.~ctoristico da. nossa. êpoca. 

Bollas cousas nos tlissc S. Ex. ~1 respeito 
elos intercs~es mcrcttntis e oconomicos do 
Braz i 1 na, cspl!era da eooclll'!"eneia in r.orna
cion~ü. 

De il.CCOL'<lo eom osstt Lr·;.l.nsL'ot•m;~<;ã.o tb po
liLL·a cxtet·mt, d .• aecurdo eom c~;;;:1. ut· : r;nt<\· 
çã.u ludka.d<h aos nossusdiplom;H<~::;·_.runeol_'· 
tL:u·il, put·énl, S. Ex. que o.:;s:L m1.ssao d:.L ~ll
ploma..cii~ não é unir:;~, nem cxdu;;.1 va. !Vlulto 
puJ.cm c do vem r· .. ~zct• o~. dlp!umu.t:~s. no~~c 
u.:)·mmpto, ~em ünvul:t, ca.pttal; ma.~. cmb .... ~ ~l
<~a lo vet··s.:-lHa. o· illustt·e Deput~ltlo pelo h.lü 
Gr~~ndu LLO Su!, quu jü. foi :tdminisu·ador, si 
liive;_.;:::o de pôt• cnt obra o suu plano, que ol
vida a. especii1liz.n.çàu uu.-; ftmcções ou tl'e o 
tliploltH.t.tu. e o consul. . . . 

A uisüncçào pol'llura., mtuto crnhot·::.~ mo
tliticad:.~ i.~ ::\Cp~ll'ü.Çã.O e dusfciGOS OS lH'OCUU* 
celtu:~ de out;t•'ori1 . 

.t\. tra.u::>í'o1·m~ção Üi.t política. iutcrna.c.ion~tl 
pelo ft:tcitor cco!wmico nfi.~ velu supp:·irmr 
U.tjuella 1listíncç:ao neeo.-ss:M'li~; i.~pen:.~~ a. es
puci:~liz.aço.ão, na.:; ~o:·icrlw.l.e: democr:.ttw.:ts de 
hoje, dc::mppa.l'.!J''·l.lloi'l an~tgos pt'e<·op~.:uttos, 
rletm·minou uma 1Ma. ma.1::> eltu•a o JUl)i;t~ da, 
ec1ui vu.lencia, dn.s .l'LLn.<J<,~õo.~: . . . 

Ao plunipol.t!ll<'liLl'W Oit!1 sobl'itl'u.t, nn 111ot' 
ptut.o dos.· ,pu.ize:-; .oxt.l'iUlf;. ct~·os, u wrnpu rn.a.
l;tll'ial }.llll'tL sr. d!i:>tl'Jb.ttll' lll'o!lr~unmcon,t.o 
ontre o::; o,..;tudos cln gabtnut~ q~te <lo JH·n~e
t•enci:L lhe incumbem e a mt~8U.í1 econun;uca 
o mercantil, :resorvada. aos con:-;nlc:-; o. <tgen
·tes .especía.ci:i, hüssã? que obeig~ ~ vwgcnJo: 
constantes e que ox1ge uma actrvrd.:1de be~ 
di ycrsa, u. q mil sô )?úd.e posf::uil' . 11m homem 
cnvolYido nos negoctus, vcr.;u,do em es· 
tudos economk.o:-;, vivendo no mçiiJ du com
mereio, l'onhoeeclor prn.t.ico dos mcrr•u,dos 
in tern<.tcion~lc:;:. 
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722 ANNAES DA CAMARA 

0 SR. BARBOSA LIMA -Não conheço 
diploma ta que possa ignorar essas cousa~. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA-POl' certo que 
, o 'diplomata não as pódc de todo ig_norar; 
' m:a:s não monos certo é que eUe nao po
. der<.t . por si mesmo colher as informa-

seu gabinete, assentados á sua mesa de tra
balho,corno díz um escriptur que lhes expõe a 
organização, são hoje prehenchidos por ho~ · 
mens de negocios, envolvidos na vida pra
tica e que podem, além do mais, ministrar
ao governo informacões multiplas, minu
ciosas e segura'3 sobre materia commercia.l 
e economica. Çoes praticas que aquello conhecimento_de

manda. Para cada uma daquellas fnnccoes, 
qual mais complexa e importante, se ex1ge O SR. BARBOSA LIMA- Ma;;, eu disse lla 
uma formação especial. pouco, e não tive a f~licidade de ser ouvido 

o ministro, sem duvida., deve hoje cogitar de V. Ex., em aparte com que ousei inter
dos asssumptos cconomicos e obser\rar, s·Jb romper a sua brilhance oraç~ão, que os mi · 
esse aspecto, 0 que occorra 110 paiz em que ê nistros é que ent·l,bolam os negocias condu
acreditauo. centes á elaboracão de tratados de com-

Por exemplo, a nossa legação na Hespa- mcrcio. Os consules or~anizam ... 
nh::t., dope 1uena importaucia politiea, teve O Sn.. GASTÃO DA CtJNHA- Sim. Com G· 
a opportunidade de nos ser ~ltamente va~ta- material organiza.do pt{os consules ; ê o que 
josn,, solJ o a~pecto commcrc1al e economwo. dizia por outras palavras. 

Retiro-me ás consequencias da guerra . . 
com os Est·.1,dos Unidos, que poderiam ter ~ SR. BARBOSA LIMA - Tudo 1sb con-
sido api'o,·oitadas em b~neficio do consumo I vei ge · _ 
do UOSSIJ café. 0 SR. GAS1'ÃO DA Cu~HA- Converge, per-

Com a perda de Cuba e Porto Rico, o ca,te feitamente ; ha, pOis, uma collaboração ; e 
ali i pr•oduzido deixou de entrar na Hespanha por isso é que digo: é hoje mis::;ão importante 
liv·re de direitos de importação. do cliplom[~ta., mas não é exclusiva, nern 

A Hespanha não pódo supprir-se apona.s preferente. 
com o cat'é colhido em Fernando Pó, cer~a Ainda hoje li n:.>s jornaes diarios que está 
de 20.000 kilos por anno. Pois er<\ o enseJO a aportar ao Rio de JanGiro uma missão 
para umn. acção no sentido de ganharmos hespanhola, de reg1•esso da. Republioa Ar
aquelle mm•cado que se nos abria em optim.tts gentina e que veiu á America do Sul no 
condições, mesmo com a olevacla taxa ele intuito de desenvolver as relações com
i.mportação que alli tributa o nosso café e merclaes com a Hespanha. 
que, parece-me, poderia ser- na occasiã,o Senhores, ainda foi motivo de reparo nesta 
facihnente diminuiua. A(nda, porém, que Casa o nome u .. :;ado offi.cialmente pelo hon
nã.o fosse, aquello mercado poderia ter sido rado Sr. Ministro das Relaç:ões Exteriores. 
conquistado ~olo Bra.zil ~ Senhores, nada digo de mais pa1•a esta Ca.-

Os direitos de entrada parn. o nosso café mara: Rio Branco é um nome historico 
na Hespanha são de 140 pezetas por 10~ (muito bem) ; com esse nome que domina, 
kílos, de modo que o kilo do café a111· quand.o meno.;;, a campanha parlamentar de 
paga~ia,, ~om o cambio a 12d. e, dada a d~s- 1871, na qual triumphou a lei de 28 de se
valorizaçao da moeda hespanhola, 840 réiS. tembr•o (muito bem), nome que resplandece 
Hoje, todo o café quo entra naquelle paiz é naquella data como uma aureola, é que o 
tributado de modo igual, o que é vantagem g1•ande e .. hdista bL'ttzibil•J se fixou n.a 
ainda p::tra nós. . objectiva da historia. (llfttito bern.) 

Não SG esqueça, entJ?etanto, que em al- Os grandes homens teem na sua vida um
gumas côrtes, como observa o proprio ponto culminante, um momento illmninado 
Sr. Oliv,~ira Lima, sel'ia um duplo erro da cxistencia, que os define e perpetúa ; é 
combinar ou fundir as duas ftlncções, a po· dahi que elles fa,llam á posteridade, ê nessa 
litica, propriamente dit.a. e a commerci.al. eminencia que a posr.eridadc os vê. ELies 

Na Allomanha, cujos r<}presentantes teem teem, como os ..ruadro~ e as paizagens, para, 
um prestigiJ quo não podem te1• os nossos, que possamos admira.I:os na gr,wdeza do con
o quo lhes fa,oilita incomparavelmente a. juncto, o seu ponto de vista. 
acção no exterior, o que se tem feito nestes Rio Branco é o nome titular de uma das 
ultimos 30 annos (le prodigioso desenvolvi· cadeiras de nossa Academia de Lettras, bella 
monto oconomico c não menos espantosa instituição que já honra a mentalidatle bra
expansã.o commercial, é augmenta.r, tripli- zUeira. Alli, um fino sentimento de escla
ca,ndo e quadruplicando o numel'O de seus recido patriotismo e de bom gosto litterar·io 
consuh1d.os, nos quaes aindn, instituem ad- evitou essa inutil contrafacção da historia. 
di dos technicos. (Apoiados.) 

Os consulados, em gr•ande par•te occupados Mas, Senhores, só porque a esse nome _Pre
por juri8ti1s que passam todo o dia em cederam outr'ora duas coroas hm•a,ldlcas,, 
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SESf,ÃO EM 29 DE SETJ·:~mn.o DE 1~)0;: 

eH~ traz a alguns cgualita.eios -um echo pa.- O Sa. BARBOSA LIMA.-Mas estou certo de 
laCiano; t<1lvez porque o tlleuto e as virtu- que ninguem contestará. 
tles ~o J?:1e se tra,nsmitti:-::sem ao filho, essa 
co~tmmdade de um nome glorioso, que hoje O SR. GASTÃO DA CuNHA-Não contestaeá 
br1ll_1a com uma glorb nova, se affigure a V· Ex. ; mas, já ouvi escarnecer-se o 
melindrosos democratas um privilegio dy- Sr. Barão do Rio Branco por causa du 
uasta. uso officíal deste nome. Pois eu 0 censu-

Entret~nto, a esse nome jama,is ÜLltou, raria. c censuraria, acremcnte, si elle tivesse 
neste pa1z, a flor da. estima -nacional de a ~raqueza df? abandonal-o no regimen repu-
valia mais preciosa. que n.cluellas cot:oas. bhcano. (Jlu~to b~m.) . 
Hoje, desapparecida.s ellas fica 0 nome im- ' _I-lu. nomes, e Rw Bea.nco e um dello.,, que 
mortu.l como os aconte~imentos qu~ re· s~o ~los pr~ndemlo. o passc;tdo ao presente 
corda.m ; esse nome, que foi outr'ora uma (mwtto bew1-), n~me:; que a.fhrmam, atraves
distincção nobiliarch.ica.,sorve hoje de epi- sando a" e()'vo~u<!_ao de 0:m povo, a soli~a.Eie
graphes para capitttlos de nossa. historia· no dade das oeru.ço~s, contmua.ndo as trad1çoes. 
imperio, abolição; na Republica, Missõ~s 0 perpetuando os 1deaes da Patría. (Muito bc?í"t.) 
Amapá. (Muito bem.) O SR. JuvENAL MILLER-E Silva Paranhos 

Essas dynastias do talento e da virtude são não é um desses'? 
tão na.turaes, constituem uma aristocracia 
(adstoi:- o melhor) tão legitima. -tambem, O Sn,. GASTÃO DA CuNHA-Sim. SiLva Pa-
que as veneram e a.mam as democracias ranhos é Rio Branco. Mas a.quelle nome não 
rr;tais ciosas de seu~ direitos e de sou deve- logrou a notoriOt.la.de do segundo nome ; por 
res. (M-1-~ito bem.) isso é este que melhor designa e lembra. a 

Nem seria possivel suppi·üuil-as ; estão na pessoa e a obra do estu.Jista b1•azileiru. 
natureza. Uma verdade quB a sciencia. pro- (Muito bem.) 
clama, ê o valor da hcrodit·1riedu.de na. Foi grando a obra que esse brazileiro canse
formação dos individ uos e dos grupos hu- guiu fazor-como diplomata, ministro, pl·ofes
manos. Todos os dias, vemos apurar-se a S?t·,jor~alista. c ol'~tuor P'~rla.mcntar, quando 
tara do alguom para lhe averiguar a indolo, amda S1lva Paranhos; mas a obra maioe. a 
as t~ndencias, o caracter, a compleição que ficou na venm•ação nacion<~l e no apref~o 
physJCn. e mora.l. Ora, porque :;ó aumittir do mundo civilizado, em uma pa-lavra_:u. 
essa verdade p<lra o mal·~ (apoiados), porque surt obra. humana, realizou-a. eHe com o nome 
se accei&a uma dynastia de degenerados de Rio Branco. 
e não uma dynastia de for·tos e de bons '? Nesta Capital, existe uma csta&u<1 a Ca.das 

Pois negar-so-ha 80 filho csso direito, que e uão ao genenll Lima e Silva, porque foi 
a ninguem se contesta e cujo abandono, ao com o nome de Caxias que elle impres:~ionou 
contrario, a qualquer se censura~ a. imaginação popular e mereceu a gratidão 

nacional. 
0 SR. BARBOSA. LIMA.-'Mas Caxias se as~i

gnava-Duque de Carâas. 

0 SR. GASTÃO DA. CUNHA-V. gx:. me dirá 
que existe ou ~ra. esta tua a. Osorio o não ao 
marquez do Herval. 

- Recebeu-o, como um ti.tulo honorifi~o, 
de quem podia conferil-o e conforme suas 
convicções políticas~ o pl'imeiro Río Branco 
e por esse nome deixou seu nome anterior. 
Ainda recordação delle e homenagem a elle, 
foi o segundo titulo desse nome, conf'eeido 
ent1•e os p1•emios da abolição ao seu illustre 
filho, ausente do paiz (-mttito bem .. ) ; já tam- O SR. BARBOSA LIMA-A questão não é d•J 
bem illustre p::>r serviços- e estudos tlUO Rio Branco é do Bcm"to. 
só era.m conhecidos da. elite intellectual do 
paíz e são hoje notorios na opinião nacional. 
(Muito bem.) 

Pois, é licito pretenclcr hoje prival-o 
desse culto, caroavel aos mais delicil.dos 
sentimentos de um homem? 

Pois pódo alguem, criteriosamente, con
testar ao Sr. Rio Branco o direito de assu
mir, elle :pl'oprio e dal-o a seus filhos esse 
nome, que ê delle e que foi de seu pa.e, 
quando ninguem se lembrou ainda. de cen
sur·ar a tocan t,e homenagem ingenua que os 
redimidos da lei de 28 de setembro, prestam 
ao seu libertador, adaptando o nome de Rio 
Branco 'i 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA.-Ellc não se as
signu. Barão do Rio Branco. 

Ha nesta cidade uma csttüua erigida U/l 
gene1·al Oso1·io. Di1•á o meu honrado colloaa 
pelo Rio Gr;1nde (lo Sul: «Então, porque não 
ao Marquez do Herval? » 

Porque o nome de OS()l'ID foz-se fuln".li
nantemente, ao clarão da uma guol'l'l~, na 
qual se abriu c se encerrou a. hi.storia leu
daria do heroe. Foi noss11 lance de epopéa 
que ello, com o nome do Osorio, penetroll •J 
coração nacional. (iliuito bem.) Quando Ih,,· 
chegou no theatro da guerra. o nome df:' 
marquez do Horval, j;l corria o Bra.zil a 
legenda. de Osorio. ( MHito bem • ) 
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1gua.lmente succedeu a Andrade Neves, 
Argollo, Ba,rroso, mais conhecidos por seus 
nomes do que pelos títulos no.biliarchicos do 
Jmperio. 

Mas, si eu dissesse que se ia erguer uma 
estatua no Rio Gntnde do Sul ao marechal 
Marques de Souza, affirmo que muitos dos 
meu~.collegas, de llrompto,duvidariam quem 
ern .. ( P;·otestos (la bancada 1·io-g;·anclense do 
SHl.) 

O SR. GER•MA.No I-IASSLOCI-IER__;Pois não ; ·é 
o conde tle Po~to Alegre. 

0 SR. GASTÃ.<J DA CUii!IIA.-Pois, de minha 
pa.rtc, cunfesso que, si ouvisse iallttr em. 
estatua do almirante Lisboa., muito tem
I/O he:üt:tritt para. lembrar• que se tratava 
do mu.rquez de Tamamla1·é. · 

cousa; paiz novo é ttssim que progride; ma~ 
quero importação do que seja razoa vei; de
fensavel· e não importação que fhça rir. 
(Apoüulos . .3fu.ito bem ! ) 

Mns,"V. Ex. que1• ver o que se lê nos PI'i
meiros decretos do Governo Provisor'io ~ 

Aqui est.<l: 
~. Bocayuva e não Quintino Bocayuva. 
Quer vcl' V. Ex. como ·se assignava o Sr. 

Ca.mpos Salles-assignatura que nunca mai:; 
o honrado ex-presidente da Republica modi
ficrnJ '? Era a,::;Siill - M. Fermz de Campos 
Salles. 

O dem•eto n. l, proclamando a, Republica, 
é assim asslgnado-S. Lobo, Q. · Bol'ayuva, 
Wandenkulk e Benjamin Constant. 

0 SR. BARBOSA LIMÀ.~Nos decretos elle 
assig:na v a po1• in t.eiro. 

Ainda. ton~w ouvido censm•;w a a,ssignatura 
üu Sr. Ministro do Extel'.or em decretos e O SR. G:A.STÃO DA CuNuA-Não a.ssignava, 
mais a:ctos offieiaes_;-Rio Branco. E' censura ainda, aqui está o decreto n .·I · ~ · 
que se inspil'a. .em ·suggestões democratkas. Eu bem disse que a resposta ia. sorprehender 
quando sempre ouvi dizer que ell<l. timbra ao nobre Deputado. 
em num os bi·eves, ao passtJ que <t aristucl'a- Vt1ja.mos ainda o decreto n .. 2. Nclle já S(j 
t~a é que u.:;<~ nomes muüo longos. ~~~ Ar?stides ;-;Uveíra ·Lobo, Eduardo "\Van~ 

denkolk. Mas ainda se lê Q. Bocayuva (1~ssi-
Senho1•es, eu já disse o que penso ; e(\ quo gna.tt.n·<t que continüa) e -Benjamin Con-

o no mo que molllor o nornen., 1101110 que o st:~nt,--to!ht co1wf. 
não detxa cunfundir-sc com outra pe:o;sua, •J No docreto n. 3 já dcsapp1.~rece EJua1•do 
este-Rio Brn.nco. Orn., ~i o nomo ~~ nma voz nu. a.sslgnatur;J, d.e '\V'a.ndenkulk; nome de 
com quo se llesigna :1 pMsoa, a.quellc nonw ba.ptL~mo, tJlW rmtppa1•ece no decreto n. 4; 
e um nome iM:Ll. uessc <lect•e1jo n. 4, é que pelu. primeira voz 

O Sn .. Jhn.IJu.-;A LDL\ - cornu dizia. 0 .t,3_ app:~rece por inteiro a ass.gnatm•a - Ben-
t•j·f,;to que o n . .~mcou minb:tro ? ,jv..min Cunst<tnt Botelho do Ma.g,dhães. 

Ha,por·t:mto,scnhores, anti-repuiJlien.ni:-)1110 
O Sa. GAs'J<\(.J DA Cl1i'\IIA-Quan1;o a.o em- nac1 ttollí.~ brc.ve a.s~ignatura '? 

prego ele nomes rcdUí~idos, vou d:.l.l' ao nobt·o 
Deputado uma 1'i~spos~a qttc o vao surprchen· O Sn .. 01\.RNEIRO DE REzr::~DE-1~ era.m os 
1.kr; mas, gual'do algum: mtnut.os a snr- papas li<~. Republica. 
Jll•eztt. O SR. BARBOSA ~IMA- Ninguem diilse 

A assignatura-Rio Branco-nos decretos isto. 
·e actos da cha.ncellaria :não é propriamente I o SR. GASTÃO DA CUNIIA- En.tão onde a 
uma importacão fhtnceza, o . que. aliás ·Já consu1·a, '? 
seria um testemunho de coi•reccão no punto 
de vista republicano. O SR. BARBOSA LI.MA:-Bm não- se respeitar 
~a Suissa, :p~iz que nunca. teve outra. as trttd.cções d<:L nossa chancellaria, que 

fórma de govcl'no, paíz exemplar na histeria se alleg;ou desrespeitadas por mim. 
<las democracias, S. ·J:i:.x. vê ·todos os do- O SR. GASTÃO DA CuNHA-De niim ·não 
cumentos puhlicos, · <itó os "documen&ds do partiu. tal allogáção; e folgo muito em ver 
ea,ra.cter internacion<tl, :assignaJos, quer pelo V. Ex.. pugnando pelo respeito ás nossas tra-
presiJ.ente d.a conferlei'ação, quer· péi'O ·chan~ dicções. · 
celler, com um só norno; assi.m, numerosas Senhores, eu more.:i nesta Casa urna honra. 
assignaturas recentemente ve1'ific1uei, coino insigne. " 
as seguintes, em papeis origina;es· ·referentes Não tive a. fortuna ·de cs.ta,l' presente :.i. 
:.~ nosso laudo ·do Am:tpi:'"t,:--'-Miller,' Zemp, sessão em c1ue :m'a conferira-lu; não a. vi 
Rmgí'.t', Hauzcr o outt•as. · · " . depois 'em lett,r.:l..·de fôrma noilJim•.ia do Co-n-

O Sn.. BARBOSA LDIA.....,.Si 011 0 citasse, el'a g;-esso; quero por isso registrar a distincÇão 
ostrangoirissimo. eg-regia, c1 ue me desV'aneceu em :extremo: 

fui posto ao lttdJ do Sr~ ::Rio Branco c0mo 
O Sn. GAs~·Xo DA CU;\IIIA-Pm•dão; ou não um fidalgo ao serviço dá.' Republica~ . 

recuso o quo (j estrangeit'O, sr", porque ~~· es- .. Senhores, é curioso qu13 os illustros ropu
tr<:tngoil•o ; quero de lá importn.1· muita; blicG,nos qn1~ m:"~.lsinam genon.logiag e tão pa-
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trioticamente se insurgem contra, taes ex- dessa affront!.L (apo1:ados), que não a mim si) 
cepçõe~ ao principio da igualdade, infi'inO'en- attioge sinão <"L immcnsa maíorta dw.;te paiz. 
tes do 1déal democratico, sejam precisa~en- (Apoiados. Muito beíii.) 
te a.q';Ielles que .so compru.zern em aplll'ar fi. Não ; não~-~ de;:;so gl'Upo de lüstor>it·os, quH 
d~lgma:.; 1·e:r~bhca_nas, · pleiteando pdmogc· por isso mesmo qno foram •patríot;_ts, são 
mtmas politiCas, mdo rebuscar os rogbtl•o; generoso::;, e são justos purqne Cur:Lm fortesi 
d~ lJl'OlJ!1ganda, ás vezes tão obscnrus o iá quo _ uó.:> outr·os receb~mo;.; o la, Mo, aliá~ 
T:~o ~alslfi.carl?s, pat':.t distingui!' ontt'B hist,;J. a,t;irado au cal'actci' nacional. Ha lüstoricor:! 
Il?OS e aubeSl::\~<1~, bons repnbl1Ci.1llO:; O l'epu-~ G hi. tol'iCOs ( 41,oíodo~ ) 
bhcano::l suspeitos. ) ~. . r ... c-

Eis como, a titulo de democracia, se quer O_s genn in o;-; histo~icos. j;i alguem obsePvou, 
reconstituir uma classe de él.l'istocratas na I mult<.t~ .vezes fict.LL'<W perplexo? _de ~ncon
Ropublica. 1 trar ho.1c, m~ tcl'l';t üa. P1·o~l8S<:to,. t1guras 

:Ma::;, peocesso bem improprio esse pw·a ~1 un nunca nram na I. r a veS:->1:-t, e q UH lhes 
fazer uma sol.\cção do melhor. Censuram. :t Jm·am ag-uJ'a ter l.:.unlr~m pa>SH!lu o mar Ve::
aristocr·,~cia du mori Lo pctl'i.L fumliuom outra rnollto, (~l'l'ado no do~Ol'_r,n e festejadu ~ en
d8, eda~.Le, sem mals requisitos. Bem fhUw trn~a d;J.:-; ta_bua~ da l:~~l: .:rambem,_lw.Je. n~1~ 
procos:;o, t·ealmeme, de ajuizar da, eapací- lt.alm, d.·pnts d:t. utllltcaça'l: PU:ro e. nu,~ou
da.de intellectual 0 moml do homem puhli· r.r<.tr-~~ 11111 . 1•:~tno1::1 1111P mw ílZ08~e J)art0 
co, es:-.:u ({tl ;~bl'il' 0 registro hypot[wr:al'io da tlns nu i r!~ b<l.l'lb:ddL 
RepulJ/.ic.;, pm·<~ \rol·ifi.cm· ::-~ daté~ ua i;tscripçãu 1 E' pus~l vd t[llf' h"l.i•Llll algun:-! ontros pa:s
' le Ci.õd<~ um ... (Apoia(los. Jluíto beii".) j sado tlt11d ;Cill u Üí'Sül'tu : m:t,.-l, a pueanrl· ,-:;;o 

E que p:·lol"iclades jneiDsü·ic<L"~< .. d:-! sl.1 alie- bom, vel'ilicaJ•-su l!;1, qtw nào f"ram r~ompa-
gam! nl!t~iros da.•pwih~ pt•opa,gandistas tt•qno aca,. 

Eu, (.J11C sou um dos susj)l?i1.atlü'-, pur-q_1;i; hoi do t•e['t•l'lr·nw .. A vi:wom n:\o ::;n fm: em 
tenh_o ~lata. l'ecentc no rcgbLr·o, pe1'guntu um:_!. ~ó n_lig1·a •;<lu: ho11Yo ma i:-: de lllll:1. Jev<.1. 
pl'ollrmn;u·mentc : du Jst·;H~lll.a~; (' rl!~lll •.•Hlo;-; se transptwtaran1. 

Pttr•n qucrn li.zn:,l;c:-1 a Rcpul.Jic::~ ? Para yó::; do mc.~111•J modo. 
ou pai';~ o paiz '?(Pausa.) :\lgttn.:;, tllll l.anto rekn·d;~dus, jà n;-~n pu-

Se.dlOJ'n~. não •tllCt'o nwlin<h·ar : m:t.~. n~f-- (leram pas~ll.l' o m;n· Yol'melho<t p(~ OilXnt,o; 
iindl'adus &emos sido nós mHita~ yezes. InllS, 0111 <~ot!IP('IL'i'.c,:i\o, <htt·a.Ye~sat·a•n-n .. • ent 

Devu cum lea!J:Lde doclé1r•;:~·. lJOI'(!Ut• te· !Jat·,~o8 a vapor. Outr·.J;.;, m:.ti~ pl·evirJnntes? 
11lw até aqui acOIUlJanh;•.do o dis ·tu·.~o dcl enconl.:·;u·am na Jli"U'~mn opposL1 IIIIIiJ, IJoct, 
honr<l!lo i Je!)tttado 1' iogt'll.11dt .• ;~<i. iJ n 1· 'l::•) c:~ Y<t lli:ul:t, put'{'oi 1:, Jll<ll!l,t• :tpp;i,l't:llw LI ll~\. 
e.-;tou ;,go1·a oppugmmdo pcLl;., vrn,.,: Sll<tS. t•pllh'nl'i:L rln :'ll<t:-5 !',~zt'n•Ja" •.tn ca!'t~ ... 
. JJcsl,i.L l.l·iblllw._s,~ lhll:L <L tudu tl pai!:: mt· .\ o·:t.t•,-;, 1': qnu. :ln:.:;;;tl.l'lb:m:t., n.pu~1,nipllOlJ 
t!ha,..; llJ/;J,y l'ilS (InaPS Líw.tu Ulll alc:l.t!<:t: ma i:.; wn d h .l•mqui m X<.ll.llli:o-.,ois a. mei,(\!llpsy· 
;.tmplo. va.:.-~ e~uel't:(,'iLtln.~ a (jlli~ntos ]JuJ· a,ld cltnso dtt l\~OI''I,Yid.ào. 
buscant ~uspulLtt~· o lll<~go<L_l' êLqudle~ qvu, nào Ttlu l'eliz<:~s fot·;utl ainüa outro.,, senhur•c.s, 
tond~ pr'eg.a~o a, RepubllCa, <Lt~<:eJiJl':Wl·n:.~. qne euth;t~g'tiÍl';J,m dt.!g;n• t:.LIJ~lJOm a Ch:1oaa.nr 
depots (\o leti.;L ~o1s os ilOilt_Gns du~ ract.,~, mas por· ca; 1tinlwmoll10i', .• c <Lté ,·on!"urt;Lvel-· 
consu~nm:vJo~; :.t:~::>Imao:-; ;,;atyl'lSltlil os !wnwas mentu couJ.iiZidos en1 ca,loç:u::., . dt\ S ChriS-· 
da~ Vli.':S de [;~cto. (Jl_uilol:e"iL ~!partes.) tovam.-(líifm·idade, aptwlo:~.) 

. uos r·_epub:lcanus lllstor1cos, grupo varo- ., . ) .- ,. .. . ., , , , . ,· . ) , . . .-. 
ml. o GK!guo, que pt·egi.l.l'am a n.epublica por St. r rCSid n t,e,_ <.L ~.:erl/)!) lHstmlcc::;, . .lllHL.~,. 
amor detl;_~, e não rte si me mo::;, desses bra.- c~nh~çu ou e yos t.an1b:~m conl:ec!~Js, qn0 
~ileiros_que lucr,~ra.m e soiTt·oram pol' uma n

1
ao _Iver:;:n ter~1pn ele ~er. out;.~·a ;.~usa .. 

rdét:t, nao pela posse rlos despojos d:~ v.ctoJ·la (_!llu~to .em. Apowdos. Apr.~~ tcs). L po,,:.,;lvol, 
desses que aniscaram 0 pe.~éu.-o no copo d~ ~~ certu mo:;J:w, en u e!'eJU, que sempr·o s0 
revolur,~ào; desses .não é que IHtt'k, Sl'. PPI'SÍ· h·,_uve:-;som mfl:1.mrnado pll~.a. p.davr:~o t' ·pu
dente, 0 rernorpw. a. susvoii;a, que nus fbg-el- hl1ea; lll<t~, seu eultt.actu 11~tellectu:d t:om 
la., e qttG ímp0rta, uma. i li im'ta ao nossu ca,· e~la dm1-~e na. ;~,u[a _dt\ !:ttllll, tradltzmd·J 
racter o tt nossa lo:lldacle.'· ulpoif.(rlos. !!Jdto C1eero Rr} l'epul,hca.(lftltr;tdn·lc; '']WI'/,·s.) 

berfl.) Outros, Sr. Presirlont·~. ainritt ctHJhOI}O. 
o SR. BA.RnosA LnrA- J\ia::: IJunllamos cn- que n;uli~ fnJ'i.tm rt~almenlc na, mun:1t·ellit~, 

o (1 ue li i VOl'a m, pela id:.L<le, ten.1 po do ~w 1·. 
tão os puntos nos i i, E::~tes, po1·ém, continuam ~·· não :;m• na(la. u:.~, 

O SR. GAsTXo DA O uNHA - 1~· uma alle- Republtca ... Destes ctÜllOl'as, victim ~s la,sti
gação que a Cftda passo se escuta, om todos ma veis e perpotmts da ju:-:;tiça. tio . ., cun tolll
os tons e a qualquer pretexto . .R' bem curta, poraneos, é que üs mais das nJzes, se ouve o 
senhores, a minha vida politica.; tnnho entre- plangenGcqueixume: «não era esti.t a Repu
tn.nt.o, sentido mais de uma~ vm: o rubor bUcn, dos meus sonhus)), (Riso; opo.}·tes.) 
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0 Sr •. BARDOSA LIMA-V. Ex. neste ponto 
oào responde ao meu discurso. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA-Foi minha de
claração preliminar quando entrei nesta. 
ordem de considerações. EUas não visam in
divíduos, mas uma coltectividado, um grupo, 
uma opinião corrente, cujo murmurio nos 
vem de toda a parte. . 

Sr; Presidente. esta Yerificação de diplo
mas democraticos e a consequentc su:;peição 
irrogada aos adhcsistas não é jus ta, nem é 
leal. Tambem não é generoso que, ao 
sermos recebidos na Republica,se nos ;1pontem 
nos sapatos a poeira do caminho de Da
masco. 

Oh! si quize:,semos.retaliar,diL'ii:tmos cousas 
~marg·as. 

Senhores, nestes 14 annos, alguns bem agi
;Jados e tormentosos de rogirrien repulJii
{:ano, temos visto muitas estradas de Da
masco ... 

Sr. Pre~itlcnte, quando se nos diz adhe· 
sista, bem comprehcndemos, ê um euplw' 
rnismo que s~ emprega. 

Esta incropa.ção r1uc so nos lança como um 
mandato de despejo, já. a. so1l't•cu a.q ui na 

· .::..rncrica, Scnhoecs, quem?... O mais puPo, 
u mais pa.tl•inta, o mais bcncmerito dos mne
ric;trlos, depois de \Vashington; depoit:;-quo 
ili)!o cu ?-não sei, porqun os igualo na. mesma 
gloria, ostrollns gomeas naquella con~t.cl
laC'fio de homens snpo3riOJ·es q 110 funda.1·a.m 
a. Uniiio Amcr·ica.na.. Eu me rofiro a. Alexan
d !'e Hamilton, 

Era um pequeno fidalgo, po1•quc dost•ondia 
du. gf'ando famili11 dos Hu.milton da Escos-ia, 
::~ por sua. mãe, que crn. franceza, tinha 
mngue do . .; lluguenotes, foragidos de França 
~aela revogação do edito de Nantes. 

Quando esse homem oxtraordinario. que, 
aos dezcsete <tunos. alumno do Kings Colleg-e 
de Nova York, escreveu um pamphleto qüe 
foi attribuido a Jay; que no campo de ba-

·talha era tão bravo que os soldados o deno
minaram leão.ünho ; tão querido de vVa-:;hin· 
gton que este, o general severo, taclturno, 
C?mediclo e frio, mais velho que elle vinte 
mnco annos, chamava com ternura m.y bou; 
quando esse homem que foi tudo na formação 
de sua patria-jurista. orador, p1•opagandista 
o parlamentar, soldado, financeiro, ministro; 
~10rnem, cuja morte, em plena maturidade 
mtellectual, ferido pela bala estupida de 
Burr, fez chorar uma nação inteira; quando 
esse homem fazia, pela~ finanças, a unidade 
n acionai, creando alfa.ndegas em todas as 
costas da America, estabelecendo a unidade 
dos recursos para a divida commum, no dia 
em que, pleiteava no Congresso o seu plano 
genial, homens que foram depois presidente: 
dos Estados Unidos, gritaram-lhe em rostos 

« trahiu- se ; elle trahiu·se ; e o denuncia
ram ao paiz como monarchistu. ! (Applcwsos. 
Muito bem .. ) 

Entre nós, senhores, essa prevenção já foi 
perversa; hoje é infantil; mas em qualquer 
caso, offensiva. ao ca1•acter daquelle~ quo 
acceitaram lealmente onovoregimen. (Jluito 
bem). 

Esta intolerancia, por homa nossa, deve 
e:~tar extincta. Teve triste epilogo, nesta 
C<J,pitaL quando, por simples suspeitas, de
pois de tropelias e assaltos indignos de nossa 
civilização, em pleno dia, a'l:)<1ssinaram co
vardemente e cruelmente um a.dversario 
leal e bravo, um mineiro cujo sangue ainda 
nos gotteja no coração. 

Nem na sua casa saqtrearJa, nem nos bolsos 
do cada.ver profa.nado~ nem nesse sinistro 
seetão de Canudos a q\Ie foi tomada e afinal 
arrasada, adepois de vàsculhada em todos os 
seus recantos c esconderijos, so encontraram 
as provas do crime neümdo. (Ptfttito bem.) 

Senhores. Quero acr-edita r q uc .haja pas
sa.do o tempo de taes prevenções, que esti
veram a ponto de barbarizal' este pa.iz. 

D0llas o que resta, nestas increpações infun
dadas, é o fog;).fatuo de receios extinctos . 

Comprehende-sc a.quolle c.riterio suspicaz 
n:1s sociod~des educadas no velho regimen 
europeu. Alli, causas multi-;eculares -cava.
ram um sulco profuudo nas idéas e nos senti
mentos, diJferenciando ca1•a.cteres, sopa.1•a.ndo 
classes, crna.ndo antogonismos de eliminação 
difficil e lenta. 

Comprche11de-sc a. difflculdade, sinão a. 
impossibilidade de :tdaptação de um regimeu 
democratico na Inglaterl'[L, onde existe uma. 
poderosa aristocracia p1•ofunclamente radi
cacla no solo que a creou. 

Comprehende-se ainda esse temor na Fran
ça, mesmo após a grande revolução, porque · 
alli existe, fol'to ainda, uma aristo01·acia 
cheia de tradicções, omlJora di1ferente e mais 
militar que feudal. 

Mas, entre nós; povo que nunca conheceu 
sinão a democracia, educado na liberdade 
politica e na igualdade civil ; neste p::tiz 
cuja nobreza nominal, sem fortuna e sem 
tradicções . aristocr "•,ticas, foi formada por 
barões sem baronias, nem vassallos, como 
depois tivemos generaos som brigada, nem 
quarteis ; aqui onde a monarchia, sem ele
mentos do b1•ilho e de estabilidade, viveu 
como c1ue pelindo desculpas do privilegio 
que reprcsen tava,-no Brazil, não compre
hendo taes prevenções, taes receios e, con
seguintemcnte, essa intolerancia. 

Nesse ponto de vista, posso dizer que a 
vida do Brazil não teve solução de continui
dade ; nem os homens do passado tiveram 
que mudar suas ideas c sentimentos liberaes 
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:PXI'i1 se adaptarem ao novo rcgimen. (;1poia- bate leal jámai'! a.dver:;ario algum lhe levará 
·elos ; apartes.} vantagem e is::lo porque o noure Deputado 

Eu comprehendo :1 satyra mrJrdente de pelo R1o Grande do Sul dissera que o orador 
Baudot flagellando seus antigos com}mnhei- nf~o ha.via sitio lea.l na discussão c inverter:~ 
ros, renegados da ConYenção, que foram as suas pttlavras, emprestando-lhes signifi
·dopois os serviçaes do directorio, brazonado:; ca.çào que não tinham, o qne nunca C.Lt·i<~ o 
do Imperio e succcssiv.:unente emigrado:; de orador. 
Coblcntz e em Bruxellas gentis .. homens ela Tem o nobre Deputado Sr. Ba,rbosa Lim<~ 
camara. de Mooseigncur. Bem diversvs são não na. conta de jacobino vermelho, espocio 
·OS homens que a..R?publica ,e~controu a. _15 1 de. figura i-linistra a vigiar_os passos da Repu
de novembro fim::; a monarcrna e que hoJe,. bl1c:.t, mtts na de um curaçao de ouro occulto 
~.)'uar~an.do o seu. respeLto pe.lo que foram, I sob u .. couraça sincera. e um tanto. aggressivrL. 
-e ~bng<:_ndo a,ss1rn ao respeito de ~i pro· Lament<L que o ouro se houvesse fnndülu e 
prws, S<W fieis c Jeacs â R~publica. (Mttito houvesse o or[~dm· soffl·ido o conütcto oífit'll-
b~m.) 1:-;ivo do mekd candente. 

Um dos republican.os da Convcnç:ão In E:xtranhn que S. Ex. lho seja. adversariu 
grant, l'efere Bauclot em suas memoria.s, occasionn,l em negocio::: de o1·iontação repn
lXtssC~"ndo em Poitiers, a,lli encontrou um hlícttna, qui~ndo foram am bo 1 irmãos J.e leite 
·daquelles renega/los installado no ca;rgo de do jacobini~mo, porquo, conv1)rn lembrn,r, 
Prefeito ; c como lhe recordn.sso o passado ni'lo Si.\hirD> da acadcmi<~ ya.ra. a Ropublicn. c 
commum, ello ata.lhou-aft.l oublions toHt cela. muito tempo Ggve parct ser outra, causa q1w 

Não; nós outros não esqueçemos o nosso não repnblie<~no, ;mtes da procl:1mitc{ão da. 
p<vsa.do e nem qtreremos que o esqueçam. RüpLlblicu., c no munidpio a que aind<t hqjo 

Não o occultamos, antes o prochtmamos, deve pa;;·te dos votos crno o trouxer~tm i't 
JJorquc nada ha neUe que nos envergonhe. CctnHn·a fundou o pa.-t·tido republlca.nó, qtw 
(A.poiaclos. 11útíto bem), como nada lla nellc teve do8 aclvor~arios a consageaçi'i.o de jaco~ 
que depl'ima oste paiz. (Muito bem.) hino. E assim surpl'Ohonde-se que, jacobino, 

Eu não faço do dia. 15 de novombt'o um s~}"- para o nobre Deputa.do o republicano 
p.Jnto isuhdo no espaço e no tempo, sem al'i.stocrata, o folhetioista pa.rl::.\mcntar, o 
Ligaç-ão com o pa,ssa.do. De minha p t,rte o perigo pnblico, ernfim, 
digo:Tenho por olleca.rinhoso l'espcito,porque Sô pôde concluir dahi qne nem todos u~ 
esse pas::ndo fez gra.ndcs cous:t.s c olovou bem jacobinos são iguacs, uns são vermelhos c 
:l.lto o nivcl da civilLzação nacional.. (Muito dispõern da. fra,terniLlade um tanto violenta.; 
h·m.) outros são jacabínus til·ando ao azul, e tem 

Para ser agradnrel ÚlJUelles quo o comlm- a fraternidade na amenidade do trato e O(.l. 

1;cram ou por <lar arrha.s de mim <t ca.usa, sin(~el'idade dn. alma com qnc sompee dbeutc 
victoriosa, não o (l<J.:iconfesso, nem deslustro. na. CamiJ"ra.. 
Tendo completa confi.a,oça na, csütbilidade Qna.mlo pela se~·und(l, vez discutiu o orça,~ 
da Republica e Sel'Vindo-a lealmente cont a rneoto do Exterior·, o haver pedido <.t pala;vra, 
:l\} mai:s viva nos destinos deste paiz, declaro o Sr. Barbostt Lima impediu o encerramento 
~om firmeza ao:) que buscam suspcittn•-nos da, discussão, 'lue se d.eu no dia seguinte por 
-com a recordação (]esse p.:tsssdo, que eu não o achar-se ausente S. Ex., unico inscripto. 
nego,vonoro e revm·ente me inclino deante do Entendendo que o assumpto f'ôra esgotado 
seu a.tatírle, que encerra. muita glori.:J,. (Muito em segunda discussão, espera.va que a, ter
bem, mttito bem. Applausos. Uma salva prolon- ceira corresse placida e silenciosa, como a do 
!JC!da de palmccs cobte as ~rllinws palm;>rcrs do ol'çamento da Guerra, dhs a.ntes, dada a 
ora doi', q_He e comprimentado pelos Srs. Deptt- desistencia implici ta do Sr. Barbosa Lima,, e 
tados p1·esentes.) por isso retirou-se para o seu Estado em ra~ 

O Sr. lOavid Campista (movi
ilwnto de attenção ) vem á tribuna qual 
accusn.do iunocen~~ sobre CLtjn. ca.heça. hou
vesse um promotol', vaidoso de suas glorias, 
accumula.do uma seric (le crimes, que uma 
:pban tasia egoista PLidesse crea.r. Acredita que 
o nobre Deputado paio Rio Grande do Sul 
não precisava, para brilhar mais uma voz e 
elevar a tribuna parlamentar, attribuir-llle 
procedimento quo não condiz a.os seus habi
tas de cJ.valheiro. 

Attribue a um sentimento pcrdon.vel de 
,orgulho de S Ex. o conceito de que em com~ 

:pida visita á fa.milia, um de cujos mcmhros 
enfermára. 

Teve, porém, noticia telegraphica de que 
S. Ex.. o Sl'. Bn.rb:1sa Lima se occupartt 
espccln.lmcnte do sou dism.u·so; acudiu imme
dia,tamente '"vir da.t' as explicações pessoacs 
em attenç'io <t S. Ex. e para restabeleci
monto de sua lealdalle tão suspoitacla. p:Jl' 
S. Ex., seu illustre companheiro de pl'opa· 
g~mda. 

Não esperava que o que disse, tão simples 
e commum, impressionasse tão profunda· 
mento o espirito de seu illustrado collega, 
que tlou á sua respost<J, tão longn. gesta.ção e 
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tão grande cuidado que chegou a9 ponto de pôde sel' attil'ibuido ao orf).dor semelhante 
ler na tribuna o discurso que devia profei'ir, conceito, que, com o ser tão gen:eralizado 1 

o que, <.lado o alto espírito e graride talénto deve ser de toda gente; o orador mesmo 
de S. Ex., ê para notar. Si o resumo do seu sernpreoQ.viu dizer que, afóra a nat?.-wale~a 1 
discurso publicado no Díario do Congresso ê nós só tínhamos as palmeiras do Jardim Bo
um espirituoso folhetim, caibam as glorias {t tanico, o Corpo de Bombeiros e o magnífico e 
redacçfw dos debates, tã.o rara.mente elogiada explendoroso editicio onde funcciona <~ C a
e, si as referencias de S. Ex. foram ao re- ma.ra rios Deputu,dos. 
sumo do Jon~al elo Comrne1'cio, caibam ellas S. Ex. ainda hontem iosjstiu na, critica, 
ao seu representante aqui, a quem apenas ao corpo diplomatico, como se ev.idencia do 
algnm<LS notas furneeera o orador. Não foi topico do seu clisc.urso que o orador lê a 
por sua, et\usa quo o discurso não foi publi- CM1lara. 
cadu na. intog1'<1 ; JHu·tinJo par·a Minas pe- O oru.dor não foi, . pois, infiel ao pensa
dir·a ao sou l!olloga, o Sr. c . ~rneiro de Re- mento de S. Ex., quando disse que o n:Jbl'e 
zend •, quG ilto nwndassu as notas tachygra- Deputado pelo H.io Grande do Sul classificava 
phic<.Ls; üno rerol<L o interesse que tinha na :L generalidaLle do co1·po·· diplomattco cll3 
pubUc.!çiio do sn11 cliscw·so, sem delongas. inutilidades. so.lvo hmwósas. ea;cepções. 

Niio lm nollu llllH·~ pahwt•a que possa fazer VerJ.ad,l é. que u Sr. Bart)OSa Lima, al)riu 
cror (1ue o ot•athw hnuvossc :~ttrihuido au .nominalmente uma, exeepção para o Sr. 
seu co !lega. o tir•-:;(üo de impor no fül'lllulario Oliveira Lima ú outra abriria, ac1.Tescenta~ 
intOf'IJ<lCiunal a, lMlavrt.t cidadão. S. Ex. «Si o cidadão que a merecia não tivesse ali
mesmo demonstrou (1ue a força demucrat.jca., mínado do formulado diplomaticu o tl'a.ta
a exprt!Si>ã.o repttulicana da pabvra cidadão monto de cidadtfo>>, 
não é a me;:;111a ul!l francez e portuguez e, Affiema. como pa,tdota. que é, prezar o 
como at(~ (iLW se pl'oduzam os e1Iiütos dissoi- tra.tamento de cidadão: simplesmente p1·efere 
ventesquu L"t Clwnaan visa trt:Lzer, a JJossa n5o daJ-o c.tu seu co,..huiro, ao SC:lu creado 
língua, ll a portugueza; claro es&á quo oi (Riso). O nobre Deputado fez uma referen
orado.t.· se l'Gf'Hria ao tratamento em por- ao oradur e,. confess<t, · excess.i v.amente · hon-
tuguez. rosa. 

Si o no iJI•e Deputado pelu Rio Grand.e do üis~e S. Ex. <gte, quando o Estado de :tviina.s 
Sul tlve::;se tido a lealdade Ll.e ouvir e ler o q;üz fazel' uma propaganda na !!;uropa e 
seu discm·so, não u accu::;rLria de ter cüa- Lratar ue t;ervi<;os de ordem ecooomica, não 
mad.o solJl'C si o ridicnlo, ll •>l'que, si hnuye ::;e dirigiu aos nossos diplomatas; a ,J con- · 
)?hrasl;S sua.s do que e::;:se l'idiculo re:sum- tr<n'io, confiou este elevad .. o ca:.·go ao orador. 
b1·~~s~. f~~ ~~~ln·,e. ~\St>~~n~to CI?{ ~~~o oraJ.ol' Aproveita-se da opportun.idado ~ara da 
acr_,e~l~i.J.,\,.., ,}JJ:~~l . ii.ll:~t, vOlll. ,ll?UI~a tl~ . . 

1
_ ttibuna. agradecer ao COPJlO (.llploma,tWO IJra .... 

~u~L:1 ~u .c,ltu~·.L .. , u::;~.l d~ plü:~~;,t .c~da~:~(J, zilei'ro o a.uxitio puderoso que lhe pro~tou 
ella .ucll. ~cmp10 tJ. \-<'l,lo~ .de fe::HnL d <l. de111t~- ne~~;a. mis~ão desenrpenhad<:t no cstrangmro. 
craCia. e auJda lwnt.8n:l 1ol k<:Ltado pur ct- 1 - ·. • • • · . . 
dada:o por um cidadão C<~I'regador por qnern! Do ~r. Reg1s flc .Ohvonu,, en~ ., Ron~a .. ; elo 
manda,Ya. elw.mtn· um cidadl\,u cocheiro. Pon-1 Sr. P1za, ~m Pa1·1s ; du faUec1uo IUiniS1.r~ 
sou al.é que, durante a sua ausencia, es:;e Sonza Col·rea, en~ Lon!lr·cs; de totl:Js teve ele 
tratarnent1J U(~Jicu.do, clril e democratico recebeP cooperaçao uftic.az em Jef~::sa du nome 
tive.;se g:tnho ten·enu. Não di;-;se tgte til' esso bra,zileiro e do.s inte_res;:jes . naCl~)l)aes, no
sido o actuíll 'Ministro do Ext.eriol' IJUOil1 mo~d.ameote L~e-;se ultm10, en.1 dcllcc.tda.s op~.
tivosse eliminado [~ pa.ln.vrc\ c-::daclao do for- l'açoes fiwmcmras. A mesma ~·ou::m puderw. 
muhrio dt uloma.tico. <liwr do 81'. A::;sis Brazil, em Ltshoa,: do Sr. 

Diz o Si•. Barbosa Limn, que o Ol'êJ,dür !ho Bruno ~haYes, em Vienna, do S1•. Olyutho de 
a,ttrjbuiu accul'ia~:ões ao co1•po diplomatico, Magalhaes, e de t.antos outro:-! . 
pelo facto Je uãu andar elle pelos boule- Para o.ora.dora. regTa. ~ que os J.iplomata.:;· 
wtrds ;_t dof'ender o BrazH da.s tl•oças P. dc.~s são bons ; a experiencitL pessoal a. teve. CertQ 
Sí1tyras ; o que o orador di~se foi que iuwitt lu1verá ·ex.cepçõcs, incompetencias. Qual 3í· 

·duas ordens de duf(Jsas: a ttue é feita aos classe em que tLS incompotlmcias não teul1am 
ataques á nossa lwnr·a e a que visa a~ cha.- tídv entradc.t ? 
cotas da pillwria universa.l. O nosso corpo diplomatíco fa,z .exactamente 

A primeit•a- o nosso corpo diplomatico o que fttzem todos os corpos J.iplomaticos do 
fazia, como 0 o seu devei'; a segunda.- não mundo. . . 
descia a preoccupar-se com elta. o Qlle,dizomús do nosso, . e~n Portugal coma 

Disse mal.s o seuillustradu a.ntagonista. que na Halia, e nos Estn.tlos Unidos dizem dos 
o orador decla.l'ái'a que liinhamos sidu creados seus. 
em uma monal'chia pobre ontre as mttgnifi· Si grauues competencias teem a. Europa, O· 
cencías de uma natureza qua.si -virgem. Não Brttzil ta1nlJem ns tern. Nos confiictos inter-· 
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nacíonaes o Brazil occupa tal voz a pl'imeíra 
plana. 

Modernairienie nenhum puiz alcançou na 
diplomacia da paz maiores triumphos. 

Temos, portanto, este fn.cto cat·Mtorisf;ico: 
a diplomacia br:tzileira, faz o quo f<tzem as 
outras, com a difl'ereoça que r~tz mais no 
sentido da pn.z, da solnd'lo pacifica das 
questões. · 

Não se referirá á assignatura-Riu Beanco. 
9 S1•. Gastào da Cunha já demonstrou 

brllha.ntemento c1ue o que est<~ na::; tradições 
republicu,na8 elo Brazil é a a~signatur·a em 
rubric~~. simplesmente. E na Suissa como na 
França, até nas transi1cçõe.s comnwrcittes tl8. 
maiol' monta, a mesma cous;" sn f<1Z. 

Ha. ainda uma injustiçn. feíb pulo nohre 
Deputado ao Sr. Ministro do Kxt~riot'. ue
cla~a S. Ex. qu.e as ft1Stas mteionaos es
tavam a.calwdas, nem mesmo a <l:l:ta, maLs 
C<tra no Rrazil, o !5 de noven1b1·o, ora fosto
ja<la. O Sr. P.'Iini.-,tro do Ex.tol'ior acab.m com 
as recepçúe::; (lo corpo diploma.tieo nt•Stt~ dia, 
:para consagr·;ü-as unic:.~.mente <W dia da 
confra.ternizaçã.o uni versa 1, 1 r Lo jarwí J'O _ 

Nota. que S. Ex. foi. infeliz nas citações. 
Nem no~ Esta.dos Unidos <.t 4 do julho, nom 
na França. a 14 h<-~ recepções. Em Pal'iz ha 
convit'.; u :1 ic~trnrmte pada a.ssi::;tü• a uma l'e
visttt, convite ;1,Eüs que n?io é pi'ÍYativo cl.; 
corpo diplornatico, tanto :J..S:~irn que o m•adol' 
o mer·ecen. Tão ponco n:lo lM eecopção 
dir>lom<ttlca nn. Suiss<t. · 

Pelos modos. pa,J'oce que u noln·e PepttÜLf1o 
cun:Sioe!'n, como matel'ial ele fostqj(). (Riso.) 

O Ol':tdol>,embora rnpublic<wu, JJHL;; pl'illlei
ramente h .Jmem, par<~ ·depois -:cr cidtt'lão, 
doutdna. que, ::logumlu Rernn, Chri;;tu }H'C· 
g\1Y<1, pPcfere que mun .. sot<~mnid<tde como 
est\1 SPja, f'cit;í1 ju,t;a,mcntn no tlb em que so 
coro me mora <:t frntemicl:tdu nni '.' t:l'St\l. 

Vae termin:w, mas antes d\~Y'l dncbear <~o 
S1•. Barbo~rt Lima que nf.iu tm·c a mínima in
tençfw de rla.r liç:'í.o a, S. Ex., mc"mo l)Ot'rlttü 
não <ts pó•le r!~ü'. 

Ma.s tlg·ot'a pede licenç·c., a S. !•:x. pa,ra 
dar-lhe umn. lição 1le f,.ate1·nida,de 1·epubli· 
cana,: c~ o perlL[o q uc lhe dr\, 1le tudas 
as injui:itiç;ts que fez :~o ot·a.doP. (Jluito hem ; 
muito bem, O o1'ad01· d mHilo comprimeM· 
tado. Palmns no l'acr:nto.) 

Nlnguem mais peU.ind.u u. pa1twra, {~ cmce r·· 
rada <L d.iscltssã.o e adia.dn. <:i Yota.,;fi.o. 

Passa-se ú 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
. . ~i 

E' annuncinda a continua,ção da. 2'• dis
cussíio fio projecto n. !329, do 1001. doela
ra.ndo da compeii..mcia, pl'ivi1ti va. da Uníã.o 
dccJ.·otar impostos sobt'C goneros de origem 
estrangeira, e dando outms provi&mcias. 

'Vol. V 

729 

O ~r. Pr·esi<lente-Tem a palavra, 
o Sr. Passos Mirand:t. 

O Sr. Passos l\'liranda (1;wvi
,nento de al.tençno) - Sr. Presidente, s: 
hontem ha. ''ia. natural temo I' em usar de\ 
pata vra inesperadamente e com torYelinhc 
de idóas quo á primcir:l. emoç:to se mé 
a.nt.ollmram difficcis de ordenar, l10jc h&: 
veecl;vteiro :·mcrificio em proseguit· na dis· 
cussão (lo rnagno assumpto que V. Ex. aca.b~ 
de t•nnnci<l.l\ occupandv ou a tribun;~ om 
hot':.t adoant.a.da o imme(lin,r.amontc após C(. 
pa.bvra vigOl'OS:i e !'estejada dO dOIIS primO
roSOS t::l.lcntus minaieo::;, <1.US qun.c.'i rna,i::l um~ .. 
yoz n. Cam;u·~J. dcticil)s;unentc csr!utotr e 
fecmoticamon ta a,ppl<:twliu. Fallar depoi :' 
delle·) o sobre sujcib mui diverso, maL~ 
ttl'ido c mono-s :mggnstiYo, <'- lltYrorns peuosc 
c di!11etl. 

1\pl·ecic, ontrct:wto~ a. Ci:m1~i. l': l . . cr;mo en 
tondm· o fôr de jttsti ·;1,, êt< con~itt 'rar;õos que 
no tiesompnn!lu dos dt~ VCI'CS de l' <•pr·escn~'1ntr· 
da nação venho Cllhitr.ir, em ad!iic?onl1.mentc· 
das quo hontcm j<i, flli'nm e xpr.nrlirla~ . 

O Stt. Ai'\GKLO Nt:Tú - E mnit0 bem. 
V. Ex. nos f'~.~rtWCI3l'á lwjc o t~l'úCil'o I'eg<ÜO. 

O Sn.. PAs~o:~ :r11R.\i'\D.\ -- Muito ::..grn.d.e· 
ciclo. O q1w mo ' 'noic é saher '1no, C•Jmo n. dfl, 
V. Ex., 0. bnnoYo la, ~t cxpectação ti e toda i.!. 
C: Lsrt, c nisso conthnt.c c í11'1'ÍHtado e0n ~inú0 
~;·lm mais ::trr:IJ;:gos, n:.t ('Xj)ll)rnção da materi:1, 
irnpud:~,nto r, f'll nd:i,JW'rtt,a.! r1ne, c: ·1m tant':: 
br·ilhu c galhar·d~:t, nra :-;t; dí~<:ltiiC. ., , _ 

.Jul! .... j nec:·s&:l,t'l l) faz;: I' lt !!l ~l ··:t. !'ec:.t ·pl~olllaqao 
rlti q1~ r '. twn1;t~m f"oi r!i t:J 1:1:w~~ <ttlf' o ~1ue hojr: 

üLl vonllo dizc1· :;u :~prcsontc curao .snr.pwm~a 
dD 11m mos mo pen:;:ww :l 1;o , ('O mo concln"llJI 
de· Hrn rnnsmo a.I'J'i\?J>:t~\o. 

~nSi.L'Ot que a. di:·;pn: :t, qq,~ :;o tT:tY<t a.c1;uaf
rnontu o. .. rc~p:~ito cltJ <l.l'i, ·~" '.h CooYi,ituiçã :: 
Ó H. IUI'.SIIl(L (!110 Sü íl,'!lkH: íU'C~ l 'C : r 1!0 :l, I'J:. J~ rJ;) 
ndo :L ltlicion;tl Dlll t •; :o I) !'·r· J·i :: do ~: :·nst1tu
cinnal i:L rnona ·clti<L :-:nn1· í; .~r solnr,,ào. Dn 
p~.u' c~om :1 lJlWtin v;, · disp11;;a, n·"to 1J•d1ht :~. 
Constit;uintc dnscunhecur ''· eontinuada. relu· 
ck\,nr·ia o as cun f~t\ ! litt\S s J'iei tudo :: que :·r·· 
nlw.m tlü t <L nl.u ;;elllpo cttr<l7. em nn·,:isa. ln<
I.<Jl'ia, nas rol:.t\~!),~s ontl'C o po(iet· er:Jn tr;J.t e 
as antiga.s províilf~ial'l, ClliO ia'' ' ser ekv:tdn-: 
(t c:tte~oriu. tlc l~-;t:.t<los. E, na ' ced:l.(!r.. o 
:wi;. 7° da Con:5Lítnil)ão rc•. pubtic:~rw, dt7. 
alguma co usa mais do quo dizin o a.rt. 12 ~o 
a.n 1;i.go n.·~to a.d lieional. n.eflco-_rne (t lo?uçao 
de p1·ocerle??Citr r: .•· il'i.O?fJÓ't'o, mt.t•r.n:I,CI_<>na,J
mente etmsi~na..ta. no texto eonstttnct.llw.l . 
cornn (: l'or·ç:t ini'01'il• di\ r(}ji'l· :fio que, po :· 
duas vezes, ::>oífnm nn. C•Jnsr.ituinttJ a omonli:,, 
suppres:si Yi.t,<t mesma tluas veze~ il.pr•!'<nnt:~d:c 
pelo Doputatlu F1·:~tl'lcbco Voi!.:;;t. l>izo_r --:l(~ ~ 
cl'O:'i~OI1tei ·· ·1-qno, n:Io ob~to,nt<· a\T·nd:),, cl 

';):! 
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Constituinte insistiu em consignar tal lo
cução sem outro intuito, sem outro pensa
mento que a. justificasse, reforindo-se â outra 
importação que não a de procedencia 
estrangeira, equivale, senhores, a procla
mar que a mesma Constituinte, sobl'o desco· 
nhecer as condições especlaes, economicas 
e geographicas do paiz para o qual 
legislava, teimou igualmente em esq_uecer 
as regras da língua em que escreveu. Disso 
:fiz a plena prova.. Em summa, si em face 
do art. 12 do Acto Addiciona.l, que dizia me
nos, as antigas p1•ovincias se att.ribulram 
sempre o poder do tributar :l entrada de 
seus teritorios os pl'oductos dos outros, ho,je 
em face do art. 7° da Constituição republi
cana, que diz mais, podem Estauos autono
mos e independentes taxar os productos in
troduzidos dos outros e dest.ínados, não ao 
. transito, mtts ao consumo em seus territo
r.ios. 

Nada exlF~te na Constituição que o prohiba 
expt•cr:;samentG. E, como sempre que a Con
stituição véda aos Estados ou á União al
,guma causa, o faz em tm·mos claros e ex
pressivos, do que é p1•ova o al't. 11, a con
sequcncia a tirar dahi é que a competencia 
da.quclles para tal tributação é incontesta.vel 
eo;-vi do artigo 12 da mesma Constituiçiio. 

Dls.;e que, quando embora existissem limi.
tações ou prohibições implícitas, e::;tas nü.o 
destrlliriam os poderes JlCcessa.rlos outor
gados aos Eslados nem impediriam o seu 
eillcuz exercício. Nào existem ollas, entre
tanto; que, como ta.l, nã.o pod.em ser apon
tatlas nom elevem se1· accoitas as U.isposi
Ções do <trL. 7° n. 2° e do art. 34 n. 5. Em 
critica d.e cad.a uma dcst:1s disposições expuz 
copiosa ;:; con::lidomçõc;:~. 

Quanto (L p1·imoira, t•cmatei com a argu· 
mentação apagogica ou por absurdo. Si a 
dispof)ição do art. 7°, n. 2, vale contra 
a impurt<Lção mwional, deve tambem pro
ceder cont1•a a exportaç~ão interostadual. 

0 SR. ELOY C liA. VES - Isto tem resposta. 
Com ella nfio quero, entretanto, interromper 
o 1•esumo quo v. Ex. faz. 

0 SR. PASSOS MIRANDA- Agr·a,d(~ÇO 111UitO 
a maneira por que V. Ex. q uel' purtar·S:J a 
meu respeito. Hontem ninguom respondeu 
ou l'etrucou a esta argumentação, que ~~ 
decisiva. Muito me honrari·,, v. Ex. si o 
q uizesse fazor lwje com os seus apartes. 

Não se diga que a trilmtação da expor
tação é da competencia estadual, porque 
assim o preceitua expressamente a Consti
tuição. Isso nada vale quando se quer ar· 
gumentar com o art. 7o, n. 2. 

Senhores, é sabido quo uma opinião ·clesa
sisa.da ia-se formando no paiz contt·a a. ex
portação intel'e;;tadual. O pretexto era a 
a mesma liberdade de cabotagem. E e::;so 
desacerto, custaria acreditai-o, si não fôra 
um facto, repercutiu no rec:nto do pri· 
meiro trilJtmal <la Nação. E' o que se v8~ do 
accôrdão de 23 de maio de 1896, cujo t ran
sumpto é: 

« Considerando que, s.::mdo livre, isto (:, 
isento de direitos o coLlimercio de cabota
gem :is mercadorias nD,_çionaes, não pôde ser 
tributada por um Estado a sahitla de t,~es 
mercadorias de um porto seu para Q ·do 
outro qu:~lquor Estado da União, e inconsti
tucionaes, pois, são as leis orçamenta.1•ias do 
K~tado da Baltia, que violam este lwe0::ito, 
accordam, em tribunal, dar provimento, 
ete. » . 

Assim o.contecerá sempre que o Supremo 
Tribunal decidil' por mo ti vos policicos e ra
zões. oconomicas, sem argumento juridic·a
mentc solitlo c fundamentalmente baseado 
na. Constituição, como ali(~s. diga.-se a. vcr
U.ade, o tom feito com relação aos ilnpostor: 
intorestadoa.e.;;. (Apoiados.) 

Quanto ao <Wt. 34, n. 5, tomei compro
misso de citar· hoje o acatado cunstituciona
lista Cooley e o eminente jurisconsulto pa
triu conselheiro Barradas, em rofurço tio '-luo 
hontmu cuui~sér·a. Aqui teem os mens col
legus: 

«A competencüt do Congresso Feclm·~t.l em 
materia, de regulamcntaçõ,o do commercio 
interesi.adual nc7o pl'iva noce.~scwiamente os 
Estwlos rle podc;·es 1·elalivos ao comme1·cio e~il. 
taes cotu.liçDes. :\.lgumas dísposiçõ~s são dei· 
xac.las a.os l1~Stados; estes I'cgulam a policia dof:l 
portos, os pilotos, etc., que intercssa,m ~~t(·. u 
commercio estrangeiro. Ainda, as mercado
rias estrangeiras, quando s~í,o trazidas para, 
deni.r·o do territorio de um .Estado e vondi
du.s a retalho polos negociantes locaes aos 
consumidol'es, tornam-se ohjecto do com
mercio local e a acçã.o do Cong1•esso FeJe1·at 
passa ao Estado. (P1'incipios Ger<:1es do Di;·eito 
Consti.tttcional dos Est:tdos Unidos da Americn,, 
pa,u:. 312 o seguinte do vol. 6°, da Bibliothecn. 

O Sa. Er.oY CHAVES-Podel·ia usar da. pa· 
;IaVl·a. outl·<L vez. par'l. discutir o u.ssumpto. 

italiana dtts Scicncia,s Politicas.) 
O conselheiro Barradas escreve: 
«Antes da actual Constituição ,já tinhamos 

todas as lei:-; que, ::;egundo o direito consti
tncional e :t doutrina americarHL, constituem 
o I'ogula.monto do commorcio,-eomo o Codigo 
Cornmorci:.Ll su bro contJ•n.ctos o obrigações 
nw1·can1.iH, tor1·ostros e maritimas, os rogu
lamcni;m; da.~ rtlfandeg::Ls n das me.~a.~õ:: <lo 

O Sn .. PASsos !viiRANDA- V. gx, é o juiz 
!la convcnicncia IJUC ha. om fallar· ou não 
outra vez sobro tL mataria em discus:ão. Eu 
o ouviria com mr~xima attenc;ãu o ~umrno 
prazer. 
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rentlas,. os das capitanias dos portos e po- • tal tornam-se precisos os tramites extraor
licia. dos ancoradouros, os da pilotagem e dinarios de reforma constitucional. 
praticagem das barras, pha.róes e signaes, O que a lei tenta prescrever- n.ttenda a 
os da hygiene maritima, o~ dos te.legraphos, Camara ao dilemma- ou está na Constitui
o::; da viação ferrea, etc., todos pl'omulgados ç·ão, e então será inutil repetil-o om lei ar
pelo legislativo nacional. uinaria, ott não está, e nc~Sl' caso uma lei 

Nunca as províncias tent~tram sir1uer lo- orJlnaria é incompe~cntc para c~'e<tr qua.l
gislar sCJbre estas ma terias, como faziam os quer eous:" a r6sperto, tanto mats qmt1~to, 
Estados (la União American:t anr.es da actu~Ll comu se Ye no n. 2 do art. lo i.lo sub.:;trliu
Com,titnição; mas si nenhuma <lellas pro· ~ivo do_ Sl'. Arnolph~ Azevcd?, _:~e inventa 
curou exercer esse poder. que seria. uma para, o co:1geesso N11c10n:tl o dtr~1t~ do pene
vm·d.a.dcil·a usurpaçã.o, todas so mantinht\m tnt~ na vul~ dos E~t,ado~ e restrmg1r sua. ca
na pJ:'ISe rle tribtttarcm os productos um::ts pacttlade t.t'Jbnt:~rm, tltze~do: tal producto 
á<1s outras, que demandass::m seus mer-~lHt do ser lgu;_\l a. este outro, da.da cst:: ~y
·cados, smn que jamais se attribuissc a C::lta poth~se otl vertfica.da. aquclla. cond\\;c.LO. 
facuhlade, bem ou mal OX(H'.:>ida, a. tondcncia (.4po~ados ·) 
·usurpadol'a d.·t attrilmição da a.sscmbtéa o SR. Al\'IZIO DI~ Arm.Eu-11uito bem. Isso 
g.~ral, que os Esta.do~ <.tmcric::tn?s I'eceiavam (~ <tue é inconstitucionttl o nâl> a. trilmtaç.:Lo 
e O'=l levou a conforil-a o.xclus!V<t!J-1ent>J ao que us E:-:La.dos impi)ern sobre a tributação 
Cong1·csso.» nacional. ('Ptocam-.w~ opal'tes vcl1emu;·1les.) 

Tanto ba.sta qut\nto ao resumo do quo 0 Srt. l'A::;sos :\üH.ANJJA _ Não, ::;enho1·cs. 
h.:·ntem í'l>i dito. A lei, om tent:.l.tivu, de cxpoliação à cn.-

Entt'ando em mu.tel'ia nnvtt, sel'ii.~ agora pu.cidaüe trilmtaritt elos Est,Ldos qão tem 
a. occasião azadi.t par:.t observações e ro· e.3 ta. trivia.lid<.\,do (liiO se lhe quee em
puros relativos ás incohcrencia.s e contm· prestar, nem é compar<.wcl [t onü·<~,; leis 
dict;·ões que trazem no seu contexto c pro- úlllanadas do Cungt·osso, do cdnformiüad~ 
posito os substitutivos n.presenta.Jos ao pro· com o.':\ n::\. 33 o :H do <td. :14. dn .. Consh
jecto quo sn discute, j:.t conf'es:·ndo incons!,i· tuiç~io F'ouocal, como ;1,C111i j:'t se prcl;cndou 
tucional polo seu proprio autor, o meu susr;unbr, rna.s som a.rgumento~.s plausivei:-; 
illustrado conterranoo Sr. Sorzedcllo Cor· c pl'odnccnlics. A dialec~ic:~ cuu(;t'l\l'ÜI. i1 

rêa-o que dá prova de sua boa. fé e com· IH.J.:; ontr· .. s volvu~se tod:t-como vecm todos 
pt•elwnsão patriutica. dos seus devere.-:: üo os ospiritus l'CflectiLlo.~ nã.L? ~oLt•c o IJ.uc 
homern pnblico-si isso não viesse a sor· precoittlou u logi:-.;ladur con)tii,ti uJI;e, mn,..-; sun 
repetir o rcpi.~ar o quo, cgregüuncntc, ,iá ~obre o quo sori:~ molllut· e mu.i::; acnrtttdo, 
disserD,m e por onde, u.prurmLdamonto, .i~l ~oh 0 punLo ~k~ visi;t~ ceonomieo !'c(lcru.
andara.m o Sr. Augusto do Froikts. JHLl'Üt· i. i \'O. P:trn. mim ~·~ ixtD snmcictt Lo par;t on
montar l'cstqj<t<lo a quem rendo a, homona- trorno.·;f;t•:u• qun tt Lei crn ol<tbor•;wio all't•cl;u.l'(i. 
gcm de minha, veneração, o o ~r. João Luiz 0 ::\\'::\terna, lnsico l'Opuhlicano. · 
Alves, pwmpb o Lucido ta.lonto quo me (J hom·:Ltlo l>oput·~do po\:J, no .. lti:l. Sr. lg
a.vcsei a adrnit•ar dosJo os bancos acado· 1mciu Tv::kt, eum pl'otonçã,u a. düt':\i'u.zm.· o 
micus. Sem resposta. pa.ea o moll o .. ~pil'ito tluc nó.':\ a::~sovommos, re1'eriu-se a vario,s 
satisfaetol'i<t, abundttn tes e con vincent~s luis sal! idas deste Congresso como dosdubl'a· 
foram c.ts oxplanaçõos do SS. gJ~>~. tlo t;1l rc· monto do textos constituciontLOB, sem quo, 
speito, e em nada a minha paL:ida palavra •lisso s. Ex., algucm se lembrasse do quo,
(nt.i'a apoiados) lhes poderia augmenl.ar nem lifical-as do inutois o de incon::~tttucionacs. 
o bl'illlo, nem o valor. Não insistirei sobr'o o De pé~l' com as leis sobro crnis~ão de papei:-:: 
que nessa sentido foi competent·J e sub5iittn· de crodi'to o sobre associações rcligio~Jas, 
ciosamente dito. A Camar11 ,já !.leve estar c1ue nã.o all't:cta.m intimamente tLU systoma 
.suffici<mtcrnente elueidada.; não é pol'quc federativo e a rospoito das qut\cs todos ?f-3 
mais se lho fala que clli:t ontondo mais. espíritos ost,avam u.ecordos, f'ez S. gx, Cl-

lnsistiroi, 11orém, sobre a. inconstitucio· tação da lei do scllo,com certeza a do n.585. 
na lidado e inconveniencio, da I oi que se p1·e· J.o ::11 do julho de 189~, lei, Sr. Pr:osidcn t.e 
tendo tazor votar e approvar. e Srs. Deputados, ovidontcmonto Incon~tl-

Essa Ioi, ou seja. interpr·eta.tiva, ou tenlut tucional o ClttC, por analogia, fut•neco i1l'gtt
outru. denominaQão qno pht~ntasiosamont~ se mento em nosso favur. 
lhe dê, sorâ -não pó1le ltaver contestação- o Sn. ANIZIU nm AnREU- Pel'fcita.monte. 
uma lei p1•oductiva do dit'eito constitucional, 
uma. voz ClllC ella tom <lo tomar a natureut 
t.las disposições quo interpreta ou t•oguln. 
Bast,trht ist.o para peova,r quo ella nãD está 
:sendo dcba.l;idtt constituciorw.tmento. Pa.ra 

O Sn. PA.ssos MmANDA. - Nos sous 
~ax.cellontes commcutar•ios, o St·. ,Jo:"to Bar
balho, a,ut.or corrente no <tl'rain.l contra'rio, 
diz que a alludida. loi, sohrc bascu.r·f.;O em 
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criterio erroneo e dtti' solução fa.lsa ao obje• Sinão que, senhores, não ha. necossida.de
etivo que visava, é ainda inconstitucio11al em m,uda.r a natureza do imposto, tendo em 
pelo, sua discriminação. Aqui temos as suas vista os substitutivos apresentados ao pro
palavras texi.Uaes: jacto que se discute. A pendencia con~inúa, 

« Discriminação inconstitucional, quer por está de pé, ninguem se deixe illudir. Si o que 
ser contraria á intenção manifestamente re- é e::>senciaJ nesta, controversia vem justa
vetada pelos constttuintes, quer pelu. incom- mente a ser que podem os Estados tributar a 
petencía do Congresso para, sem os tramites impol'tação, a titulo de imposto de consumo 
extraordina.rios cJ.a reforma constituciuna.l, ou outro timlo qualquer, dn.s mercu.dorias 
por simples lei ordinaria I"egular a partilha naciouaes o até estrangeiras, qna.ndo incor
dos pudm•es entre a União e os Estados.» pln'ada.s ao pa,trimonio nacional, quem 

Quem u~ará contestar que por i.gnaJ modo triumphn. om toda a linlta é o Sr. Anizio de 
queremos proceder, reguL~udo por simples Abreu. E' isso que S. Ex. e nós queremos. 
lei ordinari<t os poderPs trihntarios confo- O momento da incidencia, do imposto pol' 
ridos aos Estados. Negará alguom que isto se si só uão será o que lhe héj. de mudar a natu
prellde inr.imamentc com a e'sencia do sys- reza nem tir<~r a inconvoriiencia. 

F! • 1 f Acm'esce que com os pmprios substitutLvos 
tema, Jederat1vo, se. re aciona vis:·oral e un- apresentados fica de pé a7 interrogaçãu capi-
darnentt\lmente com ~~s pr·oprias bases f~m tal. Qual u momonr.o em que as me:cadorias 
que se a!3sent: .• o editicio da i{epuhlica. t.ra- d ?. 
ça.ias em noss:1• loi 111 1.gna. de 24 de f'eYereiro sé incorporam â riltueza movel do Esta o ~· 
do 1891 ? Sem oxce~so dus podere8 ordinai'ios Qne é que pruhibe aos Estados reputarem 
de que e~ti~lUos investidos podemos talar nacionalizadas c incorpo1·~~das ao sett' ca-pital. 
someilwnte acommetti.ment.o? · cil'tmlante as mercadorias, apenas saiam 

despachadas das alfa.ndegas, como aliás. se 
E,.pol'gnnto, r1uo _aproyoii;:~ a in?onstitucio- deduz do art. 566 da. 1Yova Consolirlaçrío ·da.; 

nallt~é\.flc de:5mo ·:tllZadora. c por1gnsa. que, leis r;ernes das alf'ande()c!s, e nã:o é nenhuma 
p0y ~-e~g;L·aça tl~s~a, Yenha . o Congt'csso per-, excresconc1a fiscc.~l, porqua.nto é tan1be111 -ter
nnttu· !lHO .se ~"~~!ê~, qua,ndo. n.:~.d::~. h:t qn~ u, minante nas leis Jiscaes de Porr.ug·al e de: 
a.t~t.mu: onJu~tthqno ? A le1 .Ja pro.vn.<~a.ln- FI•.,nça ·? · 
utll e mc?Ilstttut•toJJal pelo :~spocw ,lln'Ichco~ Pruclam:~do 0 direito dos Estados, l'eco-
sel ·O· h a ~unda P?lo lado pmtll'o · ·nhecicb a. ~u~~ faculdade tributaria não sei 
. Aos ~ul v:m·~a1'1ns, ans qn~'. cnn~l.mtem os como se possam nsta.bolecor, sem il~con:stitn
tmpost?:-~ lntorosuuiuacs c~n·J~n·(~l a . per- ciunn.lirlml.e manife.sta., :peia.s ou ro~~1'Lcções 
;J.'Il[Itét ft:.tl:t pelo lluputa.do lJ;1vtd f.'amp1.-:ta o qu;.mtu au mo,,o uu '.wocesso deexorcrr r.al di
!'Olt.ll'l,~ : :cb pelo Dopu~:uln .\ttgust.~ de Frt:Has: reito e tal.l';Lculd.adJ 0 q1m é qtW$1ião 1l.o Ol'· 
~lOr"H~ ! Ji'llra p1·denclcm c•llt•s quo es:::n l1•1 ~1110 üern puramente actm'inisti'<~tiva, de ocun ,mia 
c~u·'.~l·u:;\ :·o~:;~·, ;•1;1 .nm ou .. etn ou~~~ se:I~Ic~'-:• pt•opl'ÜL. e, p,H'i.a, 11 to. de exclusiv,;, cumpeten
~~1.J;L ~lt.t· ~!:' 1 e;,pe~~lul,~- pelo.-s y~d~;/·s d,).') E:s· c ia osta,dual. (Apo·iados .) 
LL .. o .. cli quo a propJ 1:1 ConsL!i,u.u., . .~o? o Su.. ANIZIO DE Anmm-A qua:::tão l'OSU· 

A Jllitn oiL'<t. üa eob1•ançu, do i mpo:no, con- llll'H:io no proc~cssu :lclminist!·ativo <la, co· 
tl'<t o qual :-;ó agol'a :)e r·oclanm, t.nn bmnç:n.. 
quasi 70 :11tnor:~ do oxistonuia; relu, corno O SR. PAS:Sos MmA;:-.;DA - Logico e 
já l'oi dii.o c· muiJ;o bom, quasi envolb a.prnmado en1 toda, a· tli::iCtls:::>ão que nv~ foi 
COlll il formu.çi't.o de lJO,:\ti\L n teiomdidtl. lO., Ci1llt1'U.l'Ítl. l'OVClOU·SG O Deput<.ldO 1J8h~ 13: .~hiU., 
Nest.i1s concUçõos, leis ou diSl)usitiYus Ul'US- Sr. Augus·to do Froitas. que, comba.lit.~ndo os 
cos não t1•a.zem etllcacüt e sim vexame. impostos lntemstaduaesimpugnou t.arnbem e 
Do pt·esonte, os Bstado:':l. cdnda. s~o forçados 1ro:·te1~·wnte o pl'u,jecto.que se djscutu e os snb· 
a have.l·os cumo textos m<n•te::::, JH10 .Porque stlt.ut1vos QUO lhe foram apresent<tdus ; e 
tenha.m elles o 1n·opo:~lto deliberado do des- D'os i~ gl'ato, ao~ Sr~. David Campi::;ta o Jow 
oberlGcm· :ts leis tedoraes-o C1Ull f'ôt'a tolcü- Luiz Alvos e n. mim, lPgisladores u.pr·endízes 
~na suppôr-nHLS sim pol'que ~e voom a. isso -seic1ue SS.EI~x. nfio so o:ffendmn-vcrmos 
rmpcllidCis pelas imveriosas leis dt6lucta, pula que pLtla.vra pttrlmnenta,r tã.o a.ca,tatla. corre, 
vLa, iucompaeavclmente m<ú:-: fort.Bs que as com o seu testemunho e com· t6 SUê1 uutori· 
lois escripta.s. Quan,lo muito, elles cstabe- daúe, ern refurço do que nó~ outroí:i pensamos 
leceriu.m ou tru. m11neil·a de co hrn.nça; Lt na. tu- cum relu.çü,o á le.i. que se pretendo fl.t.ZLH' vo
l't:lZ:.t. di) irnposto, porém, 11ão nnuh~ria. tal' e a.ppL'ovaL', com eYidentBexcc~so Llus po· 
Além dn mais~. podem cnm ver<La<le dizm· deres ·orJin<Lriosdeque estamosinvestidtJS .e, 
(1ue a lei CiUC se pretondu votar; caso sej<t aliás: sem l'azoavol esperança, de pl'Oveito. 
elJa n.pprovada,, (\ nullu., por SOl' evitl.ontc•. (Jfwito bem.) 
meur;e inconstituciona,L Ellos sabem que Cunsitim·omos ag01•a a questão pelo. lado da 
nada, poda o Congresso Naciom.l.l f'ôt'\.1. da. inconvenioncia. que os impostos intoi•esta.-
Constituiç;lto. duu.es a.prcsent<~m. 
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Talvez neste ponto eu esteja. isolado na. I romper d~ um só golpe sua.s tradições c 
Oama.ra; mas, ai de mim, perante 'minha. nnUa1·, em um só dia, seu.s usos e suas 
consciencht e re~pon::~abiUda.de de homem pu- instituições. (Apoiados.) 
blico, si me acanhasse o receio em susten1.ar " .,. ,. . • 
opiniões de cuja lisura. e l)ondade eu esteja O ::iR. EL_,J:~Eu GurLmm.:.\w-0 pcusamoD:-
seguro, por .mais que desagradem a outeos. t~ .v.em ?o ,~o~cr?o e consta llttü peloS!·. Ml
De futuru :poderemos pensrtl' na inconvenien- ,n.._::;tro d<t Fazenda. 
cia ·dos imposto:'! intm·estttduaes p~wa a boa O SR. PAssos MIRANDA -A que vorn 
política economica. (Lo pu.iz. De peesente, in- este aparte do honrado D(nml;ado por S<tnta 
conveniente é a sua suppressão, que traria Ca,tharinn '?. Tenta dC\struir ou póde üestruh' 
immensa~ ditficulda.des ol·,~amentarias aos I o quo e.u acr~.bo do dizer em nome do bom 
Estado~,q.uasi todos com finanças avu.ria,(1as,

1 

senso o <las normas CIU íplO se h:~ (ic onqua
ou, pulo ·menos, desequilibradas; e, servindo- dra.r -o uosso clesenvvlvimento ecouomico?. 
me da phrase de A. Lincoln, citada no pa-1 Não sei si o ttctua.t Minisl,ro Ü<~ F~~zonda., 
reoer n. J 14, do l896, «não é quando se esUt a quem em boa, hort.t i'Métln Lmtl'egues os 
em um passo difficil'e perigoso que se deve negoe.ios da })tist~~ a. seu ca.rgo~ t\con::;elha. de 
mudar de rnontal'it\ ».Quão melhor não fóra, presente a HUl)prossão dos itnlJOstos iote['
nas condições actuaes, confia.r no escLarecido estadun.es ou nella. intervem; o quo sei c 
patriotismo dos gover·nos e logisla.turas dos ttffirmo, sem po~sibilidade de contestação, é 
Estados Br·uzileiro.~. acreditando quo; pouco que S. Ex. a~signou sem l'üstrieç~ão u.lgm-r1a 
e pouco, it·ão a.t&enuandQ os impostos em o pal'ecer n. ll4, tlo I 8\JG, no qrm.t o l'el.ator, 
{iuestão .e substituiudo~os por outros mais .SL'. Francíl':tco Veiga. opinun fl'ancamento 
racionaes o conformes aos princípios da por duas espocios de impol'ta\\ã.o-a federal e 
sciencia. ecouomictL E::~tt\ idúa conciliadora é. a. cstn dua.i. Pa.ra S. li~ X., pois, JJão são i q~om
tanto ma.is üwiL de l'ea!izat'·Se 'l nando .se vê, p,t.üveis com a Constituição os impo::::to"s in
muitos Estados. em que u.doptttm tttes impos- Ler-e~tatluaea. 
tos por motivos de ordem !iscal e fim~ncoLL·a, Scnlwre:":, os impostos interest<uhH1<.'S não 
jt~ manife~:nm·em a tJnüencia. de :-mb~tituil-os trazem ;;i ríquez~1 publict~ o Jn•oducç~ào na
gl'c~úatlva.mente, na..n1odid•t do possivel, por cional O) inconveni.cntos hypel'boliz:t<los por 
outros. certa impt•ensa fa.cilmontc 11c ·essi vr.l <t um 
Convenhamo~ oru quu nho ú pal'n ostra.- acin i.fJ faccioso e do:~oedeieo ct ue a tmtos sus

nha.r que o Bl'azil, nação nuv:1, <lll poquon '· poit<L e tndo irnpngna, no::t Estados, ~~em o 
_l)Opuhçfto e tet•l'it.orlo vastissirno, tL•a.lmlha.t1l1 dot.ido exame. 
pl)r .inconvoniencias c üi!Hc.ultlaJossociu.os o O nobre Deputa.do por Mina.s, o Sr. Pi.mílüi. 
economicu.::; de tod:~ ordem, não possa. tdnda Calugora.s, com dados ostntisticos o il'l'Oii·a
prescinuir• dc.~sa espode tle imvo;:;lç:ão,· quau~lo ;gaveis om mão, provou oxuberantcmonto o 
outl·as uàç1Õe.1 mal~ ~~ntigas o nmis <.tdoa.u- 6nca1'ocimento e o ox.aggol'o <la.ctuctlc.s que, 
tadas do que a nossa a.ind\1 a. mu.nteom; haja vor esse lu.cto, a.ta.cam us impostos intei·estu.
vista os octrois, em Fr<LllÇla a.tü hoje om dua.es. Qua,nto <.1,0 11:stado quo me dcsva.neço 
vigor, e, cumo .nu. r"'ra.nt;u., ta,mbem nt~- I-Ies- do representar nesttt Casa, disse s.gx., e com 
_pu.nha, ll!~ lt.u.Ha, ua A.us~z.·lct o om diver·sos :tot.la a:verda.de, (plO, Peduzldos a. pu.pei, visto 
EstacJo,j da. Allem.u.nha., notu.úu.m·.mte no da ::;et' no Pará o orçamento feito sobre·~ IJaso 
Prussiu.. A Belgi.ca :~ó· SLtppl'inüu estes im- de ou1·o, essos direitos figumm üL em menos 
postos de tra.tico ü.e comme1·clo interno em do 2, 6 o f o -no total or~"~<~men·tario, isto é, uma . 
.1860, .~ (-Ipilanda om.l865 e aSuissu. eml890. fracç1ão de ::!37:000$ em nm m·ç·ament;') do 
Qae.é, .. pois, .quo t.!{l&I.~o n.ó.-:: nP,o se possa. aintl.a qua.si 13.000:000$, ttnno de 1U0.2. . 
étbrir mão delles 1 · Dado, ma::~ nã.o concedido, quo ha.Ja. a,ctuai-

0 que ,é pl}f'a .e.stl'anhar e admit•ar é a mento inconvenientes nos impostos iiHor~s
Ll.esass~zu,dudl$piração de querer fazer Jm-:-. dua,os pa1·a a l'Íllueza publico. ou pt·otl.uc~:ao 
plai\ta:r' no Brazíl,pa,iz que muito dista, em' nacional. .. 
_prqsperid:~.de da nttqão u.mericu.nu., o que o SH .• ANlllO DE AnH.EU _ Insi::>ta.mos mn 
nesta. se Pl'qpugna o accom.q:wttc 0 vem a. ser: quo não lm inoonvenicutes. Os celcbr,bdos 
lnterna.Qioimlmonte o Pl~uteccLonisrno . á ott- :impostos repr•esenta.m, uos EsGados, apemts, 
.t.1·ance . eintern:,üuento o q:Ua,$i livre-cam- sei:3 ou oito mil contus de imposição. 
bismo. J~ão.partuho da doutl'i.na ,que pro· 
tende f'-lze,l· t~alJoa.t•a.sa ,de ,tvda.s as,,nossas O Sn.. PAssos MmANDA - •.. vem rnnito 
tradições om materiaJiu:wceir,a o sobro sUas conforme Lornb1'c1r algumas dt~s capita.es i.n
.rui.nas ci.mst,l'uir um .~di,ftçlo, magesto:;o conveniendtu3, que~ om gramio IHtiUC'l'O llOS tt~
appa.ren4em.e:,to. mtts, na, l'eal~,La.de, insub- Hoberba.nt, embn.raçando o no~so üesonvo1VJ:
sistente, po1·que t'l <le toJo inadequado ao mento oconomico o fazcmdo rlo nosso pa1z 
meio em quo a Ntt\~~o se f'ol'mou e se dotien- uma colonüt uo todos os 1wvos, como !!;t dia:!! 
volveu, como si a.s soci.odados pudessem l'oi na Cama.ra egeegia.moutc <iito. 
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Inconvenientes lia em nossa p1·opria moe
da, que vem de muito depreciada e mal 
eotada. E si, accommettendo-se denodada
mente a. sua valorização no ultimo pe
riodo presidencial, operou-se alguma me
lhoria em seu beneticio, não se pense 
que tudo está f0ito ou quo tanto basta, 
onveredando-;se por a.ugmento notavel de 
U.espezas para ernprozas, obras c l-3erviç·os 
que l1em podiam esperar um pouco mais. 
Combalülo ainda. está o credito nacional. 
Só a valorizal;ão sempre crescente de nossa 
moeda trará, em futuro, quo nos cumpre 
a.breviar, os b1•aços e os capitaes necessarios 
ao deseovolvimen to de nossa agricultura., ao 
fomento de nossas indus~rias, estimulando a 
prosperidade deste paiz, onde ha aptidões f'a.
bris e agronomicas como em nenhuma parte 
do mundo. (Apoiados.) 

Inconvenientes ha em noss:.~. producç\ãO 
nacional. E' sabido que as nossas regiõod pro
ductoras, nas determinadas zonas, só. se en
tregam ao cultivo de um producto,só confiam 
em um ramo de trabalho. Pol' mais lucra
tivo que isso pareça, não deix.a de ser na 
ren.lidado um perigo, por·que, dada uma crise 
do producto, não ha mais para ondeappollar. 
E' o que h~ acontecon<lo com a lJorrachit, no 
Pará, é o que está acontacenJ.o om S. Paulo, 
(~om a. snperproducç:ão do café. Esta la vourH, 
bate ás nossas pol'tas pedindo auxilios. 

0 SH.. ELOY CIIAYES - Não ô S. [>aulo, é 
<.L grande lavoura do Brazil. Nfí.o posso con
sentir que o meu l~stado seja tido como urn 
pedinte. 

0 Sn.. PASSOS MIRANDA- 1~ quem O disse? 
Eu th.lloi da lavoura do cafó o mo pM·ece 

que não ô só o Ji;st<.t.do do S. Paulo que a 
cultiva. Sou de opinião, além do mais, quo 
não é só a. osta, lavoura que se devo minis
trar auxílios. E' preciso appe!Jar par·u. outr11s 
eulturas, que ontz•o nós ,já foram prosperas 
e hoje se nus apl'esent;.tm, não só estaciona
rias, mas até decadentes. (Apoiados.) 
E' necessario insistir pela polycultura em 
todas as zonas do nosso paiz, ondo ha, pa.ra. l,odo 
o trabalho rural, sól.o tão apto como onde me
lhor haja. A verdadeir•a. prospel'idade brazi
leir<t só póde rosulta.J•, como nas outras na
ções, do concur,;;o de variados crnpregos de 
a. c ti vidil.de. ( Apói((dos.) 

0 SR. ELOY CHAVES- Estimo muito esta. 
l'actificação 1oit:~o por V. I~x:. 

0 Srt. PASSOS MIRANDA - Juconvo
niontes ha nus nossos meios do tran
sporl;es ter·z·ostl·es o mal'itimos, incontestavel
mente diflicois, custosos o deflciontes, som 
que seja possível a circulação facil de 
rrossos productos c de tiOSsa.s industrias. 
E' vorgonhoso paro. nós llom.oPae uma. 

viagem ao Estado de Serg·ipe ou ao E;:;tado 
do Piauhy mais do que· uma viagem :1. 
outra banda do Attantico. E' lamentavel 
que no Congresso Nacional, quando se 
discute isenção de direitos pa1•a os materiaes. 
destina.dos '~o abastecimento de agua em Flo
rianopolis, se consiga provll.r que os mate
riaes estrangeü·os p wa tal miste1• chegam 
por preço mais barato á 1 uella cidade do 
que os ma.teriaos da nossa industrh nacional, 
a.ttento o excedso dos fretos em nossas 
vias terrestres, nas estradas d.e fer·ro. 
Seria incri vel, si não fosse um f'acto de 
todos sabido,que mator·iaes embarcados nesta 
capital em navios estraQ·geiros vão á Eu
ropa e de lá voltam de ·torna viagem a um 
conhecido Estado da Uniito, nellos chegando 
por preço menor d.:> que si fussem transpor
tados pelos na.vi.os nacionaes. 

Inconvenient~s ha nc.~ olevaç:lo oxtraordi
rHtria de impostos, na. imposiç:ã•J demasia.do 
forte com que a União, appellando para· con
tinuados e incessantes sa.crificios, vae im
pondo a todas as dasses sociaes, !)0111 que, 
nmn ao menos, haja. miras proteeeionista.s, 
qua.wlo mais não fosse, para as materias 
primas, ainda necossat·ias á vida e desenvol
vimento do nossa.::~ pequenas industrias. 
E esta tributaçfi.o de nova espoeie, e.~mm
.dalosit, .irnrnOl·al, draeoniaoa., dos direitos 
em dob1•o nas tdfanuegaEl ? ( ;tpoiwlos. ) 

Jneonvenlontes lu1, tarnhem, em nossa edu
ca.ç{i.o mwional, na. instrucção ln•ttziloi1·a.. 
Toda.s a.s na.çõos pr•ospera.s cultivam a edu
ea.ç~fw U.o povo, eomo meio I>ara. chegarem u, 
um fim ; on trc nôs não lw. tal, não ha im
pulsos umn ha ideaes. Direi com um pro
fundo escriptor : «temos mais sympathia. 
pelo repouso quo pelo movimento e a. ma.is 
gera.l das nwn tirr.ts rw.cion aes ü esta. -
arnanht.i:». 

g o ana.lphabr3tisrno hl'a.zilei.ro? Envergo
nlmdos o initados brademos contra esta ciíi:a. 
profundamente humilhante que nos dá, a.po
nas, einco rnUhõos de hrazileiros quo sabem 
ler contra. ll rnUhõos de analphabetor;.Protcs~ 
temos eontra esse ensino soeundttrio integral, 
na. ttppa1•eneia. pomposo, mas~ na l'ea.li(IJtde,. 
misoravel, porque só a.pr·ovoita aos quo de
so,j:un seguir a.s profissões ehamadas libo· 
ra.es, quo depois de obtidas vêm em J•erorço· 
do ,já. numerosíssimo oxe1·cito do nosso func
cioniJI.ismo publico (opoil1dos),porque não apr"O
veita a todas as classes sociaes, fornecendo 
aos habitantes do paiz uma. base commum de 
instrucção, por(lUe não desenvolve nem esti
mula o cultivo o o gostopolas cspecializ~LÇlÕes, 
quo, segrmdo cst<1. hoje provado, consf;ituom 
um gt'<tnde elcmcnt.') piM'a :t proRpcridu.de·· 
all.emã. 

O Stt .. IAMI~S DARCY-Muito lmm. 
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q Sa. PAssos MmAND.\. - Long.::t, abor- 1 scn_timcuto :i, pr-oposi<J.í.o J.csta Cn.ma.ra. au~ 
l'CCHla, choc:wte e pezar·osa houvera do ser 1 tor1zando a abei'tu1·a do credito de IG:758~ 
a enumeração do todas as ine:onvenioncias supplemcntar á. vorln 9~~. do arti(fo 23 d?\ 
soci<1cs o economicu.s, que tão mal nos traba-jlei n. 834, do :30 de dezombt·o do lVOl.-Iu
lha.m e tanto nos depl·imem. E mais dopres-;;;_1, 1 teirada.. · 
a minha momoria faltaria a taos iaconvenicn
cias do que ollas tàltat·iam ú rninh:~ me
moria. 

Antes de a·~colllmettcrmos :1, supprcssão 
d.os impostos intm·o:-:;taduaes, a.ecommotta.
mos valoros:L o proficua.mcnt.e a estas gra.n
des e verdadeiras inconveniencias c pt'ocure
mos debelai-as por uma politica sã e patrio· 
tica, precisa, nos meios, hcroica na constan
cia e etncaz na acção. (Muito l1em.) E só 
assim, unicamente assim, em futurv, quo, curn 
t;odas as véras de minha alma, eu ambiciono 
proximo, nú; teremos-sem estes augurios 
injustilicaveis de desmembramento-o B1'azil 
eoheso e unido, rormanúo gea.nde b1oco Llo 
eontinente que vem da~ Guyanas, do Amazo
ntts ás Missõas do Paraná, com um p1•ogredir• 
mais real c ostensivo, com uma vitalirJadc 
oconomica mais energi.:!a c accrmt:wda, c, pvr 
isso mesmo, mais intolligivel e sonora sel'á a 
nota de noss:t ci vilizaçi'i.o no concerto da.s n:1· 
ções. (Muito beut ; 1nuito úem. Po.lmas. () 
rn-arlo;- !] vi'l)a?nentr~ felicitado pm· todos os C(JI

Ie!fas Jiresente.~.) 

Fica a discuss~io a.dia.da pola. lwt·a.. 
Pa.;sa-sc :i ltor;~ fies ti nada, ao expodionto. 

O S1•. Aleucu1.• Guhnu.a·iio1-1 (/'1 

Secretario) pt·ocedo :i. lcit;uea 1l ·J soguinf.e 

I~X.PI•:Dlft:NTE 

OlficiiJS: 

Do St'. l 0 Sccret.:u•io do Scna.do, de 28 do 
eorrente, commnnic~tndo quo, nossa datu., o 
Senado enviou á sancção pPcsidoncial o dc
~~reto do Congre:.;so Nacional, fixa.ndo a. l'ort}a. 
rmval pa.ra. o ~xcrdcio dn 1904.-Inteirada.. 

Do mesmo :-~cn hor, do 29 tlo co1-ren t.o, com· 
municamlo que o Senado nã.o pôtlo 1.lar o sou 
assoutimen1.u á pt•oposição dcsl;:t C<tmara., 
autorizandiJ ;1 a bel'l;ura tlo crot.li t,o tLc BO:OOO$ 
supplementar :i. verba n. 29 do art. 23 da 
!oi n. 834, de· 30 do tlozembro do lDOl .-In-
teil•ada. 

Do mesmo K!nlhor, de igual da.tu., commu
ni.cando que o Semulo approvou o nessa data 
euviou ao SL'. Presidente da Republica, pu.m, 
formalidade da. publicaçíio, a, proposiç:fio desl.a. 
Camara proroga.ndo a. actual sossilo legisla,· 
tiva. a.tó 1 do novembro elo corrcnf;e anno.
lnteira.tla. 

Do mesmo senhor, do igual uata, commu· 
nicando que o Senado nã.o pôrlc dar o sen 
a.ssentirncnto Lt peoposição dost:~. Camara. 
a.utol'izando a abertm·a do credito oxtea.ot·
tlini1rio de 57(i::::~481i41, para oc 'orrcL· :í. 
d.ill'et·cnc:_~ ontre a moctla-pa.pcL c a mctallic<~ 
mt:~ despm~ :.ts fei bs orn 1\JO 1 corn o cruzador 
Benjamin Consll.tnt o compra du sol)eesalcn· 
tes pa.ru. o torpedeiro 1'amoyo.-In&eiratla. 

Do mesmo senltor, de i.~.ma.l dat·•., commu· 
nicando quo o Sonadu não Jlôt.lc clar o ~eu 
u.ssentirnon to ;.i. p1·oposi(;il.o desttt Cama,ra 
<\utori:t.r1ndo u Govm'no a abt·ir o credito de 
l.OOO:IlOO~;, supplornonl;:tl' i't vorba 17n., do 
ari;. 2::, da. lei n. x:: I, de ::o de uezembro dt•. 
l!JOL. -Intoíratla. 

Rcq uori mcn tos: 
Do lto:;aJia. MeiL·ciLIJS de~ Lima. 'viuv:1. 

tl'> profoswr· da. Acadeulia. das l~ullas Ar·· 
l.e::;, Victur Mdr•ollos t.lo Lim;t, pt•oponilo-so 
a vondet• p:Lra 'J J~s!.ado, gr·an lc quanl;idadc 
de qu:t!lt•o:i, tl'a,lm.lhos l'dl.os por· sou finado 
m:triüo.-A' Cornmisf-!5.o Üf! Ot•c;a.mcnt.t>, 

Do Dt·. .Jo;Mtuim Galtlino Pimentel, lente 
cathot.lt•a.tico da, l<scola Pulytochnicu. d1.' IUo 
(lo .Jarwi r•o, e uul.rtJ, podindo auxilio pe
cuuia.rio p:u•a. a impi•cssão, 11a. l~urop;.L, do 
tt•af,11tlo sob o titulo- Uefle:âit:s :wlwe '' 
optica plioto!JI't.IJ"Jidcct - tle quo são a1üoros, 
-A's, l'ommis.~üe:-; de Ins~rucção c do Off;il.
meuto. 

Do alroros huuuraeio do exorcilio Antonio 
Maria do Passo:;, pedimlo uma, ponsão.-A.' 
Commis~ão de Pensões o Contas. 

li'oram uJl'er•cciúas na sessão do 29 do se· 
l;ombro do 1903, ao projcctu n. 2:37, do W03,. 
ao Orç:tmcntu da Mal·inha, as seguintes 

1·:.\li·:NDA.S 

.~to p}·,~jccto r/,. 2.'J7, d1J 190:J 

(Orçamento da 1\J::u·inhu.) 

ündo convim·- Augmont.ar a vet'ba dos
f;inatla a.o dcsonvolvimeuto do serviço me· 
toor•ologico de 1~-J:OOO$ por :11lflo, tut·nando~so 
de 48:000$, em logat• de 35:000$, como t'oi 
votado paru. o exercicit> actual. 

Sa.la. das ses:;ões, 29 tle sotombt·o elo wo::. 
·- Pe1·1~iro. Rt:is. - Fci'l'CÍl'tJ. 81·ar;a. - llo
dt·?:gwJs J•'tJrnrJ.ndes. 

l>tJ mesmo~~nltOl', elo Igual. dat.n., comrnuni- Augmente-se dc1 50:000$ a l'llhrit!a. I L"'·-
Ci1ndo que o Snn:\,•lo nü.o píHlo ci:H' o ~eu as- At'::ona,!lS- d.o a,rt,. p:u·a pagamento d:t:;\ 
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pensões do mont~pio dosoperarios i~vp.lidos 
dos extinctos Arsenaés de Pernambuco e da nah1a. ·· · · · 

Sala d.a.s sessões, :29 de setembro de :l9.03. 
~ Celso de Souza. - .Nei'!:la. - E1·mírio Cou
tir,ho. -- Te~o;ei--iá de Sá. 

Vão a imprhnir .<<S seguintes 

HEDAC(:ÕES 

N. 224 A - 1903 

.Redu.cçao j1nal do J)i'Ojecto n. 224, Gleste 
um~o, Q.He at~(o1·iza o Presidente da Reptt· 
blica.çt abri1· ao J.lfin·ister-io . da Ind~~stria, 
Viação e . O~ras P~tbUcas o credito eoJ~ram·
clinario de 600$ pcwa occo·J'J'el· ao .pagame'Y!-to 

4o Sup1·emo 1_'ribu,nal Fecleral, dc .28 elo no-
vembro de 1901. · 
· Art. 2. 0 Re-vogam-se ~s disposições em· 
~O.Jl, tr a rio. · -

Sala das Commissões, 29 ·de setembro de 
-1!)03 .-Domingos Gt~irnara:es .-Hermenégildo 
de Jfoi·aes. 

N. 228 A - l 903 

Reclacçao jin<.tl · do projecto n. 228, deste 
anno, que atdoriza o P1·esidente da Repu
blica a abrir ao Jliinisterio da . Justiça e 
Ne_qocios Interiores o credito de 100:000$ 
supplernentw· a 'f'Ubrica 44a., consignação 
«Diligencias policiaei» dó' ctrt. 2° da lei 
n. 957, de 30 . de dezembr.'J de i 902 

das.a:ratíficações.cle:üidas aos. Jos escriptura- o Con()'resso Nacional resolve: 
rios ,do Thesott1'0 Federal Bernardo l[ilar.iao 0 

. . . 

. -1l '~es da SiZ.va v Alfredo Regulo .Valdeta~·o, , A~·t_. l. o Fica .-o Prcs~d~nte _da .~opu?lica 
incumbidos ela tomada ele contas das Estra- autor1zad.o a. abrn· ao Muustor10 da _Jl}st-J.ça. .e 
:las de Pen·o Camngola e Santo Edw~1·do ao Negocias Interiores o Cl'~dito . . de 100:000$, 
Cachoeira ele Itape'inii·ím · · .suppl_ementar . (L rubdca. 14a, consignação 

· « DIU~encias policiaes » . do a1•t._ 2° d<.t lei 
O Congresso Nacional resolve: n. 9:-)7, de 30 ele dezembro 'de ·1902. 

Art • .l. o E' o .Presidonte da Rcpubliêa au-..: 
toriza~oa_abril; ao ~Iinisterio ·da · Indústrh1; 
Via.ção c Obras Ptiblh~<.ts o Cl'ü<lito extPê.~Ol'-' 
dina1•io de 600$, para occo1·r·ot' ao Pitgatnon to 
rias g1~atiflca.ções devidas aos 1 o~ escdptul'a
rios do ·Tbesouro Fetl.ora.l BePnardo I ~Iíla.!'ião ' 
Alves d.tt S_Uvo, o A.lft·edo Rcglllo Va.ldótur·O, 
incumbidos da tomada. do eontas choJ E~tl·a.
rlas de Fer1•o Ca.t•a.ngol~l. n S<tnto EtluarcLo ao: 
Cachueit•o de Ir.:tpemil'im, dura;ntc 0 cxel'
ciciode 190~. : 

.\.rt. 2. 0 Revogtlm-~e as disposições e.m 
contrario. · 

Art. 2.·o RevogÚn·se as dispo~ições em 
contrario. 

Sala. das Commis~ões, 29 çle setembro de 
l :J03.- Domingos r7ui?nan7es ,,..:...Iíennenegildo 
de Mol'(!es. 

Sala das Çornmissões, 29 éie sctcnnbl'O . de \ 
190:~ ~ '_:_JJonúngos Uúim'al'líes .· ~ .He1·nienegildo [-
r/e Jlo1·i.!es. · · · · · 

Redacçi!o jlnaf. do pr~jecl-o n. 234, deste anno, 
rpte au.tori~(t o Pí·csidente da Repu1Jlica a 
aú1·i;· ao Hinisleí··:·o clct Justiça e Negocias 
Intei'io1·es o c1·edito eo;t-raOJ·dinario de 4:000$ 
pw·a pagamento, ,no pe1·~odo (le 1 . de .· setem
bi'O ,a 3jile deze.'(i~bro; aqs jJ1:o{es$o1•~~ .,do..s 
car.lei.ras de lo.gica · ç r/e lilteraú~-;·c~, .. ?"ecen,te
men,te e1·er.!dc1s ~~o :Gymnasio Nacioríat · 

-O Congt•esso Nacional resolve: 
N • 225 A-1903 Art • .1 :o Fica o Pr,esidente da Re1mbüca 

atitoriz~:tdo a. · abrir ao Ministerio da Justiça. e 
Hedr.1cçcio fl.;~d· do projeGto n. 225, deste an1w, Negócios Interio1·es 0 creJ.'ito ex:t'raordinari0 

Qth~ (!uto;·i~a o Pl'esiclent.c da RP-pulJlica a de· ~:'oOO$ p~n;a pa,gatU,ento, no p~riodo de 
1.1bn:1' ao _Mini.$tei'io da Fa::e.nrla o cl'edíto ex-. 1 . de .setem·lJl'o a 31 de dezembro,· aos ·pro· 
traotdi;wí·ío de 82:862$800 1JW't'- t·oco/'1'~1· fcssõrcs diis· cad·e<ras de logica. e de li'tte
~~ o .p;-~a:'~~~1-;o dos 01·de?wdo~, devic~o:; a; !,~a.o ratura, recentemente areadas no Gym'riasio 
.lo. ÚJ ~t,.. .Ser •. co, bem corno os ~Hro~. ·do. mm·a: Nacional .pelo ;decneto legüllativo ·.n.. 1 •. 016, 
e c~tstàs ' · · :de 24: . d.e <tgo.sto de;1:903, :ficando · :a :ta.bella 

• . .. J . • _ . . .. , . . : ,explic..atiml <do ürç<ttnQnto ~ do : mesmo Minis-
O Co.ngt•es;:;n Nacwna:l reso_lve: . · .. · ,: . · · (terlo ues.te ,exercício modi.ticada:.respactiv-a.-
_.Ü·L' Lo Fica o Pi•osidente . da Republlca mente pol' ;.este .acto e pelo citado dem·.eto. 

a.utoi•iz:ado a abril• u.o Ministorio da Fu.zenda. Art. 2,o Uevogá.m-.se as .disposições: em 
o credito oxtl•aol'dintu•io de :~2:8028300, pat>ÍJ. contrario. 
oçcorror ,u.9 p~g~manto do,~ ordon:J.clos de \'i- Sala .as c omlllissões, 20 do setembro de 
uos ~}~~o ~i~ C~uz Seccot bam corno os juros l9.'J~L:__ DolnÍ~I.(!'..; S (:dmw·itcs.-He1'íl~enê.yitdo 
r la mót•a. e custas, em ,·irtudo do a.cnordão de Jfo1·w:s. 
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N. 241 - l\J03 

Redacção finat do p;·ojecto n. 365, de 1902. 
que auto1·iza o Presidente do Republica a 
abrir ao Ministe1·io da Justiça e N egocios 
Intel"iores o e~·eclito e:rtJ~aordinm·io de 
10:300$ pw·a inclemnização ao lente do 
Gymnasio Nacional bacharel Jotio Ribeií·o, 
da despe.t;a {eitc com. a pública~ão das ob1·a~ 
«Historiado Or::tJnte e r-;,·ccio.'1> e «Bistoi'ia dr: 
Brazil>> · 

O Congt'GSS(! Kacional rcsoln:.: 
Artigo uníco. Fica o Peesidenf.e da Rapn

plica aut1;rizado a abrit· ao Ministerio da 
. Justiça e NogociJs Interiot'os o cee li to ex
traol'dinaL·io te. l0:30,J$, pa:a indemniz;l.ç:ão 
ao lente do Gvmnasio Nacion<ü bachar·el João 
Ribeiro, da dé::~peza feita com a publicação 
das suas ohP<.ts d-Ii:t:toria do OI•ien te o Gl'ccia~· 
e «Historia do Brazib. do n.ccoi.'do coiu o 
art. 35 do CuiUgo dos IristHtttos Offi.ciaes do 
Ensino Superior e Secundtu•.io,approYado pelo 
decreto n. . S . sgc,, de 1 de janeiro ele 190 I; 
fazendo as necess[n•ias operações e revogadas 
as disposições em contrario. · 

Sala du.s Cummissões; 29 de. setori1l~ro de 
1903.-Dom.inpo:. Gí.~·imco·tíes,:- Hermc;?egUdo 
de .Mo~·o.es. 

Vão a impi'tll:il' os seguinte::- . 

PROJECTOS 

l.". iO A - 190:3 

Pr.wvr:er sobrv ti emenda olferecid(l lia 3:' di-s
cussa:o do p1•ojecto n. 'iO, deste anttú, que 
autot·iza o Poclm· Executivo a ab1·i1· uo lVIi
ntsterio da Fa.zencla o credito extl'aordina
l"iu de 68 'i61$0.t51, para atiende1· a 1·estt:. 
tuiçao de impostos sobre vencimentos, devida 
a varias ministros aposenta(los do Suzwomo 
l'ribvt'rlal Feder(d 

A Com missão de Orçamento teve a honra 
de submetter- ú eonsid.el'ação da Camara o 
projecto n. '70, de 1903, em que prop.JZ que 
ficas::~e o Governo n. uturizado a abrir :um cre
dito para a.&tender á restituiqão de impostos 
sobro vencimentos, devidt~ a. (tiversos mi· 
nistros aposentados do Supremo Tr1bunal 
Fedet•a.l, em execnQão do a.ccordão do mesmo 
tt•ibunal n. 7691 de 15 do outubro de 1902. 

A este pt•ojec.to o Sr. Barbosa Lima e dous 
outros iLlustPes Srs. Deputados ttpresen ta· 
rt~m uma omend.<~ add.~tiva concebida nos.se· 
guintes termos : 

Par ,r.gt•apho 'Unico-. Flca o. Go1~erno .igual
mente autorizado a abrir o nccessa.l•io cre
dito para o fim de r~stituil' a. todo.c:; os ;fuüus 
;ederrws,ruín 1J?ew::~·oilwk.; no al•t.l é· ,:\ Impor-

Vol. V 

tancia desc:onta·la. como imposto sobre os setts 
vencimentos, 1·epgtado inconstitucional na 
sentença c!lcançacla pelos magistrados supra. 
referidos.» 
. 1}. emenda, portanw, propõe . que o dispo· 

srt!vo da sentença pronunciada em favoe 
dos magistra~os, de que trata o projecto, fe 
tome extensivo de mu.rHÜI'a a beneficiar u. 
todo~ u.quclbs que se ·~cham em identicas 
ci ·curnstancia.s, mesmo não tendv ~itlo par
tes na lide. em que n. mesma suntença foi 
lJ~ofc!'ída.. E como fundamtlnto do que pro
poe, mvoca ella cla;;·ameme a razi"i.u elo <lU6 
o j nlgado foi prufei•ülo, adopta,ndo como mo·· 
tivo a. inconstiwcionalülatlc do acto legilila.· 
ti vo, que v·otou o imposto, cu,ja resti tuiçã.o . 
foi decr·otada. Nestes termo;:;, a ernend ~vem. 
nem mais nem menos suscibr· a questão, quo 
mais tle uma vez ..;e tom dtscntido, paruJ 
saber si. uma scntençR, profer·iudo a incou
stltncion ,Jida.de de urna ici ou de um acto· 
d;y Pre$idente, é tão :'óuwute obi'ig;.~,toria. 
p<nu. as partes em litígio e q_uao1,o ao objectc 
do mesmo litlg<o, ou antes si ellc.t tem, além 
di ;so, a. yü•mcle de oueigar os poderes ·d€' 
quem o a.cto emanou a Pcrog~ü-o. 

Ou usando de outros termos: si o Poder 
JuJiciaJ•io, :10 julgar uma qucstão 1 dec:la·ra. 
que um determinado aeto, referente á es· 
pecitt em debate, não pôde ser applicado fV 
mesmtt., por·que o que elle dispõe ostá em 
eontlicto com a Constituição, si esta intor
pretaçã.o, pois, que no caw nada mais ha do 
tlue urna intcrp1•etaçKo, si esta mtorpreta
çà.o (l definitiva, de ma,noil'a que o;:: outros 
pod.ot,es t~nham por dever snbmetter-se-lho 
:sem mais exa,mu. On p::tra tudo exprimir 
l'ffi nma formul<.t concisa.: si o juiz no riosso 
regimen é o arbit.ro constituciona.l, si lha. 
cabe em definitivo a interpretação da Consti
tuição. 

SaiJo-se que os america.nos teem ver·da· 
deiro desvanbclmento, a.liás muito justo, 
pela maneira pela qual eUes c ,nstituiram 
seu pocler judiciario, tendo-lhe cornmettido 
att!'tbuições de importancla tão salience em 
comparação aos do::; outros pu.ize8, sem
comtutlo, fa,zel-o perdm· u1n só dos cara
cteres, que assignalam o jniz no mundo 
inteiro. 

Utu notavel escriptor descreve assim esse~ 
carMtere.; do jul~:· 

«O :primeiro c~u·<~cLer do podot· jmliciarb 
entre todos os povus, ê .:;ervil• de arbitro. 

Pt~ra. que ha.i<t acção da parte elos tt•ibuni~er: 
é preci::;o que exis&a, contestação. Pat·a quo 
exista. juiz, · ê prnsiso que htLja, proc s~o. 
Em quanto uma lei não dá. logar a. umn ooLI· 
testaçiio, o poder judiciario nfio tem uccasião 
d~ se occupar com clla. Ell::t existe, rn:\~ 
ollc n::\o a v-ê, •• 

03 
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O segundo_ caracter do pod.;r judiciario é 
{1ue elle se pronuncia sobre ca::;os particu
lares c não sobre princípios geraes ... 

O tm•ceiro caract3r comis te em qu) clle 
oã.o póde n.glr sem que a sua autoridade 
seja. iovuca.ua. Este caracter comporta. cxce
pções, pJrém, mâo grado essas excepcões, 
o_lle (! essencial. Por sua natureza, o poder 
judiciai•io (\ inactivo; é preciso poi-o orn mo
vimento para que elle entt·e em acção ... » 

Pois todas e ~sls qualidade;;, sustentam os 
a.mericanos, e ~~ a verdade, caracteeisam os 
seus _juiz3s . O juir. americano não age sem 
provomv:ão, elle não s3 pronuncia sinão 
~obre uma especb particular, sua voz não 
se faz ouvir sem que sej!J. em uma demanda, 
em um processo. Os tribunaes amm'icanos 
nfta são consultivos. elles não julgam theses 
g-erae3, elles não vão de enl!ontro aos outros 

·poderes do E.:; ~ado para o:, en.1 baraça1· em sua 
a.c·~·-ãiJ. · 

Si alguma vez o ,juiz tem de p1•of~rie uma 
•.lecisão. declarando inconstitucional uma 
certa lei, clle nã.o o faz, entend3-se, para, 
Jior quJ.lquer fórma, embamçar o poclor de 
quem esse a c to emanou, elle não pl~ocura 
exercer uma ::tcção politica de encontro á 
desse poder; elle nge as::lim forçado pelos de
veres do seu officio e porqu:) é preciso que 
,Jecida a ·~ausa proposta perante ellc. 

•:<Elle não julga a loi 8inã.o porque tem de 
.iulga1• um processo, o elle nã.o póde escusar· 
se de julga1• ess ·~ processo .» 

;\Ias, sendo assim, cabendo-lhe tã.o sómcnte 
}H'onunciat>-i':le sobl'J n. e;pecie submettida a 
:sua. autorida.de, sohl'o um caso particula1' 
debatido perante ollc por dous litigantes, 
:parece obvio. _ que a sua decis~o. nãJ póde 
abranger m::t.IS do que e~se umco cas::>, nem 
tão pouco oh ·igar a. out:os quo não sejam 
os prvprios litigantes. De outra fôrma. seria 
concluir que nã:J só o dispositivo, mas 
i,ambem os motivos da, sentença. teem a vü•
tude de produzir cousajulgada,, e por outro 
lado contravü· a regra de direito, que diz 
í•es int.el' alios iur.Ucda o.Uis non p1·odest nec 
naCet. 

Entretanto, o primeiro dos prlncipios in
vocados e qu~ apenas dà effeito de cousa 
julgada i.tü tUSpo:;iGi vo da. sentenç1, cxcluidos 
os seu3 muti vos, não pass,, sem contestação 
no pt•oprio domínio dodh•eito civil. 

Mesmo no direito 1•omr.mo o assumpto ê 
cont1•overtido. E' certo que no processo ful'
mular a. que.st:Io não podia. existir, porque 
nelle_ o ;_·udex não tiuha que expendet• os mo
tivos do sua decisão, os qua.es por assim 
dizer já so aoha.vam a.ntl3cedentemente ex· 
1>ostos pelo pr·oto1• nos pl'ollminal'es da fol'
;pll.ll\\ ,u. <(,; liiQHS(I'I.!liO o a inlcntio ; tondo sido 

porém, abolidu o processo formular e substi
tuido pelo processo uxtt·aorJinar•iu, com esto 
surgiu n. motivt.tção das sentenças. E' rela.ti
v~mente a este ultimo processo quo os ro
manistas divergem quanto ao pçmto de 
saber si sómente o dispositivo da sentença 
adquiee força de cousa julgada, ou si com 
elle tambem a sua motivação. 

Os que sustent:tm este segundo modo de 
ver, f'unda.m··se nas L. 9, 17 c 18, D. De 
eo;ceptione ?'ei ,iadicatae ( 44, ~) ; os que ado
pta.m parecer conteario b·1seiam-se nas 
L. _ 5 § 9, e 18, D. De agnoscendis et 
alendis libe1·is etc. (2:5,3 ), L. 15 § 4, D. 
De 1·e }udicata etc. (42,1), L. I, ·c. De or
dine judiciorwn (3,8). 

Na idade média desippare~cu o· system~L 
de motivar as sentenças. Con·ta-sG que Raul 
Spifana foj quem primeiro -levantou a voz 
contra semelhante proced.imento ; ao seu 
protesto seguiu-se a. licção de Bacon 
(Aph. 48). Em pouco tempo Vl.}ltou-se ao 
antigo systema romano, e desde então s~u·
_giu a questão na tu·ena do direito civil. E 
tambrm logo as opiniões as mais diversas 
fo:·am propugnadas. Escriptores houve que 
sustentarn.m que nenhum motivo tem au· 
toridaàe do cousa jalgada., nem mesmo sendo 
ca.u,a irnmediata da. sentenç:t: out1•os que 
entendern.m que os motivos goz11m dessa 
autorlda:lo só monte· quando o dispositivo é 
cqaivoco : outt-os ainda, <1uando etles são 
ins3ritlos na sentenç<.\; c outros tlna.lmonte 
quo julgat'[\.lll quo qua.lquel' motivo a tem, 
purque clle é u. alma. da scnt,ença.. 

No meio desta. di \·ergencüt de opiniões, 
Savigny tm1ou em consideração o assum}Jto 
com a sua ha.bitual sup,wioridalie, fazendo 
ver que entro os rno&ivos cotlvinha dis
tinguir aquelles, que elle cha.mou objectivos, 
dos que denominou subjectivos. 

Os primeiros, dizi"' elle, estão indissoiu
vdlmentc liga.dos ao dtspositivo da sentonçn. 
pois r1ue são relações d~ uh•eito affit•madr~s 
ou negadas pelo juiz, e ·a ligt.tçfl.o existe de 
tal arte que aqudlle dispositivo é a conse
quencia des <1.'1 relações, nada significando 
elle sem estas~ Elle.s constituem, pois, ele
mentos , da sentença, sE~o a causa desta. 

o.~ segun(los, ao co.a.tl'ario, -sãJ consido· 
rações de outl'a. especie, são razões ou argu
mentos. regras _ de direi to, que o juiz desen
volveu, provas, em (lue se fundou e qne o 
levaram a admittir como VOl'Ja.deiros ou 
r~jeita1• como fal.~os os factos decisivos dt~ 
ca.usa. 

Aos primolros dos motivos mencionados 
Savigny deu autoridade de coUSllr julgad(t, 
recusando-a aos segundos. 

A Cogliolo, posto que justo, parece insuffl· 
cienie o modo d.e vor de S:wigny, pt>is que 
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não offerece um criterio decisivo para dis
tinguir os motivos objectivos dos subjectivos; 
todos os motivos são snhjeetivos, diz elle, 
pois que determinaram o espírito do juiz, e 
são objecti vo~. porque fol'ctm ex tornados, 
objectivados na sentença. 

Elle, pois, suppl' e esta insufficiencia, in
vocando os principio::: - tantwn co ns~m1.ptum, 
quantu;n ittclicc!lwn ; . tantum imlicatum, 
cptantwn litigatHm -os quaes el!e transforma 
<1:)Sirn: nihit consttmpt:um, quod non sU iudi
cat·wm ; nihit iuclicc(twn, rjlwcl non sit li ti
gc!twn. 

motivos do julgado, e então serin. ainda o 
cas) do indagar si o de que aqui se trata se 
acha comprehendido entre aquelles que pos
suem essa força .. Este maior exame, porémr 
áfigura-se não ser desnecessario, porque não 
é esse o ponto de vista, em que os america
nos, cujo Poder Judiciario, salvo certas res
tricções, serviu de modelo ao nosso, collo
cam o debate, que nos preoccupa. Elles, com. 
effeito, a.o se occuparem deste assumpto, não 
procur:tm s •bcr si o dispositivo da sentença 
sómente, ou ti1mbem os sJus motivos, gozam 
do effeito da cousa. julgada; limitam-se antes 
puramente a indagar si a sentença pôde 

Por outras palavras-fttzem cousa julgalla pt•o-luzir effeito sobl'd outras pcsso~1.s quo não 
as relações jurídicas que foram julgadas e sejam os litigantes . Pu.ra ellos, p01•tanto, a 
constituü·am objecto de controversia entre questão cift'a-se em um Cí.tso de applicaç:ã,o ou 
:.ts partes. Adop~a esta opinião. o eminente de mapplic..tçã.o da ·l'egra rv .s intei' lllios üuli
professor Dr. João Monteiro. cata aliis non f.rode st nec nocct. E' o que um 

Já, porém, P. Tlwzzi, professor em Pa- exn.me do debate, t ravado entr·e ellcs a pro 
dua, disct•epa dest(' modo de ver, decla- po.:nto, vae em s~guida comprovar. 
l'ando que é evidentemente incorto dizer A pl'imeira vez que a questão, que nos 
que, tirando do uma sentença tudo o que occupa, surgiu nos J~st,ados Unitlos, foi relati
nella existe de sciencb, ra.zõus jurídicas, v<1.mente á croação de um banco nacional; e 
textos de lei, ficarã-o as reh\ções jurídicas a propo~ito deste assumpto clln. foi deb<.\tiLlt~, , 
reforentes á controYersía, as quaes constiliui- durante um largo período da historia, consti
rii.o o julgado, porc1ue a. questão versa exacta- tucional do povo arnericuno. Em dez;t>mbro de 
mente sobre saber quaes são as relações juri- 1790, Hamil tun, Hecrota.rio tlo The ;oltt'o,publi
(li,~.as que formam o iudicatum. cára um relu.toPio, propondo a crea.ç-I~o de um 

Este nota.vel professor antes prefere a opi- banco nacional, cujas vantagens elle encare
nULo de Savigny, accressentando-lhe comtudo cia do uma man.,ü•a nota.vel,ao 1nesmo tcrnp(> 
uma modificação corn a distincç~ão, que faz, que expunha as condiç,õe.-.; da c.I·cação. Este 
üntre os moGivos objcctivos que siio essen- projecto s~::;citou no Congresso as mais viv<~S 
eiaes e necessarios á sentença, quo estão li- controvers1as. Madison, companhelt•o do 1-l i.~
ga.dos ao objecto principal da causa pelo milton na. I'Oilac•~~ão do Fadcratista, CIJmba
-vinculo da causalidade, e aqucllos que teu-o, sustontu.ndo que os poderes do Go\-Cl'no 
não so acham nessas conrlições. A.os pri- FQderal eram limitu.dos pulo texto tla Consti
meiros eonfere autoridade de cousa jul- tuição, e que nenhmmt disposiçlio desttt lhe 
gada, aos segundos recusa, da mesma fór- attrUmia. o dil'cil.o de mcorporação, i::>to é, 
ma, que aos motiros suhjectivos. o direito de crea1• uma pessoa, civil. Não 

E por e.::;te caminho_ <1. divergcncia cuu- obstante isto, o bin foi votauo pelo Con
t,lnúa, apen ·~s estando mais restl'icto, de- gresso. e Sllbmettido ao Presidente, em ~'!de 
pois de savio·ny, 0 campo do debate pois que· fevereiro d.e !7.DI. Os membt·os do gahmote 
1l1uitus e aut(a•izaüos escl'iptore:~, (;omo De- estavam divididos 110 a:ssumpto. .Jetfel'son 
molomiJo, Bonnier, Allru'd ote., 8egucm sua o o atto>·ney geneml, Ra.nuolph contosi:ttvam, 
opinião, a.o p1~ssJ quo outros 0 nilo menos como Ma.i.lison, a constitucionalid.adc do~pro
::tutorizu.uo.~, eomo MOl'lin, LI~Ul'ont, nu1·an- jocto ; HamiLton combateu oste modo de ver· 
ton, LaromiJHJllC~ otc., l'CCII:'IUm autul•idado do om uma memo1•.a, rouigiuu. em dous dias, 
l'Ottsa. julgttda. a. todo a quu.lquel' motlvo. o quo é, i.liz um publicístu,, uma .obr:t 

p1•ima de discussão .iul'iclica c de scien
~a. .jurispl'uuenciu., pOl' sou !a•lq, muiü) ~n· olu. eonstHuciona.l. Nolh~ foi poln, pri

elinada u. esta soguutlil. oplnlàt.•, !lO~I\m .. tm mllh't\ voit. l'm•muln.da a cclcbt>o theoi'ii.L 
t odavla .julgatlos ft~voraveia ilfluOilll, out~·u,, d•l llmiel'OS implil'ltos o podct•es l'esultan-

Conviria, portanto, ontral' omum o~A~mn tu.':l, quo u oMtJf~}Hil'tieo Marshall desonyul
mu.is iO.t,imo do assumpto ptl.l'a ,julga1• qua.l vou dOJlOIR om um:L U.o stms conhoi!ttlu,:-: 
.destes dous modos de ve1• é o verdatJ.,,h•o : si liontrmc:as. Dou.nto llu. a.J'gtlmontttçl'io doson
aquelle que entende que sC> o dispositivo d1~ volvida pot• Hamilton, \Vttshlngton. su.nc .. 
:;entença. tem effeito de cousa ,julg<.~da, e om ciónou o IJilt om 25 llo rovcNlt•o, · con!'m•IIHI" 
tu,l hypothese ipso facto ficaria excluida. a carta, <lo lncor•pol'llQito 110 ba.nao llOt' um ))U• 
tl:<tonsão, quo a emenda pretende dar á sen L'iodo de 20 annofi. l•:litu. oonoos~ão to••miunv•~. 
touç'~ do Supremo Tl'ibunal ; ou si antes o om 1811. ggtava no poclm• o p;u•tldo ropu
quo conclue por confe1•ir ignal elfcito <\os. blicu.no quo, com .Toll't~l':St>ll •.\ ~liLtliB(,Hl ;',, ..;u·t, 
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frente, .havia combatido em Ú9l a . creaç~o· . fázer ,toda~ ~s· .it:üs nep(Js~arias e cQnyeniêntes. 
do banco, e Madison occupava · meSJPO a . ca~: (.n~p~ss.a,.·y çcrJd proper) para o .. exercício ,dos . 
deira. ·presidenciaL .o ;pl'Ojecto ·.da. l~enovação: po9,.er;es .çlo goye~~nQ g~rª'l. Ora, o bill co.n
da concessã.a cahiu no Senado pelo :voto :(le' ~i!lha numerosas· ~ispo~.içõ~s que · não 
desempat,e do Vice..,.Presidente Glinton. eram necessa.··i ·s nem · convenien;tes e qtie, 

Mas esto acto teve consequencias de_;,as~ . portanto, deviam ser considóradas incon~· 
tr0sas na vid:1. economica da Nação e ctentro stitucionaes. · · · 
em puuco Madison estava. curado de suas Aliás, a autoridade clas decisões da. Su-
idéas partícularistas nosto ctssumpto. pre_r~a CôrLe não podia. obrigar nem o pre--

Queria, porém, um banco de constituição si dente nein o Congeesso. «Os prec~dentes só-
ditei'sa do de Hamilton e que gozasse de lima mente, accrescenta,Yét elle, são uma perigosa 
t_·acülriade illimítttda. de emi_ ssão JJara acudir fonte de autoridade, e não devem sJrvir pa1'a 

derimir questões de direito constitucional• 
ás lliffi.culdades dq Governo ; por isso ainda sinão quaJ,ldo aacquiescencia do povo e do~ · 
vetou o bill .dc incorporação,q1,1e. consagro, v a 0 .Estados ;possa ser consíderadct eomu. be~n esta
})agal1le.nto em especie. Mas logo depoi~ tevf~ belecida. O Congres:;o, o Executiro e a Su
de ceder .. dean te da insistencia .do ... Congresso . premaCôi·te.devem,ca!bJ um p,or s~ta CIJnta,ser 
e do Ministro do Thesouro, Albert GaWit,in. guiados p3la opinião que ·teem :pires peito da 
consf-nti.nU.o em sanccionar outro bill em 10 .Con.stiliui~,;ão. Cadaotficialpuqliqo.q.u_ epres_ta 
de abril de 1816, o qual pura e simplesmente · d .p. d 
reconsr.ituia o banco conforme as idêas de JUl'amento de elen er n. Consti"tuição, deye 
Hamilton. defendel-:1. como . a compl'ehender e . n~o .como 

o.utr·os a comprehendam . . A opin~ão .-. dos jui-· 
Sendo este novo pel'lodo de concessão tam- ~es não tem autodJade sobre o Congresso 

bem de 20 antios, · o prazo de duração .clo mMs doquo a opinião do . Cong!'eo:~so sobre~of 
bctnco vinha tL torminar em 1836, quando. juízes, e o President~, a este resp~ito, é in
cccnpava a p1•esiclencia o general André· .Ja- úependente .de .u;m cor(W de outros. A au~o- · 
cl;;son Antes, porêm, em feve1•eiro .de 18W, riJa(lH da Suprema Côrte não " ox~rce, pois, . 
já a. questão da constitucionalidadEJ da incor nentwma acção sobre o Cpngr~ssq ·nem sobre· 
por·açào havia sjdo decidid:.~ polà Supl'erna o Executi.vo, quando elles agem 1.10 oxer·cicio 
Gol'te na acção de . M'Culloch v. Estadq de do po~er- de legisla1·, e não tem -out.ru ·valqr 
Mnryland, om cuja occasião o chief-Ju.sticc que não seja o das 1'.\z.ões que olla. invoe;a.>• 
Mr~rshall desenvolvera toda a argumentação Esta clout1•ína,que se exprimiu assim e on· 
antePwrmonte proluzíd11 por Hamílton em tão ·inteiramente no:va, su))citou os mais.vi- .. 
ravor lla, c0nstitn.cionalídade do iustitu~o. vos protesto~; ,especialmente. diz um escri
Pois depois dis:So, por causa de um inciden~te ptor, da par1.e dos m.ais tlois herdeiros das .. 
miseravel .• no dizer do urn e.scriptol', n, que::1- tradiçõos {.lus funda loros da-Republi.ca . . Es~es 
tão fLJi de novo tl'rtzidaá baila e, então, em de· l pt•otestos chegaram até ao Cong1·osso, onde 
lntte mais incaudescente do que nunca. furam ox.pt·et:isos pela .poderosa, ,cloqucncia <le · 

Desde os ílns de 182g J'l.clcon lemhl'ava :lm. DLLniel Web.,ter. «Nós entr(lmo~; , disse o 
· .· . . ' . ·. · ' ' ::i · • . ~ · •.e. ' o-ranJ.e o1·ador em utntt éra nova. O Go
me~sagemaoC,ong-re:iso.qu~operwçlod~prJVI· ·, ~rel•no e a. Coils'tituição desta ·paiz são objectü 
l.qgw est~y.a pr~st:s.a ter·~u!_al' e c~uo ?,ao con: : de oxp~n;i!3ncias a.tl' aqui · sem pt•ecedontos o 
V,Inha ao:s J.nte~ ~sses .da naçao que fo~.Je ,t?no : qne nós não IJOdeanos . encarar som tet•ror. 
,~do. Na~a obstdnt.e.lsto, e ~edmo, m.LO~;ad_o : A monsagüm rlo veto nos faz orltrovm' um 
~~:,.crsa.~ ~ccornm?ttiuas pm ~~rt9 . do.,. ·~lm· . futuro que não tom SDmelhanoa. com o pas·
'o?~ poht1~os de Jaclc.son cont.r a o 1~st1tu~o~ : sa~o. os .pl•in,cipios que el.la dosonvolv~ e1:1tão 
C$~(} :l.]Wese~~ou ao .. poagresso, em ? d~ ~a . eni Qppo$iç-p.o com tudo 0 quo .· lt op1n1ao pu· 
f~l~o .d~ l~·-'2!.. 9 ped~do d~ ~uma no·H•, caJta blica sustentou, CO:ql tlldo o quo a e~p 'rianc~a 
l.e 1000~Pn1raç~o. ,, . . ~·- . . . . . . . . do governo tom consagrado." EHa cont1•adzz:, 
pepo~s ( e V~Va uJSCn .. sao, ,O • p~.dldO fol ap- . 'ropda.des que até·hoje foram COllSl(leraíJas ÍO· 

l~~ov~~o polq) ~e;)n!J.do,om 1.1 do JUnho, ~,pela liiscutiveis. Ell~ donega ,ao podorjudhlitwioo. , 
c~1.~a1a em ··• de JU1 ~10 · . . , : .. • direito do interpretar as leis, e 1•equor a par~ 
vet.10 dcsto mcz, Jo.cl\sonlho oppo~ 0 :'.~CU, .~ilha com o .congrosso _da inicíativa.<las lois. 

l'festo doctmwptp, . ctdq, .· rp<l~tcção' ~ atiipJ.: .Ella, pr?ten~ .. e.pOr 1111;1ao do Executivo sobre· 
lntida a, All}()l~ , )~cnq~Hr ilPP;O~::! dp ''im:istir: to~,os.o~f'Odc~I.c.s~nblrco~ .• » . . ;.. . ., , 
long\unento ~obt•c a r-nconvcn,cncm da rpp-. !"sttt .. · tn~o~t~.vu, poi~l)l· . n.~? fico~ som 
dida,, elle ,chegliU ~o poqtq,do.'lh'c co11testái' a: z·esposttt;'.la P·~l,.o:U_os pai tutlllriQs do Jal\l{SO.Il~ 
oonstituciunallclaclc, não obstU.uto 0 jlllrrndo Ao leut.ltl llo~ . 1t,ht[JS rcspool~~u o ~eno.diJl 

• (lu __ Supl•ema Côrtc. ·, · ~ domuct~:.~tu. üo rcnn~ssee, ·Wh1te, . n~stes ,ter-
. ·· · · · ·mos « Allt!g'a·sc, .dtsse clle, que. a .Supt•emu. 

8Pgllndc .lnclzson. lt supro ma córte t(nhu· C\h•i,c é llm tl'ibunu.l instituido pu,ra l'esolvor 
Hl mplc8mrmt(' Iulga.dc·, quo o Cong·r·c: ~~·J 1H''H:.f. c~ g1·•wdns problemas con8titucionuo:~, c que,. 
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·:perante suas decisões, os outros po.deres Est~<los Unido3 .tem o podm•legitimo d-o resol
teerri que se' . inclinn.-r ·~ E ti o contesto absolu~ · ver. O' processo· está. pcndente·de·sua Lleci:~Ko; 
taírÚ}i:l'te. A autoridade da Sup1•ema Côrte é como todo~ os bons cidadãos, l)é'S nos sub
Jrr~cusavel' para julg:.rr as causas que lhe metteremos ao venxlictt~m •1nc o8 juizes vã.0 
·vêm por a·ppellação 'd'os tribunaes;· sob1'e os p1•oferil•. » 
quaes r:;m~ · jurisdicção se estende. M~.~s ella Dous dLa,:'J depois, <t Suprem:~ Córte se pro
não obl'ig-a o Congresso nem o Presidente. Si nunciava, julg;.mdo nuHo o c.ompromisso dt1 

interpretaçõe.~ diversas são <~doptadas por :Missout'L 
um ou po1• outro, ao povo compete formal' o Longe de acalmat' os a.nimos, excit<~do~: 
verdacl'eiro tribunal, que· dec.ide em ultima peht tluestão da escravidão, estt~ decisfLo 
instu.ncia .. Cada pode1' é o agente directodo aindu. m:.tis os veiu ex~dt.a.r. Debalde o lWO
:povo, e preenche sua, mi'ssão cHstincta no:; sidenteeonvhlava. a LOttus que se tucillla.ssem 
limites das attrlbuições que lhe são cont'eri- pera.nte ella e se submet1.e~sern HO ,julg'[l,
das. Qua·ndo conflictus exploilemacerca dessas meni;o ; o pa1•tiüo eepublica.no lhe respondia. 
a.ttribuiÇões ou tle ·sna extensão, somente a.o como .Ja.ck-son antigamente havia :t•esponcliclo 
povo cumpete decidil-os pelo seu voto.» a este mesmo par•Girlo, isto t'•, quo esb de-

E, desta fórma, ficou encePrado 0 debi:~te, cisão, obrigatoeia pnra. Dretl Scott e St:~nrord, 
sem outra solução, continuando .Jackson em nenhum effeito produziu. pal'D. o resto do 

. sua guerra sem tréguas contra 0 banco no.- paiz. E po · e.:;te molio a agita<;ão continuou, 
cionaL dil·o o pr·opl'io Buchana.n, tal como :-;i <1 

Passa··Se, entretanto, um quarto de seculo St~premtL Côl'te h.oavesse gu:.trd:.tdo s.ilencio . 
. sobre estes acontecimentos, e de novo o de· . A.1 ~~a. . a, prop·,:-l;.to clcste .. ~e~m? JUI,g::t.d.?, 
bate surge a proposito da questão da escra- ~-u;~~- LJ~coln, _ elm~o pel~s ~·rcpt~b~.l~í1no~ pltH1 
vidão; que nes:sCl momento úi vtdia os Estado::~ :sll,~ce~l~t ., , ~ B~ch . .~tna~. • ··.O ·";.?s.t.o da ~u-, 
da União .. Mas, j(t; então, por nm phenomeno ~~~~~l.1a-. co~t~ >:e u.brJo ~torw ~a u. tiS ~~~t te: 
no commum e que tuda.via senpl'e "aus lL.t~,l.ntes e 10. olvL o ponto _ontrt,vo~tldo , 
surpre~a. nu, tlistoria dos p<Ll'tidt;s poli~ i c(;~~ elle. mereco . tamhcm chan~at· a. a.ttcnç~\o. do: 
os pa.pcis'se achttvam inver·.idos: os repuhli- ~uttus ~ete,ntore~ .uo pod~1. pt~b~1c9 nu.s ~.'~.so: 
canos novo . ..;, herdeiros do':-!, -u;higs o federa~- ~emen~~t~2·t ... s. 'Iv~as .. os Clt~a~l:~u:-:> llll~),.tlt:~lLG .. 
listas, d :fendiam o que antr~s fôr· '· sus~untado confe.-.!~~~~0, q~?· ~e a, P~ll~Il:~ .. -.~~ - b.uv.,.ll~1 • 
intransigentemente pelos seus artversn,rios- em <.I~~es .. ?e.s_ ~!t,'~~ quu llltc 11~.:s~~~~~ tt ~lu.<{~), :) 
os demom•atas, succel:ls ... res !los a,ntigos repu- t~teua,~ 1;_lllt.\O~,.welmon~e _fl.~.tl,t P~JJ e~s .. t. 
blicanos; .e estes, pol' sou lado, susr.:entavú,m Côr!:e, \:)n .ao. 0 ~~ovo te!!' ~ Jt,ll"~~o ~.'!a. s~be.: 
-JDCal'rJÍÇftdamcnte t) que aqudlOS lmviam rant•L e~~ P_TOV~l.tO ,dc::;~e.t,ugus,oJL~I~~n<.~.l:' 
defendido. jjjra o casn que em. urnEL acçã.o de pcpots (h:s~o, u.tn ·''' o.m. I ~6H,, ~ deb .. t~\ ~o ~ ~· 
Dt•et Sl:ott 'J. Sanford, 0 podor jndicia.l'io p10Juzl,em t:.>r!lO.uo~p~ucosso l~ AodiL.'!.ul.ljl.
fôra cha.mu,do a, se pronuncia.t•, ;1, propusito .~on:, Lste~ d~J ~cc~ul~ cc~r.n o:s ,uun~_ocJd .. ta.~, 
~lo denominado compr·omisso do Mi~suuri, . apol~<lo nai J~llsp\.udu!Cl·k ~-~s .Lllbu.n~es, 
.J.~ue prohibía, a escravidão além de Ct3l'tos qu~r.~ubme ,te~ ~,os .os. a c~n,~-~~U~JOIIaildado 
hmites geurrra.phicos sobl· ·· 'L {•po<•'J •n doJ.el.o.qu~deCletultsua.(~ccmnl.c_,r.t.u,. ,. 
r1ue os hu.btt~n .es de 'u.in te~'l'Úm·l.~· · 1;~.di~\1 .. Os l'opuhhca .. nos CJ<.m.t;nstn.m·lh~ esse d1rm.~o, 
íleciclir ern sua cil'cnm~('J'ipçã a quos 1,50 'J·t ~ustent.<mdo que os tl'lhun:ws uao pou.om. m· 
escra.vidão. A ca11 81,~, tÚa t,r~zida. !>ol'a.J~te ;l, t.m·por·7~l entre ~)CJ~ugros~o ~~ o !!:~<;cu I:~ v o. 
Supi•ema Côrto, a qual todn.vm llenwrol,l Slm StiJ.n.~HHl~, r.~r:?} s.ad(.v~g;tdo~ .d~ ,tcc,u~c~.do~ 
dccisfí,o dur·anl;e os annns 1le IH55 e 1~56, pa.- ex~r ~:ne:se ,,L,,:;II~ • .. , d. ol P~.~~"!l~o. I· ua~, 
l'Ocendn quo d11pr·oposil.o pa.r•:,t, doixa.r· p11.~so.r d.r~t~l'?o un~o~, fO! p . .t.Ja n.~syr~.~~).lY.;L 1 _ t~~ d.~-
1) I>orlotlo aglerulo da. P.lfJjcão pt•esídenci·tl Vll'.!.oes f~n,Jst,..Ls. qu~ ~w~sus pu.cs ~!ve~~L.m .'L 

. , . · , , ~ '' '" ' · l'$i~bedorw. de wst .. Ltuu· o puuol' .ludH~IU.l'Iu 
Nest • .t. fl)Í olelto Huchu.nan. como 0 <M•bll.r•o so1Jrn·11110 em touafJ a.~ ques-

0 novo presidentn, ao tempo em que ot•a Wes duvidosas.» ResponUI"Il-JIJc, porém, 
· simples membt•o do Sonado, d.oclal'••ra nesta. desta .. m~~neir•u. o Scnarlor Cu.r•lus Surnnor, um 
a.sscmbléu. quo, guardando resp~U.os1.1. consi· dof:l chefes do part.ido l'e·publir~a.no: «Não, 
deru.cã.o pelas decisõGs da. Suprema Cô1•te a · di~~·e elle, a nossa .. suproma, Cô1·to nfi,o,é o a.r
rospoito uc um acto do Congt•esso; comtwlo, hltro du, vonta.dB legi:slu.tiva. Smt mis!lão 
na sua qualidade do ·Sormd-or fiel. ao !<leu· mo.n· · con~iSiio em esiin.t,uil• StJbJ'O proco.~sos deíi
da.tb; el.lo não se consi.ieru.vu. por nenhuma. ni.rlo~. mas nunc11 em pt•oceder como Côt•te de 
fôrm1.1. obrigado pelo julg-amento~ Entretanto, Ct~asu.çlí.o dus doct•o1itJR p1u•lamentar·e~; nem 
a.gor1~, a pt•rtposit'o da ~spor~tdu. docuJilo u.cet•ca' em~· rmul1w "oloR trlbuulcloH. Nonllumu. das 
do comp1•omlsso do MJssout•l. ollo fole cxpt•t.. ~~ttJ•tbult:i'lt.lfol t•egulllti'Oii du. COrl!;e lho prrrmttttl 
mia :~Msbn, om· sut.t. monsa.gom ina.ugn••a.lt t;ooa.1• noii u.cl.oli tio oonar•nsKo 1.1. nàoNnr• lnel· 

« Neste cn.so, t1•o.ta•BO HlmplosmnntB ilu um dont,Pmnnt.n, c' ~~ 8fmton~~~ ~í5 1\ !llll'lgu .. '.nrf :L 
,:ponto de dlroHo, r1uc n Snpr•omn Oõr•to tl•>"' fHi!'tl {•' pnv1,nH lltlgnntoa. • • 
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742 . A~:'{AES DA CAMARA 

E assim, o exemplo de Jackson redundou 
em proveito, ainda que momentanao, para 
os seus adversat•ios eern rude licçã.o para. os 
seus adherentes, que, no momento de affli
cção, debalde appellal'am para DJ doutrina 
outr'ora sustentada pelos seus rivaes. 

E foram estes-os casos referidos-em que 
a questão, avuntada pela emenda, foi deba
tida com m:Lis calor nos Estados Unidos, sem 
que al!i so chegasse a um accôrdo, nem -a 
uma solução proficua para djrimil-a. 

Deve-se tm.· em vista, porém, que esses 
momentos da historiu. americana, foram 
~pecas do profunda perturbação, em que a 
exaltação das paixões políticas subiu tanto, 
quo degenerou até em graves comrnoç:ões in
ternas. 

Fóra dahi, nos momcn tos cttlmos da vida 
na.cional, quando as paixões politicas não 
se achavam em jogo, e antes, jaziam apa
ziguadas nunca se poz em duvida que os 
arestos da Suprema Côrto são a fonte pm•a, 
em IJ.Ue os outros poderes constitucionaes. 
vão beber a ioterpretação adequada ~~ justa 
da. Constituição J~ disto não dão testemunho 
sómente os particuln.res, quando lesados em 
seus <lireitos, senã.o tambem os proprios par
tidos políticos, que nclles vão c.i. porfia pro" 
cnra.r exemplo.;;, que invocam, per,~n !,c os po
deres publicas, em defesr.t <los seus interesses, 
ainda mesmo que depois rocnsem e~se::; mes
mos exemplos, quando contrariados por 
olles. Referindo-se a iudo isto, diz Pomeroy: 
«Esta opinião-aquella que propugna. a obt•i
gatorie<lado das decisões do judiciarlo para 
os outros poderes-foi praticétmente ado
ptarla e applicada pelo Governo e pelo povo 
desde o começo da, nossa organizaçlão. Na 
grande mujoria dor.; casos, Presidentes e 
Congressos, tanto quanto os Estados, toem
se su bmct"tido ás lo!s, tnes como ollas fo
t•am interpretadas pelo judlciat•io nacional. 
Tão con.stante tem sido est11 pratica, que 
olln, fórmu. regm,; algllDS desvios della for·u.rn 
excepclonaos, ante~ resultado de uma opinião 
individual do que de nma políticn, bem ns· 
~;ontada o dof\niti v a.» 

E si assim · tmn acontecido, agora conY1:0rn 
tiJzer, si essa. é a. pratica. constantemente se
guida, .ao ponto do ~onstituir rogra, como 
a,ffiL•ma Pomeroy, é <~ue ella é a c;ue mais se 
eoauuoa com o rogtmen naqmll1J;.., (1UC elle 
póde ter de mais essencial, 11. a chte mais 
consulta as nece::~sldades vraticas ' do go
verno ~ melhoL' attendo aos interesses da 
vida da Nação. 

Com atreito, procLtrando-se penetrar na 
ostructm•a intima do nosso l'egimon, pro
em•ando-se conhecer prof'unda.mente o exer
cício das funcçõcs e lleveros qu13 competem 

a cada ramo do governo, conforme a Consti
tuição estabeleceu, chegar-se·ha á conclusão 
de que caçla um desses ramos tem urna órbita 
do acção, em que olle gira livremente, é 
certo,mas em que tambam reciprocamente se 
encontra na dependencia da acção dos outros 
ramos, seus iguaes. Isto importa em dizee, 
para usar dos termos do nosso estatuto funda
mental,quo os poderes constitucionaes são in
dependentes,mas,por isso que são harmonicos, 
um não póde agir sem ter em consideração_ a 
acção dos outros na esphera da competencm 
que lhes traçou a Constituição, pois que, si 
assim fizer, introduzirá inevitavelmente· no 
Governo, oro vez de harmonia e a ordem, a 
discordia e n.-ana.rchia·. E, pois, pat'a evita1· 
eséo escolho, para conseguir, em: vez deste 
desastre, a harmonia. o a ordeni, essencia.es 
á vida nacional, convém que a oc~ção da cada 
um dolles se faça, sempre sentir coordenad<:~ 
com a do outro, exercitando cada. um livre
mente a funcção que lhe compete, mas sem
pre dirigindo-a de maneira que sejam, não. 
só respeitados, mas tomado::~ mesmo como 
guia os actos praticados pelos outros na 
espllera do sua competencia. 

Cqm a divisão uc poderes, t1•açada pela 
Constituição, pode-so diZOl' que tt cada. ramo 
do governo compete uma funcção distincta, 
especializada nas seguintes condições: ao Le
gisln.tivo pertence fazer a loi, mas nãu 
executu.l-a, nom interpretal-a; ao Exacuth·o, 
exocutal-a, mas norn a faz,nem a. intm•pret::t..: 
ao Jutliciu.rio, finalmente, eabe interpretal-a. 
applicando-a aos casos submettidos em 11-
·tigio ao sou conhecimento, mas nõ.o se in
tromettc nem no acto da confecção, nom no 
da execu~·ão. 

E' certo que esta especialização comportn 
e mesmo exige cel'tas oxcepçõcs, mas nem 
por .isso ella existe menos resultante, como 
é, da mais pu1·a theoria constitucional. Ora . 
si no exercício de cada uma dc~sas funcçõe:"' 
cgses pudores não t.ivel'em em considaração· 
o quo os outl'os pt•aticarem na esphot•a de 
sua competencia, si o Legislath·o,ao legislar1 
não leva1• em conta o que o Executivo potlo 
executar, nem o Judiciario interpreta.; si o 
Executivo, no oxecutnr,não se :importal' com 
o que o Judiciario interpretai', nem o LogJs
lati v e logis.la.; si, tlna.lmente, o Jndiciario, ao 
in tel'Pl'etar, desdenhar as leis, o l)ra do L e· 
gislativo, mesmo estando cllas dentro dn 
competcncia deste poder, c bmn assim os. 
'Uctos do Executivo. me.smo praticados legi· 
timamente,-é bem claro· que, como conse· 
quencia. de tudo isso, teremo.s um . appa.relho 
gove1•namental <1ue, om voz de movimento~~ 
synet•gicm• c }Hl,rmonicos, só p1•odu.z moYi · 
ràontos a.ntagonicos e desordenados, c cuja 
nc~ão , portnnto, on.1 vez de nos dn.t• n paz c a 
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ordem, só pode promover a. ana.rchia e a. theses geraes -, nã.o lla quem contc:::to 
desordem. Basta illustl'ar este asserto com que, qmmto a essa o3peeie detcrmin~l.']a. 
do_is ex_emplos. um dos quae.l tie<~do do pro- os litigantes, e porttt·1to qUILlquor do~ 
prlO caso que debatemos. podores constituciona.ca. se houver figurado 

Supponha-se que? Congres.3<? rcmetta ao ?o. P,leito .~.cs~~ ~tu~~idad~, s~o ol:.r.igad•j.M 
pres1denteum pr·oJ~cto, adoptado por elle c~._s~LlJ,ncttcrso,t.J JUl~:td.>, .~ c~unpru a_r~'-
em amb~s as suas Casas. o IJresidento veta c~:-;a_o tal co~uo el!<\ fo~_pr~.n:u~cH~da .. «.A~r·-~ -_. 
esse p·I'OJecto pol'quc entende quo elle não c~lz ~ D~t~u~,do_ N~r,~.les, . st.;~ . _c?'m~la~ ~ ~ · .i 

se conforma com a Constitui,·ão . mas 0 Con- Lxocut~w ~e na.o J~l0 ttlll oh_rio<~1u~ a ~ub~c l•
gi'CS.'lO Ih'o devolve não acceitando as ra- ver ~~s mtt!~pyutaçous CüllSt_ltllC!Oili.ll':-5 t:l.llup ' ··. 
:t,Õ::s do veto. E por t~t fórm:L tlca 0 projecto d<~s pct~~. JlllZC~ n~s ~~vl}~_tdcra~ldv~ .. de s ti/, 
conv_ertido _em lei, ainda q1te na opinião do sct~~~-~ 1 ;·~·:' • 1~ 1~lp;_m1o cl~~~t.t~ ~.c<t_ Có~,'l.d~ Ll~~
president'~ mcidlt no vicio tlo inconsti tueio· cu:::sa: · .~ sc~11.ença._ 1IIL~ 111 ·~ e so lJur~w.t 11 •• 

rinJidacle. Ora., si nesh hypothese admittir- esp,c.cw 0 o~r~g~~;rm P<tra.. a.s P;t,rt;s, q.wH··-.; 
se com Jefferson, Jackson e s :us a.dhercntos qu_c.I ~uo ell,t~ ::-LJ~~~l.» Ürd., ~u~dc 9' 11 -· um. 
que cada ramo do governo ê absolutamente Pl'Jmen:a; sonter~ç;_t t_or pronunc1í1da, Julgu.IHJ , 
independente em sua csphera. de acção, que n~n:\ ~n~ _ Inc~ns.:t~uc~?ua~, ~ c·!l~~ocpl~rtf_,.J,n• :; :;
a cada um d~lle~ ~ompeto interpee~ar a seu I ~t;. \,~tl:~L:~d~ e:;., e pr In:ct~u l~~toantc,cJ~t •>b,: ~ : 
modo a Constttmç~ao c tomar esta mtorpre- o..~tç<~,.> Cl~<L~·~ Il~~~ mo .. m~~ l~- 1 ~ 6 ~~n~u~, Jl?- _ ; 
ta.ção como norma do ~ua conducta. deve-se '. a.v_ol, ::illl<hJ '··01 t·>, ClUC u~ u~tt~ lJ:-:> ~ndt \ ~ 
l?gicamentc concluir que, pensando o pt'O· .l·~~;~·. · -~uu, .~~ u.c!~ n n~.~~m .c::;:~cltç~e:-;_. ,~d~_·IHl
stdente que n. lei (~ inconstitucional, lhe Ccl ... •. ct;:; dc~~.u, P,U'~ -~c~.l ·J h~· 1o:\nt~ gt~a1~1 . 
cabe ipso('ac:to a faculdade de nogar-se n ca.nut~!~?. ,P~~~ cllc ~·I ·~~"~;L·>~ o~l. cnhd~}l cL 11~;":'
lho dar execução, visto como ne11huma.lei n}'.1' \l'..:t~_1 t.t 1111 L ~-o:-.l." ü~tc .. ~e:, .r:, qtc,_._.d, .. 
podo lJrevalecor em contt>(tl'io do pa.cto n.t .~ 0 . t •• 1.çn.n_1•_ ll:t·J P?.dc, ::;·.Jfl.w1 . . ~tu\ :dJ 
fundamental. Ma:::, ílendo a~sim 0 proco- Clllf· pucl..m f'~l,t:et· .>, . de:sdc q11o . i.l.!'~III_l ~ul· 
dondo 0 Executivo desta fürnn c•lle bmtn g_ucm con vomonte. Mt~s, on2 tao:~ cond!ç-,1e:.- . 
a faculdade con~litucional do r~.~:~. t;r as !oi;. :-;L, nt~da. <?bstantc ost<1SLLua.Ç<LO, tltnda q_utt.vi 
que com pote tto LeO'i:sla.tivo. e pol' dümais o lo;!.l'JBlatlvoyor8oi'Ot'itr em manter a.let, e~l :.~. 
conso()'ue este desast~·o::;o ollbit') pJr um pro- soru. umrL. IOL <Los~mttL, por·quo ~~~l'(L pm·t,l!•l·· 
cesso o n.;vo, de quo u Const.ituição não cu- o c~u·acl.et· c~Sú!JCH~l d~t toda <L 101-a ofl:t·lg<~- -
gitou qnandu traçou a es1Jllora do collai.Jo- ~or' 1?~~Lr~D:}~.1;•t ~nc~ttval~cnto. ~m~L !et, ~1 ,1 .\(: 
ração do P1·o;iJonto no acto dn. con!bcrão ;:;ó 0 111o•Ll·L ,qll!::,ll~s quo <L .cllct.n qlllZUt<~ 
das leis. Si mn ,.07. rlis~o. pon~m. adopt.;:u:·:m :ubm.~ttoJ•, mna le1 tl~es~t·o~ .ltlt;L do 'l~t~.~q,ul:;: 
Lt pr:l.tica constit.Hcional t111 hn.t•monia. dos sancç.t~J, c quu, a_ntc~ dc_lu c:.~m ~ cat..\cü:. 
IJOdel'e!; tal eomo n indicamos. si se u: os~eneml . d_o o_~H'Jga~', IHtO pa.s-;a.r~t de _11rr~:· 
Yer em' vista que nes·ca hypothéso niio se mc•1.'tt f:;ollwttaçao:.cu,J:.L acqmcsconcw so1'a l 'lt· 
tl'U.Írl. de um acto discriciona.rio do Pre~i· ramontc voluntal m. 
dente, ao qunl na vigencia da.qnelltL htw- E' de~tnto destas con~equoncius ab~tml;l ' • 
monia o da necessaria o consequento coor- quo doeorl'orn do systema defendi&,) pJ!' 
denação dos poderes não pÓU(} sol' dado- Jolforson, Jackson c seus udhot•ente.:.;, rllH· 
negar-se tí execução de uma lei, ainda quo Pomeroy exclu.m[t impetuosamento: «Talll<t(l 
tendo duvidas sobre sua constitucionalidade, pódo ser o vet·dadciro sentido d ; ~ Consti· 
tor-se·lli1 a machina. governamcnta.l fnnccio- tui1;~ão. 0.3 nossos pLLis nunca propat·<u'am 
nando som os embaraços e pcr.igosus a~.tl'i- uma il'ri.sfi,o do governo assim. ~ó um &heu
·tos. qui) no caso contrario n·ão su dcixarjarn rico phantasisttt ou um dogmatico em-

. do ·produzir. p01·rado podcr.ia assim ler e entender a lei 
A namora idontica se tln.ria si . fosse per

m:itt.lclo ao Executivo man~cr nin acto seu 
doclat•ado H legal ou inconsf.i tucionai palo 
judiciario; ou, particularmente na hypothese 
m-n qt1ostno, si t'ol' concedido ao Legl:::lativo 
doixn.1• CJ uo subsist.a. umn. lo i quo osso potlet• 
roconhoceu f3Ct' contL'nt•iu, 1L Constituição. 

Com oJl'~ito, dndn. OfJSU. ClonjunctuL'n, i~tll t:i, 
rloollu·t~nt!IJ o JurHol~r·lo om umu. o.;pr)oio de· 
ttwmlntul••, sullma~1-1du. no HOII oonhoolmonto, 
quo Uffil\o OOI'~IL lut lliVIOOíl !lt) violo do In· 
<:onstll;uoiouu.llcJ~;t,do-, om UIUI1 Olllpecdo tlot-Jll· 
minttdt~, por•qun, oomo ,lt\ vl1nol'!, as sem ten
ças elo juutclu.rlo nlto :;o pt•onunQlam twb1·n 

organica..» 

Os casos do banco nacional, da. qnestuo d:t 
escravidão c do proco .-so André Johnson, flll il 
11rcco(tontemente viel\Hn narrados in ext<:mso. 
não têm força sufficiento para inllrrnar ét, 

thoot•ia exposta, a qual dccol'l'O do regi meu 
constitucional sensatamente ontenditlo o tltt. 
pt•a. tica o.mGricn.na dos t..lias ct~lmos e sort: nos. 

Inqucstionavelmente esses ct~sos con3ti
tuom oxcept;ões isoladas dt~ ro~;p•a, do que 
{illu Pome1•oy ; o subl'etudo cllos occorl'OI'<Hn 
om l1poonli' pai•ttu•ltadas, durante a.s qua('~ et•a, 
ftu•iusu. u. luta do.i JHH'r.idos, o pois em tempo!; 
em quo na pnhit>•.·~ politicas nfio cedem 
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BSpaço á calma e á reflexão. O processo de l <<Sabe~s; dizia Laboulay aos seuS discipulos, 
And ·é John::-on nada mais significava do qual é entre os americanos, como entre os 
qua o ~taque de um partido ao seu rival inglezes. a importancia da; jurisprudencia. 
para llie arrancar o poder, antes do momento Recolhem-se os precedentes, e~tes prece
em que por direito deveria occupal-o; na dentes fazem lei para o futuro; e, quando 
pres :dencüt de Buchanan e no começo da de elles estão fi1•mados, tem-se uma lei, não 
Lin'coln já. se ensaiavam os primeiros passos prnmulgada -pelo legislador, mas que não 
da lUcGa, que dentro em pouco teve por é menus cer .a do que a::; luis fe•ieraes, tanto 
desenlace a terrivel guer1·a da seccessão; m;;is quanto na America, como na Ingla
e tln;;.lmcnto, pa1•a caracterizar o tem pu de terra, o juiz explica sempre os moth os de 
Jackson, basta citar ostas palavras de um suas decbõ_:s e frequentemente em um 
espírito rect,o e culto, o afamado juiz e discurso esc1·ipto, q1.1e é um veedadeiro tra
constimcionalista Stol'y: «Eu confesso, es-- tado da materia. As:;jm, existe uto g1•ande 
ereiht elle, c0m um sentimento de humi- numero de pontos controvertidos nos pri
lhação que. me é impos::;ivel dissimular, que, meirus temp.~s du. Constituição, e .. qae hoje se 
ainda que vivendo sob a fórma de uma re- consideram resolvídus.» / 
public:&., nó;:; nos achamos realmente sujeitos Só uma jurisprudencia asshr:o feita póde 
n.o pod~r absoluto de um só homem.» Ora, dictar ao legislado1• a 1•evogação de uma 
não Jeve se1• a tempos, que assim so as .i- lei. . 
gnalam por pe1•turbações e são dominarlus O Pode1• Legislativo sem du-vida daria uma 
pelas paixões desordenadas, que convém prova de leviandade si, .perante um unico. 
peJir ex0ruplos de boa. e san doutrina con· act > do JudicJal'io, e antes que este haja 
st1tucional, deíxan(lo de parte aquelles ca- · finnado umu. jurisprudencia, fnsse logo, sem 
:ractfll'izadus pJr um espirito de oPdem e I mais nem menos, revogando a lei quo 
calma, e um que, portanto, a reflexão tem editou. 
ensejv ptl:l'a. se exe1•citn.r folgu.da o benetic:~- Esta, lei elle a confeccionou depois . de 
monte. Isso seria e::;quecel~ a lição do gr·anr1e maduro exa,me. e consultando o interesse pu
Ba<~on: , qu;.Ltl<lo ensina: « Exernpla a tempo- blico. 
ribus IJonis et morleí·ut·::s petonda stml ; non Elle, pois, precisa de sei' convencido, por 
tyr<.l'iliiicis (Wt fuctiosis, nut di . .;solu.lis. Jlujus illPin de uni la.rg·o e profundo d<•ba.t.e, de que 
mor/i ~:x:empla tempoi"is pcwtus spurii .~u.nt; neste caso ao interesse publico se 1:ontrapõe •~ 
ct ma!J':s not..:ent ')twm. doumt.. » lei fundamental. E dizendu-se quo o Legi::;-

n· . . . ' . '" l . . ' lu,tívo preciza de esperal' que o judiciaeio 
- IZt!l, pol.:m. que, por lS::;O .que .os po( 0l'O:s !1rme su·t jut•isprwlencia não so ee.ie e 

;a.o ~a1•~on~co_s. de,:e o Legu:lat1vu. t.~~al' eonvez~ 'bem accentuar ~ signiíicttçfw d~ste 
_.m. c .. nsldora.çao a !3entenç~ elo Jt:tdlC~·l . llO , assel'to, nã.o se cede ao conceitu que a igno
(l~andi1 ~lcclêtL'a al~uma l<.>Jmconstttncwnal, ran ia í'OI•ma. commumrnonte a rPspo;.to dCJ, 
?ao lifj u! v<~le a. tLtzcr que aqud~a. sentença ·~lla~ada versatilidade dos tribumtl~S. Muito 
t.e~1 ~ ~lrtud~ de 1'~':·>g<.~.r esta ~01 • •. , . , longe disso, o que se t.em om vista., cum esta 
. . . Nr~ I e~lld~d~, dlZU1 Tocq ~levllle~ a .Justl v~ múteil·a de dizt~l'; (! a forma na tu r·al e regu
Jede a.l .nau se .t.cha om lut.t abet ta com Lv 1. r ela (1 u· 1 a J'nrisprudencia. se constitur;. 
SOU :H'anm do Estu.uo; clb apnna.s t~ at:Mb\ '1 

• ! ·~ é), 

indírecl.a,moo te e em. uma appLcuçã,•J de P!•ofcl'id.a nma sentonoa, a qu . l mL maioria. 
detalhe. Ella toPe n.ssim a. lei em i':itHts cun- dos ('.asos nno lu.q:t•a. o voto unanime dos juizes, 

.sequencias, não ow sou pririeir>io ; clla n'ã9 -ess: .~ sentença ó cüvo da critica. dOS lcgi..,tas, 
a. l.lestruo, ella a enervtt.» q11e a, discutem vLwr0sa,rnento o em todos os 

n t, ·1 d · , , t 1 ~· .. ·t· sentidos o consoquencias que ellit cnmpor'ÜL 
o,o~. lO a o, 1.~s14°. ~r~ 1.~n; na,(~ I~npul 11 Não ra.ro ostgs d.iscussões 1.eem coJuo resul-

0m dlz.er 9.~H, .a pena." proteud.a lll~GI. SLUI.ença, tado mover 0 animo dos jmzes o·uiados pelo 
:pelo JUdlCH.WIO, deVib O le ·~1Sb. · lYO, U,l.) dlil' · .'t í) ·t· , . t'', ' ~ .• . t' • t-
execu~·âo á especiu julgada, I•ev(..g<J.l' dósdl~ ílSPl! 1 O. t c. D.COl r.U • e pru. l(lV.~ a JliS lÇU.. a?. 
Jogo seu acto ~en 1 ·v,·u·t.rda.J• que outt·as sen- perte1ta .quanto pos.l:llVO~. Daht e do mmta., 
t ·. · ' , 1 ~''i', ~ .... • • 11. outr11s C!rcumsta.uc1u.s;tao nobrt1s quanto essa, 
enç~s.soJum pro erw.as ~que .~~~'l.m se rme . pp t•ecerem J'ulgadus em .~entjdo corrtPwio 

uet1DJtlvarnonte umaJtU'lSpradencia. ~~ a.. . ·. · i:i · ' 
<~Aliás; . diz o mel':lmu · . cscriptor ::.upraci ao pr nneiro · . . . 

ta.do, n. lei t\SSim -.censurada ü'iio ftc:t de· Mas. afinal~ o J.tuzo s2 accentua, a. v~rdade 
.. struidrt ; · sua forç11: moral diminue, mas sua' se :~ffh•mtt, e o1s entao sm•ge a ,)trn-pru
. força .. material. se . mantnnl. ~ó pouco a den~na; 
povcv, e .· sob os golpes repetidos tla juris· Um unico caso ha om que'a.o Legis'u.Livo é 
prudencia, é qpe cllu.emftm ::~uccumbe.» pormit'tido n,fu.star-so desta linha de con~ 

,, Um,a . uoica .. sentença, . salvo . um· caso, . de clucta.;· ttssim truou.da : . é quando ·os motivos 
qu,e adeante se. t.l'ataril, ·não cdnstituo Jm·is· da sentença· d(> .Judioial'lo pl)r: tuJfó1•ma se 
pr udeneia. · ·· impõem, que· r.lnsde logo conRogur~m get'lH' a. 
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cvnvicção do definitivo acerto da decisã.o 
proferida. E' o que, :puis, resta examinar 
~i acon r.ece com a sentença a que se refere 
a. emenda que deu logar a toda esta dis
c:;ussão. 

Tem-se ultimamente entendido que não é 
licito aos membros do ·Congre;-;so ení;rega
l"em-se. a uma (1iscussão nes&a. na,turr.za,, por
ctue ella impo1•ta em desrespeito aos actos do 
Judiciario. Este modo de ver não é acertado. 
Não ha acto de poder a.Jgum quo Oi:lCit.pe <'L 

critic •,, já do povo com o :~eu voto, já d· s 
cidadã.os pela palavra ou :pela escripta, j(L 
finalmente de outro pudee, quando, no ox:cr
eicio do su·,, competencia. se tenha de pro
nunciar a respeito des~e acto. Dmn·espeito só 
pórle existir nas expressõPs descortezes de 
c!eqne por ventura alguem use ao fazer 
a critica; mas não na. propda critica. E si 
o exercicio de . .,ta, sómente, importa,sse em 
c1uebra do re:-peito que um p'1der deve a.o 
outro, e necessitando esse respeito ser mut.uo 
ta recip.roco entre os poderes, não se vê como 
o proprio Judicirwio possa de empenhar
se de stm faculdade constitucional de julgat• 
dos actos do Legislativo ou do I~xecntivo, por· 
que elte não cunselluiT·(L exercer essa mi:s:;ão 
sem cr·itiear. Portanto, o Legislativo e o 
Exect.üivo, por sua vez, quando t;iverom do 
tomar conhecimento dos actos do Judiciario 
-para, dHsHmpenho da mi silo quo llws in
cumbe, n:i<~ esLãu nem pudmn es&i.IJI• inhibidos 
ile os aproecial' para, .julgar de sua l'or<;tt, llíio 
a a Ol'lpecie julga.<l<L, q tmndo o ,j 1.1 tga.d o jiL é 
d(Jfioil.ivo, :porque a decisão nesses tet•mns t! 
soberana., mas nas consequoncias que dLJllcs 
].Jodem re::~ultar. 

Pa~'sa.,-poil':!, a Commissã.o de Orçamento a 
-examinar si a sentença do Supr·omo Trihu· 
:nal, ma.ndanJ.o rest.it.uil' aos juVes aposHn
tadvs desse t1•ibuna.I as quantia;~ que. a. titulo 
do irnpostio suiJro vencitllen:;os, furam dos 
con~adi.ls dus sous honot•ariu:::, sn acha nas 
CODlliÇ~Õt!S daqnellas, ne flUO fa.lou, isto~~. Sl 
os sOU$ mot.ivor~ são do molde tL gera r desde 
:lo{:to u. convicção em seu LloftnHivo acerto. 

Pema. a. Com missão, sem se a,p:ntal' do 
profunrlorespeito que tributa a.o venerando 
Trilmnal. que a. interpretação as~Sirh dtLda :1,0 
texto coo1>ti tucion a,l in feinge a. regra. de her
mcnemica, que aconselha ao interptcteantos~ 
penetra1• no espírito da lei do quo ::tter-se ao 
qne snas pttlavras soam. E, si h.Juvesse o 
venerando Tribun;tl dispensado no JH'esente 
ca.~o sua ::tltét attonção a essa. regra de ap
plicaçãu incont.estavcl :L especio, est<L cer~a, 
a Com missão rlu qne chegaria em sua sentença, 
a msult.a:lu contrarjo claquelle u. que che
g· ·U, cunfil'ma.n iO assim o julgaclo do digno 
juiz ~a. pl'hneira insGa.ncia, que, entrett~nto, 
entenJ.en de refomnr. 

O pr•oceiro no § I o do art. 57 da Consti
tuição t1ãu !'oi adoptaclo pelo lngisla·for como 
nrn mero f'a.voe dt~pens •do aos rnombr•os 
do Pudm· .1 ndid<trio F'edera.l; nem se con
ceberia. um favur clesla n·~tureza. -em um 
et:St<ttuto domoct'a.tico, que procla.ma. a.iguwl
dacie d~~ todus per•mte <L l11i. Ao cuntra.rin, a 
sua. ;Ldopçã.o fui motiv:J.da por um<-1. alGa 
I'tt:t.fi o Jlo li Lic:t, q wtl a. rle ga,ra.ntit• ~ inde··' 
pondencia de:';Stl ;~li;o podw. 

~\ IICCPSsi,htdc de dat' complotn, gal'n.ntia <:t 
indPpondencia. do .lltdich.~or·io Jlll nosso r ·gi
rrwn p1·ovétH 1lo l':~cto du que nelle, p1~lu. pt•i
mci l'<t vez. esso poJt•r foi consld.erttdo na 
prtttica. um pud<H' político. 

'< Nã.o ful'am os iLnWl'il'ctnos, diz Labou· 
laye, qn' fizor;Lm CSiitt de.~cubül·t;.t em th1\0• 
f'i<t, nós todos fumos od ucados por í'!'3Le, ma
xima-que no l1:sttúlo lia tr·es potlm·es: o ex· 
ecutivo, o lngisla.tlvu e o ju1iici ~r1o ; nós 
possuimos va1·i.<LS cun . .,tituü;õcs que decb.
t•am quo, quando c.-;ses po leres e:11ião re
unidos em unuL ::;ú mão, a libJL'dade cor·ro 
per· _go. que a divisã,J dos poderes tl ét ga.,·a.o
tia, supr·ernrJ, da. lilH!l'daue; m:,s, si todt~8 as 
nossas consLi tlliçõ ·s procla.mam c~sa ver· 
da.de, nenhu ll"l<L ha rpw se dé$~C ao t1·ab dho 
te a. fazer pt·netr:t,l' n:~ prc.tticu. NIUIC:i~ u, j~S· 
tiça. !'oi ~.~nt;l'e nú~ um pouer· poliLieo; oll~. tem 
:-;ido um l'<l,rno 'LéL adrnmist.ra.çii.o, um:1 doplm· 
rlcncitt, d(l ox<~cutivo, uma runcçi'io do go
vel'liO, mas turltt funcção suba,!l,erna .. » 

Depoi' d.rste exame, sente-se;~ O,Jmmi:;sfio 
no dever de declttl'ar á CttrrltH<L que .esses 
moti vus não logral'!.tm dai'· lho C!)Sa con· 
-vicc;ão. 

A sentença, do Supl'emo Tl'iuunal, para 
deolara.t• incunstitucionn.l o a.Gto log,sla.tivu 
que mandou fazel' o desr~onto om q_ue~tªu, 
i'tmdu,·~:Je no § 1 o üo art. 57 ua c ... nst1 tmçao. 
flllanuo 11sta.tue quo os voncimont.os dos 
juizes J.'Pdora.es se1•ão determinaflus por lei e 
nã.o podorf.w set• l.liminuiúos. g porque os 
magiritl'ados, de que se trati1, mesmo ttpo· 
~on Latlus, não portlem o car·acter de juizos 
J'edet'(:t.r.S, concluo olla quo <J do-c11mtu allu· 
dldo fui de enconüo a, osso pl'ocoito pusi.
'Livo. 

Noste tert't'J:ta, pois, como dtz os~e 13HCl'i
ptor, os americanos fizeram uma, vorda.tieit'(), 
descobon:t ; o o~ta .loseoberta, em ussencia, 
conl'liste na. i'a.culdt~'lc Cllllferida ao jui;,. da 
funila.r :ma.·; sentença.~ a.nte . .; na Constit~uir~ão 
do que na.s leis. 

Ora, conferindo ao jui~ este immcnl'lo 
pod.nr politico, o legisladot• seutiu·s<~. ua, ne
cesshtu.de indeclinavel . ele cercu.r tn mbem 
ilUa inue:pondencia de f8rtes ga,rant.ia.8, de 
fór·mu.· a. presm•val·a. dos perigo~ a quo esse 
poder w expõe. m cln.hi veiu to.zéJ-o inarno
vi.vol e prohibiP a diminui~;ão do~ S·311S •ven
cimentos. 

\'oi, v \,l.t, 
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Maª é claro que esta razão politiC<l, invo
cada para. explicar esta vordadeira excepção 
feita em favor do roagistra.do. t;ó prevalece 
durante o tempo em que elle exercita a 
funcC"ão úo seu ca1•go. Fól'tt desse ca.rgo, o 
legislador nào carece mais que eiie p.JR::>ua 
essa alta independencia, que se faz mistor, 
quando elle se acha em funccão, e, porta,nto, 
não ha mais necessillltde d<L excepção. Desde 
esse momento, pois, deve o juiz Jescer a ni
velal·-se com os demais cidadão~, confundin
do-se com todos na igualdade perante a lei. 

Neste- ultimo caso entende a Commissão 
que não so acha a sentença a que so refere. 
daemenda do illustrado Deputado S1•. Barbosa; 
Lima, o, po~tanto. aconselha á Ca.mara. que 
não acceite a mesma emenda. 

S. R. Sala das Connnissões, 29 de setem
bro de 1903.-Cossiano do Nascimento, Pre
sidente.-Urbano Santos, relator.-Laurindo 
Pitta.-Jilrancisco Yei,r;a.-Cornelio de~ Fon
seca. -Dav·:'d Campislu. 

Falle, emfim, por nós O F'ede1·alisla com EMENDA A. QUE SE REFERE o PARECER SUPRA 
:·ma autoridade decisiva : 

«Depois d<~ permancncüt da.s funcções ju
tliciarias, naJa ha que possa c._~ntribuir mais 
para a indeponclencia dr-s juizes do t1ue uma 
tlisposição fixa relativa aos seus emolumon· 
ws. A ob.:>erva~ã.o que fizemos rJlativmnento 
ao Presidente tem ac1ui inteira. ap1)licação. 
No curso ordinario das cuusas humanas, 
um poder sobro a subslstencla de um homem 
equiv11le a um poder sobre sua vontade. .8 
nó.s jamais poderemos ver realizar na pra
tica a completa sepaeaç~ão dos poderes, ju
diciario o legislativo, em um systoma que 
faça. o primoir·o dopendm·, quanto ás suas 
necessidades pccuniarias, dus ct·cditos vo
tados occasionalmen te pelo sogu mio. Os 
partidal'ios esclurocidos dos princípios do 
um bom governo tcem JamenLauo, em 
cada Estado, que as re:-;pectivas constitui
ções não contenham a este respetto urna 
ctausulu. precisa e formal. Algumas dollas 
e.st.rttuiram, é ver(lltfle, que seriam votados 
sn.la1•ios permanentes aos juizes, mas a oxpe
riencia provou quo a.inda assim o Col'po l. .. e· 
g-islai;i\·o pudia sophisma.r semolhant·J,;; dispo
siçõe:-:~. 

E', pois, pt•eciso alguma comu. do m:ü::; pu· 
:·. itivo. Consequentmnou te, o plano da con von
<}ão adoptou quo os jaizes dos gstados Unidos 
percobOL·ão, em épocas fixas, como sal . .~.rio, 
uma w.lcmnizaç;ão que não poderá sor· climi
nu]da, emquanto elles se consel'-carem. em littas 
(H11CÇ!jes, (clul'ing their continttance in office). 

Eis a razão que moveu o legislador, e eis 
sua. decisão consequontemente bem clt~ra. 

Bm conclu.)ã,o: a Commissão do Or·çu.mento 
ontondo que a interprota<,~ão que o ,judicia
rio, como arbitro constitucloual, dá á Cu~ 
i!ltituiçi.i.o, tem a. fot•ca. de o h1•igar os outru 
poderes u. acceit •l-a como dotlníl.iVlt ; mu 
isto Bómento qua.údo ossa in tel•pt•otu.ção e: . 
tiver fixa,d'l. eru jur·ispt•udoncia desse vcno
t•u.ndo TribunaL An tos ll isl!o, cabe a c~ses po
deres pormanecm•em inacLivos, mantendo o 
SJeu acto acoimado do incom!tit.ucional po1• 
~1nt~ sentença, StllV() :-.;i os motivo~ <lcsfa ~i 
impuzc:wem {\esdc logo ;t ~:>ua aonscionci.a .. 

Ac;;rescente·se ao art. 1°: 

Paragrttpho unico. Fica igualmcnt~ 6 Go
verno autorizado a abrir o nec::ss'lrw .• cre
dito para o fim elo restituir a totlos os juizes 
federae~. ni'í.o mcnciontttLos no n.t. lo, a 1m
portancüL doscontttda como imposto sobre 
os fJGtH voncimentos, repnta.do inconsl.itucio· 
nal nn, sontença ah.~ançad:t pelos magistri1do~ 
Sllln'U, .rcforid·J:-:. 

S. n.. Salil, das C.)mmi~sõe:J, 1:.l cl ·'julho do 
1003.-BatlJIJSrt, Li;,w.--Rodl'i[!"es .~'((ld1mha. 
-;luguslo de Ji'l'eíll/s. 

N. 144 A- 1903 

Emenda do Senc1do M p1'ojecio n. 1·14, deste 
o.nno, qtw attlo1·i:a o p,·esidenle da Repu.
btica a, aúl'ir cw Ministel"i? da Fc~zenda o 
C1'cdfto à 8 4: 4 82$!500, . SttJ.llJlemen{U'I' Ú 
w31·ba n. 10 do cwt. 23 do lei n. 881, de 8ú 
de de.zemb;-o ((.e 1901, r~m·a o ctbono de seslé1s 
e M1'ões a que teem cV1•eito o:.: opel'cwios ela 
Ga sa da J.lioeda. 

(Vide prc•jecto n. i6S, <le 190.2) 

· A Commt~são de Orçamento,examioanüo a 
emenda a(loptada polo Senado a,o pro.jecto da. 
Oamara que autoriza o P1•esidento da Repu- . 
IJlica n. a.br•il• ao Ministol'io d.t~ Fazenda o cJ~;: ... 
ui to de 4:482$500, supplemontu.r á. verba, 
n. lO úo art. 2:3 da lo i n. s:~4, de 30 do <le
ae~orobro de 1901, para abono tlo scsti1s e· 
serões 11 que tecm direito os operarios da. Casw 
da Moeda, (•. de parece1• quo· SP,ia n. me:::;mu. 
omend.a app1•ovada. pe\a, Cam~~rn .• 

Sal11 cla.s Cornmit:~SÕ(.Ií', 28 de setemln•o <lo 
100.1.-Cassiano do Nn~cimunto, Prosl!l.ente. 
-Jí~·mwi.~co Vnigo, rciator.-T .. rml'indo Pita. 
U1•btmo 8rw,to:.:.~-COl'tlClio r(t! i"u;ISCI.'". -David. 
OwrnJJi.~lo, 
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Emenda do Senado ao pl·o.fecto n~144, 
de 1903, da Camara dos Dept!fados 

Ao artigo unico: 
Onde se diz-supplemontn.r, etc., até 1001 

--diga-se: -oxtra01·dina,rio. 

Senado Federal, 18 do setemhro de 1003. 
-José . Gomes Pinheiro ilfaclwdo, vke-prcsi
donte !lo Sena,do.-Joahim d·o. Call!nrl.a.-
10 secretario.-Atbel'lo Jose Uonçaloes, 2'' se
c:cetario.- Raii~i-;·o Batccllos, SCl'Vindo de 
::o socl'etario.-Josd .Mm·ia llfctelto, serYindo 
de 4° secretario. 

Projecto n. 114, de 190:3, ela Cai;w;·a do~ 
Deputados, rp>c autori:::c! o I'residente da 
Repuúl-ica a t.d.J;·ir ao Ministel"io da F<.!::;endu 
o c1·edito de 4:482$500, supz)lemenlrn· ri 
verba n. 1ú do ai"t. 23 clr.! lei 11. 8:34, ele 
:30 de de.~ei;zuro de 1901, para o abonf) de 
sestas e sarues a qnc teeJil d··;·dlo os opel·a
r.'os da Cosa d(( Jfoeila 

(Vide prc.jeét,) n. iGS, de 1902) 

O Congresi5o Nu.L'ional Icsol v e ~ 

Artigo unico. Fictt o Pr-esi,lmlLe tla. llopn 
blíca auto1•izado a. a.lwi"L· u.o t\Hnistu1·io da Fa· 
zenua o creuir.o de 4: 482.~GfJ0, supplomen t.al· 
Ú. YOI'bU, n. lO do u.rl;, 23 ua. in i 11. ~::-l, do 3U 
de dezembro df' l!IOC p;wa al•on•J ele ~estas o 
serões a quo toem llireii.u os opot·aric'·' da 
C:~-sa tla. Mood:t que, na ennf...~t•midaúc üc.t 
a,rt. 10 do rogulu.mon/;.J <mnox· .. • au decr-et.r' 

· n. 5.53G, de 31 do jnrmii'ü de 1R7•l, tt'al.m
l.lw.ra.m a.l1~m das lwra.s dv e xpedien I.!J n n ~Ol'
vlço de reccbirnen l;o da.~ nuva.s moe;.hs do 
nikel, dJ.a•a.ote os mozes de .iam~il'O a a.l .. ril 
de 1'.)0~ ; fazendo as necGs.sn.rias Ollr.eaç0os c 
revogadas a~ dl~;posiç-ões om contmrío. 
Camara, dos Deputa{bs, 4 de agflsl.o ele 1003. 

--Ji'. de Pa-ula O. Guimw·r.Tcs, prnsidento.
J.1{wlocf. dtJ Atencw· Gu,imw·acs, 1 o secrotarlo. 
-T11'Jnut; Pompeu Pinto Accial1,, ~:~ :'nerc-
ktrio. • 

N. 242 -100:3 

/'rwtceJ' sobr1' o p;·~jncto n. ;)[J!, de IHU:!, elo 
rlo Senado q'l.te ({ri nolia o1·ganizaçCío ti Casa 
ria. 1lfoeda, com CiiW11drc~ do ('ammis:;{ir• de 
Orçamento 

Ao exame e estudo da Commi~são de Orça.
n-,ento t'ol submottido o projecto n. 392, dá 
1902, do Senado, dando novtL or·ganização o 
Casa da Moeda, ain(la regida, pelo regula
mento approvado polo decreto n. 5. 536, lle 
:3l de janell'o tle 1874. 

No longo periodo del!Ol•r.ido depois dessa 
l.lu.tn, <'· ospeci:\lment.e nos uttimos cfez u.nnos, 

em con~equcncia elo grande desenvolvimento 
do serv1ço publico, tem sido naturalmente 
a.ugmentado o ~rabalho <lo estabelecimento, 
d~ndo-_se-lhe, d1z um alto e competente func
cwnarw de Fazenda, novos o complexo::; en
carg_os, pelo que SJ tornou irnpreseindivel 
mochficm~-se sua orwmizaçlio, ampliando o 
numero <le seus empregados de modo a. se 
poclor cxigü· que a de!icadu. e importante 
tarefa. confiada a cstu. rcpa.rtição soja inteira· 
me o te satisfeita., como ~~ mister ao interesso 
publ.ico. 

No projecto do Senado es::;a nocessidade foi.. 
attentiidn., mas, pulo lou v<~vol <>rnpenho de 
augmentu.r o menos possivel a, daspQza. com 
o p:!ssoal, o Senaclo não·concedon o numero
de empr·cg·a.dos julgado indi~pens<~ vel p~tra •. 
a.offo.::tiva. regult~rid<Lilo llo sm·viço, p<tre
cendo <.t 11 i vorsvs runccionar·ios conltecedores· 
tio. assmnpto e a.o St·. Ministro d<t Fa.zcnüa.. 
que f'Llr·am ott\'i(los pela. Commissãu, ser con
veniente e llll.l•;mo neeossal'io elevttr-=-c um 
pouco mais o pe::;:':Ua,l. Inspi:·ado nos mesmos 
sentim~lnt.os do Sonado, a Comrnissã.o relu
ctou em acc~•i1.<Ll' O:-:l~o alYitro, só codcndo :por 
so luwee plen<~menl.o convonddo do que, re
almonnn, ó insutlleiento o nugm :~nGo ;wtori
zaclu pelo projr:cto e,as8im,sc~!Íl poder accoit::u· 
o plunu (lllll lllc roi olrurocid0, clahrwudo 
rt~i<is por um dos mai::; illu~tz·os o operosos 
dlt'r~ctor .. ·s do TIIO!oi'Jllro, a comrnissfw jul!..!·a 
consog_uit• I'azoaYol nwio tor•rno :n1gmen1.a.n·do 
do rn:us um cadt~ 11m:~ d~1s: cLa~~os dos oscz·i
pLIIL'ttl'ios c ct·cantlo us logal'e~ do c:wtador. 
do ajiHliLnl.o ou fiel do almoxarifo,tlc íi.ol do 
fisca.l da,s IJ;d;Lnç·<LS o dos sel:oi> o o uo a.r·
clüvista.. 

Bm uma. rcpat·ti~:io, qual ;1 Cusi.~ du. 
Moed:J,, o loga.r de conf.~lllor é indispensavcl, 
ca.bontio-lhe tudo que é rel:.tLivo á contabili
da.de de recoita o d.espeza do ostabclocimento, 
aos seus balu.nços geraus c parciaos, além da 
flscaliza.ç'ão dos seL·viçod e cscripttu·t~ção con
cernentes á. rogultu• contabilidade do estab:;· 
lecimenéo. 

Os cilorgos do almoxal'ifc, de fiscal das ba~ 
ln.ncu.s e do:·> sellos cu.recom de um fiel ou 
njuda.nto que, sob a. rosponsa.hililla.de úo~scs 
tuncciolln.l'ios, os auxiliem per·mancntemente 
o lhes subtituam nos c:~sos do impedirnento. 

Quanto n.o logar uo n.rchivista., pensa. a. 
Comrni~fio, mtá justillcado por si, pois 6 
evidente a. nocessidallo delle em repartição
de natureza e importancia da do que se trv.ta. 

0:~ ultimos o ln.mentaveis acontecimentos 
que se deram na Casa. da. Moeda., com tama
nho desdom•o par:t os quo por ellms sã.o res~ 
ponsavoi~ e enorme~ prcjuizos para. o Tlle· 
souro, d.ot.et'minaram inquerito~ o rigoror;o~ 
exames o destes se deduz não SOl' possivcl. 
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r:on.tinua;r a, deficientíssima organização 
ora vigente, sendo inilludivel a J1ecessi
dá(Je de se aug.mentar o pessoaL pelo menos 
quanto p1•eciso, para ter-se e~criptura.ção r-e.
gular e responsabilidades claras e definidas, 
de modo a estarem garantidos os direitos da 

figuram as que tornam mais equitatiyosos 
vencimentos autorizados c que a Cummissão 
entende não devem ser muito exiguos, at1.en
ta a na. tureza e responsabilidade dos funccio
narios. 

Fazenda. · 
Pelo que fica exposto, penstt a, Commlssão 

(lUe o prujecto do Senado d.eve ser aduptado 
com as emendas que olfm·ece, entre as quaes 

S. R. SaJa das Commissões, 18 de setembro 
de 1903.-Cassiano do Nascimento, Pre::>idonte. 
-FranCisco Yeiga, relato1•.-Dv.vid ·Campista. 
-Co'l"nelio d!l. Fonseca.-Lattrindo P!tta.-UJ·-
bano Santos. 

Emendas da Co;;1mis sao ele f);·çamento ao ptojecto do Setwdo, n. 39:?, '.k 190:'2, 
dtmdo no·va organi.zação a. Casa da Jloeda 

·S.llib$titua-sc a prime ira par~e da tftbclla do pessoal da Casa da Mooda pela. ~eguintc; 

PESSOAL DA CASA DA MOEDA 

directo1' ........... , .................... . 
contador, substituto (lo director ......... . 

1 ~hefe da secção central .................• 
· .2 1 oB escripturarios ....................... . 

3 2011 ~scripturarios ....................•... 
·~ 3as esc r·! ptu1•:tr~os .......................• 
3 4°8 e . .;criptnrarius .......•................ 
J the!:loureiro ......•................•...... 
2 fleis .•.........•....................... · · 
1 ftsca.l tlas b:tlançaR e do scllo ..........• , . 
J tiel do flsNtl da~ bn.lanças t? do :-;ellu .•••• 
1 aiiDOX<Ll'ÍÍ'c, , , ••• , .• , , , , , , , , , • , , • , •• , , • , , 

J ftel <lo alrno.xacife ..•... , ...•....... : .... . 
l a.rchi vista ............................ : .. 
l pnri;oil•o ................................ . 
2 Cl)ntinnos .............................. . 

Ao al't. 2°- Depois da pula;na-dircctor 
-accrescente-sc:-o contador. 

Ao art. 4°- Depois dn~ palavras- Casa. 
da Moeda. que-accrescente-~e:.:_tíverem <LS 
precisas hahiliT.açõt·•s- e o m .is como está. 

Ao mesmo art. 4°- Depois do pel'iodo que 
termina peltts p:da vras -c' ·mportamentu 
exrmpl:tr- accreseunte-sc:- Ex<'eptua.-se o 
logar llC contador, que l:'Cr(L provido por um 
<~mpregado do 'Fazenda com i1 necessaria 
jdoneidade. 

Aos arts .. 5° e Qo. Substituam-so pelos Se· 
guintes: 
_ Art. 5. 0 No regulamento que expedir para 
boa execução desta lei, o Governo consolidará 
tonas as · disposições vigentes relativa.s â 
Casa da Mooüa, ; determinará quaes os t:m· 
pregados que devem · compor a contadoria 0 
.a, soccã.o contrai. aquella sob a direeção e 
ftscalização do contador e esta sob n. dirocção 
~ifJ respectivo . cb.cfo; unscl'.imin()rá os valores 
·:!ue devom tlcn.r a cargo o sob :L responsabi-

Ordenado 

S:000$000 
5:600$000 
4:800$000 
:3:801b000 
2:800$000 
1 :~J00$000 
:: (>.·oos~:·ooo 
4:8(}1)u'()0Q 
:2: Ht l0$000 
-1:000~000 
2:ooo$ooo 
2:70U$000 
:2; (){JI ·$000 
:.!: ·00$000 
2:400$1100 
1::100$000 

Gratificação 

4:000$000 
2:800$000 
2:4 0$1100 
1 :~00$000 
1 ;5011$000 

900$000 
800$000 

=2: 4f 10$000 
1:200$000 
2:000$000 
1 :oo ,,·ooo 
l .• 3. 00 .'1)00 1 : ooo., ·ooo 
1 : ooo .. ·ooo 
1:200 000 

70o .. ;.ooo 

I'otat 

12:000$000 
8:400$000 
7:2110$000 
::1~400$000 
12;900~000 
8:400$000 
7:20U$000 
7:200$000 
8:()00$000 
6:000$000 
8:<l00$000 
4:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:61)0$000 
4:000$000. 

:q9:300$000 

lidauü do ihesoureil'o dos que, por sua. na
tm•eza. caibam c:í. g-uarda o J·esponsabilidade 
do ~lmuxarifc, creu.ndo os livros ncce,sarios 
para minucio&a c clara, esoripturação e con
tabilidade do estabelceimento. 

Art. ô. o Publica lo o regulamento c na 
insutlicü~nc.ia da vorbn. votada, p;.ra. cuflteio 
da Casa. du. Mo:1da, o Governo abrir·á u cro
d it11 necessario para complota,r a quantia 
precistt :t execuçã.o desta lo i. 

Sala das Commis.,ões, 26 .. de FJotembro 
de 1903. -l'hmcisco Veiga, relDJto~·. 

N. 392- 190.2 

(Do Sena~to) 

O Congresso Nacional clecreta: 

Art. 1. o O numero, categoria e venci
roent,os dos empregados da Cas;~o da Moeda 
sã.u fixados m~ tt~bella que acompanha esta 
l~i, e, bem assim, o numero dQ · officina.s 
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opeP~rios ~ aprencl izes e seus resnecri \·os 
sa.larios. · 

4 

• 

Art. 2." S~r·ão nomeados por decreto do 
Governu: n d1rector, o chefe da sec1~ão. cen
tral, os esc-;.•ipturarios, o 'thesom·eiro: o fi::;c;t! 
das b:.Llanças e t.lo sel!o e os chefes da~ offi-
~~. . 

Os uu.tros empre;.rad.os ser·ão nomeados por 
portaria de· r.TtiJistt·o da Fazendn .. 

Os opcr-a!··ios e npron tlizes SCL'ão admittidos 
pelo directot. 

Art. 3.:- A primeira inrestitluea será feita 
~em pro por· concurs(). 

Pa.ragra.p!iO nnico. As nomea,ções por 
accesso sc.ràc• feitas, on vido o dü·eccor e re
speita.uof: a· lüerarclüa, a antümidade e o 
morito dos omp:reguAos. ~ 

Al't. ~." Para os ~o,·os logares crmulos por 
essa. !ei, 01r.. r1ue nao pJssa ter Jogar a no
meaçao por accesso, ser·ão ;.•.peoYettadus o::; 
actu aes empl'e~ados da Ca~m dn. Moed:1. que 

s~ rocommenda.rem por sm:t as.sid uidade, p:':o.
ttc:.~ de sernço e compJrtamento oxompb t·· ... 
. ~at:a.~e~pllO uuico. Os os~l'a.nhos á l'epa;_·

tu;ao serao no1ueaJos meliante concurso ., 
Pl'osü.lido pelo di.t•ectoe, · soud•) os exa.min:l
dores nome,Ld0:3 pol<J .MinisteJ d:.L l:l'azenrb. 

Art. 5. 0 ~st<L tui rmtrará immc.li<tmcrlte 
em exec1tção, abt·In tlo o Guverno os ct·edltos 
neces,;ttl'ius, ::d no orçamento nã,) l11mvc ·· 
toda,~ i~~ YCl'l.li,S ou con:;;i,<..:·naç<ics indispor.,
.-:;a. ,·ms para isso. 

Art. li .I) Etn,luanto nio f'ul' oxpQdiüo :· 
eeguln,montu ncccssal'io pu•a bu:t cxu~uçiic 
•.le . ..;ta, lei, CO!ltl!lll.:tl'tl· em d'-!'01' o l'C<'UliJ.· 
mcu~o de 31 dcjaneil'O do 1874, e. no ctn~ fu :. 
u.ppltc~~vel, o d ~ Impeensn. Naqion:JJ, ma.n · 
~l<.lLlO ex.uctüa,e pelo dc: ~eeco n. l.54l C, de H·_ 
de ag~sto d~ 1.')~1;;. 

Aet. 7. (• IU~Yo~·:un-sc ~1.-;; dispo~i , -•""; ; ·~ .:-r:: . 
~onte::~.rio. 

Tabella 

C~\S.\ D.\ ~lOEl!:\ 

Dirocb_;::.: ..........•....••.•........• 
cllefedescoção centl·ttl, snbstHnto dr· 

dil'ector ...........•............... 
l primeiro Gstwiptm·a.l'io ............. . 
2 sBgundos ditos ..................... . 
2 terceiros ditos ..................... . 
2 quMtu~ d.ito::: . •••.•.• . ••....• . •..... 
l thesoure.ir-o .........•............... 
3 ·fieis do cU to ....................... . 
1 fiscal das balanças do scllo .......... . 
l u.llnox~rifc ...................•...... 
1 porteirü •..•......................... 
2 continr..r·s ..•......•................. 

li 

L.1iJoPatorio Chimico : 

1 chefe .•.........• , ................. . 
4 cnsaia. ~tores ...• , ................ . ... . 
1 aprendiz de 3:1. classe a. . . . . • . . 3$000 
l >:"- /> 2~· » » . • • . . . • . 2$000 

>.'> ' ' 3a >> » •..•.•.. 1$000 
sn1·vent.e .~~ ...•..••.•.•.....•.. 4~000· 

Oíllclic>: .. de Fundiçfio : 

cllefo .............................. . 
ajuda.nü: ........................... . 

Orclon:Hlo Gt•atilicac.:iv 

8:00CI.$0UO 

4:sonsonu 
:3:800$000 
2:.'!00$000 
l:900sOOO 
1: 501-l$uoo 
-!:800$000 
2:800$;000 
4:0Jo$ooo 
2:700$000 
:8:400$000 
1:300$000 

Offi.ci;ws 

3:6008000 
2:700$!)00· 

~ :GoosrJoo 
2:700~000 

-1:000801111 

2 : .JOr).~OüO 
l :'J00.-::;000 
1:5UO$OOO 

\:lOU$000 
8!)0$00!) 

:2:400~1l00 
l:20U$OOO 
2 : I JOU;~f)00 
1 :30U:ij;OOO 
l :~OU$000 

700$000 

l:SOn:J;;OClO 
1:300$000 

9·!0$1100 
600~uoo 
300~010 

l:'-20rJ8000 

1:800$000 
l·: 300$4 lO O 

7: 2u0~(JU •: 
5:iOLl.-:;OOI.' 
8:000~00(.; 
5:G00;1;ú00 
4·1·Ü'JÇ:I)Q(;, 
7 ; 2oà:;oor~ 

12:000$000 
6:000$000 
-1:000$000 
3:600$000 

'f) ', '·. 

4:00o;Ji;ooo so:51)í);~ono 

5:400$000 
16:000$000 

900$000 
600~000 
300~000 

l :200:;-;000 

5:-1f.l0$11(11) 
,1: 001if.f l' li) 
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{) operarias de P· cla.sso <t •••••• 
'3 » » 2'1 ).), .•.•• 
-4 » » sa. » » •.••.• 
4 » » 4a » ».,, .. , 
·i3 » » 51\ » » ...••• 
8 a.prendizes » la. » 
2 » » 2a » » .....• 
:~ -set>ventea a ......... _ ....... . 

8$000 
7$000 
6$000 
5$000 
4$000 
3$000 
2$000 
4$000 

O.fficina de l::tminttÇ-ãa e cunhagem : 

chefe ............................... . 
l ajudante ..........•.......... . ...... 
3 operu.rius de la classe a...... 8$0:10 
.J » » 2a. »...... 7~000 
. {j » » 3& » . . . • . . 6$000 
'] » » 4a » » . , . • . . 5$000 
~ servenGes a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4$000 
l dispensado do ponto <.t........ 4$66!3 

Ofricin<L de l\lachinas : 

chefe ...•..•...•..............••.... 
:.t ajudante .....•.......•......••..... 
~ operarias cspeci::tes a,. • • . • • . • D$000 
:J >~ de 1 n. classe a . . . . . 8$001 
4 » 23. )) 7$000 
·5 » ~:p >' » o~;ooo 
H » » 411 » 58· 100 
~ » » 5a » » .:J$OIJO 
;) ~qwundizes do l ;•. » ~J$000 
,} )) \( 211. )) •)~000 

~:. » » :Ja » 'i$ooo 
··I « « 4a. » S500 
2 serventes a ..........•..••... 4$000 

Offi~ina. de geavnra : 

1 chefe ..• , ..••••......•.•..•..•...... 
:~ gra. vadores .......................•. 
í Õpera.L'io especial a.......... 9$000 
~ ope!'a.rios d '3 la. classe 11 8$000 
-:, )) 2:1. » » 7)$000 

)) )) :Ja. )) )) 6$000 
» » 4" )) )) 5$000 

~ » )) 58. » » 4$000 
2 aprendizes » la » » :3,~:~'008 
2 » » 2~~ » » 2 .. ·Q~)O 
2 » » 3a. » ).) 1 ~1'0!)0 
2 )) » 43· )) )) $500 
1 servente a· .••. ·········••o· 4$000 

Officina de estamparia: 

cb3fe •.•••• o •••••••••••••••••••••••• 

ajudante ..• , •..•.........•...•. o, ••• 

:3: ôOO.)OOJ 
2:i00$000 

:1:Ci!JO~OOO 
2:700$000 

~~ : E\00$000 
2:700$000 

2:400$000 
2:100$000 
l :800$000 
1:500$000 
1:200$000 

900$000 
600$000 

1:200~000 

1:800$000 
i:300$000 
2:400$000 
2: 100$000 
1:800$000 
1:500$000 
1:200$000 
1:400$000 

1: ~oo~ong 
1: .)lJO:-:iOOU 
2: 700.~000 
2: .J! !0$000 
:!.: 100~000 
I: 800$000 
I: r.í007.00IJ 
1:200:;?000 

!'!00$000 
ooo$noo 
;-JOO:n;OOO 
150$000 

l: 200.~000 

l ~800$000 
l ::)U0$000 
2:700$000 
2::100$000 
~- : 100AOOO 
1:800$000 
1.:500$000 
l: 200:i;OOO 

!)00$000 
000$000 
:300$000 
150$000 

1: .200$000 

14 400$00.0 
6 300$000 
7 200$000 
6 000$000 
7 200$000 
7 200$1)00 
l 200$000 
3 600$000 62: 500$00') 

5:4008;000 
4:000$000 
i:200$000 
8:400$000 . 

10:800$000 
10:500$000 
2:400$000 
1 : 400$000 50: 1 oo$ooo 

5:400SO~O 
-1 : OOO~OQi l 
5: .wo::.;ooo 
i : 200:!;r 10(1 
8: ·100~000 
n:noosooo 

1 :: : 500800IJ 
D:G0118000 
4:500SU00 
1 :80ti~OOO 

ooosooo 
G00$0J0 

2: 400$000 i 2: 400?;JOO 

5:4oo;;ooo 
8: 000~~000 
2:700$000 
4.:800$000 
4:200.~000 
l:SIJO~OOO 
l:500sOOO 
i :200$000 
1:800$000 
l :2oo?tiooo 

nou5iooo 
:300$000 

1 :200$000 :34:700$000 

OL·denatlo Gratificação Somma Tota! 

3:600$000 
2:700$000 

l :800$000 
I :300$000 

5:·100$000 
4:90!)~1)01) 
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2 opera.l'ios de p classe LL 8$00) 2 4~0$00J 4:sonsoon 
2 » 211. )) )) 7$000 ~~ lOOS;OOO 4:200$000 
5 » :~a )) 6~000 1 80llSOOO D:OOD:-:;000 
5 » 4a. )) )) 5$000 1 5008000 7:500$000 
3 )) » 53. » )) 4:$000 l 2Jil$000 3:60,$000 
4 aprendizes de I a classe a. ~~$000 901J$000 3:6008000 
4 )) 2a. » )) :2~000 ()008000 2:400s0'0 
4 )) gn. )) » I$"!00 :W0$000 l :201).~000 
8 )) )) 4a « )) 8500 1;10$000 900$000· 
l sJrvente a ...•...•. · .......... 4$000 I : ;~;}),)0~)0 l :200$000 D:80tl~IJ{h-) 

-----
Officina ele xylographia: 

~ c~Hlfe .............................. . 
9 

aJuclan~e-xylogr_n.pho ................ . 
3:600.~000 
2:700$0fl0 

l :800$000 
1 : :~OO.BUOO 
2:700SOOO 
2:4oo.;ooo 
:2 : 10ll$i}()0 
l :800sOOO 
1 :5Q:>.-l;ooo 
l :2008000 

5:4t}l$0:JO 
4:000sOOO 
5:400$000 
9:G00$000 

.., opsrar1os especmes a .......... 9$000 
4 ope1•arius ele 1 a. classe a ...... 8$000 
5 » 2:t » )) 7$;000 
6 » 31\ » » G$000 
6 )) )) 411. )) )) 5$000 
ô » )) 5a. )) » 4$000 
f3 apl'OUUÍZCS de la claSi5C a il$000 
f.i » )) 2:>. » i> 2;5000 
fi » » ~1n » » 1 $000 
6 » » 4" » )) . . . . . . 500 
2 serventes a ....•.••.....•••• . . c1$0:l0 

90:)$000 
GOO;:i;UO:) 
::00$000 
l50$0DO 

l :'800$000 

l0:5U0$000 
10:800$00U 
9 :0008000 
7: .200$000 
G:40U$000 
:~:GOU8000 
1:800$000 

900.$000 
2:400$000 
----- 76:000$00U 

Secção do repal'vs e tl•ab.ttllOs clivcr.5o.3 .•.....•..............•.••..... , .. , . . 28:500:i,i'JOO 

Sena..lo Federn.l, IR dn do7.l3mh!'.) de 1902. -Jose Gomes Pinhc i~·u ilfachwlo. Vic~-Pt'esi
dente doS l!Httlo. - ltlberlo Jose Oonçatoes, 1" Se.n'\"lbl'io. - lfmrique da .S'i!va Uotttinho, 
4° Secretario, StWVindo de 2<> .-Antonio A:;Cl'Cr.la, ::!Ol'Vintlo th~ 3•) s~~crct·u· io. - JosJ Fl·ârr.; 
Be:sen·il Fontenclle, supplente, se1·vindo de 4° Scci-et _H'lO. 

O Sa ... Presidente- Nilo havendo 
nada mais êt tl'atar, designo para a.~1w.nhã a, 
seguinte o r dom do dia : 

P pa1·tc (até 3 hora:::, ou antes) : 
Vota1,'ão do pro_jccto n. 185 C, de 1903, 

. com o p.:trecer sobt'C emendas oll'erecidas 
para. 3a. discussão do projecLo n. 185, dc:~te 
anno, que fixa a despeza do Minister'io das 
Relações li:xtcwiores .varn .. o exercício do 190-!. 
(3[1. di::;cussã.o) ; 

81~ discussfi.o do p1•ojodo n. :230 B, do 190:1, 
que Cl'Olt, snb a. donorninil,çiio •< Santo.~ Du
mont », un1 p.·omio do ~00:000.~ p:tl'a so1• 
conrof'ido pelo Governo Ferlct•a.l, medinntc 
concurso, n.o aur.ma.utn. que prirnoiL'o pr•oen· 
c bel' a.s condi~~ües q no estêtbrJlece ; 

Cuntinun.çfw da :}\ discussão do pt•tüecto 
n. 170 A, de 1903, sub.stitut1vo do projecto 
n. 105, de 1002, que rogula. a.s marcas de 
·propriedade lias animaes mua1•, cavalln.t• e 
vaccmn em t0do tcrritorio da. Republica; 

la. discussão do pro,jecto n. :38 A, de 190:3, 
reorga.nizanclo os se1•viços de hygieno ;vlmi
'.nistl'ativa dn. Uni:.í.o, com pareceres da m·.do-

riu. uu.s C1>1nrnü;~;õcs de Instrucçã.o c Su.udc 1-'u
blicn, e do Or-çamento c vol;o:':l em sopal'adu 
clus S1•:. Tcix.clr·a Bt•a.ndfio, I·L1.s.~loclun· e J3J•i
cio Filho. 

Sogunlla p:n·t 1 (;\.s :3 llol'n,s ou ante::;) : 
Continun.çfi.o ua ~~~ di~cuss:i,o do proiodo 

n. ~i20. do IDO I, declaeando du. competench 
da, Unüi o docreta.r impostos subre gcnm•os de 
ot•igom C3Lrangoira, c ·da.p_do ou&eas Pl'ovi
Lienc:i 19 ; 

Uiscus::;i'i.o unica do pal'OCCl' n. 13~ E. <ld 
UJ(m, <la. Commi:4':!ii.o llo Or·ç·.tmenl;o, acer·cu. rlo 
pt•ojullto n. 1:{~ D, cJnst.o a.nnu, orn 211 discus
sã.u, u.dd iti.vo nfl'Jr:o .. ~i(lu ílú pt•ujodu 11. 1:~2. 
rlc.;;to anno, aut 1r1zantio o Poder• ~~~we1rtivo a, 
rout•gu.niz:n• as J•:-:;eol<1S du Apt•ondizos .M<ti'Í· 
nhoirus o Pcaticu. de Tol'petlos e us COJ'{HB rJe 
mat'Ítllmiros nacionu.o.~ o int'm•ioJ•os da. armtt
cla. c a. cr·ca.r e regulu.mcnt:u• as li:scolas Pr·a
tica.s uo At•tilluria, do Fvguista.s e de Timo
neiros, Sondaclores o SignuJeiros, c uan lo ou
tra~ peovidencia.s. 

Levanta-se a sessilo iL~ -1 ho1•as e 10 minuLu.-; 
da ta. L'uO. 
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9511 SESS.AO EM 30 DE SETEMBRO DE 1903 

I' re :úl~:;•::·ia dos Srs. PcwZ.a (ht.íiíiCU'tf.es !_P'resid.ente), Oliveira Figttei;·edo (1° \"-ice-Presi
dente) e J'.,y·u.la r+vima'raes (Presidente). 

Ao meiü-dia procede-se á chamarüt a que 
l'C8pondem os Srs. Paula Guirnal'ãt,s, Alen
car Gu.ima1·I\.es, Thoma4. Accioly, Vvandorley 
de M.eudun~~a .. ro,~quLpi Pire.s, Eu.~;eniu Tou
rinho, Anto1•o B •. teTilO, Gonç<lll} Souto, Fon
seca e SllYa, Walfreriu L·:~c.\.1, Teixeir·a do Sá. 
Ermirio Coutinho, :celso de Suuz::t, Bricio 
Filho. Julio de Mello. Corne:io da Fonseca. 
E; zebfo de AnJ.rade, Ar t•oxelht~ Gu.t \"àu, Ra~ 
drigue:-; LJoria, Felisbollo F'eeire, .Tovinianu de 
Cttt'vt•lho. Oliveira Valladúo, Domin.ttus Gui
marães} Vtwgne de Abr•en, PiOIJ) L\anüw, 
Tulenttno dos Sa.ntos, Ro.Ll'ig-ue~ S~~Janlla, 
Bernardo !Torta, Josl~ :rvronjard1m, Mello 
Ma.tt;us, Fidclis Alves, Juão Ha.pti.~ta., Galviio 
Baptista., Slh'a Castro. Lituriodo PHca., Hen· 
riyue Bor:.:es, Maul'icio de Abreu, Oliveira 
PigtwiL'{•.du, Carlos Teixeil·a Brandão. Ber
nar~lo !•.'J.untei.ro, Gastào da Cunh ;, ltíbeu•u 
Junqueira. ua,vid Ca.mpi~ta., C;u:n.,iro de 
l{ez.:~wle, Bueno de Pu.iva, .Joiiu Lui2 Alves, 
Ca1·lo."-' Otton i, Carv;.~Jho Britto, Mu.noel 
Fulgonc:o, N'ogneir<:t, Wencesláu Braz, Mo
l'eira ch SilYa, .Josuino Cardo . .;o, li'ranci~cu 
Romoir-o, Aruolpho Azevedo, F'e1·roira Brag.~. 
Pauliao Carl,,s, Alvaro do CttPV<tlho. Henne· 
negLLdo àe Mornes Filho, Cal'los Cavalc:.tn r.i, 
Lam1mh.a Lill~, FI'ancisco Tolentino, Pc.tUl<l. 
Ramos, Elizeu Guilherme, .Juven .! MilLer, 
Mat•çal Escobar, Gerrnauo Hasslucller, Do
mingos M<tscarenhtlS, Cassiano do· Nasci
ntenw, Ve.;pasiauo de Allmquerqne e Homem 
de Ca.['vallto. 

Abr·e-~::~ a. sessão. 
E' lida o sem. debate appeovacia a ::-:a:- ta. da 

sessão an.tec.edeoto. 

P:M:sa.-se ao ex pedien to. 

O !!i~ r. Alencat• Guhnarãel!l 
(i" 8r.D:·cU•1·io) procede :1 luitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

ürtk~fos: 

Do f,finistcdo da Fu.zenda de 28 de• cor
l'~nto~ tPa~smir,tindo, . devidamente sanc
cw~auo:::, uuus do:; autogt·apho~ da resu
luçao do Congt·esso Nucio1ta.l. abrindo o cre
dito ne,~es:Sal'io pul'tt o Governo cuntinna,I' u. 
fa.zel' g·ratuitnmente a impressão dos Annaes 
da. Ac~tdemia N:.tcional de Medwiné~ na Im
ph:nsn Nacional.- Ini;eirada 1 enYl:.1.ntlo-se 
Ui"':''. rl_o;~ il.l.li'O!:!Taphos n.o Sona.dt), 

Do mesmo ministerio, de igual dt:üa, resti-
tuindo, devidamente sa.nccionado::;. duus d.o:, 
a,utvgt·aphos da reBolnção do Congresso Na
cional, abrindo o credilo de ~l:OuO$ para ph
ga.men to de despezas fei tE,,s com materiaL 
pa.ra o Thesouro Federal, no exsrcwio ele 
1904. -Inteirada, enviando-se um dos•auto-
g-r<~phos ao Senado. · 

Requerimentos: 

De Salvador Ayres· de ... -\.lmeicLa Froit:t.~. 
con·foreme aposentu.do da Alfandega de Pm.'
nambuco, pJdindo pag<nuento do exce.)so de· 
voncimenLs a qu0 tem clireito desde a datv~ 
do, sua aposetw~dot'ia, pelos motivos que 
expõe.-A's Commissões de Fa.zenda. e Inclus
trlas e de Orçameuto. 

Dos bedei.~ da I<"aculd ade de Medicina dó, 
Bah:a, ptdindo oquipaeação du::> seus vanci
mentos ao::; _du~ bedei:S do Gymnasio Naciomü. 
-A' Comm~ssao de Orçamento. 

O Sr.Ger•nano Husslocber(·j 
-Sr. Presidente, volto a t1•u. tar du mesffi(•· 
a.ssumpto, que já po1· vezes me tem ch;un t.dt:> 
a e~ta tribuna o ao qu,tl estou tlispust.o a co.r:.
sagra.r a todo o momento o ar·dor de quo sou. 
capaz, pouc,J emhora, porém sincero. 

RefiPo-me, ainda uma -vez, ao facto dh. 
cpteima, dü Biblia::; protestantes em Pernr~m
buco. 

Acabo de l'ecelJep um telegramrna, qu~ 
confirma in totum o que foi divulgado pelr.. 
imprensa, hoje. 

Eil-o. D~z : « Em Pernambuco, o ,padre 
Celestino, nmna vasta horta pertencente a.o 
conven:.o da. Penha, realizou no domingo ul
timo um auto da fê, sendo incineradas em 
presJoça de centenas de pessoas, adrede con
vidada,s para este fim. 150 Biblias vrotes
t.tntes; sendo o acto presi ido pelo illustre 
Sr. D. Luiz·, bispo de OUnda.» 

Sr. Presidente, o art. 185 do Codigo Pe
nal, quando trata dos crimes contl'a a reli-
gião, edtabelece de uma fó1•ma clara·e ter
mmante que esGes c1•lmes só se dão quando -
o ~esacu.to, ou acto de vilipendia, contr:;. 
ubJectos do qualquor culto, tenha sido 
commetéido pu blicu.men te. 

Não venho hoje dlscutil' nma these de 
direito crüninal, porque mon intuito unicc·. 
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é de noYo lernbra.r o que st~ prat.ic::L de in to- · !•:. •.i<\, mesma fórm<~ quo as potoncia~ 
lerante na cicl3.d.e do Recife. em rnateria, 8Lll'0l'éa3 invadir·am a Chioa, p<tra, defen
!'etiglosa. . · · dm· seus mis.:-:ionarios catholicos e pratos-

Eu podia) éutretrüno, abordai' a analyse t:Lntes; por::leguidoi!- peLv:-; chinezc;:;. ali<\~ 
do texto do Codigo Criminal, para dem:Jus- coril outros dü·eitos pul'ClLW cra.m estes o~ 
trar que, no conceito de eminentes jm.'iscon- vicil.ados, O':- que tinlMm sou territorio in· 
::mltos, n. publi.ci!lRde (lo um acto nil.o con- v ~td~d'"' pvr soitas relig· ios~l::; qlle pectcndi:.tm 
siste sómcnte no.. ::~ x.ecução em log[tr publico, q~J.I\br:J..r t radições socul<Lros, moldes em quo 
mas consiste b .mbem em ser o a.cto feitu haviam vívido com felicidade 400 milhões 
com IlUbliciuH,de, i8to t\ perante o publico, do :;.lmas; d <~ me;:;rna fôrma amttnltfL. seremos 

Poderiu, demonstt·ar aLnda que lo ,.:ar pu- nós, já em lnta. com rant<ts dHflculdades in· 
blico não é sóment& aquelle que r:ez.·manente- tcmacionn.es, que poderemos nos a.clmt· na 
mente é por Le1 cousiderado lo .~·ar· publico. dolo,l'c,:o;a eontingencia ele vct• o ef:ltran
porque, · n::t opmEJü tamlJem de eminente ge it··o ;J.uS túamar ao cumprimento daquillo 
juriscon~ulto , t:.ma. casa, um domicdi•) pri-[ Qíf:O es~'i r.tenr.t·o rlo no_;;::;o Codigo o das nossa~ 
vado, pode; <J>.:.cuier:;;aln.1CIÜü ~er tnm ... !fj!"rCl.H.- Lt~:-: . 
do, pot' convenÇlí,~) ,, em Jogn.r pnblicCJ · g,.~:.dn .. t::n ~'-'· ~ ~· í'ót' :.l, tll.\ •Jnvilla que a pri· 

Af:\sirn um inJivüluo, que porvent.ut·::t >.:·on- rc~e l:.' -'1. ~~_::rgr•.'s .~~Lu f8ita ;1, pilS tot· c:hrisLfto. :Lilü· 
voqne. o publieo p;:;.ra ouvir nma dis:::orti.l.ç~J.ü m5.o· ·Ju · :í11rto ;i,mericano, pGla, itüulernnei:l 
em ~11a: casa., tr <' ~ns!'ol'ma.-a. aocidontalmente (: :l .tlu~ l ~ c:tUHtl (lll:t.tr1uer ponto üutenit •rio n~\
em log<U' puMieo . l;orqne a ca:-!''· t"- entiu c. l·.}!iil l, thrá l'Y ,!ta t', :~i inune:lin.tam :ntt~ u:;: \")• 
fr·anc1ucMh. ao PPJJEcn. D~sc~e e~se 11l')l~1en~o !lGrt:.;pul.:iicus bl'at.ilcL·os n:1.o intorTierem de 
susps mlom-S(! tuü o .~ os pelVIlcgws d(· l.Wrm- C:! r- n~a entw;.rií;il,iH1 uc as nn.r;õos e-steangeir'it-:'

1 
cílio )_)l'Ívarfo , pi.!. r~_;_ ::wcidcntalrnentc· t·~·- · c '-'"~··ru:·;tJ..1._!~ s•:!t' ;•:;tttndal'tc.-:; na.) ruspeetivo~ 
predlo mc.ractf·::.· de Logae pubLico. n :pi~_-,_~ .t, . _::- HMT~t. l i(J .~ nmlmrn impor' n;ío 

De ontra fót'm<•, . pot.l.el'in. n. lei :':iCr ilh<dhht :J. r~w.b q•.~ü curnpr::tnlus a H. ma.s que pr-:.•.ti· 
todo a momento. A ordem religiosa ·l& que q_H&mr;,::; pr-imeii'o um:L humillw.ção inrlispon
faz parte t'ecí Cnle:;-tino poderia. por exemplo, s:wot, p::na depois cntra.l'mos om acr:m·tlo. 
tra.nsi'•)rmar o vasto pa.teo ou :t horta do L~vauto e .~tc prutcsto, esp0eando qirO ~ 
convento em verda,deil'<t praçt. para tudo:., os Cét.!Dilt'u. üu·â ju~tiça aos iotuit.os com q110 
;"-:acrifkios e a.utos rlr- fc'\ qne entendor-, e dei- , pr·ocodo, :to;:; cleY:tcl.• .'S scnt imcntos qtw mo 
xar de :ser attinJ.!:Ldr•. pelo Co.tigo Penal. in- LcispLrn.ni.. 
voca.ndo som.p r f~ "' nnturoza do Jogar •)r! de 
commf'tteu tae~: :::, c:to :~. E' tempo ile po1'mos cobl'o a. css:~s cousa.s, 

Repito qu~ n~í rJ -c:;enlw discutü· por e~te manit"esta.ndo cla:ra q positi va.rncn1;e ã::; rnu1-
lado ·a. qtzest:lo. Nf,,o é meu intuito despet·tr1.r' tidões; e:a,tholic.a~ i!UC nã.o púrlo ab-.;olutu.mc. ti) 
a. a.tü~nçã·o drt a.utol'idalie publica d.e Per- continuar essa situação e que ú preciso re::l .. 
namhuco p~.r il rnw.i.çlí.o dos culpa~to ·:s n() a::;- :peitrtrem a lLberdé.Lde elos cnltos alheios, pat·a. 
!-:lumpto. quG :1, Eberda.de de culto que. lhes 0 concediu~t 

O SH.. CEr ... :.:,, :·~: S•lt!ZA-Nem lw, Iléú >~s .:::i-
llade. 

0 SR. 0ERHI·.NO HASSLOCH8R- ;\ tl. iit•Ji:t· 
Llatle de Pcrnami.Ju.co não necessitrt. . .,er e::;ti
muhtda., po1·que ind.e.pcndentm•1outo di~to o!Ia 
cumprirá sev d.e76L'. Levanta.ndo a rninh;_il. 
voz nesttt Cu.~a., quer·o ir tornan1io bem se-n
sível ::ws iltustres r:.oUegas que a intolerarH~L:J. 
catholica na. eüb.r.te do Recife contint'w zVY"' 

seus extremo:: .... 
O SR. CEr~&•0 D2 :)o c;~A-Não ap•>b.d•). 

o SR. GERMANO I-tASSLOCHER- ••. c1ue, ma.i~ 
ditt, menos dia, se d.ar~t n. rea.cç:lo; que, da 
queima. ínnocente- üe livros, ~bject.o mo,
terütl, Mo de paw'.iU' para os u.ttentuuos .rws 
individuos 1 o quG nã.o sorá impo~si\'el !lue 
os proto::;tan te8, qU-C.' t0em por l?ast~r0s cHt:J
di'íos nül•te-amc;_•i.cano:;, uns. C!LÜ.ttlaos :üLc
mãcs, outl'os, recla,n:J.em por !ntornvxl1o dé:t,s 
ref:(pect.iva.s p<~triü.s &. proi;ccça.o qw:. n:J,o en· 
contrn.mclfenf;i\·:>. d.· ,nt :·o rln !1t"~ ·" 'i p:}r.·,. I 

Vol Y 

.sej:J. tambem re:;pr:.itad:t. 

T,.inho êonclnido. (Muito beiil-; nwito bem .. ) 

O St.... Celso de Souza (') -
8L'. p(··eürbnte, dua::> pal,wl'as apenas. Quel'o 
t;j ,·:tttt· .·qlionte que a qudmn de bibUas, a 
(iU.ü Li!. I>OUI.!O St} ref.;riu o Ulu:;tre repre~ 
:·if ~ n~iUt':e rio lUo Grande <lo Sul, tlou.se no 
inter·ior dv Convcntu J.tt Pcnl1:~, lug •. n· qnc 
uü,u pórlo :-:;ol' dent.:;~ttdu po1' quem a. t.r·aves:-.;~t 
rr.s rLta.S que o cil'culam. 

Consoguin tmuome: u. queirn:.~ Jcu-se em 
Lug;>.:' re.-.;erv:1Llo e nenhuma razi'i.n tem (]t: ser 
u, rüclamt1çâo do uoht·o Depntu.do pelo Rio 
Gr-nJlil,cJ do Sttl. 

O S t~. Grmi\I :\~0 lfAssr.ocrrEI-:.- Não re
d<J.me~. pt'otcstci. 

Ü Si \ . C EL:50 DE SOU'l.A- l~. ee h maçrw •JU 
protGStü. 
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A~NAES DA CA~JAH.A 

o SR. GERMA~O HASSLOCIIER d;i. um I jecto .a restricção .<1· e úNtz:'lei1'o. .Então . o1le 
aparto. allogava motivo':: inJiviuua,es e dizia: «Si 

·~ ., . ., , E' ,t for no projecto a pala.n•a-urazileiro,~eu, q ::SR. C!!:LSO Dl!O SouzA:- c:l o que que YÍVO na Franç·a, alli me eduquei e ga,-
v .. Ex. declarou . an1.e. hontem, md,S torn~ nhei os elem 'ntos quo tenho hoje para, do 
saliente que no 1_nter10r d? convento, 1 rol minar nesta o-rando descoberta encontrarei 
Celestino póde qummlr o qmzer. difficullades ~>~ ' 

Noto, porém, Sr. Pl'eshlci)te, a so~icitude Eu resisti. 
,,Je S. Ex. reclamando contra a que1ma do Eu resisti c apre.-:entei o peojecto como 
blblias, quando nó3 sab:nnos que os prote~- tal. 
tanto.:;, a110nas vêm cvnvertido ao seu gr0m10 Folizmnnte o Sr. Dr. Germano H 'lsslocher·, 
qu:tlquer cati10Lico, fazem-no despedaçar as declarando que, com temor do augm<mto de 
i,magens a que antci:l prestavam_culto. dospez :1.:;, era contrario ao projecto, queria 

Parece-me, portanto, que •. Bl lla r~p:o· pelo menos tol'nal-o mais univePsal ; por 
vação aos catbolicos por queunurcm b,Iblt:1s isso pediu que se restringisse do pl'ojecto a. 
•1ue reputam fu.l:s::ts, hmbem a deve n~ver pn.la,vi~a-brazile iro. / 
para r.,quelles (lUC mandam despeda~:ar 11na- Não e3tou em üesaccordo com .S. Ex., 
gens des :e cnlto. tanto mais quanto obedeço â opinião üo illus-

O sa. GEm.IANO H.-\.SSLOClmR- Qu11ndo os tre Sr. Santos Dumont. E, si no presente 
-oLttholicos fol'em dos1·aspeit1dos, v. Ex. me momento tomo a atteução da Camara. é ape
::~ch{),rá no me.3mo terreno. nas para fazer esh declarn.ção,que é de leal

dade, para qne ninguem pense que ello um 
O SR. CELSO DE SvuzA - Feita esta. de- dia ~ó pediu a restricção . 

. ;.~lal•aç~ão, scnto-!nc~ Sr. Presidente. Não, Sr. Presidente, oUe encontrava ditli-
culdade no outro mundo, isto t\ na Europa, 

ORDEM DO DIA nesta materia,,. _ I O S1·. Gm•mano Hassloclwr quaudo faltou 
O Sr. Pa-esidente - Nao havc~do nos dtou outt•os concursos (lUO teem sldo 

nllmoro legal para se p1•ocedcr ás votn.c;·~e : ; 1 es·ittbelecldos, o da S. Luiz, o do Sr. Deustch. 
-~las materia3 constantes. da _9rdcm do dta, Mas, esto3 são ue u.ma.dores ; o pr.~scute G 
pa.~sa-so <í mat~I"ia em dtscussao. o p l'imeiro quo se estabelece no mundo S1)h rL 

PRJMglRA. P:\ltTE DA ORDEM DO VIA 

E' annunciada a 3a. discussão do pro.jedo 
n. 230 B, de 1903, quo crea, sob a denomina· 
Qã.o «Santos Dumont», um premio de 200:00:l$ 
para ser cont'erido pelo Governo Federa!, 
mediante concurso, ao aeronauta que prl
.meiro preencher as condiçõ:;s quo estabelece, 

responsahilidaue de uma Nação. 
Cl)nsoguinternente, e11 ente11di quo sendo 

estabelecido pelo Governo Bradloil·o deyeria. 
se1• p;ua brazileiros. 

Uma vez, porém, que está a herto o con
curso,- que venha quem quizer, tlUO não 
temo a concurrencia. Urna voz que o nosso 
patricia não accel taria, como não accei tou 
um premio dirGcto ao seu enorme valor, 
que venha se estabelecer em plagas brazi-

0 Sr. Pretddente-Tem a p1lav1•a. leiras um concurso universal ondo todos 
~0 Sr. Alvaro de Carvalho. mostrem a .sua capacidade no l'esolver o 

O Sr. !l.lvat•o <le Carvalho
Sr. Pre~iden te, a. proposi to deste pNjecto, 
foi apre:;entado. om2a. dh;cussão,uma emend \, 
pela qual so snp:1rimiu do mesmo a palavra 
-brazileiro. DJvo declarar a esta illustre 
a.ssembléa qu ·~ essa p ·~lavra veiu alli por 
minha unica o exclusiva responsabilidade. 

Autor desse projecto, tive em vista recon
<luista.r para nós. os do Brazil, os direitos de 
a.pplicação do sciencia c advinhação, d.e cul
tivadores desse engenho. 

De::;de Barl,bolorneu de Gusmão até Santos 
Dumont, nós tomo. ~ a conllllista feita, inclu· 
sive com a. morto de um gL•<.mde p :-msador, 
que foi nos:;o comp:l.nheiro nesta. Casa. 

• Depois do apre.-.;eo ta do o projccto, em des· 
:pedida a mim, o Wustre Sr. Dr. S:wt)s Du
;rnont 81)Jici.tou que n5o se 11ze'3se no pro-

problema de navegação aerea.. (.irbtito bem ; 
iHLtito bem.) ,. 

Ninguem mais pe(lindo a palavra, é oncet·· 
ra.da a discussã,o e a.dia.da. a. votação. 

E' annunciada. a continuação da 3a dill· 
missão do projecto n. 170 A, de 1903, sub
stitutivo do projecto n. 105, 1lo 1902 que 
regula as nurcas de pL'oprieclade (ios ani
maes mual'. ca.vallal' e vacclllll em todo o 
terr,torio da Republica. 

Vem á Mesa, é lida, apoiaria. e posta con~ 
juntamente om discussã.o a sClguinte 

EMENDA 

Ao projecto n . 170 A, de 1903 

Em loga1• de- 50 %,-diga-se: 25 °/o· 
Sala das sessões, :30 do setembro de 190:.:. 

- Sit v•.r Costro, 
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O Sr. Jnvenal 'l<li\ler-8r. Pre
;-:;idente, ninguem mn.is do que eu admira a 
tenacidade com que, desde <t leg-islatura pas
~mda, o distinctissimo Deputado Sr. Padna 
Rezende vem batendo-se em prol do projecto 
ora trau:sforrnado no substitutivo em d;s
~ussão; ninguem mais do que cu fa,z justiça 
a.os nolJres iutuit~Js que didaPam .::~, S. Ex. a 
t.:JDtrada nesta ca.mpanha em prol de magnos 
interesses da in,Justria pa,sturi l. 

A minlw. ad.miração, porúm, não vae att~ 
::.;ccundu.l-o, nem mesmo :tpoia.l-o com o meu 
voto no pro,jecto que se discute. 

Entretanto, como S. Ex., tambom eu quero 
"l'er a índustrüt pastoril amparada o pro
tegida. 

75G 

O Srr . .JuvENAL l\IrLLER- Diz: a m.trca 
de fo.qo ot~ outm qLwlqtWI' ; mas todas sobre rr. 
base d(t numeraço:o. 

0 SR. PADUA REZENDE- Evidentemente; 
mas como um dos meios de pl'OV<tr a, pro
priedade e não o unico. 

O Sa .. hJVl':NAL MILLEn.- A minha tluos
tilo é que o Poder Exoclltivo só pód.e a.cceita,r 
o systema de rna.rc;ts que tenha esso cunho, 
isto é, que tenha por base 11 11.t1meraç/lo. 
( A.po iados.) 

O SR. PADTJA I~EZI~NDE- Não apoia,rlo. 

O :)R • .JuvENAL MILLER - .Então, decidi .. 
damente não sei lor! K;tú. aqui : «soúre (~ 
base da n wne raçl'ío. » 

0 :3IL PADUA REZENDE- !:380 é Ulll sys
~Oma otficial, organizitdo pelo Govoeno ; o~ 
out1·os systeml\s cont,inm~m a existi L', con
forme cxistnm presentemente. 

Não entraria ne::~tB debate, que se prende 
~t uma questão melindrosa. ele direito, si niio 
fosse a obrigação em que mo acho de dar a 
S. Ex. a provtt cabal de que ern minllas pa
lavras sou sJmpre o mais renectiuo, j<imais 
apoiando ou rejeitando conceitos que não ex
primam o meu sontir e que não possam ser 
·comprovados. 

ü Sa. JuvENATJ 11ILLER- Entã.o, não h a, 
vant~tgem em l'ogularmos semel!t:tntc m:.t

em teria. O SR. PADUA. REZEJS:DE- Nunca puz 
ouvida. 

O Sn.. JuvENAL MrLLER.-V. Ex. disse aqai 
que eu não poderia provar quo cs~e sub· 
stitut.ivo aiuda é um monopolio ltue traz 
.grande onus aos Cl'iadores ..• 

0 SR.. PADUA REZENDE- lüt, OCLUiVOCO da 
parte de V. Ex. : eu não disse isto. Agora, 
devo dizer que não traz mesmo. 

I) SR. JUVENAL MILLER -Tendo OU dado 
um aparte ao talentoso Deputado S1·. Lin
dolpho Caetano, V. Ex. me disse quo eu não 
poderia. absolutamente provar isso a que 
allurli. A prov<.\ venho trazer n gora. 

Pa1•a se verificar que ê um monopolio, 
basta ler o art. 1 o <f o substi tu ti v o (Lê): 

~(Art. 1. o A marca a fogo, ou qualquer 
·outra adoptada nelo Poder Executivo, sobre 

. a base da mtmeraçr.To, faz prova da propric· 
dade dos animacs muar, ca.va.llar e vaccum 
em todo o territorio da Republica. 

0 SR. PADUA REZENDE -E' ma.i:5 um meio 
de pr•ova, além dos meios já. existentes em 
dil•eito. 

O SR. JuvENAL Mn .. LER- O monopolio 
aqui est<i,, nesta rest.ricção- sob;·e a base da 
nume;·açuo . 

Então, a theoria das combinações, a b~lla 
theoria algebrica que nos ensina a ananJar, 
.permuta~ e combinar os O~)jecto3, só ~1. polie
mos utilizar com os algari:lmos, e nao com 
outros quacsquer signaes ·?! 

O Sn. P ADUA R1~zENDE - Si o propPio 
;J.rtjgo diz - ott O'ltra q1udqye1· ! , .• 

0 Sa. PADUA. REi'.t·;::-mE- Como ni"io ha? [ 
Rc::;pondm·ei <t V. Ex.; não <lltel'O intm•rom
pel-o [tgora. 

0 :-In.. JUVJ·~NAL LvlJLLI·;R- 0 certo é flUO 1J 

Poclo1' Executi m nfio póde se afastar rlis to quo 
aqui está determinado : e!lc tem de aeeuita.r 
o systema do ma,rcas IJUO tenha po1· base rt 
J111LUCl't.V~ão. 

E as 'p,Llavras tlo distincto Deput<tdo vão 
aintl~t uma. vez mo.m·ar q11e tenho totb a 
razão nesta questíio. 

No di:;curdo que S. E'\. aqui peonunciou a 
7 de julho, respondendo a um ap:trte do ta
lentoso e infatiga.vel Deputa,do Bricio Filho, 
dizia o nos:;o digno collega: 

,(E' verdade que o § 4° do :.trt. 1 o, por 
mim consignn..do no projJcto, manda que 
o Governo, estudando a questão, a. regula
rize de accordo com os interesses do qual
quer portador de patentes sobro o assum
pto .•. » 

O Srr. PADUA l'tl~zr-::'\Dl~ -E continúo n. 
sustentar essa opinitto. 

O Sn .• Juvt-::'1.'.\L l\IILLEn. - L•Jgo, csLamo~ 
legislando para o l'oliza,rdo que i.ivor a. pa
tente do systema tle mu.rcas so/Jte a IJasu dtl 

·i1WlWi"•:<Çi'ío. 

0 SR. PADUA REZENDE-Não, senhor. 

O Sn.. JuvE~.\.L MrLLER- Foi V. Ex. quem 
d1 ~'le· 

"~~~. · .• mas compl'eheudc a Camara. que. 
quer o projecto consigno esta disposiçfio, 
qu('l' Dão, nem por isto, si Grxistc este <.lirei
tn, elle sor:.í. mono~ va!ioso e p:Jsitivo eorn tt 
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suppr•ossão dLt Int~teria impugn<.al.a e contjda 
no refel'ido s 4°. » 

O SR. PADDA ltr~zENDE- O quo Pl'ü'i'a que 
o nobre Deputatl.o está sustcatanclc· uma cousa 
falsa. 

Si eu su~tento quo o direito é pl'eexistente 
e conti.nüa u extst,ir·. claro está que em 
qualquer hypothcso ello se vm·ificrt. 

O SR . .JoYI·::'iAL MILLJ2:R-V. Ex. vem em 
auxilio da cawm que defendo, dizendo que, 
ainda nwsrno qne o projecto n:=io mando que 
o Governe respeito a patente, o:~te ter·<'i de 
respeital-a, pul'\lUC S. Ex., formado em di
reito e ,iaeiscon:-;rrlto corno ~~ . .iá o dis,-;e, 
cousn. que eu nno podia fazee. dad.:1 a minhn. 
incompetendQ na materüt. 

0 SR. P ADUA llE%ENDE-Y. EK. e.:>tá con
funclindo cousas difftn·entes, lla do n1e oer
mittir quo o diga. O pt•ivilegio a que sti" re
feriu o Sr. Brício Filho contirP'ta do pG, com 
todas su:1s garantias legam; de umu. patonte 
de .invonç:ão; os~a t:xcepo.io que Y. Ex. apm
sent:t, vom demonstri..l.r a regra geral esta,
belccida, por mim-qtw ~e t1·n.w. de projecto 
quo vom r·t\1-(ttl:.tl' pot• meiu de nova fó1•rnt\ o 
direito do propl'io _ado, e que esiP s~·~toma. 
não pt•ojudica os quo j:t existf:m. 

0 Sn.. Jn !-:NAL l\liLr.En.-Poi;; bern. dado 
mesmo qut o ff'liwrdu uãu soja u jnyont.or
a que :K r'l'fol'k~ o SP. Bt>icio Filho, :'!Cl'<i. o 
daqui nho 110$ porlcmus ara~tar. um uutra 
a.utor t!e ::;ysGoma~ de rn:wcrLs qne tonila por 
bas o i.t nu nw J:a r}i"ío . 

O Sa. PAor,\ J{.gmi\D!·: d:.l um a.p:.u·te. 
O SR . .!cv.P.:.';AL Mru.r::R-E devo dizer· (, 

Cn.mam qne, g-raç:.iS <t gontiLza de S. Ex., 
tive occa:::ião de ver o:;te sy:-;tema de mal'
cas ; e cu1n o pouco con heCÍrriemo do as3um
pto, di1·ei aincla. mais que, si o Governo por
vontur<L o adopt<:t~~se, desesperaria. os nossos 
criadores, que procuram neste momento v.a
lor1zal' o couro nwcum, justamGnte reti
rando o excesso de fogo, que é o que üc.l.ra
cteriza o systema que S. Ex. t::mto endeosa. 

0 SR. PADUA REZEKDE - Não entl.eoso 
systom~t nenhum. Eu appello pari\~ r~ concur
rencia publica, e V. Ex. yom dizel' que cu 
endeoso um systema. 

O Sa. JuvE:\.Ú MILLER- Pois então neste 
paiz das invenções, não haverà um esp;rito 
engenho.::o eapél.Z de conseguir um s~'stema 
de ma1·cas, que nito seja por moio de alg·a· 
l'ismo" ? Pot· que sem.eliumte n:stPk·ção ? · 

O SR. PADCA REZEl'\DE- Por·~uw ~\ nn
meraç:ã.o ( c· qne estü estabelecUlr .. nc• mundo 
inteiro parn :~c- contar _n:-. cousas. 

Ç) SR- ,1~-·:;:~:\'AL l\lrr.LEr: - I•L~ ;I combi
n.:v,:ão tlü ü1z por q u:wsq ner 'lu h-o' :::!g-:1aos. 
que niio :df!rü'ismriS, 

0 SR. PADUA REZENDE dá um aparte. 
O SR. JuvENAL MILLER- Pois bem ... 
O SR. PADUA REZEi'\JJE - V. Ex. po-;' 

mais que se e~force não provcn'<t que o meu 
projccto é obrigéttorio. · 

O Su .. JuvENAL 'MILLER- Si não ê obrig<.i,· 
torio, então, como j;t tive occ<1sião de dize:' 
em aparte, não temo~ necessidade ele legislar 
sobre o assumpto. 

O SR. PADUA REzE~·mE - V. Ex. nfi.,J 
tel'{t, mn.s temos nôs. 

O SR. JuvENAL MrLLER-V. Ex. períenc~. 
<i illustru.da b:mcatüt miuoira que não faz ,1, 
politica dad pequenas circumsc~dpções, c 
sim aquella que vê em cada parte do grançle 
todo um pedaço do Brazil. Ella, não quereti 
estabelecm• semelhante restricção. 

0 SR. BRICIO FILHO-E O projecto foi im .... 
pugnado po1' um Deputado mineiro. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER-T .:nho OU· 
vid.o do criadores mineiros protestos contrJ, 
este projecto. 

O SR. JuvENAL MJI;LEn-I•:' o que tiulw. 
a riizet·, quanto a ser o pcojecto um monG· 
polio; agoea tenho de mostrar que traz om:n 
aos criadores. 

Ao ui está o~ 4°: «0 Podel' Exe ·utivo nlén: 
du ;:'t)Uo a.dh }Sivo do 100 rêis no ccrtitic::tdü 
talona;do para cada animal v~ndido, cobl'al'i.~ 
mai::; a taxa fixa. de 5$ pelo rog:istr·o drl 
nw.rc:a, respeitados os dir·eitos dos Estado~ 
n::t pétrte que lhos for privativa.» 
Om~ senhores, só o meu E:-:;tu.do, em gadc 

a.ba.tiLlo pn.ra xarqueadas, annuulmente, tü· 
tinge a 800.000 cabeças ; nti.o fullandu .]à nof 
mil h ·Lr·es de animam' muares e ca. vallares 7 

vendidos ann1ralmente, e mesmo do gado aba
tido em rna.tadouros publicas; pagam só estas· 
800.000 Ctl;beças, a 100 réis, Sll:OU0$000 t 
E não fica só nisto, porque o crütdor não Yrtf::' 
leyar seu gado dít•octamente ao xarqueador; 
ha ,urn intermedinrio, e este çerá de pngar 
tam bem 100 r· is em cada. certificado talo
na.riÓ; só alli temos 160:000.$, onus ao$ 
eriacloros. 

g o substitutivo ni'io acarreta onus aos' 
fazendeiros t 

E' um monopolio e oneroso. 
Mas, faço justiça, aos nobres intuitos üe: 

S. Ex. 
0 SR. PADUA REZENDE-Não é innovn,ção. 

Além do scl to estltbeleço a quota proporcion[1.l 
das te<1,nsacções. Porta,nto) quando o facto 
fosse verüadoil'o, V. Ex. viu que apresente L 
mesmo sobre este pn.ragi'apho emenda err.:. 
::r· üiscu~s~o. 

O SR. Jl;vEl'\,\L :\liLLlm.-Quando c~u de.i u 
:.p:tri.e, o qne se discntia em o substltutivv. 
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Portanto, a minha. argnmentaçilo Yem com
-:provar que não fallei a esmo, ou que l'usse 
capaz de aV<l,JJÇ<t1' proposiçõe:; sem poder con· 
ftrm,~l-as: • 

O nobm Doputadlj qujz Yer gayantidn. :t 
}Yt'oprieda.de animal, mvs ~~.inda. foi int'cllz, 
:Porque. sí e::: to lH'ojecto g·~mntisse a pl'oprie
(iade <tnimal, os criadores tel'iam a.ín(ia assim 
muito ·maior prejuizo do que si fJs:-:;em rou
bados todos os mezes, visto como as t:tx~.s. 
mulhs o custas it'ÜLm além do 1wejnizo do 
roubo. 

3. Ex. não quiz simplesmonr.e ga.ra.ntir a 
:pro:pricdado, quo ~liâ~ não gara.nte com o 
Jlrojectv; porque o primeiro cuidado 1lo ln.
drão é fazer desa})pat·cccr o signal indi
ca.dor da. propriedade. 

'757 

Pois hem, ·.~uu 1110:·-d;r>at• á C':tm:wu (jltq 
nesta ltüpul~lica tambem ainth não /\.1i re· 
solvida. semelhn.nte ma,tcn·ia .. 

Sabendo do fac1o c não tnado t·.;l:l.!JÕ0~ otn 
:Yluntevid~··u.rn;;nui :w men co!lcg 1. tlc t·npre
sentaç:lu, o Si'. Dr. :Mase<trcnh:.~s, que.· put· 
iutermedlo de qualquer amí!,YóJ, ;n;u)Liasse 
pedir a. 1ogi~laçã.o l'eforonte ;t 0"'-'U :t""lln1.pt.n. 

O S1·. \-Ias·.::~u·oulJi.lrS rceeben :;.. ~c~~ltint.n 
ea.rta.: 

(<\lo n tt\ . .\•1·~';, ;,e i.1..; ;·.Jn'J, d;.;, l ~,,:: • 

Sr. Dr. L'l-..>mincros ~Ltsca.renha.'. A!lll~ro 11 

senlJul'.-Me11:; com pt·imen t;os. 
Aeornpa,nha ~~esta o registl'O d•; lfl:tt't~as r. 

signaes qllc o ::nnhur me solieit.o11. ~l[fí.u nxis
te aqui lei algun::L com relaç-Ao a :·.!1311 pndi(lu 
e ::;im regi:~:~l'l) i.i0 rmtrca:~ e sign:v::J di~ pl'o
priml.ade p;u·ticuVLr, tcnrlo o 13·ov(~rllo uma. 

S. Ex.. f)uiz nos dar o que ~~ objecto de reptLr-tíção n2.. Assoeiação Rural p:u·;~ razm· 11 

e;onstaatns estudos dos legisladoz•cs platinos. rL~Sp~ctivo re.~istr>o <las m:we:Ls que()~ ra:zon
Mas, na Republica Argentina, até huje,ainda dei ros de•oj<!m roglstmr. H;~ muz·l~ s·~ a pt•t•
nào foi resolvido semelhante ttssumpto, sentou ao CmJgees:--\o 11m pr•ojecto p;tr;~ tlltH\1-
:P?rq_ue na, mens;1ge~ do goverpado1· daJ pt·o· fit~:H' marcas c signae:-; o:'\:istr~JH<'~. pnr•t'•m, 
ymcm ne Buenos iu_res_, envu1d:1. á a.ssom- em vi:-;i;<t d;~. ;;l'ita d:t maior p·u·te tlll-: !'az,•n
:hl~a. da. mesma JWovrncta. ::Je onc.;n t.ra. o ~o-

1 
dei r os e o Govt:t'no r-econhecendo <t 11 ·. o in 

f!tlllltc : _ . . teees-<e q w; }u~via 11:1, moditlcaq.~tt> apnrw..: 
« O Poder· ExecutiVO larne.nta que os f'a.vurec)a <W ~wtoJ' das nova~ nl:•.r·c·:u;;. 

s:r::rGem •.s de ll!aee~s e sig_n<:tes a.presentctd~s pois peclia pl·ivilegio, rcsolvet'a.in tloi xa t• :t 
JJL1.0 tonh ~m on.ercCJdo n.o J_Ul~o da commls,.ao discus::liio fJ:ll',l, melhor oppoJ·tun1tLHit\ . St'll
nomea.da o mmo de snb;:;tttu~I'C!ll-sc as nl<~t· .. tirei qne eom o '1ne lhe onvio n~.u pl'"tHJCii:t 
cas ~ct~1aes, cnrnulo ele conftu:~om c clt~sp 1.)0s 0 que necnssita, ei;<'., etc. 
poss1_v~1S, pur :pn ~YS!'ernr~ _que l'otlDlS~e as Sem mu.is .\,)H de v. de .. ·•tc.-.Jrlul· 
eon<ltçoes de d:weza., ~unplH~rdarl.e e _l'i~.gtscro uho XJ,·olini, ~, ' · · 
de !'!)J'mê1 a esclat·cccl' toda a, confusao entre ... · 
:fa.zend:t8 tin. provín:::.i<\> o dL;tr~nguir ftlcilr~hmte O :St~. PAGl'.~;. REZE:\DI·~-Estou de :tccur.tu 
c•s productos do outt'<lS pt'.JVind:ts, 3,!lm do com as t.ileorl<!.-> des.iiL carta. 
co!'ta.c fr•,,ndcs e penbs incvita·n.üs.» ,.,_ 

O Sn.. P,\DUA REZENlH.:- S. Ex. queira 
J..er o tupi,~o em que o goYernadot· tliz :-cor 
pecessnxio um systenm typico de m<wca.s; é 
o systoma. quo apresonto. · 

O Sn.. .JuvENAL :VII HER - V. Ex. hem 
f:abe quo não desconheç·.o u,s vantagens di~ 
Inn sy.:;terna tyTlico e sinto apenas a.s diifi
wldades de estabel.eccl-o p;1,roJ um pa.tz 
·orastissLmo como o nosso. 

E foi para, corrohora.r esse meu modo de 
11ensar q ne li a mensagem na pêtrte em q 110 
0vidnncüt, embora u tra,baiho rle longo::; 
annos, a inefilcacla. dos esforços em· 
:PregaJ.os. 

O nobre Dopnt::vlo mesmo disse que lá es· 

O 81:.. Jc,-r::-rAL :\Irr.um- EUa, {H)l'(~lll, 
vciu prov;u q uc, como <.L Rcpublica, Arg.~n-
1.ina, o 1~-sta .. tr-, Odent:~l a:inrla. 1r\o resolveu i.l. 

qu sc5,o. 
Como !1a-vemos ,Je rosolvol-:r <tssim, de 

~fog<~dilho, trat~tJHto-::;e de um paiz vastissi· 
rno, quantlo l:i a cl'iaçã.o e~t<t conden:::ada. 
em uma zona rel<J,ti V<.t,monte limit;~da. e <~inda 
nào ühegararn (i, sulução àeseja·J.:t, ~ ~ 

O SR. IJAJJl:A. REzENDE-Creio tpie lH'Ovei 
á. ::;t~.ciml'1(le como :Se i"<tz o serviço na ttepn
blicü, do 1Jruguay. 

O SR . .Jun~NAL iYliLLI~R-Oll'm•r:!t;O tt V. l•:x. 
(entregando um (olfwto) o R(3gllh,monto dn 
Regi~ü'o no Uruguay. 

O Sr,. PAi..>l'i> REZJ-:?\DJ~-01Jrigaúc-, mu:-> ou 
tão estud;.mdo. ·:... o tenl1o. 
·~.ff O SR. PADv~· ,~·-" R.ezENDE·: __:_·Está mais o sn. .. JuvENAL MILLER-Agor·a, vou trut;:lr 
que estudado. ~· · tÍ . ::~:_.:.; de um ))Onto, para u qual per;o a benevo-

0 RR. JuvENAL YllLLER - Está ma.is quo lencia do!-! rneus collegas, porque fljz ~·r'spoito 
L~studado e não reBolvido, tanto quo V. Ex. ;1 ma1,eri~ de direito, em. que pode .ser 
disse aqui que mais a.deanta.Ja no assnmr)t,o. que '~s Tümh()..C: p:tl;J,vra.~~ RO.F1·m Yf"Jrdadclr<l.s 
está. a Republicn, OrientaL _,,,,.,,~~'"'"'.:. .. lrJ()r0<:JF\,S. 
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758 AN~AES DA CAMAHA 

.Julgo que o projecto de S. Ex. tambem é 
inconstitucional. 

E' verdade que sou menos competente 
Jo que S. Ex. em todos os assumptos e prin
cipalmente neste. 

O "SR. PADUA RI~ZENDE-Não ha. tal, V .Ex. 
é legislador da Republica; como eu. 

formal, ao direito processual, que é da. com
petencia dos Estados, quando não expressa
mente definido na Constituição, como o cas.u 
das ma1•cas de fabrica. 

0 SR. PADUA REZENDE-Onde a. lei nãu 
distingue, ningnem póde distingui e, e V. Ex.. 
está distin~uindo. 

O Sa. JuvENAL MrLLER-Mas não tenho O SR. JuvENAL MrLLEa-Eu pedi no prin-
estudos cspeciaes sobro a materia. cipio q11e a Camara me relevasse qualquer 

heresia. 0 SR. PADUA REZENDE-Estt't provando O 
eontrario. 

O SH.. JuvEl'iAr, lVfiLLP.R - Pelo § ~3 do 
art. ::l4, ó verdade quo é rla competencia do 
Congt•es:;o legislar sobre direito civil, e foi 
justamente este o argnmcnto de S. Ex. 
aqui. 

O Sa. PAimA REZENDE- Não apoiado. Eu 
apresentei o § 27, art. 72 da Constituiç·ao. 

0 SR. PADUA REZENDE- Não ê heresia., 
mas um argumento com a redundancia, 
que aproveita á catJsa que defendo. 

0 SR. Juvl::NAL MILLER- Quiz assigoa.lm· 
quo essa redunda.ncia vem mostrar que a 
questão de marcas de fogo não é de direi to 
substantivo. ,.. 

0 SR. PADUA REZENDE dâ um aparte.' 
·~ 

O Sr.. .JuvENAL MrLLEU. - Tenho aqui o O SR. JuvENAL 'MILLER-E' uma questão 
que disso V. Ex : que levanto no seio da Camara.. 
«As~im, pensando, chego á convicQão de Mrts, ainda mesmo, Sr. Presidente, que 

quo se tratando de dar mais um moia de ga· a nosn Constituição nos désse a faculdade 
:t·antir uma propriedade tão difficil de ser de legislar sobee o assnmpto, SJria este o 
defendida, trata-se, de facto, de uma ques- momento politico mais opportuno pr.~ra. 
tão de direito civil e, por conseguinte, só o 

1 
uma in novação, mesmo vantajosa~ 

Congl'esso ~acionai :pódc legislar sob!'e o E será este 0 momento economico mais 
assumpto · >.) • , Q _ . p~opiclo para a approvação de um pr,Jjecto 

Portanto, t · y § .~3 do art • . A que dn ao que acarreta onus aos cr·iadores '! Cet>to que 
Co~gJ'esso, pr1:at~van~e~te, a faculd[tde de não. (Apaiados.) 
Jeg1~la1: sub~o .~ll'er to CIV

1
I_i_. _ _ , E s. Ex. mesmo, que representtL uma 

Mas a. OJ?lllH10 de S. KL te.nho. a oppor a zona criadora de seu Estado, e que é autor 
ll~ l~m Jurrs?onsulto que mmto 1llustrou o de interessante e u:tillivro sobre a industria 
11n·m~o patt'l~. . . . pas-t-oril, bem sabe que outras são as neces
. Fo~ esse euuncnte .JUl'IS?O~s~~lto que~ fez sidades palpitantes do momento n.ctual. 
_111sel'~~ em n_o~sa Constttuiç<W o § ·~' do Em prol dJ medidas que satisütçam os 
<Lrt. ,_,_que dtz: , . justos anhelos da industria pastoril en~ que 

«A le1 assegm'ara. tambem D. propr·1edade hoje, com verdadeiro pezar, não posso estat 
r las marca:S de fabrwa. )> a.o lado do S. Ex., estarei prompto a secun-

0 SR. PADtrA REZEND.c-:- Eu não disse dal-o, pelo menos com o meu voto, qno 
marca. de fabrica. é o que <le mais util posso dar nesta Casa. · 

O SR. Juvr~NAL MLLLER- V. Ex. queira o Sr. Dricio Filho- Sr. Presi· 
t~l' a bondade de ouvi1~ a minha argumenta~ dente, vou ser muito breve. 
çao · . . . . . . V. Ex. viu que a questão foi collocada e 
. qra, st a marc-a. a fogo é mater1. <1, ~e dtr·e1. to I examinada, delJaix:o d_e varios pontos de Yista. 

ctvll, ta.mhcm o é a marca de f<.tbr10a. 
PLH' 'Jue, então, um Jurisconsulto etne-rito 9 iilustra.do collcga .que me prec~deu na 

r.xil,;·iu essa rctlun<ln.nci:•, '? trtbuna, que com a maw1· competenCia acaha 
· de tratar do a.ssumpto, discutiu o tltema soli 

O .s~. PATIUA REzE~DE- Como rcdun- differentes aspectos. 
dancra ? s. Ex., em pl'imeiro Iogar tratou d.) au~ 

O SR •• JuvENAL MILLER- Sim, porque 0 gmento de contribuiçfio. 
§ 23 do art. :~4 resolvia. perfeitamente o E' justo, Sr. Presidente, sobi•ecul'l'egar· q. 
assumpto, caso fosso puramente ma teria (ie contribuinte neste momento? 
direito civil. o Sa .• JoÃO Ll'IZ ALYES-0 prujoctt) é ra..: 

Por que, então, um jurigconsulto emel'ito cultativo. 
exigiu es.3a. red.uudancia '( 
J~que o Sr. José Avclino considera.V[I. :m- O SR. BRrcro FLLHO- E' justo, SL·. Pt'C· 

mnlhante ma teria. pertencnndo n.o direito s.idente '? 
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g• pequena a contribuição, diz-se. 

E' pequena si considerarmos o proprie
tarlo de um só animal; mas, si conside
rarmos o propi'ietario em grande escala, si 
considerarmos o grande criado1•, já a contri
buição póde assim ie a proporções cxtrél.ordi· 
narias. 

Depois, Sr. Presidente, si o proj wto tr.nn 
o caracte1• fc~ocultativo, como annuncia. om 
a.parte o Hlustre reprosentn.ntede Minas, elle 
está, entrot:mto, feito de modo a resnttar a 
obrigatoriedade. (Apoiados.) 

Sim, Sr. Presidente ; depois da crcação do 
tabellionato dJ registrv do titlllos, receio 
muito que o caract::w faculktl.ivo ~:;e po~sa 
trn.nsfo1•mar em oln·ig:\torio! (ApúilHhs .) 

Além disso, S1•. Presidente, h 1 provi
dencias a'ilÜ que, segundo o modo <Ü:: ver·. 
não do humilde orador, mas do cnt.cnclittos 
na. mate1·.ia, ha pl·ovülcncias aqui que sii.o 
da. cornpetencia estadual c municipal. dahi o 
considerar a questão SJb o ponto de vista 
constitucional, corno muito lJcm pondcl'ou o 
illustre ropres~mtanto do Rio Grande do Sul. 

Tudo isto lc,·aMmo a formular um roque· 
rimento ])tU'a que uma cornrni:ssi'í.o compe
tentissima, que estuda do porto osto:; assum
_ptos, quo os cornprehendc, (JI!C os anatysa 
c que ainda não se pronunciou ~obco a mate
ria., seja. ouvida a respeito. 

Parece me ql!c, com ostc clomonto, pode
remos m::\rch:u' mc;lwr or:enLados, l'Ojt'li
l.ando o proj.:oto, acceitando-o in icgPal
mente, ou mud ificanrlo-o, t-:i os en3ina.montos 
da Commissão do ConstHuiç5.o Legi::;laçilo e 
.Justiça as.:;ím nos Rconscllt:trcm. (Jiui/{i [, r; ;, i; 
m uito bem,. O orwlu1· J comprinw,1lw7 ~.~ .) 

Vem ú. Mos~.~. <:lido, apoiado c post' .. con
junct:unen te em t1i::;cussão o seg1tinte: 

I:EfJlii·:RI-"::BNTO 

Jtequeiro quo a. dbeussão do pl'ojecto nu
mero 170 A, do 1003, soj<L n.diatla. até qne a 
Commissão do Constituição Legisla.ç~<."io c 
Justiça sobre o mosmo emitb o seu parecer. 

Sala. das sessÕL's, 30 de se tom bro de 1003. 
-Ih·t'cio Ji'ilho. 

Sr. Padna I~ezende--Pcç::) a pa· 
larrn. 

O Sr. Presldent.e- O requeri.
monto uc adiamento não tem discussão: ê 
immodiatamonte rotado. 

O Sn. PADU.'\ Rr::zr::NoE- Peço a palavra. 
pol::~ ordoru. • 

O St". Presidente-Tem a pala \TJ, 

pela ordem o Sr. Pn.tlua Rezende. 

O Sr. Padua. Rezende (pd,, 
ordeiil ) - Niio vem impugnttl' o rcqw~1·:. 
meoto quo o nobre Deputado Sr. Brici 1 

Filho acaba do aprcsenta.r o justificar, mr' : 
oppor ligeiras objecç~õef:l ás observações acl· 
duzid::~os pelo illustt·e representante rio ~tw• 
d.onsc, o Sr. Jtnrenal Mi!lce. 

O nobre Deputado não foi feliz nos com
mc!nta.rio:' que' fez a respoito üo projecto, d·: 
FlllbstitutiYv o das en1cnd.as que o ora(lO'
t.c~'í'e occasiü.u de a.pres-:mta1· tl conside1·aç<l·~: 
da. Camara. 

N:lo atliemuu, qua.nuo di;";cutiu o assumptu , 
c comü ~i póde <lcprehcníler das pala na:~ 
do nobre Deputado, qun a Republica Orient:ü 
ti \'esse, ua. organiz:~t;flo, adoptado o sy:::t<·l!.c:\ 
uoihtr•i-.;. 

lli~:-;c o 1·cpr· te r1uc alli ~c·. gat•an lia a lH'J · 
pr·ieuade c.Jm o 1·egi.;;i eo do rnarcas c signan 
e com a. fisc1.l iz:\ç:ão diPi.~cta do governo. ub·· · 
dccendu as or;..:·:tniz tçõc::: a um plano de s.' >
tcma.':i pltcntc<tdo:::. 

r~to ú muito dift'l·t·ente tlu que affint!:<. 
S. Ex. 

A mui to.:.:, o pr, .~jecto s :! a. figu rn. sem i 1: -

portancia e inntit. Trata.-se, cntl.'etanto. d,, 
uma. qnc:stiio ele magna impOl·tand:.t e clu t: 
intcros-::t Yi \·anwnLc a val'ios E:-:tauus. 

O Sr{. Pn.ESIDENTJ~ - OIJ:--ut·vo rt:J no!irc; 
Dt•.putado qne osf:i. diSClltin<lo o pt'u,_hct•; . 
t.nnt!o, c·ntretan to. l,ditlo a, pabvt·a p:+ . 
orJPm. 

O Sn. PA 11UA REt.E.\' Jll·: - Vac· concluit·. 
O nobf'c Dcputu.do polo Rio Gra..ndo d , 

Sul J.pl't! C:: hu :1 rpw:'ti'í.o peb ~ou asp•·ctu 
jul'idic·,), tlcclat·anLlo q 11e em su:t opínifí.o ti.' li.· 
tava·so do a:~~urnpto de rli1·cito processual c 
cJino tatua cJmpctoncia. do:;: Estado~. 

Porgunkt ao iHustl'C coHega : a que~ legi..; .. 
laçiio devem su hrnotter-se os criadoroa cuja 
peopricdado estiv·er enct·u.vada entre d·'Jll." 
Estu.do~ limítrophcs,entro Santa Ca.tharina. u 
Ptu'ami, por exornplo? 

Ch:.m~<H.lu á ordem pela Mesa., niio pôJ .~ 
de~cnvolvee a sua argumentação. 

Senta-::;o, declarando que cmbu1·a a. matcda 
já cst~:~ja. prejulgada pela Camam, poi.-; o 
projocto está em aa dücnssfto, acceita o 1'0· 
quorimento que acaba do see aprcsentLt.d. () 
pelo Sr. Bricio Filllo. (Muito vem.) 

Compn.rccem maU os Srs. Sá Peixoto, 
Enéas Ma.rtins, Aul·olio Amorim, Hosannr~lt 
d.e Oliveil'a, Passus Mímncia, Carlos de No· 
va.es, Hogcrio do Miranda, Indlo do Brazil, 
Antonlo Ha.stus, J"8ü l':uzebiu, Luiz Dumin· 
gues, l~od.r·igues Fernandes, Cln·istino Cruz, 
Anií:io do Ahreu, Hezorril F'ontenelle1 ''\'h·-
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gil.i~. Bt•igido, ThOihaz · Gavaicanti, Francisco 
S.á; Frederico Borges, .João ,Lopes, Eduardo 
$tudart, Sergio Sa.boya. Ta vares de Lyra, 
Eloy de Souza, ]2aula e Silva, Pereira de 
Lyra, João Vieira, :lvialaquias Gonçalves, 
Esmeraldino Bandmra~~ 1\.rtllui:' Orhndo, An
gelo :Netó~ .::::Neiva,' ':castro Rebello, Tosta, 
Felix Gaspar, Satyro Dias, Augusto de Frei
tas, Eduardo Ramo'i. Pa1•anhos Montene.!Z'rv, 
Marcolino Monra, G:tldino Loteto, !-feredia 
de Sá, Amcrico de Albuquerque, Er'ico Coe
lho, Belisario de Souza, Lourenço B .ptisGa, 
Julio Sanws, Frandsco Veiga. José Boni
facio, Francisco Berna,rdino, Adalberto F,cr
::·az, Henrique Su.lius, Calugeeas, Sabino B~tr
l'Oso, Olega ·io Maciel, Padua. RezemiA. Ama
l·al Cesar, Eloy Chaves. Joaquim Teixeh~a , 
Branrlão. Bern trtlo Antonio, Aqui no Ribrliro, 
Benedicto de Souza, Candido Abreu, Abdon 
Baptista, Barbosa. Lima, An.~elo Pinheirv, 
.James Da.ecy o Diogo Fol'tuna. 

Deixan1 ele comparecer com ca'J.Séc pi.l.r r.> 
cipadn. (1S Srs. Raymundo ?-Jery, ;:.rtbur 
Lemos, Urba.no Sautos, Guedellla, :vioi!I"lio, 
Dias Vieit•.;,, HaymunLlO Artbur, .Juão Gayusn. 
Poreif'a. l~ois, Tr'indt.tde, SoMes N~: \a, ~"1-j
::eirDJ 1\lvcs, Es'acio Cuim1Jra., Pi3dt·o Pce-· · 
:1amhuco, Elpidio Figueit·edo, Epn.m!nonrl<:os 
Gracindo, Ra.ymnmh de ~Ii1'and<1, Leovi
gildo Filgueh·~ts, ::V! i U;on, Bnkão Vian n:'1, 
Bew.m ,,t, Pereira Lima., Pa.ulino de Stlll7.i\, 
Estevã.o Lobo, .João Luiz, Penir.lo F'ilho, 
Leunel Fillto, .-\.ntonio Z 1ehar·ias, (~~r..mil ~o 
Som·os Filho, Artlmr Tones, Li üolph > 

Caer;:ulo,l·>l t.U'do Pi. nCiltul,Rocl.~lplio Paixã.o, 
Domiuguo:; do Ca,::H.l'ü, \-<.1loi.s ÜC C;tstr·.J, Aze
YOdO :\1aJ'(lU!·:-;, l~odol11hu Mit•and;J. ., 0u,:;;t;/~ 
Nei;l;o. Xa.viol' do V:1.lln, ·victol'irJ·l Monl.;,·:irv 
·:: Alfredo V<u'olhl. 

l~ sem c:~usa, oi:i St·.~. A.1Jt.lon :viila.n6L-, .Josf3 
:\Iarcollino, AJYvnso Costa, Alves K~rbosu., 
Rodrigues Lima,, :\-Iol'dÍPél.. Gomes, Augusto 
.Je V<~.~concello:-;, S<L Fi'dl'8, Cot'l'<~a. Uuty·w,, 
Cruvllllo C<tvale;.Lnti, Vil'i<tto :\f:tsc,:lrenbt18, 
.:\.sLolpho Dutrn, B:Jl'nal'do (L·. F;1,ria, La
mouniot' Gudofr·er!o, Galeão Carvailml, Ber
nardo de Campus, Rebouç~étS de Ca,r•vtüho, 
Costa .Junior, F'et•nando Prostes, .}vsé Lubo, 
Leite de Souza, Francisco 7\Iatta, C<~,ndido 
Rodrigues, Lindolpho Serl'a, Soa;•:e:· dos 
Santos o Campos Cartlcr. 

O ~h·. Presidente- I-Iav(~.ndo Jlll
rnero legal, va.e se proceder á votaç'i'i.o da 
mater.ja indicada. na. ordem do d.ia, c~ dttf:1 qtJe 
se acham suul'e a 11\fJSa.. 

E' annunciu.da :1 voti\Qão do requorimen Lo 
dn Sl'. Br•icio Filho, oll'er·eei to 11a ~(·~~Ko de 
::wjo, cujo teor (j .:> sogninte : 

<< Requeim qnc :1 di~cussfw do iú'o,u,:to 
.n. i70 A, de 100:1, íl~ja adiado Rtt. r]'1w ;,\. 

Commissão de Constituição; Le~islação u 
Justiçét sobro o mesmo emi.tta o seu pa
recer,}) 

Em seguid~ é posto ::t Yoto8 e approvado o 
referido I'equerimento elo 81·. Bricio Filho. 

São successiv:nuente sem deb~tte a.ppro
vadas as redacções fio.ae'l dos projectos 
ns. 224 A, 22C: A, 228 )1., 234 A e 2.41, de 
l 903, p:u':t scl'em enviados ao Senado. 

E' annunciada a votação das emendas 
offerecidas em sa discussão ao Ül'Ça.mento do 
Exterior para 1904 e constante do impresso, 
n. 185 C, de 1903. 

São snccessivamente po~.i.a~ a votos e. ap-
provadas as seguintes emendas: 

Do Sr. Thoma.z Cavalcanti: / 
Sob n. 1: , 
A' rnbricrt 5a- Legações •.? nonsulã.dos : 
.l\.llem<1nha : 
PessoaL e ma.teria.l da ~eg<1:;U.o: Aug-meu

te-c,e <1 verba. d[) 2:500$ para aluguel ue casa 
0 expediente da lega.çã.o, visto hl impor· 
tancia não estar consigna.da na do 33:000$, 
que foi votada em ?a discussão para o custeio 
da mesma lega,ção. 

Sob n. ?: 

... Japão: 
Snpprim:1-se a Y1~l'ba. pct:'a, ;.:.o ::>eca•etario. 
A lei n. 322. de 8 dr?. nnvembr·o de 1895, 

toi revog·:.ttla pela do 11. li44, do 16 do no
vembr·o ele l89~l; pu r esse ':110<1 \'O esta lega
,~~ão pôde ter nm c:neé~rt•eg~Ldr) de neg·.')cios, 
cnmo sueccde actualrn·~n'~;•1.:> 

Sob n. :3: 
·~Vem f\ZUola.: 
Suppl'irn<.L·SO a YG1'hé1 lJ•.k'i~ l 0 SCCl'fJtiiPÍU, 

visto q no a lni n. 3~2 fôt':1 revogad.a. pDla de 
n. IH-L que determina. t'..'t' r, leg<v:ã.o um cn
l'!<l..l'i'(~g;~do ue neg-ocio" s·~· .J f:P.crot~t.l'io.:. 

Su1J n. 4: 
<.<Equ·t,dor e ColumhiLL: 
Snppt>irrw.-se a vel'b:J,, pL)~·~1 u-e \i loi n.322, 

eit<~tla. 11(:>-:-;ta l'Uhl'iC<1, :Co.i :!'evc ada pela de 
n, ô4'í, qrw l'Odnziu o pess,Ja). de ta.l lcg·ação 
a um CllC;'!,rrcgado, pelo cpu~ •1 ovo fleae n.ssim 
re.duúü<t. 

Pes:ioal e ma terlal: 
De étccot·do com a. lei n. ,:'•44, ele novembro 

dJ\ 1899, l6:500$iOU.» 
E' annunciadn. a. , voi,a(u.o da, seguintn 

(';filHtHla do Sr. Calogeras, sob n. 5: 
«Suppl'irnam-:-so :.ts consignações relativas 

ao JH'cenchin:ionto dn logar·c8 de '.!.0 ' secreta
l'ios junto ás log-ações da França, Grft-Bl'O
tanha, Anst1•ia·Hungl'in. c .1aJlà.o.» 

O St•. Cnh_"\gei'·~Hii (pda ordem)
SJ•. PI·esi(1ente, a. ómond;\ n. 4rofot·c-Slla. 
qua.l.t•u lng:l,~:()o:-; . .\ suppl'•~Rsho p1~dida pa.I'it 
u J :.t.pfi.o e:-;J;:t pt•o,ind(l]\llt<l. 
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CESSAO EM 30 DE SETD1BR< ;,~~boi õr~ 

- 0 SR. PRESmENTE-Sim, senhot•, Po:-;~u a. ··:~(~~a:pp~OVti.Üü em ;}l. ~ik~~~~·}\ 
O SR. CALOGERAS-Em relação á Austria,- e env~. 1 do t(·~l1JlllS::;ao de Reda.cçao 0 ~' 

'Hungria, as explicações d<tdas hontem pelo gniui.e i . /; 1 

nobre Deputado do Rio G1·ande do Sul são \. * -roP~TEcTo ~~. _/ 
eabaes e fazem com que eu solicite a r('ti- ~.Ir t:1 'i!t~ /. 
-rada tlest:t parte da. emenda, de soete qne ~~g:;~L~TM \:. :~· :.:;· 
V. Ex. terá de consultar a Camara sómente ---~.-w-~.--•.• ",,;.,.;;,,. ........... 
Cl(.la.uto á acceit:J.çãu das outras duas partes- ~:: '-~·üng,·-;s:;;(, ~:t.cion~d l'osolve: 
a, suppre~s~o relativa ao provimento dos :\rt. ; . :• Fica ct••wlo soh a denomin<t.v:i.c ;lo 
cargos de dons secretarias, um na Franç:~ o ,..;.·m?tog Dumnn! um premio de :200:000$ pttl'a 
J1ÜI'O nv, Grã-BretD,nha. :ser coni'el'ido pelo Governo Fedcral,nwdi;~nto 

Consult.ada, a. Ca,mal'tt ~onceue a retieada concUI'>:o, ;to <tct'lll1étnta. que primeiro pro~ 
oa emenda do Sr. Cu.logera.s no ponto refe- onchm· as condh·üos cl:t PI'csonto resolução. 
j'ente á Anstria,-Hungl'ia.. .\rt. :2." S;-, ., C(I!Hliçõos par;~ (JlJton\'iiO do 

E' rejeitada a emenra do Sr. Calug-eras na premio: 
y~,:'Ü~ referente à Fra-nça e Inalateera. l." Roa l ii:a.t·-.;;e :t prov;t euti'C as d:1tas 1:: 

v de maio d·:> ~:11H a 3! de dczmnbro de l!J05. 
E' annunciada <l votação da seguinte . 2. a Sot· :·, \'Ohiüulo do locomoçi\,o am·on. 

~:monda do Sl'. Barbosa Lima, sob n. 6: empregad'-1 [!Qlo conclll'I'I:Iltc o b::Ll:io dir·igi-
-<< Supprimam-se as (lut.aç:ões para as leg<.t- vel. on app:t.l'ül ilo (k :wiaçi"io o SOl'\'Íl'-~-e elle 

t,;ÕBs na R.J.n:-;ia., na Austl>ia-Hungria e 110 exeln:-.!ivatuClnto dos rueUI:sos cb :teron;1VG. 
J.apão. ::.a T!';~nspül'i.a.t•pr.lu menos nm pa.-:::-~;tgnir·o. 

- :f.. r. Pct!'til' 1.h expl:Lnad;t d:t E:-:;cola, \1i!itar, 

O Sr. Gas1ão da Cl.luba (pelá 
·crde:m)-Sr. PresidenLe, parece-me que c~sta. 
~monda. <•stâ prejudicada. Ernond~~s amcrio
:ces, dos Sl's. Deputa.dos CttlogcJ'<tS o Thomaz 
Cavalc<.~nti. p1'opunlJ:1lll a SUlJPJ'CS~ão do . .; lo
garcs do se.~reU~l·jo~; oksa:-.l t~nH.mdas jc1 fol'<LJil 
l'ejeiütda.t3 pela Camal'a, o o aSt:illlllpto lla, 
emenda, do Sr. Barbos:.~ Lima, SiJIJ o n. 7, 
está pl'cjudieado. 

O ~r. Pt•esideut.c-:\ urnonda cst.ci 
I,rejudrea<la na. p:l.l·te quo se l'OfOJ'O ao Jitpilo, 
rt FritJ1j~ft e á Gl'ã. Breta.nln, mas lw. uma. 
lXtrto qw..! se. rel'ei··~· à .\.ustrh-Hungt'ltl. quo 
.oão esuí prejlldicn.<h. 

E' cBt~ a, :pat>t\\ qu·~· se va.o vota.r. 
J~m seguida. (~. pnstn. :J, votos o l'i~Jeita<l<L :L 

parte rla emc11tla. sob n. G, d~t Sr. Barll,.~s:l. 
Lima rl3ferr!nte {~ Austria-Hungl'ia .. 

_ P .... osta, (~ Yoi.os, <· l'!'J.-~itadtl, :1. ememh1, sub 
.n. J. 

E' post<t ~~.voto.~ (\ ~t-lllWovatla, :1 seguinte 
8memht sub n. R, •!(~ S:.•. U8.ebosn. Lima,: 

~r.M·t. ü Govel'no é autoriz:Hlo, na, vi-
g enüia. dcstn, lei, u. auherir ;t UnEto lnternn.
eion<~l dQ Pesos o lvicdiclas (cunvençã.o de ;~O 
éle maio de 1873 entre a França., Allenmnh~l, 
Aust.ria-Hungria, Belgicn., Russia, Itali:.t, 
f'~Jit'sv, o Estados Unidus),>. 

E' o pro,iecto, :t:-:ltlim erucnüa.do c u.pprovado 
r:.1m ::;:\ discu:-:;são, enviado á Commissü.o do 
Rcdac(_lào pn.!':" l'edigil-o ile :wcol'du eom o 
voncjdo. 

~.rol. \1 

dí'!St~i~l' na. E:-;.::~ola, N;Lvrtl e vuHal' á E~col:t 
Milita.<'. eil·cnmdando na. ida ou n:.t volta, o 
P:1u de ~\s~uca.l'. 

Art. :~." Rev'-'~·;Lm-:::e :1,s <lisposk~i·:~· •3m 
C0!1i.l'<tl'~{:. 

O 81•. 
as vot ·v~('··~ 

. !~;' a'~l·ll;,;;:;iitdi1 .1, la cJi:':(:USS[O do prnjocto 
n. :JH A.do ]!JO:-l, J'onPg-:t.nizandu os ~f'l'Vi<,:n.~ Llc 
hygimw ;td:.tunl--ii.r·at.Iv;t, da Unifw. com pa.r·o
etn'(!:S 1b mtünJ'i;t dns CoHilnissõns (\u l.nsto~·uc~
(;.;\u o S:wde !Jnl1i ic;~ \I de 01·çanwnto e vo!.oi' 
0111 ·'.:Op.u·:.tdo .[os Si':'. Toixoil•:1. BJ•;_u1d!'to, 
U:v,.,;}tJc•.ll•:;· • ~:t'ieiu F'illlu. 

O~~~·. Pa·n~i<l(~llh?--Tcm 
n S1·. C:H]n:-: TPixc.il•;t IWanllfí.o. 

() Sli·. 1~-·a r lo"'" 'l .. eixeh·:l :Bi·nn
ctiao (.:Juli:,-mclllo ,(e atte·nct,:t7o)- t'.,lrwç·,, 
ilQcl<tl';: nd< > on l,r·r:u' eonsl,1·angido no deb;~te 
·jll~ ;:-;e V<t;:. i,mvu.1· em tol'IW deste JWOjedo 
que~ cunsükt·<t muito nuds impol·~u.tlte sob o 
ponto dn ·.:i~ta. político, do ClltO sob o p n1io 
do vi;:;La, ~cienr;irko. 

Appl'<~i!ensi\'v po1· 11:·w poder olevat• u. 
tliscus:-:Jão ;.\, :!.ltlll'<~, que mel.'ece (n(Jo apoiados) 
e 001u '~ s:.twle c-mt'l'<tquocid;~, 11fí.o ousa,t'ia. 
t'allu.r BOln·c u <t"sumpt ,, si nfw f'oru. o de:-:Jrtjo 
de expUear <~ aL~1tuJe fl'IO a.ssurniuun seio OEL 
Cornmi~;~ão do fnstrue<:<t.o c S:wdo Pnbl ica c 
se. tio a.ntomi'í.o, nfl.o conlia,:-;:-;o i~Om :1, bnne-
votcnr..ia. i!f'lll.'!'ositladc <los seus illu~tl·es 
eollega.:-;. -

St•J'â b1·cvt', pueqnn üo um ta.r.lo, a otevarlu. 
ost.im:t om q un tmn o i. Ilustre eopresentant~ 
do Di>:tr!ctP F•.'derttl, tJ Sr. Mello Ma,t,l,O:), 

00 
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762 ANNAES DA CAMARA 

. ~ ·.. • . . ' ~ ,. r _ .. .., _.,;· ···- .~ - . 

tolbc.:.~b.o o animo·lie com~Jater com vehe· 
meneia.· o projecto de q iié' S : Ex. é autor e 
d'i:i Õutro lado, as sympathiás_ .... qne ecrcam a 
proposição ora submcttida 1.r consideração 
da Camara ,c que so. revelaram na rapidez 
eom qu~ a :'Comrriissão- de Orç~mento elu.bo- · 
rou.o seu~]Pf.l~e~w,: f~WZ~ .. Ilr(~.vcr a i~pro
ficmdade dcs · seus esforços, no s:>nk.: o do 
oppor-sc l:t sua adopção. 

Não se alarmo a Camara, não 1.rar;.i, para. 
este recinto controversias se ien tifieas, dispu
tas 1Jysanthinas, questões especulu.tivas do 
pouco ou nenhum interesse pratko imme· 
dia to. 

Vem, apenas. desobcigal'-se elo um com
Pl'omi:-:so moral c tranqulllizar a sua con-· 
seienda. revoltada. eontea o que entende SGl' 
um gravo erro, mn attentado em face da 
uossa ~itua ~·ão eeonomica. (apoim{os c nao 
apoiados), uma. oflensa, ao ecgimon domocm
tico, um ataque ü. Constituição, uma exce· 
pção unica. o odiosa, ur!1 pl'eeedente funo.5to 
~~perigoso. (t lJiOiudos.) 

Aillrma.·sc que o projecto visa. r~ca.bat' com 
it febre amarella, c:.tlurnidadG qno nos onver
gonh:t n impede o nosso prog·t•esso; uiz-so que 
o Pl'Oje.ct.o tem por fim san(l.a.r u. Capit;\l Fc· 
dera!, cu.in. insalubl'idu,de nu:':l desconccitu;.~. 1 
ga.ran tindo os q no voem eooporitr no })ro
gt'Osi!o e. d('Senvolvi mento dtt l'iqneza nacio
nal o I[UO no~tn contliç:õoB obrtt impatl'ÍO· 
i'.ica., sert't corn ba.tel-u. 

Par<t não incoi'L'et' no Cl'imo de lo:.;o.p:ür'io
Jismo, pl'ocnrou com solieítude o intol'e;:;so, 
nas li nh:~s o entrelinhas do pro.jeeto. :.l posi· 
r.!i'io rlos dous prvblemas e n~ respectiva,:~ sola
':ões o sincu·amonte confeasa, á Cumtn•a. rme 
I!Uu ai! 01\<'0ilÜ'·.tU. , 

O qlll1 encontrou, o que viu <'onsubsta.o
ni:tdo nos liot•mos do pro,iocto, f'oi a obso1·pçfío 
ria. antonomin. municipal polo poder centra.!, 
(apoirrdog), a usurpação dtts regalias do Dis
tricto Federal polo Podt•l' Executivo úa. 
União, a revivescencit\ tlt~ ccnt1·t~lização ad
ministrativa, a rea~çã.o, a. pt•odigalidado im
productiva, dot.n.udo sei'Viços dispensaveis e 
.lnutcis , quando a pa,l'cimonia desapiedada, 
noga a funccionu.rio:l dignos, um;t compenlm
\,~âo oquitativa por a(p.üllo de que for~un pri
~..-u.d.os. 

Não faz, portanto, obm irnpatriotica,, com
batendo o projecto em debato; dti, apenas, o 
gt•ito de alarma, convidando os republicanos 
a, entra1•om na liça, em úofesa <tos Ill'incipios 
que pregaram. 

Perdôe·lhe a Ca.mara a. vi vac idad.e das 
suas palaVl'as, ditadas pela sincedda.<.le das 
suas convicções, i~ont{t:J de p:.l.ixiio que of
fnsca o entendimento e rlesvh·tua o Juizo . 
• Expõe e discute doutl·inas ; nào vt~<" ind\

\' idmtlidadcs. 

Jacobino, chamam-n'o uns; exaltado e in
transigente, dizem-n'o outros. Não sabe si o 
é. O que pôde affit•mar á Camara, porém, é: 
que foi, é, e será repubUcan.o, e é em defesa 
dos principios republicano.) que se bate, no 
presente momento, oppondo-se á centraliza
~.ão admini::;tr:.ltiva, incompa.tivcl com o re
gimen domocratico. 

Qtmndo se :.:;ae do teereno theorico para o 
pratico, descreve-se a uiflerenç:a entre os que 
pregaram ns doutrinas republicanas e os ou · 
tros que não ohsta,ntc, toem a. ceei tado leal o 
sinceramente a. nov:t organiza.ç·ão politica, 
trazem,onirctanto,as modtdida.dt-s do antigo 
regimen. · 

Acha o facto na turaLssimo c n ~to pó de 
conceber que desse afet·1•o ás flH'mulas do 
ecgimen pa~sa.do, se pos a infe1·ir dQSlca.ldade 
ou suspeição com relação á sinceridade dos 
(1ue acceitarn.m o rcgtmen n.ctual. ·• 

O contrario disso é quo seria para e3-
tranhar. 

Os nossos actos niio so tl'ansfürmn.rn ao 
nosso bol prn.zm· ; . as adaptações f'<tzem-se 
l.ontamentc. A memoria. é o re mltante de 
forças organicus quo determinam no corebro 
:~.s nossas impressões o são essas q no, auto· 
maticamcntc, pres idem os no~sos u.ctos. E' 
ella. n. respon~avel pOl' esse phcnorneno que 
pronüo o indiv1dno ao p~ssaclo, sem ter, por 
isso, saudade dol!e. 

Mas qu:tndo a consciencia adormecida de:,. 
porta.. ·cua YÜ o eel'o o segue o bom ca· 
minho. · 

E' tn.mbcm o quo se ob~cr,·n. com ro!tv.~n.o 
;:i, SOCÍCllll1t{O. 

Qw•rc;r invcrLcre~te nwvimonto unifor·met 
protendor impcdit' o cur·so no1·m :~ l tli,~s leh:. 
physicas, ê atlrnitti~. o inconcelJi vd Oi;l c~n~
prazcr-sc na. croaçu.o de monst1·o::; llltll Vl

tluucs ou sociaes. 
O orador vao entl'at' agora ni.t discussão 

do · projocto, -mas um<~ discussão leve, su
perficial, em rcla~!i\O simplosmen.te á sua 
constitucionalidade c i.~ a.mbiguida.de . do~·\ 
t<mnos em quo está concel>ido, n.rnbiguillade 
que não pcrmittc -vel'itlcn.r si cllc se refere 
unicamente no Districto F'odernl, so compre .. 
110nde os sot·v1ços de tolla n. União. 

De fact,o o titulo do pro,jer.to diz qne este 
«tem por fim reo1•ga.niza.r os serviços ad.mi
nistra.t.ivos da União>>, mas no !:leu art. 1° 
dispõe q uc <<fica o Governo autorizado a r e· 
organizar os serviços da Directorln. Geral de. 
Samle Publica », concedendo-lhe ostas., 
aquellas e outras l'uncções, o que pare~o li
mit.ar n.o Districto Fcdcl'al a intorvonça.o dO' 
Govorno neste particuln.t•, som embargo do 
<tl't. 7() cstabelocor quo o I'egimcn sanitario 
a sor promulgado torú execução em toda a .. 
Ropnbli:·n., o que evidentemente o torna 
(} ox.tonsivo ~t toda. a União. 
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Não fará questão <listo,. tu,nto Jmtis q~~ant?l afas~ar d_o s~. ;p.;~ .. ~·' i~\MêSaJl~J~Ú·i;~,. 
de um ou de outro mudo, quor se reilra a por wtmtof~dc.·~ ural-a. o nunca mart~a.\ 
Uniã.~ quer_ ao _D~stricto. Fec~eral, o projecto (llf'l!~to bcmf~ to bem. O oro.clo1· e vivam~·\ 
em d1scussao e mconst1tucwnal. 

1 
('elwttado patps, rs. Dep·utados ptcsentes.) · i'. 

Lendo e con~mentando os varios artigo3 Ninguem ~ail; pedindo a. palavr·a,é on~r// 
dessa proposiçao de lei, o or·<:vlor V:ê alü que rada a di:Scuss~~ e;.·~.~ ~~Qj;~~ ~ . _., • 
elJa. compr:chende toda a ma~m·u1. do l~y- Passa-se {t ~ lJ L llJ T n L~~~~-=-·' 
giCne publica ; c como a ltygwno publwa · ""'····~., .... ,",.,,.,,""""':.:.--'""" 
por sua vez abrange toda <t viela intellectua.l SEGCNDA PARTI·: DA ORDEM DO DIA 
e collecti v·a, agin(lo sobro o horncm, ora. di· 
recta ora. indlrcctamentc, cla.l'o é que alti 
~e confel'e ao Governo [~ttrilmições sobro 
todas as partes quo se prendem ~L liberdi1dc 
individual, ;t liberdade cJmmercial, á libol'
dade industrial. a todos os interesses omtlm 
comp1•ehemlido~ no djrcito publieo. 

E' possível, em face do l;e:do constit.ucio
nal. delegar n.o Governo a ll.ttl'ibuição de pro
mulg<w regulamentos sobru materia, que as· 
sim em·ol\·c os direitos dos cidadão:-;? E' pos
~i vel o Congt>esso as:3hn a Mica e do suas :pre
rogati\·M e confiar ao Govoeno a con !ocç~ilo 
1lo lei quo só ::t elle Congl'esso competo for
mular'? 

Por outro lado, qun.t sel'iê1 a sitnaç'J.o do 
Districto Fedel'a.t, um:~ vez ,·ota.da esta lei? 
Onde a sua. autonomia-es~a autonomia de 
quo o oradm· jii não h•al.a pOl'•lHe j:i c\ ma
teria para irl'i~tio ? ! 

O ol'adm' uinütt desen\·olvo aPgiii11llltl:os no 
sentitlo do clemon:-:trm• u. inc•Jil:-Jt;it.ucionali· 
dado do projceto, que ao mesmo tempo lc
g·isla pa.ru. O'l p:Jd0l'03 munidpau~-i o ·para. os 
podel'c.~ fodm·ae~~, eonl'undimlo, IJ:.u·:llh<~flll.u 
as l'CS}Jec&jv,~s attrib1Lições c eonduo dizon1lo 
quo ttppolla pal'a o pa.tl'iotismo da, CillUi.tl'U. 
pa1·a q no olla t•osol v a, de aceortlo com o:·: l'O· 
damo::; do paiz f'. com as LlispusiQões üa le.i 
osct•.ipttt 

E' difficil o momento que a Naç:ãu aüa.
vessa. Todas as classes wll'!·em ; um mal 
osta1· attinge a todas a.s ca.ma,d.as sociue::~. 
I~jm uma situação como essa, seria a.lta.monto 
inconveniont;o mais esse mttnifosto dcsres
pm to tt Constituição. Lá por fó !'a jü. se di~
.o é preciso obstar n, quo continuo a paimr 
osst~ idéa no ospirito publico-que o Congres
HO abdicn. de todas as suas proeogati ''as, que 
neste l'egimen elle não é sinílo um orua.
mento decorativo, inntil e dispendioso. 

O momento ntio C1, não pôcle ser de indif'. 
.t'e1·ença, de calma, de tranquillidadc, <lo 
inacção ; é <lo fé o do persevol'a.nça no t-ra
balho. Cumpl'e m•gum•, respeitar a Consti
i..ui~:ão, quo c a nossa. arca. sn.n ta. E si c H a 
não nos conv6mr si ostá em anta.~·onismo 
com a. nosst\ indolo. si conte<t.ria, as nosf.ltts 
tradieções, · om t.t\1 ('a.so modifiquemol·a.·. 
.\.ltoromol-a,, s\rrJ.~ mas nfi.o a. mutilemos 
e~.mstantcmente ; c•n. pelo menos tra.tcmos de 

E' a.nntmda,la, a continuação da 2"· uis
enssão do projecto n. ~i~9, de WOl, docla
rnndo d1 compctoncia.'privativa. ua. Unüí.o 
decret:u im11ostos sobro gonoros de origem 
cdtrangcira .. 

O Sr. Presidente- Tom n. pa 
lav1·;~ o Sr. 1•Iaul'icio de Abreu. 

O -Sr·. Mauricio de Abreu
·Sr. Prcsidenl;e, venho adduzir breve~ cunsi.
doraçõos sobro o pr·oject.o quo so lliScuto, mn.:-; 
sem pl'otenclor, do modo al: . .:-um, Lrawr novos 
esc lu rccimcntos <'i Ca:::a. o a.inda monus uma 
solução sobr•e o ponto controvertido ela, con
stitucionalidatle ou não dos impostos inter
osti1duaes, solução aliás peocurada pelos 
IJl'ilhantcs e proficientes ora.llorcl'l quo me 
prncmlm•am, cujas opiniõt~s constam ou de 
sons substitut.iws ou dos sous tliscursos. 

Sr. Prosidontt~. o meu Estado n11nca ta· 
xou a nroducçlio do oul.l'o, que ello importa 
pa.t'il o' sou consumo, o a-;sim o fa.z om oiJe· 
dioncia u.us pPocoi t.os consl.itucionae:-! o :.tind<1 
rna.i~ aos da. seiPncia ecu1wnüc:t. 

Il<l,jfl, que ullo atr<.wossa uma crise eco· 
nom ica. e linancoira que o atormenta, estou 
cortio do que mn.ntm·:i a mesma. cundud::t, 
procurando cctuilil•ra.r o:-l suus orçamentos ú. 
custa. uo novas fontes de ronda. ou reduzindo 
as sua.s despsli1S, o quo olle encetou jt"t, üignn. 
o cornjosamontc. 

O Sr~. Jur.ro S.\.NTo.::- E' o progl'ttmma. uu 
presidente oloito. ( ,tz)úirulus.) 

0 SR. MAURICIO 111·: ABRI·:U- Qua.ndo vim 
para osta, Cas11., Senhores, trazia a convicção 
profunda da inconstitucionttlitlaclc dos im
postos interostadllaos, conyicçüo ftrma.da, 
principalmeni.o nu. leitura dos accot•d.ãos do 
Suvremo Tribuna.l I~'edet•a.l ; a. discussão do 
assumpto tthalou-a poe a.Igmn tempo, mas 
om bravo a reflexão a rov1goruu, coltoca.n
do-me francamonte no lado tiaquollos que 
acroJit<un t.era nossa. Constituição consagrado 
os sãos princípios dtt. economia. política. que 
condomnam, como erro grave. a guerra das 
ta.rif'a.s, as l'cpre.-:w.lia.s tributaria~ entre as 
regiões do mosmo paiz. (.Muito !Jcií1.) 

O illnstro Deputado por S. Paulo, o Sl' .. 
Jo:-:uino Ca rtloso, em. uin discurso tf.to oh~· 
qnontc quanto erudito ... 
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OSR. J1~sun.;o G'/i.·Rl)oso :;.___E' benevolencia 
de V. Ex. =· ,,-- /'··.· ·,. 

·o· ·Sn.. MAuRrcro i DI~- )~ü~gu . .,._. ... histo
::·!oii" longJ; e minuciosament·e,· desde os tem· 
-.e;ós coloniaes até a. pro~lamãç.ão da Repu-
1Jllca, ·a lq!Jt1 tepaz.;· 'J),Ç>rtl~da dos G?v~rnos 
gcraes. contra~os·tml)Ostos · ·1ntm· p;·ovmmaes. 

s. Ex,.:d!31J;!On~tron · êi.ttc .. o ·Iogbl~~LH' con· 
stitúinte. <le · !89·1 · cônhoclà perfmcamento 
todas u..s pha.ses desta luta, c, por· isto me;mo) 
~oro pt•opriedade technica., tumada trwto no 
sentido scientifico c.omo fiscal, empregou os 
vocabulos-lmportação e exportação interna, 
e exter11a. 

Venho fu.zer un1 ra.pido, succinto exame 
dos artigos <lu. Constituição . q uc regem a 
J!Uatel'Ía, não com o animo, com o intuitJ de 
,discu til-a, mt~..s apencts para enmuuinh:.Lr as 
:::nin h a::; ob':\or·vações. 

por onde se exportar a prodncção do outros 
gstados. 

No art. ll tambcm se isenta é1 Ú1dustria. 
de tr<1nsportes m<1riti.mos, fluviaes e ter
restees, sendo que a entrada., sabida. e estada 
tlos navi(ls de cabotagem nos po.rtos da União 
pelos se1·viço3 que alli se fazem de docas, 
pharoes, ancoradouros e outras medidas, são 
isentas no 2° do aet. 7°. 

Estas silo as razões do Supremn Tríbnnal, 
de con:-ltitucionalistas brazileirus e de ·Godos 
os oradores, cujas opinões coNd;am de sub-
stitutivos. . 

Supprimidos por inconstithcionaes os im
postus inter-estaduaes, devem os Estados, 
para. eq uilibra1· seus orçamentos, procurar 
novas fontes de l'enda. 

Parece-me que o imposto de industrias e 
profissões e a taxa sobt•e eonsurno dos pro
duntos de cada. Estatio devem compoosa.r so
bejamente os que n. Constituição pl'ohibo. 

A Constituição, nos Q.rt::;. 7° e 0o, coumora 
as fontes de rend<.t pri\rn,ti\·us da Uniflo e 
dos Estados e, no ar.•t. 12, a competenda. O imposto de industt•ias e :profi~sõe~ incide, 
r:ornmum. não contra vindo :.tquelle::; artip;os não, sobro a cousa, sob1·e a merca.dor:ia., seja 
e o n. ::;Jo <lo art. llr,. quu.l f<w a sua pr-ocedencia., ma::l ~ubre a 

A União cohra seus impostos na.s a,lfn.ndcga.s pessoa., sobre o ncgoclnntEJ que tem ern seus 
il!.os por·tus,nas mesa,s de renila,o, no consnnw, :.trmttzen~ todas as utilidades -econ(Jmicas 
por meio de nst:trnpilhwi ; o~ E~t:ulus, pal'a consumo de Hens clientes. 
c1u·mdo os seus productosat;l':I,VGssam as J'r·on- Or; impostos sobt'e indn:Stria.s ü protl~Bões 
·teiras, nos suus purtos ou nu~~ do out1·vs \'.l'a.m dut·:.tntc o Imporio cobl'a/los cnmuln.ti
E.::t:l(los. vnmonte pel1> Gvverno Geral e pr~l;u.; pro· 

Assim, t..' iudi~enti\·et qne os impostos vinda. , mas a Ropul!lic~L oG t1·anstol'iu para 
sobre irnportttção de p1·orl uctos tlc lH'ocotlcn- 0~ l~:stados o c:Hes, por sua vez, ás munici
·:.h estt·angeil·,\. J)f?:t•tnncem uxclu.:;ivamonto á palid;Lrlos ; I'esbnuo aos Estados. que em sua 
União, sem wncurccnci[t, nb:;olut,anlentc, do-. m ·.iul'ia assim procedcra.m,l·ei\·indic:a.l·us por 
:€stados ; e a cxpol'ta.ção dn pPoduc:.tos na.- mei.o .. w uma reforma c.:ons·tiJ,ueiorml. 
cion;~es portoncc <W::i E:-;;taJus, quee ~ej<t p;u•a 
0 curJ.:mrno de ouü·o.s E.~ &adus quer pal'D, 0 O Estarlo devo razor o hLnçv,mento com 

:~8t!'J.ngeiro, b:usc uniforme para t.uclos OSSOIH! municipios, 
Agora,, pa,s~n.l'Oi. u. cxn.minat• CtrTaos as :-lerHlo de boa, política e equita.tivo p~tl't,i.

clansulas explicitas ou irnpllcitas da, Consti· lha.t-o::: c~om elle::;. · 
tuiçfí.o que prnhibem os irnpo-::tos inter·()~tr:~- l•~stc impo:,to é antigo, eonlle.cido, tolerado, 
.Joaes. São, parece-me, 0 n. 2 do a,l't. 7'>, de faci.L <trPecadação, e quo, á vista tl:l, sup
§ 3·' do art. f)o e princip<tlmonte 0 n. :2... lH'(~ssno do:-; i.mpostos intor·cstaduaos, sup-
do art. 11. que leio: porta pm·l'eibmcnto nmP, sohrl3t<LXi.l.. 

•<!~' ved:1do aos J!.:st.adoscomo c~ União:- Qua.nto {~ ta:r.n. do consumo, sobro os pro-
Grear impostos do tl'ansito pelo tm•rítorio duetos do Estu,do, mo pa.r·eco que a. União 
li.c um I~stado, ou na va,ssu.gem de um ptl.l't~ praHc<t, uma verdadeira. cou·r,r<wenr,:ão ao 
•JUtJ:'O, sobl'a productos dA oulieos Estados da UJ't. tJo, 
}l.epublica, ou estrangeil'uS, e bem asgim Atlmitliido com.> tem :;ido que os "imposto~ 

· .~obr·e os vehiculos de tel'l'<1 e a.~.ma que os $y·l!n·e os Pl'O\luctos de proccclencia na.cional 
transportarem.» pertencem excl.usivamente ao~ Es~ados, não 

Attenda·se bem: Aqni se vedam os impostos póde a Uni"ão invoca.r. o u.17t~ !~G pa1•a, justi
sobre prodoctos de outros Estados da Re- fic;Ll' a. ::tcr;.í'Lo cumulii.tiva do ta.X <4l-os com os 
fUblica, ou do estrangeiro em transito no os g!'3t<Ldus . 
... errítorío do um Estu,<lo ou na pass:1gem de As ffiílnsagens (lo Potlcr Executivo . ~on· 
~m para outm. E' que esses productos per · st:.t..ntemcnte reclamam da a.ssembléa mod1das 
manecem no Estado para o seu consumo. para. t•oprimirorn o~ impostos intcrosta· 
-Quanto 'iio sim}Jlos teansito po1· um ou mâis tlnacs. Pn,J.·ccc·me qno ca,lJe agora ao Con· 
E~tarlos que ftq nem de pet'mDio ao Es~ado ex- gt•es~o Na.eional r~:üviu~ir:~1:_ pal'a. os E~·ta~os 
f10l'tador, a isenção cst.á, nr~ ~ :1n do art n(l, o~ irnpos~os que a Cons!;~tm.çao Jh~~ gn.rv.nt.ru, 
íJ:U0 decl<tr<1 livre ilc im})o~tos no Esbl..1lose.m P'~rt1th:.t c.om a. Unrao. 
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Os Estado:~. ~tssim como a União. deYem 
equihbra.J~ seu~ orç::~men tos com os ·rr:cursos 
cr.ue lhes dl~o ~L Constituição e as toi:;. 

Si o Congl'CSSLl Legislativo nã.o pódc prom
ptamente suscitar nova::; Contes dl• ronda em 
favo1· da Unilo, pode o deve rcali'l.ar noto
veis economÍi.l.S orçament.a.rias. 

Assim\ crdio ao Cott!!resso : 
« 1. 0 Libertar a UllÍilO da.s dospezas de cn· 

racter pm'<tmentc est.adnaes ou mnnicir.acs, 
como consta de orça.mcntos antol'iores. 

2. 0 Supprimir ,,,s pensões aos qtw gozmn Llc 
reforma\ jubilação, meio soldo, montepio, 
rese1•vando-::~:' aos qne prestaram gt·:mdes 
~ervic;os nu.ciooaes, ou ás suas familias. 

:3. 0 O adiOXL'lfmto de tudas as obras que 
r.ão tenha.m :::rtt·ncter de grande urgenci<l. 

4. 0 Pé.U'CUl.c!)J1Üt m1. crca1;ão de emprQgus 
e no <wgmen t:~' dos vencimentos ~L funcciona
rios publico;·,. 

5. a Suppt'imir as franquias posta e'> e as 
isen~:ões de; <.lireitos a.uuaneiros em favor de 
associações particula1·e;~, do mllnlcipios un 
do gstu.doS 1 duvendo cabral-os ao menos na 
proporçao tta ffit)~ade. 

6. 0 Definir })recisamentc o que st•ja. in
dustrja úacional verdadeira, natmat. que 
mel'eco a protocç~ilo quo comporta mn ot·ça
mcnto rcst.dcto, e separal-os d;:t~-> intln.3tr·ia:3 
artificiacs que Pnc-<.Lr·ecem, :mm nwlht>l'al' os 
prodtwtos. :-. 

Pol' sua p~:~:to caiJC Ct União 
<<Lo Utn:.J.:\í-~tliaçilo m:tis oxaci:L 1k1s '01'· 

viços publtco~. evüando-;:;c urn o1·ç:;tmentu 
extr<LOI'd.ir w-r·iu p:.u·a.llulu au ord.i tHu·iq. 

2, 0 Envii~í: nus pl'imeiros dh:-: üa:-: ~essõo:'i 
;1nnuaes Of~ rcln.tol'iu:; dos diYCl'SuS minis
terias, a. propo:;ta. cl::L l'occita e llespeza~ 
gemetJ 1 :tcon;panhadns di~S re~pcctivils ta
bellfl8, e enliflo o Congt'!~::;so se cle~cm
penhart:'t. tl0 seu:; deveres, dentro dos quatr·o 
mezed l'egimentnos. 

:J.o Institui!' m;.ds scver·a fist.;alização na 
!;!Ua.t·da c u.rr-c·eallação do::l dinheiros pnblicos, 
i)uninüo com r·.igor os autores de pcculatu~. 

transacções <t termo _ .·. , ~ . ·._ · n 110,_. 
~ilTerenças, su~a~~ . :- asfii~~JY.ilõ~~j·:\·~ .:l-· 
C amara Sy~1 . aJ ~'t( ~r<f c.t:5Sll'if1>\t'MJ.Ãil~ ,, 
r~laçilo uia .Ú..;,!,...~~óda.s as tran;:;acções"~~' .• \ 
tm1LLs do co · ~r·cw. >> :: ;-:. • \ 

São estas ~à.s modestas considerações qt~- ,' ~· 
julguei .fazei~~\.a .J2roposito <lu }ll'Oj<~et.u c .. ·m .. (· !~-:// 
bate.. agt'<LUí~e 1'ilo b,benevulLt Lttt~~o <f'o~ J 

meu~ il:u:;tre.s . l~A-':IJ t(Jltltf~i\; _;_~,}~· 
ÚCíit. IJ Oi'(lclor e cOíl~!§.d,l!f~~:J:,,~ ,_.,,. .. ~ 

O Sr. .t-\..nizio de A. breu 1'€~ 
c.oulteco que este deiJ<tte jú Yt~o por lLcmu.i~ 
pl'olongadu c que a. Cc.una.ra lll'eci::;a \·ol ~.. 
t1lJCG1Talu, ma;;;, qna.Iq um· qu~ sej<~ a ::;ol'tc. 
tlnc lho c;:; i(~ re:·F'l'Vi;ldtt e qualq uel' que ~e.k. 
<.L ltlll' it:lla• .• O ua Cama r a.. lltlU llw Ol'a licite· 
deixar om·.el'rar-so a. 1. 1 i.~cus~Ko, snm üizm: 
<Llguma; palv:.- ~· as, nilu p :>l'a i,r-a,zur nuva:~ 
luzes ;:;obt·e o as~urnpto, quo, })ui" todas a::: 
suus faces, ::;e acha colttploLarnent.e usgoLa.dc 
p:.11t~ ploiituo bri llluntil' de or;tdul'e:-.>, que s·l.! 
tll.el·am unYil', mut>, uoicameiltl~ pal'•~ fui·· 
nccer um ti·alJu.llw de doctunent;.~çào. 

E' rea!Jnentt~ d1~ dot·mnentnc;õ.o q11c so qtW1' 
oceupat', po1·qut~ tud11,-; 03 rtl'g-tlllH\Iltus dt 
t'UZ~lo, de rat~iut~i 11iu, Llu logie:1, o de dodueçãc· 
j:i. l'ut·~~m t.t·azi<lu~ au t·unlteclrnt:nto .:t Ca
mat·<~ o O::>lftu nu p:u·,·eel' llllú rqr.t·e,cmtou 
suiJL'(' éL tnu.tol'ia em d1:bato. 

AIIÜ'S. pot't'\m, d: orlfil'<LI' Jll'OJH'Ütmentr nn 
<~s.hildçi.to du:-; \lot.'Uillt:ntos qun fol'tal<worn a:: 
s11as IJ!'illiüu.-;,-- .Jpiniüe." fllli~ :-5ii<> as IIICSma~ 
tlc·;-; ~·olloga::: quo e•Jm c1 or•adur ~c i(len tillcu
r·am llc1 su.-:;&unta,,~ào 1lo pal'IH'üt' 1: naq11ill(• 
q11e l.'lt:tllliml. a d1•f'eSt1, dil Cunstitillição c da· 
<ttüonornit~ dos 1~:-:t:ulo:::, tom ltüt>.cssil]ade dl.· 
dihl'l' a.lgu11 a::; pa.lan·a.s a rospcH(J de~ situaç:ão 
doi-Jscs l·:i't<.td.u!'3, P•Ji:'; fttiC, att•avC·s de tJrh~ a. 
di:;cussão qne se tem tPav:ulo, closcuhrc tt 
vel.lta pr·r.u, ~enpa.ç5.o quo lt;t, lon.~·os attnO;) se 
apodm·uu do mntt curl'onte (lo espi1·ito na
c.iona.l, pPeoccupa.ção do quo, na pa.t•tilh~L das 
renuas feit<~ peltt Constituiçàu, o:-; EsLaclos
Coram nwlltvr tLqninhoados e do qne, 111) 

ttt.~l.uul Tnl)meuto, se a.clmm mtliiio rnolhol'll· 
mente app<.u·cllií.tdos du quo tt União. 

4.t• ReptüdP severa.menl.e <t indtiStl'b e1·i· 
minoi'la, m<>J:-: f1o1·escente, da falsiJlcac;ã.o da 
moecla naci.,;nnl. A impuniuade 6 um dos 
,.,.ru.nlles llllljles da H.epublica. c um VCl'dadeiro Sabo <~ C<mmt·a quo, ú semelhança. do quo 
Zstimulo a todas tts mal vcrsuções. oeco!'l'cu 11a RopulJiic:t Nol'tc Arnel'icana, 

5.o Liquidur tão rapiüamente quanto pos- onl.ro nós, uo Coogres:So Constitutntc, n 
sivol as suas relttçõo~ com o Buneo tlu. H.cpn· quostã.o do disc1·imtnação das rendas fui''
blica,, restituindo-o ao .tegimen commum. qno~tfio por excellcneia, a mais dohatida, 

e;u Obrig-ar os bancos e~trangcil·vs a so aquolla, om torno !la qual se oxtermtrat~1 
coUocarem sob o domínio ua. lei, retdi;mudo mais opin~ões. Neohuma ag'il.on. nem apat
effecLi vam.ente o seu ca}Jital e satü;11~zomlo xonuu llHÜ~ f'ul'tomentc o ospiritu tlt~quclla 
as oxi.gencia~~ a qw.} Hão submettillns os bttn- nsso!ltbléa. . . , . _ . 
t:0.3 mwionae.,. Nao !:iU Jlude, cumo nus Jt,~-:d,a.dos lJnulos, 

7 ." Tor·rw.r \'fl'eel;i vt~ a n.pplicnçii.o dn lei f.,pnmr· d.utl:-3 ''Ul'l'c-nlu . .,: de· . upiuiãu, om tudo 
quG mu.nd:L :'il\itmt a~ opm·ações, :;llpPciut'(lS ai <~xLrottlíulm;. A V<~t·dado,. I'Ol'.<!m. 1; _qut~ 'f· 
.\:. 100, e1J.'Gctuad ts por intet·nH:tl\tJ de nm do!'ensut•o::: do que el1:.~maJ·éL o (c''' '':ut?smo. Ot· 
cot•roi.or bl::-,zil('ir·o cwi J,:tndo-so a8~11Jl qw .. • ;_v.; nm ln.!l0, c O:'l do q1te denomuuu·a o l!fJ((,;,· 
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11acíonal ott centr.Jí, d~·· .outro, se discrimina- entrar na ap1'eciaç:ho da, constituuionalidad~ 
r~_m perfaita.mente. · · - . das leis da Uniã.o e nullifical-as por autori. 
: Nessa contenda venc~ram : os unionistas. dade propria., superpondo-sJ, í.LS:Sim, â auto 
Os partida rios dos Estados ·viram repwliadas ridade do poJer federal, que a Constituição' 
pelo Cong1•ess·J Constituinte·' .todas as suas sabiamente, liaYia organizado como poder 
fd~as, todas as sua.s doutbnás e todas as moder::tdor das contendas entre a legislaçã.o 
m~did~·s~llu.e~e~;te~~M'i.tm. . oéd~ssarias a sal v a- federal o a estadual. 
guardar; . (le_ntro do 1)0V~ regimen, a. auto- Mais tarJc. dous dos l~stados da 'Cniào 
nomia completa dos Estados, isto <3, auto- n.crr;Jitaram-se no direito de repellir, em 
nomLt polir.ica de par com a autonomia fi- materia financeira c cconomka, as tarifas 
nanceira. e ecJnomicn.. de Jackson. 

Como .já. dissrJ, sua missão, n,g<Jl"::t, não é De exce . .,so em excesso, a idé<t de separaçãl) 
fazer um discuL'SO, tareia que seria impos- .levon os Estados ;í, gum•ra da Seccessa:o, que 
.~ivel depois que com o maior brilhantismo só terminou pelo esmagamento do p:n·tido 
~e pronunciaram diversos collogas seus. contrario ao~ federalistas. 

Assim, passar<1 a ler á C11mara o que na- Entre nó~ n::\o houve l\lctas, nem idú1,~ ele 
quella occasião se disse e se venceu a pro- separação. _,. 
:posito do assumpto. Traz á Camara a dem::mstração por cifl·as 

Foram variêls as emendas apresentadas do modo pelo ctmtl os E:;tados se team havido 
que pt·ocm·avam amparar a causa dos Es- no dosenvol'rimento do seu pateirnonio tri
tados, sobret.1do dos Estados do Norte; fo1•am buta1•io e corno a União parellelamente tem 
apresentados alvitres da tributação dos agido, para a.inda. uma vez mostrar que 
Estados de um t~ddicional de 10 °/o sobre a aquclles qnc·entenc.l.cmimpol' aos Estados a 
importação, de 5°/ o o de 15 °/o pelos Sl'S. tutela. da. I:Oi'i'lo se e.~quecem das preroga
,José Ma.rianno, Sorzmlello Corrêa. e Costa tiv:ts q11e a. Constit.uição deu aos Estados e · 
~!achado. · ao poder central. Si os Estados se teem exce-

Lê o que, ao discutir-se o }Wojecto, dis- <lido 0 commotti<lo erro.~. a União tem 
seram os Sr8. Meira. d.e Va::;conccllos, Cas- osb:~,nja.do o seu pa.trimonio por uma, gc· 
tUhos e Oiticica.. rencia. mü, inconveniente e, até muitas \"(Jzes 

Innumero:-l foram o:~ va,ticinio.s, a. t•espeito cl'iminosa. 
da sorte miset•anda, a que iam flcat· fica.L· e~- Mostra á cr~rna.rn., pelo ultimo orçamcuto 
postos os Estados, dadt~ a. passagem do plano da mon ·.~rcltia, a receita das antigas :pro
enxm•tado na Constituíç:í.o. vincia.s e, depois, a que ciú•a se elc\·ou a. 

Apez.ar dis::JO, todas as emendas cnhiram. 1·cceita dos nctua.os Estados. 
Para a. Camara. avaliar a impressão que Quando f'e travou no Congresso Consti· 

oste facto produziu no espirito daquelles qne tuintc 0 debate r3obre a discl'iminação das 
agom•a.vam por est,a fórml\ o desastt•e das d fl - d · 
instituições republicana.-:, dada 11 approvação ren as e a . x:n.çao o quantton necessarw 
do regímen de (liscriminação das rendas cL União para o custeio dos sm•vi<,.·os que 
então adaptado, ba.sta. citar as brilhantes lhe haviam de competir, o Ministerío da l?a-

zenda calculou rigorosamente em duzeo.tos 
palavras do distinctissimo Sr. Serzedello mil contos ue r~is a cifra. precisa pa.ra. 0 or-
Corrêa que, naqueHa occa..sif'í,o, era o porta- "amento da União. Este orçamento foi vo· 
voz dos interesses dos Estados. v 

Ao cont1·ario elo que aconteceu nos Esta.dos tado. 1 t t d'd · 
Unido:~, ond:J o Congres~o incorporou 11 divida Pois wm, quan °. em ren 1 o o.s seus nu-
dos Estado .~, eotre nós o Congresso Consti- postos verá a Camara. 
tuinte recusou-se a incol'lloral' a.s dividas das Salienta que fL União ficou com os ma.islu
ant.igu.s p1·ovincias, apeza.r de ter 0 St'• Mi- Cl'-~tivos, com os impostos indil•ecto$, dei~ 
nistro da Fazenda· feito ver · a necessidade de xando aos Estados os que, atê então, concor-
tal incorparação. riam paru, o orça.medto com exiguas ve L'has. 

Não obst,ante tudo jsto2 os Estados resi- 'Mostra á Ca.mara a c1ue qu:tntias s\lbia.m 
gna1•am ·se, organizaram os seus orçamentos a receita e a despeza, nos annos de 1880, 
e iniciaram a sua vic.l.a autonoma. 1890, 1892 e 1898, sempre em continua. pro

Muito mais lisonJeiro e honl'Oso, a tal re- gressão. 
speito, deve ser o exemplo nosso, do que o · Dentro das forças trihutarias com quo o 
ua União AmOI'Íl~3.lla, COllSI.antemente citada. Congresso Constttuinte dotou o Governo F'e-

Lú., os Estadt)s não se re1.1igna.ram. Depois deral, fol'ças de contrilmição que avaliava no 
de votada. a Constituiç.ão, cont,muou vivaz o maximo em duzentos mil contos de r~is, quo 
thrmcnto da. dissolução d1J~ prineípios sepa- era o qw.wto dizüt nece~:~itar para. occori'ei· 
.,.,:ttistus, a todas as sua.s dcspezas, deram meios do ti-

A principio foi a. i<Ma. da. nullifiea<;iio, i-;1,o ra.1• do son a.pparelho tributal'ÍO m:ds do dll· 

. .r.:l, os Est,:J.dos .jnlgaram-se com o direito de plo <lestn. rend:~. Apez·n· n).::;;o, aind{l. li1!-0tt 
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sob o peso de enorme divida · e invadiu a Veja, porén!r-:i"i-Ãr~~teD~Jt~p>rJtQ 
.zona tributaria. dos Estados. lado co~trarjíí~lj§'~ üu<tS opiuiües f:N~c\ 

O orador tem duvidas a respeit '-> ue um ha.rmomzen~! - '<" (:::? .\ 
dos imp:>stos que, com verba não pequena, Si aquella.iÚrlnuQ- autoriua.de, i1 cuj<t soiG') ·. ~ 
avoluma O Ol'Ç<Lillllilto da l' .'CCita. hra quasi ox '.lusivamcnte OS ~CUS impugna-· 1 ' 

Foi o defensor dos impostos de consumo, dores se abrio' ~~m,~::zdcsse ...-et• o que ti.'.t5el! 
contra a opinião do St·. Tosta, mas, na.c1uella ram das affinn -c~lj<t<~.iÀ.~ü't~\Yir:in)1, 
occasiã.o, defendendo com energia. a sua co· l'cdm.indo-<l, a. t'rag~nl"o~frMoh~hmté~,;.i!e'ri:t 
'brança, terminou O seu di scurso doclarandv a primeira a fiea.t• assÜ'JillJ'l'Mla~··;-•; ·::•,.....c -
que punha de p:trte a. questii.1 de sua consti- A questü.o devia formular-se nom toda. ~L 
tuciona.lidade, pol·q_ue se tPa.tava üe uma lei nitidez. Et•a um caso do direito: sa.bor s: o~ 
de salva.ção publica. Não queria, então, Esté~dos tinham ou nã.o competcncia Cdnsti
sahet•si o imposto er<:t ou oã.o constituciona,l, tucional. O illustrr Deputttdo por S. Paulo, 
pois só cugit:1va elo credito do paiz, que re- auto!' <lo suustitul.ivo, n5.o pt'do ce1·rar os 
clamava sua votação. olhos i..i. evidencia.. Qniz transigit•. 

Respondendo a um apí1l'te üo St'. Har-bosa Procm·oa esquivar;_~ diillcuhladc, contem-
Lima, que disse ser isto o estado de siGio poriza.nu.o. O l'esultado, entretanto, foi que 
financeiro, o orador affirma quo de facto se S. Ex. levou ao.3 E~tados o doct•cto d.c disso
esteve em um estado de sLio financeiro, obri- luç~Lo, o conllsco das attribaiçõcs que a Con
ga<i!os· por umn, b::mcJ.l'l'Jh que se a.ppro:d- sti tuiç5.o rcpllblicanu. claramente lhes lw.vb 
ma~a. . . . . outorgado, eomo con11i~~ã.o suhstanci:tl do re-

.Nao. quer d1zerque ouupo~to SOJa. tncon- gimen federativo. (Apoiwlo .~·.) 
st1tuc.~nal, o que _a.s 3egura, 0 que naqucll ~I Si o OI'<.tlior fos~c vaidoso, tinha. mo ti vu~ 
oc~as1ao calo~1 du_v 1da; que porventur~t pu- pal''~ 05ht' ensoberbJcido. Quando 0 ::;ou pa
desse ter sobre o i1SSumpto.. . . rccer surgiu, ninguem ign01·a a celeuma. qu~ 

Passa a dsmon::;trar a e:ugmdade dos 1m· levantou. 
postos c1ue passaram para. os Esht!.os_. Pois bem, logo a.pós, teve a sa.i,isl'a<,:fw de 

A Can;a1~<.t sabe as font~:s tle r?cclta 51uo se ver a.pa.tlrinll<~do po1· todos os t<üento:'5 J.o~ 
~e transterll'étm pn.t·a o~ b~bdo~ foram. so os sou~ cvllegas de commi~são. 
llllP?Ht~s úc export::tçr.to! o_ d :; mdustt'I~S e N.'1.0 tMúou muito quo o p1·oprio auto1· do 
profi8soes e o de .tra~smt'3:3:t.o de pl'opt•wda. pt•ujccto vic::~sc dechu·at· poran&e todos (tuc o 
des, que eram prtva.tl\~o;;; os tb eonsumo e direHo do tributaç:ão do3 Estados sobl"e 1.~ 
de sollo ('ra.m cu!Uuhtl vos. mcl'etL<loria. o:-;tNn(J'oira jú. nacionalizada. or;l, 

Sendo muito dcfl'il.Udu.do o irnposto do tmn~· ÍOCOIÜ05tavol. E, 
0

todn.via, o projcc~o dizia. 
missão <.le propriedade c sando quasi im- oxa.ci;·u~1ente o contril.l'i?.! . . . _ 
possivel a or-ganiz 1.ção ela cobrança. clg ter- Vencido e:üc P.onto, .I~ n.lu lto.vcrw. l'aza._o 
l'itorial, ficou o i 11posto do consumo. D.3ste, pa.ea gran.Jc vaHlaue, ~l se trn.tassc <l~ \'ai· 
por~m, a. União aprJpl'lOU·Se taxando do tal daúee ni"ío de uireit ·> . POl'I!UC ;.nt_r~tanto _o 
fórma. os aene~.·o:-J, que qu11si SJ t·Jrna. impos- orador só se pl'OOélllpi1 com pnnc!piOs, nao 
~i vel a.us Esr.ados esi;a.beiecerem coucurrencia lhe é licito t.ra.nsigir. 
ua.quillo que é,aliás, nJ.o só propriedade sua O projocto do homa.do l'CPl'esentante do 
como ta.mhmn materia 't!'ibut;wcl de sua S. Paulo não tem aquellí1 preo~cupação. Em 
competencia. . . _ . . . ycz rle .sol' urna obJ'ai~t,o.ir~iça., é um producto 

Em face da. ConstLtmçao, o, po1s evHlcniio mdcfintLlO. A Constttuiçao dcseonhcco os 
Que os gstados flc:t.r<tm em pciol' silina.çã.o que princípios em qnc l~llc se b:.tsooti. Quorcudo 
à União. s:.ti;i:-;f...tzel' a todas a.s corrente.~ de opini~:) u. 

Deixou pl'ontdo que, ap:lzar lla. va.ntagem nenhuma ~a.tisJ't3Z. 
constitucionn.L, u. Uniã.o tem nã,r1 s(l inv:úii~o S. Ex. a•.lmittc quo us E::d;a.dus po .. ,sa.m i.ri
a zona tributarilt dos E~tatlos, como pct•m1t- bld.a.r tt mcrca.doJ•ia. csi,t•;.wgoil'a., (lcpuis qu:; 
tido quo Oi3 Est;a.dos cxerç:J,m concurrente. esta, :J,I.l·a.vcs.mda. a. u.,na. a.!l'a.ndnga.ria., :-;o 
mentecmn cllu. prorogativ:t.s que a. Constí- naciunal.izoll, incur·porauuo l'ifl a.o acervo da. 
tuição lhes outorgou. rlquoz·t ini.Ol'nt\ dor~ EsLildu8. Ma:-; S. Ex. Sll 

Passa. a tomar em c[lnsideraçã.o as propo- colloca. sob a. l'•gido . do S1·. ltuy Ba.rbos:t, 
siçõcs coni;· .. dt~s -em sou pa.t•ecer~ ser_n ai,i;cnJm· a quo cll~.' c<JhC~'<Ifll,o c log~cu, 

A Camara. viu quo do lado desse parecer opmando p~la. currclacao stt•ict:L tm1.l'e 1111· 
l;odos os ol'adores que so manifost:1ram, nn- p~>rt.açã.o e c~port,acã.u, ncgn. aos Esl,:~dus o 
r.lifcstaram-se eohcrentomente. Todos se t..hrerto de trtiJrJta;rcm a.quol1o. 
orientaram pelos mesmos princípios, sustem- Nega. tle um .modo n,t)i()lllto, oni.ond<H.Hl<~ 
taram a. mesma doui,rinn.. Cli.IC u. mercaclorH.~, depois do pa.gu.r o~.un· 

E' forçoso convir• quo o l':.t.cl.o nho potlia seP postos do imporl,a.cfio, e-;l.ti, n.lJ~, _,h,i, tLJJioOI.t~ 
nMis significativo ! liVI'C de! 'l'nlqnol' tJUI,r•J, em qno l1111~l' t.omp,,, 
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sej :t CJ.!lal for a situação po;3:;eTiol'. en::: que se 
p_ossa encontmr·. . 
.. 'S. Ex. i1dmitte ainda que os E:stado.s pos

sam tributae a importação intarust~dmd, 
mas só da mesma .fôrma por que o fazem 
par·a & iln,pu~tação _ ._ln~ernaoionai.: qtmodo 
e !la j::Lse tenha íí.li8ttirri:d(? nf> gir·') L~l.',mnH'3r
mercial interno. 

S. ~x. sustenta ainda mais que s ~; faz se
melhantes concessões pür transigencla, por
quo a União dispõe do dieeH i po1· oxceUenc]a, 
direito suberanv, que ~l. todr<~ c ·~ dcrnais 
abeango, comprehendc e a,nnn~h : o do regu-
lar o commer·cio. · 

O nobre Dcputa,tlo occu}Juu qu.J. 3i. todo o 
tempo no seu lmn .noso discur.-.;o corr:: esta 
quest5..o tt quo vinculou a soluç::!.o do pro
hlem<•,. :Mtüs de uma Tez n,mnnou auo a 
União tinua o direito dorognJar. que rr:gula.r 
ent tuxa.r, e que, por tan to~ os E:~r, .~,tto': uão 
tinhuxu ta,l direito. 

O orador pasmou doante de .semolha.nto 
atiirmação. . ."·:: ~-. ·. :·· · .. 

·Estamo~ no l"et}i'mea.de. umn. Constituição 
os~~·i-pt:i'. Della emanaili _: a, autoridade e o 
1J~,9tt· elos Estados o da UMão. O cü·cuto U.o 
i.tetivülade, do direito;; e funeções de ambos 
a.lli estão delimitu.dus. Don·et·o cl:l esphoi·a do 
sun, sobemni:.t.o l•:srado é tão soberano auanto 
a União d,q~p .l~O I.Jit~·rtie S\ .. pt·o!H'ÜLÀ 

01·a, si fi faculdade fle· regular annnlla n. 
do taxai', a que fica I'eduzid;t :1 di::JcdJr.ina-
çãu f'etta pela Constituição ? • 

Quo ''a!or tem essa, a.utunornia LlU0 neg[t 
ao pudm' a fa,culdadc (lo organizar o seu 
patrlirH·nio tribu·ta!'.io G acL1uirir meios de 
subsistenci::t ? 

J<i db::;o que não é uiu discurso 'lHe vem 
fazer: t~ antes uma (locumontu.çã.l) . . Por il:lso, 
pergunt,n·ia. a S. Ex. que au .orld;ulos 1llc 
servem para <tpaga.r dosou espírito q_uai•!ltel, 
duviJ,. que porvo·nttua tenha. '? 

S. Ex. falloLt na, auturlclatle superior do 
Sr·. Ruy Bt~l·bosa. 

Nã.u seNt u orador quom lhe rouhr~ pôl' em 
duvida, a sua gt·andc competnrwia. 

Contess '• que o parecm· que olc~l)Orou, fel-o 
tondo deante dos olhos t1,~ llontrina.~ delle, 
doutJ•ínas indicada!:!J.)elo nobr·c Deputado. 

Q!JD.llto ro;.ds ns nwdit;~va, m<.tis no ,-::eu os
lJÍI'JtO se avigurava a op})o~içã.o a clla~. 

Pedi1·ia, a S.Ex.qn 1 lnetlita.:-:;se nas paltiVl'as 
'tur· o oradul' pass11 a ler>, pi1LW.L'a:-l de uma 
n.utol'idado con.;ideradtL tt CotH.iGi trti1;'Ko viva 
do:-~ 1•::-;tluios Unídm;. 

J:r~l't:l'fl·sn 11 IIIJ!Jn•idwle ine•>nb!:-;t.:lvül r in· 
ü<;ttl;t'Wltttvol dt? Mur·.~clmll. 

P:n•n dlwlllltnnt.ar• rt vtwd:ul .. dr: suJt" O\JÍ· 
niiift". lo;r~Ü\· · IIHl W)ll 'dlo irn;lgtw :1 :!.t;ot:· . E, :w 
l:ulr: dn Map;.tdiall, 111-(tlt':i l.:lrH !, .~m Story, 
olrt(:~·.l:rndu :t CJ 1\!J!'lt.ti.o put' 1 l\h'' :.s :'1ra·~ fa.~·e~. 

Lê desse nota\"el constitucionalista. os trr::· 
chos em que magistralmente define a oue3· 
tão, concluindo o orador com <t.ffi.Pm<n' a ... ver'· 
dade de seu:,; conceitos, c:xpendidos quandtJ 
S. Ex. dhcutia. · 

A ConstittliÇão norte-americanr~ , COil10 :J, 
nossa, dando ao Pode1· Federal o direi to d6 
regulamentar o commercio, dou-lhe tambew 
a attribição do constituir-se guarda u_o corr.· 
mercio. 

Lê á Camara o quo se comprehende por
essa pala.v1·a vnga.-comiilercio. Não se pôde, 
portanto, inferir des~a attribuiçfLO o direito 
p<.tra t:t Un]ão ele nullifica~' o puder de ta.xaçãc' 
peLos Estados. / 

l~sse puder é garantido peia. Constituição. 
tanto quanto o ü o pl.wJer conferido â Uniií.D 
para regulamentll,l' o commorcio. A base de. 
um é a base do outro. · 

Ce1·tamente c:~ Camara ~e impressionou com 
as o iniões externatlas a respeito. de ·pasS[(· 
gero, de trtwsito e de impo;::tos de importa.
çR.o. Com a autoridade ele um nome rnert~
ciLtamonto acatado e de cujas idéas o pro· 
jeeto do nobr·e t>cpresentante por S. PaulrJ 
é a qu.ntesseneia., o illustt•e Sr. Serzedotl') 
Conêa, o ora.d.o1• vem pôr termo à quostã(J. 
Nesí;o peopo·dto lô a, opinii'í.o des:'e distinçk. 
constitucionalista. 

Não sauo qumn e;:;tLi. com a, razão. 
Declt.ra. ter demonstmdo r.. Ca.ma.ru. qm:

as autol'idadHs maiore;:; do constituciona
lismo c.uuorlcanu u,tnr•mrun que o dil'eito dt.: 
taxil.l' e o de reguLar o commercio são per
fdtamento indopontlontes e inconfundi v eis. 

Dcmuustruu tarnbem que, na qtwstãl) de 
transito ou de passagem, o lll'vprio autor 
do pr·ojecto veiu decli:l.rar que n, interpt'Otaçã'J 
vordeira. era. •~ que dc1·am os que comh.a~ 
teram o pr•ojecto ~uhst'itnti -ro, 

Ainda m:.tis: para a Cama.-1·a ter urna ilfé:I. 
exact::t uu quo ue incongr·uonto c des,;onnOX'} 
so cuntérn nu.quelle prujecto, l.m.sta attentlcr!:: 
quo lla. disposições documentada~ con1 a<.tutG•· 
rida . .lo do ol'<l.dur, como outra:; lliL com u d0 
pontiftce üo con:stituclonalísmo IJl'azileiro, o 
Sr. Ruy Barbosa., o a do S1·. Sorz.odelb 
Coreêa.. . 

gsta.s t :·es opiniõos niT.o podem t\L.::olut&.· 
mente con coJ'l'OI' l)Ura a formaçi\o de tm.1 
peojedo homogcneo, consistente o logico. 

lh do ser fa.f;a.lmente uma obra niiu li ,:, 
fa.lha e dulic.ionto, coJno cheia ele eontradic· 
ções. g ê a isto qlw ostd fadad i infolizrnonf. •~ 
o fruciio üas tão n.pm'<.\da.s elocu braçõos d 'I 
hom•;1do roprcsentan te I>or S. Paulo ! 

PMc o pw.iot:t.o do S. Ex. q•lnmph:u•, m::.. ~:. 
flca.r:t nn. culloc1;iio de !WSsa:,.; !ois comi) um.:t 
letka, rnot•1,a,, int~f'te ~ ::; . Ji~x . n~pit•a l'I'Yoga.!' 
:1. lngisl:v:i"to trlb11t:Jri :.1.. t · 1\n:rnce!l':• d· ;s I·>· 
lí'l.r.lqs. 
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E' triste c doloroso, o Ol'atlot· já o di...:::le uma. 
vez nesta, Ca,sa.,.em dcfc:;a, da. ca.um\, i:-io dc~
::~.mpar~tla, tã.o m;tl eomproltontlid;t, dos E::!
btdos. 

Vimos do rcgiuloll da. r.nlltralil.a<::i.l) pa.r·:1 
o <lil, feanca. tlesccnt;r:,diz.ação. De pt'l.lvin(' ias 
tutel<tdas , fomo:'! convcl'tido:'; ern Est:Ldos 
soberanos o independeo tos. 

Pois este Jlrojoct.o (tUC ahi cski. nos t.•rJuuz., 
como Estado" autonomos e inclopen(lont;es, á. 
situa.çào mn.is mesquinha. 1l1> qne ~<Jncth do 
quo go,::avu.m as provinciu.s. 

Sim, com este systema ~t·ilw Liu-io, e:dguo, 
tleficiouto, lnoompleto, os ~;~ttulos actune;.:1, 
r.lefl·c\Udl\(~ü~ }lcla CoutltHu i•)í.u, llnl'réwdadns 
pola, TTniú.o, :wm rneíos d.<?. oecoi'L'ot·r·.rn ;Ls des
IIIJZa~ ~~~ml u:; .~or1.-: ruellwr;~lllertl.us nl:IJ,nL·i;.ws, 
nsqueeiduS,él,l)iLlld•-'n;tdus, t)~ l•:statlt",., ;::ú ped.o1u 
;ti) UOYUI'IlO l•'u<let·id, só Jn ~;lorn Ü. Ca.rní:l.t'tl. ÜO:õ! 
Ooptrt,a,d.os U<luiHtJ f.l'IO o plüll)sopllo, rw, sw.L 
polJl'e~ .~, pmlia ao gt·a.nde I'OÍ orgullloso: -
Não me tiro i~ o .sol ! ( ,lfu.~!o bem; muito 1N:m. 
O m·ador li t:ivamenle {cU citado.) 

Ningucut .mai::; pedindo u. p;1la.n·u., ú cncet'· 
rado om :2~> tliscussão o u.rt. lo o ~Ut.~cessi va
mento os dmnais artigos du projecto n. 32\J, 
d.e 190 f , lican<io a.diatl.a a. v o tu.çáo. 

F<JL'a,m o!rerociu<~.t\ lli.L scssáo de :.;o tle se
tembro uo 10U3, :_~o projccto n. 2.'37, tle W03, 
Orçamento da, Mu.l'inlta, as scguintos 

EMENDAS 

Ao )!l'~jecl'l 11, 231, drj 190.'] 

Ao u,r1;, 1°, n. ll. - dcpoi:~ das pal:wt'u.s
ela Bahia., accrosccpte·se: -o augmen 1,adu 
do 600$ do gratHlcaçã.u ao soct'OLttt•io üo 
Ars(lna.l dosta C •.pil,a,l, na vígoncia. do .. ~kt lL\1 

- morlitlcnntlo-sc~ a wwb:.L 
Sa.li1 <lu.~ sca~:;[in;;;, :;r) tlo ::~utumlJL'll d 1.1 I uo:;.

Jl)lio Lllí ~ .1/-w·,-;, -·- Clll't' tt/!IIJ Brill'l. --· /Jer 
na/'do ;\/t;n/.dt•IJ. 

Art. Fktt. o liuvw•uu aul,·o~•i:t.•~du, rm \'i· 
genci.a diL pt•o~;olllio loi, ,. 11 l1dl' o t!l'ntl •. tq du 
J 70:000$ varu. a. eon . .;~t·tw~ft.u tlu . Ll'll" lJimr•u
ll~tos rio 0''· oí•tlcm na LiLW,II~ M it•lrn, IW •:itadu 
tlo lUo Orando do Bul., nos lnguJ•o:os tltllloml· 
nt.ulos Pontas do Alo;.;l'o, do .Jit.gUIL1'11u tl dth 
Al'ogada,s, c nwlllorn.l' 1> l><dili<ttl'll•lltt> illlllllt· 
ll:Lti.vo da rnomrw. li.~g()a, i~hr.·iuúo o pr•o(:is.J 
<~r·odito pat·a o seu custeio c~ cow~IJI.'\':.J,I:ii.o. 

Na:; u.duuQf> ~ondi,;.ões, é LlUJ)l':;si vel :~ llí.~
\l':{a.t.::i.o, ;ltwtdit,, rm l.ag;J<L Müirn, GtJnt o 
tjiJP •.'l gl':.HHII~lrii~IJÍ,t) }H'O,jiH!Ít:;.llll) fi eoll1rJlt~l.'• 
do.·--· ;\ ul.ul'itlll,do:~ 11;1, m:t.l;ol'i a~ •.:unHld CH'<Wl 
t~~l.t~ baJi.':lv.mordirJ . i.lluntiu:1.1.i VIJ t!UIIlo lllll!_t 
JHJt'I! .~$ÍCf.m{,:~ inrf,:.'!{lc!i.<:t('llf'l êl n;~VII;ta.l/i.o na, 

Yol. \' 

rt11 .. ; gt~ not•ac~~ ttn divisão, ministr·os tio Su
pl.'omo Tl'íhuo:d Milihr <::i. 1lo~ COilSHI1.n·eí:l 
t•ef'tH'itb l't~·o;.t, undo, no curGv pul'iorlo dn 
snis annus, oiLo ombat•e:t1;ii11s tenrn-sc pül'rlido 
por falt.;~ d~ kdi~<tnwni.o illnmúltttiYo. 

~·,!a di:\,:{ ::;o;si.ie~. :w dtl ~ ; d;l'.mlt~ ·o tlu 100:;. 
-,)'ow·es dns Sru!{os .-Dio,yo Fort,uw.-l.!f.t.r
çal l;':::colilo-. -- Um11pos Carticr. -!Fmnr:m de 
Carvdho.- \'c .~Jil.'siro1o l.l .. ! ;\/lmglc.(J)'IjiW.
Domingos Moscw·cnhas. -Jamcs Drrl·cv-Brcr
úosa Lima. -Ju Powl ,\fille1·, 

.\.' l'rtln.·ic<t IG (Ropal'til}âu d~t C;uta Ma.ri
Li.uJa.) rostabele1;a-~:e ;,, dot<I.Çf(IJ do 00: IJOU$ 
ptu•;t :r, t:OII.I\teueç5.o d.< ~ domi plt:r,l'c'H ?S de :-:" 
d;t::l;•W, um rn co:-;tn. du .\ IIJ.H·tlúu n uuLt•q 
em P<)t'lléi,Jnbuq uinllo, 110 l•::iG'I,do ll11 1\,iu 
tlt'it,Jldt) do ~~ll, IIIJS l,uJ'I!ll.::; da. ki tlo Ur
Qi~lltt..:nl;u t ~ tll vigur. (Lr\i n. ~,;);, dn ;;o du 
tlozembru dt\ IuO·;:,arl,. V","· W.) 

~a. L~ dêLl) .~e::;sõus, :;o ~'fa·'l'mnJ•~-., 
-JJiogo Ji'orlunu .-.;túJ·&~~~ \l.\Ji:L}fit]l&(·t:t;tt""' ... "),, 
Itscoucw.- A nueto.<r ~f.~~~ h~.- !I omêin -. tfiJ (J ........ 
Ca·J'·tJv.l!w.- Vespf.s~) de AlúnfJu.erqne.- .éP ~, 
ltt1Jenal Jlbtlcl'.+!<l:Jtes IJ<o·clf .- llr)IHiiHfiJS cJ"l ·: 
Masc(wenha:;. i \ · · . ~ 

vau impi'illlir ~A~~~:~~â'trOTM:~.:,. ~_. 
'···1 ., .. ·' 

i\. 107-f(IQ;: 

OjJÚid 'JUe st~j(! t.(rehir;ed(j n ,·(.~'f't': ;·imettlu (:'''· 
'}H::! f). ( ruilhermina .l/a1'il.lth 1Juei1'0J dr: 
Jln dt•r!rt pedtJ 1'eltJunçil1! (Út, ]JI'tJscl'ipç(ío t!llt. 
fJHe incol'ren, rn.u·r.~ 1'rJcd.Jt.n· wmcimentos 
tltH,:llo.o; no sctt ji.no.rlo •out;·it(o úi.teh1.wd 
fo'l't(iUJiscu 8ou1·es il'nt/.l•th~ 

A Comrnissfí.,l 1lo F:~zowl<t u lntlllsi.t•ht, a, 
'1110 f'uí JH'c.•amf.o o l'OIJIII:•rinltmto de n. Clui
llu~I·ratin:.t, MiLL'i;~l.ll (Juoü•,.z •lo Anllt·.\a,, po
J.illtlo rolovaç~ü.o de prmwt·ip1,úo p:r.L't~ l'oeolmt· 
von.;i muu líos quo d ~~ I, e r u l•::>~a.:l.tJ fic;t1lv ;t, 
t!OVOJ' a :-:ou ltlli.tclo llll'<Údo IJ~LCit:~l'Ol l•'t'<UI· 
eis no ::lo:.tL't}S Anui•,:•a: 

t'tmi;illl~t·:uHIIJ qne o nn11s do pt·ov<.t i.H:umlJe 
n, fJIIBIII ll,llt~j~IL; 

1 'un-;ldtwa,udn IJiltl ''A d . JeiiJitOIIÍ.o~ oll'lwn
,.;,Jo . ..; pul:t illll'.lll'tWI.n niw lr.tsl.:tlll tHLI'II, 
pl'o~\'i!.l' lt jJt:Hit;:l, tio~ i':t~ll twlidn, 11ii.o l'a~llllfh 
1\tll'ill, 1111111 a11 Hll\lliH, o dir·t·.it.c• d11 :<HU 
llllit,d · t llli~l'itJ,. ;1, l . ; u~S Vl'llt:i llltiiii.U .~, ;1, llllJIIII' 
Ci~nci:~ de:-:t.t•·: o , •·flll IIIIIJ I'Ut'.tllli tiiPIII.o: 

I·;· th! J.lil.l'(~t'l~l' ljlh< :)II.Íil, 11 "· '• )lfl'l'ill\'' 11!.11 

:ti'CII i V <~do. 

:::>aJ;a, d;a. :-~, t;•>lllll\t'l~~~~~r; 9 ;ln •I ~ · di,o'lilld 'P •Í• ' 
tno:: •.. .. .!. 1. s,.,:,·'''• pr·<!:-Jltlolll \l, . .. Ntl' 1,· .. 
.lttn'(''''; ro 1 l'tl\;1,1.01'. - · ./ rr t)•}/'111/ \i ilí .~;·. i;'J·-
,,11:1·ú.l ( '"ll(.r·,,f,o, -/'rr:·:;;,.;; ;l[i,.,, ,,du ( '; (../ :. 'J, 

'Jo 
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N. 108- 1903 orphãos desprotegidos, é a mencionada Com
missão de parecer que sej~ deferida a peti-. 

Opina ({cte seja ·archioado o, t·equm·i~~ento do ção ; pelo que concluem pelq seguint8 peo· 
S1·. Felippe .]Ver·y. Bandetra, pedmdo para jecto da lei : 
se1· const1·uiçlo no .Arsenal dé Guerra o 
ae1·ost<!to sem le?ne, de sua invenção,ilenomi~ O Congres;o Nacionalresol Ire : 
nado «E'piarr~genery». ' ' 

Art.· 1. o E' o Governo aiJ.toi'iza.do a man· 
A' Commissão de Fazenda e Industria, foi dar pagar a Jovelina Ribas. de Albuquerque 

presente o requerimento do Sr. Felippel Nery Bello, Deolinda de La.ra Ribas e Mal'ia Au· 
Bandmra, autor do aerostato sem leme de· gusta Ribag Flores a importancia do mêio 
nominado d~piarregenery», pedindo ao tlon· soldo a que teem direito por morte de seu 
gresso Nacional para mandar construir no pa@; o capitão reforma,do do exercito Quí' 
Arsenal de Guerra desia Capital aquelle seu rino do Lara Ribas, desde 9 dé março de 188t, 
invento. época du fallecimento até 13 de novembro 

Terido o pe·,icionarià juntado .ao requeri· de 1897, quando foi expedido o titulo de 
monto apenas uma photographia, sem acom- habllitação, ficando .ellas assimreleyadas da 
pa.nhar uma descripção que permitta julgar prescripção em que incorreram. 
com segurança da validade dos conceitos AFt. 2. o Ficam revogadas as dif'posições 
emittidos nesse documento ·e que estão em em contrario. 
completa opposição ás verdades dominantes 
na aerostação, é esta Commissão de parecer Sala das Comm~ssões da Camara dos Depu-
que sej1 o mesmo requerimento a1•chivado. tados, 24 de setembro de l9u3.- Jotío Au--

gusto Neiva, presidente.- Ermirio Coutinho, 
Sala das Commissões, 19 de agosto de 1903. relator.-Juvenal Miller.-Passos Miranda 

-J. A. Neiva, presidente.- Jw,enal Miller, Filho.-Ribei1·o Junqueira. 
relator.- E?·mi1·io Coutinho. '--- Pc!ssos Mi-. 
randa Filho. -Ribeiro Junqueira, . 

Vae a imprimir o seguinte 

O Sr. President;e-'" Estando ade· 
antada a hora, designo. para amanhã à se" 
guiote ordem .do dia: 

PRomeTo Votação do projecto n. 38 A, de 1903, re-
N. 243 _ 190.3 organizando os serviços de liygiene admi· 

nistrativa da União, .com pareceres da ma-
Jlútoriza 0 Govento 'a mandar pagar a Jove-· or!a das Commissõesde Instrução e SaudePu

lina Ribas de Albt~querque Bello, Deolinda bhca e de Orç~mento . e_ votos em separad_o 
de Lara Ribas e ilim·ia Augusta Ribas Flot·es d?s S~s. Te,xel!a Br~udao, Hasslocher e Bl'l· 
a importancia do meio-soldo a que tee1i1 cw FIlho ( 1 a drscussao ) ; 
~il·eito como fUha,s do fr:l~ecido capiti!o. t·e- VotaÇão doprojecto n. 329~ de 1901, decla-
fm·mado do exe1:c~to Qu~nno ~e L_ara R~bas,, rando da competencia privativa da União, 
~elevando para ~ss9 a presc1·~pçao em que decretar impJstrJs sobre generos· de origem 
mco1-reram estrangeira ( 2a discussão ); 

A Commissão de Fazenda e Industrias, a Discussão unicé\ do parecer n. 95, de 1903, 
que foi presente à petição de Jovelina Ribas sobre a emenda offereci.da na 3a discussão do 
de AlbuquJrque Bello, Deolinda de Lara projecto n. 146 A,. de 1901, que institue re· 
Ribas e Maria Augusta Ribas Flores em que gras para o estabelecimento de emprezas ge
solicité\m do CongressJ Nacional que lhes raes, determinando os direitos e as obri· 
mande pagar a qttantia de 4:924$, impor- gações dessas emprezas; 
ta.ncia do meio-soldo a que teem direito pelo 
fallecimento de seu pae, o capitão reformado Discus>ão unica. do projecto n. 144 A, de 
d ·t Q · · d L 'b d d 1903, relativo á emenda do Senarlo ao pro· 

o exerci 0 · turmo e ·. ara RI as, es 0 · a jecto n .. 1'14, deste anuo, que. autoriza o Pre· 
data da morte deste até a. expedição do ti- sidente da, Rcpublica a abrir ao Ministerio 
tulo de habilitação ; · 

Considerando que, por motivos indepen- da Fazenda D creJitocle 4:482$500, supple-
mental' á verba n. lO do art. 23 da lei 

dentes da vontade das peticionarias, não foi n. 834 , de 30 de dezembro de 1901, para 0 possivelre<.tlizar o processo tl3 habilitação 
doutro do prazo marcado no art. g do de- abono de sústas e scrõe::; a que teem direito 
CJ.'eto 3.607' de lO de fevereiro de 1885 ; os operarios da Casa da. Moedét; 

Considerando que não é justo que as sup- Discuss~o ,urJica do projecto n . 118 C, do 
plicantes s·offl'a.m as conseq_uencias de do· 1903, r·edacção para .. nova discussão, de 
longat. para qti'6\ nib concorr.;I'am ; m~s qlie aceor-,io com o al'i;. lS~ do Rogimento, da 
são quasi :Sempr3.inhCl;ente3 3. negvcius de emeüd?. dest;J,:;;ada !l;), 3" discu$sào de p:q-
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.iecto n. 118, deate ao no, elevando de mais 
2:001$ os vencimentos actuaos dos juize . ..; 
scccionacs do~ E:-)tadus ; 

Continuação d~ discussão unica do pro
j2cto n. 171 C, de 1902, rerlacção para nov!l 
discus~flo, em virtude do art. 132 do Regt· 
mento Interno, da emenda destaca na 2" 
discussão do projec to n. 171, de :i te anuo, 
autorizando o Pocler Executivo a entre· 
gar aos bispos, que nolles teem resid~n
cia, os predios quo pertencendo á Na.çao, 
sorviam de pa.lacios opiscopaos, quando se 
decretou a sopara.ção da Igreja do Estado, 
os quaes ficarão pertencendo, em plena 
propriedade, ás respecti_vas dioces~s, a qual 
tinha ficado interrompida, em nrtude da 
deliberação da Camara que approvou o 
requerirr.onto do Sr. Germano H<tsslocber, 

pedindo que sobro o referiJo pr<?jo~t~ fosse 
ouvida a Commis!ã.o (le ConsLI tUiçao Le
gislação e Jusr,i~·a ; 

Discussáo unica do parecer n. 132 E, d~ 
1903 da Commissão de Orcamentu, acerca 
do p;·ojecto n. 132 D, deste anno,. em 2• dis
cussão additivo o1ferec~do ao proJccto n. 132, 
deste ánno, autorizu.ndo o Poder E_:..ccutivo .a. 
r~organiZitr as Escolas de Aprendizes Mari
nheiros e Pratica de Torpedos e os corpos 
de marinheiros na,eionac:; e in1"tn-iores da. 
armada e a crdal' o regulamentar as Escol~s 
Praticas de Artillnria, de Foguista.s o de Ti
moneiros, SondaJores e Signaleiros, o dando 
outras providencias. 

Levant.a-~o <L :-;ossão <\s tros hora:; o 40 wi· 
mitos da. tarde. 
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